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دو تیم ملی فوتبــال ایران و کامبوج فردا چهارمین 
دیدار خود را در تاریخ فوتبال دو کشور برگزار خواهند 

کرد.
تیم ملی فوتبال کشــورمان روز جمعه در ســومین دیدار 
مرحله برگشت مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 به مصاف 
کامبوج می رود. تیم ملی کامبوج در ســال ۱۹۳۳ تشکیل و در 
ســال ۱۹۵۳ به عضویت رســمی فیفا در آمد. این تیم در رده 
۱6۹ رنکینــگ فیفا قرار دارد و به آنهــا رزمندگان آنگکورِ گاو 

کامبوجی می گویند.
تیم های ملی فوتبال ایران و کامبوج که پیشتر با نام جمهوری 
خمر در مسابقات شــرکت می کرد تاکنون ۳ بار مقابل یکدیگر 
قــرار گرفته اند. بعد از دو پیروزی ایران مقابل کامبوج در ســال 
۱۳۵2 سومین دیدار دو تیم نیز در چارچوب مسابقات مقدماتی 
جام جهانی 2022 و پیش از کرونا در ورزشــگاه آزادی با حضور 
تماشاگران برگزار شد که ایران با ۱4 گل حریف خود را شکست 
داد. در دیدار رفت دو تیم در این مرحله احمد نوراللهی،ســردار 
آزمــون)۳ گل( محمد حســین کنعانی زادگان،ســوئی)گل به 
خودی(کریم انصاری فرد)4گل( محمــد محبی)2 گل( مهدی 
طارمــی و مهرداد محمــدی برای تیم ملی فوتبال کشــورمان 
گلزنــی کردنــد. در دیــدار رفــت، علیرضــا بیرانوند،مرتضی 
پورعلی گنجی،محمدحسین کنعانی زادگان،میالد محمدی،رامین 
رضاییان،احمد نوراللهی،احسان حاج  صفی،محمد محبی )7۳- 
مهرداد محمدی( ســردار آزمون )47- مســعود شجاعی(کریم 
انصاری فــرد و مهدی طارمی برای تیم ملی به میدان رفتند که 
از آن ترکیب رضاییان، محمد محبی، مهرداد محمدی و مسعود 
شــجاعی در تیم کنونی حضور ندارند.  دیدار دو تیم روز جمعه 
در شــرایطی برگزار می شود که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
در دیدار رفت مارک ویلموتــس بود اما این مربی جای خود را 
به اسکوچیچ داده است.در تیم کامبوج هم فلیکس داالماس در 
بازی رفت روی نیمکت این تیم حضور داشت که هوندا بازیکن 
ژاپنــی وی را کمــک می کرد اما حاال این مربیــان از تیم ملی 

کامبوج جدا شده و جای خود را به ریو هیروز داده اند.
احتمال اینکه دراگان اسکوچیچ ســرمربی تیم ملی ایران 

مقابل کامبوج با دو تغییر در خط دفاعی تیمش را راهی میدان 
کند وجود دارد؛ که در این صورت سیامک نعمتی در پست دفاع 
راســت جانشین صادق محرمی شده و سید مجید حسینی نیز 
در پســت دفاع چپ به جای میالد محمدی به میدان می رود. 
همچنین احتمال اینکه ســامان قدوس نیــز از ابتدا در ترکیب 
اصلی تیم ملی قــرار بگیرد وجود دارد. وحیــد امیری بازیکن 
تاثیرگذار تیم ملی در دو دیدار گذشته به دلیل مصدومیت این 
بازی را از دست داده اســت. تیم های ایران و کامبوج از مرحله 
گروهی مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر ساعت ۱۹ روز 

جمعه 2۱ خرداد در بحرین به میدان می روند.
جاللی: بازی ها تمام نشده است

مجید جاللی، کارشــناس فوتبال ایران درباره پیروزی تیم 
ملــی فوتبال ایران برابر بحریــن و چگونگی حضور ایران در دو 
بازی آینده اظهار کرد: بازیکنــان ما از نظر فیزیکی و فنی یک 
سروگردن از بازیکنان منطقه غرب آسیا باالتر هستند. ما در دو 
بازی پشت ســر هم، هم بازی خوبی به نمایش گذاشتیم و هم 
گل های خوبی به ثمر رســاندیم. این نشــان می دهد تیم ما به 

خوبی بر بازی ها مسلط است.
این کارشــناس فوتبال در ادامه گفت: در بازی برابر بحرین 
در اواخر بازی می توانستیم گل های بیشتری بزنیم اما به هرحال 
این اتفاق نیفتاد. ما نیمکت نشین های بسیار قوی هم داریم که 
وقتی وارد زمین می شوند تاثیرگذار هستند.من خودم دقت کردم 
ببینم در پایان بازی بازیکنان در چه حد خوشحالی می کنند که 
متوجه شــدم آنها زیاد وارد جریان های بعد از بازی نشــدند تا 
خودشان را برای دو بازی بعد آماده کنند. بازیکنان ما می دانند 

که هنوز کار تمام نشده و ما دو بازی دیگر پیش رو داریم.
جاللی درباره عملکرد سردار آزمون و مهدی طارمی اظهار 
کــرد: بعد از خــداداد عزیزی و علی دایــی االن این دو بازیکن 
می توانند یــک دوره طالیی در تیم ایران تشــکیل دهند و به 
یک زوج ارزشــمند تبدیل شوند. اما به هرحال من معتقدم کال 
بازیکنانــی که در کانال کناری برای تیــم ملی بازی می کردند 

بسیار موفق بودند.
این کارشــناس فوتبال در پایان خاطرنشان کرد: ما بازی با 
کامبــوج را می بریم اما باید انرژی خودمان را برای بازی با عراق 

ذخیره کنیم. باید طوری بازی کنیم که یک بازی قدرتمند برابر 
عــراق به نمایش بگذاریم. تیم ما توانایی این را دارد که عراق را 

هم شکست بدهد.
دین محمدی: با این بازیکنان باید به جام جهانی برویم

سیروس دین محمدی هافبک پیشین تیم ملی فوتبال ایران 
هــم با بیان اینکه، با این همــه بازیکن با کیفیتی که در اختیار 
داریم باید به جام جهانی 2022 قطر صعود کنیم گفت: بچه های 
ما در بازی با بحرین عملکرد فوق العاده ای داشــتند، هر چند در 
نیمه اول به آن چیزی که می خواســتیم نرسیدیم ولی در نیمه 
دوم فوتبال بسیار خوبی انجام دادیم. ایران ثابت کرد که در این 
گروه از همه تیم ها یک ســر و گردن باالتر اســت. امیدوارم در 
بازی با عراق هم نتیجه خوبی بگیریم و صعود کنیم. مســابقه با 
عراق سخت تر است و نباید تصور کنیم که بازی ساده ای داریم.

