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خبر

شهید محمدحسین دامغانی راگرامی می دارد
حرف اول

مخاطرات تغییرات آبوهوایی بر اثر فعالیتهای انسانی در جهان؛

نقش مخازن آبی در افزایش میزان گازهای گلخانهای
تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشخص در الگوهای موردانتظار
برای وضعیت آب و هوایی ،که در طوالنی مدت در یک
منطقه خاص یا کل اقلیم جهانی ،رخ بدهد ،محیط های
آبی منابع مهمی از گازهای گلخانه ای از قبیل متان و دی
اکسید کربن می باشند .نتایج تحقیقی در  40دریاچه آالسکا
مشخص گردید که با افزایش درجه حرارت زمین ناشی از
تغییر اقلیم ،میزان آزاد شدن گاز متان از این دریاچه ها
دوبرابر از تولید گاز دی اکسید کربن بوده است .گازهای
هیدراته که در بستر دریای خزر گردآمده اند ،به مرور زمان می
تواند در جو آزاد شده و با عملکردی گلخانه ای در گرمایش
جهانی کره زمین موثر باشند ،در اثر سناریوهای مختلف
گرمایش جهانی انتظار می رود که حجم قابل توجهی از گاز
متان معادل  369تا  984هزار میلیارد متر مکعب از دریای
خزر به جو رها شود .از دیگر رویدادها در محیط های آبی در
ارتباط با تغییرات اقلیمی ،ورود گونه های مهاجم و نشست
گونه های بایوفولینگ بر سطوح مختلف نظیر بدنه قایق ها
و کشتی ها است.
این رسوبات به دلیل ایجاد زبری ،موجب ایجاد مقاومت
اصطکاکی باال می شود که خود باعث افزایش وزن کشتی
و به دنبال آن کاهش سرعت کشتی و در نهایت افزایش
ترکیبات مضر و گازهای گلخانه ای به خصوص دی اکسید
کربن در محیط می شود .حضور ماهی در مزارع برنج (کشت
توام مزارع برنج و ماهی) سبب افزایش آزاد شدن گاز متان
از رسوبات می شود که علت آن را می توان جابجا شدن
رسوبات به دلیل حرکت ماهی و آزاد شدن گازهای محبوس
دانست.
استفاده از فضای باز در تصفیه فاضالب ها نیز سبب تولید
میزان زیادی گازهای متان و نیتروزاکساید می شود که

با اقدام اصالحی استفاده از آبگیر و یا تاالب برای تصفیه
فاضالب گاز کمتری تولید می شود .بنابراین ه دف از این
تحقیق نقش محیط های آبی و اجزای آنها در افزایش و
کاهش برخی گازهای گلخانه ای و نیز کمی سازی نشر و
جذب این گازها بر اساس مطالعات پیشین است.
در بررسی جدید محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن در آمریکا
مشخص شد که انتشار گازهای گلخانهای از مخازن آب
جهان ،حدود  ۲۹درصد بیشتر از تخمینهای قبلی بوده و
بیشتر این موارد به فرایند گاززدایی متان (عبور متان از مانع
و ایجاد حباب در مسیر جریان آب) مرتبط است.
محققان با همکاری دانشگاه کبک در مونترال کانادا دریافتند
که مخازن آب هر ساله معادل  ۱.۰۷گیگا تن دیاکسیدکربن
تولید میکنند و این رقم بیشتر از میزان انتشار ساالنه
کل کشور آلمان است .محققان عالوه بر گاززدایی متان،
متغیرهای متعدد دیگری مانند دمای آب ،عمق آب و میزان
رسوب ورودی به هزاران مخزن مختلف در سراسر جهان را
در نظر گرفتند.
پروفسور جان هریسون ،محقق ارشد این بررسی گفت :در
حالیکه بسیاری از بررسیها به اهمیت سیستمهای آبی
بهعنوان منابع متان در جو اشاره کردهاند ،این اولین بررسی
است که نشان میدهد کدام نوع مخازن و به چه علت در
این موضوع حائز اهمیت است ،نتایج این بررسی میتواند
باعث شود تا بدانیم درباره انتشار متان از این نوع سیستمها
چه کاری میتوانیم انجام دهیم.
تولید متان با تجزیه مواد گیاهی در انتهای مخازن انجام
میشود و این گاز گلخانهای در یک قرن ۳۴ ،برابر قویتر
از دیاکسید کربن است .پروفسور هریسون و همکاران وی
تعیین کردند که گاززدایی متان ،حدود  ۴۰درصد از کل انتشار

موجود در مخازن آب را تشکیل میدهد ،یافتههای این گروه
نسبت به انتشار دیاکسیدکربن ،مشابه نتایج قبلی بود.
نتایج این بررسی نشان داد که باالترین میزان انتشار
گازهای گلخانهای از مخازن در مناطق گرمسیری و نیمه
گرمسیری است که طرحهای جدید ساختوساز مخازن
در حال برنامهریزی و انجام است .کارشناسان عنوان کردند:
ممکن است با برداشت انتخابی آب از نزدیکی سطح و نه از
اعماق بیشتر (جایی که متان اغلب جمع میشود) میزان
انتشار متان از مخازن کاهش یابد .در بررسی مرتبط ،کاهش
شبیهسازی شده در عمق برداشت آب به اندازه سه متر باعث
کاهش  ۹۲درصدی انتشار گاززدایی متان از مخزن کشور
مالزی شد ،مخازن لزوما بد نیستند و خدمات مهمی مانند
انرژی برق ،کنترل سیل ،ناوبری و آب را فراهم میکنند ،اما

باید به منبع انتشار گازهای گلخانهای توجه کنیم و باید در
سالهای آینده کاهش یابد ،زیرا بسیاری از تالشها برای
انتشار کربن خنثی است.
این تحقیق به رهبری هیأت بیندولتی تغییر اقلیم (ارگان
بیندولتی علمی برای ارزیابی اطالعات درباره مخاطرات
تغییرات آبوهوایی بر اثر فعالیتهای انسانی در جهان)
کمک کرده است تا مخازن آب بهعنوان بخشی جداییناپذیر
از میزان انتشار کلی هر کشور مشخص شود.
پروفسور هریسون گفت :از این روش برای بهبود مدلها و
تخمینهای جهانی استفاده خواهیم کرد .هدف نهایی این
کار بهبود توانایی در تخمین میزان گازهای گلخانهای حاصل
از مخازن هر کشور است تا کشورها بتوانند به این منابع و
راهکار مدیریت گازهای گلخانهای توجه کنند.

کرونا در ایران

«وزیر جهاد کشاورزی» اعالم کرد:

کیفیت واکسن «رازیکوو پارس» دردنیا مشابه ندارد
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه یکی از ویژگیهای
اختصاصی واکسن «رازی کوو پارس» پلتفرم انتخاب شده
برای آن است ،گفت :این پلتفرم در داخل کشور تولید شده
و مشابه کیفیت آن در دنیا نیست.
«کاظم خاوازی» در مراسم تجلیل از دانشمندان تولیدکننده
واکسن کووپارس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی
رازی افزود :نکته دوم پیچیدگی طراحی ،فاز استنشاقی
این واکسن است که پس از دریافت دز آن ،سطح ایمنی
بدن نسبت به دز تزریقی این واکسن بسیار بیشتر است و

تاجایی که خبر داریم در کشورهای دیگر مشابهی ندارد و
کوبا به تازگی به مراحل ابتدایی آن دست یافته است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که واکسن رازی با
واکسن های دیگر تداخل دارویی پیدا نخواهد کرد،
اظهارداشت :این واکسن نه تنها با واکسن های تزریق
شده کووید  ۱۹ -در بدن ترکیب نمی شود بلکه در صورت
پیشرفت این بیماری و افزایش انواع آن در دنیا ،با یک
طراحی کوچک قابلیت مبارزه با نسل جدید این بیماری را
خواهد داشت.

خاوازی با اشاره به نامه مقام معظم رهبری برای تیم
موسسه رازی خاطرنشان کرد :اگر دلگرمی نامه های مقام
معظم رهبری نبود ادامه این کار برای تیم موسسه رازی
بسیار دشوار بود و از ایشان بابت عنایات و حمایت هایشان
بسیار تشکر می کنم.
در پایان این مراسم ،وزیرجهاد کشاورزی از دانشمندان،
دست اندرکاران و حامیان مالی موسسه تحقیقات واکسن و
سرم سازی رازی برای ساخت واکسن «رازی کوو پارس» با
اهدای لوح تقدیر قدردانی کرد.

