یک شنبه 27خرداد 3 .1397شوال  .1439شماره 19842

همکاری سازمان بهداشت
جهانی با روسها برای مقابله با
بیماری ها در جام جهانی
جــام جهانی فوتبال زمــانــی مناسب بــرای
گسترشبیماریهایمسریوهمهگیراستو
حتیزمینهایجاداپیدمیجهانیبیماریهای
واگیر را دارد .به گزارش ایران اکونومیست؛
کارشناسانبخشبیماریهایمسریسازمان
بهداشت جهانی اعــام کــرده انــد درطــول
جام جهانی فوتبال با کشورروسیه دربخش
سالمت ،ترویج شعارهای حفظ سالمت و
نیزجلوگیری از گسترش بیماریهای همه
گیرهمکاریخواهندکردوتالشخودرابرای
جلوگیری از بروز بیماریهای مسری درطول
برگزاری مسابقهها انجام خواهند داد .جام
جهانی  ۲۰۱۸از  ۱۴ژوئــن تا  ۱۵جوالی
امسال در ۱۱شهر روسیه برگزار میشود؛
مسافران قبل ازسفر به روسیه باید اقدامهای
ایمنی برای جلوگیری از ابتال به بیماریهای
مختلفراانجامدهند.مسافراندرمرحلهاول
واکسنهای مورد نیاز برای جلوگیری از ابتال
به بیماریهای مسری را تزریق و از مصرف
سیگار و مواد دخانی خودداری کنند .سازمان
بهداشتجهانیدرطرحیمشترکباروسها
سهشعاربرایسالمترادرجریانمسابقههابه
نمایشمیگذاردکهشاملمصرفنکردنمواد
دخانی و خودداری ازمصرف بیش از حد نمک
درخوراکیها و نیز افزایش فعالیت فیزیکی و
خودداریازبیتحرکیاست.
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وعده ای که روی کاغذ ماند...

«جام جهانی»به بوستان های مشهد نرسید!

درشرایطیکه دراغلبکالنشهرها،مردمامکانپیگیریتماشایبازی
های جام جهانی فوتبال را در بوســتان ها پیداکردند،بــا وجود اعالم نام
هفت بوستان در مشهد ،نه تنها برای پخش بازیهای جام جهانی روسیه
در بوستانهای مشهد ،مساعدت نشد ،بلکه در مواردی حتی با برخی از
مغازه ها و فروشــگاه هایی که این امکان را برای مردم فراهم می کردند،
برخوردهاییشد.

▪لغوپخشبازیایران-مراکشدر پدیده

درکناراجرایینشدنطرحپخشبازیهایجامجهانیدربوستانهای
شهرمشهد،پخشبازیایران-مراکشدرمجموعهگردشگریوتفریحی
پدیده شــاندیز نیز با وجود تبلیغ گسترده طی هفته گذشــته ،لغو شد .بر
اساس اعالم برخی شــهروندان که برای تماشــای این بازی در مجموعه
پدیدهشاندیزحضوریافتهبودند،اینبرنامه 15دقیقهقبلازشروعبازی
لغوونبودهماهنگی،دلیلاینکاراعالمشد .دربارهلغو طرحپخشبازی
های جام جهانی در مشهد نیز صاحب یکی از آب میوه فروشی های شهر
با گالیه از این برخوردها به "خراسان"گفت:واقعا این همه سخت گیری
چهلزومیدارد؟ویکهمایل نبودنامشدراینگزارشخبریذکرشود،
افزود :از نمایش جام جهانی در بوستان ها جلوگیری شد .عده ای جلوی
فروشگاه من به تماشای فوتبال مشغول بودند که ماموری با من برخورد
کردوگفتهرچهزودترتلویزیونفروشگاهراخاموشکن!خسروفاطمیان
یکیازشهرونداننیزمیگوید:همینچندروزقبلبودکهازقولشهردار
مشهدخواندمپخشبازیهایتیمملیفوتبالکشورماندرجامجهانی
در بوستانهای مشــهد از طریق تلویزیونهای بزرگ شهری امکان پذیر
شدهاست.پسچهشد؟!

▪وعدهایکهرویکاغذماند!

