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تالش برای حفاظت از انقراض؛

مشارکت کشاورزان بوکانی در حفاظت از «میشمرغ»
میش مرغ پرندهای در خطر انقراض است از این رو برای
حفاظت از این گونه تالشهای زیادی صورت گرفته که
مهمترین آن مشارکت کشاورزان بوکانی است به طوری
که این کشاورزان بخشی از محصول گندم خود را با هدف
حفاظت از آخرین بازماندههای میشمرغ دیرتر از موعد
برداشت میکنند.
میشمرغ پرندهای بزرگ جثه است که تنها کمتر از ۴۰
پرنده از آن در ایران باقی مانده است .میش مرغ که
سنگینوزنترین پرنده با قابلیت پرواز در جهان است،
در ایران به دو شکل بومی و مهاجر مشاهده میشود.
جمعیت بومی این پرنده تنها محدود به زیستگاههای
شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی است و عالوه
بر این ،در بعضی سالها پرندگانی به صورت انفرادی در
پناهگاه حیاتوحش میانکاله و پارک ملی بوجاق مشاهده
شدهاند.
اگرچه بر اساس ردهبندی اتحادیه جهانی حفاظت،
وضعیت جهانی میشمرغ «آسیبپذیر» اعالم شده است
اما با توجه به جمعیت کم این گونه در کشور ،زیستگاه
بسیار محدود و تهدیدات متعدد ،این گونه با خطر جدی
انقراض محلی در ایران روبرو است از این رو پروژه حفاظت
مشارکتی از میشمرغ در دشت سوتاو شهرستان بوکان
از ابتدای سال  ۱۳۹۹توسط «کانون گردشگران طبیعت
ایران» و با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان
آذربایجان غربی و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
بوکان و با حمایت مالی برنامه کمک های کوچک برنامه
عمران ملل متحد در ایران آغاز به کار کرده است.
تاکنون نیز تالش های زیادی برای آخرین بازماندههای
این پرنده منحصر ب ه فرد در ایران انجام شده که یکی از
مهمترین آنها شاید بتوان به مشارکت کشاورزان بوکانی در
حفاظت از میشمرغ اشاره کرد به طوری که این کشاورزان
بخشی از محصول گندم خود را با هدف حفاظت از آخرین
بازماندههای میشمرغ دیرتر از موعد برداشت میکنند.
جلب مشارکت کشاورزان
مهدی نبییان مدیر پروژه مشارکتی حفاظت میشمرغ در
زیستگاههای شهرستان بوکان از جذب مشارکت کشاورزان

در حفاظت از میشمر غها خبر داد و گفت :عالوه بر
اینکه امسال هم اداره حفاظت محیط زیست بوکان مانند
سال گذشته نسبت به خرید محصول سرپای گندم در
بخشهایی از اراضی کشاورزی منطقه اقدام میکند ،پروژه
مشارکتی حفاظت میشمرغ نیز اقدام به خرید محصول
سرپا در بخشهای دیگر زیستگاه خواهد کرد.
وی ادامه داد :خرید محصول سرپا به صورت نوارهای طولی
و پراکنده در زمینهای گندم و تحت عنوان نوار میشمرغ
انجام میشود و با نصب تابلو و عالیم به کشاورزان اعالم
میشود که این بخش از محصول را برداشت نکنند.
نبییان با اشاره به جلب مشارکت کشاورزان برای باقی
گذاشتن داوطلبانه قسمت کوچکی از محصول خود در
زمینهای زراعی گفت :خوشبختانه اهالی منطقه عالقه
زیادی به گونه میشمرغ دارند و تاکنون از بسیاری از
پیشنهادات ما استقبال کردهاند .یکی از پیشنهادات ما،
باقی گذاشتن  ۱۰۰مترمربع از محصول گندم به ازای هر
هکتار کشت در زمین زراعی بود که در صحبتهای اولیه با
برخی از کشاورزان منطقه مورد استقبال قرار گرفت.
به گفته نبییان ،عالقه اهالی منطقه به این پرنده یکی از
امیدهای اصلی برای حفظ آخرین بازماندههای میشمرغ
در ایران است.
همچنین آوات بازیار ،رییس اداره حفاظت محیط زیست
شهرستان بوکان در این باره گفت :با توجه به اینکه از
سالهای دور زیستگاههای طبیعی میشمرغ زیر کشت
محصوالت کشاورزی همچون گندم رفته است و زادآوری
این پرنده در همین زمینهای زراعی اتفاق میافتد ،لذا
وجود گندم در زمینهای زراعی به نوعی پناهگاه امنی
برای جوجه میشمر غهایی است که در همین ایام سر از
تخم بیرون آوردهاند.
وی افزود :معموال جوجه میشمر غهای تازه متولد شده
در اواسط مردادماه قدرت پرواز پیدا می کنند اما فصل
برداشت گندم اواخر خردادماه و اوایل تیرماه انجام میشود
که با برداشت گندم ،جوجههایی که توانایی پرواز ندارند ،در
زمینهای زراعی خالی از محصول در برابر دشمنان طبیعی
همچون روباه و پرندگان شکاری بسیار بیپناه و آسیبپذیر
خواهند بود.

بازیار گفت :از چند سال قبل با مشارکت جامعه محلی
و کشاورزان منطقه ،طرح برداشت دیرهنگام بخشی از
محصول گندم در زیستگاههای زادآوری میشمرغ در
حمامیان و دشت سوتاو را در دست انجام داریم به شکلی
که بخشی از محصول کشاورزان را به صورت سرپا از آنها
خریداری میکنیم تا با تاخیری دوماهه برداشت شود و
این کار کمک زیادی به حفظ جوجه میشمر غها میکند.
تالش برای احیای بخشی از پوشش گیاهی منطقه
رییس اداره حفاظت محیط زیست بوکان از بررسیها برای
احیای پوشش گیاهی طبیعی در بخشی از زیستگاههای
میشمرغ خبر داد و گفت :در سال گذشته با همت اداره

نبییان با اشاره به جلب مشارکت کشاورزان برای باقی گذاشتن داوطلبانه قسمت کوچکی از
محصول خود در زمینهای زراعی گفت :خوشبختانه اهالی منطقه عالقه زیادی به گونه میشمرغ
دارند و تاکنون از بسیاری از پیشنهادات ما استقبال کردهاند .یکی از پیشنهادات ما ،باقی گذاشتن ۱۰۰
مترمربع از محصول گندم به ازای هر هکتارکشت در زمین زراعی بود که در صحبتهای اولیه با برخی از
کشاورزان منطقه مورد استقبال قرارگرفت.

کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی موفق شدیم
زمینی به وسعت بیش از  ۲۲هکتار برای کشت گندم
به عنوان پناهگاه میشمرغ خریداری کنیم .در سال
جاری تصمیم بر این شد تا امسال در این عرصه کشت
گندم انجام نشود و شرایط زمین را از نظر پوشش گیاهی
طبیعی ،نوع گونهها و تاثیر آن در رفتارهای میشمر غها
بررسی شود .وی افزود :متاسفانه به دلیل آنکه از سالهای
بسیار دور بخش زیادی از زیستگاههای زادآوری میشمرغ
در منطقه به زیرکشت محصوالت مختلف کشاورزی رفته،
اطالعات دقیقی از گونههای گیاهان وحشی که میشمرغ
به آنها وابستگی داشته در اختیار نداریم از همین رو الزم
است تا در یک اقدام منسجم این گونهها را شناسایی
کنیم چرا که عالوه بر میشمرغ ،اکوسیستم طبیعی
زیستگاه این گونه شامل گیاهان ،حشرات و سایر جانداران
هم اهمیت دارد و با احیای بخشی از زیستگاه طبیعی
امیدهایمان برای حفظ میشمرغ چند برابر خواهد شد.
بازیار تصریح کرد :امسال با کشت نکردن این زمین قصد
داریم وضعیت را رصد کنیم و ببینیم آیا میشمر غها
بدون کشت گندم در معرض خطر بیشتر قرار نمیگیرند
یا خیر .احتماال در سال آینده این تصمیم را بگیریم که در
این اراضی یا بخشی از آن ادامه کشت گندم انجام بگیرد.

کرونا در ایران

تعداد بهبودیافتگانکرونا به دو میلیون  ۲۴۲هزارو  ۲۳تن رسید
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :با فوت
 ۲۸۶نفر دیگر از هموطنان مبتال به کووید ۱۹در شبانه روز
گذشته ،تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به  ۷۷هزار
و  ۲۲۲نفر رسید.
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در اطالعیه ای اعالم کرد :در  24ساعت گذشته و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۱۴ ،هزار و  ۳۱۹بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که دو هزار و  ۹۴نفر از
آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به دو
میلیون و  ۷۶۵هزار و  ۴۸۵نفر رسید.
وزارت بهداشت در این اطالعیه افزود :تاکنون دو میلیون ۲۴۲

هزار و  ۲۳نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شده اند .پنج هزار و  ۲۶۴نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹نیز
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت
قرار دارند و  ۱۸میلیون و  ۱۵۱هزار و  ۴۸۷آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
بر اساس این گزارش ،اکنون سه شهر کشور در وضعیت قرمز،
 ۲۶۲شهر در وضعیت نارنجی ۱۸۳ ،شهر در وضعیت زرد قرار
دارند .بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت
«از» و «به» شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است.
با افزایش مبتالیان در سیستان و بلوچستان نیز تعداد
شهرستانهای آبی به صفر رسید.

