شنبه  19خرداد1397
خبرتلگرامی
 Dاشــرف ســماوات ،رئیس اداره
ژنتیک وزارت بهداشــت تاکید کرد:
«خدمات ژنتیک زمان ازدواج در بستر
طرح تحول ســامت به صورت یک
استراتژی ،سازماندهی و در سال ۱۳۹۶
به تمامی دانشگاهها و دانشکدههای
علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ شد
و دانشگاهها بر همین اساس به سرعت
در حال گســترش پوشش خدمات
ژنتیک در شهرهای تحت پوشش خود
هستند .بر اســاس قانون ،غربالگری
ژنتیکــی زوجین در زمــان ازدواج،
اجباری اســت تا افراد ضمن آگاهی
از موقعیت خود نسبت به ادامه روند
مراحل ازدواج اقدام کنند/».ایلنا
 Dفرهاد افشــار ،مدیرعامل شرکت
ســاماندهی صنایع و مشاغل شهر
تهران با تاکید بر اینکه در قراردادهای
جدید با کیوســکداران نســبت به
ممنوعیت فروش دخانیات و سایر اقالم
به جز مطبوعات به آنها اطالع رسانی
میشود ،افزود :هرگونه تخلف عالوه بر
جریمه میتواند به جمع آوری کیوسک
نیز منتهی شود/.ایسنا
 Dاحمد قویــدل ،مدیرعامل کانون
هموفیلی ایــران گفت« :فقط نزدیک
بــه  ۵۰درصد کودکان زیر  ۱۵ســال
هموفیلی شــدید در کشــور تحت
پوشش پیشــگیری از معلولیت قرار
گرفتهاند/».ایلنا
 Dدکتر احمد شجاعی ،رئیس سازمان
پزشکی قانونی کشور از آمادگی قریب
به  500نفر برای اهدای جسدشان پس
از مرگ خبر داد/.ایسنا
 Dمنوچهر رحمانی ،مدیر ستاد دیه
تهران گفــت« :زوج جوانی با اهدای
 ۲۳۴میلیون تومــان پس انداز خود،
زمینه آزادی  ۱۳نفر از زندانیان نیازمند
جرائم غیرعمد مانند تصادف ،چک،
مهریه و نفقه را فراهم کردند /.مهر

استان

علت افت فشار آب در یزد،
محدودیتمنابع
آب انتقالی است

آفتاب یزد-مریم مظفری :مدیر بهرهبرداری
شرکت آب و فاضالب یزد خبرهای منتشره در
برخی شــبکههای اجتماعی مبنی بر احتمال
جیره بندی آب را رد کرد و گفت« :افت فشار
آب به محدودیت ســهمیه جریان آب انتقالی
برمیگردد ».محمد حســین اسماعیلی افزود:
«شــرکت آب و فاضالب ،هیچ برنامهای برای
جیره بندی آب در اســتان ندارد و وزارت نیرو
هم مخالف اســت و آن را مردود میداند ».وی
به وضعیت فعلی شبکه آب در یزد اشاره کرد و
گفت« :سعی نمودیم با مدیریت و تعدیل فشار
در تمام مناطق ،بهره مندی تمام مشترکان را تا
حدودی به یک نسبت فراهم آوریم ».به گفته
وی ،در حال حاضر آب مورد مصرف شهروندان
از محل منابع داخلی ،چاههای استیجاری و آب
انتقالی تامین میشود .اسماعیلی اظهار داشت:
«در شــبکه یزد ،قطعی آب نداریم ولی ممکن
است طبقات دوم به باال در برخی مناطق با افت
فشار و در برخی ساعات با قطعی آب به صورت
موردی روبرو شــوند که این مشکل با اقدامات
در حال انجام ،ان شاءاهلل مرتفع خواهد شد» .
به گفته وی ،البته این اتفاق بسیار محدود است
اگرچه تمام تالش ما برای انجام خدمات مورد
رضایت مشترکین عزیز است .الزم به ذکر است
نوع مصرف مشترکان در طول ساعت شبانه روز
متفاوت است که بخشی از افت فشار ناشی از
مصرف پیک میباشد که عموماً از ساعت 14
تا  19مشــترکین باالترین مصــرف را دارند
کــه مدیریت مصرف و جلوگیــری از مصارف
غیرضرور در این ساعات ضروری است.