وی خاطرنشان کرد: تعویض هایی که انجام دادیم خوب بود 
و خوشبختانه روند بازی تیم ملی در نیمه دوم تغییر کرد. مهدی 
طارمی و ســردار آزمون فوق العاده بودند و حضور سامان قدوس 
هم شرایط را در خط هافبک بهتر کرد. احسان حاج صفی نباید در 
خط هافبک بازی کند چون در این پست شرایط سنی بسیار مهم 

است. حاج صفی در دفاع چپ قطعا تاثیرگذاری بیشتری دارد.
برنامه کامل دیدارهــای باقی مانده گروه C نیز که تیم 

ملی فوتبال کشورمان در آن حضور دارد به این شرح است:
جمعه 21 خرداد 1400

*کامبوج................................................................ایران)ساعت۱۹:00(
*هنگ کنگ........................................................عراق)ساعت2۱:00(

سهشنبه 25 خرداد 1400
*بحرین.....................................................هنگ کنگ)ساعت2۱:00(
*ایران....................................................................عراق)ساعت2۱:00(

*مهرعلــی باران چشــمه در رقابت با مجتبی جوهری پیروز و برای 4 ســال، 
رئیس فدراســیون ورزش های زورخانه ای شــد. مجمع انتخاباتی فدراســیون 
ورزش های زورخانه ای، دیروز در سالن استاد فارسی برگزار شد و مهرعلی باران 
چشمه با 22 رای به عنوان رئیس جدید فدراسیون ورزش های زورخانه ای انتخاب 
شد.مسعود امینی، مهرعلی باران چشمه، مجتبی جوهری، محمدکاظم کوهی 
و علیرضا زند، ۵ کاندیدای ریاســت فدراسیون ورزش های زورخانه ای بودند اما 
علیرضا زند و مسعود امینی غایب این مجمع بودند و کوهی نیز به نفع جوهری 
کناره گیــری کرد تا در نهایت رای گیری میان مجتبی جوهری و مهرعلی باران 
چشمه برگزار شود.در پایان رای گیری از اعضای مجمع، مهرعلی باران چشمه 
با 22 رای از مجموع 4۱ رای رئیس فدراســیون ورزش های زورخانه ای شــد و 
مجتبی جوهری نیز ۱۹ رای به دست آورد.جوهری پیش از این به مدت 4 سال 

ریاست فدراسیون ورزش های زورخانه ای را بر عهده داشت.
*کادرفنی تیم ملی بسکتبال ایران اسامی ۱4 بازیکن را برای حضور در مسابقات 
پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا 202۱ در اردن معرفی کرد.ملی پوشان ایران به 
منظور شرکت در این رقابت ها، دیروز تهران را به مقصد امان ترک کردند. تیم 
ملی ایران در پنجره ســوم باید با تیم های عربســتان و قطر دیدار کند. اسامی 
بازیکنان دعوت شــده به شرح زیر است: روزبه ارغوان، پویان جالل پور، محمد 
جمشیدی، سینا واحدی، محمد حسن زاده، حامد حسین زاده، سعید داورپناه، 
مایک رســتم پور، نوید رضایی فر، صمد نیکخواه بهرامی، ارسالن کاظمی، آرون 

گرامی پور و بهنام یخچالی.

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم عباس دانشگر
خدایا تو هوشیارمان کن

امروز پنجمین سالگرد شــهادت شهید مدافع 
حرم عباس دانشــگر است. این شــهید متولد سال 
۱۳72 اهل سمنان و از دانشجویان دانشگاه افسری و 
تربیت پاسداری امام حسین)ع( بود که بیستم خرداد 
مــاه ۱۳۹۵ در دفاع از حریم اهل بیت)ع( توســط 
تروریست های تکفیری در سوریه به شهادت رسید. 

وصیت نامه شهید دانشگر به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

آخر من کجا و شهدا کجا، خجالت می کشم بخواهم مثل شهدا وصیت کنم، من 
ریزه خوار سفره آنان هم نیستم، شهید شهادت را به چنگ می آورد راه درازی را طی 
می کند تا به آن مقام می رســد، اما من چه! سیاهی گناه چهره ام را پوشانده و تنم را 
لخت و کســل کرده، حرکت جوهره اصلی انســان است و گناه زنجیر؛ من سکون را 
دوست ندارم. عادت به سکون بالی بزرگ پیروان حق است، سکونم مرا بیچاره کرده، 
در این حرکت عالم به سمت معبود حقیقی دست و پایم را اسیر خود کرده، انسان کر 
می شود، کور می شود، نفهم می شود، گنگ می شود و باز هم زندگی می کند. خدایا تو 
هوشیارمان کن، تو مرا بیدار کن. صدای العطش می شنوم صدای حرم می آید گوش 
عالم کر است. خیام می سوزد اما دلمان آتش نمی گیرد. مرضی باالتر از این چرا درمانی 
برایش جست وجو نمی کنیم، روحمان از بین رفته سرگرم بازیچه دنیاییم. الَِّذیَن ُهْم 
فِی َخْوٍض یَلَْعُبوَن ما هستیم. مرده ام تو مرا دوباره حیات ببخش، خوابم تو بیدارم کن. 
خدایا! به حرمت پای خسته رقیه )س( به حرمت نگاه خسته زینب )س( به حرمت 

چشمان نگران حضرت ولی عصر )عج( به ما حرکت بده.

حدیث دشت عشق

باشگاه استقالل همچنان با مشکل حق امضا مواجه است و با وجود برگزاری نشست با وزیر ورزش و جوانان هنوز 
این مشکل حل نشده است.

