مدیرعامل شرکت آسمان استعفا داد؛ شفافیت جواب داد

حسین عالیی از مدیرعاملی شرکت آسمان استعفا داد .حسین عالیی ،مدیرعامل شرکت آسمان که تاکنون مدیرعاملی شرکت
هواپیمایی آسمان را برعهده داشت با اعالم دالیلی از سمت خود استعفا داد .وی رسیدن تراز مالی شرکت هواپیمایی آسمان به
شرایط مناسب و رفع بسیاری از مشکالت اقتصادی این شرکت را از دالیل این استعفا عنوان کرده و گفته است :چون مشکالت
مالی شــرکت هواپیمایی آســمان کاهش یافته ،بنابراین وظیفه خود را در قبال این ایرالین انجام دادهام .این درحالی است که
عملکرد خطوط هوایی کشور در پروازهای داخلی خردادماه امسال براســاس میزان تأخیر در پروازها و انجام پروازهای به موقع  
اعالم شد؛ همچنین بر اساس اعالم سازمان هواپیمایی کشوری سهم دو شــرکت هواپیمایی ایران ایر و آسمان از کل پروازهای
انجام شده در خردادماه ۱۸درصد بوده که این دو شرکت بیشترین میزان تأخیرهارا نسبت به پروازهای خرداد داشتهاند؛ ضمن
اینکه این دو شرکت با داشتن بیشــترین تعداد پروازها سهم بیشــتری از بازار هوانوردی را در ماه گذشــته به خود اختصاص
داده اند.
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آموزش
تالش برای جمعآوری مدارس
خشتی و گلی تا پایان امسال

معاون فنی و نظارت ســازمان نوسازی ،توسعه و
تجهیز مدارس کشور گفت :با تحویل ۷۰۰۰کالس
درس به آموزش و پرورش ،حدود یک میلیون متر
مربع به فضای آموزشی مدارس کشور افزوده خواهد
شد.داریوش ورناصری اظهار کرد :از سیاستهای
اصلی سازمان نوســازی ،توسعه و تجهیز مدارس
تحویل حداکثری کالسهــا و مدارس به منظور
بهرهبرداری دانشآموزان ،به خصوص استانهایی
است که از سرانه فضای آموزشی کمتری برخوردار
هستند.
وی افزود :یک هزار و  ۶۰۰پــروژه در قالب هفت
هزار کالس درس در حال آماده شــدن و تجهیز
هستند که امید است تا آغاز سال تحصیلی جدید،
به آموزش و پرورش مناطق مختلف کشور تحویل
داده شــوند.ورناصری ادامه داد :بــا تحویل این
پروژهها ،حدود یک میلیــون متر مربع به فضای
آموزشی مدارس کشــور افزوده خواهد شد.وی با
اشاره به اینکه استانداردسازی سیستم گرمایشی از
موضوعات اساسی است و در دستور کار این سازمان
قرار دارد ،تصریح کرد :نوسازی و ایمنسازی مدارس
استانهایی که سامانه گرمایشی یا سرمایشی آنها
از اســتاندارد خاصی برخوردار نیســت ،در حال
فعالیت هســتند تا آن مدارس از لحاظ سیستم
گرمایشی استاندارد شوند و قطعا با استانداردسازی،
آن مدارس نیز آماده بهرهبرداری خواهند شــد.
ورناصری در ادامه با اشــاره به اینکه در برخی از
استانها مدارس کپری ،خشتی ،گلی و کانکسی
وجود دارد ،بیان کرد :یکــی از برنامههای اصلی
ســازمان ،جمعآوری آن مدارس در سال جاری
است که در این زمینه برای جمعآوری آنها اعتبار
الزم به استانها ابالغ شده است و تاکنون اقداماتی
صورت گرفته که امید اســت بتوان تا پایان سال
جاری این مدارس را جمعآوری کرد.

