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«دنیای هوادار»یاد و خاطره عزیزان خبرنگار به ویژه
محمود ایل بیگی که  ۱۵آذر ۱۳۸۴در سانحه
سقوط هواپیمای C130شهید شدند راگرامی میدارد

آموزش

خبر اول

«معاون وزیر آموزش و پرورش» مطرح کرد:

«وزیر کشور» خبر داد:

یادگیری علوم پایه افت
 50تا  70درصدی داشته است

معاون وزیر آموزش و پرورش توضیحاتی پیرامون نحوه
برگزاری امتحانات نیمسال اول تحصیلی ارائه داد و گفت:
ارزشیابی حضوری به مجاز بودن مدرسه به فعالیت حضوری
وابسته است و نه به شیوه آموزشی که دانش آموزان در طول
سال دریافت کرده اند .از نظر حرفه ای شیوه آموزش ارتباطی
با شیوه ارزشیابی نداشته و ندارد.
علیرضا کمرئی در گفت و گویی ،در این باره اظهار کرد :با
توجه به اینکه ضرورت داشته است تمام مدارس از اول
آذر ماه فعالیت های حضوری خود را با رعایت شیوه نامه
بهداشتی آغاز کنند و فرض بر این است که مدارس در ایام
امتحانات نیز باز خواهند بود ،به تبع آن ارزشیابی از دانش
آموزان حضوری خواهد بود.
وی افزود :در واقع ارزشیابی حضوری به مجاز بودن مدرسه
به فعالیت حضوری وابسته است و نه به شیوه آموزشی که
دانش آموزان در طول سال دریافت کرده اند .از نظر حرفه ای
شیوه آموزش ارتباطی با شیوه ارزشیابی نداشته و ندارد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس
با بیان اینکه از نظر ما ارزشیابی با هدف سنجش میزان
یادگیری دانش آموزان و تصمیم گیری در مورد ادامه آموزش
و فراهم ساختن فرصت های یادگیری بیشتر توسط معلمان
انجام می شود و از این جهت ارزشیابی جزئی جدایی ناپذیر
از فرایند آموزش و یاددهی است اظهار کرد :به نظر می رسد
وابسته کردن روش امتحان به حضوری یا غیر حضوری بودن
آموزش ها به دلیل نگرانی بعضی دانش آموزان از میزان
یادگیری و گاه احساس عدم آمادگی برای یک ارزشیابی قابل
اعتماد در شرایط حضوری است.
وی افزود :متاسفانه اگر این باور ادامه پیدا کند و مدارس
و خانواده ها در رفع این نگرانی به آنها کمک نکنند ،عدم
آمادگی ذهنی و رفتاری این دسته از دانش آموزان در بازگشت
به مدرسه و بهره مندی از فرصت های یادگیری پایدار ،دانش
آموزان را از قرار گرفتن در موقعیت های یادگیری اثر بخش
تر دور نگه خواهد داشت و این موضوع اکنون و در آینده
هیچگاه به سود دانش آموزان کشورمان نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز شدت تاثیر سوء این
وقفه طوالنی و این اختالل بزرگ ،بر جامعه و بعضی خانواده
ها ،دانش آموزان و گاه بر بخش هایی از نظام آموزشی آشکار
نشده و عمق این شکاف آموزشی عیان نگشته است گفت:
اگر اینگونه بود باید با گشایش های انجام شده همراهی
بیشتری می شد و حمایت ها برای تسهیل حضور دانش
آموزان در مدارس از طرف همگان توسعه می یافت.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره
به اینکه نتایج سنجش های ماه گذشته به ما نشان می
دهد علی رغم نمرات باالی کسب شده در جریان امتحانات
غیر حضوری در دو سال گذشته ،میزان یادگیری بسیاری از
دانش آموزان در جریان  ۲۰ماه وقفه ای که در فعالیت های
حضوری به وجود آمد در همه دروس ،به ویژه دروس علوم
پایه  ۵۰تا  ۷۰درصد افت کرده است گفت :این امر با توجه به
تاثیر جدی که این دسته از دروس در یادگیری های بعدی
دانش آموزان در پایه های باالتر دارد چشم انداز خوشایندی
ارائه نمی دهد و باید عزمی ملی و برنامه ای منسجم در کشور
برای بهبود یادگیری دانش آموزان و جبران عقب افتادگی
های آنان پدید آید.

خبر

اگم اول طرح مدیریت هوشمند کرونا از شنبه برای سازمانهای اجرایی اعامل میشود
احمد وحیدی در پایان جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی
مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران درباره مراحل اجرایی
طرح هوشمند کرونا تحت عنوان «سامانه امید» گفت:
دستگاههای اجرایی  ،حمل و نقل درون شهری ،واحدها
وفعالیت های صنفی ،حمل و نقل برون شهری و تردد
خودروهای شهری ،علمی و تحقیقاتی و آموزشی ۵
مرحله اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری در بستر
سامانه امید هستند که در جلسه امروز این مراحل مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به موضوع مرزها و بیماریابی در مرزها نیز
گفت :در این جلسه مجددا تاکید شد چه ایرانیانی که وارد
کشور می شوند یا افراد خارجی که از مرز وارد می شوند
به دقت کنترل شوند تا تست پی سی آر منفی داشته
باشند و اگر بیماری در میان آنها بود و یا فرد مشکوکی
وجود داشت به شکل مناسب قرنطینه شود.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به تهیه
و تدوین طرحی در مورد پیامدهای اجتماعی مربوط به
کرونا اشاره کرد و افزود :امروز درباره این طرح مباحث
روان شناختی و سالمت های اجتماعی کرونا مورد بحث
و گفت و گو قرار گرفت و اعضاء پیشنهادات خود را
مطرح کردند که مقرر شد بر روی آنها به طور کامل تر
ودقیق تر مطالعه انجام شود.
وحیدی درباره بحث اصناف برای اخذ مجوز کسب
و کارها نیز گفت :درخواست مجوز اصناف قبال به

سازمان امور مالیاتی ارسال می شد که مقرر شد وزارتخانه
های مربوطه این اقدام را انجام دهند و دیگر نیازی به
ارسال درخواست به سازمان مالیاتی نیست.
وی درباره واکسن دانش آموزان نیز با توجه به
حضوری شدن مدارس گفت:
هنوز تصمیمی برای
واکسیناسیون زیر ۱۲
ساله ها گرفته نشده
است این موضوع
در ستاد ملی مورد
بحث قرار گرفت
و مقرر شد وزارت
علوم در کمیته
ای این موضوع
را بررسی

کند که آیا واکسن زدن افراد زیر  ۱۲سال موثر است
یاخیر؟ و سپس در جلسه ستاد کرونا درباره این موضوع
بحث شود.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که پس از بازگشایی
مدارس در این دو هفته بیش از  ۲۰۰۰دانشآموز تست
کرونایشان مثبت شده است ،آیا راهکاری در این زمینه
اندیشیده شده است یا خیر؟ افزود :در رابطه با مدارس
در ابالغیه ستاد کرونا مشخص شده و قرار است یک
یا دو روز را به صورت حضوری با رعایت پروتکل های
بهداشتی و بقیه روزها را به صورت مجازی آموزش
ببینند و ما یک وضعیت نابسامان یا وضعیت
جدیدی درحوزه مدارس نداشتیم که بابت این
بازگشایی ها آثار سوئی داشته باشد و چنین گزارشاتی
را دریافت نکرده ایم.
به گفته وحیدی ،اینکه ۲۰۰۰دانشآموز تست کرونایشان
مثبت شده است باید به طور دقیق
توسط وزارت بهداشت بررسی شود
و این آمار چون طی  ۱۴روز
است ،اینکه لزوما مربوط به
بازگشاییمدارسبودهمحل
بحث و سوال است و نمی
توان به این آمار استناد
کرد تا توسط وزارت
بهداشت بررسیشود.

محیط زیست

توقف استفاده از آبهای زیرزمینی میتواند به بازسازی زمین کمک کند؛

ازدالیل ایجاد تا راهحلهایی برای مقابله با «فرونشست زمین»
بیشتر کشورها و شهرهای ساحلی ،از میامی گرفته تا
جاکارتا ،با چالش مقابله با افزایش سطح آب دریا مواجه
هستند اما کشورهای برخی از مناطق دنیا با فرونشست
زمین دست به گریباناند .متخصصان این کشورها در پی
راهحلی مناسب برای کنترل این پدیده و معضالت آن
هستند.
برخی از کشورها عالوهبر خطر افزایش سطح آب دریا با
فرونشست زمین هم مواجه هستند .اندونزی یکی از
این کشورهاست که هر سال حدود  ۱۷سانتیمتر شاهد
فرونشست زمین است که این وضعیت فشار ناشی از
احتمال سیل و افزایش سطح آب دریا را دو چندان میکند.
با وجود اینکه آنها دیوارهای دریایی برای مقابله با افزایش
سطح آب دریا ساختهاند ،اما سرعت فرونشست زمین
آنقدر باالست که هنگام مد باالی دریا ،آب خیلی راحت به
آنسوی دیوار ریخته میشود .از طرفی برخی از کشورها هم
بیش از اینکه نگران افزایش سطح آب دریا باشند ،گرفتار
فرونشست زمین در بخشهایی از مناطق خود شدهاند.
دالیل فرونشستهای زمین
فرونشستهایی که در سطح وسیع در جهان رخ میدهد،
به دلیل اثراتی است که از آخرین عصر یخبندان (حدود
۱۲هزار سال قبل) باقی مانده است .اما اگر منطقهای
کوچک و در سطح محلی دچار فرونشست شده است،
دالیل دیگری دارد.
لغزش آب
یکی از دالیل اصلی فرونشست زمین در برخی از جوامع،
کامال به دلیل کارهای اشتباه بشر است .در این مناطق از
آبهای زیرزمینی بیش از حد استفاده شده است .یکی از
محققان دانشگاه ایتالیایی پادووا میگوید« ،وقتی از مواد
سازنده الیههای زمین چیزی بیرون میکشیم ،زمین شروع
به ریزش میکند».