تعداد بهبودیافتگانکرونا به دو میلیون  ۴۹۴هزارو  ۱۰۸تن رسید
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :با فوت ۱۶۱
نفر دیگر از هموطنان مبتال به کووید ۱۹در شبانه روز گذشته،
تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به  ۸۰هزار و ۴۸۸
نفر رسید.
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
اطالعیه ای اعالم کرد :در شبانه روز گذشته و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ۱۱ ،هزار و  ۶۲۰بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد که هزار و  ۵۲۷نفر از آنها بستری شدند
و مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به دو میلیون و  ۹۳۵هزار
و  ۴۴۳نفر رسید.
وزارت بهداشت درمان و آموزش در این اطالعیه افزود :تاکنون
دو میلیون  ۴۹۴هزار و  ۱۰۸نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از

بیمارستانها ترخیص شده اند .چهار هزار و پنج نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹نیز در بخش های مراقبت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند و  ۲۰میلیون و  ۱۸۳هزار
و  ۵۱۰آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
بر اساس این گزارش ،اکنون  ۱۳شهر کشور در وضعیت قرمز۲۱۴ ،
شهر در وضعیت نارنجی ۲۲۱ ،شهر در وضعیت زرد قرار دارند .هیج
شهری در وضعیت آبی قرار ندارد.
وزارت بهداشت همچنین اعالم کرد :تاکنون سه میلیون و ۹۱۲
هزار و  ۸۷۹نفر دوز اول واکسن کرونا و  ۵۳۰هزار و  ۱۱۷نفر
نیز دوز دوم را تزریق کرده و واکسینه شده اند .مجموع واکسن
های تزریق شده در کشور به چهار میلیون و  ۴۴۲هزار و ۹۹۶
دوز رسید.

بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تاکنون حدود ۱۷۲
میلیون نفر را در دنیا به طور قطعی مبتال کرده و بیش از سه
میلیون و  ۵۷۰هزار نفر نیز بر اثر بیماری کووید ۱۹جان خود را
از دست دادهاند.
ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه ،سرفه و حتی قطرات
تنفسی از طریق دهان ،بینی و چشم به افراد منتقل میشود.
تنگی نفس ،خستگی و بدن درد ،اختالل در بویایی و چشایی
و مشکالت گوارشی از جمله عالئم بیماری کووید  ۱۹است.
بیش از  ۸۰درصد مبتالیان به ویروس نیز دچار بیماری خفیف
میشوند .جهش ویروس کرونا در انگلستان ،بزریل ،هندوستان و
یزایی و مرگ و
آفریقای جنوبی که موجب افزایش سرایت ،بیمار 
میر آن شده ،نگرانیهای جدیدی را در جهان به وجود آورده است.

اجتماعی

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «شیرین صفوی»
 شهید مدافع سالمت  -راگرامی می دارد«دنیای هوادار» بررسی میکند؛
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دریچه

باورهای غلط و اعتیاد
امیرحسین بیات
درمانگر اعتیاد

حتما این جمله معروف را شنیده اید که«:زندگی قانون
باورهاست».
زيرا باورها تعيين كننده كيفيت انديشهها ،انديشهها عامل
اوليه اقدامها و اقدامها عامل اصلي دستاوردها هستند پس
می توان گفت که باور یا اعتقاد ،وضعیتی در ذهن است که
با وجود آن ،فرد فکر میکند که چیزی درست است ،بدون
توجه به اینکه آیا شواهد تجربیای یا دالیل عقلی و منطقی
وجود دارد یا نه!
در موضوع اعتیاد و شکل گیری آن نقش باور ها بسیار پر
اهمیت است به همین لحاظ برخی از باورهای غلط رایج در
اعتیاد و پیرامون آن را بصورت چکیده ای حاصل از مصاحبه
با هزاران فرد معتاد (با سنین و جنسیت و شرایط متفاوت)
که در اینجا به ترتیب اشاره خواهم کرد:
 1من معتاد نمی شوم!
تا به حال هرگز نشنیدم که هیچ معتادی قبل از اعتیاد آرزوی
این را داشته که روزی به او بگویند معتاد!
هیچکس نمی خواهد معتاد باشد .اگر از یک معتاد هم
بپرسید که چه شد معتاد شدی؟ مطمئنا نمی گوید :جایتان
خالی؛ سال ها پیش با دوستام نشستم پای بساط و دعا کردم
که به امید خدا مصرف مواد رو شروع کنم تا در آینده یک
معتاد خوب و حرفه ای برای جامعه باشم!
خود این آدم هم نفهمیده که چطور معتاد شده .می گوید
مدتی بصورت تفریحی موادی رو تجربه کردم و یا با دوستام
مصرف می کردم ،یک روز که دوستام نبودن دیدم حال خوبی
ندارم یا بدنم درد می کند؛ و اصطالحا فهمیدم که خمارم! و
نیاز به مصرف دارم به همین سادگی.
نکته جالب اینجاست که در کشور ،بسیاری از معتادان درگیر
هم خبر ندارند که معتاد هستند .حتی اگر به آن ها برچسب
«معتاد» هم بزنید ،ناراحت می شوند و خودشان می گویند:
همین فردا اگر بخواهم می گذارم کنار .بعد که می گویی
خوب بذار کنار ،می گوید :خب نمی خواهم بذارم کنار ،چون
هنوز مصرف لذت دارد .معتاد هم خودش رو معتاد نمی داند
چه برسد به اینکه یک آدم سالم تصور کند که احتمال این
وجود دارد که روزی به دام اعتیاد بیفتد.
همه ما فکر می کنیم که با بقیه فرق داریم .در خیلی از
موضوعات! رابطه هایمان ،ارتباطات زمینی و آسمانی ،و
هوش و توانایی و ...ما با بقیه فرق دارد.
فرد معتاد هر روز که جلوی آینه می ایستد و خودش را نگاه
می کند ،چهره دفرم و خراب شده خودش را هنوز زیبا و جوان

می بیند و نمی خواهد بپذیرد که االن دیگه یک معتاد واقعی
شده است .آدم ها انگار یک جورایی همیشه در انکار نقطه
ضعف هایشان هستند چون این الگوی فکری انکار وسیله ای
دفاعی برای پنهان کردن مشکالت فرد است.
از تک تک بیماران اعتیاد پرسیده ام که آیا فکر می کردید
روزی معتاد بشوی و در کوچه پس کوچه های اعتیاد و در
بدری های آن گرفتار باشی؟ و بدون استثنا جواب همه منفی
است .چون فطرتا هیچ انسانی آرزوی اسارت و بردگی ندارد.
همه کسانی که دچار اعتیاد شده اند در اولین بار مصرف ابدا
تصور نمی کردند که چنین منجالبی را تجربه کنند!
 2یک بار مصرف اشکالی ندارد!
یک بار مصرف کردن ،یک بار عبور از چراغ قرمز ،یک بار دزدی
یک بار خالف کردن و هزارتا یک بار دیگر ،اگر فقط یک بار
باشد ،اشکال نداره؟
خیلی از معتادها که به مراکز درمانی مراجعه کردند ،می
گویند :که ما فقط با یک بار مصرف شیشه یا کمیکال (گل
مصنوعی) معتاد شدیم.
از نظر من اولین اثر مصرف یک ماده روی فرد اگه خوب
باشد به احتمال زیاد فرد مصرف را ادامه می دهد و خیلی
زود معتاد می شود .فکر کنید اگر یک جوان که ترس هایی
در زندگی دارد وقتی لبش به تریاک بخورد چه می شود؟ خب
البته که در ابتدا به آرامش خواهد رسید اما مشکل این است
که بالفاصله با لذت مصرف این ماده و حس آرامشی که سال
ها دنبالش بوده و فکر می کند گمشده زندگی اش را پیدا کرده

هستند که با یک بار مصرف گل یا حشیش یا کمیکال؛ توهم
و هذیان دائمی پیدا کرده اند .آسایشگاههای اعصاب و روان
پر از اینجور بیمارها شده که متاسفانه اغلب هم جوان و کم
سن و سال هستند! پس واقعا همان یک بار مصرف هم
زیاد است.
 3من اندازه و ظرفیت خودم را می دانم!
این باور هم کامال اشتباه است و چنین اندازه ای اصال وجود
ندارد که هرکس بتواند ظرفیت و آستانه معتاد شدنش را
تعیین کند و مرز اعتیاد اصال مشخص نیست.
این به شناخت انسان از خودش و مقدار مصرف ربطی ندارد.
یکی از تعیین کننده های اعتیاد سیستم عصبی و جسمی
هر فرد و اثر مواد بر آن است .شاید کسی با یک بار مصرف
شیشه معتاد بشود و یا مدتی طول بکشد .یا یک نفر دیگه
چند بار تریاک بکشد بعدش معتاد شود و فرد دیگه ای مدت
ها بتواند تفننی مصرف کند و متاسفانه الگوی شخصیتی
افراد همین استثناءهاست .درحالیکه اساسا اعتیاد ربطی به

تقریبا هرهفته با چندتا ازجوان هاییکه این مطلب و عنوان میکنند رو
به رو هستمکه آقا درخیلی ازکشورها ماریجوانا آزاده پس اعتیاد محسوب
نمی شود و یا اینکه مصرف درمانی هم دارد! متاسفانه عوارض مصرفگروه
کانابیسهایاموادحاصلهازگیاهشاهدانهبسیارزیاداستوحتیدیدهشده
که تخریب و آسیب های آن برسلول های مغزترمیم شدنی نیست.
و پاسخی برای خالءهای زندگی اش یافته است .یا یک جوان
عمگین و افسرده و کم انرژی را تصور کنید که شیشه بکشد.
بدیهی است که دنیای او از آن لحظه به بعد رنگ دیگه ای می
گیرد .پرسش اینجاست که اینجور افراد چه کنند؟ راه حل این
است :این آدم ها دچار ترس و اضطرب و افسردگی و ...باید به
مشاور یا روانپزشک و روانشناس مراجعه کنند و مشکالتشان
رو با داروهای غیر اعتیادآور درمان کنند .چون آن بیماری
زمینه ای با مصرف مواد ،خوب که نخواهد شد هیچ ،به مرور
زمان بدتر هم خواهد شد.
سال ها بعد که فرد می خواهد اعتیادش را با مصیبت زیاد
ترک کند ،می بیند مشکالتی که داشته بدتر شده افسردگی
اش شدیدتر و نتیجتا دارای مقاومت بسیار باال به درمان دارد.
یا اینکه اضطرابش دارد او را به ته َدره می فرستد ..االن افرادی