با تصویب پوشــش بیمهای «مراکز
مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری
در منزل» در شورای عالی بیمه ،بخش
مهمیازطرحگسترشوساماندهیاین
خدمات انجام شد؛ اما توسعه این مراکز
که سابقهای ۱۸ساله در ایران دارند ،چه
سودی برای مردم خواهد داشت؟
گسترش بیماریهای غیرواگیر و به دنبال
آن بیماریهای مزمن ،امــروز به تهدیدی
برای سالمت مردم تبدیل شده و نیاز مردم به
دریافتبرخیمراقبتهایپرستاریدرمنزل
را افزایش داده است؛ خدماتی که در صورت
ارائه شدن در بیمارستان ،هزینه زیادی برای
بیمار ایجاد خواهد کــرد .اما مراکز مراقبت
در منزل میتوانند بخشــی از مراقبتهای
تخصصی و غیرتخصصی کــه بیمار بعد از
گذراندن دوره حاد بیماری خود به آن نیازمند
است را در اختیار او قرار دهد .این مراقبتها
از تزریقات و پانسمان تا مراقبتهای ویژه،
توسط پرســتاران تحصیلکرده برای بیمار
انجام میشود.
توسعه مراکز مراقبت در منزل از سال گذشته
در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت و در
حال حاضر  ۷۰۰مرکز مراقبت در منزل در
سطح کشور فعال هســتند و قرار است این
آمار به  ۱۰۰۰مرکز افزایــش یابد .فعالیت
این مراکز در دنیا سابقهای بیش از  ۱۰۰سال
دارد؛ اما آغاز به کار آنها در ایران ۱۸سال پیش

مقصد بعدی تورس مشخص شد

واکنش بنزما به جدایی از رئال

مهاجم رئال مادرید با منتشــرکردن پستی به
جدایی خود از این تیم واکنش نشان داد .کریم
بنزما در ســال  ۲۰۰۹پیراهن رئال مادرید را بر
تن کرد.این بازیکن فرانسوی در سالهای اخیر
همواره با انتقادهای زیادی مواجه بوده است ،اما  
جالب اینکه همه مربیان رئال مادرید به او اعتماد
میکنند و این مهاجم را در ترکیب اصلی به میدان
میفرســتند.در روزهای اخیر خبرهایی درباره
جدایی بنزما از رئال به گوش رسیده و از ناپولی به
عنوان مقصد احتمالی او سخن به میان میآید.
کریم بنزما با منتشرکردن پستی نوشت ۹ :سال
از حضور من در رئال مادرید میگذرد .از رئیس
باشگاه،بازیکنانوهمهمربیانیکهباآنانکارکردم
تشکر میکنم .به پوشــیدن این پیراهن افتخار
میکنم و خودم را مدیون آن میدانم.
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پرستار خود را به خانه ببرید

انجام شد .با وجود این سابقه هرچند کوتاه   ،از طرفی نیز افراد و موسســات غیرمجازی
تغییر آییننامه و ابالغ دســتورالعملهای که در چند سال گذشــته بدون مجوز وارد
جدید دو سال پیش صورت گرفت .بنابر اعالم این حرفه شدند ،اعتماد مردم به این مراکز
مسئوالن پرستاری کشــور ،در حال حاضر را کاهش دادهاند .این موضوع باعث شد که
مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری مراکز مراقبت در منــزل کمتر مورد اقبال
در منزل در همه اســتانهای کشور وجود قرار گیرد؛ بــه همین دلیــل دو راه اصلی
دارند؛ اما در برخی از استانها تعداد کمتری برای شــناخت مراکز اصلــی و مجوزدار
دارند؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شده که انتخاب شــده اســت؛ احمــد نجاتیان-
تعدادشان در این استانها نیز افزایش یابد .مدیــرکل دفتر ارتقای ســامت،خدمات
برنامه وزارت بهداشت نیز در این زمینه ایجاد بالینی و پرستاری معاونت پرستاری وزارت
بهداشت در گفتوگو با ایسنا ،درباره راههای
یک مرکز به ازای هر  ۵۰هزار نفر است.
شناســایی این مراکز توضیــح میدهد و
چگونگی شناسایی موسسات میگوید :مراکزی که مــورد تایید وزارت
بهداشت است ،به نام مراکز مشاوره و ارائه
مجاز از غیرمجاز
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لواندوفسکی در بایرن میماند

مهاجم اسپانیایی در ساگان توسو پا به توپ خواهد
شد.به گزارش آس ،فرناندو تورس در یک نشست
خبری دربــاره مقصد بعــدیاش صحبت کرد.
مهاجماسپانیاییاعالمکردکهدرفصلآیندهبرای
ساگان توسو ژاپن بازی خواهد کرد .تورس پس از
بازگشتبهاتلتیکوتوانستدرفصلیکهگذشتبا
این تیم قهرمانی در لیگ اروپا را تجربه کند .اکنون
مهاجم اسپانیایی یک دوران متفاوت را در آسیا
تجربه خواهد کرد.

