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آب حیات و تداوم زندگی روی پر و بال فالمینگوها؛

تکاپویسمنهاو پرواز هواپیمابر
فراز بختگانبراینجاتفالمینگوها

استقالل و پرسپولیس از کجا به کجا رسیدند!؟

«بیلهدیگ ،بیلهچغندر»!
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«فرماندار فردیس» در گفت و گو با «دنیای هوادار»:

فردیساز نظر زیرساخت
ضعیف است
صفحه 4

برادرگرامی  -جناب آقای خلیل زاهد
پرواز آسمانی پدر بزرگوارتان که عمر پربرکت شان مجاهدت در راه خدا و خدمت و احسان به خلق خدا و گره
گشایی از ملت مظلوم افغانستان به ویژه همت واال در مسیر تقریب و وحدت بین مسلمانان بوده موجب تاسف
و تالم خاطرگردید .ضمن عرض تسلیت برای آن عالم ربانی و عزیز سفرکرده ،آرامش ابدی و علو درجات و برای
حضرتعالی فرزند خلف ایشان و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.
مهرداد تیموری  -مدیرمسئول
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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به ویژه

خبر

شهید «غالم رضا مجیدی» راگرامی می دارد
حرف اول

آب حیات و تداوم زندگی روی پر و بال فالمینگوها؛

تکاپویسمنهاوپروازهواپیمابرفرازبختگانبراینجاتفالمینگوها
پس از آنکه شرکت آب منطقه ای استان فارس اعالم کرد که
با توجه به شرایط خشکسالی ،آبی برای رها کردن و نجات
فالمینگوهای در نمک مانده تاالب بختگان ندارد ،مسووالن
محیط زیست ،جوامع محلی و فعاالن تشکل های مردمنهاد
دست به کار شدند تا آب حیات و تداوم زندگی روی پر و بال
فالمینگوهابریزند.
انتقال آب از چاههای کشاورزی ،کندن مجرا و انتقال آب
با لوله گذاری از سرچشمه های بختگان به محل کلنی
فالمینگوها و جستجوی آب در آبخوان های پیرامون بختگان
 ،آمادگی برای جابجایی جوجه ها و بردن آن به استخرهای
کشاورزی و امید به کوچ زودهنگام فالمینگوها راهکارهایی
بود که امید را در دل دوستداران محیط زیست برای نجات
فالمینگوها زنده نگه داشت.
طی روزهای گذشته با صدها متر لوله گذاری از روستاها و
چاههای کشاورزی پیرامون بختگان کار انتقال آب به این
تاالب خشکیده آغاز شده است  ،دوستداران محیط زیست
که مویی در حفاظت و پاسداشت ارزشهای محیط زیست و
بختگان سپید کرده اند آستین همت باال زدند و در حالی که
تا زانو در نمک و شوره زار بختگان فرو رفته اند در تالشی حتی
در دل شبهای تاریک موتور پمپ ها را روشن کردند تا صدها
متر آب را به دل شوره زار بختگان بیاورند.
بهمن ایزدی فعال محیط زیست  ،کویر شناس و رئیس
هیات مدیره تشکل غیردولتی طبیعت زاگرس سبز در این
زمینه با بیان اینکه قهر بختگان و فالمینگوهایش ،شرایط
ماندگاری این پرندگان مهاجر را سختتر میکند ،برخی
اقدامات برای انتقال آب به بختگان را تشریح کرد.
ایزدی با یاد آوری تحمل مشکالت عبور از کویر نمک و
مسیر باتالقی پیش رو که حرکت را بسیار سخت می کرد
گفت :باالخره به زیستگاه های متعدد فالمینگوها رسیدیم
که آشیانه های شکوه مندشان را خردمندانه ساخته بودند اما
از بال های آتشین و هلهله و سر و صدای روح بخش شان
خبری نبود و فضای آن سرای امید جایش را به برهوتی بی
روح داده بود و از تخم های به گِل نشسته در النه ها معلوم
بود که فالمینگوهای بالغ با مواجه شدن با شرایط خشک
دریاچه حدود یک ماه پیش تخم ها و جوجه های چند روزه
شان را رها و مهاجرت را به ماندن در شوره زار یاس بختگان
بخت نگون ترجیح داده بودند.
این فعال زیست محیطی اضافه کرد  :اما کلونی های بازمانده
از هجرت  ،بایستی خود را برای عبور از شرایط جانکاه آتی

مهیا می ساختند.با توجه به افزایش دما و شدت تبخیر
دریاچه بختگان در روزهای اخیر  ،آب کانال های احداثی که
به وسیله پمپاژ به آبگیر ایجاد شده در مجاور النه های انبوه
فالمینگوها انتقال می یافت به شدت شور شد و با نظر به
اینکه فالمینگوهای بالغ پس از طی مسافت ده ها کیلومتری
حدود ساعت یک بامداد به کلونی باز می گشتند و حدود
دو ساعت بعد مجددا برای تهیه غذا مجبور بودند تا دوباره
مسیرهای طوالنی را طی کنند  ،عمال در طول روز جوجه ها
در کنار غلظت شوری آبگیر با گرسنگی مضاعف روبرو شدند و
شرایط زیستی جوجه فالمینگوها سخت تر شد.
رئیس هیات مدیره تشکل غیردولتی طبیعت زاگرس سبز
در ادامه افزود :بنابراین براساس تصمیم جمعی کارشناسان
 ،تنها راه موجود در فرصت اندک پیش رو  ،تهیه خوراک
متناسب با رژیم غذایی جوجه ها و استقرار استخرهای کم
عمق آب شیرین بود که جوجه ها برای مقابله با محدودیت
غذایی و شستن منقار و پاهایشان که سرشار از ترسیب نمک
بود بهره ببرند.
وی گفت :این راهکار با حمایت مالی گنجه پشتیبان زیست
بوم در اسرع وقت انجام و تجهیزات مورد نیاز با همیاری
بومیان ِبست ُرم چشمه انجیر و محیط بانان پارک ملی بختگان
به دامنه کوه َم َنک خشک حمل شد؛ با این حال به دلیل
گرمای شدید محیط و طوفان های پی در پی که ذرات نمکی
سطوح بختگان را تا حدود ارتفاع یکصد متری به هوا حمل
می کرد در روزهای اخیر با جابجایی جوجه ها به صورت گروه
های مختلف به کرانه های غربی و مکانهای شمال غرب
دریاچه مواجه شدیم.
پرواز هواپیماها برای تداوم پرواز فالمینگوها در بختگان
ایزدی اضافه کرد :در روزهای گذشته به منظور مشخص
شدن مکان جدید آنها ،توسط سازمان حفاظت محیط زیست
در تمامی نقاط دریاچه های بختگان و طشک با هواپیما
گشتزنی صورت گرفت و برای انتقال آب از تلمبه های
کشاورزی کرانه های غربی دریاچه از جمله از روستای
دستجرد به نقاط احتمالی تجمع جوجه ها بیش از سه
کیلومتر لوله گذاری شد.
این فعال محیط زیست گفت :در کنار تالش های ستاد
هماهنگی نجات پرندگان بختگان  ،آنچه بازهم دست اندکاران
را دلگرم کرد و می کند ،حضور و حمایت کنشگران محیط
زیست و آحاد مردم از ارزش های سرزمینی مان است که

ظهرابی اضافهکرد :هرگروه ازجوجه های فالمینگو همواره توسط یک یا چند
فالمینگوی بالغ پرستاری و هدایت می شود .سایرپرنده های بالغ هم با پروازهای
طوالنی تا تاالب مهارلو و سایرتاالب های منطقه ازجمله طشک وکمجان اقدام به
تغذیه جوجه ها میکنند؛ انجام مطالعات همزمان رفتارشناسی اینگونه هم توسط
همکاران محیط زیست درحال انجام است و حرکت جوجه ها به طرف غرب تاالب
که ورودی آب دارد هم ازنکات حائزاهمیت است.

مجددا نشان دادند همچنان مانند پرتو آفتاب تازه رس  ،گرما
بخش و یاری گر روزهای سخت وطن برای برون رفت از
شرایط تحمیلی متاثر از نابخردی های بخش دولتی ذیربط
به طور اعم وزارت خانه های نیرو و جهاد کشاورزی در
مدیریت حفاظت و عدم بهره برداری خردمندانه از منابع پایه
کشورهستند.
مهاجرت به دریاچه مهارلو
پیش از این ،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس نیز
با بیان اینکه تاکنون گزارشی از تلفات غیر طبیعی فالمینگوها
در دریاچه بختگان به لحاظ شرایط خشکی و کم آبی دریاچه
گزارش نشده است افزود :از اتفاقات خوب این روزها رها کردن
النهها توسط فالمینگوهای آماده تخمگذاری و مهاجرت آنها
به تاالب مهارلو است.
حمید ظهرابی گفت  :تا به امروز تلفات غیر طبیعی در منطقه
بختگان گزارش نشده است  ،جوجه فالمینگوها اقدام به
مهاجرت به سمت غرب تاالب و ورودی زه کش ها و تاالب
کمجان و مهارلو کرده اند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس با اشاره به اینکه
قرار شد در مسیر حرکت فالمینگوها هم اقداماتی برای کمک
به تغذیه آن ها انجام شود افزود :ضمن اینکه هماهنگی الزم
برای پایش هوایی کل پهنه تاالب برای یافتن گله هایی که
در حال مهاجرت هستند توسط چند فروند هواپیمای سبک
انجام شده است.
ظهرابی اضافه کرد :هر گروه از جوجه های فالمینگو همواره
توسط یک یا چند فالمینگوی بالغ پرستاری و هدایت می
شود .سایر پرنده های بالغ هم با پرواز های طوالنی تا تاالب
مهارلو و سایر تاالب های منطقه از جمله طشک و کمجان
اقدام به تغذیه جوجه ها میکنند؛ انجام مطالعات همزمان
رفتار شناسی این گونه هم توسط همکاران محیط زیست در
حال انجام است و حرکت جوجه ها به طرف غرب تاالب که
ورودی آب دارد هم از نکات حائز اهمیت است.
وی افزود :ما معتقدیم راهکار اصلی جلوگیری از بحران های

