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در حالیکه فدراســیون کشتی روسیه شــدیدا پیگیر برگزاری رقابت های جهانی بزرگساالن در سال ۲۰۲۰ است، اما ایران مخالف جدی 
برگزاری این رقابت هاست.

محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی درباره اظهارات دکتر بابک شادگان رئیس کمیته پزشکی اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر 
مخالفت جدی ایران و آمریکا با طرح روسیه برای برگزاری رقابت های جهانی بزرگساالن در سال ۲۰۲۰، اظهار کرد: این موضوع کامال درست 
است و روس ها شدیدا پیگیر برگزاری رقابت های جهانی در سال ۲۰۲۰ هستند. در مقابل، ایران و آمریکا نیز در جهت لزوم حفاظت از سالمت 

ورزشکاران، صراحتا مخالفت خود را با برگزاری این رقابت ها در سال ۲۰۲۰ به اتحادیه جهانی اعالم کرده اند.
او در پاسخ به این سؤال که چرا فدراسیون ایران مخالف برگزاری مسابقات جهانی در رده های سنی پایه نیست، تصریح کرد:اتحادیه جهانی 
قرار است در نیمه دوم مرداد ماه در این خصوص تصمیم گیری نهایی را داشته باشد. ما مخالف برگزاری رقابت های جهانی ۲۰۲۰ در رده های 
دیگر نیســتیم اما با توجه به اینکه ســال آینده المپیک در پیش است و از سوی دیگر نیز زمان زیادی نداریم، الزم است کشتی گیران پس از 
ماه ها تمرینات خارج از اردو، ابتدا به شــرایط مناســب بدنی برسند و پس از آن با اجرای چرخه انتخابی تیم های ملی، برای شناخت ترکیب 
تیم های ملی اقدام کنیم. سخنگوی فدراسیون کشتی با تاکید بر اینکه اولویت نخست کشتی ایران کسب موفقیت در المپیک ۲۰۲۱ توکیو 
است، گفت: در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا و همچنین در پیش بودن المپیک، نمی توانیم سالمت ورزشکارانمان را با حضور در رقابت های 
جهانی به خطر بیندازیم. شرایط کشور ما، آمریکا و دیگر نقاط جهان به دلیل شیوع کرونا مساعد نیست و باید ابتدا در جهت حفاظت از سالمت 

کشتی گیرانمان برنامه ریزی کنیم. به اعتقاد ما برگزاری رقابت های جهانی، سالمت کشتی گیران را به خطر می اندازد.

مخالفت جدی فدراسیون کشتی با برگزاری رقابت های جهانی 2020
قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک برای فصل جدید لیگ برتر به تیم بازار بزرگ ایران 

پیوست.
حســن یزدانی، قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک امروز با حضور در سازمان لیگ کشتی قرارداد 
خود را با تیم بازار بزرگ ایران امضا کرد.در حالی که کیومرث محرابی، پژمان درســتکار و داوود رخش 
خورشــید به عنوان نماینده تیم بازار بزرگ ایران حسن یزدانی را همراهی می کردند، پدر این قهرمان 

نیز در سازمان لیگ حاضر بود.
حســن یزدانی بعد از عقد قرارداد با تیم بازار بزرگ ایران برای شرکت در بیستمین دوره لیگ برتر 
کشــتی ابراز امیدواری کرد با مســاعدت وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا در ورزش هر چه زودتر 

شرایط برگزاری لیگ برتر کشتی را فراهم شود.
یزدانی که ســال گذشته در جریان جام باشــگاههای جهان و حضور در تمرینات همین تیم ایران 
مال مصدوم شده بود، بار دیگر تصمیم گرفت برای این تیم کشتی بگیرد؛ اگرچه در لیگ سال گذشته 
برای تیم مشــهدی به میدان رفت. سهمیه جذب سه ملی پوش تیم بازار بزرگ ایران با پیوستن حسن 

یزدانی به این تیم تکمیل شد.

رونمایی از مقصد جدید حسن یزدانی 
در لیگ کشتی 

یادی از شهید مدافع حرم محمدجواد قربانی
می گفت؛ من را »شهید« صدا بزنید

شــهید مدافع حرم محمدجواد قربانی، اول 
فروردین ۱36۲ در شاهین شــهر استان اصفهان 
چشــم به جهــان گشــود.  وی عالوه بر خدمت 
در لشــکر ۱۴ امام حســین)ع( به دلیل عالقه ای 
که به خدمت در بســیج داشــت، فرمانده پایگاه 
بقیه اهلل)عج( حاجی آباد هم بود. و بیشترین تأکید 
و ســفارش را هم برای پایگاه داشــت. همسرش 

می گفــت: »مهم ترین ویژگــی محمدجواد توجه و حساســیت زیاد به مصرف 
بیت المال بود. به یاد دارم که یک روز ماژیکی از پایگاه بسیج به خانه آورد و به 
زینب تأکید کرد که از آن اســتفاده نکن و یا یک بار دیگر بنر و میخ آورده بود 
که به من تأکید کرد که نباید از آن استفاده کنم. تمام دغدغه اش پایگاه بسیج 
محله بود و می گفت: »پایگاه دست من امانت است.« چند سالی آنجا راکد بود و 
رونقی نداشت. تابلوی آنجا را رنگ کرد و برای جمع کردن بچه ها همه کاری کرد. 
خودش همیشــه در پایگاه، حضور داشت و می گفت این حضور باعث دلگرمی 
 بچه ها می شود.« یکی از دوســتانش درباره روزهای قبل از اعزام داوطلبانه این 
شهید به سوریه، نقل می کرد: »محمدجواد خوشحال به نظر می رسید و به بقیه 
می گفت: از همین حاال مرا شــهید محمدجــواد قربانی صدا بزنید.« برای اعزام 
آمــاده بود و حس می کرد کــه باالخره به آرزویش دارد می رســد. یک روز در 
قطعه شــهدا  اشــاره به قبری کرد و گفت: »اینجا قبر من است و من بیست و 
سومین شهید حاجی آباد می شــوم.« اعزامش مرتب عقب می افتاد. باالخره ۱۹ 
مهر ۹۴ اعزام شــد. وی پس از تحمل درد و رنج از اصابت موشــک یا خمپاره  
 تروریست های تکفیری در تاریخ ۲5 آبان ۱3۹۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پرونده دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ بسته شد

رقابت فشرده مدعیان قهرمانی در باالی جدول
باشگاه استقالل دستخوش تغییرات می شود؟!