انتقاد رئیس شورای ری از انتقال معتادان متجاهر به کهریزک

رئیس شورای شهرستان ری در واکنش به پیشنهاد انتقال معتادان متجاهر به کهریزک از سرریز آسیبهای اجتماعی تهران به «ری» انتقاد
کرد.حسن خلیل آبادی با اشاره به پیشنهاد انتقال معتادان متجاهر به کهریزک ،گفت :این منطقه گل بود و حاال هم به سبزه آراسته شده است.
معتادان ،قربانیان جامعه هستند؛ اما بهتر است آسیبهای اجتماعی در یک منطقه متمرکز نشود .زندانیان ،روانیان ،دفن اموات ،دفن پسماند
و فاضالب و  ...در این منطقه است و از نظر فرهنگی و روانی بر آن تاثیرگذار است.وی با بیان اینکه این حجم آسیبهای اجتماعی در منطقه ری
موجب رسوبات فرهنگی و روانی در منطقه میشود ،گفت :در هیچ جای دنیا همه عوارض و آسیبهای شهر را در یک منطقه سرازیر نمیکنند.
خلیل آبادی افزود :رهبری عنوان کردهاند که ری قبله تهران است و قبل ه باید زیباترین باشد؛ نه اینکه سرریز آسیبهای اجتماعی باشد.
دادستان عمومی و انقالب تهران روز سه شنبه 12تیر ماه در جلسهای درباره حوزه آسیبهای اجتماعی با موضوع مواد مخدر  ،از تغییر کاربری
بازداشتگاه کهریزک و استفاده از این بازداشتگاه برای نگهداری معتادان متجاهر خبر داده و گفته بود :دادستانی تهران به پلیس پیشنهاد کرده
است بازداشتگاه کهریزک را برای نگهداری معتادان متجاهر اختصاص دهد.

جـامـعـه
Society

«مراقبتهای پرستاری در منزل» به اسم مردم یا به نفع پرستاران؟!

فوتبال جهان
روزنامه بیلد آلمان تأکید کرد که مهاجم بایرن
مونیخ از تصمیم خود برای جدایی منصرف شده
است.به گزارش بیلد ،روبرت لواندوفسکی ،بهترین
مهاجم بایرن مونیخ در سالهای اخیر بوده است.
بعد از پایان فصل قبل رقابتهای بوندسلیگا مدیر
برنامههای این بازیکن لهستانی از ابراز عالقه او
برای جدایی از بایرن مونیخ سخن به میان آورد
و همین باعث شد تا شایعههای زیادی درباره این
بازیکن و مقصد بعدی او به گوش برسد.روزنامه
معتبر آلمانی بیلد تأکید کرد که لواندوفســکی
از جدایی منصرف شــده اســت و میخواهد به
حضورش در بایرن مونیخ ادام ه دهد.لواندوفسکی
تا ســال  ۲۰۲۱با بایرن مونیخ قرارداد دارد.نیکو
کواچ ،سرمربی بایرن مونیخ هم از عالقه خود برای
ماندنمهاجملهستانیتیمشسخنبهمیانآورد.
او گفت :لواندوفسکی ،بازیکنی با کیفیت و با طراز
جهانی است .بیصبرانه منتظر کار کردن با این
مهاجم بزرگ هستم .به لواندوفسکی گفتهام که
تیم به او نیاز دارد .او به حضورش در بایرن مونیخ
ادام ه خواهد داد.