ناشی از خشکیدن تاالب های طشک و بختگان که مرگ
جوجه فالمینگو ها یکی از کوچکترین این پیامدها است
و فجایعی مانند غبارهای نمکی در منطقه و از بینرفتن
کشاورزی و تهدید سالمتی انسانها پیامدهایی بزرگتر است،
در صورت عدم تامین حقابه زیست محیطی در این منطقه
این پیامدها رخ خواهد داد و کل استان فارس را هم می تواند
تحت تاثیر قرار دهد.
ظهرابی ،راهکار تامین حقابه محیط زیست را کاهش مصرف
آب در بخش کشاورزی ،صنعت و بازچرخانی و استفاده
مجدداز آب ها اعالم کرد و خواستار تصمیم گیری مسووالن
دراین زمینه شد.
به گفته فعاالن محیط زیست ،حدود سه هزار جوجه فالمینگو
در روزهای آتی با کاهش سطح آب دریاچه بختگان در
معرض مرگ و نابودی قرار میگیرند .یکی از راههای نجات
فالمینگوها رها کردن آب از منابع باالدستی و رساندن آب
به بختگان است ،تعداد دقیق فالمینگوها در این دریاچه در
دست بررسی است اما با توجه به تعداد النه ها پیش بینی
میشود دو هزار فالمینگو در این دریاچه باشد ،با توجه به
تجربیات سال های قبل که از النه ها احتماال چندین بار
استفاده میشود و یا کلونیهای پیدا نمیشوند در صورتی که
فالمینگوها به طور غریزی و با درک خشکسالی مانع جوجه
آوری بیشتر نشوند این رقم به سه تا  ۶برابر هم میرسد.
در سالهای گذشته و گاهی بر اثر بارشهای بهاری ،آبگیری
می شد اما امسال به دلیل کاهش بارندگی و گرمای تابستان
احتمال خشک شدن کامل آن هست .دریاچه بختگان در
شهرستان های نی ریز و بختگان در شرق استان فارس واقع
شده است.
پیش از این ،مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره
به اینکه خشکسالی دریاچه بختگان که نگرانیهایی را
درباره مرگ جوجههای فالمینگو را ایجاد کرده است ،گفت:
بنا بر نظر گروههای مشاور و متخصص از دانشگاه شیراز و
صاحبنظران ،انتقال آب به محل زادآوری این پرنده آغاز شده
و جابجایی جوجهها در دستور کار است.

کرونا در ایران

تعداد بهبودیافتگانکرونا به دو میلیون  ۲۷۲هزارو  ۷۱۹تن رسید
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :با فوت
 ۲۳۳نفر دیگر از هموطنان مبتال به کووید ۱۹در شبانه روز
گذشته ،تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به  ۷۷هزار
و  ۷۶۵نفر رسید.
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
روز چهارشنبه در اطالعیه ای اعالم کرد :در  24ساعت
گذشته ،بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۲ ،هزار و
 ۷۸۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد
که هزار و  ۶۰۱نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران

کووید ۱۹در کشور به دو میلیون و  ۷۹۲هزار و  ۲۰۴نفر رسید.
وزارت بهداشت در این اطالعیه افزود :تاکنون دو میلیون
 ۲۷۲هزار و  ۷۱۹نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.پنج هزار و  ۱۵۸نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹نیز در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها
تحت مراقبت قرار دارند و  ۱۸میلیون و  ۴۱۸هزار و ۹۸۳
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
بر اساس این گزارش ،اکنون سه شهر کشور در وضعیت
قرمز ۲۶۲ ،شهر 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.
وزارت بهداشت همچنین اعالم کرد :تاکنون دو میلیون و
 ۲۹۶هزار و  ۳۰۰نفر دوز اول واکسن کرونا و  ۴۲۵هزار و ۲۱۲
نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده و واکسینه شده اند .مجموع
واکسن های تزریق شده در کشور به دو میلیون و  ۸۲۰هزار
و  ۵۱۲دوز رسید.

جامعه

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «مریم رحیمی»
 شهید مدافع سالمت  -راگرامی می دارد«مدیر فناوری اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار» خبر داد:

سامان هپیشگیریوکشفتخلفاتدربورسراهاندازیشد
مدیر فناوری اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :این سازمان در راستای
ارتقا و حفظ شفافیت اطالعاتی و معامالتی در بازار سرمایه و به منظور پیشگیری
و کشف تخلفات ،سامانه دیدهبان سالمت بازار سرمایه را راهاندازی کرد.
«حمید حسنآبادی» به راه اندازی سامانه دیدهبان سالمت بازار سرمایه اشاره کرد
و افزود :در راستای ارتقا و حفظ شفافیت اطالعاتی و معامالتی در بازار سرمایه و
به منظور پیشگیری و کشف تخلفات ،سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه و پیاده
سازی سامانه دیده بان سالمت بازار سرمایه (سوت زن) را در دستور کار قرارداده و
هم اکنون به آدرس  dideban.seo.irقابل بهره برداری است.
وی افزود :با هدف پیشگیری و جلوگیری از تخلف ،یکی از شیوه های نوین و
راهبردی ،افشاگری تخلفات توسط شهروندان و بهره مندی از نظارت مردمی با
سازوکارهای قانونی و حقوقی در قالب سوت زنی بوده ،که این موضوع یک اصل
مهم و اساسی در سیاست های کالن سازمان بورس و اوراق بهادار است.
حسنآبادی خاطرنشان کرد :از اهداف اصلی سامانه دیده بان سالمت بازار سرمایه
دریافت گزارشهای مبتنی بر تخلف در بازار سرمایه ،شناسایی خالءهای قانونی،
پیگیری ،بررسی و رفع آنهاست که در نهایت پس از دریافت گزارش صحت و
سقم گزارش های ارسالی بررسی شده و اقدامات الزم از سوی سازمان صورت
خواهد گرفت.
مدیر فناوری اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه شهروندان
میتوانند به دو صورت شناس و ناشناس در سامانه اقدام به ثبت گزارش تخلف

مجرمان
شناخت ترفند های
ِ
فضای مجازی

فرشید گلهداری

کنند،اظهار داشت :در صورت ثبت گزارش تخلف بصورت شناس مشخصات
اصلی شهروند گزارشگر ،از وی دریافت شده و در صورت تایید گزارش مبتنی
بر تخلف ،تعامالت آتی با وی صورت خواهد گرفت .در صورتی که شهروند یا
فعال بازارسرمایه تمایلی به احراز هویت خویش نداشته باشد می تواند به صورت
ناشناس اقدام به ثبت گزارش تخلف کند.
به گفته وی ،در هر دو حالت شهروندان می توانند از طریق کارتابلی که در
اختیارشان قرار داده می شود از آخرین وضعیت گزارش تخلف مطلع شوند.

امضای ۳۰۰هزارمیلیارد تومان تفاهمنامه سرمایهگذاری وزارت صنعت و  ۵شرکت
وی با بیان اینکه این تفاهمنامهها امروز با حضور وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،استانداران ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مسووالن دستگاه
قضایی امضا خواهد شد ،گفت :این سرمایهگذاریها در بخشهای معدن و
صنایع معدنی ،لوازم خانگی و صنایع غذایی انجام خواهد شد.
زرندی با اشاره به اینکه در مرحله نخست اجرای این طرح با حضور پنج
شرکت در قالب  ۶۲پروژه و با سرمایهگذاری بیش از  ۱۵۲هزار میلیارد تومان
اسفندماه  ۹۹تفاهم همکاری امضا شد ،ادامهداد :شرکتهای معدنی و
صنعتی چادرملو ،شیرین عسل ،آلومینیوم المهدی ،ماشین سازی اراک و
نفت سپاهان تفاهم نامه های همکاری با موضوعات معدن و صنایع معدنی،
صنایع پتروشیمی ،ماشین سازی ،صنایع غذایی با وزارت صنعت ،معدن و
تجارت امضا کردند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با بیان اینکه شرکت برتر تولیدی کشور
در سال  ۹۹شناسایی و رتبه بندی شد ،گفت :طرح اقتصاد مقاومتی با
شرکتهای برتر با هدف توسعه سرمایه گذاری و استفاده از توان شرک های
بزرگ اجرا میشود.
وی همچنین تصریح کرد :باید موضوع توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید
به عنوان مهمترین راهبرد اقتصاد ایران تبدیل شود و همه ظرفیت ها در این
خصوص فعال شود.
زرندی تاکید کرد :مدل های جدیدی در بخش سرمایه گذاری تعریف شده که
طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر یکی از آنها است.