کاهش آب انتقالی به یزد

اسماعیلی به وضعیت آب انتقالی به استان یزد
اشاره کرد و افزود« :آب انتقالی به دلیل کاهش
شــدید بارندگی در کوهرنگ ،بطور متوسط
20درصد برای سال آبی  96-97نسبت به سال
گذشته کاهش یافته که این میزان با توجه به
این که برداشتهای زمســتان ،اردیبهشت و
خرداد حدود  35درصد بوده اســت ،در تیر و
مرداد سهمیه تعیین شده وضعیت آبرسانی را
بهتر خواهد نمود » .وی افزود« :با حفظ روند
فعلی مصرف ان شــاءاهلل در تابستان مشکل
جدی نخواهیم داشــت ».این مقام مســئول
از مردم خواســت به ذخیره ســازی آب اقدام
نکنند چون قرار نیست آب شبکه قطع شود.
اسماعیلی همچنین به برخی مشترکان هشدار
داد« :از نصب مســتقیم پمپ روی شبکههای
شــهر خودداری کنند چون خــاف مقررات
اســت و با آن برخورد میشود ».به گفته وی،
موارد مشابه در حد چشمگیری مشاهده شده
که ضمن برخورد قانونی ،متخلفان هم جریمه
نقدی شده اند .صرفه جویی توسط مجتمعهای
مســکونی ،توصیه دیگر این مسئول بود که با
آن ،امکان رسیدن آب به طبقات باالتر فراهم
میشود .اسماعیلی ،جلوگیری از تبخیر آب در
کولرها با نصب سایبان ،کاهش مصرف آبیاری
فضای سبز و خودداری از شست و شوی حیاط
منــزل را از دیگر روشهای موثر صرفه جویی
توسط شــهروندان عنوان کرد .هم اکنون آب
شرب مردم شــهر یزد توسط  62حلقه چاه و
بخشی از آب انتقالی تامین میشود.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