معاون ســامت و تربیتبدنی ســازمان فرهنگی و اجتماعی شــهرداری

مشــهد در هفته گذشــته با اعالم پخــش این بازیهــا در هفت بوســتان
در مشــهد ،اظهار کــرد :بــا برنامهریزیهای گســتردهای کــه از مدتها
پیش صــورت گرفته ،قرار اســت که پخش مســابقات را در بوســتانهای
«چهلبازه»« ،کوهسنگی» و «بهار» روی تلویزیونهای وسیع در ابعاد70
مترمربع پوشش دهیم و میکوشــیم تا بتوانیم در بوستان بزرگ ملت نیز
این مسابقات را پخش کنیم« .حسن نوری» افزود :در بوستانهای «وفا»،
«امت» و «حجاب» نیز قرار اســت مسابقات به شــیوه ویدئو پروژکشن و در
ابعاد 90مترمربع بهصورت مســتقیم پخش شــود.اما با وجود این اعالم
عمومی،مسئوالنسیاسیاستانباتأکیدبراینکهشورایتأمینمخالفتی
با این اقدام نداشته است ،از منتفیشدن پخش بازیهای جام جهانی در
بوستانهایشهربهعلتاعالمدیرهنگاماینتصمیمازسویشهرداریو
آمادهنبودنپیشبینیهایانتظامیوامنیتیالزمخبردادند  .

▪فرصتناکافی!

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار در گفتوگو با ایسنا در این
بارهاظهارکرد:شورایتأمیناستان،مخالفپخشبازیهایجامجهانی
در بوستانهای شــهر نبوده اســت ،اما این کار مســتلزم هماهنگیهای
پیشــین و انجام کارهــای مقدماتی و اندیشــیدن تمهیداتی بــود که باید
پیشــتر انجام میگرفت«.محمدرحیم نوروزیان» ،ادامــه داد :با توجه به
اینکه نیروی انتظامی باید نظم و انضباط اینگونه مراسم را تأمین کند و
هماهنگیدراینزمینهصورتنگرفتهبود،ازاینرونیرویانتظامیبااین
کار مخالفت کرد.نوروزیان با بیان اینکه «شهرداری تنها سه روز پیش از
اجرا،اینطرحرابامادرمیانگذاشت»،تصریحکرد:ماموافقاجرایاین
کاربودیمواگرپیشازاینهماهنگیهاانجاممیگرفتوماامکانتأمین
نظموانتظاماتافرادیراکهمیخواهنددرپارکیادیگرفضاهایشهری
جمعشوند،بررسیمیکردیم،اینکارحتم ًااتفاقمیافتاد.اماچوناین
هماهنگیهاصورتنگرفتهبود،بناشدپخشبازیهایجامجهانیتنها

درمکانهایسرپوشیدهایچونبرخیفرهنگسراهاوبرخیسینماها
انجام شــود .رئیس اتحادیه آبمیوه بستنی و کافیشاپ مشهد هم

چهارشنبهگذشتهدرگفتوگوباتسنیماظهارداشت:تااینلحظه
هیچ مجوزی مبنی بر امکان پخش مســابقات در کافیشاپها و
جذب و تبلیغ جهت جذب مشــتری و گردهمایی برای تماشــای
این مسابقات در کافیشاپهای مشــهد صادر نشده و در صورت
گزارشچنینموضوعیباتوجهبهاطالعرسانیهایانجامگرفته
با متخلفان برخورد میشود.سعید شــریفزاده مشهدی افزود:
تا امــروز پیگیر موضــوع از اداره اماکن بودهایم ،ولــی تا این لحظه
مجوزی برای پخش زنده مسابقات جام جهانی در کافیشاپها
و گردهمایی به واســطه آن از ســوی این اداره صادر نشــده است.
بنابراینواحدهایگشتادارهاماکنیاگشتهایبازرسیاتحادیه
در صورت مشــاهده عدم رعایت این موضوع با کافیشــاپهایی
که برخالف موضوع اقدام به تبلیغ یا اجتماع افــراد و عدم رعایت
موازین مرســوم به این بهانه کند؛ از آنجا که این موضوع به اطالع
همه اعضای اتحادیه نیز رسیده است ،برخورد میشود .همچنین
سرپرستفرمانداریمشهدگفت:پخشبازیهایجامجهانیدرسینماها
وفضاهایبستهوسرپوشیدهفرهنگیدرشهرکهازادارهکلارشادمجوز
دارند ،بالمانع اســت امــا پخش ایــن بازیها در فضاهــای عمومی مانند
پارکها به صالح نیست".خوش نیت" افزود :بهعلت دشوار بودن تأمین
نظموامنیتشهرونداندرفضاهایعمومیواینکهکسیمسئولیتحفظ
انتظاماتوامنیتاینمناطقراقبولنمیکند،بااینکارمخالفتشد!

▪ازاالنبهفکرباشید!