در واقع برداشت مواد دیگر مانند گاز متان یا نفت هم
میتواند همین اثر را داشته باشد .اما در فرونشستهای
زمین در بیشتر کشورها مقصر اصلی آبهای زیرزمینی
هستند .مثال ،در هند ۸۵درصد آب شرب از آبهای
زیرزمینی تامین میشود که این مقدار در اروپا ۷۵درصد
است .البته آب مصارف دیگری غیر از شرب هم دارد .مثال،
در آمریکا سال  ،۲۰۱۰برای آبیاری محصوالت کشاورزی
روزانه ۲۲۵میلیون متر مکعب ،از آبهای زیرزمینی
برداشت شد.
آبهای زیرزمینی بهطور طبیعی با بارش برف و باران پر
میشوند .اما در برخی از نقاط جهان ،برداشت این آبها
بسیار سریعتر از پرشدن دوباره آنها رخ میدهد .این کار
منجر به تخلیه سریع آب و کاهش ذخایر آبی میشود.
وقتی زمین از آب تهی شود ،خاک فشرده شده تا جاییکه
الیههای فوقانی آن ریزش میکند.
استفاده غلط و ناکارآمد برخی از کشورها از آب موجب
تخریب زمین و فرونشست بخشهایی از مناطق آنها شده
است .توقف استفاده از آبهای زیرزمینی میتواند به
بازسازی زمین کمک کند.
مثال در مکزیکوسیتی از آبهای زیرزمینی بیش از
حد برداشت شده و اکنون بخشهایی از شهر ساالنه
۳۰سانتیمتر نشست میکند .اکنون این شهر در یک چرخه
معیوب گرفتار شده است .فرونشستهای پیدرپی منجر
به تخریب زیرساخت لولههای آب و نشت آن شده است و
در برابر آن کمبود آب ،آب بیشتری از سفرههای زیرزمینی
استخراج میشود که آن نیز مشکل را بدتر میکند .در
ضمن فرونشست زمین از مقاومت خانهها در برابر زلزلههای
احتمالیمیکاهد.
راهحلهایی برای مقابله با فرونشست زمین
دانشمندان در بررسیهای خود به این نتیجه امیدوارکننده
رسیدهاند که توقف استفاده از آبهای زیرزمینی میتواند

به بازسازی منابع آبی زمین کمک کند .محققان برخی از
کشورهایی که با مشکل فرونشست زمین روبهرو هستند،
برای برطرف کردن این مشکل راهکارهایی ارائه دادهاند که
از آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .۱تزریق آبهای مازاد روی سطح زمین به سفرههای
زیرزمینی
 .۲استفاده صحیح و کارآمد از منابع آبی
این کار را میتوان با اصالح روشهای آبیاری ،مانند
استفاده از روشهای قطرهای یا بارانی یا اصالح کاشت
محصوالتی که به آبیاری کمی نیاز دارند ،انجام داد.
 .۳ممنوعیت استفاده بیش از حد از حوضههای آبهای
زیرزمینی
 .۴تصفیه آبهای شهری و استفاده مجدد از آن در
کارخانهها
 .۵کاهش صنایعی که برای اداره آنها به حجم باالیی از
آب نیاز است
 .۶حفر چاههایی که بتوانند آبهای مازاد روی سطح زمین
را در خود ذخیره کنند
 .۷کنترل قانونی منابع آبی
دولت باید در حفظ منابع آبی کشور کوشش کند و هر
فعالیتی را که برای اداره آن به آب زیادی نیاز هست
بهخوبی بررسی کرده و چنانچه توجیه اقتصادی نداشت،
جلوی فعالیت آن را بگیرد.

اجتماعی

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «محمدرضا عبدالوند»
 شهید مدافع سالمت  -را گرامی می داردیادداشت

چالشهای «زنان سرپرست خانوار»؛

«مدیرکل بیمه سالمت لرستان» خبر داد:

سارا نصرتی
نویسنده و مترجم

از طرحها به ویژه طرحهای اقتصادی و اشتغالزایی با
اولویت این گروه از زنان تدوین میشود.
این گروه را میتوان آسیبپذیرترین بخش کمدرآمد
شهری دانست که مجبورند به مشاغل کارگری ساده با
کمترین دستمزد بپردازند و بیشتر از  50درصد آنها در
دهکهای اول و دوم پایین درآمدی هستند و پایین بودن

جذب حاشیه
هزینه زندگی در حاشیه شهر باعث شده که ِ
شهرها شوند و این به رشد حاشیهنشینی و بروز مشکالتی
چون تامین لزوم مسکن مناسب برای حاشیهنشینها
بهویژه زنان سرپرست خانوار منجر میشود.
همچنین باید در مرکز توجه قوانین حمایتی از زنان ،این
قشر جای بگیرند .توانمندسازی اقتصادی ،آموزشهای
عمومی ،خدمات مشاورهای ،حمایتهای اجتماعی،
سرمایه و امنیت اجتماعی ،حمایت خانواده ،از جمله
شرایط موثر بر افزایش مطلوبیت وضعیت زندگی زنان
سرپرست خانوار هستند.
کمبود بودجه و ضعف نهادهای حمایتی باعث میشود
این قشر با کمبود بسیاری روبهرو باشند البته کمیته امداد
و سازمان بهزیستی به منظور دستیابی به اهداف توسعه
پایدار و گسترش رفاه زنان سرپرست خانوار ،توجه ویژهای
به مشارکت و اشتغال این گروه از زنان در جامعه دارند.
همچنین دولت در قانون برنامه ششم توسعه مکلف شده
که در این حوزه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست
خانوار را به طور کامل اجرا کند که متاسفانه در دولت
دوازدهم اجرا نشد .در نهایت امیدواریم مجلس به این
حوزه با نگاه ویژه ورود کند تا در آینده کمترین دغدغه را
در این حوزه داشته باشیم.

کشاورزی

«وزیر جهاد کشاورزی» خبر داد:

تمامی اراضیکشاورزی تا  ۴سال آینده سند دارمیشوند
سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفت :تا پایان
دولت سیزدهم جشن سنددار شدن تمام اراضی کشاورزی
کشور را برگزار کنیم .سند ،هویت و مالکیت کشاورز است
و با این کار میتوانیم از کاربری اراضی ملی حفاظت کنیم.
ساداتی نژاد تاکید کرد :دادن سند به کشاورز ایرانی به معنی
صیانت از اراضی دولتی است .در بودجه ۱۴۰۱سازمان امور اراضی
کشور یک ردیف درآمد-هزینه خواهد داشت .تمام هزینههایی
که این سازمان متحمل شود ،بازگشت داده خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت :اراضی ملی و کشاورزی با
استفاده از ماهوارهها قابل بررسی هستند .یگان حفاظت امور
اراضی باید تجهیز شود و ما از هیچ حمایتی دریغ نخواهیم
کرد .در تفویض اختیارات باید به استانها اختیارات کامل
بدهیم .در ستاد ناظر عملکرد آنها باشیم تا اهداف با سرعت
بیشتری اجرا شود.

او ادامه داد :برگزاری جشن سنددار شدن اراضی خرم دره در
 ۲۲بهمن ماه امسال ،آغاز کار است و این کار باید با سرعت
در تمام کشور اجرایی شود که نیازمند عزم و تعهد جدی
است .کشاورزی که  ۳۰سال است در اراضی ملی کشاورزی
میکند ،نیاز به سند تک برگ دارد.
ساداتی نژاد ادامه داد :سنددار شدن و عدم مجوز به تقسیم
اراضی از خرد شدن زمین جلوگیری میکند ،ما میتوانیم با
ارائه تسهیالت و بستههای تشویقی مانند تخصیص کود و
بذر و سم رایگان به مدت ۳یا  ۵سال و ایجاد تعاونیهای
محلی ،مالکان اراضی خرد را به تجمیع و تشکیل کشت
صنعتها ترغیب کنیم .این اقدام به ارتقای بخش و امنیت
غذایی منجر میشود .صدور سند برای اراضی کشاورزی
یکی از معیارهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای ارزیابی
روسای سازمانها خواهد بود.

اقتصاد

سایه روند نزولی بازار سرمایه بر ارزش واقعی سهام عدالت؛

ارزش سهام عدالت به زیر ۱۰میلیون تومان رسید

سایه روند نزولی بازار سرمایه بر ارزش واقعی سهام عدالت
سنگینی میکند ،به طوریکه طبق آخرین ارقام ،ارزش این
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گزارش

الزا ِم مهارتآموزی و توانمندسازی قرشِ آسیبپذیر و کمدرآمد جامعه!

چالشهای پیشروی زنان سرپرست خانوار از سه جهتِ
فرهنگی مسائلی از قبیل ازدواج ،اقتصادی مانند مسکن
و اشتغال ،جمعیتی چون خانوارهای تک نفره قابل
بررسی است .پس با توجه به توانمندسازی اقتصادی
زنان سرپرست خانوار از طریق اشتغالزایی و ایجاد کسب
و کار برای آنها ،باید به زمینههای فرهنگی و جمعیتی
نیز توجه شود.
دو علت اصلی وجود خانوارهای زن سرپرست ،فوت همسر
و طالق است ،پس اهمیت بحث ازدواج مجدد آنها نیز
با چالشها و موانعی همراه است که بسیار قابل توجه
است .اما یکی از نیازهای مهم این قشر اشتغال است.
تامین معاش ،مهارتآموزی و توانمندسازی اجتماعی
زنان سرپرست خانوار ،در اولویت برنامهها بوده و بسیاری

روزنامه

سهام به کمتر از  ۱۰میلیون تومان رسیده است .پس از
آزادسازی سهام عدالت ،مشموالن این سهام که روش
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند،
میتوانند با مراجعه به سامانه  www.samanese.irارزش
واقعی سهام و جزییات دارایی خود را مشاهده کنند.
البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار
افزایشی یا کاهشی میشود .برای مثال ،ارزش واقعی
سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰
اسفند سال گذشته  ۱۸میلیون و  ۷۸۰هزار تومان قیمت
داشت ،در حالی که قیمت این سهام در  ۱۶تیرماه سال
جاری تا  ۱۴میلیون و  ۷۰۰هزار تومان کاهش یافته بود.
سهامی که در روزهای نخستین آزادسازی سهام عدالت
ت ماه و خرداد ماه سال  ۱۳۹۹بیش از ۲۰
یعنی اردیبهش 
میلیون تومان قیمت داشت.

در این راستا ،در یازدهم مهرماه ارزش واقعی سهام عدالت
با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی بیش از  ۱۲میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان و در  ۲۸آبان ماه حدود  ۱۱میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان قیمت داشت .این در حالی است که طی
هفتههای قبل روند حرکت شاخصهای بازار سرمایه نزولی
بوده و باعث شده است ارزش واقعی سهام عدالت به زیر
 ۱۰میلیون تومان برسد.
بر این اساس و با توجه به آخرین قیمتها ارزش واقعی
سهام عدالت حدود  ۹میلیون و  ۸۰۰هزار تومان قیمت دارد
که  ۶۰درصد آن یعنی حدود پنج میلیون و  ۹۰۰هزار تومان
آن قابل فروش است .البته توجه به این نکته ضروری
است که در این روزهای بازار ،سهام موجود در سبد سهام
عدالت ،با وجود ارزشمند بودن ،خریدار ندارند و عمال
فروش این سهام نیز ممکن نیست.