جامعه

چون روایتی را شنیدید  ،آن را بفهمید و عمل کنید  ،نه بشنوید
و نقلکنید  ،زیرا راویان علم فراوان  ،و عملکنندگان آن اندکند
نهج البالغه حکمت ۹۸
جامعه

«سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت» خبر داد:

آزادسازی 6هزار محدوده و معدن غیرفعال در کشور
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
آیین رونمایی از طرح آزادسازی ۶هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور ،از اجرای
این طرح طی یک فرایند دو مرحلهای خبر داد.
«اسداهلل کشاورز» در این مراسم که با حضور وزیر صنعت برگزار شد ،افزود :در
سالی که به تدبیر رهبر معظم انقالب به «تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها»
نامگذاری شده ،معادن و محدودههای حبس شده ،غیرفعال و راکد شناسایی شد.
انجام فرآیند واگذاری به صورت الکترونیکی
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت گفت :فرآیند
واگذاری کامال الکترونیکی و بدون حضور مراجعان و متقاضیان واگذاری در
سطح کشور انجام میشود که این سیاست وزارت صنعت در راستای سهولت
انجام فرایندها و مزایدههاست.
وی درباره این محدوده ها و معادن بیانداشت :محدودهها و معادنی که
واگذار میشوند فاقد معارض دولتی و مردمی و بدون هیچگونه تعارض
هستند و برندگان به سهولت میتوانند کار خود را در راستای فعالسازی
به پیش ببرند.
انجام واگذاری طی فرایند دو مرحله ای در فاصله  ۱۵روزه
وی در خصوص فرآیندهای انجام این کار ،ادامهداد :واگذاری ،طی دو فرایند در

فاصله ۱۵روزه انجام می شود که در مرحله نخست ۱۶استان دستهبندی شده است.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت افزود :از ۳۱
اردیبهشت تا  ۱۳خرداد گروه نخست میتوانند نسبت به مراجعه به سایت و
ثبتنام اقدام کنند و در بازه زمانی  ۱۳خرداد تا  ۲۷خرداد نیز گروه دوم ( ۱۶استان
دیگر) میتوانند این اقدام را انجام دهند .کشاورز اضاف ه کرد :از حدود  ۶هزار معدن
و محدوده ،تعداد  ۳۳۰محدوده و معدن متروکه ،یکهزار و  ۲۲۶فقره دارای
پروانه بهرهبرداری معدن و  ۴۸۰فقره دارای گواهی کشف است.

ساخت نخستین دستگاه ریلگذاردرایران

مدیرعامل هلدینگ مادرتخصصی پایا سامان پارس وابسته به بنیاد
مستضعفان گفت :برای نخستینبار در کشور دستگاه جرثقیل پانلگذار و
کِشنده  ۲منظوره ریلی و جادهای با تکیه بر توان مهندسان ایرانی طراحی
و تولید شد.
«مجید شاهسواری» با اشاره به ساخت ماشین آالت مکانیزه ریل گذار در
کشور برای نخستین بار و تکمیل مجموعه دستگاه ها و تجهیزات ریلی شامل

تجهیزات زیرکوب و باالست ریز (شن ریز) خطوط ریلی ،اظهار کرد :با توجه به
لزوم گسترش خطوط ریلی کشور به عنوان یکی از نیازهای زیرساختی و تسریع
در انجام پروژههای ریلی ،بنیاد مستضعفان برای نخستین بار در کشور توانست
دستگاه جرثقیل پانل گذار و کشنده  ۲منظوره ریلی و جاده ای را با تکیه بر توان
مهندسان ایرانی طراحی و تولید کند.
وی گفت :بنیاد مستضعفان برای طراحی و ساخت این تجهیزات بیش از ۶
میلیارد تومان (به نرخ سال  )۹۸هزینه کرده و این در حالی است که قیمت
خرید نمونههای مشابه آن از خارج کشور ،بالغ بر  ۱.۵میلیون یورو بود که این
به معنای صرفه جویی ارزی و اقتصادی بیش از  ۸۵درصدی در تامین این
تجهیزاتاست.
شاهسواری با بیان اینکه در حال حاضر این ماشین آالت در احداث خط راه آهن
میانه به اردبیل بکارگرفته شده اند ،گفت :با بکارگیری جرثقیل پانل گذار ساخته
شده در این پروژه که طول دهانهای معادل  ۱۱متر و دارای  ۲کنسول  ۱۰متری در
طرفین آن است ،در صورت فراهم بودن مصالح ریل گذاری ،امکان نصب روزانه
 ۶۰۰متر خط ریلی فراهم شده است.
مدیرعامل هلدینگ مادرتخصصی پایا سامان پارس خاطرنشان کرد :در حال
حاضر عالوه بر طراحی و تولید یک دستگاه جرثقیل پانل گذار به همراه ۲
دستگاه کشنده دو منظوره آن که قابلیت تردد در جاده و خطوط ریلی را دارد
و در کنار تامین  ۴دستگاه واگن لبه کوتاه قرقره دار ،یک دستگاه زیرکوب۴ ،
دستگاه واگن باالست ریز و تعدادی دیگر از ماشین آالت سبک ریلی توسط
بنیاد مستضعفان ،این تجهیزات میتواند در احداث خطوط ریلی در نقاط کشور
با مزیت افزایش سرعت اجرای پروژه ها ،ارتقاء کیفیت اجرا و همچنین کاهش
هزینهها به کار گرفته شود.

با حضور «وزیر نفت» انجام شد؛

امضای قرارداد  ۱.۸میلیارد دالری برای توسعه میدان مشترکگازی
مدت زمان اجرای این قرارداد پنج سال در نظر گرفته شده و هدف از اجرای
این قرارداد که در قالب قرارداد بیع متقابل است ،دستیابی به برداشت روزانه
یک میلیارد فوتمکعب گاز غنی ( ۲۸میلیون مترمکعب و معادل یک فاز
استاندارد پارس جنوبی) است.
میزان گاز درجای میدان فرزاد بی در حدود  ۲۳هزار میلیارد فوت مکعب
برآورد شده است که میزان میعانات گازی آن حدود پنجهزار بشکه در ازای
هر میلیارد فوتمکعب گاز تخمین زده میشود.
گاز تولیدی این میدان برای فراورش به تاسیسات خشکی منطقه پارس ۲
کنگان منتقل میشود تا کاهش تولید از میدان مشترک پارسجنوبی در
سالهای بعد را جبران کند.
در تاسیسات خشکی ابتدا میعانات گازی از گاز ترش تفکیک شده و سپس
به منظور تثبیت به پاالیشگاه فازهای  ۱۲و  ۱۹پارس جنوبی منتقل خواهد

شد .گاز خروجی از تاسیسات خشکی طرح فرزاد بی نیز برای فراورش بین
پنچ پاالیشگاه موجود در منطقه پارس  ۲توزیع میشود.
این قرارداد شامل حفاری هشت حلقه چاه تولیدی ،ساخت و نصب دو
سکوی سرچاهی فرعی و اصلی ،ساخت تاسیسات جداسازی مایعات در
سکوی اصلی ،احداث یک رشته خط لوله دریایی  ۳۶اینچ بهطول تقریبی
 ۲۳۰کیلومتر برای انتقال سیال ترش از سکوی اصلی به تاسیسات خشکی،
احداث یک رشته خط لوله دریایی  ۱۰اینچ به طول تقریبی  ۲۳۰کیلومتر برای
انتقال میعانات به خشکی ،ساخت یک رشته خط لوله  ۲۰اینچ رابط دو سکو
به طول سه کیلومتر ،احداث تاسیسات ساحلی طرح شامل تجهیزات دریافت
سیال ترش تولیدی بخش فراساحل و جداسازی میعانات به همراه تاسیسات
جانبی و خطوط لوله خشکی برای انتقال و توزیع گاز ترش و میعانات به
پاالیشگاههای مستقر در منطقه پارس  ۲است.

روزنامه

سه شنبه  28اردیبهشت  -1400شماره 747

3

«وزارت راه و شهرسازی» اعالم کرد:

دستورالعملتعییننرخبلیت
حملونقل جادهای تصویب شد
دستورالعمل تعیین نرخ بلیت حملونقل
عمومی مسافر جادهای بر اساس افزایش
نرخ بلیت تا سقف نرخ تورم سالیانه
بخش حمل و نقل در نشست شورای
عالی ترابری کشور تصویب شد.
هدف از این دستورالعمل تشریح
سیاستهای تعیین نرخ بلیت ناوگان
عمومی مسافر جادهای است بهطوری
که منافع همه ذینفعان شامل فعاالن
و دستاندرکاران از جمله شرکتها و
موسسههای حملونقل مسافر جادهای،
مالکان ناوگان ،رانندگان و مسافران که به
عنوان خدماتگیرندگان بخش حملونقل
عمومی مسافر جادهای هستند را در نظر
بگیرد.
دامنه کاربرد آن شامل همه ناوگان فعال
در حملونقل عمومی جادهای مسافر
اعم از اتوبوس ،مینیبوس ،میدلباس،
سواری کرایه و ون که در مسیرهای
داخلی کشور تردد میکنند ،خواهد بود.
میزان تعدیل نرخ پایه سالیانه به
پیشنهاد کانونها و اتحادیههای هر
بخش تا سقف نرخ تورم سالیانه بخش
حملونقل اعالمی توسط بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران تعیین میشود.
پس از تعیین نرخ توسط اتحادیهها یا
کانونهای ذیربط ،مراتب به سازمان
راهداری و حملونقل جادهای منعکس
و پس از تایید سازمان بهمنظور انطباق
با ضوابط ،برای اجرا به اتحادیه یا کانون
مربوطه ارسال و از سوی آنها ابالغ
خواهد شد.
در صورت درخواست کانونها و اتحادیهها

برای تعدیل نرخ جابهجایی مسافر به
میزان بیش از نرخ تورم اعالمی توسط
بانک مرکزی ،نرخ پایه سالیانه به پیشنهاد
کارشناسی کانونها و اتحادیهها متناسب
با عوامل موثر بر قیمت تمامشده
حملونقل تعیین و مراحل بعدی مطابق
با آنچه گفته شد ،انجام میشود.
نرخ جابهجایی مسافر در سفرهای
دربستی به صورت توافق بین متقاضی
و شرکت حملونقل مسافر تعیین
میشود .همچنین نرخ جابهجایی مسافر
در سفرهای یکسر خالی در ایام نوروز،
اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر به
منظور افزایش توان عملیاتی و مدیریت
بهرهوری ناوگان به پیشنهاد کانونها و
اتحادیههای هر بخش تعیین و مراتب
به سازمان منعکس و پس از تأیید
سازمان به جهت انطباق با ضوابط ،برای
اجرا به اتحادیه یا کانون مربوطه ارسال و
از سوی آنها ابالغ خواهد شد.
در این مصوبه بندی نیز برای نظارت
بر حسن انجام کار در نظر گرفته شده
است .بر این اساس درج نرخ ،شرایط
فروش و استرداد بلیت و اطالعرسانی
آن ،از طریق وبسایت کانونها و
اتحادیههای ذیربط و همچنین در
محل فعالیت الزامی است .اعمال
نظارت در خصوص اطمینان از فروش
بلیت با رعایت نرخهای مربوطه ،توسط
ادارههای کل استانها و دفاتر نمایندگی
سازمان راهداری و حملونقل جادهای
و کانونها و اتحادیههای حملونقل
انجام میشود.