به منظور تامین دسترسی مناسب بین شمال و جنوب خط راه آهن؛

احداث سه زیرگذردرحریم خطآهن تهران-اهوازعملیاتی شد
احداث سه زیرگذر سوارهرو در حریم خط آهن تهران -اهواز در آیینی با حضور
شهردار تهران در منطقه  ۱۷و در حوالی ایستگاه مترو زمزم پایتخت عملیاتی شد.
شهردار منطقه  ۱۷در حاشیه مراسم کلنگ زنی احداث یان زیرگذرها گفت:
تالش مدیریت شهری رسیدگی به نیازهای واقعی و نگهداشت مستمر شهر
به بهترین نحو است که در این بین ،تسهیل تردد ایمن شهروندان یکی از
وظائف ذاتی و ضروری دست اندرکاران مدیریت شهری به حساب می آید.
داود لطفی افزود :تامین دسترسی مناسب بین شمال و جنوب خط راه آهن
که از مطالبات به حق شهروندان محالت جنوبی منطقه به ویژه شهروندان
ساکن در اطراف خط راه آهن مسیر تهران  -اهواز بود و از سالیان گذشته مد
نظر مدیریت شهری قرار داشت ،اکنون با توجه به تعامالتی که با مسئوالن
راه آهن جمهوری اسالمی ایران بعمل آمده ،قابل اجرا شد.
وی ادامه داد :پس از جلسات و مذاکرات متعدد با مسئوالن راه آهن ،مجوز
احداث سه دهانه زیرگذر در محدوده جغرافیایی منطقه  ۱۷بدست آمد که
کلنگ احداث این سه زیرگذر امروز با حضور شهردار تهران انجام می شود.
شهردار منطقه  ۱۷درخصوص این طرح ها نیز گفت :حداقل عرض مفید این

جامعه

نویسنده و خبرنگار

«معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت» اعال م کرد:

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعال م کرد :دومین مرحله
از طرح اقتصاد مقاومتی با شرکتهای برتر با امضای تفاهمنامه بین وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و پنج شرکت بزرگ تولیدی اجرا میشود.
معدن و تجارت« ،سعید زرندی» با بیان اینکه تفاهمنامهها  ۱۰۰طرح و
موضوع سرمایهگذاری را شامل میشود ،افزود :در گام دوم از اجرای طرح
اقتصاد مقاومتی با شرکتهای برتر ،شرکتهای ملی صنایع مس ایران،
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ،گروه صنعتی زر ،شرکت ایران رادیاتور و
شرکت سنگ آهن گهر زمین حضور خواهند داشت.

پنج شنبه  30اردیبهشت  -1400شماره 749

زیرگذرها پنج متر در عمق هفت متر ،با ارتفاع مفید  ۵.۵متر است و تمامی
خودروهای سبک و سنگین ،به خصوص خودروهای آتش نشانی و اتوبوس
توان عبور از آن را خواهند داشت.
به گفته وی ،باتوجه به اینکه در  ۲زیرگذر غیر استاندارد موجود در این
مسیر آبروهایی بود که در سال های دور تنها برای عبور خودروهای سواری
بازگشایی شدند ،با راه اندازی این زیرگذرها ضمن کاهش زمان امداد رسانی
خودروهای امدادی و آتش نشانی ،امکان تردد برای خودروهای سنگین
از جمله اتوبوس که از ارتفاع بیشتری برخوردار هستند فراهم می شود و
همچنین شهروندان محالت جنوبی مسیرخط ریلی راه آهن تهران  -اهواز از
نعمت دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی و خطوط اتوبوسرانی نیز بهره
مند می شوند.
وی تاکید کرد :با توجه به اولویت بندی و مطالعات صورت گرفته توسط
کارشناسان حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  ،۱۷احداث زیرگذر
شرقی در محله گلچین در نوبت اول اجرا قرار دارد و انجام فعالیت عمرانی ۲
زیر گذر دیگر در اولویت بعدی قرار می گیرد.
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شناخت ترفندهای کالهبرداران اینترنتی
یکی از عوامل مهم ناکامی مجرمان در
فضای سایبری است ،با پیشرفت فناوری
و ظهور اینترنت و ابزارهای نوین در جهان،
مجرمان نیز خود را به ابزارها و تجهیزات
فضای مجازی مجهز کرده و با این ابزارها از
مردم کالهبرداری و سوءاستفاده می کنند.
کاربران در دنیای مجازی میتوانند خود
را با شخصیت ها و اسامی گوناگون و
غیر واقعی معرفی کنند و در شبکههای
اجتماعی ،همانند چت رومها ،سایت ها
و .....فعالیت کنند ،پس در وهله اول نباید
هرگز به افراد مختلف در فضای مجازی
اعتماد کنیم ،زیرا این امکان وجود دارد که
با هویت دروغین خود را به شما معرفی
کردهباشند.
در گام بعدی ،هرگز به ایمیل هایی با
عناوین شرکت در قرعه کشی ،برنده شدن
در مزایده یا مسابقه ،خرید اقالم کمیاب و
یا با انواع مشارکت در سودهای معامالتی
مختلف ،اطمینان نکرده و هیچ مبلغی را
ب ه حساب اشخاص خارج از کشور واریز
نکنی .د
در این ترفند کالهبرداران از الگویی مشابه

پیروی میکنند که تماس اولیه از طریق
ایمیل یا شبکههای اجتماعی انجام
میشود و ابتدا از قربانیان درخوایت می
شود که از طریق ایمیل ،تلفن ،فاکس و.....
به این تماس پاسخ دهند و بعد از اینکه در
اولین گام طمعه به دام شکارچیان افتاد،
آنان سعی میکنند اعتماد قربانی را جلب
کرده و در انتها به بهانه ای از او درخواست
پول می کنند ،پس همیشه هنگام روبرو
شدن با موضوعاتی از این قبیل شباهت
الگوهایکالهبرداریاینترنتیرامدنظرقرار
داده تا در دام ترفندهای آنها قرار نگیرید.
همچنین برای انجام انواع تراکنشهای
بانکی هم اعم از پرداخت قبوض پرداخت
شهریه دانشگاه ،انتقال وجه به حسابهای
دیگر ،خرید اینترنتی و ...حتی المقدور از
سیستم های عمومی و اشتراکی مانند
کافی نت ها استفاده نکنید در صورتی که
به اجبار از کافی نت برای عملیات بانکی
استفاده کردید بالفاصله پس از انجام
عملیاتفوقبامراجعهبهدستگاهخودپرداز،
در بانکخود در صورت نداشتن رمز پویا
اقدام به تعویض رمز دوم کارت کنید.
یکی دیگر از عجیب ترین این موضوعات،
کالهبرداری در پوشش خواستگار است،
خواستگاران قالبی طعمه های خود را در
فضای چت روم و شبکه های اجتماعی
شناسایی کرده و سپس با معرفی خود به
عنوان افرادی پولدار و تحصیل کرده قربانی
خود را به دام می اندازند ،این مجرمان پس
از دسترسی به اطالعات شخصی قربانیان از
آنها اخاذی و سوء استفاده می کنند.

«معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه» خبر داد:

ساخت راهآهن شلمچه -بصره
بهزودی آغازمیشود

معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه
و شهرسازی گفت :عملیات اجرایی احداث
محور ریلی شلمچه به بصره به عنوان یکی
از کریدورهای مهم ارتباطی بین دو کشور
ایران و عراق به زودی آغاز خواهد شد.
نخستین بار در سال  ۹۰ایران و عراق برای
احداث این خط آهن ،تفاهم نامهای امضا
کردند که اجرایی نشد؛ در سال  ۹۳بار دیگر
تفاهم نامه احداث راه آهن شلمچه-بصره
میان تهران و بغداد به امضا رسید.
طبق این تفاهمنامهها ایران متعهد به
طراحی و ساخت یک پل بر روی اروند و
طرف عراقی موظف به احداث  ۳۲کیلومتر
خط آهن از مرز شلمچه تا ایستگاه راهآهن
بصره در خاک عراق شد.
همه  ۳۲کیلومتر مذکور در خاک عراق قرار
دارد؛  ۹۰۰متر نیز عرض رودخانه شط العرب
(بهمنشیر) است که ایران قول ساخت پل

بر روی آن را داده است .با این حال این
پروژه بعد ده سال هم چنان با بدقولی طرف
عراقی روی زمین مانده بود.
«محمد اسالمی» وزیر راه و شهرسازی در
نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته در سفری
که به بغداد و بصره داشت ،عالوه بر دیدار
با «ناصر حسین بندر» ،وزیر حملونقل
جمهوری عراق ،توانست با «مصطفی
الکاظمی» نخستوزیر این کشور هم
مالقات کرده و رایزنیها در خصوص این
خط آهن را تقویت کند.
اهمیت خط آهن شلمچه -بصره از آن
جهت است که خط آهن عراق از بصره تا
کربال متصل بوده و میتواند به عنوان خط
مسافرت ریلی زائران ایرانی مورد استقبال
قرار گیرد و هم اینکه از سمت شرق عراق به
اردن و شمال شرق به سوریه متصل است
و میتواند زمینه دسترسی ایران به بازارهای
سوریه را هم فراهم کند.
امروز «محمود غفاری» معاون برنامه ریزی
و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی
خبر داده است عملیات احداث این محور
ریلی به طول  ۳۵کیلومتر با سرمایه
گذاری بخش خصوصی به ارزش تقریبی
 ۱۰۰میلیون یورو به زودی وارد مرحله اجرا
میشود.
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روزنامه