محیط زیست

مراقبتهای پرســتاری در منزل شناخته
میشوند و مجوز خود را از دانشگاههای علوم
پزشکی دریافت میکنند .این مجوز باید در
محل کار آنها نصب شود .همه این مراکز نیز
باید دفتر داشته باشند و قراردادها در همین
محل ثبت شــود .اگر مرکزی ادعا میکند
خدمات مراقبت در منــزل انجام میدهد،
اما دفتری ندارد ،متخلف است.به گفته وی،
دانشگاههای علوم پزشکی اسامی این مراکز
را در ســایت خود قرار میدهند و معاونت
پرستاری نیز به زودی نام این مراکز را منتشر
میکند .نجاتیان همچنین درباره روشهای
شکایت از مراکز متخلف نیز توضیح میدهد
و میگوید :ســال گذشــته هیئت دولت
تعرفههای خدمات پرســتاری را مشخص
کرد؛ به همین دلیل اگر مردم از  تعرفههای
این خدمات شکایت داشتند ،میتوانند از
ادارات نظارت بر درمان دانشگاهها موضوع
را پیگیری کنند .افزون بر آن اگر با تخلفی
در حین ارائه خدمت به بیمار روبهرو شدند و
بیمار صدمه ببیند ،سازمان نظام پزشکی به
شکایت آنها رسیدگی میکند.

چه نیروهایــی در این مراکز
استخدام میشوند؟
دو گروه نیروی پرستاری در مراکز مراقبت
در منزل فعالیت میکنند؛ بخشــی از آنها
نیروهای غیرحرفهای هستند که به نام کمک

naslfarda

«شفر» بی «امید» شد
سعید واعظ| گروه ورزش

s_vaez@yahoo.com

جامجهانــی  ۲۰۱۸روســیه بــه
مرحله نیمهنهایی رســیده و چشم
فوتبالدوســتان بــه بزرگترین
تورنمنت فوتبال دنیاست؛ اما مربیان
باشگاهها مدتی است که آمادهسازی
را برای فصل بعد شروع کردهاند و در
این میان به نظر میرسد جام جهانی
چندان به مذاق ســرمربی استقالل
سازگار نبوده است .
اســتقالل فقــط قهرمانی
میخواهد...
پس از دو قهرمانی پیاپی پرســپولیس در
لیگ ایران ،هواداران این تیــم به کمتر از
قهرمانی رضایت نمیدهنــد .دو موضوع
موجب نگرانی ســرمربی آلمانی استقالل
شــده اســت :زمان نامناســب برگزاری
ســوپرجام باشــگاههای ایران و جدایی
ستارههای استقالل و این درحالیاست که
استقاللتهرانبایددریکچهارمنهاییلیگ
قهرمانان فوتبال آسیا با السد قطر هم بازی
کند.مسئوالن فوتبال ایران پیش از این زمان

آواز خروسها
برای قهرمانی در جام 21

نسل فردا :تیم ملی فرانسه در اولین بازی مرحله نیمه
نهاییجامجهانیروسیه، 2018بانتیجهیکبرصفرتیم
بلژیک را پشت سر گذاشت  .خروسها  ،از هم اکنون با
دیدیه دشام ،آواز قهرمانی سرودند .
شرح بازی
بلژیک بازی را بهتر شروع کرد و توپ و میدان
را در دست گرفت؛ اما این اتفاق چند دقیقه دوام آورد و
دقایقی هم نوبت به فرانســه رسید که برتری نسبی ای
داشته باشد؛ اما از دقیقه پانزده دوباره بلژیک بود که سوار
بر بازی شد .دو بار هازارد خطرساز شد که به نتیجه منجر
نشد .ابتدا دقیقه پانزده ضربه زمینی او به گوشه دروازه
هدفگیری شد که توپ با اختالف اندک به بیرون رفت،
دقایقی بعد هم لوریس مانع از گلزنی ستاره چلسی شد.

افزایش اشتغال پرستاران
مدیــرکل دفتر ارتقای ســامت،
خدمات بالینی و پرستاری وزارت بهداشت
همچنین میگوید :اگر مــردم از این مراکز
استقبال کنند ،زمینه شغلی مناسبی برای
پرستاران فراهم میشــود .بنابراین میزان
اشتغال پرستاران در این مراکز به استقبال
مردم از این خدمات بســتگی دارد .تا االن
این خدمات ،پوشــش بیمهای نداشتند و
فقط کسانی که به شدت به آن نیاز داشتند
از آن اســتفاده میکردند؛ اما امیدواریم با
توجه به اینکه پوشش بیمهای  این خدمات
در  شــورای عالی بیمه مصوب شده است  ،
ظرفیت زیادی برای اشتغال پرستاران ایجاد
شود ۵۰ .پرستار در یک مرکز مشغول به کار
میشوند و امیدواریم همه این مراکز بتوانند
این تعداد پرستار را جذب کنند.
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استقالل و نگرانی بابت خروج ستارههایش...