اخبار کوتاه از فوتبال
برنامه مسابقات حذفی در انتظار تقویم آسیایی

ســهیل مهدی می گوید برنامه مســابقات جام حذفی پس از مشخص شدن 
دیدارهای آسیایی اعالم خواهد شد. رقابت های لیگ برتر با تمام مخالفت هایی که 
وجود داشت، در نهایت هفته اول خود را در دوران پسا کرونا و در شرایطی که شیوع 
این بیماری همچنان مشــکلی جهانی به شمار می رود، پشت سر گذاشت و اتفاقا 
شاهد بازی های جذابی هم از سوی تیم های مختلف بودیم و رقابت نفس گیر برای 
کسب سهمیه آسیایی و نیفتادن جذاب و تماشایی ادامه پیدا کرد. با این حال هنوز 
در مورد شــروع رقابت های جام حذفی صحبتی نشده و سهیل مهدی اعالم برنامه 
این مسابقات را منوط به اعالم تقویم آسیایی کرده است. طبق اعالم برنامه ای که از 
سوی سایت الریاضیه عربستان انجام شد، قرار است رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
در مرحله گروهی طی روزهای ۲۴ شهریور تا 8 مهرماه در قطر دنبال شود. گفتنی 
است در رقابت های جام حذفی سه تیم پرسپولیس، نفت مسجد سلیمان و تراکتور 
به نیمه نهایی رسیده اند ودر انتظار برنده دیدار استقالل و سپاهان هستند که باید 

در یک چهارم نهایی مصاف حساسی را در ورزشگاه آزادی برگزار کنند.
شانس باالی قطر برای میزبانی جام ملت های ۲۰۲۷

در بین 5 کشــوری که برای میزبانی جام ملت های آســیا ۲۰۲۷ درخواست 
داده اند شــانس قطر بیشتر اســت. به گزارش الوطن، دیروز آخرین فرصت برای 
کشــورهایی بود که درخواست میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ را به AFC ارائه 
دهند. ایران، قطر، عربستان، هند و ازبکستان 5 کشوری بودند که برای میزبانی این 
رقابت بزرگ درخواست داده اند.روزنامه الوطن در ادامه گزارش خود نوشت: شانس 
قطر برای میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ بیشتر از دیگر کشورهاست و این از 
یک طرف به خاطر امکانات بسیار خوبی است که دارد و از طرف دیگر هم به خاطر 
تجربه باالیی است که در میزبانی رقابت های بزرگ دارد.قطر میزبانی جام جهانی 
باشــگاهی را اخیرا برگزار کرد و قرار اســت که میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ را هم 
برگزار کند و این نشان می دهد که آنها توانایی میزبانی رقابت های بزرگ را دارند.

هیئت مدیره پرسپولیس و استقالل در آستانه تغییر
هیئت مدیره باشــگاه های پرسپولیس و اســتقالل تهران به احتمال فراوان تا 
پایان هفته دچار تغییر می شــوند. مشــکالت مدیریتی و تیمداری در باشگاه های 
اســتقالل تهران و پرســپولیس مدتهاســت که صدای اعتراض هواداران و برخی 
پیشکســوتان این دو باشگاه را درآورده اســت.از این رو وزارت ورزش و جوانان به 
عنوان متولی سرخابی ها تصمیم به ترمیم هیئت مدیره هر دو باشگاه گرفته است تا 
بتواند در راستای خصوصی  سازی اقدام مناسبی را برای فراهم کردن امور اداری و 
اجرایی دو باشگاه پرطرفدار انجام دهد.مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به 
احتمــال فراوان تا پایان هفته جاری اعضای جدید هیئت مدیره را معرفی می کند.

وی قصد دارد تکلیف مدیرعامل باشگاه پرسپولیس را پس از استعفای حدود شش 
ماه پیش محمدحسن انصاریفرد با اعالم دو عضو جدید هیئت مدیره مشخص کند. 
ســرخ ها که در حال حاضر مهدی رســول پناه، مهرداد هاشمی و علی رغبتی را به 
عنوان عضو هیئت مدیره دارند در طول 6 ماه گذشــته توســط مهدی رسول پناه 
سرپرستی می شود که عملکرد وی حاشیه های فراوانی را نیز به همراه داشته است.

همچنین سلطانی فر تصمیم دارد دو نفر جدید را وارد هیئت مدیره باشگاه استقالل 
تهران کند. هیئت مدیره ای که پس از استعفای میرشاد ماجدی با احمد سعادتمند، 
اســماعیل خلیل زاده، حجت نظری و کامران منزوی به کارش ادامه می دهد.حل 
مشــکالت اقتصادی و درآمدزایی قابل اتکا در راستای خصوصی  سازی سرخابی ها 

از اهداف سلطانی فر برای تعیین اعضای جدید هیئت مدیره این دو باشگاه است.
خسوس و حیدریان به کادرفنی تیم ملی فوتسال پیوستند