کشتیرانی جمهوری اسالمی و بانک
تجارت تفاهمنامه بانکی امضاکردند
بانک تجارت و شرکت کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران با هدف گسترش
همکاریهای ارزی و ریالی تفاهمنامه
امضاء کردند ،بر اساس این تفاهمنامه
که به امضاء «محمدرضا مدرسخیابانی»
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران و «رضا دولتآبادی» مدیرعامل و
عضو هیات مدیره بانک تجارت رسید ،این
دو مجموعه با تاکید بر همکاری مشترک،
بهمنظور توسعه همکاریها توافقهایی
در زمینه ارائه تسهیالت و خدمات بانکی
انجام دادند.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه مشترک
مقرر شد بانک تجارت ،ارائه خدمات
و تسهیالت بانکی را بر اساس آخرین
سیاستهای پولی و اعتباری بانک
مرکزی و مطابق مقررات ،ضوابط و
دستورالعملهای جاری بانک به شرکت
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و
شرکتهای تابعه آن در قبال افزایش
همکاریهای مشترک ارزی و ریالی در
دستور کار خود قرار دهد.
در این تفاهمنامه یکساله که قابلیت
تمدید دارد ،مقرر شد بانک تجارت طبق

مقررات داخلی بانک و بانک مرکزی،
خدماتی را در قالب پرداخت انواع
تسهیالت ،انتقال ارز و حوالجات ارزی از
خارج به داخل کشور و برعکس از طریق
بانک تجارت ،صدور ضمانتنامههای
ریالی و ارزی و گشایش اعتبارات اسناد
داخلی و خارجی به کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران ارائه دهد.
همچنین ،ارائه خدمات مرتبط با حوزه
سهام و بازار سرمایه توسط بانک تجارت
به شرکتهای گروه کشتیرانی ،اعطای
تسهیالت ارزی و خدمات مرتبط از
محل صندوق توسعه ملی ،منابع بانک
و کارگزاران (داخلی و خارجی) ،خطوط
تامین منابع مالی کوتاهمدت ،قبول
عاملیت گشایش اعتبارات اسنادی ،از
دیگر مفاد تفاهمنامه بین بانک تجارت و
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران است.
از دیگر مواردی که در تفاهمنامه یاد
شده میتوان به آنها اشاره کرد فاینانس
بینالمللیبهکشتیرانیجمهوریاسالمی
ایران و شرکتهای گروه بهمنظور توسعه
ناوگان ملی کشتیرانی مطابق ضوابط
است.
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روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «ناصرفرهنگ فر»
 -نوازنده چیره دست تنبک  -راگرامی می دارد
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مرگ ۱۲بیمار کووید ۱۹در البرز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت :متاسفانه در ۲۴
ساعت گذشته  ۱۲بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دست
دادهاند و مجموع جان باختگان این بیماری در استان به
 ۳۸۶۲نفر رسیده است.

البرز» چه خبر؟

دکتر محمد فتحی در خصوص آخرین وضعیت کرونا در
البرز ،گفت :در  24ساعت گذشته ۱۱۲ ،بیمار با عالئم
کووید  ۱۹در مراکز درمانی استان بستری شدهاند.
وی افزود :مجموع کل موارد بستری شامل قطعی،
محتمل و مشکوک از ابتدای شیوع کرونا تا امروز در
استان البرز  ۴۲هزار و  ۴۸۹نفر است.
فتحی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد  ۸۵۹نفر شامل
موارد قطعی ،محتمل و مشکوک در مراکز درمانی بستری
هستند افزود :از این تعداد ،ابتالی  ۴۴۳نفر به بیماری
کووید  ،۱۹تا این تاریخ قطعی شده است.
وی افزود :متاسفانه در  ۲۴ساعت گذشته  ۱۲بیمار کووید
 ۱۹جان خود را از دست دادهاند و مجموع جان باختگان
این بیماری در استان به  ۳۸۶۲نفر رسیده است.
فتحی در پایان تصریح کرد :خوشبختانه از ابتدای شیوع
کرونا تا کنون  ۳۷هزار و  ۷۵۶نفر از مراکزدرمانی ترخیص
شدهاند.

«رئیس پلیس آگاهی البرز» خبر داد:

کالهبردارمیلیاردی بعد ازورود بهکشوردستگیرشد
رئیس پلیس آگاهی البرز گفت :فردی که با جعل مدارک
یک ساختمان مسکونی در شهر کرج اقدام به فروش آن
کرده و سپس به خارج از کشور متواری شده بود ،بالفاصله
پس از بازگشت به کشور دستگیر و روانه زندان شد.
سرهنگ محمد نادربیگی گفت :در پی ارجاع یک فقره پرونده
کالهبرداری ملکی به اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری
پلیس آگاهی ،بررسی موضوع در دستورکار کارآگاهان قرار
گرفت.
وی افزود :در بررسیهای اولیه مشخص شد در سال ۱۳۹۷
کالهبرداران با اطالع از عدم توانایی جسمی صاحب یک
ملک مسکونی در منطقه جهانشهر ،اقدام به جعل سند آن
واحد مسکونی به نام یک فرد بی سواد کرده و با دادن مبلغی
ناچیز او را به محل قرارداد آورده و در یک اقدام متقلبانه
ملک را به مالباخته به مبلغ حدود  ۴میلیارد لایر به فروش
رسانده و از کشور گریختهاند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز اظهار کرد :در ادامه
کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی و به کارگیری اقدامات
پلیسی مخفیگاه فردی که سند به نام وی خورده بود را در
استان همدان شناسایی و با دریافت نیابت قضائی به آن جا
اعزام شده و در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر و به پلیس
آگاهی البرز منتقل کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد :متهم در تحقیقات صورت
گرفته عنوان کرد که کالهبردار و جاعل اصلی با همدستی
همسرش با دادن مبلغی ناچیز از او درخواست کردهاند تا
سندی که اطالعی از جعلی بودن آن نداشته را به نام وی
کرده و سپس آن را در مشاور امالک به شخص مورد نظر
بفروشند.

سرهنگ نادربیگی تصریح کرد :کارآگاهان در ادامه با انجام
اقدامات اطالعاتی رد متهمان اصلی پرونده را در یکی از
کشورهای اروپایی زده و در حین انجام اقدامات الزم برای
جلب آنها از طریق پلیس بین الملل متوجه شدند که
نامبردگان به دلیل پایان مهلت اقامتشان از آن کشور دیپورت
شده و به کشور بازگشتهاند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز عنوان کرد :بالفاصله
با تالشهای شبانه روزی کارآگاهان مخفیگاه متهمان
در استان مازندران شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی
نامبردگان پس از سه سال دستگیر و به پلیس آگاهی البرز
منتقلشدند.
وی با اشاره به افزایش قیمت امالک در سالهای اخیر
یادآور شد :هم اکنون کارشناسان قیمت ملکی که در سال
 ۹۷کالهبرداران به مالباخته به فروش رساندهاند را بیش از
 ۴۰میلیارد لایر برآورده کردهاند.
سرهنگ نادربیگی در پایان از شهروندان خواست حتما در
حین معامله امالک از اصالت مدارک آن مطمئن شده و
سپس وجه آن را پرداخت کنند.

«فرماندار فردیس» اعالم کرد:

آب مورد نیازنیروگاه فردیس از ۶حلقه چاه تأمین میشود
«ابوالفضل اینانلو» ،فرماندار فردیس گفت :شش حلقه
چاه ،آب مصرفی نیروگاه منتظرقائم را تامین میکند،
در حال حاضر شش حلقه چاه آب مصرفی نیروگاه
منتظر قائم فردیس را تامین میکند و پیگیر هستیم
تصفیهخانه فاضالب را در شهرستان فردیس احداث کنیم
تا بتوانیم از پساب تصفیه شده فاضالب برای سرد کردن
توربینهای نیروگاه استفاده کنیم و چاههای آب شرب را
به شبک ه آبرسانی شهرستان اضافه کنیم.
وی ادامه داد :رشد جمعیت در فردیس ،کاهش میزان
بارندگی و همچنی ن کاهش سط ح آبهای زیرزمینی
باعث شده چاههای موجود پاسخگوی مصرف آب شرب
شهرستان نباشد.
این مسئول درادامه ابراز امیدواری کرد تا با پیگیریهای

شهری

الزم ،افزایش حق آبه استان شامل تمام شهرستانهای
استان از جمله فردیس هم بشود.
وی توضیح داد :با احداث مخزن آب در پارک جهاننما،
شهرستان فردیس هم میتواند از آبهای سطحی و آب
سدهای طالقان و کرج استفاده کند و به خط انتقال
شبک ه آب سراسری استان وصل شود.
این مسئول افزود :محل مخزن پارک جهاننما به زودی
مشخص میشود و اعتبار الزم پروژه نیز از طرف شرکت
آبفای استان تامین شده است.
فرماندار فردیس خاطرنشان کرد :اگر پروژههای مخزن آب
پارک جهاننما و تصفیهخانه آب فاضالب فردیس عملی
شود بسیاری از مشکالت تامین آب شرب شهرستان
مرتفع میشود.