برگزاری بازی بین پرسپولیس ،قهرمان لیگ
و اســتقالل ،قهرمان جام حذفی را  ۲۹تیر
اعالم کردند که با مخالفت مربیان هر دو تیم
روبهرو شد .مسئوالن استقالل و پرسپولیس
معتقدندباتوجهبهحساسیتهمیشگی،دو
تیم باید با تمام قدرت به زمین بروند و االن
تیمها در حال بدنسازی هستند و بازیکنانی
که از جام جهانی برگشــتهاند هم به اندازه
کافی استراحت نکردهاند.
انتقادوینفردشفر
وینفرد شــفر نیز با انتقاد از زمان
سوپرجام پیشنهاد داد زمان و حتی مکان
این بازی تغییر کند« :راجع به ســوپرجام
باید بگویم که در زمان بدی برای هر دو تیم
قرار است برگزار شود و بهتر است به زمان
دیگری منتقل شود .اگر این فرصت باشد،
شــاید بتوانیم آن را در آلمان برگزار کنیم.
میتواند یک کار قشنگ و پیشرفت خوب
برای استقالل باشد .من یک سوال میپرسم،
کدام برای فوتبال بهتر است؟ اینکه استقالل
و پرسپولیس در سوپر جام بازی کنند ،ولی
در آسیا حذف شــوند یا اینکه بازی نکنند
و در آسیا موفق باشند .ما دو تیم داریم که

پرستار نیز شناخته میشــوند و میتوانند
مراقبتهای اولیه و غیرتخصصی مورد نیاز
بیمار را انجام دهند .گروه دوم نیز پرستاران
تحصیلکردهای هستند که مدرک تحصیلی
کارشناسی و باالتر دارند .قرار است از پایان
ســال جاری برای همه ایــن نیروها کارت
شناسایی صادر شــود تا مردم به کمک آن
بتوانند نیروهای مجاز را شناسایی کنند .این
پرستاران باید دورههای آموزشی تکمیلی را
نیز گذرانده باشند  .

میتوانند در نیمهنهایی لیــگ قهرمانان میرسد دو نفر از بهترین بازیکنان تیم ملی
حاضر شوند .فدراسیون باید توجه کند که ایران در جام جهانی هم چمدانهایشان را
ملیپوشان آماده این بازی نیستند؛ چون برای ادامه فوتبال در خارج از ایران بستهاند.
تمرینکافینداشتهاندواحتمالمصدومیت
امید ابراهیمی ،با االهلی بست
آنان در صورت بازیکردن خیلی باالست
آنطــور کــه رســانههای ایران
و شــاید رقابتهای آســیایی را از دست میگوینــد امید ابراهیمــی راهی االهلی
بدهند».
قطر است و مجید حسینی هم در آستانه
پیوستن به ترابوزان اســپور ترکیه .در این
جدایی ستارهها
نکته نگرانکننده بعدی برای مربی میان خبرگزاری تسنیم هم خبر از جدایی
استقالل جدایی ستارههای تیم است .گرچه احتمالی پژمان منتظری داده و گفته است
وریا غفوری قراردادش را با استقالل تمدید که قرارداد این بازیکن که برای استراحت
کرد و گفته شده است با حلشدن مشکل پس از جام جهانی راهی قطر شده به گونهای
مالیاتی سرور جپارف و مامهبا تیام ،این دو است که میتواند به راحتی فصل آینده از
بازیکن هم به تیم بازمیگردند ،اما فهرست استقالل جدا شود.وینفرد شفر میگوید:
بازیکنانی که نزدیک در خروجی باشگاه قرار «نمیتوان مانع جدایی بازیکنان شــد؛ اما
دارندکوتاهنیست.گذشتهازامیدنورافکنکه باید هرچه زودتر بازیکنانی همسطح را به
چندیقبلراهیشارلوایبلژیکشد،بهنظر تیم آورد.بابت امید ابراهیمی خوشــحالم.