جلســه کمیته فنی و توسعه فوتســال دیروز برگزار شد و تصمیمات مهمی 
درمورد تیم های ملی فوتســال گرفته شد. در شرایطی که کمیته فنی و توسعه 
فوتســال اصرار زیادی به تقویت کادرفنی تیم ملی فوتســال داشــت در نهایت 
خســوس کاندالس که ســابقه هدایت تیم ایران را دارد و پس از قهرمان نشدن 
با تیم ملی در مســابقات آســیایی از سمت خود کنار رفت، بار دیگر به کادرفنی 
اضافه شد و به عنوان مدیرفنی فعالیت خواهد کرد. محمدرضا حیدریان، کاپیتان 
پیشــین تیم ملی فوتسال ایران هم به عنوان مربی به کادرفنی تیم ملی فوتسال 
اضافه شد. این تصمیم را کمیته فنی و توسعه گرفته و با موافقت ناظم الشریعه هم 
روبه رو شده است.حیدریان در برهه ای هدایت تیم جوانان را بر عهده داشت.یکی 
از مباحثی که در جلســه دیروز کمیته فنی فوتسال مطرح شد انتخاب سرمربی 
تیم ملی فوتســال »ب« بود که در پایان اعضا تصمیم گرفتند مصطفی عمادی، 
ســرمربی سابق تیم ملی فوتسال امید را به عنوان سرمربی تیم ب انتخاب کنند.

عمادی ســابقه حضور در تیم ملی فوتسال را هم در کارنامه خود دارد و در لیگ 
برتر فوتسال هم سابقه مربیگری در چند تیم را دارد اما سال هاست که از عرضه 

مربیگری دور بوده است و انتخابی عجیب برای این تیم تلقی می شود.

سرویس ورزشی-
با پایان دیدارهای هفته بیســت و دوم لیگ برتر رقابت در باالی 
جدول فشرده شــده و تیم های پرسپولیس، ســپاهان و فوالد در 
رده های اول تا ســوم ایســتاده اند. بر خالف این سه تیم، استقالل 
شرایط خوبی ندارد تا جایی که زمزمه هایی مبنی بر تغییرات در این 

باشگاه بزرگ به گوش می رسد.
پرونده دیدارهای هفته بیســت و دوم نوزدهمین دوره رقابت های فوتبال 
لیگ برتر دوشنبه شب بسته شد و تیم های سپاهان و فوالد برابر حریفان خود 
به برتری رسیدند و استقالل نیز مقابل سایپا به تساوی یک – یک رضایت داد. 
دوشنبه شــب در اصفهان تیم سپاهان با نتیجه دو بر صفر گل گهرسیرجان 
را شکســت داد. در این مسابقه که در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان برگزار 
شــد، محمدرضا حســینی )۹( و محمد کریمی )3۱- پنالتی( برای سپاهان 

گلزنی کردند.
ســپاهان در این مسابقه کاماًل برتر از تیم گل گهر نشان داد و موفق شد 
در همان نیمه نخست دو گل به ثمر برساند. حمالت سپاهان در نیمه دوم هم 
ادامه داشت و بازیکنان این تیم موقعیت های زیادی برای گلزنی خلق کردند. 
کی روش استنلی مهاجم برزیلی سپاهان در این مسابقه نیمکت نشین بود و 

در نیمه دوم به جای سروش رفیعی وارد زمین شد. 
در اهواز نیز تیم فوالد موفق شــد با نتیجه دو بر یک ماشــین  سازی را 
شکســت دهد. در این بازی بابک مرادی )۴( برای ماشــین  سازی و فرشاد 
احمدزاده )۱6( و لوســیانو پریرا )65( برای فوالد گلزنی کردند.فوالد در این 
مسابقه ابتدا از حریفش عقب افتاد اما در همان نیمه نخست کار را به تساوی 
کشاند. در نیمه دوم شاگردان نکونام توسط پریرا به گل دوم رسیدند تا سند 
برد مهم و حیاتی این تیم در هفته ای که تراکتور و اســتقالل متوقف شدند، 
امضا شــود. شــهاب گردان دروازه بان تیم فوالد در دقیقــه 88 با نظر داور 
مسابقه به خاطر تلف کردن وقت اخراج شد تا فوالدی ها در دقایق پایانی ۱۰ 
نفره شــوند. از آنجا که فوالد ســه تعویض خود را انجام داده بود، پریرا زننده 
گل دوم به جای گردان درون دروازه قرار گرفت.فوالد با این برد 3۹ امتیازی 
 شــد و باالتر از تیم های مدعی چون شــهرخودرو، تراکتور و اســتقالل قرار 

گرفت.
در آخرین بازی هفته نیز تیم های اســتقالل و سایپا در ورزشگاه خالی از 
تماشاگر آزادی به تساوی یک – یک رسیدند. در این دیدار مسعود ریگی)۱5( 
برای اســتقالل و فرشــید باقری)۴5- گل به خودی( برای ســایپا گل زدند. 

اســتقالل در ورزشگاه خالی از تماشــاگر آزادی خیلی زود به گل رسید و در 
دقیقه ۱5 مســعود ریگی با شوتی تماشــایی و زیبا از پشت محوطه جریمه 

دروازه نارنجی پوشان را باز کرد. 
در ادامــه دو تیم حمالتــی را روی دروازه یکدیگر انجــام دادند اما این 
ســایپا بود که در ثانیه های پایانی نیمه اول روی گل به خودی فرشید باقری 
به گل تســاوی رســید. نیمه دوم را باید به نام اســتقالل نوشت که طی آن 
شــاگردان فرهاد مجیدی بخش عمده ای از زمان بازی را در اختیار داشــتند 
و موقعیت هایــی را هم برای به خطر انداختن دروازه ســایپا ایجاد کردند اما 
نتوانســتند خطر جدی را ایجاد کنند. در پنج دقیقه پایانی اســتقالل فشار 
زیادی را روی دروازه ســایپا وارد کرد تا بتواند به گل برتری دست پیدا کند. 
مجیدی هر ســه تعویض خود را هم انجام داد تا شاید بتواند دفاع چند الیه 
ســایپا را باز کند اما شاگردان ابراهیم صادقی که به یک امتیاز این بازی نیاز 

داشتند بدون اشتباه کارشان را ادامه دادند.