ظرفیت شخص ندارد حتی ممکن است با اولین بار مصرف
تریاک تهوع و استفراغ اتفاق بیفتد اما باز شخص حس خوبی
از نشئگی آن داشته باشد! پس جمله«:من ظرفیتش را دارم»،
معنایی ندارد .اتفاقا تجربه نشان داده خیلی از این آدم های
مدعی با مصرف بیش از حد مواد یا مشروب ،مسموم شدن.
گاهی غرور یا جوگیری و یا اصرار دوستان مصرف کننده باعث
می شود افراد خیلی بیشتر از ظرفیتشان به سوءمصرف مواد
مخدر روی بیاورند.
 4گل و حشیش یا ماریجوانا اعتیاد ندارد!
تقریبا هر هفته با چندتا از جوان هایی که این مطلب و عنوان
می کنند رو به رو هستم که آقا در خیلی از کشورها ماریجوانا
آزاده پس اعتیاد محسوب نمی شود و یا اینکه مصرف درمانی
هم دارد! متاسفانه عوارض مصرف گروه کانابیس ها یا مواد
حاصله از گیاه شاهدانه بسیار زیاد است و حتی دیده شده که
تخریب و آسیب های آن بر سلول های مغز ترمیم شدنی نیست.
مقایسه فرهنگ کشورهایی که معتقد به آزاد سازی ماری
جوانا هستند با کشور ما و نوع مواد قابل دسترس آن ها با
ما کامال اشتباه است .درمان های پارکینسون و ...با ماریجوانا
هم فقط نوع درمانی و کنترل شده آن است و اصال استناد به
این حرف ها برای توجیه مصرف کامال نادرست است!
چیزی که ما می بینیم سیل مراجعه کننده های این نوع
مواد برای درمان و شکسته از متعدد درمانی آن هاست .آمار
زیاد مشکالت روحی روانی افسردگی عدم تمرکز پرخاشگری
و خارج شدن از چرخه عادی زندگی جدید این نکته است
که اعتیاد بودن این دسته از مواد هم کامال محرز و اثبات
شده است.

 5داشتن خانواده و کار و ورزش یا تحصیالت مانعی
برای اعتیاد است!
از دیگر باورهای غلط رایج در اعتیاد این است که فرد تصور
می کند اعتیاد مختص بی خانمان ها و کارتن خواب هاست
و چون من خانواده دارم هیچگاه معتاد نمی شوم!
وقتی خانواده ای آبرومند به مرکز درمانی می آید و اظهار
می کند ما در خانوادهمان سیگاری هم نداریم چه برسد به
معتاد ،آنجاست که پایه های این باور سست می شود .همه
این خانواده ها از وجود فرزند معتادشان شوکه هستند .پدر
می گوید :من با این پسرم خیلی دوست بودم ،همش در
مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی صحبت می کردیم ،اصال
نمی توانم باور کنم که این هم معتاد شده است .این
جوان ها درست در سنین حساس نوجوانی یا هنگام ورود
به دبیرستان یا دانشگاه به حال خود رها شدند .آن ها اکثرا
دوستانی مصرف کننده داشتند و چند بار برای تفنن مواد
مصرف کردند .بیماران معتادی هستند که پدر یا مادری
تحصیلکرده با شان باالی اجتماعی دارند ،پس دلیلی بر
واکسینه بودن آن ها نیست!
همچنین تصور اینکه ورزشکار بودن فرد مانع از اعتیاد
می شود کامال نادرست است .با دیدن تعداد زیادی از
ورزشکاران سابق یا حتی قهرمانان ملی که به دام اعتیاد
افتاده اند می توانیم پی ببریم که صرف وزش کردن مانع
از تجربه مصرف نمی شود؛ حتی شنیده ام که برای انرژی
بیشتر گاه رو به استفاده از مواد کرده اند و اعتقادشان
شکل گرفته است! به نظر می رسد در کنار ورزش ،داشتن
مهارت های زندگی و آگاهی از خطرات مصرف برای افراد
بیشتر مورد نیاز است.
داشتن کار هم دلیلی بر شعله ور نشدن هیوالی اعتیاد
نیست .باز هم به دفعات دیده ام کارمندان یا حتی مدیرانی
که فقط به همان دلیل مشترک تجربه اولین بار مصرف و
تکرار آن معتاد شده اند و سال ها در کنار کار اعتیاد داشته
اند اما به مرور توانایی و بازدهی کاری تنها اطرافیان را متوجه
تغییرات فرد کرده و دیر یا زود همان کار را نیز ممکن است از
دست بدهد یا اینکه هرچه کار کند هم به لحاظ معتاد بودن
هیچ حاصلی از لحاظ پیشرفت اقتصادی و کیفیت زندگی
فرد ندارد.
باورهای غلط رایج در حوزه اعتیاد بسیارند که شرح همه آن ها
در اینجا خارج از حوصله خوانندگان است .اما بصورت فهرست
وار چند باور دیگر را هم در خاتمه عرایض ،عنوان می کنم:
 .6باید هر چیز را در زندگی یک بار تجربه کرد!
 .۷مواد اعتیادآور برای افراد باالی  50سال ضرر ندارد و مفید
است! یا موادی مانند تریاک برای کنترل قند و فشار خون
مفید است! که کامال باور اشتباه و نادرستی است و خالف آن
هم در مجامع علمی و پزشکی ثابت شده است.
 .۸الکل و مشروبات الکلی اعتیادآور نیستند درحالیکه از
کشنده ترین موارد اعتیاد در دنیا محسوب می شوند!
 .۹مواد مخدر همیشه از سوی یک آدم خالف کار با چهره ای
خطرناک به من تعارف می شود!
 .۱۰سیگار ربطی به اعتیاد ندارد! درحالیکه در بررسی ها می
بینیم سیگار بعنوان مادۀ دروازه ای اعتیاد به همه مواد های
دیگر شناخته شده است.
با آرزوی دنیایی بدون فقر بخصوص فقر اگاهی که زمینه ساز
آسیب های اجتماعی هستند و دنیایی پاک و بدون اعتیاد
برای همه مردم دنیا...
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«اکبر سلیم نژاد» بیان کرد:

رسیدگی به مناطق کمبرخوردار
تاکید همیشگی شورای پنجم بود
رئیس شورای اسالمی شهر کرج گفت :شورای دوره پنجم در
مناطق ک م برخوردار اقدامات مثمرثمری داشته که از مهمترین
آنان توسعه فضای سبز ،آسفالت و بهسازی معابر است که
اگر از این مناطق حمایت صورت نگیرد به لحاظ اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی بسیار ضربهپذیر است.
اکبر سلیم نژاد به راه اندازی سرای محله اسالم آباد اشاره
کرد و اظهار داشت :سرای محالت در مناطق کم برخوردار،
نقش موثری در فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در
تصمیم گیریها و ارتقای جایگاه فرهنگی و اجتماعی ایفا
میکنند ،بر همین اساس راه اندازی سرای محله در مناطق
کم برخوردار در دوره پنجم شورای شهر در دستور کار سازمان
فرهنگی شهرداری کرج قرار گرفت که سرای محله اسالم آباد
راه اندازی شد.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد :هدف مجموعه
مدیریت شهری و در ذیل آن سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری کرج این است که بتوانیم در تمام محالت
حداقل یک سرای محله که قطب فرهنگی ،هنری ،آموزشی و
مذهبی باشد احداث کنیم و قطعا این هدف با حمایت های
مجموعه های ذیربط محقق خواهد شد.
وی از رنگ آمیزی دیواره های خیابان های اسالم آباد به
جهت زیباسازی معابر خبر داد و افزود :در راستای بهبود
وضعیت سیمای بصری شهری در محدوده اسالم آباد ،این
حوزه بر آن شد تا با هدف پاکسازی  ،زیباسازی  ،امحا دیوار
نویسی و حذف پوستر های تبلیغاتی که باعث بهم ریختگی
چهره شهر و تشویش افکار شهروندان شده بود اقدام به رنگ
آمیزی دیوارها و جداره های سطح منطقه نماید ،هدف از
اجرای این اقدام حذف آلودگی های بصری  ،آراستگی منظر
شهر و ارتقای زیبایی نمای شهری بوده است که به امید خدا،
انشااهلل در گام های آتی نسبت به رنگ آمیزی نقاط بیشتری
از سطح منطقه اقدام خواهد شد.
سلیم نژاد به نصب  70تابلو معرف خیابان ها و کوچه های
فاقد نام اشاره کرد و یادآور شد :خیابان ها و کوچه های فاقد
تابلو در سطح منطقه مزین به نام شهدا شدند ،نام گذاری
خیابان های سطح شهر به یاد شهدای گرانقدر ،ضمن تجدید
خاطرات آنها در اذهان شهروندان باعث دلگرمی خانواده های
آن عزیزان نیز می باشد.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش
به توسعه عرصه فضاهای سبز در نقاط پر تردد این منطقه
اشاره کرد و گفت:پروژه بهسازی و بازسازی لچکی ابتدای بلوار
شورا که یکی از ورودی های مهم شهر و لچکی ابتدای خیابان
چالوس که از نقاط پرتردد شهر بشمار میرود به همت نیروهای
این حوزه بهسازی شد و با کاشت گونه های گیاهی ظاهری
شکیل و در خور به خود گرفت،
سلیم نژاد ،ساماندهی بافت فرسوده تپه اسالم آباد ،احداث
رینگ  30متری ،جمع آوری دکه های غیر قانونی و ضایعات
فروشی ها ،هدایت آبهای سطحی با ایجاد نهر  ،اتمام عملیات
پیاده روسازی ،بهسازی و ساخت پله ،آسفالت ،الیروبی
مستمر جوی ها و منهول های سطح منطقه یک را از اقدامات
انجام شده در سطح منطقه یک عنوان کرد.