توفیق بلژیکیها در میانه میدان ،موجب شد آنان در نیمه
اول نیمه نخست ،موفق تر باشند .دقیقه ۲۱هم ضربه سر
آلدرویرلد خطرساز شد که لوریس با واکنشی عالی موفق
شد دروازه اش را همچنان بسته نگاه دارد.بعد از گذر از
فشاربلژیک،فرانسهتوانستباخلقچندموقعیتجریان
بازی را به سمت خود تغییر دهد .دقیقه سی ضربه سر
ژیرو با اختالفی اندک راهی اوت شد .سه دقیقه بعد پاس
خوب امباپه باز هم ژیرو را صاحب فرصت کرد که این بار
هم او ناکام ماند.گریزمن هم دوبار در موقعیت شوتزنی در
پشت محوطه قرار گرفت که ضربات او به نتیجهای منجر
نشد.دقیقه ۳۹مسابقهشایدبهترینفرصتکلنیمهاول
رقم خورد ،پاوارد در موقعیتی شبه تک به تک صاحب
فرصت شد؛ اما ضربه او به شکلی عالی توسط کورتوا دفع و
راهی کرنر شد .در آخرین لحظات نیمه اول هم لوکاو می
توانست خطرساز شود که توپ به او برخورد و راهی اوت
شد .به این ترتیب نیمه نخست با تساوی بدون گل پایان

یافت .در نیمه نخست بلژیک  ۵۸درصد تصاحب توپ و
فرانسه ۴۲درصد مالکیت داشت ،فرانسوی ها یازده خیز
بهسمتدروازهحریفداشتندوبلژیکیهاسه،نیمهدومبا
میلبیشترفرانسهبرایگلزنیآغازشدوخروسهاخیلی
زودهم مزداینانگیزهراگرفتند.دقیقه ۵۱بودکهسانتر از
روی کرنر از سمت راست ،با حضور به موقع اومتیتی روی
تیر اول همراه شد ،مدافع بارسا باالتر از فلینی موفق شد
ضربه سر را بزند و دروازه کورتوا باز شد ۰-۱ .فرانسه ،بعد
از این گل تا حدود دقیقه ۶۰این فرانسه بود که همچنان
میدان داری می کرد و بلژیک در شوک گل خورده ،مقابل
فرانسهحرفیبرایگفتننداشت.دقیقه ۶۰بازی،مارتینز،
مرتنز را به زمین فرستاد و جایگزین د مبله کرد تا بتواند
شرایط را تغییر دهد .لحظاتی بعد هازارد به دلیل خطا
در میانه میدان روی ماتوییدی از داور کارت زرد گرفت.
دقیقه ۶۵اولین موقعیت جدی قرمزها بعد از خوردن گل
پیش آمد که ضربه سر دیدنی فلینی با حداقل اختالف
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میتوانم بگویم وقتی اینجا آمدم ،ســطحی
که ابراهیمی بازی میکرد با االن فرق داشت.
خوشحالم که با او توانســتم کار کنم .او در
جام جهانی عالی بود .ایــن یک کار دهماهه
است و نه فقط ابراهیمی ،بلکه برای بازیکنان
دیگر هم اتفاق افتاد .خیلــی از بازیکنان از
سطح یک و دو به سطح پنج و شش رسیدند.
این اتفاق رخ میدهد که مجید حســینی و
ابراهیمی پیشــنهادهایی دریافت کنند».
سرمربی استقالل همچنین گفت که  شاید
باشگاه مجبور شــود از کره جنوبی بازیکن
جذب کند .وی افــزود :ابراهیمی قلب ما و
فرمانده تیم ما بود .بابت این شرایط خوشحال
نیســتم .اگر او برود باید یک بازیکن جدید
بگیریم که کار راحتی نیست .این فقط بابت
یک بازیکن نیست که کســی برود و کسی
دیگر بیاید؛ بلکه بحث ذهنی و روانی هم در
اینجا مطرح است .زمان درحال گذر است
و باید تالش کنیم یک بازیکن جذب کنیم
یا اگر نتوانیم باید یک بازیکن از کره جنوبی یا
جایی دیگر جذب کنیم.با توجه به باال رفتن
قیمت ارز در ایران و مشــکالت دیگر به نظر
نمیرسد که جذب بازیکن خارجی به آسانی
گذشته باشد ».هرچند که سرمربی استقالل
گفته مسئوالن باشگاه به او قول آن را دادهاند؛
ضمن اینکه پولی که فیفا به باشگاههایی که
بازیکن در جام جهانی داشتهاند ،میپردازد
هم میتواند کمک بزرگی برای اســتقالل
باشد.