شهری

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزده یاد «فرهاد ارژنگی»

پنج شنبه  30اردیبهشت  -1400شماره 749

 -نقاش ،آهنگسازو نوازنده فقید  -راگرامی می دارد

«فرماندار فردیس» در گفت و گو با «دنیای هوادار»:

فردیسازنظرزیرساختضعیفاست

جامعه

تاکنون حدود  ۴۳هزاربیمارمبتال بهکرونا
دربیمارستانهای البرزبستری شدند

محمدرضا ولی زاده
خبرنگار

ابوالفضل اینانلو ،فرماندار شهرستان فردیس ،گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار
روزنامه دنیای هوادار داشت ،که مشروح این گفت و گو را در ذیل میخوانید:
 ۵۶میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان فردیس اختصاص یافت
ابوالفضل اینانلو ،فرماندار فردیس گفت :چهارشنبه  ۲۹اردیبهشت ماه ،با حضور
شخص استاندار البرز و دیگر مسئولین استان البرز ،بازدیدی از پروژه بیمارستان
 ۲۶۰تختخوابی فردیس به عمل آمد و مقرر شد ۵۶ ،میلیارد تومان اعتبار برای
تکمیل تنها بیمارستان دولتی فردیس اختصاص یابد و این اعتبار از سوی وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از محل یک درصد ارزش افزوده برای تکمیل
بیمارستان دولتی فردیس اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد :تخصیص اعتبار برای بیمارستان فردیس ،از طریق استانداری
البرز ،دانشگاه علوم پزشکی استان و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای
بیمارستان فردیس پیگیری شد که نتیجه داد.
اینانلو افزود :بیمارستان  ۲۶۰تختخوابی فردیس از مصوبات سفر رئیس دولت،
در دولت یازدهم ،جناب دکتر روحانی به استان البرز است ،که این پروژه در
شرایطی که از سال  ۹۰کلنگزنی آن انجام شده بود و هیچ اقدامی صورت نگرفته
بود ،سرانجام با پیگیریهای فراوان ،در سال  ۹۵به صورت جدی از سر گرفته
شد ،در حال حاضر این پروژه حدود  ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تاکنون
حدود  ۲۱۰میلیارد تومان برای بیمارستان فردیس هزینه شده است ،امیدواریم
این بیمارستان در موعد مقرر شده ،تکمیل گردد تا مراحل تهیه ساخت لوازم و
پایان دولت دوازدهم تا مرداد
دستگاههای پزشکی بیمارستان هم انجام شود تا ِ
ماه ،بیمارستان دولتی فردیس به بهرهبرداری برسد.
پیشرو ،شاهد حضور پُرشور مردم خواهیم بود
در انتخابات ِ
پیشرو گفت :باتوجه به تاکید مقام معظم
فرماندار فردیس در خصوص انتخابات ِ
رهبری و توصیههای دیگر مسئولین ،پیشبینی میشود ،برای بار دیگر هم
انتخابات پُرشوری را شاهد باشیم.
وی افزود :باید تمامی مولفههایی که موجب رضایت و حضور گرم مردم پای
صندوقهای اخذ رای میشود ،از سوی مسئولین و تمامی اقشار تعیین کننده
تبیین شود ،همچنین به دلیل اینکه انتخابات آتی هم محلی و هم کشوری است،
از یک سو ،مبحث انتخاب ریاست جمهوری است که به عنوان نفر دوم کشور بعد
از مقام معظم رهبری ،که یکی از مهمترین انتخابهای کشور محسوب میشود،
مطرح است و از سوی دیگر هم باتوجه به انتخابات شوراها ،بحثهای قومیتی در
پیشرو
شهرها هم بوجود خواهد آمد و شور و حال مطلوبی در انتظار انتخابات ِ
خواهد بود .فرماندار شهرستان فردیس گفت :از تمامی مردم عزیز استان البرز،
علی الخصوص شهرستان فردیس درخواست میکنم که در انتخابات سرنوشتسا ِز
روز  ۲۸خرداد حضوری گرم و حداکثری داشته باشند ،ما هم پیشبینیهای
مطلوبی را در جهت تسهیل امر رایگیری در شعب اخذ رای و اقداماتی را در جهت
تامین امنیت انتخابات انجام دادهایم و امیداوریم مردم که اصلیترین عنص ِر حضور
فعال در انتخاباتی پرشور هستند را هم باحضوری حداکثری داشته باشیم.
ایمن سازی کانال های آب فردیس در دستور کار قرار گرفته است
اینانلو در خصوص شرایط کانال آب فردیس گفت :چند روز پیش ،نشست بررسی
وضعیت ایمنی کانال آب فردیس باحضور مسئوالن مربوطه ،برگزار شد و در آن
نشست مقرر شد ،دستگاه های اجرایی باید حریم کانال های آب را هرچه سریع تر
ایمن سازی کنند تا دیگر شاهد سقوط افراد در این کانال آب نباشیم.
فرماندار فردیس افزود :همچنین قرار شد شهرداری ها هم در این زمینه مشارکت

بیشتری داشته باشند زیرا رفع این مخاطرات از درخواست های عمومی و دستگاه
قضایی است و برای اطالع رسانی و پرهیز مردم از اتراق در حاشیه رودخانه ها بنر
های هشداری دهنده نصب کنند تا این موضوع به شهروندان اطالعرسانی شود.
وی افزود :با ورود دادستان محترم و اعالم فوریت برای این اقدام و همچنین با
همکاریهای شهرداریهای کرج ،فردیس و مشکین دشت با شرکت آب منطقه ای
تهران ،ایمن سازی کانال آب فردیس انجام خواهد شد تا با هدف ایمن سازی ،از
تلفات احتمالی جلوگیری شود ،البته باتوجه به اینکه بخش عمدهای از این آب در امور
کشاورزی استفاده میشود ،جهاد کشاورزی استان هم باید به این موضوع ورود کند.
شهرستان فردیس ،از نظر زیرساخت ضعیف است
فرماندار فردیس درخصوص شرایط شهرستان فردیس در دولت دوازدهم گفت:
باتوجه به اینکه شهرستان فردیس از نظر زیر ساخت بسیار ضعیف است ،اقدامات
پایان دولت
انجام گرفته ،چندان محسوس نیست ،اما باتوجه به اینکه فردیس در ِ
دهم به شهرستان تبدیل شد ،در دولت یازدهم و دوازدهم اقدامات متعددی در
زمینههای مختلف در شهرستان فردیس انجام شده است که هرگونه پیشرفتی یا
اقدامی در جهت خدمترسانی در شهر قابل مشاهده است ،در همین دولتهای
یازدهم و دوازدهم انجام شده است.
اینانلو افزود :یکی از نواقصی که در شهر فردیس با آن روبهرو هستیم ،مبحث
شورای شهر است ،متاسفانه جایی که در کل کشور پنجمین دوره شوراها روی
کار بودند ،اما در شهرستان فردیس اولین دوره شورا تشکیل شده بود که به عقیده
بنده این دوره در ارزیابی کلی در عملکرد ،چندان موفق ظاهر نشدند و جابهجایی
مکرر شهردارها موجب شد ،شهرستان فردیس در مقوله مبلمان شهری از حالت
استانداری که مدنظر بود ،عقب بماند.
وی تصریح کرد :اما بهرحال اقدامات موثری هم در خدمات شهر صورت گرفت،
علل خصوص همین بیمارستان  ۲۶۰تختخوابی فردیس ،همچنین در مبحث
آبرسانی ،یک مخزن ذخیره آب در پارک جهان نما ،تعبیه شده که مسائل
مربوط به تخصیص اعتبار آن هم انجام شده است که در صورت بهرهبرداری،
آبرسانی شهرستان فردیس به آب طالقان و آب سد کرج متصل میشود و
خط انتقال آن هم در حال انجام است و همچنین تصفیهخانه هم در نظر
گرفته شده است.
فرماندار فردیس گفت :چندین طرح عمرانی بزرگ هم توسط شهرداری فردیس در
پایان دولت بهرهبرداری شود ،بار ترافیکی در میدان
دست اقدام است که اگر تا ِ
شهید سلطانی در پل فردیس کاهش مییاید.
وی افزود :همچنین در مباحث اقدامات فرهنگی و ورزشی هم بهرهبرداری
چندین فرهنگسرا و سالنهای ورزشی هم در این دولت انجام شده است.
فرماندار فردیس در پایان گفت :در پایان باید از عوامل مجموعه رسانهای شما
(روزنامه دنیای هوادار ،پایگاههای خبری دیوان نیوز و رستاخیز خبر و مجله
فیلمکاو) ،تشکر و قدردانی کنم که در امر خطیر اطالعرسانی و مطالبهگری
عملکرد بسیار خوبی داشتید و با حفظ رسالت قلم ،مشکالت و معضالت مردم
را به گوش مسئولین میرسانید ،رسانههای تحت نظر آقای تیموری که به طور
ویژه در استان البرز فعالیت میکنند ،عالوه بر اینکه در مواقع ضروری با نقد هایی
به جا ،مسئولین را در چالش قرار می دهند ،اقدامات مثبت را هم به نحو احسن
منعکس می کنند که این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

فرماندار فردیس درخصوص شرایط شهرستان فردیس در دولت دوازدهم گفت :باتوجه به
اینکه شهرستان فردیس از نظر زیر ساخت بسیار ضعیف است ،اقدامات انجام گرفته ،چندان
پایان دولت دهم به شهرستان تبدیل شد ،در
محسوس نیست ،اما باتوجه به اینکه فردیس در ِ
دولت یازدهم و دوازدهم اقدامات متعددی در زمینههای مختلف در شهرستان فردیس انجام
شده است که هرگونه پیشرفتی یا اقدامی در جهت خدمترسانی در شهر قابل مشاهده است،
در همین دولتهای یازدهم و دوازدهم انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت:
متاسفانه در  ۲۴ساعت گذشته  ۱۵بیمار
کووید  ۱۹جان خود را از دست دادهاند و
مجموع جان باختگان این بیماری در
استان به  ۳۹۰۶نفر رسیده است.
دکتر محمد فتحی در خصوص آخرین
وضعیت کرونا در البرز ،گفت :در  ۲۴ساعت
گذشته  ۱۰۰ ،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 ۷۸۲
نفر است.