باشگاه استقالل بعد از مشکالت قضایی که برای اسماعیل خلیل زاده به وجود آمد همچنان با معضل حق امضا مواجه است.بعد از 
نشست هفته گذشته وزیر ورزش و جوانان با اعضای هیئت مدیره باشگاه استقالل برای پایان دادن اختالفات با مدیرعامل، تصور می شد 
رئیس مجمع این باشگاه مشکل حق امضا برای صورت های مالی را حل کرده باشد اما نه تنها این مسئله حل نشده بلکه موضوع هر 
روز حادتر می شود و حتی روز گذشته فردی برای توقیف اموال به باشگاه مراجعه کرد و با وعده اینکه باشگاه درگیر مشکل حق امضا 
است از فرد طلبکار فرصتی دیگر گرفته شد.از آنجا که باشگاه استقالل برای امور مالی نیازمند امضای یکی از اعضای هیئت مدیره است 
این مشکل همچنان پا برجا است و اظهارات مسئول حقوقی این باشگاه نشان می دهد باشگاه پرطرفدار پایتخت در ریزترین مسائل 
جاری این باشگاه دچار سردرگمی است. آزاد یونسی مدیر حقوقی باشگاه استقالل روز سه شنبه بعد از مراجعه فردی که از این باشگاه 
طلبکار است و با حکم توقیف اموال وارد ساختمان خیابان سعادت آباد شده است مدعی شد بعد از تعیین تکلیف حق امضای دوم در 
باشگاه استقالل، طلب این فرد پرداخت خواهد شد. در حال حاضر کسی به جای آقای خلیل زاده حق امضا نگرفته و به همین دلیل، 
پرداخت طلب این فرد در گروی روشن شدن حق امضا است.اینکه چرا در هیئت مدیره باشگاه استقالل هنوز کسی حق امضا نگرفته 
جای سؤال دارد. اول اینکه آیا اعضای هیئت مدیره باشگاه چنین مسئولیتی را قبول نکرده اند و دوم اینکه چرا مسعود سلطانی فر این 
مســئولیت را به افرادی که خودش منصوب کرده محول نکرده اســت. با این تفاسیر کامال مشخص است باشگاه استقالل همچنان 

درگیر یک حق امضا است و تا زمانی که تکلیف این موضوع روشن نشود این باشگاه از اجرای ریزترین امور مالی عاجز خواهد بود.

یک هفته گذشت؛ استقالل همچنان درگیر یک امضا!
محمدحســین محمدیان هر چند با دو پیروزی خفیف دو بــر دو و یک بر یک مقابل کریمی و 
شعبانی در جام زیلکوفسکی رسید اما شنیده ها حاکی است دیگر رقابت انتخابی در این وزن برگزار 

نمی شود.
کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد برای شناخت نماینده وزن ۹7 کیلوگرم کشتی آزاد در المپیک توکیو، علی 

شعبانی، علیرضا کریمی و محمد حسین محمدیان را عازم تورنمنت زیلکوفسکی لهستان کرد.
در پایان رقابت های وزن ۹7 کیلوگرم جام زیلکوفســکی لهستان، محمدیان دارنده مدال برنز جهان 20۱4 
در نیمه نهایی با نتیجه 2 بر 2 مقابل علیرضا کریمی دارنده یک مدال نقره و 2 برنز جهان به برتری رســید و 
در فینال نیز بدون اینکه فنی در جریان مبارزه اجرا شــود، برابر علی شــعبانی یک بر یک پیروز شد و به عنوان 

قهرمانی رسید.
هر چند شعبانی در جریان انتخابی تیم ملی برای رقابت های جهانی صربستان که آبان سال گذشته برگزار 
شد برابر محمدیان به برد قاطع ۸ بر 4 رسید اما شنیده می شود دیگر قرار نیست انتخابی رو در رو در این وزن 
برگزار شــود تا محمدیان با دو برتری هر چند خفیف مقابل کریمی و شعبانی صاحب دوبنده با ارزش وزن ۹7 

کیلوگرم کشتی آزاد ایران در المپیک توکیو شود.
بسیاری معتقدند کادر فنی تیم ملی از همان ابتدا نظر مساعدی بر روی توانایی فنی محمدیان و حضور او 
در المپیک توکیو داشته و بر همین اساس نیز ظاهرا قرار نیست شاهد رقابت انتخابی دیگری در این وزن باشیم.

گره ۹۷ کیلوگرم مطابق خواست کادر فنی کشتی آزاد باز شد 

سرویس ورزشی-
بعــد از پیروزی تیم ملی ایران بر بحرین که فقط وفقط نتیجه توان ذاتی 
وهنر ناب و غیرت ستودنی بازیکنان تیم ایران بود،طبق معمول و روال مرسوم 
و شناخته شده مسئوالن ورزش و مدیران فوتبال سینه سپر کرده و پیام های 
شادباش فرستادند، نکته ای که در این میان جلب توجه کرد و باعث تعجب و 
حتی تاسف بسیاری از اهالی فوتبال و کارشناسان بود »تاریخی« خواندن این 
برد، از سوی رئیس فدراسیون فوتبال بود! خیلی ها از خود سؤال کردند که آیا 
ســقف پرواز و آرزوی ، وی، این قدر پایین و کوچک و در حد پیروزی بر بحرین 
اســت؟ یا اینکه او با ســابقه پر افتخار وگاه حماسه ساز فوتبال ایران بیگانه و 
ناآشناســت؟ آیا این فرد که رئیس فدراسیون فوتبال ایران شده خبر ندارد که 
فوتبال ایران روزی روزگاری بر فوتبال آسیا سروری می کرد و سه دوره متوالی 
قهرمانی جام ملت های آسیا را در کارنامه خود دارد؟آیا او از» حماسه ملبورن« 
بی خبر اســت؟ یعنی وی از پیروزی غرورانگیز فوتبال ایران در » بازی قرن« 
در مســابقات جام جهانی۱۹۹۸ مقابل آمریکا اطــالع ندارد؟ و... آیا او واقعا از 
» تاریخ و ســابقه« این فوتبال بی اطالع اســت که در این صورت بدا به حال 
ایــن فوتبال! یا اینکــه خبر دارد اما خدای ناکرده قصــد هیاهو راه انداختن و 
عوامفریبی دارد که... باز هم بدا به حال این فوتبال! در همین اول کاردوستانه 
و خیرخواهانه به ایشان یادآور می شویم که در راه انجام مسئولیت خود مخلص 
باشــد و صداقت پیشــه کند. مردم را جدی بگیرد و به آنها احترام بگذارد و 
روراست و صادقانه رفتار کند که این مردم خیلی زود و آسان فرق سیاهکاری 
با صداقت و فریبکاری با خدمت و... را تشــخیص می دهند، بدانید آنها که نه 
فقــط در ورزش و فوتبال که در هرعرصه و حوزه دیگری در باره قدرت فهم و 
میزان شعور و قدرت تشخیص مردم اشتباه کرده اند، از هر حیث ضرر کرده و 

از صحنه محو شده اند.