رقابت در باالی جدول
مســابقات لیگ برتر در حالی دوباره شروع شد که رقابت در باالی جدول 
بسیار فشرده است. با نتایجی که رقم خورد پرسپولیس با 5۰ امتیاز در صدر 
جدول ایستاده است. هر چند پرسپولیس از دیگر تیم های باالی جدولی فاصله 
گرفته اســت و با اختالف ۱۰ امتیاز در صدر قرار دارد اما همچنان شش تیم 

پشت سرش شانس قهرمانی دارند.
سپاهان، فوالد، شهرخودرو، استقالل، تراکتور و صنعت نفت شش تیمی 
هســتند که در تعقیب یکدیگر برای کسب سهمیه آسیایی رقابت می کنند و 
نکته قابل توجه اختالف سه امتیازی این شش تیم است که رقابت های لیگ 
برتر را در هفته های پایانی جذاب تر خواهد کرد. البته تیم های باالی جدولی 
نیم نگاهی به پرســپولیس دارند تا با لغــزش احتمالی این تیم در هفته های 

پیش رو صدر جدول را تصاحب کنند.
رقابت های لیگ برتر در پایین جدول هم حساســیت بسیار زیادی دارد و 
نمی توان از آن چشم پوشید. هفت تیم پایین جدول، خود را در منطقه سقوط 
می بیننــد و با توجه به اختالف نه چنــدان زیادی که در پایین جدول وجود 
دارد تالش می کنند با کسب نتایج دلخواهشان تیم خود را در لیگ برتر حفظ 
کننــد. با این حال حتی تیم های باالی جدولی هم در مقابل پایین جدولی ها 

کار دشواری خواهند داشت.
وضعیت نامساعد استقالل 

یکی از تیم های ناموفق در شروع دوباره لیگ ، استقالل تهران بوده است. 
استقالل پس از شــروع دوباره لیگ برتر در دو بازی اخیر خود یک شکست 
داشته و یک امتیاز از تساوی خانگی مقابل سایپا به دست آورده است. با این 
نتایج اســتقالل عالوه بر جا ماندن از کورس قهرمانی در خطر از دست دادن 

سهمیه لیگ قهرمانان آسیا نیز قرار گرفته است. 
روز گذشــته خبرگزاری تســنیم در گزارشی یادآور شــد که در صورت 
ادامه ناکامی های تیم اســتقالل به خصوص در دیدار برابر پارس جنوبی جم 
و تراکتــور تبریز، تغییراتی در تیم و حتی مجموعه مدیریتی باشــگاه ایجاد 
می شــود. این مسئله به گوش کادر فنی استقالل هم رسیده و باعث ناراحتی 

تک تک اعضا شده است.
 احمد سعادتمند مدیرعامل باشگاه استقالل در صفحه شخصی خود در 
یکی از شــبکه های اجتماعی از هواداران عذرخواهی کرده است، اما واکنش  
هــواداران به این صورت بوده که تا چه زمانی قرار اســت عذرخواهی کنند و 

کاری از پیش نبرند؟!
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

122162434112350. پرسپولیس

2221010232151740. سپاهان

32211652214839. فوالد

42211562117438. شهر خودرو

522107541251637. استقالل

62211472520537. تراکتور

72210662423136. صنعت نفت آبادان

82251431815329. نفت  مسجدسلیمان

426-9226882327. نساجی مازندران

924-102266102231. ماشین سازی تبریز

722-112257101926. ذوب آهن

620-122231181622. پارس جنوبی جم

920-132248102130. سایپا

919-142231091221. گل گهرسیرجان

2117-152238111839. شاهین بوشهر

1215-162236132941. پیکان

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس

برنامه هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران

شنبه 14 تیر 1399
*تراکتور.................................................................صنعت نفت آبادان)ساعت۲۰:۱5(
*ذوب آهن...................................................................................پیکان)ساعت۲۰:۴5(
*پرسپولیس.....................................................شاهین شهرداری بوشهر)ساعت ۲۱(

یکشنبه 15 تیر 1399
*پارس جنوبی جم................................................................استقالل)ساعت۲۰:3۰(
*گل گهرسیرجان...........................................................شهر خودرو )ساعت۲۰:3۰(
*نفت  مسجدسلیمان..................................................ماشین  سازی تبریز)ساعت۲۱(
*نساجی مازندران...............................................................................فوالد)ساعت۲۱(
*سایپا...............................................................................................سپاهان)ساعت۲۱(

نخســتین دستگاه تب ســنج هوشمند با 
قابلیت کنترل از راه دور به همت جوان محقق و 
نخبه در پارک علم و فناوری کرمان ساخته شد. 
احد ترکستانی، محقق نخستین دستگاه تب سنج 
هوشمند، در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در کشــور، بر آن شدیم تا دستگاهی را 
با قابلیت کنترل تب از راه دور به منظور جلوگیری از 
ورود افراد ناقل به اجتماع طراحی کنیم و اکنون این 
دستگاه برای  نخستین بار در کشور ساخته شده است.