فتحی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد
 ۸۱۴نفر شامل موارد قطعی ،محتمل و
مشکوک در مراکز درمانی بستری هستند
افزود :از این تعداد ،ابتالی  ۴۲۲نفر به
بیماری کووید  ،۱۹تا این تاریخ قطعی
شده است.
وی افزود :متاسفانه در  ۲۴ساعت گذشته
 ۱۵بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دست
دادهاندومجموعجانباختگاناینبیماری
در استان به  ۳۹۰۶نفر رسیده است.
فتحی در پایان تصریح کرد :خوشبختانه از
ابتدای شیوع کرونا تا کنون  ۳۸هزار و ۵۳
نفر از مراکزدرمانی ترخیص شدهاند.

«استاندار البرز» خبر داد:

تجمعتبلیغاتیممنوعاست

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت:
هرگونه تجمع و گردهمایی تبلیغاتی تا
پیش از زمان قانونی آغاز تبلیغات و تایید
ستادملیکرونامغایرقانونوممنوعاست.
عزیزاله شهبازی با اشاره به ضرورت
انجام هرگونه اقدامات انتخاباتی از سوی
داوطلبان مطابق قانون اظهار کرد :کلیه
امکانات و تجهیزات برای برگزاری انتخابات
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و
ششمین دوره شورای اسالمی شهر و روستا
فراهم شده است.
وی افزود :از طرفی همانطوری که می
دانید انتخابات بر اساس جدول زمانی خود
توسط دست اندرکاران در حال انجام است
و جلسات ستاد انتخابات به طور مرتب و
منظمبرگزارمیگرددوالحمدهللهماهنگی
خیلی خوبی بین هیئت های اجرایی و
نظارت وجود دارد.
وی افزود :علی ایحال هرگونه تجمع
تبلیغاتیتوسطداوطلبانانتخاباتممنوع
است و در نظام مقدس جمهوری اسالمی
رعایت قانون یک وظیفه دینی ،شرعی
و قانونی است برای اینکه رای مردم
زینتی نیست بلکه یک رای هم تاثیرگذار

و سرنوشت ساز است به همین خاطر
تامین امنیت ،سالمت ،مشارکت و رقابت
از اهداف اساسی و اصلی وزارت کشور در
استان ها است.
استاندار البرز تصریح کرد :حضور و
مشارکت مردم در پای صندوق های
رای در  ۲۸خرداد ماه سال جاری تمامی
تحلیلهایهدفمنداستکبارجهانیرانقش
برآب خواهد ساخت.
شهبازیافزود:یکیازفصولکلیهانتخابات
در سطوح مختلف مجازاتهایی است
که قانونگذار برای برخورد با متخلفین
پیشبینیکردهاست.
نماینده عالی دولت اضافه کرد :کلیه
امکانات تجهیزات برای برگزاری انتخابات
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و
ششمین دوره شهر و روستا در استان تامین
شده است.
وی افزود :امروزه در دنیا گردش قدرت به
روش مسالمت آمیز از طریق انتخابات
صورت می گیرد در حقیقت این مردم
هستند که سر نوشت خودشان را تعیین
و رقم می زنند و اصوال قاعده دمکراسی و
گردش قدرت هم همین است.

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «عبدالحسین سپنتا»

فرهنگی

 -نویسنده و شاعرفقید  -راگرامی می دارد
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سالمت

جهان سینما

بهمناسبت ششمین هفته جهانی ایمنی راه سازمان ملل؛

ی اقیانوسیهایها درهالیوود
سهم اندک آسیای 
هالیوود از کلیشههای خود دست برنمیدارد و سهم بازیگران
آسیایی اقیانوسیهای در صنعت فیلمسازی آمریکا
تنها  ۶درصد است که بیشتر به نقشهای
منفی اختصاص مییابد ،بر مبنای یک
تحقیق جدید این نتیجه به دست آمده که
سهم آسیایی اقیانوسیهایها در هالیوود
کمتر از  ۶درصد از رلهای دارای دیالوگ و
کمتر از  ۴درصد از نقشهای اصلی در فیلمهای
هالیوودی است ،این تحقیق که با بررسی  ۱۳۰۰فیلم مطرح
هالیوودی صورت گرفته است.

«خیابانهاییبرایزندگی»
بر اساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی ساالنه
یک ميليون و سیصد و پنجاه هزار نفر در دنیا جان خود
را در تصادفات ترافیکی از دست می دهند و تلفات
ناشی از تصادفات ،هشتمین عامل مرگ در جهان
و اولين عامل مرگ و میر در رده سنی  5تا  29سال
شناخته شده است.
در کشورمان ایران نیز ساالنه حدود  16000نفر در سوانح
رانندگی جان خود را از دست داده و بیش از  350هزار
نفر در تصادفات مجروح می شوند که جدا از تالمات
روحی فراوان ،هزینه های ناشی از تصادفات ترافیکی
ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می نماید و قریب
به  5درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف جبران
هزینه های مستقیم تصادفات می گردد .بر اساس
اعالم فرمانده پلیس راهور ناجا ،سرعت غیرمجاز عامل
مستقیم  ۲۳درصد تصادفات کشور است و در افزایش
شدت دیگر انواع تصادفات نیز نقش قابل توجهی
دارد .هر روزه درصد قابل توجهی از افراد به بهانه
های مختلف سرعت مجاز را در معابر درون شهری
و راه های برون شهری رعایت نمی کنند .در سرعت
 80کیلومتر بر ساعت شانس زنده ماندن عابری که با
یک خودرو تصادف می کند در بهترین شرایط فقط 20
درصد است .تنها  5درصد کاهش در «سرعت متوسط
حرکت خودروها» می تواند باعث کاهش  30درصدی در
تصادفات منجر به فوت گردد.
با توجه به اهمیت موضوع مدیریت سرعت و نقش آن
در کاهش تلفات و جراحتهای شدید ناشی از تصادفات
برای امسال موضوع «مدیریت سرعت» با رویکردی جدید
در دستور کار قرار گرفته است .ششمین هفته جهانی
ایمنی سازمان ملل با شعار «خیابانهایی برای زندگی» و
استفاده از هشتگ  Love30#توجه ذینفعان ایمنی را به
موضوع کاهش سرعت در معابری که تردد عابران پیاده
و دوچرخه سواران و دیگر کاربران آسیب پذیر راه جایگاه
پررنگی دارد جلب کرده است.
 هدف از برگزاری کمپین «خیابانهایی برای زندگی»()Love30
تجربه موفق دو شهر اسلو نروژ و هلسینکی فنالند در
اجرای رویکرد «چشم انداز صفر» در سال  2019نشان داد
به صفر رساندن تعداد فوتیهای تصادفات تنها یک رویا
نیست و میتوان با اتخاذ رویکرد جامع و مدیریت واحد
در ایمنی به آن دست یافت .در سال  2019هیچ عابر
و دوچرخه سواری در این دو شهر بر اثر تصادف فوت
نکردند و تعداد رانندگان فوت شده نیز در اسلو یک نفر و
هلسینکی سه نفر بود.
با توجه به اینکه مدیریت سرعت در معابر شهری و ایجاد
محدودیت سرعت  30در محدوده مرکز شهر تأثیر قابل
توجهی در دستیابی به این موفقیت در این دو شهر
داشت ،سیاستگذاران کشورها و شهرهای بیشماری از

درگذشتکمدین  ۸۶ساله آمریکایی
چارلز گرودین بازیگر فیلمهای «بهشت میتواند صبر کند»
و «فرار نیمه شب» ،در  ۸۶سالگی جان خود را از
دست داد ،چارلز گرودین که برای نقشهای
کمدی خود در فیلمهای «کودک دل
شکسته»« ،فرار نیمه شب» و فیلمهای
«بتهوون» شناخته میشود ،در  ۸۶سالگی
درگذشت .نیویورک تایمز گزارش داده که او
بر اثر سرطان مغز استخوان جانش را از دست
داده است.او معموال نقش شخصیتهای روان پریش را
بازی میکرد.