به بهانه ادعای جدید رئیس فدراسیون فوتبال

سیاهکاری یا صداقت؟

نکته  ورزشی

رهایی محکوم به قصاص از چوبه دار 
در شوشتر

رئیس  دادگستری شوشتر گفت: یک قاتل با تالش دادستانی و 
اعضای شورای حل اختالف این شهرستان 4۸ ساعت قبل از رسیدن 

به چوبه دار با عفو و بخشش اولیای دم از قصاص نفس نجات یافت.
 مصطفی آباد بیان کرد: در سال ۹4 در جریان نزاع دسته جمعی ، یکی 
از افراد به منزل همســایه خود پناه می برد و فرد دیگری که فرد پناهنده را 
دنبال کرده بود از پدر همسایه می خواهد که فرد پناهنده را به او تحویل دهد.
وی افزود : پدر همسایه در دفاع از پناهنده خود با آن فرد بحث می کند 
و پس از مدت کوتاهی این بحث تبدیل به درگیری می شود که پدر همسایه 

توسط آن فرد به ضرب گلوله به قتل می رسد و متواری می شود.
رئیس  دادگستری شوشترادامه داد: پس از دستگیری قاتل و طی مراحل 
قانونی پرونده، با تنفیذ حکم قصاص نفس از سوی دیوان عالی کشور، پرونده 

برای اجرای حکم قصاص قاتل، به اجرای احکام ارجاع داده شد.
وی افزود: ســرانجام اولیای دم با اصرار بر اجرای قصاص قاتل، مقدمات 
اجــرای حکم قصاص انجــام و قاتل به قرنطینه می رود که در 4۸ ســاعت 
باقیمانده برای اجرای حکم قصاص، با توجه به پشیمانی قاتل از ارتکاب این 
جنایت و درخواســت وی و خانواده او از شــورای حل اختالف شوشتر برای 
جلب رضایت اولیای دم، اعضاء شورای حل اختالف این شهرستان بالفاصله 
به این موضوع ورود کرده و با اســتفاده از ظرفیت سادات، خیرین و بزرگان 
منطقــه باالخره با رضایت خانواده مقتول اولیاء دم با عفو و گذشــت و ثبت 
رضایــت، از قصاص قاتل صرف نظر کرده و این پرونده پس از پنج ســال به 

صلح و سازش منتهی شد.

تصادف قطار با کامیون در قزوین 
یک فوتی به جا گذاشت

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین 
گفت: تصادف یک قطار با کامیون در حوالی نیروگاه شــهید رجایی 

قزوین یک کشته و 2 مصدوم به جا گذاشت.
سهیل سلطانی دیروز سه شنبه افزود: در پی برخورد یک قطار با کامیون، 
نیروهای اورژانس برای رســیدگی به وضعیت مصدومان راهی محل حادثه 

شدند.
وی افــزود: متاســفانه راننده کامیون که مردی 40 ســاله بود، علیرغم 
تالش های کارشناسان فوریت های پزشکی به علت شدت جراحات در صحنه 

حادثه فوت شد.
این مسوول همچنین اظهار داشت: لوکوموتیوران قطار )راننده قطار(  و 
یک مصدوم دیگر به علت شدت برخورد و آسیب های وارده در صحنه حادثه 
با انجام عملیات احیا)cpr( و اقدامات پیشــرفته به بیمارستان شهید رجایی 

قزوین منتقل شدند.

بیش از ۷۳5 میلیارد ریال کاالی قاچاق 
از یک شناور کشف شد

جانشــین فرمانده مرزبانی استان بوشــهر گفت: نیروهای این 
فرماندهی از یک فروند شناور )دوبه( در بندر گناوه ۷۳5 میلیارد و 

۳20 میلیون ریال کاالی قاچاق کشف و ضبط کردند.
ســرهنگ منصور رضا عزیزی افزود: این کاالهای قاچاق شامل ۱4هزار و 
64۳ عدد لوازم یدکی خودروی ســنگین شامل کابین، ترمولینگ، صندوق 
لوازم یدکی، صفحــه کالچ و ۳4 هزار و 440 عدد انواع اســباب بازی فاقد 

مجوز قانونی است.
وی ادامــه داد: در این عملیات یک نفر متهم دســتگیر و تحویل مقام 

قضایی شد.

سانحه رانندگی در نیشابور 
چهار کشته بر جای گذاشت

رئیس  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور گفت: 
براثر تصادف یک دستگاه خودروی سواری پراید با کامیون در جاده 

قدیم نیشابور به سبزوار چهار تن کشته شدند.
مصطفی افشــار نیک افزود: در پی اعالم ایــن حادثه به مرکز ارتباطات 
۱۱۵ بالفاصله 2 دستگاه آمبوالنس پایگاه های جاده ای نصرآباد و شهر فیروزه 

به محل حادثه اعزام شدند.
وی اظهار داشت: براثر شــدت حادثه و جراحات شدید وارد شده چهار 
مصدوم در صحنه فوت کرده و یک مصدوم نیز توســط کارشناسان اورژانس 
۱۱۵ درمان ســرپایی شــد و مصدوم دیگر که وضعیت هوشیاری مناسبی 

نداشت به بیمارستان حکیم نیشابور انتقال داده شد.