وی افزود: با توجه به تحمیل هزینه بر کشــور در 
راســتای تامین مواد ضدعفونی کننده و کاهش خطر 

ابتالی شخص آزمایش گیرنده به بیماری، بر آن شدیم 
تا با بهره گیری از علم رباتیک استفاده از نیروی انسانی 

را به حداقل برسانیم.
وی تصریــح کرد: در نظر داشــتیم دســتگاهی 
طراحی کنیم که به صورت هوشمند قابلیت تشخیص 
بیماری را داشته باشد و ارسال اطالعات به اپراتورهای 
دســتگاه از راه دور به صورت خودکار انجام شود تا از 

ورود  اشخاص مبتال به اجتماعات خودداری شود.
این محقق کرمانی تأکید کرد: تاکنون دستگاهی 
بــا این قابلیــت و دقت مشــابه وارد ایران نشــده و 
دســتگاه های موجود نیز به صورت پرتابل هستند که 

نیــاز به حضور اپراتور مســتقیم دارنــد، عالوه  بر آن 
گیت های ضدعفونی کننده تولید شــده  بسیار هزینه 

بر هستند.
وی ادامه داد: دســتگاه تب ســنج به سنسورهای 
تشخیص دما و فاصله سنج متصل است که در شرایط 
تحریــم و مشــکالت ارزی عالوه  بر کمیاب شــدن 

سنسورها، به شدت افزایش قیمت نیز داشته اند.
ایــن جوان نخبه کرمانی اظهار داشــت: به دنبال 
اجرایی کردن ایده تب سنجی از راه دور، موفق به تولید 
یک نمونه اولیه شــدیم که توانایی اندازه گیری دمای 

بدن افراد را تا فاصله 6۰ سانتی متری را دارا است.

وی تأکید کرد: این دســتگاه برای نصب بر روی 
یک سطح طراحی شده بنابراین نیاز به حضور اپراتور 
را برطرف کرده اســت، همچنین این دستگاه توانایی 
کنتــرل انواع گیــت ورودی، خروجــی، دوربین های 
عکســبرداری و فیلمبرداری مداربسته را دارا است و 
برای نصب در کنار دســتگاه کارت ساعت نیز بسیار 

مناسب است.
 وی گفت: قیمت هر دستگاه تب ســنج هوشمند 
تشــخیص کرونا حدود 3۰ میلیون ریال برآورد شده 
است که در صورت حمایت و تولید انبوه بی شک این 

مبلغ به زیر 3۰ میلیون ریال کاهش خواهد یافت.

ســوداگران مرگ دستگیر و یک هزار و 8۷ کیلو مواد مخدر 
شــامل  تریاک ، حشیش و شیشه ، یک قبضه سالح جنگی 
کشف و چهار دستگاه خودرو متعلق به سوداگران توقیف شد.

فرمانده انتظامی اســتان سیستان و بلوچستان هم از 
کشف یکهزار و 8۲۴ کیلو مواد مخدر در شهرستان زاهدان 

خبر داد. 
ســرتیپ »محمد قنبری« گفــت:  تیم های عملیات 
ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان دپوی مواد مخدر 
قاچاقچیان را در یکی از مناطق کوهســتانی »جون آباد« 
شناســایي و با همکاری تیم هایــی از ماموران فرماندهی 
انتظامی شهرســتان زاهدان و یگان تکاوری، این محل  را 

به محاصره خود در آوردند.
وی با  اشــاره به اینکــه قاچاقچیان قبــل از حضور 
مأموران از محل متواری شــده بودند، تصریح کرد: در این 
عملیات پلیس در پاک ســازی منطقه یک هزار و  8۲۴ 
کیلو و 3۰۰ گرم انواع مواد افیونی شامل یک هزار و ۷6۴ 
کیلوگرم تریاک، 5۰ کیلو و 8۰۰ گرم حشــیش و ۹ کیلو 
و 5۰۰ گــرم هروئین که به طــرزی ماهرانه در ارتفاعات 

منطقه دپو شده بود، کشف کردند.
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان از درگیری 
مسلحانه پلیس با قاچاقچیان موادمخدر و کشف یک هزار 

و ۴68کیلو تریاک در شهرستان ایرانشهر خبر داد. 

سرتیپ قنبری، اظهارداشت:  ماموران پلیس مبارزه با 
موادمخدر پس از ساعتی کمین به محض ورود سوداگران 
مــرگ به این منطقه با آنان درگیر کــه با توجه به آتش 
پرحجم تکاوران پلیس قاچاقچیــان خودروها را رها و به 

سمت ارتفاعات منطقه متواری  شدند.
وی تصریح کرد: در این عملیات که ســاعتی به طول 
انجامید، ضمن دســتگیری دو قاچاقچی در بازرســی از 
دو دســتگاه پژو ۴۰5 یک هــزار و ۴68 کیلو و 3۰۰ گرم 
تریــاک، دو قبضه کالش و پنج تیغه خشــاب حاوی 85 

فشنگ جنگی نیز کشف شد.
فرمانــده مرزبانــی نیــروی انتظامی هــم از ناکامی 
قاچاقچیان و کشــف یک هزار و ۴38 کیلوگرم موادمخدر 
طی دو عملیات جداگانه توســط مــرزداران هنگ مرزی 

میرجاوه سیستان و بلوچستان خبر داد. 
سرتیپ احمدعلی گودرزی، افزود: در عملیات نخست 
قاچاقچیان کــه در مقابل تاکتیک های عملیاتی مرزداران 
توان مقابله نداشــتند، از محل متواری و مرزداران موفق 
شــدند در پاک ســازی منطقه یک هزار و ۱8۰ کیلوگرم 
موادمخدر از نوع تریــاک را که به طرز ماهرانه ای در یک 
دشت وسیع و در چند نقطه مخفی شده بود، کشف کنند.