داستان تکراری احرازسکونت و دردسرهای شهردارفردیس

مریم آقانوری
نویسنده

بررسی موضوع احراز سکونت شهردار فردیس که سال گذشته
بارها در دستور جلسات شورا قرار گرفت و ابتر ماند ،در
نشست روز گذشته شورای اسالمی این شهر مطرح شد و با
ترک جلسه توسط سه عضو و از رسمیت افتادن جلسه ،این
موضوع همچنان معوق ماند.
موضوع احراز سکونت شهردار فردیس پس از حاشیه های
اوان انتخاب و برکرسی نشستن مصطفی سعیدی سیرائی
فر ِ
به عنوان شهردار این شهر ،در سال گذشته ،توسط گروه
مخالف و با اصرار رئیس شورا تا پایان سال  ۹۹بارها در دستور
جلسات شورا قرار گرفت .اما قرائت این بند از دستور جلسه
توسط دبیر شورای فردیس و با این گفته که طرح این موضوع
در سال پایانی و اندک زمان باقیمانده از عمر شورا به مصلحت
شهر و مردم نیست ،به تاخیر افتاد.
از سوی دیگر اصرارهای سعیدی سیرائی شهردار فردیس بر
قرائت بند مربوط به احراز سکونت شهردار از دستور جلسه
نیز جالب توجه بود و شائبه قصد حضور شهردار فردیس برای
کاندیداتوری شورای شهر کرج در انتخابات  ۱۴۰۰را در اذهان
تقویت کرد و این در حالی بود که شهردار فردیس این موضوع
را تکذیب کرده بود .سیرایی دلیل اصرار بر طرح این بند از
دستور جلسه را تعیین تکلیف موضوع احراز سکونت شهردار
و کاهش فشار روانی این امر بر خود و پرسنل شهرداری عنوان
کرده بود.
و داستان تکراری حاشیه ها...
اما حاشیه های مدیریت شهری فردیس که گویا تمامی
نداشت؛ از درگیری های لفظی بین رئیس شورا و شهردار در
برخی جلسات ،مصاحبه حاشیه ای شهردار با رسانه ها که با
عنوان «پیش قاضی و معلق بازی» معروف شده ،عدم دعوت
از شهردار در جلسات ،تعویق در تصویب الیحه بودجه و حتی
فشارهای خارجی برای بودن یا نبودن سیرایی و  ....از حاشیه
هایی بود که همه در سال جدید ،تحت تاثیر ورود به مرحله
ثبت نام و بررسی صالحیت کاندیداهای شورا قرار گرفت و
گویا سرو صداها تا حدی خوابید .بودجه مصوب شد ،شهردار
به صحن برگشت و حتی با ورود مهنوش اسکندری عضو علی
البدل شورا و جایگزین عضو قبلی ،لحن صحبت ها تغییر کرده
و مالطفت با کنایه جای پرخاش را گرفت و اصرار همه اعضا بر
تعیین تکلیف موضوعات و لوایح باقیمانده در فرصت پایانی
اولین دوره شورای فردیس بود.
تعویق احراز سکونت شهردار فردیس
و این داستان ادامه دارد؛ در نشست روز گذشته شورای

اسالمی شهر فردیس ،موضوع احراز سکونت شهردار فردیس
که در بند  ۵دستور جلسه شورا قرار داشت ،به درخواست رئیس
شورا بدون حضور شهردار مطرح شد.
مجتبی قاسمی رئیس شورای اسالمی شهر فردیس با اشاره به
نامه سازمان بازرسی و تذکر فرمانداری در خصوص بررسی احراز
سکونت شهردار  ،گفت :طبق بند د تبصره  ۴۰ماده  ۸۰قانون
شوراهای اسالمی فقدان هریک از شرایط احراز سکونت شهردار
به تشخیص شورای اسالمی شهر از مواردی است که موجب
خاتمه دوره خدمت شهردار می شود .طبق قانون شهردار باید
پس از دریافت حکم ،گواهی اشتغال به کار همسر و فرزندان
تحت تکلف در شهر مقصد ،گواهی آموزش و پرورش برای
فرزندان و سند مربوط به منزل محل سکونت در شهر مقصد
را ارائه دهد.
وی افزود :شهردار فردیس اعالم کرده که همسرش در کرج
ساکن است و فرزندانش نیز در مدرسه شاهد کرج مشغول
به تحصیل هستند .همچنین قولنامه منزلی در رزکان که به
عنوان محل سکونت از سوی شهردار به شورا ارائه شده بود،
بر اساس تحقیقات محلی نیروی انتظامی ،مربوط به مادر
آقای مصطفی سعیدی سیرایی است و نامبرده به این مکان
تردد دارد .با توجه به این موارد مبرهن است که شهردار در
فردیس سکونت ندارد.
با طرح این موضوع و با توجه به غیبت افتخاریان ،با خروج
وحیدی و اکبری و سپس یعقوبی سه عضو شورا از صحن
پیش از رای گیری ،جلسه از رسمیت افتاد و موضوع احراز
سکونت شهردار فردیس بازهم معوق ماند.
دردسرهای انتخاباتی شورا دامنگیر شهردار فردیس می شود؟
و اما با طرح موضوع احراز سکونت شهردار این سوال در ذهن
ایجاد می شود که آیا موضع گیری های دو گروه موافق و
مخالف در شورا ،به انتخابات پیش روی شورای اسالمی شهر
فردیس مرتبط است؟! و یا حضور شهردار چه نفع و ضرری می
تواند برای هر یک از دو گروه داشته باشد؟! و مهمتر از همه
برکناری احتمالی شهردار و تعیین سرپرست در فرصت پیش
رو چه نفعی برای مردم و شهر دارد؟!
امیدواریم این اختالفات و حاشیه های داخلی گروه های
ناهمگون شورا بیش از گذشته خاطر شهروندان را آزرده نکند.
باید نشست و دید که آیا شورای فردیس مصوبه دیگری برای
انتخاب سرپرست شهرداری دارد یا خیر؟!

گل ریحان با رایکمیته انضباطی برابراستقالل مالثانی
 ۳برصفربازنده شد
رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره عدم حضور
بازیکنان تیم گل ریحان البرز مقابل استقالل مالثانی صادر
شد ،در جریان هفته بیست و سوم لیگ دسته یک فوتبال،
لیگ آزادگان ،بازیکنان تیم گل ریحان البرز به دلیل مشکالت
مالی و عدم دریافت مطالباتشان ،حاضر به بازی برابر استقالل
مالثانینشدند.
حال رای کمیته انظباتی فدراسیون فوتبال صادر شده و تنها
نماینده استان البرز ،تیم گل ریحان به دلیل عدم حضور در
مسابقه که منجر به عدم برگزاری دیدار مقابل استقالل مالثانی
شده است باید  ۱۱۰میلیون لایر جریمه نقدی پرداخت کند و
نتیجه این دیدار  ۳بر صفر به سود استقالل مالثانی است .این
حکم قابل تجدید نظر است.

فرهنگی

«دنیای هوادار» یاد و خاطر زنده یاد «غالمحسین بیگدلی»  -استاد،
ادیب ،شاعر ،خوشنویس و پژوهشگرفقید معاصر -راگرامی می دارد

بهمناسبت اجرای پویش ملی آسم (پایانی)

 تغذیه با شیر مادر به ویژه در  6ماهه اول زندگی موجبکاهش ابتال به بیماری آسم و آلرژی می گردد.
 دود سیگار و سایر مواد دخانی (پیپ ،قلیان و )...ازمهم ترین علل بروز و تشدید عالئم بیماری آسم است.
از هرگونه مواجهه با دود دخانیات اجتناب کنید و اجازه
سیگار کشیدن در خانه ،محل کار و یا دیگر فضاهای بسته
را به هیچ کس ندهید .با این کار عالوه برخود از خانواده و
دوستان خود نیز محافظت می کنید.
 استفاده از ادویه جات ،فلفل و غذاهای آماده و کنسرویسبب ایجاد و تشدید آسم و آلرژی می شود.
 مصرف میوه ،سبزی و غذاهای تازه را جایگزین فستفودها و غذاهای حاوی مواد نگهدارنده و رنگ های غذایی
کنید.
 چاقی یکی از عوامل خطر بروز عالئم آسم است ،در صورتیکه چاق هستید به دنبال راهکارهایی برای کاهش وزن بوده
و چنانچه وزنی متعادل دارید برای حفظ وزن متناسب خود
تالشنمایید.
 هوای آلوده حاوی مواد شیمیایی متعددی است کهموجب بروز و تشدید عالیم بیماران مبتال به آسم می شود.
در شرایط آلودگی هوا خروج از منزل را به موارد ضروری
محدود نموده و خصوصا از ورزش و فعالیت های فیزیکی
شدید در فضای آزاد خودداری نمایید .همچنین به منظور
کاهش آلودگی هوای داخل منزل از وسایل پخت و پز و
گرمایشی غیر دودزا استفاده نمایید.
 ذرات گرد و غبار ،مواد شیمیایی و بخارات و گازهایمضر موجود در محیط کار از علل اصلی ایجاد بیماری آسم
محسوب می شوند .با ایجاد تهویه مناسب در محل کار و
استفاده از وسایل ایمنی استاندارد از خود و دیگر همکارانتان
محافظتکنید.