هالکت یک سوداگر مرگ 
و کشف یک تن و 500 کیلو مواد مخدر

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از یک تن 
و 500 کیلوگرم انواع مواد مخدر خبر داد و گفت: در این عملیات یک 

سوداگر مرگ به هالکت رسید.
سرتیپ احمد طاهری اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان »خاش و 
سیب سوران« به سرنخ هایی از قاچاق محموله موادمخدر توسط قاچاقچیان 

و سوداگران مرگ دست یافتند.
وی افــزود: در ایــن عملیات که تیم هــای ویژه پلیس مبــارزه با مواد 
مخدر اســتان، ماموران انتظامی شهرستان خاش و شهرستان سیب سوران 
آن را پشــتیبانی می کردند پس از چند روز کار گسترده اطالعاتی سرانجام 
روزدوشنبه قاچاقچیان را که با 2 دستگاه پژو 40۵ و 2 دستگاه وانت نیسان 
در محور »ســراوان- خاش« و »سراوان- سیب ســوران« در حرکت بودند 

شناسایی و به صورت نامحسوس تحت نظر قرار دادند.
فرمانده انتظامی اســتان سیستان و بلوچســتان تصریح کرد: تکاوران 
انتظامی پس از طی مســافتی به راننده خودروها دســتور ایست دادند که 
 قاچاقچیان به محض مشــاهده عوامل انتظامی به ســمت آنهــا تیراندازی 

کردند.
وی عنوان کرد: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز سرانجام جان برکفان 
پلیس مبارزه با مــواد مخدر راننده خودروی حامل مواد مخدر را به هالکت 
رساندند و مابقی قاچاقچیان زمانی که متوجه شدند توان رویارویی با ماموران 
انتظامی را ندارند، ضمن رها کردن خودروها با اســتفاده از تاریکی شــب به 

سمت ارتفاعات منطقه متواری شدند.
سردار طاهری بیان داشت: ماموران در بازرسی از 4 دستگاه خودرو رها 
شده قاچاقچیان، یک تن و 4۸7 کیلو و 460 گرم تریاک و 40 کیلو و ۹00 

گرم حشیش، کشف کردند.
وی در پایان بر عزم راســخ پلیس سیســتان و بلوچستان در برخورد و 
مقابله با ســوداگران مرگ تاکید و خاطر نشــان نمود: جان بر کفان پلیس 
مبارزه با مواد مخدر در استان و شهرستان ها با افرادی که بخواهند به منظور 
کسب ســودهای کالن غیرقانونی و غیرمشــروع این بالی خانمانسوز را از 
مرزهای کشــور وارد نمایند به شدت برخورد و با آن مقابله می کند و در این 

راه تا پای جان ایستاده و خواهد ایستاد.

1۳۶کیلوگرم هروئین 
در درگیری مسلحانه پلیس کشف شد

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف 1۳۶ کیلوگرم 
هروئین در درگیری مسلحانه تیم های عملیاتی پلیس با سوداگران 

مرگ در زاهدان خبر داد.
سرتیپ احمد طاهری اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان زاهدان 
با پشتیبانی فنی پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان با گسترش 
چتر اطالعاتی خود در مرکز و جنوب اســتان به ســرنخ هایی از فعالیت یک 
باند بزرگ دســت یافتند که نشــان می داد اعضای این باند مســلح، مقادیر 
قابل توجهی مواد مخدررا از مناطق صفر مرزی با استفاده از خودروی تیزرو 

بارگیری و قصد انتقال به عمق کشور را دارند.
وی افزود: شــب سه شنبه اعضای این باند که با یک دستگاه خودرو پژو 
40۵ در حــال جابه جایی مواد مخــدر بودند و به صورت مداوم مورد پایش 
تخصصی یگان های اطالعاتی قرار داشــتند در منطقــه »گاوداران« زاهدان 
وارد کمیــن تکاوران پلیس شــدند و در حالی که قصد تغییر مســیر و فرار 
 از منطقه را داشــتند به صورت مســلحانه با تیم های عملیاتی پلیس درگیر 

شدند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این درگیری که 
حدود یک ســاعت ادامه داشت، قاچاقچیان با آتش پر حجم تکاوران پلیس 
روبه رو شــده و سوداگران مرگ زمانی که متوجه شدند تاب تحمل در برابر 
ماموران انتظامی را ندارند با تنگ شــدن عرصه مقابله، با استفاده از تاریکی 
شــب و ســخت گذر بودن منطقه متواری شــدند که ماموران در بازرسی از 
خــودروی 40۵ آنان، مقدار ۱۳6 کیلوگرم مــواد مخدر از نوع »هروئین« را 

کشف کردند.
وی با  اشاره به اینکه با اجرای این عملیات توسط تکاوران پلیس استان 
از انتقال مواد مخدر مکشــوفه به عمق کشور جلوگیری شد، افزود: با توجه 
 به شناســایی قاچاقچیان متواری تالش تا دســتگیری آنان همچنان ادامه 

دارد.

ایران- کامبوج دیداری بدون مربیان بازی رفت

باید انرژی خودمان را برای بازی آخر ذخیره کنیم
جاللی: تیم ما توانایی شکست عراق را هم دارد

احتمال تقابل استقالل و پرسپولیس در جام حذفی
مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی )یادواره آزاد ســازی خرمشهر( فصل 
۱400-۱۳۹۹ روز یکشنبه 2۳ خرداد ساعت ۱۵:۳0 در سالن آمفی تئاتر هتل 
آکادمی فوتبال در تهران و با حضور مدیر یا مدیرعامل ۸ باشگاه حاضر در این 
رقابت ها برگزار می شود.آلومینیوم اراک، خیبر خرم آباد، سپاهان اصفهان، گل 
گهرسیرجان، استقالل، پرســپولیس، ملوان انزلی و فوالد خوزستان تیم های 
صعود کرده به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی هســتند. احتمال دارد در 

این مرحله استقالل و پرسپولیس به قید قرعه با یکدیگر روبه رو شوند.
شکست لبنان از ترکمنستان به نفع ایران شد

تیم ملی فوتبال لبنان دیروز در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 به مصاف 
ترکمنستان رفت و در ثانیه های پایانی با نتیجه ۳ بر 2 شکست خورد. باخت لبنان 
در گروه H به نفع ایران شد چون این تیم با ۱0 امتیاز در رده اول دومی های برتر 
ماند و تفاضل این تیم 4+ است. لبنان اگر در بازی پایانی مقابل کره جنوبی شکست 
بخورد، تیم ملی کشــورمان با ۵+ گل زده با تساوی مقابل عراق هم باالتر از لبنان 