وی در ادامه به یک عملیــات موفقیت آمیز جداگانه 
دیگر توسط مرزداران هنگ مرزی میرجاوه نیز اشاره کرد 

رئیس سازمان چای کشور اعالم کرد
خرید200 میلیارد تومان برگ سبز 

چای از چایکاران 
رئیس سازمان چای کشــور گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان برگ سبز 

چای امسال از چایکاران دو استان گیالن و مازندران خریداری شد. 
حبیب جهانساز ،  با بیان اینکه تاکنون چیزی معادل 56 هزار تن برگ سبز 
چای به قیمت ۲۰۰ میلیارد تومان از چایکاران دو اســتان گیالن و مازندران 
خریداری شــده اســت اظهار داشــت: دولت اهتمام خوبی در بحث پرداخت 
مطالبات چایکاران دارد و نســبت به واریز قدرالســهم خود به صورت مستمر 

و تدریجی اقدام می کند.
وی ابراز داشــت: طبق آمارها و گزارشات ۴۷ هزار و 6۰۰ تن معادل 85 
درصد از برگ ســبز چای برداشــت و تحویل داده شده به کارخانجات درجه 
یک و هشت هزار و ۴۰۰ تن مابقی معادل ۱5درصد نیز درجه دو بوده است.

وی ارزش برگ ســبز چایی که تاکنون از چایکاران دو اســتان گیالن و 
مازندران خریداری شــده را ۲۴8 میلیارد تومان ارزیابی کرد و بیان داشت: با 
توجه به حمایت های خوب دولت از کشاورزان و اهتمام کارخانجات چایسازی 
در حــال حاضر معادل ۱۹5میلیارد تومان یعنــی چیزی حدود ۷۷ درصد از 

مطالبات چایکاران پرداخت شده است.
وی رونق تولید و اســتقبال عمومی مردم برای مصرف چای داخلی را از 
جمله مؤلفه های اثربخش برای توســعه صنعت چای تلقی کرد و ابراز داشت: 
تمام تالشمان عالوه بر افزایش تولید و بهره وری باید در مسیر افزایش کیفیت 
تولید محصول متمرکز باشد زیرا در این صورت است که چای ایرانی می تواند 

با چای وارداتی به خوبی رقابت کند.
جهانســاز عنوان کرد: اجرای طرح به زراعی باغــات چای، روی آوردن به 
روش هــای نوین آبیاری، مبارزه با آفــات و بیماری ها و علف های هرز گیاهی 

از جمله مؤلفه های مهمی است که به دنبال تحقق هر چه بیشتر آن هستیم.
رئیس ســازمان چای کشور با بیان اینکه در بسیاری از روستاهای استان 
گیالن بیش از ۷۰ تا 8۰ درصد اقتصاد روســتاییان به صنعت چای و تولیدات 
آن وابسته است تصریح کرد: تولید این محصول بیش از دو هزار میلیارد تومان 
گردش مالی دارد و موجب اشــتغالزایی می شــود و با توجه به انجام عملیات 
به زراعی و مکانیزاسیون در سطح باغ های چای، تجهیز و نوسازی کارخانجات 

چایسازی امسال چای استحصالی از کیفیت بسیار مناسبی برخوردار است.

وزیر جهاد کشاورزی : 
مشکلی در تامین مرغ و تخم مرغ 

نداریم
وزیر جهاد کشــاورزی گفت: مشــکلی در تامین گوشت مرغ و 
نهاده های دام و طیور در کشــور نداریم و محصول مورد نیاز مردم به 

اندازه کافی و زیاد موجود است. 
کاظم خاوازی گفت:  در زمینه تولید مرغ و تخم مرغ کمبودی وجود ندارد.

وی بیــان کرد: قیمت مــرغ و تخم مرغ با هماهنگــی تولید کنندگان و 
ستاد تنظیم بازار و بر اساس شرایط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین 

می شود.
وزیر جهاد کشــاورزی میزان مصرف گوشــت مرغ در ایــران را دو برابر 
میانگین مصرف جهانی اعالم کرد و ادامه داد: در حال بررســی وضعیت بازار 

مرغ و تخم مرغ هستیم.
وی در ادامه اظهارداشت: در زمینه تامین نهاده های دامی همکاری خوبی 
بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و جو، 

ذرت و کنجاله سویا به اندازه کافی تامین شده و موجود است.
او اضافه کرد: هم اکنون در بنادر کشور مقادیر عظیمی از این نهاده ها وجود 

دارد که در حال توزیع است.
خــاوازی همچنین گفت: روزانه حدود 3۰ هزار تن نهاده دامی از بنادر به 

مقاصد مصرف داخلی حمل می شود.
وی ساماندهی توزیع نهاده ها از طریق سامانه جامع و توزیع هدفمند این 
نهاده ها از طریق کارخانه های تولید، زنجیره های تولید، اتحادیه ها و تشکل ها 

کشاورزی را از جمله برنامه های اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: این امر می تواند میزان مصرف را به 
شکل محسوســی کاهش داده و موجب تعادل نرخ نهاده ها و تعادل بخشی به 

قیمت گوشت مرغ شود..

تردد  ظرفیت  گفــت:  ســرخس  فرماندار 
واگن های باری در مرز ریلی این شهرســتان در 
شمال خراســان رضوی با کشور ترکمنستان به 

1۰۰ واگن در روز افزایش یافت. 
محمدرضا رجبی مقدم، در گفت و گو با ایرنا افزود: با 
بازگشــایی این مرز از ۲۹ خرداد ماه امسال روزانه 3۰ 
واگن باری حامل کاالی صادراتی به مقصد کشورهای 
آسیای مرکزی از ســرخس وارد کشور ترکمنستان و 
همین تعداد واگن نیز وارد ایران می شد که این تعداد 
اکنون به 5۰ واگن ورودی و 5۰ واگن خروجی افزایش 

یافته است.
وی ادامــه داد: در حال حاضــر حدود ۷۰۰ واگن 
حامــل کاالی صادراتی و ترانزیتی در مرز ســرخس 
در انتظار ورود به خاک ترکمنســتان و طی مسیر به 
مقاصد خود در پنج کشــور آســیای مرکزی است که 
امیدواریم در روزهای آتی با افزایش ظرفیت تردد ریلی 
در این مرز، کاالهای صادراتی هر چه زودتر به مقاصد 

خود برسند.

بامداد روز دوشنبه تله انفجاری در محور کورین 
منفجر شد.