 مبارزه با سوسک و جلوگیری از رطوبت منزل در کنترلبیماری آسم موثر است.
 عوامل حساسیت زای حیوانات نظیر پر ،مو یا مدفوعحیوانات خانگی از علل ایجاد و یا بدتر شدن عالئم آسم
هستند .از نگهداری حیوانات خانگی و دست آموز در محیط
داخل منزل خودداری کنید و به هیچ وجه اجازه ورود این
حیوانات را به رختخواب ندهید .از به کار بردن بالش یا
تشک حاوی پر ،پشم یا کرك اجتناب نمایید.
 هیره (مایت) موجود در گردو غبار منزل از علل مهم بروز یاتشدید عالئم آسم محسوب می شود.
 برای مقابله با آن ها بالش ها و تشک ها را در پوشش هایغیر قابل نفوذ پیچیده و کلیه ملحفه ها را هفته ای یک بار
در آب داغ شسته و در آفتاب خشک نمایید و در صورت
امکان از قالی به عنوان کف پوش استفاده نکنید.
 سرفه های طوالنی بیش از  4هفته ،خس خس سینهمکرر ،تنگی نفس و احساس سنگینی در قفسه سینه از
مهمترین عالئم ابتال به بیماری آسم محسوب می شوند.
در صورت مشاهده این عالئم حتما با پزشک خود مشورت
نمائید.
 یکی از مهم ترین علل عدم کنترل آسم ،کاهش یا قطعمصرف خودسرانه داروهای کنترل کننده آسم است.
 استفاده بیش از دو بار در هفته از اسپری سالبوتامول نشانهعدم کنترل بیماری آسم است.
 اگرچه بیماری آسم کامال قابل درمان نمی باشد اما باکنترل مناسب بیماری می توانید زندگی طوالنی تر و با
کیفیت باالتری داشته باشید .اصول اصلی کنترل بیماری
عبارتند از :شناخت عوامل خطر ایجاد کننده و پرهیز از آن
ها ،درمان مناسب و مستمر و آگاهی در خصوص عالئم
هشدار و روش های خود مراقبتی.

شوک

جزئیات وحشتناک از قتل کارگردان ایرانی؛
پدر بابک خرمدین کارگردان سینمای ایران پس از قتل
فجیع پسرش ،در دادسرای امور جنایی تهران شکرگزاری کرد.
صبح روز یکشنبه  26اردیبهشت ماه امسال بود که ماموران
کالنتری  135آزادی در تماس کارگران شهرداری از پیدا شدن
جسد مثله شده یک مرد در یکی از سطل های زباله فاز 3
شهرک اکباتان مطلع شدند.
اما ماجرا چیست؟ پدر و مادر ،آبگوشتی با طعم قرصهای
بیهوش کننده درست میکنند ،پسر میخورد و بیهوش
میشود .طبق ادعای پدر ،پسر که میخوابد با چاقو به
جانش میافتد و او را میکشد .سپس پیکر بیجان پسر
را تکه تکه میکند .جسد مثله شده پسرش را با همدستی
همسرش در  ۸کیسه قرار داده ،در چمدانی چیده و از خانه
خارج میکنند .آنها چمدا ن را در اولین سطل زباله محله
که در منطقه فاز  ۳شهرک اکباتان رها میکنند.
رفتگر ،نیمه شب باچمدان مشکوک مواجه می شود .جسد
تکه تکه شده کشف می شود .پلیس و مقامات قضایی
در محل حاضر می شوند و با تحقیقات کارآگاهان ،هویت

پدرشاکرازقتل فرزند!

مقتول که بابک خرمدین است شناسایی می شود .بابک
خرمدین کارگردان سینما  ،قربانی نقشه جنایت خانوادگی
شد.
پدر و مادر بابک پس از بازداشت،به قتل فرزند اعتراف
میکنند.
پدر بابک خرمدین در اعترافاتش گفت :پسرم از بچگی ما
را اذیت میکرد و با هر بدبختی که بود او را بزرگ کردم،
همیشه از مدرسه اخراج میشد و یک روز آرام نداشتیم اما
با کار و تالش توانستم او را راهی دانشگاه کنم و پسرم فوق
لیسانس گرفت و یکی از فیلم هایش نیز در جشنواره جایزه
گرفت و پسرم در دانشگاه تدریس میکرد.
وی افزود :بابک در دانشگاه کرج استاد فیلم سازی و
کارگردانی بود اما از زمانیکه کرونا آمد کالسهای دانشگاه به
صورت آنالین بود و بابک هفته ای  ۳روز به بهانه اینکه به
شاگردانش درس خصوصی بدهد آنها را به خانه می آورد و
جالب این بود که بابک فقط دانشجویان دختر را به خانه می
آورد و نمی دانستیم که همه آن ها دانشجوهایش بودند یا
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جهان سینما

پویش

هفته پویش ملی آسم با هدف افزایش آگاهی مردم نسبت
به بیماری آسم از تاریخ  ۲۵تا  ۳۱اردیبهشت برگـزار می
گردد.
نکات آموزشی و پیام های بهداشتی پویش ملی آسم
 بیماری آسم مختص کودکان نیست و در هر سنی میتواند رخ دهد.
 آسم بیماری عفونی و مسری نیست هرچند عفونت هایویروسی تنفسی می توانند موجب بدتر شدن بیماری آسم
شوند.
 به افراد مبتال به آسم جز در شرایط حاد بیماری ،توصیه بهانجام ورزش می شود.
 بیماری آسم اغلب با دوز پایین ا ستروئیدهای استنشاقیقابل کنترل است و فقط موارد شدید این بیماری نیازمند
مصرف دوز باالی استروئید است که در این موارد نیز پس از
کنترل بیماری می توان دوز استروئید را کاهش داد.
 استفاده از کورتون های استنشاقی در درمان آسم ،تاثیریدر رشد و یا قد کودکان ندارد.
 درمان های جایگزین نظیر هومیوپاتی ،طب سوزنی،حجامت ،طب سنتی و داروهای گیاهی و استفاده از
ترکیباتی نظیر عنبر نسارا ،تاثیر ثابت شده ای در درمان آسم
ندارند.
 هیچ شواهدی مبنی بر مفید بودن مکمل ها نظیرویتامین ها ،فرآورده های حاوی الکترولیت ها نظیر
منیزیوم ،پروبیوتیک ها و آنتی اکسیدان ها (ویتامین های
 )E,Cدر درمان بیماری آسم وجود ندارد.
 عالیم آسم در طی زمان متغیر بوده و گاهی بیمار به طورطوالنی مدت ممکن است فاقد عالمت باشد اما امکان بروز
عالئم در فرد مبتال تا پایان عمر وجود دارد.
 اگر چه اختالالت روحی روانی مانند اضطراب و افسردگیمی توانند باعث تشدید آسم شوند ولی آسم یک بیماری
روحی روانی نیست.
 دود اسپند نه تنها تاثیری در پیشگیری از ابتال به آسمندارد بلکه دود هرگونه ماده سوختنی می تواند سبب تشدید
عالئم آسم گردد.
 آسم یک بیماری مزمن است و بعضی از بیماران الزم استداروهای خود را طوالنی مدت استفاده کنند .این موضوع به
دلیل ماهیت بیماری است و ارتباطی به وابستگی و اعتیاد
به داروها ندارد.
 آسم شایعترین بیماری مزمن دوران کودکی و شایعترینعلت بستری در بیمارستان در این سنین و نیز شایعترین
علت غیبت طوالنی از مدرسه است.

روزنامه

نه! پدر بابک ادامه داد :پسرم با دخترها به داخل اتاق می
رفت و از مادرش می خواست برای خودش و میهمانش
غذا درست کند و مادرش از آن ها پذیرایی می کرد و این
در حالی بود که می دانستیم پسرم با دختران در خانه رابطه
جنسی برقرار می کند.
مرد  81ساله گفت :از رفتارهای پسرم خسته شده بودم و او
بعضی اوقات ما را کتک می زد و می خواست کارهایش را
انجام دهیم و باور کنید از وجود پسرم یک روز آرام نداشتم
و جانمان به لبمان رسیده بود .حتی از پسرم خواستم برای
خودش خانه ای تهیه کند و حاضر شدم خودروام را بفروشم
و حتی سهم ارث او را بدهم که برای خودش خانه بگیرد و
با ما زندگی نکند اما بابک می گفت جنازه من از این خانه
بیرون می رود و هیچ وقت نپذیرفت از خانه خارج شود.
پدر بابک خرمدین در پایان وقتی خواست از اتاق بازپرس
خارج شود بار دیگر دستانش را رو به آسمان برد و خدا را
شکر کرد که فرزندش را به قتل رسانده و می گفت با قتل
پسرم به آرامش رسیدم.

حمایت راجر واترز از برافراشتن پرچم فلسطین در
ورزشگاهویمبلی
راجر واترز ترانهسرا و خواننده سرشناس حامی
مردم فلسطین در پیامی از بلند کردن پرچم
فلسطین پس از موفقیت لسترسیتی در
فینال جام حذفی انگلیس حمایت کرد،
راجر وارتز گفت :با دیدن اینکه  ۲بازیکن
جوان چنین در برابر ظلم و هتک حرمت
انسان رژیم صهیونیستی موضع گرفتند قلبم
از شادی پرید و برای مقابله با ظلم تهیه طوماری را آغاز
کرده است.
«ادریس البا» خواستار پایان وحشیگری در
فلسطین شد
ادریس البا بازیگر سرشناس با انتشار پیامی
اعالم کرد رنج این همه آدم بیگناه که
دارند کشته میشوند موجب انتشار
پیامش شده است ،بازیگر سریال «لوتر»
جدیدترین بازیگری است که در روزهای
اخیر از فلسطینیهای بیگناهی که در غزه
کشته میشوند دفاع کرده است ،وی از قدرتهای جهانی
خواست پیش از اینکه آدمهای بیشتری جانشان را از
دست بدهند وارد عمل شوند.
تلنگر