قرار می گیرد و شانسش برای صعود به عنوان تیم دوم بیشتر می شود.
حضور توتی و نستا در مراسم افتتاحیه یورو ۲۰۲۰

رقابت های یورو 2020، شانزدهمین دوره از جام ملت  های اروپا جمعه شب با 
مصاف تیم های ملی ایتالیا و ترکیه در ورزشگاه المپیکوی شهر رم در بازی افتتاحیه 
رقابت ها آغاز می شــود.اما پیش از آغاز این بازی جشن افتتاحیه تورنمنت نیز در 
همین ورزشگاه برگزار می شود، مراسمی که دو میهمان ویژه دارد که هر کدام شان 
ســمبل یکی از تیم های پایتخت ایتالیا هستند: فرانچسکو توتی و آلساندرو نستا.

توتی که تمام حرفه اش را در تیم رم ســپری کرد و نســتا که برای مدتی طوالنی 
کاپیتان التزیو بود، ســال 2006 در کنار یکدیگر قهرمان جام جهانی شدند.طبق 
گزارش منابع محلی، این دو ســتاره های سال های گذشته فوتبال ایتالیا، در جشن 
افتتاحیه توپ هایی را به ســمت سکوها شــوت خواهند کرد تا به این شیوه به ۱6 
هزار تماشاگری که قرار است بازی را از نزدیک تماشا کنند، خوش آمدگویی کنند.

اخبار کوتاه از فوتبال

رئیس  مرکز ملی فرش ایران از ثبت یک نشان برای فرش دستباف کشورمان در سازمان جهانی مالکیت 
معنوی وای پو خبر داد و گفت: از این پس فرش دستباف با این نشان مشخص صادر می شود تا اصالت و هویت 

هنر صنعت ایرانی در عرصه بین الملل حفظ شود.
به گزارش ایرنا »فرحناز رافع« دیروز چهارشنبه در کمیته فرش استان همدان اظهار داشت: به رغم تولیدات ارزنده، 
فرش دستباف به شدت در عرصه مارکتینگ )بازاریابی ( و برندینگ ضعیف است و در این راستا در ۱۵ ماه اخیر اقدامات 

قابل توجهی صورت گرفته است.
وی ثبت جهانی یک نشان برای فرش دستباف را حرکت بزرگی در راستای حفظ و حراست از این هنر صنعت اصیل 
دانست و گفت: این نشان شامل یک گل شاه عباسی است که در وسط آن یک درخت سرو تعبیه شده و اطراف آن نشان 
صلح و دوستی طراحی شده است. رئیس  مرکز ملی فرش ایران خاطرنشان کرد: این نشان با حمایت سازمان جهانی وای 
پو به ثبت رســیده است. او از طراحی ســایت بین المللی فرش دستباف نیز خبر داد و گفت: این کار هم با همکاری وای 

پو )سازمان جهانی مالکیت معنوی( در راستای معرفی و ترویج برند فرش ایرانی است که به زودی راه اندازی می شود.
رافع تبدیل هر روســتا به یک فروشــگاه آنالین را از دیگر اقدامات ارزنده برای رونق تجارت فرش دستباف اعالم کرد 
و افزود: این نرم افزار نیز توســط جمعی از نخبگان در حال طراحی اســت تا حاصل بافنده ها به نرخ واقعی و بدون واسطه 
به فروش برســد.  وی تصریح کرد: به زودی طرح فروش اقســاطی فرش دستباف با هدف تحریک تقاضا اجرا می شود تا 

هموطنان عالقه مند به صنایع دستی بتوانند از طریق دریافت تسهیالت فرش دستباف خریداری کنند.

فرش دستباف ایرانی صاحب نشان جهانی شد

صفحه 9
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
۲9 شوال ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۶۷

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
پنجشنبه 20 خرداد                                             لیگ والیبال ملت ها
*ایران.......................................................................صربستان)ساعت ۱2:۳0- شبکه سه(
جمعه 21 خرداد                                                   لیگ والیبال ملت ها

*ایران..............................................................................آلمان)ساعت ۱2:۳0- شبکه سه(
مقدماتی جام جهانی فوتبال

*کامبوج...........................................................................ایران)ساعت ۱۹:00- شبکه سه(

C جدول رده بندی مقدماتی جام جهانی- گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

1331014-1642.عراق

22341912-264.ایران

37331114712.بحرین

45-4612248.هنگ کنگ

321-16234-57.کامبوج

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت: در 
حال حاضر هیچ خط قرمزی برای توســعه روابط با 

جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد.
شاهین مصطفی اف دیروز سه شنبه در جریان دیدار از 
نوار مرزی ایران و آذربایجان در جلفا و در جمع خبرنگاران، با 
بیان اینکه مناسبات ایران و آذربایجان در سطح بسیار باالیی 
قرار دارد، افزود: این روابط در سال های اخیر رو به گسترش 
بــوده و در حوزه های مختلف این همکاری ها پیش چشــم 
همگان اســت که می توان به همکاری ها در حوزه راه، نفت 

و گاز، صنایع و قبل از کرونا در صنعت توریسم اشاره کرد.
وی اظهار کرد: ایران کشــور دوســت و همسایه ماست 
که  اشــتراکات بسیار فراوانی بین 2 کشور وجود دارد و برای 
افزایش تبادالت در زمینه های دین، فرهنگ و آداب و رسوم، 
اراده رهبران دو کشور بســیار مهم بوده و پیام های روشنی 

دارد.
مصطفی اف با اشاره به سفر هفته گذشته خود به تهران، 
از تداوم مذاکرات و رایزنی های مختلف بین ایران و آذربایجان 

خبر داد که با قدرت دوام دارد.
وی با ابراز خرسندی از جشن ۵0 سالگی بهره برداری از 
سد ارس بین دو کشــور ایران و آذربایجان، یادآور شد: این 
جشن برای جهان پیام های روشنی داشت و در دنیای امروز 
که بر روی مسئله آب بسیاری از کشورها در حال محاربه با 
هم هستند، اما بر سر همین مسئله ما با ایران روابط دوستانه 