تحقق  ۸۸درصدی طرح
نسخهنویسیالکترونیکدرلرستان

مدیرکل بیمه سالمت استان
لرستان از تحقق  ۸۸درصدی
طرح نسخه نویسی و نسخه
پیچی الکترونیک در این
استان خبر داد و گفت :از
اول دیماه نسخه دستی برای
فرشید گلهداری
بیمه سالمت غیرقابل پذیرش
نویسنده و خبرنگار
بوده و تمامی موسسات و
سازمانهای طرف قرارداد با بیمه سالمت مکلف به اجرای
کامل طرح نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک هستند.
دکتر شاهدخت فتحی بیرانوند در جمع خبرنگاران بیان کرد:
طرح نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک در استان لرستان
به عنوان الزام قانونی بوده و در قانونهای باالدستی همچون
قانون پنجم و ششم به موضوع پرونده سالمت الکترونیک
تاکید شده است .یکی از اجزای پرونده سالمت الکترونیک
تحقق طرح نسخه نویسی الکترونیک بوده و اکنون خوشبختانه
به اهداف دسترسی پیدا کرده است.
مدیرکل بیمه سالمت لرستان عنوان کرد :در لرستان  ۸۸درصد
اهداف تحقق پیدا کرده و در آبانماه امسال  ۹۷هزار و  ۴۹۱و
در کل در سالجاری تاکنون بیش از  ۶۰۰هزار نسخه الکترونیک
تجویز شده و امیدواریم با برنامه ریزی مناسب شاهد تحقق
کامل اهداف باشیم.
فتحی بیرانوند اظهار داشت :اجرای برنامه نسخهنویسی و
نسخهپیچی الکترونیک مزایای بسیار زیادی همچون صرفه
جویی در مصرف کاغذ ،شفافسازی امور ،آمار و اطالعات و
کاهش خطاهای پزشکی ،افزایش سرعت و دقت اشاره کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد :از ابتدای دی ماه
تمامی موسسات و سازمانهای طرف قرارداد با بیمه سالمت
باید اقدام به اجرای کامل طرح نسخهنویسی و نسخهپیچی
الکترونیکی کرده و از دی ماه به هیچ عنوان صورت حساب
های دستی و غیرالکترونیک برای بیمه سالمت غیرقابل
پذیرش است.
مدیرکل بیمه سالمت لرستان عنوان کرد :خوشبختانه در مدت
زمان شیوع کرونا توانستیم بسیاری از خدماتمان را به صورت
الکترونیک به مردم ارائه کنیم و این امر کمک زیادی به تحقق
دولت الکترونیک خواهد کرد.
فتحی بیرانوند در ادامه با اشاره به اینکه ساکنان مناطق
حاشیهای فاقد بیمه به صورت رایگان تحت پوشش بیمه
سالمت قرار میگیرند ،افزود :در راستای حمایت از اقشار
کمبضاعت ،بیبضاعت و آسیبپذیر ،افراد فاقد پوشش بیمه
به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سالمت قرار میگیرند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت :از پزشکان
عمومی ،داخلی ،عفونی ،اطفال ،طب اورژانس ،پزشکی
اجتماعی و ...در قالب سرانه دعوت به همکاری میشود و افراد
میتوانند به اداره کل بیمه سالمت مراجعه کنند.
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واکسنهای موجود بهترین گزینه برای مقابله با اُمیکرون است
مردانی ،عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی که سه روز پیش اعالم شد ،برای
مقابله با اومیکرون نیازی به ساخت واکسن های جدید نیست زیرا که به احتمال زیاد واکسنهای ساخته شده پاسخگوی
ویروس اومیکرون نیز هست .مردم به شایعات فضای مجازی توجه نکنند .ویروس ُامیکرون نیز همانند کرونا است و اگر
مردم واکسنهای خود را به موقع زده و پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند هیچ جای نگرانی نیست.

استان ها

اصفهان

والیبال اصفهان رو به قهقرا؛

نامهای به آقای « استاندار» :به انتخابات هیات والیبال اصفهان ورود کنید!

اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

جناب آقای سیدرضا مرتضوی استاندار محترم اصفهان
سالم علیکم ،احتر ُ
اما تقاضا میشود که به داد والیبال استان
اصفهان برسید .بحث ُ
هیات والیبال استان اصفهان از جمله
مباحث حائز اهمیت است و اهالی ورزش و والیبال استان
خواستار برکناری تیمور باجول از این ُ
هیات میباشند.
جناب آقای دکتر مرتضوی استاندار محترم اصفهان ،مسائل
زیادی همچون بینظمی در برگزاری مسابقات لیگ استانی،
بیتوجهی به ُ
هیات شهرستانها ،فقدان کار زیربنایی و
سازندگی ،نزول فاحش و بیسابقه والیبال اصفهان در ردههای
سنی جوانان و امیدهای اصفهان در مسابقات قهرمانی کشور،
برگزاری مجمع مهندسی شده و نمایشی در دوره دوم رئیس
ُ
هیات والیبال استان اصفهان بر هیچکس پوشیده نیست.
البته الزم است خاطرنشان کنیم که در دور اول به دلیل عدم
حضور آقای مهندس هاشم امینی مدیرعامل آبفا که بخاطر حل
مشکل آبرسانی به شرق اصفهان باوجود یک ساعت ُتاخیر در
امر برگزاری مجمع نتوانستند حضور پیدا کنند و کاندید بعدی
فقط تیمور باجول بود این اتفاق نامیمون به وقوع پیوست!
به هر تقدیر یکی از عوامل اصلی این مشکالت بحران مدیریتی
و عدم استفاده از مربیان بینالمللی و نخبگان و پیشکسوتان
والیبال اصفهان و سپردن دو و حتی سه مسئولیت به یک نفر
موُید این واقعیت تلخ است.
جناب استاندار در سایه ناکارآمدی و ترک فعل رئیس ُ
هیات و
عدم تعامل در جذب اسپانسر در طول  ۸سال گذشته ،بیش از
 ۱۰والیبالیست تراز اول و ملیپوش اصفهانی با ترک زادگاهشان
به دیار غربت و تیمهای سایر استانها پیوستند و یا به عنوان
لژیونر به کشورهای اروپایی پناه بردند که از آن جمله ،امیر غفور،
مسعود غالمی ،محمدجواد معنوی نژاد ،محمد باقری ،علیرضا
مباشری ،پیمان کریمی ،علی جاللی ،محمد عزیزی ،فرهاد
مالبهرامی و ...را میتوان نام برد.
مضاف بر اینکه بعد از انحالل تیم والیبال مردان باشگاه
ذوبآهن والیبال اصفهان سالهای زیادی در «کما» بسر برد
تا در دو فصل گذشته به همت مدیران باشگاه فوالد مبارکه
سپاهان به ویژه آقای محمدرضا ساکت تیمی تحت عنوان این
باشگاه در لیگ برتر حضور پیدا کرد که از بین بازیکنان مطرح

و ملیپوش تنها علیرضا مباشری به همراه فرزاد مالبهرامی
و علی جاللی در تیم اصفهان بازی میکردند که امسال با
کنار گذاشتن علی جاللی ،امیر غفور و مسعود غالمی پس
از سالها دوری از وطنشان به تیم فوالد مبارکه سپاهان فرا
خوانده شدند.
جناب آقای استاندار در اینکه ورزش ایران و به تبع آن
باشگاههای بزرگ کشورمان حرفهای شدهاند و هر فردی چه
ایرانی و چه خارجی را میتوانند به عنوان مربی به خدمت
گمارند حرفی نیست و این در صورتی است که هر زمان از
ورزش حرفهای ،لیگ و ورزشکار حرفهای سخن به میان میآيد
مقوله نگرش اقتصادی به آ ن نیز مطرح میشود که خود بحث
خاص و جداگانهای دارد ،ولی سئوال حقیر نگارنده و صاحب
این قلم که بیش از  ۵۵سال سابقه نویسندگی و گزارشگری در
رشتههای مختلف ورزشی بویژه والیبال را دارد ،این است که،
مگر در اصفهان قحطالرجال میباشد؟ استان اصفهان صاحب
مدیران شایسته و الیقی است که در سطح کشور چهرههایی
شاخص و صاحب نام هستند ،عالوه براینکه حدود  ۲۵مربی
بینالمللی کاتاکوری  ۲ ،۱و  ۳دارد ،بفرمائید در کجا باید به
کار گرفته شوند؟ چرا نباید مورد حمایت هيأت والیبال استان
قراربگیرند؟!
جناب دکتر مرتضوی ،استان اصفهان از پتانسیل باالیی در اکثر
رشتههای ورزشی از جمله والیبال برخوردار میباشد و سرشار از
جوانان مستعد و پرانگیزه و جوانان بلندقامتی است که مورد
بیمهری و بیتوجهی ُ
هیات والیبال استان واقع شدهاند!
در چنین شرایطی پس از گذشت چهار سال در یک مجمع
کامأل مهندسی شده و نمایشی برای چهار سال دیگر همان
رئیس ناکارآمد با  ۱۱ر ُای انتخاب میشود! که در پاسخ
اعتراض بنده به آقای محمدرضا داورزنی که در پست
معاون وزیر و در حضور آقایان احمد ضیایی رئیس
وقت فدراسیون والیبال و امیرحسین منظمی دبیر
فدراسیون به خدا سوگند یاد کرد که من
به آقای دکتر شهرام صدری مدیرکل
دخانیات اصفهان ر ُای دادم نه
به تیمور باجول!
آقای استاندار قسم دروغ
در دین مبین اسالم گناه
کبیره ونا بخشودگی است،

البرز

«سخنگوی ستاد مقابله با کرونا دانشگاه
علوم پزشکی البرز» مطرح کرد:

تا کنون موردی با جهش امیکرون
در البرز دیده نشده است
مهرداد بابایی ،سخنگوی ستاد مقابله با کرونا دانشگاه علوم
پزشکی البرز گفت :امیکرون ،نوع جدیدی از ویروس کرونا
در آفریقای جنوبی شناسایی شده است و مقامات این کشور
میگویند که این نوع بسیار نگرانکننده است و سویه جدید
توسط سازمان جهانی بهداشت ،نوع امیکرون نام گرفت.
این نگرانی وجود دارد که این نوع کرونا میتواند به شیوع
بیماری در بسیاری از کشورها دامن بزند و سیستمهای
بهداشتی را تحت فشار قرار دهد و احتما ًال ایمنی واکسن
را دور بزند.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود:
جهش این ویروس جهش عمدهای است و قدرت سرایت
بیشتری نسبت به جهشهای دیگر دارد و نگرانیهایی وجود
دارد به این علت که جهش بزرگتری نسبت به سایر جهشها
دارد امکان این که به واکسنهای موجود مقاومت داشته باشد
وجود دارد .در کشور ما و البرز موردی با جهش امیکرون تا کنون
دیده نشده است.