«تهیه کننده» ،تاجر ،حسابدار
و کارچاقکن نیست!
یکی از تهیه کنندگان
پرحاشیه سینما که در
کارنامه سینمایی خود ،آثار
قابل اعتنایی ندارد و به
دلیل عضویت در حزب باد
و خوردن نان به نرخ روز و
جبار آذین
داشتن خصلت های پاچه
نویسنده و منتقد
خواری ،در هر دوره و دولت،
با نزدیک کردن خود به آن ها ،بساط تمجید پهن و کیسه
اش را از صله پر می کند ،در جایی و مصاحبه ای ،حرف های
درست و قشنگی! درباره تهیه کننده و تهیه کنندگی ،عنوان
کرده است .اینکه ،تهیه کنندگی ،تخصص است؛ تهیه کننده،
لزوما سرمایه گذار نیست ،یک تهیه کننده باید با سواد باشد
و مدیوم های سینما و تلویزیون و سلیقه مدیران و مردم
را بشناسد .تهیه کننده متخصص باید روابط عمومی خوبی
با هنرمندان داشته باشد و ...این ها ،سخنانی کامال درست
است ،به اضافه ده ها ویژگی و مولفه حرفه ای و تخصصی
و اخالقی که تهیه کنندگان تلویزیون و سینما باید واجد آن
باشند .با این همه ،نکته این است که گوینده جمالت قصار
فوق ،شعار می دهد و خود هیچگونه باور ،اعتقاد و پایبندی
به آن ها ندارد .آثاری که او تهیه کرده است ،مماشات با
صاحبان قدرت و ثروت ،تولید چند فیلم با حمایت بنیاد
هزارفامیل ،روابط مالی با مدیران سینما ،رنگ عوض کردن
سیاسی «دیروز از فالنی و امروز از بهمانی ،طرفداری می
کند!» ،راه اندازی کار این و آن و دریافت دستمزد ،معامله،
تجارت و سودبری ،پیش و به هنگام تولید فیلم هایش و...
نشانگر و افشاگر چهره چندگانه اوست .او که در سینما و نزد
سینماگران به عنوان تاجر ،ملیجک ،حسابدار و کارچاقکن
شهره است ،مانند همسفره های سوداگر خود با ظاهرسازی
و عوامفریبی ،شعارهای زیبا سر می دهد و در عمل و کار و
زندگی !...با آنکه در سینما و سیما ،تهیه کنندگان متخصص
و کاربلد و آبرومند ،کم نیستند ،ولی وجود و اقدامات امثال
تهیه کننده نمای مورد بحث ،حریم و حرمت فرهنگی و
مناسبات اصولی کار تهیه کنندگی را خدشه دار کرده است.
این مساله ،گوشه ای دیگر از آسیب های سینما و تلویزیون
بیمار ایران است!
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 -خواننده و موسیقیدان فقید پاکستان  -را گرامی می دارد

دیدگاه

مناظره،تیرخالصبه
فرهنگچندهزارساله!
سیدفرشاد فیض آبادی
خبرنگار

مناظره های انتخاباتی بین کاندیداهای ریاست
جمهوری در سال  1388آغاز شد .این اولین بار بود که
مناظره های سیاسی در این سطح برای مردم به نمایش
گذاشته میشد و حتی می شد گفت گونه ای جدید در
عرصهتبلیغاتانتخاباتیبود.
اما اگر منصفانه به موضوع مناظره از آن سال به بعد
نگاه کنیم ،چیزی جز کتک کاری های سیاسی ،عقده
گشایی های حزبی و مهم تر از آن تخریب باورنکردنی
افرادی که خود را نماینده ی مردمی با فرهنگ
چندهزارساله می دانند ،در مناظره ها ندیدیم! سه دوره
انتخابات را پشت سر می گذاریم و بطورکلی سه دوره
مناظره های رسمی در صداوسیما را دیده ایم .وقتی
اسم مناظره های انتخاباتی می آید ،چه جمالتی در
ذهن شما مرور می شود؟ آیا ادبیات به کار برده شده
توسط کاندیداها در سال های گذشته ،ادبیاتی است که
می توانیم به آن اعتماد کنیم؟ آیا هتاکی فقط برای
آنان مجاز است؟ هتاکی های بی شرمانه ای که در
هر  3دوره دیده ایم و غیرقابل انکار است .سه دوره از
مناظرات انتخاباتی گذشته و به جرات  10دقیقه حرف
های مفیدی که بتوانیم به آن تکیه کنیم و بگوئیم
این برنامه و این پروژه می تواند ناجی مشکالت
اقتصادی باشد پیدا نمی کنید .پیدا نمی کنید چون
گفته نشده است! چون نقشه این است«:مدام مانند
کودکان به جان هم بیفتیم و از سابقه های درخشان
یکدیگر رونمایی های هیجان انگیز کنیم .هرکس زبان
تندتری داشت برنده است چون مردم هیجان دوست
دارند ،مطبوعات هم خوراک می خواهند ،پس برویم به
جای تمرکز بر برنامه های اصلی دولتی ،به جان باغچه
ی سوابق رقبای انتخاباتی بیل بزنیم»!
مناظره واقعی که من به عنوان مخاطب بتوانم
تشخیص دهم کدام فرد اصلح است بر دیگری و فارغ
از جناح و حزب گرایی ،نشست های تخصصی است
با نخبگان در زمینه های مختلف سیاسی ،فرهنگی،
اقتصادی ،ورزشی ،سیاست بین الملل ،هنر و ...که باید
زنده و در قالب طرح سواالت اساسی از کاندیداهای
محترم ریاست جمهوری برگزار شود.
یعنی در یک سازوکار فکر شده ،برنامه هایی با مدت
زمان مناسب که حوصله ی مخاطب را در نظر گرفته
باشد ،در زمینه های مهم که دغده اصلی مردم کشور
است ساخته شود و یک کاندیدای محترم رو به روی
نخبگانی مورد تایید و صالحیت مردم و از دل مردم
بنشیند و پاسخگوی معضالت و پرسشها و بیانگر

استراتژی های خود در این باره باشد .این برنامه همان
مناظره ای است که فرهنگ ایرانی را جانی دوباره می
دهد .مردم به وضوح می توانند کاندیداهای برتر را
انتخابکنند.شبکههایمخالفمردمعاجزمیمانند.
با تجربه ای که در رسانه دارم ایمان دارم اگر این سازوکار
بطورصحیحشکلبگیرداصالبعضیکاندیداهاازعرصه
انتخابات کنار می کشند! اما خب انتظاری هم نیست.
صداوسیمایی که در حال حاضر می بینیم آنقدر به هم
ریخته و بدون کارشناس مانده که واقعا شاید نهاد های
بزرگتری که به فکر مردم هستند و می خواهند صدای
دموکراسی در ایران را به گوش جهانیان برسانند بتوانند
کاری انجام دهند.
آن ها می دانند رسانه و برنامه ای مثل مناظره چه
کمک شایان بهشان می کند .آن ها می دانند و کلمه
به کلمه مهندسی شده جلو می روند .کمی زشت است
بگویم قدرت رسانه را دست کم نگیرید! چون می دانم
عموم جامعه رسانه را دست کم نمی گیرند اما اسیر
بازی های رسانه ای شدن با دست کم نگرفتن آن مثالی
است از زمین تا مریخ .سخت است فریب نخوریم!
جلوی چشم هایمان ممکن است دروغی را بشنویم
ولی بَه بَه و چَ ه چَ ه کنیم .خبری را از با اصالت ترین
خبرگزاری ببینیم ولی بعدا بفهمیم نادرست بوده است.
مثال یک روش قدیمی که هنوز هم گویا در سیمای
جمهوری اسالمی کاربرد دارد این است :حتما در میان
شنیدن و دیدن اخبار به این نکته برخورد کرده اید که
مثال خبری از حمله وحشیانه پلیس ضدشورش آمریکا
به نوجوانانی که اعتراض داشتند با صحنه های خشن و
دود و آتش ،را می بینیم و بالفاصله مجری خبر بعدی
را اینگونه بیان با لبخند بیان می کند :طبیعت بی نظیر
گیالن ،مقصد گردشگران داخلی و خارجی ...و بعد با
تصاویری سبز و زیبا از طبیعت بکر گیالن رو به رو می
شویم .خب چه اتفاقی می افتد؟ مغز رسانه ای شما
خواه یا ناخواه وارد یک فضای کنترل شده می شود و
یک سر ترازو انتقاد خشونت که آن ها بد هستند و یک
سر ترازو آرامش و زیبایی که ما خوب هستیم .البته این
اتفاق در همه رسانه های دنیا کاربرد دارد و استفاده می
شود اما نه به این شکل قدیمی.
در آخر به عنوان یک شهروند جوان ،امیدوارم افرادی
بیایند و برای مردم دل بسوزانند و دست های پشت
پرده ای در کار نباشد که بخواهد کارشکنی بکند .اگر
کمترین اطالع سیاسی اقتصادی داشته باشید هم می
دانید رفع مشکالت اقتصادی مردم در حال حاضر ،نیاز
به زمان زیادی دارد اما به نظر می توان با انجام کارهایی
ُم َّسکن بود بر درد اقتصادی این روزهای مردم .در دل
جامعه هستید و می دانید که کلمه امید از بین رفته
است .باید کاری کرد .باور و ایمان دارم که اگر افرادی
بیاییند و کارهای مفید در عرصه داخلی و خارجی انجام
دهند ،حال مردم که خوب شود ،این امید باز می گردد
و روزهای خوبی که آرزوی هر ایرانی هست را به زودی
میبینیم...