به اوت رفت .تا دقیقه ۷۵مسابقه ،فرانسه به خوبی رقیب
را کنترل کرد و مانع از خلق موقعیت توسط بلژیک شد.
دقیقه  ۸۰بازی فلینی زمین را ترک و کاراسکو وارد بازی
شد .شوت دیدنی ویتسل در دقیقه ۸۱هم توسط لوریس
مهار و برگشت داده شد .
آواز خروسها برای قهرمانی در جام21
بازی منطقی فرانسه در دقایق پایانی مسابقه در
کنارخطاهایبهموقعوالبتهزمینافتادنبازیکنانینظیر
امباپه و ماتوئیدی ،موجب شد تا بلژیک در خلق موقعیت
گلزنی دیگری ناکام بماند و درنهایت به شکلی تلخ از
صعود به فینال باز ماند .به این ترتیب بلژیک روز شنبه در
بازی ردهبندی به میدان خواهد رفت .فرانسه هم بعد از
دوازده سال دوباره به فینال جام جهانی رسید .خروسها
امیدوارند خاطره تلخ فینال یورو  ۲۰۱۶را دو سال بعد در
روسیه ،پاک کنند و قهرمانی جام  21را جشن بگیرندو
وکارناوال شادی در پاریس بهراه بیندازند .

هر ایرانی ،روزانه سه «پالستیک»
وارد محیط زیست میکند

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران با اشاره
به اینکه هر ایرانی روزانه سه «پالستیک» وارد
محیط زیســت میکند ،گفت :در ایران ساالنه
بیش از  ۲میلیون تن پالستیک تولید میشود.
ناهیدخداکرمیبابیاناینکههمانطورکهقبالنیز
گفتم یکی از اهداف کمیسیون سالمت پیگیری
و بررسی لوایح ،طرحها و  ...اجرا نشده برنامه دوم
توسعه شهرداری است ،گفت :امروز صحبت ما
در مورد مصوبهای است که ۹سال پیش تصویب
شد؛ اما مورد بی توجهی قرار گرفت؛ چرا که در
اردیبهشت  ۸۸بود که شورای شهر مصوبهای
مبنی بر الزام شــهرداری تهران به تغییر الگو و
کاهش مصرف کیسهها ،ظروف یکبار مصرف
و جایگزین کردن مواد قابــل بازیافت در کلیه
مراکز وابسته به شــهرداری را داشته است؛ اما
این مهم مغفول مانده است.وی با بیان اینکه ۲۱
تیرماه از سوی طرفداران محیط زیست روز بدون
کیسه پالستیکی نامگذاری شده است ،تصریح
کرد :اگر به موضوع پالستیک حساس نباشیم
پالستیکها ســرزمین ما را اشغال میکنند.
خداکرمی با بیان اینکه پالستیک اثرات مخرب
زیادی بر جای میگــذارد و موجب ضررهای
جبران ناپذیری میشــود ،گفت :پالستیکها
بیش از  ۵۰۰ســال در محیط باقی میمانند و
بعضا توسط باد جابهجا میشوند و این در حالی
است که چندی پیش شاهد بودیم یک دلفین با
بلعیدن کیسههای پالستیکی دچار خفگی شده
بود.ویبابیاناینکهتحقیقاتنشانمیدهدتمام
پالستیکها ممکن است در صورت خراش یا
گرم شدن ،مواد شیمیایی مضر آزاد کنند ،گفت:
سوزاندن پالستیک عالوه بر اینکه سبب آلودگی
هوا میشــود ،میتواند موجب آزاد شدن مواد
شیمیایی شده و بیماریهای تنفسی ایجاد کند.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه هر سال
حدود  ۱۳میلیون تن پالستیک به اقیانوسها
ریخته میشــود ،گفت :در ایران بررسی انجام
شده که بر اساس آن ساالنه بیش از  ۲میلیون
تن پالستیک تولید میشود و این پالستیکها
با دوام بوده و صدها سال طول میکشد تا تجزیه
شود .خداکرمی با بیان اینکه هر ایرانی به طور
متوسط روزانه سه پالستیک وارد چرخه محیط
زیست میکند و بر همین اساس در استفاده از
ظروف پالستیکی یکبار مصرف جزء  ۱۰کشور
نخست هســتیم ،گفت :امروز استارت آپها و
استعدادهای خالق به دنبال بازیافت دوباره مواد
پالستیکی هستند و دوستداران محیط زیست
نیز تالش میکنند تا به مردم آگاهی برسانند.