چطور میشود رئیس فدراسیون به یکی از کاندیداها ر ُای
ندهد و آن شخص برخالف میل و خواسته رئیس فدراسیون
انتخاب شود!؟ چه دستهایی پشتپرده از ایشان حمایت کرد
که ظاهر ًا همچنان در پسپرده ابهام باقی مانده است! چرا
حکم آقای حسن فتاحی رئیس ُ
هیات والیبال شهرستان
ُ
کاشان که حاضر نشده بود به تیمور باجول رای بدهد لغو و فرد
دیگری جایگزین این خادم خدوم والیبال کاشان شد و پس از
برگزاری مجمع انتخابات تحت فشار جامعه ورزش بخصوص
والیبال کاشان که سالها با تشکیل تیم باریج اسانس و
حمایت مالی شرکت داروهای گیاهی به ویژه مرحوم مهندس
حجازی مدیرعامل شرکت و باشگاه باریج اسانس و رئیس
وقت ُ
هیات والیبال کاشان ،جزو چهار تیم برتر ایران بود ،آقای
ً
فتاحی مجددا در پست خود ابقا شد؟! چرا کسی نمیپرسد
دلیل کنارهگیری دبیر و مسئول روابط عمومی که بیش از ۲۰
سال سابقه همکاری با ُ
هیات والیبال استان را داشته چه بوده
است؟! آقای دکتر مرتضوی استاندار محترم اصفهان ،نداشتن
برنامه جامع ،زیرساختهای الزم و نرمافزار والیبال در سطوح
مختلف استان با مشکالت زیادی مواجه است ،که باید علتها
مورد بررسی قرار گیرد .متأسفانه پس از گذشت  ۸سال از
تصدی تیمور باجول که از جمله افراد بازنشسته و شامل قانون
منع به کارگیری بازنشستگان است ،نداشتن برنامه جامعی که
همه بتوانند به آن عمل کنند می باشد،
و وی اهمیتی به رشد والیبال
استان نمیدهد و فضای
خاصی را به وجود آورده
است که اکثریت قریب
به اتفاق مربیان ،داوران
و دستاندرکاران والیبال
استان نارضایتی خود را در
گروههای مجازی عنوان
میکنند ،اما نه گوش
شنوایی وجود
داشته و نه
چشم بینایی!
جناب آقای
ا ستا ند ا ر ،
ُ
متا سفانه

تعارض میان عمل و گفتار رئیس ُ
هیات والیبال استان اصفهان
حکایت دیرینهای دارد و بر خالف اظهاراتی که در ابتدای اولین
دوره انتخابات به زبان آوردهاند که عین گفتههایشان توسط
من نگارنده در روزنامه خبر ورزشی به چاپ رسیده است و
موجود میباشد ،گویای این حقیقت انکارناپذیر است که
گفتارهای وی در عمل اجرایی نشده است ،که اگر بخواهیم
به مصداقهای آن اشاره کنیم باز میگردد به انتقاداتی که
اهالی والیبال از عملکرد  ۸ساله ایشان دارند که بیشترین دالیل
آن عدم توجه به کار زیربنایی و بکارگیری مربیان است که
باعث عدم رشد و توسعه مطلوب والیبال اصفهان و نتیجهگرا
بودن ردههای مختلف میباشد ،که باعث گردیده تا ُ
هیات
والیبال در این عرصه موفق نباشد! البته پر واضح است علیرغم
تمامی نارساییها و کاستیها شنیده میشود برای چهار ساله
دوره سوم و انتخاب فرد اصلح و واجد شرایط ،بار دیگر تمام
اختیارات چینش نمایندههای شهرستانها ،باشگاهها ،آموزش
و پرورش ،ورزشکاران دختر و پسر و مربیان در اختیار رئیس
ُ
هیات فعلی نهاده شده است تا به دلخواه خود ترتیب برگزاری
مجمع مهندسی شده را بدهد!
آقای استاندار جدای از این بحث که باعث گردیده روز به روز
دامنه نارضایتی افزایش پیدا کند و بسیاری از حقایق پنهان
بماند که باعث تعجب و ُتاسف بسیاری است و این شبهه را
به وجود آورده است که ُ
واقعا در پس والیبال استان اصفهان
چه می گذرد!؟ صد البته برخی از این نکات در نوشتارهایی که
اینجانب در مواقع مختلف قلمی کردهام ،مانند(تیرهای زهر
آگین بر پیکر نحیف والیبال اصفهان) و بیتوجهی به والیبال
اصفهان قرامت و بهای سنگینی دارد! نوشتارهایی که از روی
عشق و عالقه به ورزش والیبال و برحسب وظیفه و رسالت بوده
و از چنان جامعیتی برخوردار بوده است که جای هیچ حرف
و حدیثی باقی نمیگذاشت ،اما طبق معمول در نزد برخی از
مسئوالن پاسخی در برنداشت!
آقای استاندار اینک که حضرتعالی با اشراف به تمام مسائل
و وقوف از همه مشکالتی که دامنگیر این استان شده است،
جمع کثیری از ورزشیان و پیشکسوتان والیبال استدعا
درخواست برکناری رئیس فعلی ُ
هیات ورزش را دارند و از
محضر جناب عالی استدعا دارند با ورود به مسئله انتخابات
ُ
هیات والیبال اجازه نفرمائید شرایط گذشته در مجمع انتخاب
ُ
رئیس هیات والیبال استان اصفهان تکرار شود.

آگهی مناقصه و مزایده عمومی (نوبت اول)
شهرداری فردیس در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال  ، 1400پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه و مزایده عمومی به
متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی جهت خرید
اسناد مناقصه و مزایده با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در فردیس بلوار تهرانی مقدم نرسیده به چهار راه فرگاز  ،ضمن واریز
مبلغ  2/000/000لایر به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب  400819688645نزد بانک شهر شهرداری و ارائه رسید آن نسبت به اخذ اسناد مناقصه و مزایده اقدام
نمایند  .سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه و مزایده درج شده است  .شهرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و به غیر از سپرده
شرکت در مناقصه و مزایده کلیه اسناد و مدارک مربوط به متقاضیان نزد شهرداری باقی می ماند .پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا(الف  -ب  -ج) الک
و ممهور به مهر شرکت شده و تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ  1400/10/06بصورت حضوری یا پست پیشتاز به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود.
جلسه کمیسیون مناقصات شهرداری در روز سه شنبه مورخ  1400/10/07ساعت  7:00صبح در محل دفتر شهردار فردیس برگزار خواهد شد .الزم به
ذکر است چنانچه تعطیالت غیر قابل پیش بینی به دالیل متعدد از قبیل اعالم از سوی ستاد کرونا حادث گردد به تعداد روزهای تعطیل ،آگهی تمدید می گردد.

تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/9/24 :

شناسه آگهی۱۲۳۵۳۹۰ :

فرهنگی

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «حسین شهاب»
 -پیشکسوت سینما و تلویزیون  -را گرامی می دارد

چهارشنبه  17آذر  -1400شماره 902

دریچه

سینما و تئاتر

آغاز انتشار کتابهای دانشگاهی توسط نشر عنوان؛

سرانجام با اعالم نودوچهارمین
دوره جوایز اسکار؛

«وبالگنوییس»مصطیفمحمودیوندا  الامسیانطهراینمنترششد

نشر عنوان با انتشار کتاب وبالگنویسی
تالیف و گردآوری مصطفی محمودی
و ندا الماسیان طهرانی فعالیت خود
را در بخش نشر کتب دانشگاهی نیز
آغاز کرد.
به گزارش «دنیای هوادار» بهنقل از
روابط عمومی نشر عنوان ،کتاب آموزشی
دانشگاهی وبالگ نویسی که بصورت
مشترک توسط مصطفی محمودی (مدیر
فرهنگی و رسانه ای ،کارشناس هنری و
مدرس دانشگاه) و ندا الماسیان طهرانی
(کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

روزنامه

و فریلسنر روابط عمومی و رسانه) به رشته
تحریر درآمده است را منتشر ساخت.
نویسندگان در توضیح چرایی تالیف
کتاب فوق نوشته اند« :امروزه وبالگ
نویسی و انتشار محتوا در فضای وب
با فراگیر شدن عضویت در شبکههای
اجتماعی و استفاده از نرمافزارهای
پیامرسان با استقبال کمتری مواجه
شده و روز به روز از تعداد فعالین این
حوزه کاسته میشود .البته دلیل اصلی
این کار میتواند هجوم عامه مردم به
سمت استفاده از پیامرسانها و عضویت

در شبکههای اجتماعی باشد .ولی در
این میان نبایستی از مزایای وبالگ
نویسی و انتشار محتوا در فضای وب
غافل شد« .وبالگها را میتوان بر اساس
محتویات و یا نحوه نوشتن آنها تقسیم
بندی کرد ،ساده ترین نوع وبالگ همان
نوع نوشتاری عادی است .ولی امروزه
فتوبالگ با محتوای تصویری ویدئو بالگ
با محتوای فیلمی و میکروبالگ که برای
نوشتن پیامهای کوتاه لحظه ای است.
پا به عرصه فضای مجازی گذاشته اند.
کتابی که در دست دارید تالش دارد شما

را با ساده ترین روش های ممکن با این
امکانات آشنا کند».
در تالیف این کتاب جدیدترین سر فصل
های آموزشی درس وبالگ نویسی رشته
های کاردانی و کارشناسی مد نظر قرار
گرفته و از این رو می تواند به عنوان یک
منبع آموزشی مناسب و کاربردی برای
دانشجویان و سایر عالقه مندان مورد
استفاده قرار گیرد.
کتاب وبالگ نویسی در قطع وزیری و ۱۲۲
صفحه با بهای  ۴۵هزار تومان توسط نشر
عنوان به بازار نشر عرضه شده است.
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«قهرمان» از اسکار چراغ سبز گرفت
بر طبق فهرست ،فیلمهای ارسالی از  ۹۳کشور برای
رقابت در شاخه بهترین فیلم بینالمللی نودوچهارمین
دوره جوایز اسکار واجد شرایط شناخته شدند و فیلم
قهرمان ساخته اصغر فرهادی نماینده رسمی ایران در
این رقابت خواهد بود .قهرمان که در هفتادوچهارمین
جشنواره فیلم کن برای اولین بار به نمایش درآمد و
موفق به دریافت جایزه بزرگ هیات داوران این جشنواره
شد ،داستان مردی به نام رحیم را روایت میکند که از
همسر اولش جدا شده و یک پسربچه مبتال به لکنت
زبان دارد.
رحیم که سه سال به دلیل بدهی در زندان بوده ،در یک
مرخصی دوروزه سعی میکند سرنوشت خود را تغییر
دهد اما به زودی در تاری تنیده شده از دروغهای
مصلحتی گرفتار میشود.
قهرمان با بازی امیر جدیدی ،محسن تنابنده ،فرشته
صدر عرفایی ،سارینا فرهادی و جمعی از بازیگران
بومی شیراز تصویری پرجنب و جوش از شهر شیراز به
نمایش میگذارد و آن را با نقد اجتماعی همراه میکند.
فرهادی در این فیلم ساده ،یک حکایت اخالقی پیچیده
را با تعلیقی ملموس تلفیق میکند.