جامعه

انتخابات

بازتاب انتخابات  ۱۴۰۰در شبکههای اجتماعی؛

کدام نامزدها احرازصالحیت میشوند؟

داده کاوی ایرنا نشان میدهد که بیشترین تولید محتوا در فضای
مجازی طی  ۲۴ساعت گذشته به بحث و تحلیل کاربران در خصوص
تایید یا رد صالحیت نامزدهای انتخابات و معیارهای شورای نگهبان
برای این بررسیها مربوط میشود.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از ایرنا ،فضای مجازی در هفتههای
منتهی به انتخابات به یکی از اصل ی ترین عرصههای فعالیت نامزدها،
رسانهها و کاربران برای اعالم نظر در خصوص انتخابات  ۱۴۰۰تبدیل
شده است .کاربران در فضای مجازی به اظهار نظر در خصوص مسایلی
چون مشارکت در انتخابات می پردازند و چهره های مختلف جریان
های سیاسی در شبک ه هایی نظیر توییتر و کالب هاوس به صریح
ترین شکل مورد نقد و تحلیل قرار می گیرند.
ش های مستمر خود و در فاصله حدود
گروه داده کاوی ایرنا در گزار 
یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ،پربازدیدترین محورهای
مطرح شده در شبکههای اجتماعی را مورد رصد قرار می دهد .این
ت ها
ت های تلگرامی و تویی 
گزارش بر اساس روش تحلیل کیفی پس 
در بازه زمانی  ۱۱صبح یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت تا  ۱۱صبح
دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه جمع بندی شده است.
تلگرام و زمانبندی و نحوه بررسی صالحیت نامزدها در شورای نگهبان
سخنان جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور درباره تمهیدات
وزارت کشور برای برگزاری انتخابات و رعایت پروتکلهای بهداشتی
بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .یک کانال تلگرامی در
این باره از قول وی نوشت :مردم هیچ نگرانی از حضور در شعب
نداشته باشند .حدود  ۷۰هزار شعبه در نظر گرفتهایم و تالش داریم با
افزایش شعب و ساعات اخذ رای از تراکم جمعیت در شعب جلوگیری
کنیم .همه پروتکلهای بهداشتی از جمله فاصله اجتماعی ،استفاده
از ماسک و مواد ضدعفونیکننده در شعب اخذ رای رعایت میشود.
زمان بندی و نحوه بررسی نامزدها در شورای نگهبان یکی از موضوعاتی
است که در شبانه روز گذشته در کانال های تلگرامی مورد بررسی و
تحلیل قرار گرفت .یک کانال تلگرامی در پستی با بیان این پرسش که
«اسامی نامزدهای نهایی انتخابات چه زمانی اعالم میشود؟» نوشت:
شِرو از فرایند انتخابات ریاستجمهوری:
مراحل پی 
 رسیدگی به صالحیتها توسط شورای نگهبان بهمدت  ۵روز از تاریخ ۲۶اردیبهشت تا  ۳۰اردیبهشت
 تمدید مهلت رسیدگی به صالحیتها توسط شورای نگهبان بهمدت ۵روز از  ۳۱اردیبهشت الی  ۴خرداد
 اعالم نتایج نهایی بررسیها  ۵و  ۶خردادماه توسط وزارت کشور تبلیغات انتخاباتی از  ۷الی  ۲۶خرداد بهمدت  ۲۰روز ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی در تاریخ  ۲۷خرداد أخذ رأی و برگزاری انتخابات در تاریخ  ۲۸خردادماه صداوسیما.کدام نامزدها احراز صالحیت میشوند؟
یک کانال تلگرامی پربازدید در خصوص چگونگی و مبنای بررسی
نامزدها به نقل از عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان آورد:
احراز صالحیت منوط به رأی  ۷عضو شورای نگهبان است .مبنای ما
برای بررسی صالحیتها ،قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات
ابالغی مقام معظم رهبری است .مالک ما رأی نهایی اعضای شورای
نگهبان است و  ۷رأی مثبت برای احراز صالحیت الزم است .با توجه
به کثرت افراد شاخص تالش میکنیم در پنج روز اول نتایج بررسیها
را اعالم کنیم و اگر الزم شد از ظرفیت پنجروزه دوم هم استفاده
میکنیم.

ثبت نام نکردن محمدباقر قالیباف در روز آخر نام نویسی نامزدها،
یکی از مهم ترین موضوعاتی بود که بازتاب زیادی در شبکه های
اجتماعی داشت .برخی از نمایندگان مجلس از ثبت نام نکردن
قالیباف در انتخابات تقدیر کردند .در همین ارتباط یک کانال
تلگرامی با بازنشر گفت و گوی علی یوسف پور فعال سیاسی
اصولگرا در این باره نوشت :نیامدن قالیباف فداکاری بزرگی بود،
اعتبارش نزد اصولگرایان باالتر رفت .با وجود کاندیداتوری رئیسی،
اگر قالیباف هم می آمد ،قطعا یک شکاف بزرگی بین اصولگرایان
زمان انتخابات ریاست جمهوری اتفاق می افتاد .وقتی قالیباف به
نفع آقای رئیسی در انتخابات ثبت نام نکرد ،افکارعمومی یک امتیاز
مثبت به او دادند .حاال انتظار داریم کاندیداهای اصولگرا ،به نفع
رئیسی کنار بروند.
یک کانال تلگرامی به نقل از فرارو در پستی با عنوان «رقبای اصلی
انتخابات  ۱۴۰۰چه کسانی هستند؟» به بازنشر نقطه نظرات تحلیل
گران سیاسی اصولگرا و اصالح طلب در خصوص نامزدهای اصلی
انتخابات پرداخت و نوشت :محمدعطریانفر :رقابت اصلی میان مثلث
جهانگیری ،الریجانی و رئیسی شکل خواهد گرفت .محمد مهاجری:
سه گانه الریجانی ،رئیسی و جهانگیری میتواند در یک ماه آینده منشأ
تحوالت مهمی باشد .احمد زیدآبادی :پیش بینی شکست الریجانی
درست نیست و او پدیده انتخابات ریاست جمهوری پیش رو است.
غالمرضا تاجگردون :اگر انتخابات سه قطبی شود و یکی از قطبها
پزشکیان است و در صورت تایید صالحیت جهانگیری و پزشکیان کنار
رفتن یکی به نفع دیگری راحت نیست.
«رادیو انتخابات راهاندازی شد»؛ یک کانال تلگرامی درباره جزییات این
خبر نوشت :رادیو انتخابات ،رادیویی مناسبتی است که روی موج افام
ردیف  ۹۵.۵مگاهرتز به صورت  ۲۴ساعته از امروز با حضور معاون
صدای رسانه ملی راهاندازی شد و تا مشخصشدن رئیسجمهور دولت
سیزدهم به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
یک کانال تلگرامی اصولگرا به نقل از مهر از تخصیص بسته های
اینترنتی از سوی وزارت ارتباطات و برای کاندیداهای تایید صالحیت
خبر داد و از قول آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوشت :کاندیداهای
ریاست جمهوری برای تبلیغات بسته اینترنت می گیرند .وزارت
ارتباطات بسته های ارتباطی را برای تبلیغات کاندیداهای تایید
صالحیت شده انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته است.
هماهنگی های الزم به منظور توزیع عادالنه این بسته ها از طریق
ستاد انتخابات کشور صورت خواهد گرفت .به زودی جزئیات اینبسته
های ارتباطی را به کاندیداها اعالم خواهیمکرد.
توییتر و گمانه زنی درباره بررسی صالحیت نامزدها
سیدامیرحسین قاض یزاده هاشمی نامزد سیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری توییت زد :رسانهها مرا جوانترین نامزد
#انتخابات ۱۴۰۰میدانند .خوشحالم که حائز یکی ازمهمترین شرایط
اولیه برای تشکیل #دولت_جوان_انقالبی موردتاکید رهبرانقالب
هستم .البته تشکیل این دولت تنها در نام ،ظاهر و سن افراد خالصه
نمیشود بلکه مهمترین رکن آن ،راهبردها وبرنامههای اجرایی آن
است# .دولت_سالم
کاربران توییتر در  ۲۴ساعت گذشته درباره موضوعات مختلفی چون
نحوه و زمان بررسی صالحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان و
همچنین بحث و گمانه زنی در خصوص نامزدهای مختلف جریانات
سیاسی به ابراز نظرات خود پرداختند.

ورزشی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «محمود محمودی نیا»
 پیشکسوت فقید فوتبال  -راگرامی می داردکودکستانی به نام فوتبال ایران؛

نه عزیزی ،نه خادم!
محمدرضا ولی زاده
دبیر سرویس ورزشی

بدون تعارف فوتبال ایران یکی از مهملترین فصلهایش را
میگذراند ،سالی پُر از اعتراض ،بیانیه ،درگیری و دعوا ،سالی
پر از اشتباهات تاسفبار داوری و البته سالی که با انتخاباتِ
نحس فدراسیون فوتبال همراه شد و فوتبال ایران به یکی از
منفعلترین تیمهای مدیریتی واگذار کرد تا به قولی ،فوتبال
دست نااهلش بیافتد.
فوتبال ما دارد ،باید
حاال هم که جدا از تمام فالکتهایی که
ِ
با انتصابهای صد من یک غاز جنابشان هم کنار بیاییم که
مشخص نیست بر چه پایه و اساسی است و بسیار عجیب که،
ی هم در این موضوعات
فدراسیون فوتبال ،هیچگونه روشنگر 
ندارد .اصال نیاز نیست به ابتدای فصل برگردیم ،همین دو
هفته اخیر لیگبرتر را هم درنظر بگیریم ،به عمق فاجعه در
فوتبال ایران پی میبریم ،با کلی آب و تاب و تبلیغات ،به قول
خودشان ،فوتبال ما در دو هفته اخیر ،الکالسیکو و دربی بزرگ
آسیا را برگزار کرد ،حاال اینکه در سطح فنی چیزی ندیدیم به
کنار ،حواشی عجیب و غریب این دو بازی به اندازه یک فصل
فوتبالی بود ،جایی که جدا از تمام فعل و انفعاالت رخ داده،
شاهد درگیری های زننده ای بودیم ،که برای بار چندم نشان
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داستان جلد