اجتماعی

آخرین وضعیت بهاره

آفتاب یزد-گروه اجتماعی :هفته گذشــته
خبر دردناک آزار و اذیت یک کودک پنج ســاله
به نام بهاره در خمینی شهر ،مردم کشور را متأثر
کرد .این خبر ابتدا توســط رضا جعفری ،رئیس
اورژانس اجتماعی کشور تایید شد .او در ادعایی
به ایلنا گفته بــود« :مورد کودکآزاری مربوط به
دختربچهای اســت که در حالیکــه مقابل خانه
مشغول بازی بوده ربوده شده و پیکر نیمه جان او
چند ساعت بعد در خرابهای پیدا میشود».
محمد رضــا کریمی ،عموی بهاره نیز در گفتوگو
با ایلنا ،درباره این اتفاق گفته اســت« :ماجرا صبح
روز چهارشنبه  9خرداد  97اتفاق افتاد .مدتی بود
خانواده بهاره از خانه مستاجری قدیم خود به خانه
جدید اثاثکشــی کرده بودند .آن روز صبح برادرم
همراه با دخترش بهاره به خانه قبلیشــان رفت تا
بعضی از وســایلی را که در آنجا مانده بود بردارد».
عموی بهاره در ادامه افزود« :متاسفانه بهاره منتظر
نماند تا کار پدرش در آنجا تمام شود و به تنهایی به
سمت خانهشان برگشت .در راه بازگشت بود که این
اتفاق شوم افتاد ».وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی
از همسایگان زن محل نیز آن مرد را دیده بود،گفت:
«آن طور که بهاره برایمان تعریف کرد مرد متجاوز
ابتدا چشمان دختر را بســت و به خرابهای که در
آن نزدیکی بود ،برد تا اینکه بعد از یکی دو ساعت
زنی بهاره را میبیند و به همسایگان برادرم تحویل
میدهد .زن وقتی از این محل رد میشــود دختر
بچه را در وضعیت بدی میبیند و مردی را که سوار
بر موتور در حال فرار است ».عموی کودک قربانی
گفت« :این زن ،بهاره را به همســایهها میسپارد و
آنها نیز به خانواده برادرم خبر میدهند .پس از این
حادثه تلخ ،بهاره را به بیمارستان و سپس به پزشکی
قانونی خمینی شــهر بردیم .آنها بهاره را معاینه
کردنــد ولی هیچ جوابی به مــا ندادهاند ».کریمی
در پاســخ به این پرســش که آیا متعرض یک نفر
بوده است؟ گفت« :تا آنجا که بهاره تعریف میکند
یک نفر بود؛ هر چند بهاره بعد از بیهوشی متوجه
چیزی نشده است .البته نمیدانم رسانهها سه نفر
را از کجا آوردهاند .هنوز اطالع دقیقی نداریم .حتی
بعضیها نوشتند بهاره پایش شکسته ،در صورتی
که چنین چیزی صحت ندارد ».عموی بهاره افزود:
«اداره بهزیستی شهرستان خمینی شهر نیز گفته
است یک مشــاور جهت رسیدگی به این موضوع
میفرستیم که تاکنون کســی نیامده است ».وی
ادامه داد« :حال بهاره خوب نیســت ،دختر برادرم
پنج ســال بیشــتر ندارد و بچه هفتم از  9فرزند
خانواده اســت .از وقتی که این حادثه تلخ برایش
پیش آمده مدام بیقراری میکند».

آفتاب یزد-گروه اجتماعی :طی روزهای اخیر
انتشار یک ویدئو مشــکوک از مراسم افطاری در
شــهر غزه واکنشهای زیادی را در پی داشت .در
این ویدئو که گفته شــده یک مراسم افطاری در
فلسطین است ،آشپزهای مراسم با روپوشهایی
که لوگو کمیتــه امداد بر روی آنها حک شــده
است مشغول فعالیت هستند و پشت سر آنها نیز
بنرهایی با لوگو کمیته امداد به چشــم میخورد.
بعد از انتشار این ویدئو در فضای مجازی ،عدهای
در شــبکههای اجتماعی با راهاندازی کمپین «نه
بــه صندوق صدقات» با مصــرف هزینه صدقات
کمیته امداد ایران در کشورهای دیگر به مخالفت
برخاستند.
شیطنتبود

اما پس از ایــن اقدامات رئیس کمیته امداد امام
خمینی(ره) به چنین خبرهایی واکنش نشان داد
و با بیان این که کار کمیته امداد بر خالف هدف
استکبار و معاندین است ،گفت« :ادعای رسانههای
ضد انقالب مبنی بر کمک کمیته امداد از طریق
صندوق صدقات به افطار مردم غزه کامال شیطنت
بــود ».پرویز فتاح تاکید کرد« :ما این کمک را از
محل جمع آوری کمکهای مردمی ندادیم چون
چنین حقی نداریم و این کار ممنوع است ،برای