«دنیای هوادار» یاد و خاطر زنده یاد «فرحبخش ستودی نمین»
 -مورخ و ازپیشگامان فقید فرهنگ اردبیل و نمین  -راگرامی می دارد

شهری

البرز چه خبر؟

«سازمان بازرسی کل کشور» اعالم کرد:

واگذاری بیمارستان امام خمینی (ره) کرج ابطال شد
سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد که واگذاری بیمارستان
امام خمینی (ره) کرج به دلیل آنچه «سوءجریان در نحوه
انعقاد قرارداد واگذاری» اعالم شده ،ابطال شد.
پروندهای در خصوص سوءجریان در نحوه انعقاد قرارداد
واگذاری بیمارستان امام خمینی(ره) کرج در بازرسی کل
استان تشکیل شد و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق
عامه مورد بررسی عاجل قرار گرفت.
بررسیها حاکی از وجود ایراد در روند واگذاری و انعقاد
قرارداد مابین سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز
و برندگان مزایده و همچنین الحاق متممهای قرارداد
مذکور با توجه به مغایرت با شرایط اولیه مزایده ،عدم ارائه
ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد و عدم انجام تعهدات
توسط خریدار بود و بر همین اساس مراتب به همراه دیگر
موضوعات مورد بررسی ،طی گزارشی به سازمان همیاری

شهرداریهای استان ابالغ و تذکر الزم برای اقدام حقوقی
جهت درخواست ابطال مزایده و فسخ قرارداد از طریق
مراجع قضایی طی مهلت یک ماهه انجام گرفت.
موضوع در دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان البرز
مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته و بنا بر رأی صادره به
استناد دالیل مطروحه در عدم انجام تعهدات از طرف
خریدار ،منتج به اعالم بطالن مزایده موضوع واگذاری
بیمارستان امام خمینی(ره) و به تبع آن اعالم بطالن و
بیاعتباری قرارداد واگذاری شد و بر این اساس مالکیت
ً
مجددا در اختیار سازمان همیاری استان و
بیمارستان
بنیاد شهید قرار میگیرد.سازمان بازرسی کل کشور اعالم
کرد که واگذاری بیمارستان امام خمینی (ره) کرج به دلیل
آنچه «سوءجریان در نحوه انعقاد قرارداد واگذاری» اعالم
شده ،ابطال شد.

 ۱۵بیماردیگرکووید  ۱۹درالبرزجان باختند

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اعالم کرد که ۱۵
بیمار دیگر کووید  ۱۹طی  ۲۴ساعت گذشته در این استان
جان خود را از دست دادند و شمار متوفیان این بیماری در
البرز به چهارهزارو ۶۶نفر رسید.
دکتر محمد فتحی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت ۷۶ :

بیمار بدحال کووید  ۱۹طی  ۲۴ساعت گذشته به تخت های
بستری انتقال یافتند که در مجموع  ۶۵۲بیمار کووید ۱۹در
این مراکز تحت درمان هستند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بیان داشت۴۴ :
هزار و  ۵۹۸بیمار کووید  ۱۹از ابتدای شیوع کرونا تاکنون در
بیمارستان های البرز بستری شده اند که ۳۹هزارو ۸۷۶بیمار
آنان بهبود یافته اند.
فتحی از ساکنان استان البرز خواست برای مهار کرونا رعایت
فاصله اجتماعی  ،استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده
را فراموش نکنند .رییس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز
اعالم کرد که  ۱۵بیمار دیگر کووید  ۱۹طی  ۲۴ساعت گذشته
در این استان جان خود را از دست دادند و شمار متوفیان

این بیماری در البرز به چهارهزارو ۶۶نفر رسید.
دکتر محمد فتحی به خبرنگاران گفت  ۷۶ :بیمار بدحال
کووید  ۱۹طی  ۲۴ساعت گذشته به تخت های بستری
انتقال یافتند که در مجموع  ۶۵۲بیمار کووید ۱۹در این مراکز
تحت درمان هستند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بیان داشت۴۴ :
هزار و  ۵۹۸بیمار کووید  ۱۹از ابتدای شیوع کرونا تاکنون در
بیمارستان های البرز بستری شده اند که ۳۹هزارو ۸۷۶بیمار
آنان بهبود یافته اند.
فتحی از ساکنان استان البرز خواست برای مهار کرونا رعایت
فاصله اجتماعی  ،استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده
را فراموش نکنند.

«سرمربی گل ریحان البرز» بیان کرد:

برخی ازبازیکنانگل ریحان پولی هستند
تیم گل ریحان البرز در فصل جاری رقابت های لیگ
دسته اول نتایج خوبی به دست نیاورده و با  18امتیاز در
قعرجدول رده بندی قرار دارد ،این تیم که حاال اصلی ترین
گزینه سقوط به دسته دوم محسوب می شود ،تا به حال
چند سرمربی تغییر داده و حاال سکان هدایتش به محمود
شافعی رسیده است .گل ریحان مقابل رایکای بابل قرار
گرفت و با شکست  3بر  2یکی از فرصت مناسب برای بقا
در لیگ یک را نیز از دست داد .بعد از این باخت شافعی از
وجود بازیکنان سفارشی در این تیم صحبت کرد که بسیار
عجیب بود .سرمربی گل ریحان در این خصوص گفت:
متاسفانه اتفاقات و حواشی در گل ریحان پایان ندارد و

نمیدانم باید مشکالت تیم را چطور حل کرد.
وی ادامه داد :به خاطر شرایط بحرانی و با احترام به
سازمان لیگ در ادامه مسابقات شرکت نخواهیم کرد تا
مشکالت این تیم حل شود.
سرمربی گل ریحان با اشاره به اینکه هیچ تالشی برای
بقای تیمش در لیگ یک انجام نمی شود ،تاکید کرد:
کارشکنی در تیم البرزی ادامه دارد و حتی مالکان باشگاه
به تعهدات خود با قائم مقام باشگاه هم عمل نکردند.
شافعی در ادامه افزود :آقایان دوست ندارند تیم در لیگ
بماند و حتی یکی از مربیان سابق باشگاه قبل از بازی به
چند بازیکن تیم تماس گرفته و گفته این بازی را ببازید

ما به تیم برمی گردیم.
او در بخش دیگری از حرف هایش به یک نکته عجیب
در گل ریحان پرداخت و گفت :اهالی فوتبال البرز! من 8
هفته جلوتر گفتم آقایان اصال همکاری برای امور اجرایی
سازمان لیگ نمی کنند ،متاسفانه آنقدر بازیکن پولی
جذب کرده اند که حتی بازیکنی که کارتش صادر شده
هم به تیم ملحق نمی شود کرد.
سرمربی گل ریحان همچنین بیان کرد:مگر می شود با
یازده بازیکن به جنگ تیمهای پولدار رفت؟از استانداری و
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز می خواهم هر چه
زودتر تکلیف این تیم را روشن کنند.

کرج میتواند مقصدگردشگری باشد
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی البرز گفت :البرز به ویژه
شهرستان کرج ظرفیتهای زیادی در حوزه گردشگری
دارد که نیاز است به خوبی معرفی شوند تا شاهد این
باشیم که ایران کوچک از شهری عبوری به مقصد
گردشگری تبدیل شود.
سعید قاسمی جیردهی در وبینار تاثیر دانش کارآفرین
در تشخیص فرصتهای کارآفرینیگردشگری در کالنشهر
کرج اظهار کرد :این برنامه با همکاری دانشکده علوم
جغرافیایی دانشگاه خوارزمی برگزار و به همه شرکت
کنندگان گواهی شرکت در جلسه ارائه میشود.
قاسمی جیردهی با بیان اینکه اهمیت گردشگری بر
کسی پوشیده نیست ،ادامه داد :خداوند در آیات متعددی

از قرآن کریم ،بندگان را به گردش در زمین ،مشاهده اقوام
و عبرت گرفتن از هر آنچه در سفر میبینند و تجربه
میکنند ،توصیه میکند.
وی اضافه کرد :ادبا و علما هم همواره مردم را به سفر
جهت اندوختن تجربیات جدید تشویق میکردند و اعتقاد
داشتند فرد در سفر به پختگی میرسد .به عنوان مثال
ثنایی در بیتی میگوید :قدر مردم سفر پدید آرد .خانه
خویش مرد را بندست.
قاسمی تاکید کرد :البرز به ویژه شهرستان کرج
ظرفیتهای زیادی در حوزه گردشگری دارد که نیاز است
به خوبی معرفی شوند تا شاهد این باشیم که ایران
کوچک از شهری عبوری به مقصد گردشگری تبدیل شود.