آگهی ابالغ اجرائیهکالسه۱۴۰۰۰۰۴۰۰ :
بدینوسیله به خانم مینا فالح به شماره ملی  ۰۰۶۱۵۱۸۷۵۱به نشانی فردیس بلوار
مارلیک خیابان مینای غربی پالک  ۹۴ابالغ میگردد که برابر سند ازدواج شماره ۱۱۱۴۰
مورخ  1382/7/30خانم زهرا بغالنی پور صوينخ تعداد ۵۰۰عدد سکه تمام بهار آزادی
را عليه وراث مدیون آقای احمد فالح مقدم درخواست صدور اجرائیه نموده پس از
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق
ماده  18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار
محلی درج ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و
در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما
تعقیب خواهد شد950 .ف
مریم ایرانی بجندی  -رئیس اجرا واحد اجرای اسناد رسمی کرج

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین اسکندزاده و خانم سحر ثابت کارسوئی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که اسناد مالکیت ششدانگ
یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه سوم سمت شمالی قطعه پنجم تفکیکی بمساحت 66/12مترمربع بشماره پالک  ۵۸۲۶فرعی از  ۲۲اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  ۵۵۸۸فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج بنام نوشین ارزنده نسبت به  3/8دانگ مشاع
از ششدانگ و آقای حسین آرین نسبت به  2/2دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و سند بشماره چاپی ۱۳۰۲۸۵و ۱۳۰۲۸۴و دفتر الکترونیکی بشماره
 ۱۳۹۷۲۰۳۳۱۰۰۹۰۲۳۶۵۶و  ۱۳۹۷۲۰۳۳۱۰۰۹۰۲۳۶۵۵صادر و تسلیم شد سپس تمامی مورد ثبت برابر سند قطعی شماره  ۱۴۷۶۲مورخ 1397/8/29
دفتر  ۱۹۶کرج به متقاضیان بالسویه منتقل و برابر سند رهنی شماره  ۱۴۷۶۳مورخ  1397/8/29دفتر  ۱۹۶کرج در رهن بانک مسکن قرار میگیرد که اسناد
مالکیت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از
تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد951 .ف
عباسعلی شوش پاشا  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج  -از طرف اسماعیل کالنتری

اخطارماده  ۱۰۱آئین نامه اجرا
خانم به نشانی متن سند  :مینا فالح مقدم به شماره ملی  ۰۰۶۱۵۱۸۷۵۱به نشانی فردیس
بلوار مارلیک خیابان مینای غربی پالک  94در خصوص پرونده اجرایی کالسه ،۱۴۰۰۰۰۴۰۰
برابر گزارش مورخ  1400/5/31کارشناس رسمی دادگستری خودرو به شماره پالک ۷۱۷ق ۱۵
ایران  11به مبلغ  320/000/000لایر ارزیابی گردیده.لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی مذکور معترض
می باشید  ،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه
فیش بانکی دستمزد هیات کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ  15/000/000لایر به دفتر
این اجرا تسلیم نمایید .ضمنا به اعتراضی که خارج ازموعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد هیات
کارشناس باشد هیات ترتیب اثر داده نخواهد شد953.ف
مریم ایرانی بجندی  -رئیس اجرا واحد اجرای اسناد رسمی کرج

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مریم باستانی به وکالت از طرف آقای محمد باستانی ولی مالک آقای سام باستانی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده
اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان به مساحت  64/42متر مربع قطعه  ۶تفکیکی به شماره  ۷۵۶۱فرعی از  ۱۵۶اصلی
مفروز از پالک  ۱۳۷۲۴فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج به نام مالک فوق ثبت و صادر گردیده که مفقود
گردیده و تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت
در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ
انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی
است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالكيت المثنی طبق مقررات به
متقاضی تسلیم خواهد شد957 .ف
عباسعلی شوش پاشا  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج  -از طرف مسلم مرزآرا

آگهی فقدان سند مالکیت
حسب درخواست و اعالم آقای صادق شاه وردی شهرکی بعنوان (وکیل ) برابر وکالتنامه شماره ۷۸۴۶۲مورخ 1400/5/1
دفترخانه اسناد رسمی شماره  ۷۸تهران ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده بشماره  ۱۴۷۰۷مورخ 1400/7/3
دفترخانه اسناد رسمی شماره یک اشتهارد ،سند مالكيت بشماره چاپی  ۷۹۱۳۳۲ج  ۹۳مربوط به ششدانگ یک قطعه
زمین بشماره پالک ثبتی  ۶۸۲فرعی از پالک ثبتی  1159اصلی قطعه  ۱۲۲۸تفکیکی مفروز ومجزی شده از پالک یک
فرعی از اصلی مذکور واقع در اشتهارد بخش مرکزی حوزه ثبت اشتهارد که ذیل ثبت  ۱۳۸۳صفحه  ۳۷۸دفتر امالک
 ۸۶ثبت و صادر و تسلیم گردیده است به علت سرقت مفقود گردیده است مالک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی
را نموده است که مراتب باستناد تبصره یک ذیل ماده  ۱۲۰اصالحی آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار آگهی
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند معامله کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند و چنانچه
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل مدارک وسند ارائه نگردد سند مالكيت المثنی طبق مقررات
صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد956 .ف
حمید شهدوست  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اشتهارد

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مریم باستانی بموجب وكالتنامه  FNN8VMLHPRYSمورخ  1400/7/15دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی -
واشنگتن از جانب محمد باستانی به والیت فرزندش سام باستانی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۲۵۰۰متر مربع قطعه  ۴۲۵تفکیکی به
شماره  ۴۵۰فرعی از  ۳۶۱اصلی واقع در ولد آباد بزرگ .جزء حوزه ثبتی ناحیه دو کرج مورد ثبت ۴۵۱۱۹۱صفحه ۴۰۶جلد
 ۱۳۱۹امالک به نام رضا صالحی ثبت و سند صادر گردیده و برابر سند قطعی  ۱۰۳۱۳مورخ  1397/4/12دفتر  ۱۴۹کرج
به سام باستانی منتقل و سند بسريال  ۵۹۹۸۵۸صادر شد .به علت سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند
مالكيت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از
تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات
عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند
مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد958 .ف
مهران رشیدی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج -از طرف عباس صبوری
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سوژه

دیدگاه

سینا صنعت ایذه نایب قهرمان و اندیشه نگار
پارس لرستان سوم شد؛

از المپیک و جام جهانی تا پرسه در تیمهای محالت؛

فوالدین ذوب آمل قهرمان لیگ
برتر کشتی فرنگی شد

دیدار فینال لیگ برتر کشتی فرنگی میان تیم های
سینا صنعت ایذه و فوالدین ذوب آمل در سالن  ۱۲هزار
نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و در پایان
تیم فوالدین ذوب آمل در حالی که  ۴مبارزه نخست را
برابر سینا صنعت شکست خورده بود ،در  ۶مبارزه بعدی
صاحب برتری شد تا در نهایت با برتری  ۶بر  ،۴عنوان
قهرمانی لیگ برتر کشتی فرنگی را از آن خود کند.
در مهمترین مبارزه های برگزار شده ،در وزن  ۵۵کیلوگرم
الدانیز عزیزلی دارنده یک طال و  ۲برنز جهان از آذربایجان
با نتیجه سنگین  ۱۳بر  ۴مغلوب محمد حسینوند دارنده
مدال طالی نوجوانان آسیا شد .حسینوند فرنگی کار
خوزستانی چندی پیش خبر اشتغالش به عنوان رفتگر
در شهرداری دزفول خبرساز شده بود.
در فینال وزن  ۶۰کیلوگرم ،مهدی محسن نژاد که ماه
گذشته به مدال نقره امیدهای جهان رسیده بود ،با نتیجه
قاطع  ۸بر صفر برابر مهدی محسن نژاد دارنده مدال
طالی آسیا از تیم فوالدین ذوب آمل به برتری رسید.
در فینال وزن  ۶۳کیلوگرم ،سامان عبدولی برادر کوچکتر
سعید عبدولی و دارنده مدال های نقره و برنز آسیا برابر
رضا عباسی با نتیجه  ۶بر یک شکست خورد.
در فینال وزن  ۶۷کیلوگرم نیز شاهین بداغی  ۵بر  ۵از
سد حسین اسدی گذشت تا چهارمین پیروزی متوالی از
آن سینا صنعت شود.
در فینال وزن  ۷۲کیلوگرم ،محمدرضا مختاری نفر پنجم
مسابقات جهانی نروژ برابر علی ارسالن فرنگی کار با
سابقه ایران با نتیجه  ۱۱بر  ۸شکست خورد و اولین
پیروزی برای نماینده آمل به دست آمد.
در فینال وزن  ۷۷کیلوگرم ،امین کاویانی نژاد دارنده
مدال طالی آسیا و نقره امیدهای جهان ،مقابل محمد
ناقوسی با حساب  ۳بر یک صاحب برتری شد تا پس از
ارسالن ،دومین پیروزی را برای نماینده آمل کسب کند.
در فینال وزن  ۸۲کیلوگرم رسول گرمسیری با شکست
 ۱۰بر  ۵علیرضا مهمدی ،سومین پیروزی را برای نماینده
آمل کسب کرد.
در فینال وزن  ۸۷کیلوگرم ،ناصر علیزاده دارنده مدال
طالی آسیا و برنز امیدهای جهان  ،۲۰۲۱با نتیجه  ۴بر
یک مقابل مهدی ابراهیمی به برتری رسید تا با کسب
چهارمین برتری برای نماینده آمل ،دو تیم در پایان
کشتی هشتم به تساوی  ۴بر  ۴برسند.
اما در فینال وزن  ۹۷کیلوگرم ،مهدی فالح در یک مبارزه
سخت با نتیجه  ۳بر یک از سد وحید دادخواه گذشت
تا با کسب پنجمین پیروزی متوالی برای نماینده آمل،
تیم فوالدین ذوب آمل را  ۵بر  ۴از سینا صنعت پیش
بیندازد.

همیشه پای این سه چهار نفر در میان است!
سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار

با احترام به همه پیشکسوتان و بزرگانی که در عرصه
رسانه برای ورزش و فوتبال کشور خدماتی داشتهاند ،اما
به نظر میرسد برگزارکنندگان برخی از مراسمات بیشتر
دنبال تبلیغ خود هستند تا تجلیل از آنها که واقعا در
این دوره و زمانه در رسانهها با هزار و یک مشکل فعالیت
میکنند و عاشقانه مینویسند .گفتم که خود بنده از
آن دست افرادی هستم که هرگز از پیشرفت دوستان و
تجلیل دیگران ناراحت نشده و این امر در ذات من نیست.
اتفاقا خوشحال هم میشوم که به همکاران ما هم توجه
میشود ،اما پرسشی دارم؛ چرا هر جایی که برنامه تجلیل
و تقدیری است و المپیک و جام جهانی که از راه میرسد
سه چهار نفر پای ثابت آن هستند!؟ در حالی که بعضا
دو دهه است که هیچ فعالیت مطبوعاتی و رسانهای هم
ندارند .یقینا اینها خودشان موجبات تجلیل و دعوت از
خودشان را فراهم نمیکنند و به این نقطه میرسیم که
دوستانی که مراسمی مثل همین آیین زیبای نکوداشت
سازندگان فوتبال برگزار را میکنند ،بیشتر به برند و نام
آدمها توجه دارند تا کارایی ،توانایی و اثرگذاریشان!
همانطور که در کنار استاد حسن آقای حبیبی ،حسین
چرخابی ،بیژن ذوالفقارنسب و محمد مایلی کهن و دیگر
بزرگانی که مورد تجلیل قرار میگیرند باید به مربیان
سازنده و جوان هم توجه شود ،در بخش رسانه هم
باید دوستان رسانهای که سالهاست قلم و کاغذ ندیده