آفتاب یزد – گروه اجتماعی :زمانی راهیابی به
جامجهانی فوتبال آرزوی مردم ایران بود .شور و
شعف بیحدی پس از صعود ایران به جامجهانی
 1998فرانســه ،به رگهای جامعه تزریق شد.
حال اما چند سالی است که در پی پیشرفتهای
فوتبالی ایران ،راهیابی به جامجهانی به سختی آن
روزها نیست .ورود به جامجهانی  ،2018خیلی
راحتتر از ورودهای قبلی بود .حواشیاش هم کم
نبود .لباس تیم ملی فوتبال ایران از همان روزهای
نخست طراحی ،با حواشــی زیادی روبهرو بود.
خبرآنالین در این خصوص نوشــت« :ماجراهای
لباس تیم ملی ایــران در جام جهانی  2018به
سریالی نه چندان جذاب تبدیل شده است .پس
از حاشیههای فراوانی که پیش از رونمایی از این
لباس وجود داشــت و انتقاداتی که درباره عدم
استفاده از ظرفیت درآمدزایی از فروش لباس تیم
ملی متوجه فدراسیون فوتبال بود ،حاال کمپانی
آدیــداس در اطالعیهای اعالم کرده که هواداران
تیم ملی ایران برای خرید لباس جام جهانی این
تیم باید به فدراســیون فوتبال مراجعه کنند .اما
چرا این لباس در نمایندگیهای فروش آدیداس
عرضه نمیشــود؟ ماجرا از این قرار است که در
حالت عادی اگر شــما به فروشگاههای آدیداس
مراجعــه کنیــد و پیراهن آدیداس ســفید کد
 CE1717را مطالبه کنید ،لباســی که دریافت
میکنید ،لباس تیم ملی بدون لوگوی فدراسیون
فوتبال و آواتار یوپا بر روی آن است .لباسی که از
سوی فدراسیون ارائه میشود اما همان لباس با
لوگوی فدراسیون و تصویر یوپاست .در حقیقت

تعیین بازپرس ویژه

احمد خســرویوفا رئیس کل دادگستری استان
اصفهان نیــز در گفت و گو با میــزان از تعیین
بازپرس ویژه برای رســیدگی بــه پرونده کودک
آزاری دختر افغانستانی در خمینی شهر خبرداد.
وی گفــت« :از تمام ظرفیتهای نیروی انتظامی
و امنیتی اســتان اصفهان برای شناسایی متهم
استفاده خواهد شد ».این مقام قضایی در بخش
دیگری از صحبتهای خود ادعاهای منتشر شده
در فضــای مجازی مبنی بر تجاوز گروهی به این
دختربچه خردســال را شــایعه دانســت .رئیس
کل دادگستری اســتان اصفهان در ادامه گفت:
«افرادی در این رابطه بــرای تحقیقات احضار و
متهم چهره نگاری شده است».
برخورد با عامل آزار دختربچه افغانستانی
ِ

به گزارش ایســنا ،مهــدی ســلیمانی ،یکی از
مســئوالن اســتانداری اصفهان در خصوص این
پرونــده اظهار کرد« :پس از وصول گزارش مبنی
بر آزار دختر پنج ساله افغانستانی ،مراتب از سوی
فرمانداری شهرســتان ،مقامــات قضایی ،نیروی
انتظامی و بهزیســتی مورد پیگیری قرار گرفت و
با تالشهای کادر بیمارستان ضمن تکمیل روند
درمانی ،وی در کمتر از  24ساعت از بیمارستان
ترخیص و تحویل خانواده خود شــد ».وی افزود:
«در چارچــوب وظایف ذاتی ،حمایــت روانی و
اجتماعی از کودک و خانواده وی از ابتدای حادثه
توســط بهزیســتی و اورژانس اجتماعی صورت
گرفته و کمــاکان این خدمات ارائه میشــود و
معاضدتهای قضایی الزم بــه این خانواده برای
تکمیل پرونده و رســیدگی نهایی صورت خواهد
گرفت .با توجه به تأکیدات دادستان در چارچوب
قوانین و مقررات و بدون هیچ گونه مســامحه و
با ســرعت به این پرونده رسیدگی خواهد شد و
تابعیــت و ملیت متهم تأثیری در رســیدگی به
پرونــده ندارد ».مدیرکل امــور اتباع و مهاجرین
خارجی اســتانداری اصفهان مرجع تشــخیص
کودک آزاری و نوع آن را در صالحیت پزشــکی
قانونــی و قاضی پرونده اعــام و تأکید کرد« :تا
قبل از تکمیل تحقیقات توسط ضابطین قضایی
هرگونه اظهار نظر در ایــن خصوص فاقد اعتبار
اســت و شــاهد عینی تنها یک نفر را به عنوان
کودک آزار مشاهده کرده و ادعای صورت گرفته
در این زمینه صحت ندارد ».سلیمانی ادامه داد:
«تحقیقات با حفظ حرمــت خانواده و همچنین
خدشه دار نشدن روند شناسایی متهم ،با جدیت
در حال انجام است».