داد ،مقوله اخالق در فوتبال ایران به طور کامل فراموش شده
است .اما هرکس بخواهد در فوتبال ایران ،به نان و نوایی برسد،
حق خودش و
فریاد وامصیبتا سر میدهد و از پایمال شدن ِ
تیمش میگوید ،گویی که انگار نه انگار که تا به حال از همین
بلبشوی فوتبال ،سودی کرده است ،یک نفر که کل ایران را
مقابل تیمش میبیند و وزیر و وکیل را زیر سوال میبرد ،آن
یکی هم که هر سال میگوید اینها نمیخواهند ما قهرمان
شویم و همه دست به یکی کرده اند و میخواهند فقط تیم ما
را زمین بزنند ،کنفرانسهای خبری پیش و پس از بازیها هم
که شده ،محلی برای شک ِوه و شکایت از زمین و زمان ،تیمهای
ما قبل از مسابقه بر علیه هم و داوری ،بیانیه بلند باال میدهند،
پس از بازی هم از یکدیگر شکایت میکنند ،داوریها هم که
به لطف عزیزان ،روز به روز سطحش تنزل پیدا میکند ،یک تیم
 ۱۲نفره به میدان میآید کسی متوجه نمیشود ،تیمی دیگر در
یک بازی ،شش تعویض میکند و تیم داوری به روی مبارکش
هم نمیآورد ،یک داور هم که طی دو سال در دو صحنه و با
دو تصمیم اشتباه ،دو جام را از یک تیم گرفته ،آنوقت احدی
هم از ایشان نمیپرسد چرا تمام اشتباهات مث ًال سهوی شما
برای این یک تیم فقط رخ می هد ،در این بین هرکس هم
از راه میرسد و ببیند چیزی به نفعش نیست ،یک لیچار به
فدراسیون فوتبال و کمیتههای تحت نظرش نثار میکند ،آن
وقت با این وض ِع شلمشوربای فوتبال ،دلمان خوش است که
فوتبالی حرفهای داریم .بدون شک تمامی این مسائل برعهده
فدراسیون فوتبال است ،هنوز زمان زیادی از آن وعده های دهن
پرکن و جذاب جناب عزیزی خادم نگذشته است ،اما حاال پس
از گذشت چند ماه ،نه تنها اوضاع فوتبالمان بهتر نشده است،
بلکه با سیاست در پیش گرفته تیم مدیریتی جدید فدراسیون،

حاال بیش از قبل برای آینده فوتبال ایران نگران هستیم.
دو مورد از اصلی ترین وعده و وعیدهای عزیزی خادم ،راه
اندازی سیستم کمک داور ویدئویی در ایران و بررسی مسائل
اسفناک پیرامون فوتبال پایه بود ،همان هایی که حاال بیش از
قبل به معضل های فوتبال ما اضافه کرده است ،کافی است
برای اثبات این دو مورد ،اتفاقات اخیر را مرور کنید.
درخصوص برخی از انتصابات فدراسیون فوتبال پیش تر
صحبت کردیم ،اما گویا آن طور که مشخص است ،اصال حضور
ایشان بر مسند قدرت در فدراسیون فوتبال ،برای چنین نصب
هایی در سطح مدیریت کالن فدراسیون فوتبال بوده است ،اما
حاال در جدیدترین حواشی پیرامون فدراسیون فوتبال ،چند روز
پیش فردی با نام فاطمه گلستانی نیا با حکم منصور قنبرزاده
به عنوان سرپرست دپارتمان حقوقی فدراسیون منصوب شد،
طبق بررسی برخی از رسانه ها ،با جستجوی نام او به پایگاه
خبری وکالپرس و همینطور سایت حامی وکیل (صندوق
حمایت وکال و کارگشایان دادگستری) ،در بانک اطالعاتی
حامی وکیل ،عبارت کارآموز وکالت دادگستری و عضو کانون
وکالی مرکز در معرفی فاطمه گلستانی نیا به چشم خورده
است ،البته این احتمال وجود دارد که پایه فاطمه گلستانی نیا
ارتقا یافته باشد و مشخصات او در سایت حامی وکیل کماکان
به روزرسانی نشده باشد ،با این حال همین که عبارت کارآموز
در معرفی ایشان به چشم می خورد منجر به انتقاد و اعتراضات
پراکنده حقوقدان های ورزشی شده است.
امیدرواریم اینبار فدراسیون فوتبال ،برخالف انتصابات قبلی که
کلیحرفوحدیثدرخصوصانتخابمشاورهاوریاستکمیته
های فدراسیون به گوش می رسید و هیچ اتفاق خاصی هم
نیافتاد ،در این مورد به خصوص شفاف سازی کند ،زیرا باچنین
نیروهایی نمی توان در پرونده هایی چون مارک ویلموتس ،پیروز
شد و فاجعه هایی بزرگتری هم پیش می آید.
البته در دیگر دسته گل تیم مدیریتی جدید فدراسیون ،شهاب
الدین عزیزی خادم به همراه میرشاد ماجدی عضو هیات رئیسه
در روزهای گذشته شرایط ساختمانهای فوتسال را بررسی و برای
فروش آن برنامه ریزی های الزم را انجام دادهاند تا مشکالت مالی

فدراسیون فوتبال را به نحوی برطرف کنند.
فدراسیون قصد دارد تشکیالت خود را به کمپ تیمهای
ملی انتقال بدهد و احتمال دارد دفاتر فوتسال هم به «خانه
فوتسال» در کمپ منتقل شود اما این دو ساختمان فوتسال با
هزینه باشگاهها خریداری شده و فروش آن از سوی فدراسیون
عجیب به نظر میرسد .سیدرضا افتخاری رئیس پیشین
کمیته فوتسال هم اعالم کرده بود که فدراسیون در خرید
این ساختمانها هیچ کمکی به کمیته فوتسال نکرده و عم ًال
نمیتواند دو سرمایه بزرگ فوتسال را که متعلق به باشگاهها
حال فدراسیون جناب عزیزی
است ،به فروش برساند .بهرحالِ ،
خادم خراب است ،گرچه با ادامه چنین رویه ای در فدراسیون
فوتبال ،جناب رئیس ،نه عزیز است و نه خادم....

بعضی ها داغشو دوست دارن
بازیکنان وکادرفنی مس رفسنجان جریمه شدند

بازیکنان و کادر فنی باشگاه مس رفسنجان به دلیل گرفتن نتایج ضعیف
جریمه شدند ،جلسه فوق العاده هیات مدیره باشگاه مس رفسنجان برگزار
و در پایان جریمه ۱۰درصدی برای بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال مس
رفسنجان به تصویب رسید ،این تصمیم به دلیل نتایج ضعیف چند
هفته گذشته و شکست سنگین برابر سپاهان گرفته شد.

بمب نقل و انتقاالتی :پادشاه درراه پاریس

محمد الکعبی ،خبرنگار نزدیک به پاری سن ژرمن و خبرنگاری که زودتر از بسیاری
از رسانه ها از تمدید قرارداد نیمار پرده برداشته بود ،در خبری جنجالی
از رفتن مسی به پاریس صحبت کرد .این خبرنگار قطری در صفحه
شخصی خود نوشت که مسی به پاریس نزدیک و نزدیکتر میشود،
پاریس شاید در نظر دارد با فروش امباپه ،خود را مهیای ورود مسی کند.

«گتوسو» جدیدترینگزینه هدایت یوونتوس
مسووالن باشگاه یوونتوس در تالش برای انتخاب جانشینی مناسب هستند تا به
حضور «آندرهآ پیرلو» روی نیمکت بانوی پیر تورین پایان دهند ،در حالیکه
تا چند روز قبل نام «زینالدین زیدان» و «آلگری» برای هدایت یوونتوس
مطرح بود که رسانههای ایتالیایی اعالم کردند که گتوسو گزینه جدید این
باشگاه است ،قرارداد گتوسو با ناپولی در پایان فصل جاری به اتمام میرسد.

شکایت پرسپولیس ازمجری صدا و سیما
باشگاه پرسپولیس از یکی از مجریان صدا و سیما به دلیل برخی
ادعاها شکایت کرد ،معاونت حقوقی باشگاه پرسپولیس
شکایت رسمی بابت ادعاهای مهدی واعظی مجری برنامه
سالم تهران از شبکه تهران را به دادسرای فرهنگ و رسانه
تقدیم کرد.

ملیپوشانفوتسالوفوتبالزنانواکسینهمیشوند

فرازکمالوندازسرمربیگریسایپااستعفاداد

باتوجه به در پیش بودن مسابقات تیمهای ملی فوتسال و فوتبال زنان و لزوم
واکسینهشدنآنهاپیشازاعزام،نشستمشترک«شهابالدینعزیزیخادم»
و «امین نوروزی» با «علیرضا رئیسی» سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا
و «سیدکامل تقوینژاد» معاون وزارت بهداشت برگزار شد ،در این نشست
مقرر شد نسبت به واکسینه شدن اعضای تیمهای ملی زنان اقدام شود.
پرسپولیس درآستانه یک دردسربزرگ

کالدرون،سرمربیآرژانتینیسابقباشگاهپرسپولیسعلیهاینباشگاهبابتمطالباتش
حکم ۱۴میلیاردی گرفته و این حکم ۳خردادماه قرار است به باشگاه ابالغ شود
و پس از آن فرصتی برای پرداخت این مبلغ تعیین خواهد شد که در صورت
عدمپرداختمحرومیتهایسنگیندرانتظارپرسپولیسخواهدبود،باید
دید مسئوالن پرسپولیس چه فکری برای این موضوع میکنند.
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کمالوند اعالم کرد :با اتفاقاتی که افتاده من دیگر کشش ندارم کارم را در
سایپا ادامه بدهم ،من مربی تیم هستم و باید مسائل فنی را دنبال
کنم ،اما نمی توانم موضوعات خارج از زمین را هم کنترل کنم،
واقعا در مسائل خارج از زمین کاری از دستم برنمی آید و به
همین خاطر از سمتم کناره گیری می کنم.
آغازمراسم حمل مشعل المپیک در ِ
پارک «بدون تماشاگر»

با وجود گستردگی ویروس کرونا در ژاپن و شرایط اضطراری که در برخی استان
های این کشور ایجاد کرده ،مراسم حمل مشعل المپیک در هیروشیما
آغاز شد اما در شرایط متفاوت از همیشه ،رویداد دو روزه حمل مشعل
المپیک در هیروشیما به دور از جاده های عمومی دنبال خواهد شد،
این تصمیم به خاطر کرونا و گستردگی این ویروس اتخاذ شده است.
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