و ننوشتهاند و جایی در رسانه نداشتند میدان را برای
نیروهای دیگر هم فراهم کنند تا سرخوردگی و شکاف و
دلخوری پیش نیاید.
اگر امروز یک جوان با همه مشکالت و موانعی که در
رسانههاست عاشقانه مینویسد و در همه میادین حضور
دارد ،مسافرتها و امتیازات هم باید برای او باشد ،نه برای
کسانی که نیمقرن پیش یک جایی دو خط نوشتهاند و
حتی در زمان اوج فعالیت رسانهای هم تاثیری بر ورزش
نداشتهاند و بیشتر دنبال نام و نشان و استفاده از قلم
و تریبون رسانه بودهاند .یعنی رسانه برایشان هنوز هم
ابزاری برای رسیدن به منافعی است که گویا سیر شدنی
هم نخواهد بود! در فدراسیون فوتبال مشاور هستند،
همزمان از چند باشگاه لیگ برتری تا مسابقاتِ بخشها
و روستاها هم سعی میکنند رد پایی داشته باشند و اگر
از هر قشری هم مراسمی برگزار شود ،بازهم سروکله این
چند نفر پیدا خواهد.
نکته مهمتر زمان مسافرتهای ورزشی چون المپیک
و جام جهانی است ،که یک عده که اصال در رسانه
نیستند و صرفا یک زمانی در قرن گذشته! در این وادی
بودهاند پای همه آن مسافرتها هستند .در حقیقت ایراد

از این افراد نیست بلکه ایراد از سیستم و انجمنی است
که بازهم دست همینهاست که خودشان را معرفی
میکنند .پس نقش نیروهای زحمتکش و سازندگان
امروز جامعه رسانه چه میشود؟
به طور مثال وقتی دیدم که از مهدی حدادپور یکی از
نیروهای عاشق و همکار گرانقدر و و فرهیخته در آیین
نکوداشت سازندگان فوتبال تجلیل شد صد برابر خوشحال
شدم ،چرا که مهدی حدادپور سه دهه است برای وصل
کردن نسلهای مختلف تالش میکند و یک گنجینه زنده
در فوتبال ایران و جهان محسوب میشود.
بابت تلنگری که میزنم شاید از فردا همین باند زیرزمینی
برایم خط و نشان هم بکشند ،اما در زندگی جز خداوند
به دیگری متکی نبوده و نیستم و سعی کردهام و برای
خودم یک خط کشی تبیین کنم ،مطالبم را هم با آن خط
کش میسنجم و می نویسم.
کار خوب از جانب هر شخص ،تیم و گروهی که باشد
خوب است و آنکه خالف جهت منافع ورزش و فوتبال
کار کند را هم باید نقد کرد .این مطلب هم تنها و تنها
یک تلنگری است برای تصمیمسازان تا به فکر فرو روند
و توجه به نسلهای بعد هم داشته باشند.

یادداشت

اصال همان دربیهای علیاصغری را میخواهیم؛

از«طال»بودنپشیامنگشتهایم!
امیر کریمی
کارشناس فوتبال

عجب روزگار سختی بر فوتبال ما حاکم است! تنها دلخوشی
ی ما ،دستخوش دستاندازهایی شده ،که گاهی
اینروزها 
خودساخته و گاهی هم ناخودآگاه آن را دچار تندبادی
مخوف کرده ،که ظاهر ًا دیگر برای آرام شدن به عصایی
معجزهآسا نیازمند است .عجیب است که سالیان مدیدی
روی آرامش در این فوتبال دیده نمیشود! کشمکش و
هیاهو در کنار همه نداشتههایمان رمقی برای پدیده جذابی
که قرار بود غمهایمان را چون آب روان بشورد ببرد ،نگذاشته
است .ظاهرا مهم هم نیست هر اتفاقی بیافتد ،گویا این راه
کج تا ثریا ادامه خواهد داشت.
بدونشک بعد از تیم ملی ،پرسپولیس و استقالل معیار
سنجش کیفیت این فوتبال هستند و دربی تهران هم
تابلو اعالنات آن .سه دهه پیش را به یاد آورید! یک طرف
منصورخان مرحوم ،طرف دیگر هم علی آقا پروین .آنروزها

حرف از پرس نبود ،حرف از فا ِز دفاع ،انتقال و حمله نبود،
اصال این همه اصطال ِح آبدا ِر فوتبال را کسی نمیدانست،
راستی! فضای مجازی هم در کار نبود ،انگار هر چه که بود
واقعیتر از حاال بود ،البته فراموش نکنیم که مهمتر از همه
پول و حرفش هم نبود ،یادش بخیر ،آزادی پی ِر امروز هم
جوانتر بود ،دربی و کیپ تا کیپ جمعیت از دو ارتش سرخ
و آبی که اینروزهای جایش را به سکوتی زجرآور داده است.
اینروزها تنها چیزی که نیست فوتبال است ،بازیها بیرمق
و بدونریسک ،سرد که نه دیگر یخ شده! البته که فوتبال
ما کامال علمی شده ،مثال تاکتیکیتر شده ،مربیانمان هم
اصول فنی را یاد گرفتهاند ،اصال فلسفهدار شدهاند ،دیگر
ِ
عقب پیکان کل باشگاه نیست و هر کدام دبدبه
صندوق ِ
کبکبهای بهم زدهاند .با این اوصاف در اصل باید فوتبالی در
سطح روز دنیا ببینیم ،اما افسوس و صد افسوس! در اینجا
هنوز هم داور و عوامل بیرونی مقصر باختهایمان هستند
و مربیان تاکتیکی و فنیمان ِ
حرف فنی برای گفتن ندارند و
به  ۹۰دقیقه توپبازی فوتبال میگویند.
بزرگواران! ما از طال بودن پشیمان گشتهایم! ما را همان مس
بهتر است! همان فوتبال کوچه بازاری همان فوتبالی که نه
رسانهای در آن بود و نه صحبتی از علم تغذیه ،بدنسازی فقط
تپههای داوودیه با پرویزخان کماسی و آقا ولی صالحنیا...
حداقل آنزمانها نود دقیقه که فوتبال میدیدیم و لذت هم

میبردیم.
در نهایت حیف از این فوتبال و استعداد که سالهاست به
بیراهه میرود ،حیف از این حجم از انرژی ،وقت و هزینه!
باز هم میگوییم ،باور کنید از طال بودن پشیمان گشتهایم،
فرهاد خان و آقا یحیی! ما دیگر به همان دربیهای قدیمی
بکش زیرش و علی اصغری راضی هستیم ،اصال دربی خوب
نخواستیم همان بازی های دیگر لیگ را باکیفیت برگزار کنید
این یکی پیشکش...

ورزشی

سهمیه فوتبال ایران  ۳+۱شد
کنفدراسیون فوتبال آسیا ،ردهبندی کشورها را در سال  ۲۰۲۱اعالم کرد که در این رنکینگ ،عربستان
سعودی ،کره جنوبی ،ژاپن و ایران در چهار رده نخست قرار دارند .براساس امتیازدهی کنفدراسیون
فوتبال آسیا به فوتبال باشگاهی کشورها ،سهمیه لیگ قهرمانان سال  ۲۰۲۳مشخص شده و سهمیه
ایران  ۳+۱خواهد بود.
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مقاله

سرخابی

از تاثیر بر نحوه بازی و مشاهده تا بازاریابی ورزش؛

بر اساس تازهترین ردهبندی
تیمهای باشگاهی؛

انقالیب به نام «هوش مصنوعی» در ورزش
خالصهای از رویدادهای اصلی روز است.

حسین بیگی
محقق حوزه هوش مصنوعی

اکنون که به سال  2021وارد می شویم ،می بینیم
که دنیای ورزش با جهش تکامل یافته ای در حوزه
تکنولوژی و فناوری اطالعات پیش می رود .در حالی
که آمار از ابتدا همیشه نقش اصلی را در ورزش بازی
کرده است ،هوش مصنوعی به طور قابل توجهی
بر سطح تعامل مخاطبان ،ایجاد یک استراتژی برای
بازیها و نحوه انجام آنها تأثیر گذاشته است.
ما می بینیم که تجزیه و تحلیل داده ها و هوش
مصنوعی در ورزش به میزان قابل توجهی استفاده
می شود .استفاده از هوش مصنوعی در ورزش در چند
سال اخیر به یک موضوع رایج تبدیل شده است .و با
توجه به تأثیر مثبتی که دقت فناوری در ورزش به
ارمغان میآورد ،تردیدی وجود ندارد که در این حوزه به
شکوفایی خود بیشتر و بیشتر ادامه میدهد.
در این مقاله به مواردی که هوش مصنوعی در ورزش
استفاده می شود و نحوه استفاده از آن در ورزش های
مختلف می پردازیم .همچنین به شما خواهد گفت که
در حوزه هوش مصنوعی به کدام شرکت های ورزشی
توجه بیشتری کنید

ورزش های مبتنی بر واقعیت مجازی
واقعیت مجازی ( )VRبعد متفاوتی به ورزش و
گیمیفیکیشن اضافه کرده است ،زیرا اکنون با تجهیزات
واقعیت مجازی ،عالقه مندان می توانند به صورت
مجازی با یکدیگر در سراسر جهان رقابت ورزشی کنند.
یک پلتفرم مجازی با فناوری هوش مصنوعی یک
تجربه واقعی را در یک محیط مجازی ارائه میکند که
با تجربه تماشای زنده بازی تا حد بسیار زیادی مطابقت
دارد .همچنین با ظهور  ،5Gاین گونه تجربیات تعاملی
تر می شود و صنعت ورزش برای همیشه متحول می
شود.
پخش زنده و پخش تلویزیونی
هوش مصنوعی عالوه بر اینکه دنیای ورزش را برای
مربیان و بازیکنان متحول می کند ،همچنین تأثیر
قابل توجهی بر نحوه تجربه ورزش توسط مخاطبان و
بینندگان بازی ها دارد .سیستمهای هوش مصنوعی
میتوانند برای انتخاب خودکار زاویه دوربین مناسب
برای نمایش بر روی صفحه نمایش بینندگان ،ارائه
زیرنویسها برای رویدادهای زنده به زبانهای مختلف