|

واکنشه ا به درخواست عجیب نماینده مجلس

در خالل این ماجرا ارســال نامهای عجیب از سوی ســید محمد جواد ابطحی نماینده
خمینیشــهر به محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشــور باعث واکنش برخی
مسئوالن از جمله نمایندگان مجلس شد .نامهای که عدهای آن را حتی از اصل خبر نیز غم
انگیزتر دانستند .او در این نامه به جای پیگیری مسئله خواستار برکناری رئیس اورژانس
اجتماعی به دلیل اعالم خبر این حادثه شــد .به گزارش عصر ایران ،در بخشهایی از این
نامه آمده است:
ن طور که مستحضرید آقای جعفری رئیس اورژانس اجتماعی کشور در اقدامی ناشیانه،
«هما 
مسئله تجاوز به دختر افغانی در شهرستان خمینیشهر را رسانهای نمودهاند ،حال آن که
اوال معلوم نیست تجاوز حتمی باشد ،ثانی ًا معلوم نیست چند نفر بودهاند ،ثالث ًا معلوم نیست
تبعه چه کشوری بودهاند ،رابع ًا معلوم نیست انگیزههای عامل یا عاملین در صورت صحت
ماجرا چه بود ه است».
رکورد زنی ابطحی در توجیه نامهاش

انتشــار این نامه
واکنشهای زیادی
را به دنبال داشت.
بهگزارشعصرایران،
رضا رشــیدپور در
توئیتی ،به این نامه واکنش نشان داده و گفت« :جناب آقای محمدجواد
ابطحی! حضرتعالی از چه جایگاهی دستور برکناری فوری صادر میکنید؟»
به گزارش فرارو ،محمود صادقی ،نماینده مجلس نیز در توییتی نوشت:
«ایشان همین االن با بنده تماس گرفت و ضمن تأیید انتساب نامه به خود،
با شدت و حدت از مضمون آن دفاع کرد ».عبدالکریم حسینزاده ،نماینده
اشنویه و نقده نیز در واکنش به این نامه ،در توییتر نوشت« :آقای ابطحی
بیشک من و شما باید پیگیر باشیم تا حق هیچ انسانی تضییع نشود».

رئیس کمیته امداد در واکنش به یک کمپین:

چون جیره خور اسرائیل هستند
از کمک به فلسطینیها ناراحت میشوند
هرکــدام از این کشــورها
صندوق جداگانه جمع آوری
کمک وجود دارد ».رئیس
کمیته امداد گفت« :مردم
مــا طرفــدار مقاومــت و
بخصوص فلسطین هستند،
عالقه دارند به صندوقهای
مخصــوص در نظر گرفته
شــده کمک کنند و شرعا
کمیته امداد موظف است
در همــان راه هزینه کند
اما رسانههای معاند چون
ضد مقاومــت و جیرهخوار
اسرائیل هســتند طبیعی
اســت که بخاطر کمک خانوادههای فلسطینی
ناراحت شوند و کمپین "نه به صندوق صدقات"
راه اندازی کنند ».وی خاطرنشان کرد« :به لطف
خدا و کوری چشــم دشمنان پس از این کمپین