فوتبال ایران
استیلی :باید نگاه به تیم ملی
فوتبال امید ،حمایتی باشد

مدیر تیم ملی فوتبال امید از باشگاهها خواست تا با
تعامل هرچه بیشتر از این تیم حمایت کنند تا در
دیدارهای حســاس پیش رو عملکرد موفقی را از
خود به جای بگذارند.
حمید استیلی ،مدیر تیم ملی فوتبال امید گفت :دو
بازیکن تیم نساجی مازندران به خاطر شرایطی که
باشگاه برایشان ایجاد کرده بود ،اردوی تدارکاتی
تیم ملی امیــد را ترک کردند .در تماســی که با
مسئوالن باشگاه داشــتم از آنان خواستم پس از
برگزاری بازی دوســتانه بازیکنان به تیم نساجی
ملحق شــوند؛ ضمن اینکه با ســرمربی تیم ملی
فوتبال امید نیز مذاکره کردم و خواستار بازگشت
بازیکنان به باشگاه شدم.مدیر تیم ملی فوتبال امید
ادامه داد :زمان بسیار کمی برای آمادگی بازیکنان
داریم .مسابقات سخت پیشرو به ما هشدار میدهد
که به یک حمایت ملی نیاز داریم .بالفاصله و پس از
پایان رقابتهای لیگ دسته اول ،اردویهای تیم
تشکیل شــد .بالغ بر  ۱۱۰بازیکن را در اردوهای
یک هفتهای و پنجروزه  مــورد ارزیابی قرار دادیم
و در نهایــت  ۳۰بازیکن را انتخــاب کردیم تا در
اردوهای اصلی تیم ملی تمرینات مستمر و دقیقی
را انجام دهند .ما نیازمند بازی تدارکاتی هستیم
تا ملیپوشــان به هماهنگی برسند.وی ادامه داد:
قصدمان این نیست که از حضور نداشتن بازیکنان،
باشگاهها آسیب بخورند؛ اما تیم ملی فوتبال امید
نیازمند نگاه حمایتی اســت .باشگاهها موظف به
در اختیارگذاشتن بازیکنان به تیم ملی هستند.
از باشــگاهها میخواهم به این تیم مانند تیم ملی
فوتبال بزرگساالن نگاه کنند؛ چرا که آینده فوتبال
کشور در دستهای این بازیکنان است.

دو بازیکن خارجی استقالل
مشخص شدند

تیم فوتبال استقالل قصد دارد با دو بازیکن خارجی
وارد مذاکره شود .وینفرد شفر ،سرمربی تیم فوتبال
استقالل اعالم کرده بود که تیمش نیاز به دو بازیکن
خارجی دارد .گفته میشود یکی از بازیکنان مدنظر او  
الحاجی گرو  ،مهاجم کامرونی است که در نیمفصل
دوم سال گذشــته نیز مدنظر استقالل قرار داشت.
دومین بازیکن از کشــور آلمان خواهد بود که شفر
شخصا خودش پیگیر کارهای این بازیکن است.

خانزاده امروز راهی قطر شد

مدافع تیم ملی با پیشــنهاد یک تیم قطری مواجه
شده و بامداد امروز(پنجشنبه) راهی این کشور شد.
محمدرضا خانزاده ،مدافع تیم ملی فوتبال قرار است
با یک تیم از لیگ ستارگان این کشور مذاکره کند.