میدان شهرداری رشت قبل و بعد ازبازپیرایی با رویکرد انسان محور
این رویکرد استقبال کرده و اعالم کردند روند اصالح
زیرساختهای شهری برای کاهش سرعت در مناطق
مرکزی شهرها را آغاز کردهاند.
مهم ترین هدف برگزاری این هفته جهانی و کمپین
های مشابه آن حساس سازی و جلب توجه عموم مردم
و به ویژه مدیران به بحث مدیریت سرعت در معابر
شهری و حتی راههای برون شهری است تا با احساس
مسئولیت و اقدام موثرگامی در راستای کاهش تعداد
تلفات ناشی از تصادفات برداشته شود.
تحقیقات نشان داده که کاهش سرعت میانگین نقش
قابل توجه در کاهش تلفات و تصادفات دارد .از سوی
دیگر سرعت میانگین عملکردی خودروها در بسیاری
از معابر شهری و راههای برون شهری از سرعت مجاز
اعالم شده بیشتر است و باید با روش های مختلف از
جمله مهندسی و اعمال قانون و افزایش آگاهی عمومی
اقدامی موثر در راستای کاهش متخلفین از سرعت مجاز
انجام داد.
سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی با انتخاب
شعار «خیابانهایی برای زندگی» برای ششمین هفته
جهانی ایمنی راه حمایت خود را از انسان محوری در
حمل و نقل نشان دادند و در سایت ویژه هفته جهانی
اعالم شده است که در مناطق مرکزی شهر و محلهایی
که زندگی و جنب و جوش شهری برای رفتن به مدرسه،
محل کار ،تفریح ،خرید و ...جایگاه باالتری دارد ،خیابان
باید فضایی پاک و آرام برای پیادهروی افراد جوان و
سالمند ،بازی کودکان و استفاده دوچرخه سواران
باشد .در چنین معابری تردد خودروها باید در اولویت
کمتری قرار بگیرد و بنابراین ایجاد محدودیت سرعت

 30با کمک روش های مهندسی و آرام سازی ترافیک
و اعمال قانون موثر میتواند به کاهش تلفات عابران
پیاده و ترغیب افراد به پیاده روی و استفاده بیشتر از
دوچرخه منتج گردد.
البته این هدف یک هدف جاه طلبانه است و
دستیابی کامل به آن نیاز به تقویت زیرساختهای
موجود مثل توسعه مسیرهای دوچرخه و بازنگری در
نیمرخ عرضی معابر و توسعه حمل و نقل همگانی
دارد ولی چه بسیارند محدوده های سرعت  30مثل
محدوده مدارس که عمال به دالیل مختلف در حد
یک تابلو باقی مانده اند و مورد بی توجهی و بی
مهری قرار دارند.
شاید  20سال پیش ایجاد پیاده راههای شهری مثل 17
شهریور و  15خرداد در تهران ،تربیت در تبریز ،جنت در
مشهد ،بوعلی در همدان ،فردوسی در سنندج ،میدان
شهرداری رشت و ...و بستن بخشی از معابر شهری
بر روی خودروها امری محال به نظر میرسید ولی به
تجربه بر همگان ثابت شد که رویکرد انسان محور و
ایجاد خیابانهایی برای زندگی اولویت بیشتری بر ایجاد
خیابان هایی برای خودروها دارد.
با توجه به اینکه پروژه ملی مدیریت سرعت از سال
 1398با حمایت دفتر سازمان بهداشت جهانی و هدایت
دبیرخانه کمیسیون ایمنی راههای کشور آغاز شده و
پس از پایان فاز مطالعات و طراحی اقدامات مورد نیاز،
فاز اجرایی آن در سال  1400در حال انجام است ،در
راستای اهداف هفته جهانی ایمنی ،شعار «نه به سرعت
غیرمجاز ،سالم و ایمن بمانیم» به عنوان شعار کمپین
پروژه ملی مدیریت سرعت انتخاب شده است.

«نه به سرعت غیرمجاز ،سالم و ایمن بمانیم»
«خیابانهایی برای زندگی»

میراث فرهنگی

«مدیرکل میراث فرهنگی همدان» خبر داد:

مرمت بیش از  ۱۷هزار اثر تاریخی
استان طی هشت سال گذشته
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان
همدان گفت ۱۷ :هزار و  ۵۶۹اثر تاریخی و فرهنگی این استان
در هشت سال گذشته احیا ،مرمت و نوسازی شده است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،روز گذشته در نشست خبری که
به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی در محل
«کاروانسرای تاج آباد» برگزار شد ،اظهار داشت :از یک هزار و
 ۸۰۰اثر تاریخی و فرهنگی شناسایی شده در این استان ،یک
هزار و  ۱۰۰اثر اعم از طبیعی ،میراث ملموس و ناملموس به
ثبت ملی رسیده است.
وی با بیان اینکه از این تعداد آثار به ثبت رسیده ۱۶۸ ،اثر
در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است ادامه داد :همچنین
حدود  ۶۰۰اثر واجد شرایط برای ثبت ملی یا واجد ارزش در
استان همدان شناسایی شده است.
مالمیر با بیان اینکه در حوزه میراث فرهنگی ،استان همدان
هم اینک دارای  ۲۳هزار شی موزه ای است گفت :از این
تعداد  ۱۴هزار و  ۷۳۸مورد از اشیای موزه ای و اموال
فرهنگی در طول سال  ۹۲تا  ۹۹ساماندهی شد که  ۲هزار ۵۰۰
مورد آن مربوط به سال گذشته است .وی خاطر نشان کرد:
ساخت موزه منطقه ای به عنوان یکی از ضرورت ها و صبغه
تاریخی استان در دستور کار قرار گرفت و هم اینک با شتاب
رو به جلو در حال اجرا است و با توجه به کارکرد منطقه ای
آن ،ابتدا مخزن موزه به بهره برداری رسید .مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان همدان ادامه داد:
ظرفیت های علمی و تجهیزاتی مرمت استان همدان با توجه
به وجود آزمایشگاه مرمت در هگمتانه مورد توجه بوده و به
زودی مجهزترین آزمایشگاه مرمت در مخزن امن موزه منطقه
ای راه اندازی می شود .مالمیر اظهار داشت :بر اساس اقدام
ارزشمندی که در سال  ۹۶رخ داد  ۲۵درصد حریم استان
همدان در سالهای  ۹۶تا  ۹۹مصوب شد و تعداد گمانه زنی و
تعیین اسناد حریم به ویژه در محوطه تاریخی با یک شتاب
باال شکل گرفت .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری استان همدان یادآور شد :خروجی تصویب حریم
ها این بود که چهار سال فرایند گمانه زنی و تسهیل در
پژوهش ها را جلو انداخت چرا که تصویب حریم یکی از
اساسی ترین و بنیادی ترین وظایف وزارت میراث فرهنگی و
دستمایه و بنیان اصلی حفاظت از آثار است.
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«دنیای هوادار» یاد و خاطر زنده یاد «هوشنگ سیحون»
 -معمار ،طراح ،نقاش و مجسمهساز فقید  -را گرامی می دارد
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دریچه

استقالل و پرسپولیس از کجا به کجا رسیدند!؟

«بیلهدیگ،بیلهچغندر»!
سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار

البته که «فرزاد مجیدی» را نمی توان هم ردیف فوتبالیست های
درجه دو دهه  70هم قلمداد کرد و بیشتر به اسم فرهاد برادرش
کمی مطرح شد ولی متاسف می شویم برای تلویزیون که چنین
افرادی را مانند او و افشین پیروانی به عنوان افراد درجه یک روی
صفحه پربیننده ترین برنامه می آورد تا او هم سخیف ترن کلمات
را برای دو باشگاه بزرگ بیان کند.
فرزاد مجیدی چنان از افتخارات استقالل صحبت می کرد انگار یکی
از دو ستاره آبی با گلزنی او بدست آمده و مدام به گلو خود فشار می
آورد که ما کاری کردیم که هفت پشت آن ها (منظور پرسپولیس)
هم نمی توانند بکنند.
خود این ادبیات واقعا از ناحیه باشگاهی که بزرگترین و بهترین
ستاره های فوتبال و ورزش را در جمع خود داشته و دارد زننده و
دور از شان استقالل است.
یقین دارم که بسیاری از بزرگان استقالل از این نوع ادبیات یک
بازیکنی که در نقش بازیکن ذخیره بوده است و وزن و قد و قواره
اش حتی به کار دستیار سرپرست هم نمی خورد (دستیار سرپرست
هم حکایت همان کشک علی پروین می تواند باشد) اخم در هم
کشیدند که تو را چه به این حرف ها پسر جان.
البته که با فرهاد قابل قیاس نیست چون فرهاد مجیدی بعد از
حضور سه باره اش در استقالل خیلی پخته تر و منطقی تر صحبت
می کند و حرف های او در باب وزیر مخابرات بعد از دربی بر اثر

فشار ناشی از شکست در شهرآورد بود و اگر مالیم تر می گفت
بیشتر به دل می نشست ولی در هر حال فرهاد مجیدی اگر چیزی
هم بگوید فرهاد مجیدی است اما برای کمک سرپرست استقالل و
برای باشگاه بزرگ استقالل متاسف شدیم که با این همه آدم بزرگ
یک بازیکن درجه سوم سابق و کمک سرپرست فعلی می آید و
اصل موضوع را با سخنان چاله میدانی زیر سوال می برد.
پنالتی استقالل در داربی سوخت و باید این را بپذیریم و بازهم
فرهاد مجیدی در بحث فنی به درستی اشاره کرد ولی قرار نیست به
این بهانه همه تشکیالت را به سخره بگیریم.
آنطرف قضیه هم افشین پیروانی با وجود اینکه در جایگاه خود
نشسته است وقتی کار را خراب کرد که فرد معلوم الحال کنار
دستش را انکار می کرد .همان فردی که همه جا هست و یک شبه
شهرت پیدا کرد و امروز برای خودش بروبیایی براه انداخته چون می
گویند بدنامی هم بهتر از گمنامی است!
البته که ان شخص را ما مقصر نمی دانیم و مقصر باشگاه
پرسپولیس است که این چنین افراد را به حیطه اسرار درونی خود
ره می دهد و اگر فردی موجه بود که پیروانی آنقدر دچار دردسر نمی
شد تا از او تبری جوید.
چرا باید چنین افرادی در باشگاه های پرسپولیس و استقالل باشند
که وجهه این دو نام بزرگ را خدشه دار کنند .بازهم بر می گردیم
به مدیریت ضعیف و ناپایدار .به مدیران دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس نگاه کنید .سمیعی و مددی آدم های بسیار خوبی
هستند ولی واقعا در جایگاهی که نشسته اند برایشان بزرگ
نیست؟ از تیمسار خسروانی و علی عبده تا مهندس محلوجی و
علی آقا محمدی اکنون استقالل و پرسپولیس به کجا رسیده اند؟
بیله دیگ ...بیله چغندر!