جامعه

«دنیای هوادار» یاد و خاطر زنده یاد «عارف لرستانی»
 هنرپیشه فقید تئاتر ،سینما و تلویزیون  -راگرامی می داردجامعه

«معاون قضایی دادستان کل ایران» خبر داد:

خدمات رسانی به عشایر استان ،نیازمند
ثبت آمار درست جمعیتی است؛

زیانبار اقتصادی و اجتماعی و نیز نارضایتی عمومی
هموطنان ،شایسته است نسبت به موارد ذیل اهتمام
جدی بعمل آورند.
همچنین تاکید شده که در جهت شناسایی و برخورد
قاطع با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز ،همکاری الزم را
با وزارت نیرو بعمل آورده و ضمن آموزش ضابطان تحت
امر در این خصوص ،در کشف و تعقیب مجرمان تسریع
الزم به عمل آید.
از سوی دیگر خواسته شده تا در شورای تامین تامین
محل خدمت به نحو موثر شرکت و در اتحاذ تصمیم
های قاطع و قانونی برای حل معضل موجود اهتمام
الزم انجام شود .با استفاده از ظرفیتهای شرکت توانیر
و دستگاههای نظارتی نسبت به شناسایی و ضبط
دستگاههای ماینر غیرمجاز اقدام و نظارت و پیگیری الزم
تا ختم دادرسی ،حصول نتیجه و برخورد قاطع قانونی به
عمل آید .همچنین باید با وزارت نیرو در جهت اجرای
تصمیم های متخذه مبنی بر توقف فعالیت مراکز مجاز
استخراج رمز ارز تا اطالع ثانوی و همچنین اقدام عاجل
برای قطع برق همه انشعاب ها محل استفاده غیرمجاز
استخراج رمز ارز همکاری الزم صورت گیرد.

«سخنگوی صنعت برق» اعالم کرد:

 ۲۲۶مرکزغیرمجازاستخراج رمزارزشناسایی شد
سخنگوی صنعت برق گفت ۲۲۶ :مرکز غیرمجاز استخراج
رمز ارز در یک هفته اخیر شناسایی شد.
مصطفی رجبی مشهدی روز گذشته در یک پیام تصویری
افزود :شناسایی این تعداد مرکز استخراج رمز ارز سبب
نجات  ۶۰هزار واحد مسکونی از قطعی برق شد.
وی ادامه داد :این تعداد مراکز استخراج غیرمجاز با تالش
های صورت گرفته توسط همکاران صنعت برق در شرکت
های توزیع برق و همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی
شناسایی شدند.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد :برق مصرفی این تعداد
مرکز شناسایی شده معادل برق مورد نیاز  ۶۰هزار واحد

مسکونی است.
سخنگوی صنعت برق در عین حال با اشاره به امکان
در نظر گرفته شده برای عموم مردم در این زمینه نیز
گفت :از هموطنان خواهشمندیم که به منظور تداوم
پایدار جریان برق و جلوگیری از قطع برق ،در صورت
مشاهده مراکز یا افرادی که به صورت غیرمجاز از برق
برای استخراج رمز ارز استفاده می کنند ،مراتب را از طریق
پایگاه اینترنتی سمات به آدرس https://www.tavanir.
 org.ir/samaat/pages/cryptocurrency.phpبه اطالع
صنعت برق برسانند و از پاداش معرفی و همکاری نیز
بهره مند شوند.

«سخنگوی گمرک ایران» خبر داد:

 ۸۵درصد صادرات به روسیه مواد غذایی وکشاورزی است
سخنگوی گمرک ایران گفت :در سال گذشته  ۸۵درصد
ارزش صادرات و  ۶۸درصد وزن صادرات ایران به روسیه،
محصوالت کشاورزی و غذایی بوده است.
سید روح اله لطیفی اظهار داشت :ایران در سال گذشته یک
میلیون و  ۵۱هزار و  ۷۱تن انواع کاال به ارزش  ۵۰۴میلیون
و  ۵۷۵هزار و  ۶۲۴دالر به روسیه صادر کرده است که
 ۴۲۹میلیون و  ۶۲۴هزار و  ۸۱۳دالر آن انواع محصوالت
شیالتی ،کشاورزی و غذایی بوده است که  ۶۸درصد وزن و
 ۸۵درصد ارزش کاالهای صادراتی ایران به روسیه را به خود
اختصاص داده است.
سخنگوی گمرک ایران افزود :سیب با  ۹۵میلیون و ۵۰۰
هزار دالر در صدر کالهای صادراتی کشورمان به روسیه قرار
دارد و انواع پسته به ارزش  ۵۶میلیون و  ۷۵۰هزار دالر در
رتبه دوم قرار گرفته است و کاالهای کیوی با  ۳۰میلیون
دالر ،انگور با  ۲۸میلیون دالر ،آلبالو با  ۲۲میلیون دالر ،فلفل
با  ۲۲میلیون دالر ،گوجه فرنگی با  ۱۶میلیون دالر ،رب
گوجه فرنگی با حدود  ۱۵میلیون دالر ،انواع آب میوه و ژله
و مربا با  ۱۲میلیون دالر و انواع سبزیجات تازه با  ۹میلیون
و  ۱۳۳هزار دالر ،به ترتیب  ۱۰کاالی اول کشاورزی و غذایی
صادراتی ایران به روسیه هستند .لطیفی در خصوص
صادرات سایر محصوالت کشاورزی و غذایی ایران به روسیه
توضیح داد :کاهو با هشت میلیون و  ۸۰۰هزار دالر ،ماهی
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استان ها

برق همه استخراجکنندگان غیرمجاز ارزمجازی قطع میشود
معاون قضایی دادستان کل ایران خواستار برخورد قاطع
همه دادستانهای کشور با مراکز غیرمجاز استخراج رمز
ارز شد.
«رضا خشنودی» معاون قضایی دادستان کل کشور
در حقوق عامه با ارسال نامهای  ۴بندی خطاب به
دادستانهای عمومی و انقالب سراسر کشور ،با اشاره
به وضعیت بحرانی ناشی از کاهش تولید برق ،خواستار
برخورد قاطع آنان با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و
همکاری با وزارت نیرو شد.
در این نامه همچنین با اشاره به مصوبه های شورای
عالی امنیت ملی و هیات وزیران آمده است :با عنایت
به وضعیت بحرانی ناشی از کاهش تولید برق و ضرورت
مدیریت مصرف و نظارت بر حسن اجرای دستورهای
صادره در این خصوص ،حسب مصوبه های شورای عالی
امنیت ملی و شورای عالی قضایی و توجه به اعالم
رئیس جمهور محترم در جلسه مورخ  ۵خرداد هیات
وزیران مبنی بر ممنوعیت تولید و استخراج رمز ارزها در
کشور حتی مراکز دارای مجوز ،تا پایان شهریورماه امسال
و همچنین هماهنگی به عمل آمده با سازمان بازرسی
کل کشور در جهت جلوگیری از قطع مکرر برق و تبعات

روزنامه

و میگو با هشت میلیون و  ۴۴۰هزار دالر ،لبنیات با هفت
میلیون و  ۷۰۰هزار دالر ،سیر با چهار میلیون و  ۴۰۰هزار
دالر ،هندوانه با چهار میلیون دالر ،بادمجان با سه میلیون
و  ۷۵۰هزار دالر ،انواع کلم با سه میلیون و  ۷۰۰هزار دالر،
زردآلو با سه میلیون و  ۵۰۰هزار دالر ،خیار با سه میلیون و
 ۲۷۵هزار دالر ،توتون با سه میلیون و  ۵۳هزار دالر ،انواع
سبزیجات و و میوههای سخت پوست با دو میلیون و ۹۲۴

هزار دالر ،کرفس با دو میلیون و  ۲۵۰هزار دالر ،شکالت و
انواع بیسکوئیت با دو میلیون دالر ،پیاز با یک میلیون و
 ۶۷۴هزار دالر ،نمک خوراکی با یک میلیون و  ۲۳۲هزار
دالر ،سیب زمینی با یک میلیون و  ۲۳۰هزار دالر و انواع
چای با  ۵۵۰هزار دالر ،گلهای خشک و نعناع با  ۲۳۵هزار
دالر ،انواع ادویه و حنا با  ۳۰۰هزار دالر در رتبههای بعدی
خرید روسیه از ایران قرار دارند.