داریم و این سیاست کالن ما و ایران است.
مصطفــی اف از حمایت های بی دریغ ایران از جمهوری 
خودمختار نخجوان قدردانی کرد و گفت: در اراضی نخجوان 
امروز می توانیــم به راحتی وارد ایران شــویم که از نظر ما 
اهمیت ویژه ای دارد و چون ایران طی ۳0 ســال گذشته که 
این منطقه تحت محاصره بود، بسیار حمایت کرده است، ما 
قدردانیم و امیدواریم این حمایت ها همچنان تداوم داشــته 

باشد.
وی اضافــه کرد: امروز در جمهوری خودمختار نخجوان 
شاهدیم که در انرژی، گاز و راه ها ایران همواره حمایت کرده 
است و اراضی ما را به هم پیوند داده است تا نخجوان بتواند 

نفس بکشــد و ما به همه جهان اعــالم می کنیم که ایران و 
آذربایجان کشــورهای دوست و متحد منطقه هستند و این 

دوستی ها همیشگی و ابدی خواهد بود.
مصطفی اف با اشاره به اینکه دیدار با وزیر راه و شهرسازی 
ایران زمینه هــای همکاری را بیش از پیش جلو خواهد برد، 
اظهار کرد: در این رابطه اهداف مشترکی را پیگیری می کنیم 
تا موانع بر سر راه توسعه روابط را برداریم تا از ثمرات آن هر 

دو طرف بهره مند شوند.
وی ایجــاد خط اتوبوســرانی و ارتبــاط خودرویی بین 
نخجوان و باکو را از جمله اهداف مذاکرات مشــترک با ایران 
اعــالم و اضافه کرد: مــا در این زمینه بــا طرف های ایرانی 

مذاکره می کنیم تا این خط اتوبوس به زودی ایجاد شود.
به گزارش ایرنا، محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی 
نیز گفت: بــا توجه به تحوالت اخیر منطقــه و تفاهم نامه 
ســه جانبه بین روسیه، آذربایجان و ارمنســتان، محور راه 
آهن تبریز- نخجوان به ســمت آذربایجان و روسیه را فعال 
می کنیم که ظرفیت های تجاری دو کشــور و کشــورهای 

منطقه را گســترش دهد. اســالمی با بیان اینکــه ایران و 
جمهوری آذربایجان فرصت های متنوع و بیشماری دارند که 
می توانند در کریدورهای دریای ســیاه و خلیج فارس نقش 
موثری ایفا کنند، تالش بــرای تحقق این فرصت ها را جزو 

عالقه مندی های دو طرف بیان کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: ســفر شــاهین مصطفی اف به 
صورت مختصر به ایران و ســفر مفصل خود به باکو، بتواند 
نقطه عطفی برای شناسایی کاستی ها و فرصت های مشترک 
ســرمایه گذاری های دو طرف باشد و باید از این فرصت ها و 
مذاکرات استفاده کنیم و زیرساخت های حمل ونقلی خود را 

افزایش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان صبح دیروز برای دیدار با 
مقام های جمهوری آذربایجان درباره توسعه روابط دوجانبه، 

وارد جلفا در ۱۳2 کیلومتری شمال غرب تبریز شد. 
اســالمی بعــد از دیدار و مذاکــراه با همتایــان آذری 
خود، برای مذاکرات بیشــتر جلفا را به مقصد باکو، پایتخت 

جمهوری آذربایجان ترک کرد.

معاون نخست  وزیر آذربایجان: 

دوستی ایران و جمهوری آذربایجان ابدی خواهد بود 

اختصاص 3 هزارمیلیارد تومان 
اعتبار برای ساخت مسکن 
مددجویان کمیته امداد  

معاون کمیته امداد گفت: امسال ۳ هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای ســاخت مسکن و 10 هزار میلیارد 
تومان برای اشــتغال مددجویان در نظر گرفته شده 

است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، جعفر صباغیان 
از اجرای طرح های  اشتغال زایی خبر داد و گفت: امسال ۱0 
هزار میلیارد تومان اعتبار برای  اشــتغال مددجویان در نظر 
گرفته شــده که می تواند نقش به ســزایی در توانمندسازی 
خانواده های تحت حمایت ایفا کند. معاون حقوقی و پارلمانی 
کمیته امداد با اشاره به ســاخت ۵0 هزار واحد مسکونی در 
استان ها ویژه مددجویان افزود: در بودجه امسال کمیته امداد، 
۳ هزار میلیارد تومان برای مسکن مددجویان در نظر گرفته 
شده که ۵0 هزار واحد مسکن در روستاها و یک هزار میلیارد 
تومان تســهیالت بانکی برای ساخت مسکن شهری در نظر 
گرفته می شــود. صباغیان رفع مشکل مسکن، ایجاد اشتغال 
و پیگیری مشکالت معیشــتی و توانمندسازی خانواده های 
تحت پوشــش را از اولویت برنامه های کمیته امداد دانست و 
تصریح کرد: امسال شاهد افزایش ۱00 درصدی بودجه امداد 
توسط مجلس هستیم که در توانمندسازی خانواده های تحت 

پوشش تاثیرگذار است.

آتش سوزی منزل مسکونی 
منجر به فوت یک نفر شد

معاون عملیات ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری ســنندج گفت: آتش سوزی منزل 
مسکونی در یکی از محالت قدیمی سنندج منجر به 

فوت یک نفر شد.
صالح زندی اظهار داشــت: صبح دیروز طی تماســی با 
ســامانه ۱2۵ گزارشی از وقوع حریق در یک منزل مسکونی 
واقع در محله آغه زمان از محالت قدیمی ســنندج دریافت 
شــد. وی با بیان اینکه بالفاصله آتش نشانان ایستگاه شماره 
یک سازمان  آتش نشانی شــهرداری سنندج به محل حادثه 
اعزام شــده و نسبت به اطفاء حریق اقدام کردند اضافه کرد: 
در این حادثه منزل مســکونی طعمه حریق شده و پیرمرد 
۸0 ســاله که تنها در منزل حضور داشــت نیز جان خود را 
از دســت داد. معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری ســنندج یادآور شد: علت این آتش سوزی 
هنوز مشــخص نیســت و پس از بررسی توسط کارشناسان 

اعالم می  شود.

رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی کشور از 
تعطیلی حدود ۶00 مرکز علمی و کاربردی درکشــور 
به علت افزایــش نامتوازن و قارچ گونــه این مراکز 
 و مرقــون به صرفه نبودن در چند ســال اخیر خبر 

داد.
محمدحســین امید در شهرســتان آمل گفــت: تعداد 
دانشگاه جامع و مراکز علمی کاربردی در سال ۸4 که حدود 
۳00 مرکز در کشور بوده در مدت حدود 6 سال در سال ۹0 
بــه حدود هزار و ۸0 مرکز علمی کاربردی افزایش یافته بود 
که اکنون بعد از گذشــته حدود یــک دهه به کمتر از 600 

مرکز کاهش یافته است.
وی دالیــل اصلــی افزایش این مراکــز در حجم باالی 
دانش آموزان پشــت کنکوری و اشتیاق به تحصیل در سطح 
آموزش عالی بیان کرد و گفت، متأســفانه به دلیل مشکالت 
اشــتغال و اصالح مدرک گرایی در کشــور به اصطالح رشد 
جمعیت این اقدام متأســفانه کاهش پیــدا کرد و رفته رفته 
مجموعه های آموزش عالی با مشــکل صندلی خالی مواجه 

و به تدریج تعطیل شدند.
رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی کشــور، شــمار 
دانشجویان در حال تحصیل در این دانشگاه را در حال حاضر 
حدود 2۵0 هزار دانشــجو اعالم کرد و گفت، با وجود ســیر 

نزولی کاهش جمعیت دانشجویی کشور، گرایش خانواده ها 
برای یادگیری و آموزش مهارت های شــغلی فرزندان، در دو 
سال گذشته به طور متوسط سالی ۱۵ درصد افزایش ورودی 

دانشجو در این دانشگاه داشتیم.
امید، ادامه داد، البته افزایش مراکز جدید در سیاســت 
دانشــگاه جامع علمی وکاربردی جایی ندارد، اما بر اســاس 
طرح آمایش ســرزمینی اگر در نقاطی از کشــور  که فاصله 
غرب و شرق آن زیاد است، در زمینه های تخصصی مرکزی و 
رشته خاصی نیاز باشد، احتمال ایجاد مرکز وجود دارد ولی 

بسیار محدود است.
امیــد تاکید کرد، هیچ دســتگاه دولتی نمی تواند مرکز 
علمی کاربردی داشــته باشد یا ایجاد کند البته دستگاه های 
عمومی غیردولتی مثل هالل احمر یا نیروهای مســلح مثل 
انتظامی مســتثنی شــدند و در قانون نیز دیده شــده، اما 
دســتگاه های دولتی دیگر مجاز نیستند زیرمجموعه مراکز 

آموزش عالی داشته باشند.
وی یادآورشــد، مراکز علمی کاربردی که تا پیش از این 
زیرمجموعه وزارت علوم بودند و به نوعی بستگی به دستگاه 
دولتی خودشــان از جمله وزارت صمت، جهاد کشــاورزی، 
ورزش و جوانــان و غیره داشــتند، االن از این مجموعه نیز 

خارج و به زیرمجموعه وزارت علوم الحاق شدند.

۶00 مرکز علمی کاربردی در کشور تعطیل شد

جمع آوری ۶9۰ دستگاه 
ماینر در خرم آباد

فرمانده انتظامی استان لرســتان از کشف ۶90 
دستگاه ماینر )استخراج ارزدیجیتال( قاچاق به ارزش 

140میلیارد ریال در شهرستان »خرم آباد« خبر داد.
ســرتیپ »یحیی الهی« اظهار داشــت: پــس از اطالع 
مامــوران پلیس امنیت اقتصادی اســتان از وجــود تعداد 
زیــادی ماینر قاچاق در انباری در شــهرک صنعتی اطراف 
شــهر »خرم آباد«، ماموران با انجام کارهای اطالعاتی موفق 
به شناسایی محل نگهداری ماینرهای غیرمجاز شده و پس از 

هماهنگی قضایی بازرسی های الزم را به عمل آوردند.
فرمانده انتظامی اســتان لرســتان، تصریح کرد: در این 
بازرســی 6۹0 عدد ماینر و ۱6 دستگاه هاپ سوئیچ قاچاق 
که طبق نظر کارشناســان ارزش آنها به ۱40 میلیارد ریال 

می رسید، کشف شد.
این مقام انتظامی بیان داشــت: در این راســتا عالوه بر 
پلمب انبار مــورد نظر، یک نفر دســتگیر و تحویل مراجع 

ذی صالح شد.

کشف بزرگ ترین 
َمشک های قاچاق سوخت 

در  خورتیاب میناب
فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: با تالش همه جانبه 
مأموران انتظامی و دریابانــی میناب قاچاقچیان در 

انتقال 120 هزار لیتر سوخت قاچاق ناکام ماندند.
ســرتیپ غالمرضا جعفــری افزود: مأمــوران انتظامی 
شهرســتان میناب در ادامه طرح مقابله با قاچاق ســوخت 
و فرآورده های نفتی حین گشــت زنی در محور ساحلی این 
شهرســتان در بندر تیاب به یک باند قاچاق ســوخت حین 
جابه جایی و انتقال ســوخت از خشــکی بــه دریا از طریق 

مشک های ماری برخورد کردند.
وی افزود: ماموران با همکاری پایگاه دریابانی شهرستان 
در یک عملیات ضربتی و مشترک ضمن مسدود کردن مسیر 
خروجی خور تیاب ۱20 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشــف و 

ضبط کردند.
فرمانده انتظامی اســتان هرمــزگان اذعان کرد: در این 
رابطه یک متهم دســتگیر و تالش جهت دســتگیری سایر 

قاچاقچیان در دستور کار پلیس قرار دارد.
مشــک های ماری نوعی از پوشــش پالســتیکی است 
که قاچاقچیان ســوخت از آن برای حمل سوخت قاچاق تا 
رساندن آن به شناورها و کشتی های بزرگ در عمق آب های 

دورتر از ساحل استفاده می کنند.