نماینده زاهدان در مجلس شورای اسالمی گفت: حمله 
تروریســتی گروهک تروریستی جیش الظلم هنگام عبور دو 
خودرو نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام گرفته، 

اما تلفات جانی نداشته است. 
فداحسین مالکی، در گفت و گو با فارس در زاهدان افزود: 
این حمله از ســوی گروهک تروریستی جیش الظلم هنگام 
عبور دو خودرو نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام 

گرفته، اما تلفات جانی نداشته است.
وی ادامه داد: دو بمب کنار جاده ای کار گذاشته شده بود 
که یکی از آنها هنگام عبور دو خودروی حامل نیروهای سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی منفجر شد، این حمله تروریستی 
تلفات جانی نداشــته و تنهــا فرمانده ســپاه منطقه دچار 

جراحاتی شده است.
استاندار سیســتان و بلوچســتان گفت: حادثه بامداد 
)دوشــنبه( در منطقه کورین انفجار یک بمب کنار جاده ای 

بود که هیچ خسارت جانی و مالی نداشته است. 
علیاحمد موهبتــی، اظهار داشت: شــایعات مربوط به 
شهادت فرمانده سپاه منطقه کورین زاهدان  و راننده وی در 

این عملیات صحت ندارد.
وی ادامه داد: گروهک تروریستی جیش الظلم مسئولیت 

این انفجار را پذیرفته است.
استاندار سیســتان و بلوچستان گفت: تحقیقات درباره 

این حادثه ادامه دارد و اطالعات تکمیلی اعالم خواهد شد.

شیراز- خبرنگار کیهان: 
سرپرســت اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرستان سپیدان و تعدادی از کارکنان این اداره، در 
حین انجام ماموریت برای اجرای طرح کمربند حفاظتی 
در روستای ریگان این شهرستان، مورد ضرب و شتم 

افراد سودجو قرار گرفتند. 
عبــداهلل بحرینــی سرپرســت اداره منابــع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان سپیدان، اظهار داشت: در زمان اجرای 
این طرح در روســتای یاد شــده، تعدادی از افراد سودجو و 
ناشناس با متشنج کردن اوضاع، ماموران منابع طبیعی این 

شهرســتان را مورد ضرب و شــتم قرار دادند و همچنین به 
خودرو متعلق به این اداره خسارت وارد کردند.

وی ادامــه داد: برای پیگیری این موضوع، شناســایی و 
دســتگیری متخلفان و برخورد قضایی شدید با آنان از هیچ 

اقدامی فروگذار نخواهیم کرد.

کرونا جان کودک ۸ ساله را
 در هرمزگان گرفت

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشــگاه علوم پزشــکی 
هرمزگان گفت: متأسفانه یک کودک هشت ساله در استان بر اثر ابتال 

به کرونا جان خود را از دست داد. 
فاطمه نوروزیان، اظهار داشــت: وضعیت هرمــزگان از نظر ابتال به کرونا 

بحرانی بوده و هر روز شاهد فوت شماری از مردم استان هستیم.
وی شمار جان باختگان در هرمزگان بر اثر ابتال به ویروس کرونا در مدت 
۲۴ ساعت )از دوشنبه تا سه شنبه( را ۱۰ نفر اعالم کرد و افزود: از این شمار 
هفت نفر در بندرعباس، یک نفر در بندرلنگه، یک نفر در رودان و یک نفر نیز 

در قشم جان خود را از دست داده اند.
وی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر 5۰۹ نفر مبتال بــه کرونا در 
بیمارســتان های هرمزگان بســتری هستند که از این شــمار ۷۹ نفر تحت 

مراقبت های ویژه قرار دارند که حال ۲5 نفر از آنها وخیم است.
اواخر خردادماه امســال نیز یک کودک ۱۰ســاله و در نخستین روزهای 
تابســتان نیز یک کودک ۱۱ ماهه در هرمزگان بر اثر ابتال به کرونا جان خود 

را از دست دادند.

تست کرونای استاندار قم
 مثبت شد

مدیرکل روابط عمومی استانداری قم، گفت: تست کرونای بهرام 
سرمست استاندار قم مثبت شده  است و وی هم اکنون در قرنطینه 

خانگی به سر می برد. 
رضا صالحی، در گفت و گویی با  اشــاره به ابتالی اســتاندار قم به ویروس 
کرونا اظهار کــرد: وی در حال حاضر و بنا به توصیه پزشــکان، در قرنطینه 
خانگی به ســر می برند. وی تصریح کرد: تمامی جلسات و نشست های اداری 
استان و استانداری در چند ماه گذشــته، با فاصله گذاری اجتماعی و رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار شده  است.
مدیرکل روابط عمومی اســتانداری قم تاکید کرد: امور اســتان و موارد 
ضروری از جمله ستاد بحران از محل قرنطینه خانگی و به صورت غیرحضوری 

توسط مقام عالی دولت در استان رصد و پیگیری می شود.

مدیرعامل شرکت آالینده محیط زیست شوشتر 
جلب شد

رئیس  اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت : مدیر عامل یک 
شرکت تولید مواد شیمیایی آالینده به دلیل آلودگی محیط زیست و 

تهدید بهداشت عمومی به دستگاه قضا جلب شد. 
بهــروز نجاتــی، در گفت و گو با ایرنــا بیان کرد: با شــکایت و پیگیری 
واحد حقوقی این اداره و اداره کل حفاظت محیط زیســت خوزستان، برای 
مدیرعامل یک کارخانه آالینده در منطقه به دلیل آالیندگی شــدید محیط 
زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی و رهاسازی پساب آالینده به محیط، 
پس از احراز جرم در شعبه دو دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اهواز قرار 

جلب صادر شد.
وی افزود: پیگیری برای صدور احکام کیفری علیه این کارخانه آالینده 
انجام و درصورت عدم رفع آالیندگی نسبت به پلمب کارخانه اقدام می شود.