استاندارمازندرانخواستاراصالح
اطالعاتعشایراستانشد
استاندار مازندران با اعالم این که تنها یک سوم جمعیت
عشایری مازندران در سازمان امور عشایری کشور ثبت
است و به رسمیت شناخته میشود  ،خواستار بهروزرسانی
و اصالح اطالعات جمعیتی این قشر زحمتکش برای
برخورداری از مزیتها شد.
احمد حسین زادگان در جلسه شورای عشایر مازندران که
با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان
امور عشایر کشور در ساری برگزار شد ،گفت که مازندران
در حال حاضر بیش از چهار هزار و  ۵۰۰خانوار عشایر دارد
ولی کمتر از یکهزار و  ۵۰۰خانوار در فهرست جمعیتی
خانوارهای سازمان امور عشایری کشور قرار دارند.
وی خدمات رسانی به عشایر استان را نیازمند ثبت آمار
درست جمعیتی این قشر دانست و تاکید کرد که نادرست
بودن اطالعات جمعیتی سبب می شود تا عشایر استان
نتوانند از خدمات و مزیت هایی که دولت برای این قشر
پیش بینی می کند  ،برخوردار شوند .
استاندار مازندران یکی از مشکالت عشایر مازندران را مانند
عشار کشور کمبود علوفه به خاطر خشکسالی و تغییرات
اقلیمی برشمرد و گفت که تعیین سهمیه استان در این
زمینه نیازمند وجود اطالعات درست است.
وی تامین نهاده های دامی برای عشایر را اولویت برنامه
حمایتی سازمان جهاد کشاورزی برشمرد و توضیح داد  :با
توجه به خسارت جدی خشکسالی بر مراتع  ،باید جبران
خسارت کنیم و از سازمان امور عشایر کشور نیز تقاضا
داریم تا به عشایر استان توجه بیشتری کند.
وی با اظهار این نکته که شهرداری ها باید در ایجاد
بازراچه های دائمی فروش محصوالت تولیدی عشایر
برنامه ریزی کنند ،گفت  :بررسی ها نشان می دهد که
مهم ترین مشکل عشایر ،نبود بازار فروش تولیدات آنان
است.
نماینده عالی دولت در مازندران با اظهار این که مازندران
به خاطر تولید عمده محصوالت کشاورزی و دامی نقش
مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارد  ،افزود  :پس
باید نسبت به بازار عرضه و فروش محصوالت کشاورزان
بویژه عشایر توجه جدی کرد.
وی ادامه داد :باید عالوه بر تولید انبوه نسبت به ایجاد
زنجیره تولید گوشت ،لبنیات و صنایع دستی عشایر توجه
جدی شود و معتقدم بازار عرضه و فروش مستقیم
تولیدات عشایر مازندران باید شکل بگیرد.
استاندار مازندران بر لزوم اصالح نژاد دام های عشایر
استان تاکید کرد و اظهار داشت  :اگر چه مشکالت ایل
راه  ،تامین انرژی آب و برق به عنوان زیر ساخت های
رفاهی توسعه ای عشایر طی سال های اخیر مورد توجه
دولت قرار گرفته است ،اما باید به این زیر ساخت ها
توجه بیشتری شود.
وی از سازمان برنامه و بودجه و سازمان جهاد کشاورزی
استان مازندران خواست تا نسبت به بودجه عشایر استان
بیشتر توجه کنند.
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همتی :دولت روحانی فرمانده
اقتصادی نداشت
نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت :در دورههای آقایان
مرحوم هاشمی ،خاتمی ،احمدینژاد و روحانی کشور تیم
یکپارچهی و فرمانده اقتصادی نداشت.
عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صفحه
شخصی خود در توئیتر نوشت :ناهماهنگی تیم اقتصادی
در تمام دورههای قبلی ریاست جمهوری ،پاشنهی آشیل
اقتصاد کشور بوده است.
همتی تصریح کرد :در دورههای آقایان مرحوم هاشمی،
خاتمی ،احمدینژاد و روحانی کشور تیم یکپارچهی اقتصادی
و فرمانده اقتصادی نداشت .من خودم فرمانده اقتصاد کشور و
ضامن یکپارچگی مدیریت اقتصادیاش خواهم بود.

قاضی زاده هاشمی :میان گوشت ،مرغ،
روغن و برنج با مردم دیوار
بلندی کشیدهاند
یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مرتبه اول برای
مردم را آزادی «قدرت خرید» دانست و گفت که میان گوشت،
مرغ ،روغن و برنج با مردم دیوار بلندی کشیدهاند.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در صفحه شخصی خود
ی برای مردم ،آزادی «قدرت
در توییتر نوشت« :مرتبه اول آزاد 
خرید» است ،در این سالها میان گوشت ،مرغ ،روغن و برنج
با مردم دیوار بلندی کشیدهاند ،برای رسیدن به «عدالت» و
«آزادی» باید ابتدا این دیوارها را برداشت».

«محسن مهرعلیزاده» بیان کرد:

وزیر خارجه دولتم محمد جواد
ظریف است

مهرعلیزاده گفت :میخواهم با تنش زدایی یاد و خاطره دولت
خاتمی را در جهان که با نام گفتگو تمدن ها ،اعتبار پاسپورت
ها و دعوت از دولت به کشور های مختلف ،را زنده کنم.
محسن مهرعلیزاده؛ کاندیدای ریاست جمهوری در گفتگو
آزاد با مردم در کالب هاوس به موضوعاتی اشاره کرد که
بخش هایی از آن را می خوانید:
میخواهم از ظرفیت رنگین کمان مذاهب ،قومیت و
جنسیت را در جایگاه ها و پست ها استفاده کنم؛ بدور
از تبعیض ،افتخار میکنم که اصالحطلب خطاب شوم؛
میخواهم مطالبات اصالحطلبی را مطالبه کنم ،سیاست
خارجی کشورم توسعه محور خواهد بود .میخواهم با تنش
زدایی یاد و خاطره دولت خاتمی را در جهان که با نام گفتگو
تمدن ها ،اعتبار پاسپورت ها و دعوت از دولت به کشور
های مختلف ،را زنده کنمف وزیر امور خارجه دولت من،
دیپلمات موفق ،دکتر محمد جواد ظریف خواهد بود ،کمیته
حقیقت یاب برای اتفاقات ناگوار آبان  ۹۸تشکیل میدهم.
مدیر عملگرا هستم و اگر قولی بدهم دقیق است و انجام
خواهد شد؛ کما اینکه در گذشته هم همینطور بوده است،
سیستم قضایی و اجرایی دستم نیست و شهروند ساده هستم؛
تنها مردم میتوانند آن جبهه تمامیت خواه را کنار بزنند.

استعفای فرهاد رهبر از ریاست هیات
نظارت بر انتخابات تهران

فرهاد رهبر از سمت رئیس هیات نظارت بر انتخابات ریاست
جمهوری ،میاندورهای مجلس و میاندورهای خبرگان رهبری در
استان تهران و شهرستان تهران استعفا داد .بر همین اساس طی
حکمی قاسم محمدطهرانی به عنوان رئیس هیات نظارت استان
تهران در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و اولین
میان دورهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و دومین
میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری منصوب شد.

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «خالد اسالمبولی»
 مبارزفقید مصری  -راگرامی می داردانتخابات

انتخابات

«سید ابراهیم رئیسی» بیان کرد:

مسئوال نآستانهتحملخودراباالببرند

حجتاالسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه
ضبط گفت وگو با ایرانیان خارج از کشور در شبکه جام
جم در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نحوه مواجهه دولت
آینده با حاشیهسازیها و حاشیهپردازیها گفت :حاشیهها
مسئوالن را از کار اصلیشان برای توجه به دغدغههای
مردم و حل مشکل معیشت ،گرانی و بیکاری و مقابله
با ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی بازمیدارد و باید
نسبت به حاشیه زدایی تالش کرد.
ی و سیاسیبازی
رئیسی تاکید کرد :من به دور از جناحباز 
ً
بعضا بین جناحها و گروههاست
و روابط سیاسی که
تالش میکنم همراه با مردم و در خدمت مردم باشم و
مردم هم ً
حتما دولت را همراهی و یاری میکنند.
این کاندیدای ریاست جمهوری گفت :در قوه قضاییه هم
خیلی تالش کردند که مرا از متن به حاشیهها ببرند ،ولی
ً
رسما اعالم کردم که گرفتار حاشیهها نخواهم شد و ان
شاءاهلل در دولت هم همین کار را خواهم کرد.
وی با بیان اینکه دولت او دولتی عدالتمحور است،
گفت :عدالت ایجاب میکند از همه ظرفیتهایی که کشور
را پیش میبرد بهره ببریم و بدون توجه به اینکه افراد از
کدام شهر و طایفهاند ،به هر کسی که ظرفیت خدمتگزاری
ب ه مردم را دارد ،میدان دهیم.
وی با بیان اینکه مسئوالن باید همیشه خود را در معرض
نقد قرار دهند ،متذکر شد :دولتی که خود را در معرض
نقدپذیری قرار ندهد ً
حتما دچار آفت و آسیب میشود.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار
کرد :جوانانی در کشور هستند که به اشکاالت به دقت
توجه دارند و این اشکاالت را هشدار میدهند گرچه ممکن
است زبان و بیانشان تند باشد که دولتمردان باید برای
شنیدن حرفهای آنها آستانه تحمل خود را باال ببرند.
خبرنگار دیگری از این کاندیدای ریاست جمهوری درباره
واکنش او در مقام رئیس دولت آینده به نقدهای رسانه
ملی از دولتش در صورت پیروزی در انتخابات پرسید
و رئیسی پاسخ داد :من رئیس قوه قضاییهام و بخش
مهمی از دستگاههای اجرایی و دولت بهمعنای عام کلمه
در اختیارم هست و در بخش عملکردی نیز چند سازمان
زیر نظر قوه قضاییه قرار دارد.
رئیسی افزود :معتقدم باید آستانه تحمل مسئوالن و نه
فقط سران قوا بلکه همه مدیران باال برود و االن میبینید
که در بخشهای مهم رادیو و تلویزیون و رسانههای
مکتوب و دیجیتال درباره عملکرد ما حرف می زنند.