گوشه و کنار

ت
کدخدایی :زمان بررسی صالحی 
کاندیداها تمدید شد

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه هنوز احراز
صالحیت هیچ متقاضی برای حضور در انتخابات
ریاست جمهوری مشخص نشده گفت :در مهلت
قانونی  ۱۰روز جمع بندی درباره متقاضیان انجام و
احراز صالحیت شده ها اعالم می شوند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،عباسعلی کدخدایی گفت:
نه تنها من سایر اعضا نیز نمی دانیم چه تعداد افراد
مورد تایید قرار گرفته اند.
وی ادامه داد :نمی توان گفت صالحیت چند نفر مورد

شهادت زن فلسطینی به ضربگلوله
شهرکنشین صهیونیست
منابع خبری روز گذشته گزارش دادند ،یک زن
فلسطینی به ضرب گلوله یک شهرک نشین
صهیونیستی در کرانه باختری به شهادت رسید.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از پایگاه خبری
فلسطین ،وفاء عبدالرحمن البرادعی  ۳۷ساله و مادر
پنج فرزند ،به ضرب گلوله شهرک نشین صهیونیست
ک «کریات اربع» در الخلیل به شهادت
در ورودی شهر 
رسید .رسانه های صهیونیستی مدعی شدند که این
زن فلسطینی با سالح سرد قصد حمله به یک شهرک
نشین را داشته است.
اما رسانه های عربی گزارش دادند ،وفاء البرادعی حامل
سالح نبوده است و شهرک نشین صهیونیست با
شلیک چند گلوله وی را به شهادت رسانده است.

مدیر روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به دلیل
درخشش در مجموعه فعالیت های ارتباطی در سال  ۱۳۹۹مفتخر به
دریافت «لوح و تندیس ستاره ملی روابط عمومی» کشور شد.
دکتر علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و
سخنگوی دولت ،در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران
ک ه به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی ،با حضور بزرگان،
صاحب نظران و فعاالن این عرصه به همت خانه روابط عمومی ایران
برگزار شد ،با اشاره به بحران اطالعات در جامعه امروز ایران و بیان
تغییرات ارتباطی در حوزه های اجتماعی افزود :در این شرایط تالش
رسانه های معاند خارجی بر ایجاد افکار عمومی را نباید نادیده گرفت
چرا که در تالشند اعتماد و سرمایه اجتماعی را دچار تغییر نمایند لذا
هوشیاری حوزه های روابط عمومی ضروری است.
ربیعی افزود :اکنون که سایه کرونا ،ارتباطات انسانی و سازمان های
سنتی را دچار مشکل کرده و ارتباط حیات بهینه مدیران را به مخاطره
انداخته است ،میبایست نتیجه فعالیتها ،ارتباط امیدبخش و زندگی
اجتماعی نوین را بدنبال داشته باشد که نقش حوزه روابط عمومی
ادارات حائز اهمیت است که در این راستا ایجاد بستر مناسب
مشارکت شهروندان ،افزایش تعداد سازمان های غیردولتی در سال
های اخیر را بدنبال داشته است.
ربیعی افزود :تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومیهای دستگاه
های اجرایی در استان ها نشانی از اهمیت نظام اطالع رسانی است

اراضی اشغالی فلسطینی طی روزهای اخیر شاهد
درگیری میان جوانان فلسطینی و نیروهای
صهیونیستی و شهرک نشینان بوده است .در شهرهای
عرب نشین فلسطین اشغالی نیز ناآرامی ها و درگیری
های بسیاری روی داده است.
از هفته گذشته و در پی حمالت صهیونیست ها
به فلسطینی ها در محله شیخ جراح در شرق بیت
المقدس ،که به مسجد االقصی هم کشیده شد،
نیروهای مقاومت فلسطینی وارد عمل شده و اسرائیل
را هدف صدها موشک و راکت خود قرار داده اند.
رژیم صهیونیستی نیز حمالت گسترده و وحشیانه
ای را علیه مناطق مختلف مسکونی نوار غزه صورت
می دهد.

بین الملل

«روسیه» مدعی شد:

توافق درباره احیای برجام در دسترس است

گوشه و کنار

علیرضا پیغمبردوست تندیس ستاره ملی روابط عمومی را دریافتکرد

ارزیابی قرار گرفته است .با توجه به چند جلسه در
این هفته بعید می دانم زودتر از  ۱۰روز مهلت قانونی
اسامی را اعالم و به وزارت کشور اعالم کنیم و  ۵روز
دوم را نیز باید استفاده کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد :اعضا به دقت
پرونده ها و گزارشات را بررسی می کنند و هر پرونده
ساعت ها وقت می گیرد تا به جمع بندی اولیه
برسیم و در نهایت احراز ضالحیت شده ها را اعالم
کنیم.

رئیس هیات روسیه در مذاکرات برجام پس از پایان
دور چهارم نشست کمیسیون مشترک نسبت به توافق
اعضا در خصوص احیای برجام ابراز امیدواری کرد و
گفت که دستیابی به توافق در دسترس است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،میخائیل اولیانوف سفیر
و نماینده روسیه روز گذشته این مطلب را در توئیتی
اعالم کرد و افزود :دورچهارم مذاکرات وین به پایان
رسید .مشارکت کنندگان برجام در جلسه امروز خود
پیشرفتهای «خوب» یا «عمده» را مورد توجه قرار
داده و (بر این اساس) دست یابی به یک توافق در

دسترس است.
وی افزود که نشست آتی کمیسیون مشترک برجام
هفته آینده از سر گرفته میشود .این مقام روس ابراز
امیدواری کرد که دور پنجم ،آخرین دور مذاکرات برجام
باشد.
در نشست امروز کمیسیون مشترک برجام که با حضور
هیأتهای ایران و کشورهای عضو برجام در محل
گراندهتل وین برگزار شد ،روسای هیات ها مروری بر
پیشرفت های حاصله در دور چهارم و آخرین وضعیت
متن ها کرده و به تبادل نظر در خصوص مسیر پیش
رو پرداختند.
هیات ها با اشاره به متن های تهیه شده که در نتیجه
نشست های متعدد دوجانبه و چندجانبه در سطوح
مختلف حاصل شده اند ،از وضعیت کلی مذاکرات و
مسیر طی شده اظهار رضایت کردند و بر ضرورت حفظ
شتاباهنگ کنونی در ادامه گفتگوها تاکید کردند.

که ضرورت تعامل همه دستگاه ها در راستای اطالع رسانی مناسب و
تشکیل دولت ارتباطی را می طلبد.
در ادامه فیلیپ بورمانز ،رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی با
اشاره به چالش های پیش پای حوزه روابط عمومی بر استفاده هر چه
بیشتر و هوشمندانه تر از تکنولوژی های ارتباطی تأکید کرد.
وی ارتباطات شفاف و با احترام را اساس تفاهم انسانی دانست و
گفت :ما باید ضمن پیروی از اصول علمی در روابط عمومی ها ،به
دنبال ایجاد تغییرات مثبت هرچند کوچک باشیم که برای این مهم
نیازمندحرکتبهسمتاستفادهازتکنولوژیهایجدیدارتباطینظیر
اتوماسیونوهوشمصنوعیهستیم.
در این آئین روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد بدلیل
درخشش در مجموعه فعالیت های ارتباطی در سال  ۱۳۹۹مفتخر به
دریافت «لوح و تندیس ستاره ملی روابط عمومی» شد.
علیرضا پیغمبردوست سرپرست حوزه روابط عمومی شرکت عمران
شهر جدید هشتگرد در حاشیه آئین نکوداشت گفت :شهروندان فهیم،
سرمایههای اصلی شهر هستند لذا انجام آموزش های شهروندی و
ارتقا سطح دانش و آگاهی آنان امری ضروری است که در این راستا
سیاستها و برنامه های شرکت عمران براساس احترام شهروندی و
ایجاد بستر مناسب مشارکت اجتماعی آنان در اداره بهتر محیط های
شهری ،تدوین و اجرا شده که در کاهش آسیب ها تاثیرگذار بوده
 «علیرضا پیغمبردوست» موفق به کسب تندیس ستاره ملی روابطعمومی شداست.