در آمــد کمیته امداد امام خمینــی(ره) افزایش
پیدا کرد و کمپین شکســت خورد تا خاری در
چشمان آنان باشد که امیدواریم این روند مثبت
تداوم داشــته باشــد ».او همچنین روز گذشته

نیز در حاشیه راهپیمایی
روز جهانــی قــدس در
پاسخ به سوال خبرنگاری
درباره فیلم منتشــر شده
از کمکهای کمیته امداد
به مردم غــزه بیان کرد و
افزود« :کمکــی که مردم
بــه صندوق فلســطین و
غــزه میکننــد بــه آنجا
ارسال میشود ».وی اظهار
داشت« :جیره خواران رژیم
صهیونیستی در شبکههای
معاند میخواستند اینگونه
جلــوه دهند کــه کمیته
امداد کمکهای داخلی مردم را به خارج از کشور
میبرد که انتظاری نیز از آنها نیست ».فتاح بیان
داشت« :آنها از رژیم صهیونیستی ارتزاق میکنند
زلفشان به رژیم صهیونیستی گره خورده و به نفع

گزارش آفتاب یزد از عدم فروش لباسهای تیمملی به هواداران
چون لباسی برای تیم ملی
از ســوی آدیداس طراحی
نشــده و ما تنهــا یکی از
لباسهای طراحی شده و
ساده این کمپانی را برای
تیم ملی خریداری کردهایم
این اتفاق رخ داده است».
هــر کشــوری کــه بــه
جامجهانــی راه پیدا کند،
میتوانــد لباسهای تیم
ملــیاش را در اختیــار
هوادارانــش قــرار دهد.
زمانی به نخســتین بازی
ایــران در جامجهانــی
باقی نمانده اســت 25 .خرداد ماه ،تیم ایران با
مراکش بــازی دارد .خیلی از هواداران تیم ملی
منتظر عرضه لباسهای تیمشان توسط آدیداس
هستند .اما همانگونه که خبرآنالین اشاره کرده،
این خواسته تا امروز محقق نشده است .آدیداس
در پاســخ به اینکه چرا لباسها را برای فروش
وارد بازار نمیکند ،گفته اســت که این لباسها
باید از فدراسیون فوتبال ایران تهیه شود .لباس
ایــن دوره تیم ملی از همــان ابتدا با ماجراهای
زیادی روبهرو بود .نخســتین مســئله واکنش
اعتراضی کاربران شبکههای اجتماعی به طراحی

یک لباس و هزار دردسر

این لباس بود .کاربران به حذف شدن عکس یوز
ایرانی از روی لباسها اعتراض داشتند و به لباس
پیشــنهادی تیم نام زیرپیراهنی را اطالق کرده
بودند .این اعتراضات تا چند روز ادامه داشــت و
به جایی رسید که فدراسیون فوتبال ایران طی
بیانیهای این تصویر را جعلی دانست.
حاال هم بحث بر ســر این است که از چه کسی
و چه جایی بایــد لباس تیم ملی را تهیه کنیم.
بخشــی از ماجرا به زمانی بر میگردد که هیچ
کمپانیای حاضر به طراحی لباس ایران نشــد.
پس تیم ایران مجبور شد برای طراحی لباسش

پول خرج کنــد .آدیداس
قرار شــد در ازای گرفتن
پول ،لباس تیــم ایران را
طراحی کند .بســیاری از
مردم ایران در شبکههای
مجــازی به این قــرارداد
اعتــراض کردند .حاال هم
کــه آدیداس ایــن لباس
را طراحــی کرده اســت،
گویــا کارش را بــه طور
کامل انجام نداده اســت.
ورزش  3در مورد لباســی
که آدیداس بــرای ایران
طراحی کرده و قرار است
به تن ملیپوشان ایرانی درآید ،نوشت« :در این
طرح فعلی تنها نکته خاصی که دیده میشــود،
لوگوی فدراســیون است و به جز آن هیچ اثری
از طراحیهای خاص آدیداس مشابه آنچه برای
البسه ســایر تیمهای ملی در جام جهانی انجام
شــده ،دیده نمیشــود .بنابراین میتوان لباس
ایران در روسیه  2018را در دسته پیراهنهای
عمومی و نه ویژه آدیداس قرار داد».
اگر این گفته صحت داشته باشد ،پس میتوان
گفت کــه طراحی ثانویــه لباسها یــا همان
چسباندن لوگوی فدراسیون فوتبال بر روی آن،