وی ادامه داد :در انتخابات دوره قبل شاید کمتر کسی در
کشور به میزانی که بنده مورد تهمت و افترا قرار گرفتم
بوده باشد و با آنکه حرفهای نادرست و نابهجایی درباره
من زدند و با آنک ه افترا از هیچکس جایز نیست اما یک
شکایت هم از کسی نکردم در حالی که رقبای ما صدها
شکایت کردند.
رئیسی با تأکید بر اینکه باید فضا را برای نقد و نقدپذیری
باز کرد ،افزود :در جلساتی که با رسانهها دارم و در
نشستهای دانشجویی و نخبگانی افراد به راحتی حرفها
و مسائل خود را مطرح میکنند و من این فضا را برای
کشور مناسب می دانم.
رئیسی ادامه داد :وقتی رهبر معظم انقالب ساعتها
مینشینند و اساتید و دانشجویان با ایشان به راحتی حرف
میزنند و در دلهایشان را مطرح میکنند ،تکلیف بنده به
عنوان یک سرباز نظام و خدمتگزار مردم روشن است.
وی تأکید کرد :باید این روحیه در همه مسئوالن باشد
تا آسیب نبینیم و اال مسائل ابتدا به پچپچ و درگوشی
و کمکم به ناهنجاریها تبدیل میشوند و آن وقت
میگوییم چرا کسی به ما هشدار نداد که مث ًال در حوزه
اقتصاد ،در حوزه کشاورزی و در نظام ارزی و بانکی چه
خبر است.
این کاندیدای ریاست جمهوری به ذکر نمونهای در این
خصوص پرداخت و گفت :امروز مردم سوال جدی دارند که

ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی برای این بود که مردم در حوزه
کاالهای اساسی در رفاه باشند اما چرا این ارز در اختیار
آنها قرار نگرفت و بخش عمده آن به جیب داللها رفت و
مردم مجبور شدند کاالهای اساسی را با قیمت باال بخرند؟
رئیسی به موضوع آسیبهای اجتماعی نیز اشاره کرد
و گفت که این آسیبها حاشیه و متن شهر ندارد و در
همهجا وجود دارد.
وی افزود :آسیبهای اجتماعی در شأن جامعه ما و زیبنده
شهرها به ویژه شهر تهران نیست و مردم به ویژه جوانان و
پدران و مادران را رنج میدهد.
رئیسی گفت :رفع آسیبهای اجتماعی هم یک برنامه و
اقدام فوری و جامع از سوی دولت و هم همکاری جدی
مردم را می طلبد و دولت آینده این موضوع را با جدیت
دنبال خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این نهاد
در حوزه آسیبهای اجتماعی متذکر شد :حوزه آسیبهای
اجتماعی از جمله حوزههایی است که در حل آن دچار
عقبماندگیهستیم.
رئیسی در ادامه خاطر نشان کرد که دولتش هم
سازوکارهای رفع آسیبهای اجتماعی را ایجاد میکند
و هم این مأموریت را بهطور دقیق از طریق وزارتخانهها
و سازمان مربوط ه که برای این امر ایجاد شده ،پیگیری
می کند.

دکتر«علی مرادی نور» رئیس ستاد مردمی یاورمحرومین استان البرزشد
دکتر علی مرادی نور در مصاحبه ای بیان داشت
هدف اصلی ستاد مردمی یاور محرومین در استان
البرز حمایت از کاندیدای اصلح یعنی
آیت اهلل رئیسی برای انتخاب
رئیس جمهور ایران است
وی افزود ستاد مردمی یاور
محرومین وابسته به هیچ
حزب و گروه خاصی نیست
و از دل نیروهای جبهه انقالب
اسالمی باحضور اقشار مختلف
مردم و از میان نخبگان ،جوانان،
مردان ،زنان ،ایثارگران،
هنرمندان،

کارگران ،معلمان ،بانوان ،کشاورزان ،اصناف و ...و بدون
در نظر داشتن گرایش جناحی در استان البرز و زیر نظر
ستاد مرکزی مردمی یاور محرومین کشور و با مجوز و
هماهنگی ستاد اصلی آیت اهلل رئیسی برای استفاده
از نیروهای جوان ،مومن و با نشاط و توانمند برای
اجرای منویات مقام معظم رهبری و ایجاد شور
و نشاط در تبلیغات انتخاباتی و خلق حماسه
حضور مردمی دیگر تشکیل شده است.
مرادی نور گفت :در ستاد مردمی یاور محرومین
که در کرج و تمامی شهرستان های استان البرز
ستاد تبلیغاتی دارد به آرمان های نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران و اخالق رقابت
انتخاباتی و شعار تحقق دولت مردمی
و ایران قوی توسط آیت اهلل رئیسی
با حمایت مردم شریف و
همیشه در صحنه استان
البرز توجه ویژه
خواهد شد.

ورزشی

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «جالل مقدم» -بازیگر،
نویسنده،کارگردان و منتقد فقید سینمای ایران  -راگرامی می دارد
دیدگاه

فقط صعود میخواهیم و تمـــام...
محمدرضا ولی زاده
دبیر سرویس ورزشی

را در اختیار دارد و تیم ملی به اندازه صعود از این مرحله
پُرپیمون است ،در هر پست ،در شرایطی که سه یا چهار
بازیکن آماده در اختیار مربیای است ،که منامه ،میتواند
آغازی برای دوران طالیی مربیگریاش باشد و یا پایانی برای
حضورش در سرزمین یوزها...
دیدار اول با هنگ کنگ ،شاید از بازی مقابل عراق و بحرین
هم برای ما سختتر شود ،این بدین معنا نیست که هنگ
کنگ تیمِ قدرتمندی است ،خیر ،اما اولین دیدار ،آن هم
حساس فعلی تیم ملی ،از هر نظر حائز اهمیت
در برهه
ِ
است ،بازی رفتِ ما در برابر همین تیم دو بر صفر به سو ِد ما
به پایان رسید ،گرچه بازی آسانی نبود و هنگ کنگ ،فراتر
از انتظار ظاهر شد ،بهرحال اولین آزمون تیم ملی ،در برابر
تیمی است که از همین بحرین مساوی گرفته است ،البته
طبق انتظاری که از تیمِ ملی ایران وجود دارد ،یک برتری
بدون دردسر در انتظار شاگردان اسکوچیچ در برابر هنگ کنگ
خواهد بود.
دیدار دومِ شاگردان دراگان اسکوچیچ ،در برابر تیم ملی
کامبوج خواهد بود ،این دیدار شاید فرصتی برای استراحت
نفرات اصلی تیم باشد تا با آمادگی کامل به مصاف بحرین و
عراق برویم ،کامبوج در آزادی ،با  ۱۴گل بدرقه شد ،بدون شک
در منامه هم حرفی در برابر ایران نخواهد داشت و امیدواریم
بازهم شاهد یک پیروزی پُرگل در این دیدار باشیم.
دیدار سوم سختترین جدال تیم ملی ایران در این رقابتها
است ،تیم ملی ایران ،در برابر بحرینی قرار خواهد گرفت
که شکست دادنش در خاک بحرین ،همیشه کا ِر دشواری
بوده و خواهد بود ،تیمی که زمین و زمان به هم دست به
دست دادهاند که راهی جام جهانی قطر شود ،قطعا حریف
سرسختی برای ایران خواهد بود.
در دیدار رفت ،در همین منامه ،با یک گل ،مغلوبشان شدیم
و حاال فرصت مناسبی است که در خاک خودشان با یک

پیروزی خوب ،هم انتقام دیدار رفت را بگیریم و را ِه صعود را
هموار کنیم و هم تمامِ سنگ اندازیهای کنفدراسیون آسیا
در اهدا میزبانی به بحرین تالفی کنیم.
دیدار رفت با بحرینیها از یک تک موقعیت آن هم در ضربه
پنالتی ،سه امتیاز از ِ
کفمان پرید و دیدار برگشت بهتربن
فرصت برای خودنمایی تیم ملی ایران در آسیا خواهد بود.
اما در دیدار آخر در برابر گربه سیاه همیشگی فوتبال ایران
قرار خواهیم گرفت ،عراق حریف قلدر و تیم منسجم و
منظمی است که در این دوره از رقابتها سودای صدرنشینی
و صعودی تاریخی به جام جهانی قطر دارد.
در طول تاریخ ،با عراقیها به کرات روبهرو شدیم ،سبک
بازیشان سالیان مدیدی است که به یک شکل است ،به
حق هم در این دوره تیمِ خوبی دارند و از تیمهای خوب این
مرحله هستند ،عراقیها چه در رده ملی و چه در دیدارهای
باشگاهی ،همیشه با تمام قوا در برابر ایرانیها حاضر شدند
جدال آسانی نخواهد
و قطعا ،دیدار پایان ی ما در این مرحلهِ ،
بود.
در حال حاضر در این گروه از رقابتها ،تیم ملی عراق با ۱۱
امتیاز در صدر جدول ردهبندی قرار گرفته است و بحرین
هم با  ۹امتیاز در رده دوم ایستاده است ،شاگردان دراگان
اسکوچیچ در تیم ملی ایران با  ۶امتیاز از  ۴مسابقه (یک
بازی کمتر از دیگر تیمهای گروه) در رده سوم قرار گرفتهاند
و هنگ کنگ با  ۵و کامبوج هم با  ۱امتیاز در ردههای چهارم
و پنجم جدول قرار گرفتهاند.
بهرحال همان طور که گفته شد ،شرایط صعود تیم ملی ایران
روی کاغذ بسیار دشوار است ،اما تیم ملی ما با داشتههای
فعلیاش میتواند به راحتی با کسب تمام این  ۱۲امتیاز
ممکن از چهار دیدار ،به مرحله بعد صعود کند ،امیدواریم،
تیم ملی ،صعودی بیدردسر و چهار دیداری ،بدون چالش
را تجربه کند.