رئیــس  اداره حفاظت محیط زیســت شوشــتر ادامه داد: بــا افراد و 
کارخانه هایی که مســائل زیســت محیطی را رعایت نکنند بعد از تشکیل 

پرونده برخورد قاطع قانونی می شود.

آبگرفتگی 1۶ منزل مسکونی 
در بردسیر کرمان 

سرپرست جمعیت هالل احمر شهرستان بردسیر از بارش تگرگ 
و آبگرفتگی منازل و معابر در بخش گلزار از توابع این شهرستان خبر 

داد و گفت: در این حادثه به 1۶ واحد مسکونی خسارت وارد شد. 
حســین نامجو، در گفت و گو با ایرنا افزود: بــارش ناگهانی باران و تگرگ 
در روســتای صاحــب آباد بخش گلزار اهالی این منطقــه را در بامداد دیروز 

غافلگیر کرد.
وی با اشاره به وظیفه امدادرسانی پس از حوادث و ارزیابی خسارات حادثه 
تگرگ و آبگرفتگی منازل مســکونی در بخش گلزار اظهار داشت: امدادگران 
جمعیت هالل احمر با حضور در منطقه یاد شــده با هماهنگی دهیار میزان 

خسارت واحدهای مسکونی این روستا را ارزیابی کردند.
وی با اشــاره به اینکه در این حادثه یک خانه مســکونی خسارت جدی 
دیده است، اظهار داشــت: بارش تگرگ و آبگرفتگی منازل و معابر به بخش 
کشــاورزی، باغ های میوه، علوفه و محل نگهداری احشام، دیوار و حصار ۱5 

واحد مسکونی دیگر نیز آسیب وارد کرد.

دستگاه تب سنج هوشمند در کرمان ساخته شد

کشف بیش از 7 تن مواد مخدر در ۳ استان

ضرب و شتم نیروهای منابع طبیعی سپیدان در حین انجام ماموریت

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت که سه هزار و 5۰۰ کیلومتر راه روستایی باالی 
۲۰ خانوار کشور امسال با تامین اعتبارات الزم از سوی استانداری ها و برخی نهادها از جمله بسیج سازندگی 

و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری آسفالت می شود. 
رضا اکبری ، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: برخی از راه های روستایی نیز از محل اعتبارات بخشداری و دهیاری ها 

مورد احداث و بهره برداری قرار می گیرد.
 وی با بیان اینکه اعتبار آســفالت راه های روستایی از سال جاری به اســتان ها واگذار شده، تاکید کرد: محل تامین 
اعتبارات پراکنده بوده و همه دستگاه ها از جمله برخی نهادهای کمکی مانند بنیاد برکت، ستاد فرمان اجرایی امام، قرارگاه 

سازندگی، سپاه و به خصوص خیران در این راه کمک خواهند کرد.
اکبری یادآور شــد: با انجام حدود ۱3 هزار کیلومتر آســفالت راه روستایی در کشــور، تکالیف برنامه پنجم و ششم 

توسعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در این حوزه به انجام می رسد 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 5۰ هزار کیلومتر از راه های روستایی کشور هنوز آسفالت نشده است، خاطرنشان 

کرد: در حال حاضر مبنای آسفالت راه های روستایی مربوط به روستاهای باالی ۲۰ خانوار است.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:
امسال ۳۵00 کیلومتر راه روستایی کشور آسفالت می شود

ظرفیت تردد در مرز ریلی 
سرخس با ترکمنستان

 افزایش یافت
تله انفجاری در محور کورین 

تلفات جانی نداشت

نیروهای انتظامی استانهای هرمزگان، سیستان 
و بلوچســتان و یزد طی عملیات های جداگانه ای 
هفت هزار و 783 کیلو و 3۰۰ گرم انواع مواد مخدر 

را کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از کشف یک هزار 
و 8۷ کیلو مواد مخدر با همکاری پلیس استانهای فارس، 

بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان خبر داد. 
ســرتیپ »غالمرضا جعفری« گفت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان با تالش شبانه روزی در ۴8 
ســاعت گذشــته و با همکاری ماموران انتظامی رودان، 
لنگــه و خمیر با همــکاری اطالعاتی مامــوران انتظامی 
استان های فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان و کرمان 
طی چهارعملیات جداگانه چهار باند قاچاق مواد مخدر را 

شناسایی و متالشی کردند.
وی افــزود: در ایــن عملیات هــا مجموعا ســه نفر از 

و افزود: در عملیاتی جداگانه، قاچاقچیان که قصد داشتند 
در فرصتی مناسب محموله خود را به وسیله یک دستگاه 
خودرو تویوتا وارد کشــور کنند با هوشیاری مرزداران از 
رســیدن به اهداف شــوم خود ناکام ماندند و ضمن رها 
کردن محموله از محل متواری و مرزداران موفق شــدند 
در این عملیات ضمن توقیف یک دســتگاه خودرو ۲58 
کیلوگرم انواع موادمخدر شامل 56 کیلوگرم هروئین، ۱8 
کیلوگرم کــراک، ۱۴ کیلوگرم مرفیــن و ۱۷۰ کیلوگرم 

تریاک را کشف کنند.
همچنین فرمانده انتظامی یزد هم از کشف یک هزار 
و ۹66 کیلوگرم انواع موادمخدر در دو عملیات جداگانه در 

استان خبر داد. 
سرتیپ عباســعلی بهدانی فرد، افزود: در این ارتباط 
۱6 متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی 

شدند.
وی ادامــه داد: متهمــان قصد انتقال ایــن مواد را با 
چندین دســتگاه خودرو از شــرق و جنوب  کشــور به 

استان های مرکزی داشتند.