ورزشی
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«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «علی شریعتی»
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حرف آخر

بغض شاگردان فرهاد ترکید؛

انتقامِ استقالل ،در شب نمایشِ امیدوارکننده یک نیمهای
محمدرضا ولی زاده  -دبیر سرویس ورزشی
دیدار دو استقالل و ذوبآهن از مرحله یک هشتم نهایی
رقابتهای جام حذفی ،با پیروزی  ۲بر یک شاگردان فرهاد
مجیدی برابر ذوبیها به پایان رسید.
در جریان مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی،
دو تیم استقالل تهران و ذوبآهن اصفهان در استادیوم
آزادی تهران به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با
برتری  ۲بر یک آبیپوشان پایتخت پایان یافت.
برای استقالل ،فرشید اسماعیلی در دقایق  ۵۵و  ۶۶گلزنی
کرد و تک گل ذوبآهن را دارکو بیدوف در دقیقه  ۶۳به
ثبت رساند.
استقاللیها در شرایطی پای به این دیدار حساس گذاشته
بودند که در دو دیدار قبلی خود در لیگبرتر در برابر
پرسپولیس و همین شاگردان محتبی حسینی در ذوبآهن
اصفهان تن به شکست داده بودند و در دیدار برابر گاندوهای
پایان ناکامیهای هفتههای اخیر خود
اصفهانی ،به دنبال ِ
بودند که با ارائه یک نمایش مطلوب ،موفق به صعود مرحله
یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی شدند و به نوعی
انتقام شکست بازی پیش مقابل این تیم را در لیگ برتر
هم بگیرند.
استقالل مدل فرهاد مجیدی حاال دیگر با سیستم ۳۵۲
ِ
بازی میکند ،از سه نمایشی که از شاگردان فرهاد
مجیدی با این ترکیب دیدیم حاصل آن دو شکست و
یک پیروزی بوده است ،اما گویا استقاللیها دیگر ترکیب
مورد نظرشان را پیدا کردهاند و استقالل با مجیدی هم
قرار است مدل ایتالیایی بازی کند ،گرچه در دو شکست

آبیها ،در هیچکدام الیق شکست نبودند و بدشانسی و
عدم استفاده از موقعیتهای گلزنی ،شش امتیاز حساس
را از استقالل گرفت.
دیدار با تیمهایی چون ذوب آهن ،که تدافعی بازی میکنند
و روی ضد حملهها برنامه دارند ،همیشه دشوار است،
شرایط استقاللیها هم برای این بازی بیش از حد معمول
سخت و چالشی شد زیرا شاگردان مجیدی ،با فشار باخت
دربی و دور شدن از کورس قهرمانی ،راهی جز پیروزی برابر
ذوب آهن نداشتند.
نیمه اول دیدار در شرایطی آغاز شد که ذوبیها یک
برتری نصفه و نیمه نسبت به شاگردان مجیدی داشتند،
پرس سنگین شاگردان حسینی ،آن هم در باالی زمین
کا ِر استقاللیها را برای خلق موقعیت روی دروازه شهاب
پایان نیمه اول ،هر دو
گردان ،بسیار سخت کرده بود ،تا ِ
تیم موقعیتهای نچندان خطرناکی روی دروازه یکدیگر
خلق کردند اما نمایش استقالل و ذوبآهن چنگی به
دل نزد و هر دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.
اما در نیمه دوم ،شرایط کامال تغییر کرد ،شاگردان فرهاد
مجیدی در استقالل توپ و میدان را در اختیار گرفتند
پاس گل زیبای او ،فرشید
و روی فرار مهدی قایدی و ِ
اسماعیلی دروازه ذوبآهن را باز کرد.
پس از گل ،مجیدی ارسالن مطهری را از زمین مسابقه
خارج کرد و آرش رضاوند را به جای او به زمین فرستاد تا
استقاللیها به آرایش  ۳۶۱روی بیاورند ،این تغییر نقطه
عطف استقاللیها در نیمه دوم بود و با این تغییر ،استقالل
کامال تیم برتر میدان شد.

روی اشتباه عجیب و غریب حسین حسینی استقاللیها
گل تساوی را دریافت کردند اما چند دقیقه بعد روی یک
کار ترکیبی تیمی درخشان ،فرشید اسماعیلی دبل کرد و گل
پیروزیبخش آبیها را به ثمر رساند.
پس از گل هم آبیها میتوانستند برتری خود را پُرگلتر

کنند ،اما با بیدقتی یکی پس از دیگری موقعیتهای
استقالل از دست رفت تا در نهایت این دیدار با نتیجه
دو بر یک به سود شاگردان مجیدی به پایان رسید ،مهدی
قایدی و فرشید اسماعیلی بهترینهای استقالل در این
دیدار بودند.

بعضی ها داغشو دوست دارن
کمالونددرسایپاماندنیشد

تزریق دوز دوم واکسن کرونا به ملی پوشان کشتی

پس از شکست تیم فوتبال سایپا مقابل پیکان ،فراز کمالوند که به تازگی
هدایت نارنجی پوشان را برعهده گرفته بود از سمتش کناره گیری کرد و
حتی در مصاحبه با ایسنا اعالم کرد دیگر به سایپا برنمی گردد ،با این
حال ظهر امروز جلسه هیات مدیره باشگاه سایپا با حضور کمالوند
برگزار شد و در نهایت مقرر شد این مربی به کارش ادامه بدهد.

ملی پوشان کشتی آزاد و فرنگی ایران به همراه سرمربیان تیم ملی و دیگر
اعضای کادر فنی صبح امروز با حضور در درمانگاه ورزشگاه آزادی ،مرحله
دوم واکسن چینی سینوفارم را دریافت کردند ،مسئوالن فدراسیون
کشتی نیز در این مرحله به همراه کشتی گیران حاضر در اردوی
تیمهای ملی بزرگساالن ،برای مرتبه دوم واکسن کرونا تزریق کردند.

مسابقات بینالمللی تنیس شیرازبا حضور ۶کشور
مسابقات بین المللی تنیس جوانان درجه  ،۴که از جمعه  ۲۴اردیبهشت در شیراز
آغاز شده است و تا روز شنبه اول خرداد ادامه خواهد داشت ،به دلیل فراهم
نشدن امکان حضور خبرنگاران و عکاسان خبری ،کمترین میزان بازخورد
رسانهایراداشتهاست،اینرقابتهابارعایتکاملپروتکلهایبهداشتی
و با نظارت فدراسیون پزشکی ورزشی با حضور  ۱۱۲ورزشکار برگزار میشود.

واگذاری سرخ آبیها تا قبل ازپایان دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :دو باشگاه پرسپولیس و استقالل آماده واگذاری
است و تالش داریم در این دولت انجام شود ،فرهاد دژپسند در حاشیه
نشست امروز خود با اعضای کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد که
اگر هیئت واگذاری دو نکته اعالمی سازمان بورس را برطرف کرد ،این
دو باشگاه آماده واگذاری است و تالش داریم در این دولت انجام شود.

ناطق نوری دبیرفدراسیون انجمنهای ورزشی شد

النصرعربستانبهدنبالجذبویلیان

با حکم مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ،عباس ناطق نوری رسما به عنوان
دبیر فدراسیون انجمنهای ورزشی منصوب و معرفی شد .نوری از  ۵اسفند
 ۹۹به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون انجمنهای ورزشی مشغول
بکار شده بود و اکنون با حکم وزیر ورزش رسما مسئولیت دبیری این
فدراسیون را عهده دار شد ،وی دارای مدرک دکترای مدیریت ورزشی است.
نامه رسمی جامعه پزشکی ژاپن به نخست وزیربرای لغو بازیهای المپیک

در حالی که تقریبا ۹هفته تا شروع بازیهای المپیک زمان باقی است ،شاهد بروز اعتراضاتی
در ژاپن نسبت به برگزاری بازیهای المپیک هستیم جدیدترین اعتراضها را انجمن
پزشکان توکیو با  ۶هزار عضو نشان داده است که طی نامهای به یوشیهیده سوگا
نخست وزیر این کشور ،یوریکو کویکه شهردار توکیو و سیکو هاشیموتو رئیس
سازمانکمیتهبرگزاریبازیهایالمپیکخواستارلغوبازیهایالمپیکشدند.

جدایی ویلیان از آرسنال تا حدود زیادی قطعی شده است و به نظر می رسد
که تیم های متمول عربی مقصد بعدی این بازیکن باشند ،روزنامه
سعودی اسپورت عربستان از عالقه باشگاه النصر به جذب ویلیان
خبر داد و اعالم کرد که حتی مذاکراتی با این بازیکن هم صورت
گرفته و همین باعث شده تا هواداران تیم امیدوار به جذب او شوند.
کنارهگیری مارکو رویس ازتیم ملی آلمان برای یورو

مارکو رویس کاپیتان بوروسیا دورتموند با اعالم خستگی از حضور در یورو ۲۰۲۰
انصراف داد ،این بازیکن  ۳۱ساله می گوید بعد از یک فصل طوالنی نیاز به
استراحت دارد و توان حضور در تیم ملی آلمان را ندارد ،بعد از اینکه مارک
آندره تر اشتگن دروازه بان بارسلونا رویس دومین سرشناس است که
قبل از اینکه یواخیم لوو فهرست تیم آلمان را معرفی کند کنار می رود.
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