یادداشت

افشین داوری بازهم بازی خورد؛

تأمینی رئیس فدراسیون شطرنج شد
یاسر حیدری  -خبرنگار
مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج روز گذشته 12 ،خرداد در
سالن فارسی آکادمی ملی المپیک با حضور مهدی علینژاد
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای و چهار کاندیدای پست
ریاست برگزار شد و در نهایت ،حسن تامینی با کسب 26
رای برابر  15رای افشین داوری توانست به عنوان رئیس
فدراسیون انتخاب شود.
در این مجمع انتخاباتی پرهام مقصودلو ،پویا ایدنی و سارا
خادمالشریعه به عنوان نماینده ورزشکاران ،مهرداد پهلوا نزاده
رئیس پیشین فدراسیون به عنوان تنها نماینده داوران حضور
داشتند ،امیررضا پوررمضانعلی هم به عنوان نماینده مربیان
و سایپا و پرسپولیس هم به عنوان نماینده باشگاهها شرکت
کردند.
حسن تامینی ،افشین داوری ،رضا شیرین آبادی ،احمد
گواری و محمد ابراهیم مداحی کاندیداهای تایید صالحیت
شده این مجمع انتخاباتی بودند که هم گواری صبح دو رو ِز

قبل انصراف داده بود ،این انتخابات در دور اول به نتیجه
نرسید ،که تامینی  ،20داوری  ،12مداحی  8و شیرین آبادی
یک رای کسب کردند تا دو گزینه اول به دور دوم بروند
و در پایان نیز حسن تامینی به ریاست رسید ،در شرایطی
که فدراسیون شطرنج ،از اسفندماه  98با سرپرستی فرهاد
نیکوخصال اداره می شد.
اما نکته جالب ،شکست چند باره افشین داوری برای در
دست گرفتن انتخابات ریاست یک فدراسیون بود ،او که
در سالهای اخیر رکورددار حضور در مجامع انتخاباتی
فدراسیون های ورزشی و سرپرستی آنها بوده است ،این بار
نیز مانند دفعات گذشته ،نتوانست در انتخابات پیروز شود.
آقای داوری مدیر خوشنامی در ورزش کشور است ،اما ای
کاش گول دوستانش در وزارت وررش را نمی خورد ،بسیار
جالب است که سابقه و تجارب آقای داوری به اندازه سن
معاونین وزارت ورزش است ،اما در سه فدراسیون تاکنون
او را سکهی یک پولش کردند ،ولی باز هم گول امثال اینها
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بانوان

امیدوار پیش به سوی منامه؛

تیم ملی فوتبال ایران ،در ادامه دیدارهای خود در رقابتهای
مقدماتی جام جهانی  ۲۰۲۲در بحرین ،از روز پنجشنبه ،به
مصاف رقبای خود خواهد رفت.
شرایط تیم ملی ایران در این دوره از رقابتها ،متفاوت
است ،شاید در ابتدای همگروهی با تیمهای عراق ،بحرین،
هنگ کنگ و کامبوج ،انتظا ِر یک صعود بیدردسر را از تیم
ملی داشتیم ،اما به لطف مارک ویلموتس و تصمیمات
دوستانمان در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال،
شرایطِ تیم ملی ایران پس از  4بازی به شکل عجیبی قمر
در عقرب شد و حاال برای صعود به مرحله بعد ،از چهار
دیدار باقی مانده ۴ ،پیروزی میخواهیم و دیگر حق هیچ
اشتباهی را نداریم.
بدون شک هیچکدام از این چهار تیم دیگر حاضر در این
گروه ،در حد و اندازههای فوتبال ایران نبوده و نیستند ،اما
چه کنیم که از حس غرور و افتخار در برابر اسپانیا ،آرژانتین
و پرتغال به دست به دعا شدن در برابر عراق و بحرین افتادیم،
گرچه هنوز هم می دانیم ،که ما ایران هستیم و دیگر جای
گلهای نیست و با اتفاقات رخ داده ،به برد در برابر هر چهار
حریفمان محکوم شدیم.
ملی پُرمهرهمان ،پیش تر
تیم
خط
درخصوص خط به
ِ
پیشرو
نوشتیم ،دست اسکوچیچ در هر چهار دیدار
حساس ِ
ِ
کامال باز است و یکی از بهترین تیم ملیهای چند دهه اخیر

روزنامه

را می خورد.
دوست نداشتیم افشین داوری اینگونه تمام شود ،ولی گویا
خودش این راه را انتخاب کرده است ،راهی که پایان کارش
در ورزش با تلخی بود ،خداحافظ آقای داوری...

جام قهرمانی لیگ برتر فوتسال کشور بر
دستان دختران آبادانی؛

پاالیش نفت آبادان قهرمان لیگ
برتر فوتسال بانوان شد
قهرمانی شانزدهمین دوره از رقابتهای لیگ برتر فوتسال
بانوان کشور به تیم پاالیش نفت آبادان رسید ،هفته پایانی
رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور روز گذشته۱۲ ،
خرداد ماه در خوزستان و در شهرهای اهواز و آبادان برگزار شد.
ملی حفاری در اهواز پذیرای سایپا یکی از مدعیان قهرمانی بود
که ملی حفاری با برتری نسبی در این دیدار موفق شد با نتیجه
 ۳بر  ۲به پیروزی برسد ،سارا افرازی دو گل و مهسا کمالی
یک گل برای حفاری به ثمر رساندند و مارال ترکمان و مهسا
علیمدد هم زننده گل های سایپا در این بازی بودند.
همچنین در بازی آبادان ،تیم های نفت و هیات خراسان
رضوی رو در روی هم قرار گرفتند .دیداری که خالی از حاشیه
نبود .این بازی با حساب  ۴بر  ۴رو به اتمام بود که داور یک
پنالتی در ثانیههای پایانی به سود آبادان اعالم کرد .همین
تصمیم داور باعث شد که فاطمه شریف سرمربی خراسان به
نشانه اعتراض تیم خود را از زمین بیرون بکشد .خراسانیها
پس از دقایقی به زمین برگشتند و آبادان هم ضربه پنالتی را
وارد دروازه حریف کرد.
با این گل ،آبادانیها موفق شدند ضمن پیروزی در این دیدار،
جام قهرمانی را هم ازآن خود کنند .البته امروز ملی حفاری که
دو هفته قبل شانس رسیدن به قهرمانی را از دست داده بود،
با تمام وجود بازی کرد و با شکست سایپا ،نقش پررنگی در
قهرمانی تیم نفت آبادان داشت.
دختران آبادانی پس از کسب اولین قهرمانی لیگ برتر ،سر از پا
نمیشناختند و در اهواز هم برخی دختران سایپای ی که جام را
از دست داده بودند ،اشک میریختند.
همچنین سرمربی تیم فوتسال بانوان ملی حفاری با تمجید
از عملکرد تیمش مقابل سایپا ،گفت :بازیکنانم با شرافت بازی
کردند و تمام تالش خود را کردند تا یک بازی خوب ارائه دهند
و خود را ثابت کنند.
فروزان سلیمانی پس از پیروزی تیمش در هفته پایانی لیگ
برتر فوتسال بانوان کشور مقابل سایپا ،اظهارکرد :به تمام تیم
هایی که با وجود کرونا در این فصل از رقابت های لیگ برتر
شرکت کردند و خطر را پذیرفتند و همچنین خانم نصیری و
دیگر مسئوالن فدراسیون و برگزارکننده لیگ ،خسته نباشید
می گویم .امیدوارم زودتر کرونا ریشه کن شود و مسابقات
باکیفیتتری را نسبت به سال های گذشته ببینیم.
وی عنوان کرد :امروز بازیکنانم با شرافت بازی کردند و تمام
تالش خود را کردند تا یک بازی خوب ارائه دهند و خود را
ثابت کنند که به آن ها تبریک و خسته نباشید میگویم .به
تیم خوب سایپا هم خسته نباشید میگویم .همچنین باید
قدردانی ویژه از خانم زیبا سرپرست با تجربه تیم و مدیرعامل
باشگاه حفاری داشته باشم.
سرمربی تیم فوتسال بانوان ملیحفاری گفت :قهرمانی مبارک
تیم آبادان باشد و به عنوان یک خوزستانی خوشحال هستم.
وی درباره ادامه همکاری با ملی حفاری نیز عنوان کرد :هنوز
برنامه ای در این زمینه نیست و همه چیز به سیاست های
باشگاه بستگی دارد ،ممکن است باشم یا نباشم ،باید مدیران
باشگاه تصمیم بگیرند ،ما مربیان هم باید حرفه ای فکر کنیم،
ممکن است امروز باشیم و دو روز دیگر در تیم دیگری باشیم.

روزنامه
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