دراینمیان،اگرچهدلیلمسئوالنبرایپخشنشدنبازیایران-مراکش
"فرصت ناکافی"برای هماهنگی های بین بخشــی ،مطرح شــده اســت
اما باتوجه به فرصت قابل توجه باقی مانده تا دو بــازی آینده ایران در جام
جهانی(30خردادبااسپانیاو 3تیرباپرتغال)بهتراستمسئوالنمربوط
از همین االن این برنامه ریزی را انجام دهند تا دیگر توجیهی برای خلف
وعدهمجددباقینماند.
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مردم پس از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران به جشن و شادی پرداختند

شادمانی پیروزی؛ از سن پترزبورگ تا شهرهای ایران

محمد جواد رنجبر /مردم کشورمان پس از پیروزی تیم ملی
فوتبال ایران در برابر مراکش ،به جشن و شادی پرداختند.به
گزارش خراسان ،جمعه شب گذشته و پس از پیروزی یک بر
صفرتیمملیایرانمقابلتیمملیمراکشدراولینبازیگروه
 Bرقابتهایجامجهانیفوتبال 2018موسومبه"گروهمرگ"
که در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار شد مردم در شهرهای
مختلفکشورباحضوردربرخیخیابانهاوبوستانهابهجشن
و شادی پرداختند.بر اساس این گزارش ،اقشار مختلف مردم
همراهباخانوادههایشانباپوشیدنلباستیمملی،کالهودر
دستداشتنپرچمسهرنگکشورمانوتکاندادنآنباحضور

درخیابانهافریاد«ایرانایران»سردادندواینپیروزیراجشن
گرفتند.رانندگان برخی خودروها نیز با بوق زدن ،شادمانی
خود را از این پیروزی ابراز کردند و مردم هم شعارهایی در
حمایت از بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال کشورمان سر
دادند.این جشن و شادمانی که تا چند ساعت پس از پایان
بازیایران-مراکشادامهداشت،باعثبهوجودآمدنترافیک
و اختالل در آمد و شد خودروها در برخی خیابان های شهرها
شد.عواملنیرویانتظامی،آتشنشانیواورژانسنیزدرجای
جایشهرهاحضورداشتندوضمنابرازشادیدرکنارمردم،
آمادهبودندتادرصورتنیازبهکمکمردمبیایند.

فرماندارزابل:مجوزخروج دام زندهازشمال سیستانوبلوچستان صادرشد
ریگی ـ مجوز خروج دام زنده زیر نظر اداره کل دامپزشکی به
دیگراستانهاتوسطوزارتجهادکشاورزیصادرشد.فرماندار
زابل به خبرنگار ما گفت :با استمرار خشکسالی در سیستان و
کشت نشدن علوفه و کمبود آن ،دام ها دچار مشکل شده بود
که برای تامین علوفه آن ها ابتدا دو برنامه تامین علوفه از دیگر
شهرهای استان سپس خرید علوفه از استان ها در دستور کار
خودقرارگرفتتاقسمتیازعلوفهدامدارانتامینوازتلفشدن
دام ها و بروز بیماری ها در منطقه جلوگیری شود« .هوشنگ
ناظری» افزود :از طرفی دست دالالن که از این موضوع سوء
استفاده و با قیمت بسیار پایین اقدام به خرید دام دامــداران
میکردند کوتاه شود .وی ادامه داد :البته در گذشته خروج
دامبامجوزازادارهکلدامپزشکیومنطقهوبهصورتکشتارو
بستهبندیانجاممیشدامادرجلسهشورایتامینشهرستان

اینموضوعبحثوتبادلنظرشدومصوباتیهمداشتکهپس
از پیگیری های الزم دامپزشکی استان از مسئوالن سازمان
دامپزشکی کشوری مجوز صدور دام زنده سبک و سنگین تا
اطالع ثانوی و تحت کنترل دامپزشکی استان و منطقه داده
شد .به گفته وی با استعالم از استان های مختلف کشور برای
خریدداممنطقه،بهغیرازکرمانهمهاستانهاازخریددامزنده
سیستانوبلوچستانبارعایتاصولبهداشتوعاریازبیماری
در دام استقبال کردند که دامــداران سیستانی قادر خواهند
بود دام خود را برای فروش خارج کند و دست دالالن را کوتاه
کنند.ویتاکیدکرد:اینموضوعدرکلسیستاناجراوبههمه
دستگاههایمربوط ابالغشدکهفراینددریافتمجوزحملدام
زندهسبک،تسهیلتاازاتالفدامهایمنطقهجلوگیریشودو
ضررکمتریبهدامدارانواردخواهدکرد.
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