آنها سخن میگویند و ناراحتی آنها این است که
چرا به فلســطین کمک میشود ».رئیس کمیته
امداد تصریح کــرد« :کمپینی که شــبکههای
خارجــی در این چند روز بر روی این موضوع راه
انداختند نه تنها تاثیر منفی نداشــت بلکه تاثیر
مثبت داشت و کسانی که طرفدار نظام و مقاومت
هســتند کمکهای خود را افزایش دادند ».فتاح
گفت« :تالش آنها این بود که در راهپیمایی مردم
به صندوق فلسطین کمک نکنند اما کمک مردم
بیشــتر و چندبرابر شد ».وی اظهار داشت« :طی
این سه روز  50هزار نفر در سایت محسنین ثبت
نام کردند که رکورد جدیدی است ».رئیس کمیته
امداد گفت« :این نهضت توقف پذیر نیســت چرا
راه خدا و وعده الهی اســت ».فتاح تصریح کرد:
«ما بــرای نیازمندان داخلی و ایتــام تا آنجا که
بتوانیم از ظرفیت دولت ،مجلس ،خیرین و مردم
استفاده خواهیم کرد و دور نیستیم از این هدف
که نظام اســامی ادعا کنــد از عهده رفع فقر بر
میآید ».رئیس کمیته امداد خمینی (ره) یادآور
شد 40« :ســال کمکهای مردمی به فلسطین
انجام شده است نه تنها ما بلکه دستگاههای دیگر
نیز صندوق فلســطین دارند و اگر مردم عالمانه
به صندوق فلســطین کمک کردند ،باید به آنها
ارسال شود».

در ایران انجام شده است .یعنی لباس نهایی در
اختیار فدراسیون فوتبال ایران است .خبرآنالین
در اینباره نوشــت« :فدراسیون فوتبال احتماال
مثل سالهای گذشته لباسهایی را برای توزیع
در میان هــواداران تیم ملی در روســیه آماده
میکند که آدیداس نیستند و تنها یک تیشرت
سفید شــاید با تصویر پرچم ایران یا نمادی از
ایران باشند و خبری از خرید لباس تیم ملی در
روسیه نیست.
نکته دیگری کــه درباره این موضوع وجود دارد
این است که مشخص نیست فدراسیون باالخره
چه زمانی میخواهد فروش لباسهای تیم ملی
را آغاز کند .از امروز یک هفته دیگر تا آغاز جام
جهانی فرصت داریم و مســافران روسیه همین
روزها راهی این کشــور میشوند و اگر بخواهند
لباس تیم ملی را داشــته باشند باید زودتر این
خریــد را انجام بدهند .این در حالی اســت که
فدراسیون فوتبال کشوری مثل نیجریه در فاصله
 10روز مانده به جام جهانی تعداد ســه میلیون
پیراهــن  85دالری تیمملــیاش را که طراحی
کمپانی نایک است به هوادارانش فروخته است».
جامجهانی مهمترینرقابتفوتبالیدنیاستکه تیم
ما بخت حضور در آن را پیدا کرده است .هواداران
مدتهاست که منتظر حضور در ورزشگاهها برای
تماشای این مسابقه جهانی هستند .روا نیست که
فدراســیون فوتبال این هواداران پر شوق و ذوق
را بیشــتر از این منتظر بگذارد .شــاید هم زمان
بیشتری برای چسباندن لوگوی فدراسیون فوتبال
بر روی لباسها الزم باشد!