در فوتبال بر کسی پوشیده نیست که پیش بینی ها
و نگرش هایی که برای مربیان از الگوریتمهای مبتنی
بر هوش مصنوعی به دست میآیند ،میتوانند ارزش
بیشتری به تیم ها بیافزایند .فنآوریهایی مانند
فناوری خط هدف ( ،)GLTکمک داور ویدیویی ()VAR
با ارائه پشتیبانی از داوران برای تصمیمگیری درست در
طول بازی ،کارایی بازی را بهبود دادهاند .عالوه بر این،
 ،Olocipیک شرکت مستقر در مادرید ،از الگوریتمهای
یادگیری ماشینی برای پیشبینی موفقیت یا شکست
در زمین برای  15دقیقه آینده در حین انجام بازی
استفاده میکند.
در تنیس هوش مصنوعی ویمبلدون را زنده کرد .به
لطف  IBMاین فناوری پیشگامانه واتسون  AIتوانایی
درک ،یادگیری و تعامل را دارد .این به طرفداران تنیس
اجازه می دهد تا بازی را از نزدیک ببینند ،بنابراین
بینش ارزشمندی به دست آورده و تجربه تماشای
خود را بهبود می بخشد .به آی بی ام واتسون آموزش
داده شده است که بهترین لحظات در یک مسابقه را
تشخیص دهد .همه این کارها را انجام می دهد :از
گوش دادن به سر و صدای جمعیت و احساس واکنش
آنها تا توجه به زبان بدن مخاطب .از همه این عناصر
برای تولید نکات برجسته ویدیویی استفاده میکند که

مربیگری تقویت شده هوش مصنوعی:
هوش مصنوعی همچنان تأثیر قابلتوجهی بر
تصمیمهای استراتژیک اتخاذ شده توسط مربیان ،قبل،
در حین و بعد از بازی دارد .پلتفرمهای هوش مصنوعی
با کمک سنسورهای پوشیدنی و دوربینهای پرسرعت،
یک پاس رو به جلو ،یک ضربه پنالتی LBW ،در کریکت
و بسیاری از اقدامات مشابه را در ورزشهای مختلف
اندازهگیری میکنند .این داده ها مربیان را قادر می
سازد تا بازیکنان را بهتر برای رقابت آماده کنند .این
تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده از بازیکنان به همراه
متغیرهای کمی و کیفی به مربیان کمک می کند تا
برنامه های آموزشی بهتری برای تیم خود ایجاد کنند.
بهبود عملکرد بازیکنان:
هوش مصنوعی همچنین برای بهبود عملکرد بازیکنان
استفاده می شود .برنامههایی برای ارزیابی مهارتهای
بسکتبالیستها از  Computer Visionو Machine
 Learningاستفاده میکنند و به آنها وسیلهای برای
بهبود میدهند .ثبت این معیارهای عملکرد ورزشکاران
نه تنها معتبر است ،بلکه به بازیکنان کمک می کند
تا مناطقی را که حداکثر پتانسیل برای برتری در آن
ها دارند و مناطقی که هنوز نیاز به بهبود دارند را درک
کنند.
هوش مصنوعی در روزنامهنگاری ورزشی
با استفاده از قدرت پردازش زبان طبیعی ( ،)NLPهوش
مصنوعی میتواند چهره روزنامهنگاری را به طور کامل
تغییر دهد .با ورود روزنامه نگاری خودکار به بازار،
روزنامه نگاری ورزشی بسیار تحت تأثیر هوش مصنوعی
قرار می گیرد .هوش مصنوعی از داده های ورزشی برای
ایجاد اطالعات قابل خواندن در رویدادهای مختلف
ورزشی استفاده می کند .برای مثال ،نرمافزاری مانند
 Wordsmithقادر به پردازش رویدادهای ورزشی و ارائه

بر اساس موقعیت مکانی بیننده ،و همچنین امکان
استفاده از فرصتهای کسب درآمد از طریق تبلیغات به
پخشکنندهها مورد استفاده قرار گیرد.
هوش مصنوعی در پیشبینیهای مسابقه
یادگیری ماشینی را میتوان برای پیشبینی نتیجه
مسابقات استفاده کرد .چه در فوتبال ،چه در کریکت،
جایی که دادههای انبوه در دسترس است ،میتوان یک
نتیجه مدل برای پیشبینی رویاروییهای آتی ایجاد
کرد.
نحوه استفاده از هوش مصنوعی در ورزش های مختلف
در بیسبال یکی از زمینه های کلیدی که هوش
مصنوعی توانسته است در این ورزش پیشرفت زیادی
برای ورزشکاران ایجاد کند ،مثل جستجوی بازیکنان
جدید  ،هوش مصنوعی اطالعاتی را در مورد بازیکنان
جمعآوری میکند ،مانند سرعت متوسط و زاویه ضربه
زدن چوب یا سرعتی که با آن میتوانند آن را به بیرون
پرتاب کنند .همچنین از  ،VRیعنی واقعیت مجازی،
یک ابزار شبیهسازی استفاده میکند که به ضربهزنان
اجازه میدهد تا تمرین کنند تا ضربهزنان بر پرتابهای
پرتابکنندههای خاص تسلط پیدا کنند.

میتوان آن را در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی به
اشتراک گذاشت.
در بسکتبال تیمهای  NBAتوجه خود را به هوش
مصنوعی و یادگیری ماشینی نیز معطوف کردهاند .یک
برنامه بینایی کامپیوتری و مبتنی بر هوش مصنوعی
که می تواند به بازیکنان در بهبود پرتاب های بسکتبال
کمک کند .این برنامه شخص ،سبد و خط سه نقطه
را تشخیص می دهد و متوجه می شود که آیا توپ
ساخته شده است یا از دست رفته است .همچنین سایر
آمار پرتاب ها مانند زاویه پرتاب ،پرش عمودی ،زمان
واکنش و زاویه پا را ارائه می کند.
نتیجه گیری
هوش مصنوعی قرار است برای مدت طوالنی در
صنعت ورزش حضور داشته باشد .با پیشرفت هوش
مصنوعی ،حسگرها ،پردازندهها و الگوریتمها قطعا روز
به روز دقیق تر میشوند و مخاطبان تجربهای هیجان
انگیزتر از تماشای مسابقات خواهند داشت .اغراق
نخواهد بود اگر بگوییم هوش مصنوعی به نحوه بازی،
مشاهده و بازاریابی ورزش در سرتاسر جهان شکل
زیباتری خواهد داد.
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پرسپولیس در جایگاه پنجم آسیا
و استقالل در رده دوازدهم
بر اساس تازهترین ردهبندی تیمهای باشگاهی فوتبال
جهان که روز  ۱۶آذر از سوی سایت «فوتبال دیتابیس»
اعالم شد ،تیم فوتبال پرسپولیس در رتبه نخست
باشگاههای ایران قرار گرفت .قهرمان فصل گذشته لیگ
برتر فوتبال ایران با  ۱۶۰۸امتیاز و بدون تغییر نسبت به
رده بندی هفته گذشته در رتبه پنجم قاره کهن باقی ماند
و با  ۳پله صعود در رتبه  ۱۰۸جهان ایستاد.
تیم فوتبال استقالل با  ۱۵۲۸امتیاز و بدون تغییر نسبت
به رده بندی هفته قبل در رتبه دوم فوتبال باشگاهی
ایران باقی ماند .شاگردان فرهاد مجیدی بدون تغییر
نسبت به رده بندی هفته گذشته در جایگاه  ۱۲آسیا
باقی ماندند و با  ۴پله سقوط در سطح جهانی در رتبه
 ۲۳۲قرار گرفتند.
تیم فوتبال سپاهان با  ۱۵۲۰امتیاز بدون تغییر نسبت
به رده بندی قبلی سومین تیم برتر فوتبال ایران است.
این تیم بدون تغییر نسبت به رده بندی قبلی در رتبه ۱۵
آسیا جای گرفت .طالیی پوشان اصفهان در سطح جهانی
در مقایسه با هفته گذشته با  ۱۴پله سقوط در رتبه ۲۵۰
قرار گرفته اند .در این رده بندی تیمهای تراکتور ،فوالد
و گل گهر سیرجان به ترتیب در رتبههای چهارم تا ششم
فوتبال ایران جای گرفتهاند.
بر اساس این ردهبندی در قاره آسیا جایگاه  ۵تیم
نخست نسبت به رده بندی پیشین تغییری نداشته
و تیم کاوازاکی فرونتال ژاپن با  ۱۶۹۳امتیاز همچنان
صدرنشین است .پس از این تیم ،الهالل عربستان
سعودی با  ۱۶۸۴امتیاز در رتبه دوم جای دارد .چونبوک
موتورز کره جنوبی با  ۱۶۲۱امتیاز در رتبه سوم است.
تیم اولسان هیوندای کره جنوبی با  ۱۶۱۲امتیاز باالتر از
پرسپولیس در رتبه چهارم قاره کهن قرار دارد.
در ردهبندی جهانی نیز جایگاه  ۴تیم اول جدول تغییری
نداشته و بایرن مونیخ با  ۲۰۹۲امتیاز مانند هفته گذشته
در صدر جدول ایستاده است .پس از سرخپوشان آلمانی،
تیم لیورپول انگلیس با  ۲۰۱۳امتیاز و منچسترسیتی با
 ۲۰۰۹امتیاز به ترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار گرفته
اند .رئال مادرید با  ۲۰۰۰امتیاز در رتبه چهارم جای گرفته
و اینترمیالن با  ۱۹۷۴امتیاز و با یک پله صعود در رتبه
پنجم برترین تیمهای باشگاهی جهان ایستاده است .بر
اساس این رده بندی بارسلونا با  ۶پله سقوط در رتبه ۲۲
جهان قرار دارد.
 ۱۰تیم برتر فوتبال باشگاهی جهان :بایرن مونیخ،
لیورپول ،منچسترسیتی ،رئال مادرید ،اینتر میالن،
چلسی ،آژاکس ،پاری سن ژرمن ،آتاالنتا و ناپولی.
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«دنیای هوادار» یاد روح قلم و مرام زنده یادان ناصر احمدپور و عباس عبدالملکی ،بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی کشور را پاس می دارد

داستان جلد

پهلوان «ابراهیم جوادی» در گفتوگو با «دنیای هوادار» مطرح کرد:

متاسفانهفدراسیونکشیتدرحلقهایمحصورادارهمیشود!
محمدرضا ولی زاده
دبیر تحریریه

پهلوان «ابراهیم جوادی» دارنده مدال برنز کشتی آزاد
المپیک  ۱۹۷۲مونیخ و چهار مدال طالی قهرمانی جهان
در گفتوگویی اختصاصی با روزنامه «دنیای هوادار» خاطر
نشان کرد :متاسفانه فدراسیون کشتی روزهای خوبی را
سپری نمیکند ،اتفاقاتی که در این فدراسیون رقم خورده
است ،در شان ورزش اول کشور نبوده و به عقیده بنده
رئیس فدراسیون باید پاسخگوی عملکرد خود باشد ،گرچه
این مسائل موجب دلخوری و آزردگی خاطر بسیاری از
پیشکسوتان و دلسوزان کشتی کشور نیز شده است.
پیشکسوت کشتی ایران مطرح کرد :متاسفانه مدت زمانی
است که فدراسیون کشتی در یک حلقه محصور اداره
میشود ،اغلب افرادی که در فدراسیون کشتی فعالیت
میکنند ،از نزدیکان و دوستان رئیس فدراسیون هستند،
این موضوع هم اتفاق زیبندهای برای ورزش و کشتی
نیست ،کشتی ایران بزرگان متعددی دارد که یقینا این
افراد از کسانی که تحت رفاقت یا هر موضوع دیگری در
فدراسیون یا تیمهای ملی مشغول فعالیت هستند،
شایستهترند ،افرادی که رزومه درخوری برای هدایت تیم
هایملی یا پستهای مدیریتی در فدراسیون کشتی دارند،
اما ً
صرفا بهعلت ارتباط نداشتن با رئیس فدراسیون ،کشتی
را از استفاده تواناییهای آنها محروم کرده اند.
این پیشکسوت عنواندار اظهار کرد :کشتی ایران در
آوردگاههای المپیک و جهانی در سال اخیر شرکت کرد،
متاسفانه در رقابت های توکیو ،کشتی کشور علیالخصوص
کشتی آزاد نتایج مطلوبی کسب نکرد و این نتایج ضعف
مدیریت کشتی را به طور کامل عیان کرد ،اما در رقابتهای
جهانی نروژ شرایط تغییر کرد ،اصوال پس از رقابتهای
المپیک ،کشورهای صاحب سبک ،جوانگرایی یا به اصطالح
خانه تکانی میکنند ،به علت اینکه رقابتهای جهانی نروژ
تنها  ۴۰روز پس از المپیک توکیو بود ،بسیاری از کشورها با
تمام توان خود وارد این رقابتها نشده بودند.
وی افزود :روسیه با تیم دوم خود به نروژ آمده بود و
کشورهایی چون آذربایجان ،گرجستان و ...اصال با تیم
کامل شرکت نکرده بودند ،با این اوصاف تیمملی کشتی
آزاد ایران در بخش تیمی بازهم به عنوان سومی رسید ،البته
نتایج ضعیف المپیک موجب شد مردم گمان کنند آقایان
در مسابقات اسلو معجزه کردهاند که به عقیده اهل فن،
این نتایج تنها تحت تاثیر المپیک قرار گرفته بود ،گرچه
موفقیت ورزشکاران ایرانی موجب خرسندی همه ما است،
اما با واقعیتهای کشتی نیز باید روبهرو شد.
پهلوان جوادی تصریح کرد :در ضمن تمام کشتیگیرانی

که در جهانی مدال گرفتند و درخشیدند ،افرادی بودند که
در زمان رسول خادم در ردههای پایه کشف شده بودند ،اما
آقایان دوست دارند ،همهچیز را به نام خود و دوستانشان
قبضه کنند ،وگرنه پایهریزی این قهرمانان در ردههای
نوجوانان و جوانان در دوران مسئولیت رسول خادم بود که
نمیتوان زحمات و خدمات او را به کشتی ایران نادیده
گرفت.
وی گفت :اختالفات فدراسیون کشتی و کمیته ملی المپیک
باید درون خانواده ورزش حل شود ،اینکه آقایان تهدید به
شکایت در مراجع بینالمللی میکنند ،نه زیبنده است و نه در
جهت حفظ منافع کشور ،فدراسیون کشتی باید جایگاه کمیته
ملی المپیک را درک و با اولویت قرار دادن منافع ورزش
کشور ،عمل کند ،گرچه همان نهادهای بینالمللی منتظر
رخدا ِد چنین مسائلی در ورزش ایران هستند ،اما ما نباید با
تصمیمهای غیرمنطقی موجب آسیب به ورزش کشور شویم.
وی همچنین درخصوص مسابقات انتخابی تیمملی افزود:

پرداخت کند.
وی گفت :متاسفانه فدراسیون و آقای دبیر ،کشتی بانوان
را فراموش کردهاند ،کشور ما استعدادهای درخشانی در این
حوزه دارد ،اما فدراسیون کشتی هدفی برای رشد و موفقیت
کشتی بانوان ندارد ،در زمان مدیریت رسول خادم ،کشتی
بانوان در کنار کشتی آقایان فعالیتی همسان داشت و نتایج
بسیار خوبی هم کسب کرد ،اما فعال کشتی بانوان در اولویت
فدراسیون کشتی نیست که یکی از بزرگترین نقاط ضعف
فدراسیون محسوب میشود.
این پیشکسوت برجسته کشتی درخصوص سطح فنی
رقابتهای لیگ برتر عنوان کرد :برگزاری رقابتهای لیگ
برتر کشتی به صورت حرفهای نیست ،مهمتر از همه ،لیگ
برتر کشتی ایران فرسایشی شده و این موضوع میتواند به
تیمملی آسیب جدی برساند ،نکته عجیب اینجاست که تازه
در برای حضور در مرحله نیمهنهایی و فینال ،تیمهای متمول
با ملیپوشان قرارداد امضاء میکنند تا یک یا نهایتا دو کشتی

درخصوص حواشیهای همیشگی انتخابیهای تیمملی
کشتی ،قطعا مواردی رخ میدهد که چرخه انتخابی را از
حالت معمول خود خارج میکند ،رئیس فدراسیون و سرمربی
تیمملی باید بیطرف و بهدنبال اجرای عدالت باشند ،نه
اینکه شرایط را طوری رقم بزنند که تنها نفراتی که خودشان
میخواهند راهی تیمملی شوند ،شوربختانه همانطور که در
جایجای فدراسیون کشتی شایسته ساالری وجود ندارد ،در
موضوع انتخابیهای تیمملی هم این مقوله مطرح است.
پهلوان جوادی گفت :در آخرین سوءمدیریت فدراسیون
کشتی ،فدراسیوننشینها برای شرکت داوران در مسابقات
بینالمللی ،بهجای اینکه به داوران حقوقی را پرداخت کنند،
تمام هزینههای اعزام را از آنها گرفتهاند که این موضوع
فراتر از یک فاجعه است ،این یعنی یک داور برای شرکت
در رقابتی حتی مبلغی را به عنوان حقوق دریافت نمیکند،
بلکه باید تمام هزینههای شرکت در مسابقه را هم خودش

بگیرند ،با این شرایط لیگ کشتی ما پدیده و استعدادی به
کشتی و تیمملی اضافه نمیکند و تنها منبعی برای کسب
درآمد ملیپوشان شده است.
وی تصریح کرد :همچنین تفاوت سطح مشهود تیمها هم
از دیگر نکات منفی برگزاری رقابتهای لیگ برتر است،
فدراسیون باید شرایطی را ایجاد کند تا با نزدیک شدن
سطح تیمها ،رقابتها هم جذابیت بیشتری داشته باشد و
تشکیل تیمملی
حساسیت بازیها باال رود تا در آخر موجب
ِ
قدرتمندیشود.
پهلوان جوادی در مورد شرایط مربیان سازنده کشتی گفت:
متاسفانه جایگاه مربیان سازنده در کشتی حفظ نشده است،
فدراسیون کشتی بجای اینکه فقط با نزدیکان خود کار کند،
بهتر است در تیمهای ملی از مربیان سازنده بیشتری بهره
ببرد ،اینکه کشتی پُر مدالترین ورزش تاریخ کشور شده است،
از زحمات و تالشهای بیدریغ همین مربیان سازنده است،

کسانی که بزرگترین قهرمانان را در سطح المپیک و جهانی
تربیت کردهاند و حاال نهتنها از آنها تقدیر نمیشود ،بلکه
گاهی از اوقات ،فدراسیوننشینها حرفهایی را در موردشان
به زبان میآورند که زیبنده جایگاه این بزرگان نیست و فقط
تاسفآور است.
دارنده مدال برنز المپیک مونیخ درخصوص سفر ماه آینده
تیمملی کشتی آزاد به کشور آمریکا تصریح کرد :اخیرا قرار بر
این شده که در ماه آتی تیمملی کشتی آزاد ما به آمریکا اعزام
شود و دیداری دوستانه با تیمملی کشتی آزاد آمریکا داشته
باشد ،در ابتدا باید فدراسیون کشتی مشخص کند که مبنای
این اعزام چیست ،مگر مسابقاتی در پیش است که بخواهیم
برای آمادهسازی تیمملی چنین تدارکی ببینیم!؟ اصال مبنای
انتخاب کشور آمریکا چه بوده است!؟
وی افزود :کشتیگیران آمریکا توانمند هستند ،اما رقیب
اصلی کشتی ایران کشور روسیه است ،آقایان باید دالیل این
سفر را که ممکن است برای ما هزینههایی هم داشته باشد را
بیان کنند ،گرچه آنچه که شنیدیم این سفر تنها جنبه رقابتی
برای کشتی ندارد و برخی از آقایان بهدنبال تحقق اهداف
شخصی خود هستند .به هر جهت امیدواریم در این مورد
فدراسیون کشتی شفافسازی کند ،چرا که هیچ دلیلی برای
سفر به آمریکا وجود ندارد.
پیشکسوت کشتی ایران درخصوص شرایط فعلی کمیته ملی
المپیک گفت :کمیته ملی المپبک با ریاست دکتر صالحی
امیری متحول شده است ،بدون شک عملکرد تیم مدیریتی
فعلی کمیته ملی المپیک با هیچ دورهای قابل قیاس نیست،
اینکه حفظ شان و احترام پیشکسوتان ورزش مهمترین هدف
کمیتهملی المپیک است ،جای تقدیر دارد.
پهلوان جوادی درخصوص الکساندر مدوید قهرمان افسانهای
شوروی گفت :مدوید قهرمان بسیار بزرگی بود و نامش
در تاریخ کشتی ماندگار خواهد ماند ،او توانسته  ۳مدال
طالی المپیک  ۱۹۶۴توکیو ،المپیک  ۱۹۶۸مکزیکوسیتی و
المپیک  ۱۹۷۲مونیخ و هفت بار قهرمانی جهان را بدست
آورد و فیال او را یکی از بهترین آزادکاران تاریخ معرفی کرده
است ،مدتی از نزدیک با او در ارتباط بودم ،او انسان بزرگی
است.
عجیب کشتی ایران،
وی همچنین درخصوص دو جدال
ِ
شکست محمدحسن محبی در بازیهای آسیایی سئول
مقابل عبدالمجید پاکستانی و شکست رضا سوختهسرایی
از مهمال شویلی گفت :این دو کشتی بسیار عجیب بود که
در آخر هم دالیل آن دو شکست مشخص نشد ،دو شکستی
که برای کشتی ایران بسیار غیرمنتظره بود.
وی در پایان درخصوص شرایط هیات کشتی استان البرز
خاطر نشان کرد :خوشبختانه کشتی استان در شرایط
بسیار خوبی قرار دارد و آقای یاری به عنوان رئیس هیات،
اقدامات و فعالیتهای مهمی را انجام داده است ،گرچه
فدراسیون تعاملی با هیاتهای استانی ندارد و کمک
خاصی هم به هیاتهای استانها نمیکند ،اما باتوجه به
شرایط فعلی فدراسیون ،هیات کشتی البرز عملکرد قابل
قبولی داشته است.

پیشکسوت کشتی ایران مطرح کرد :متاسفانه مدت زمانی است که فدراسیون کشتی در یک حلقه محصور اداره میشود ،اغلب افرادی
که درفدراسیونکشتی فعالیت میکنند ،ازنزدیکان و دوستان رئیس فدراسیون هستند ،این موضوع هم اتفاق زیبندهای برای ورزش وکشتی نیست،
کشتی ایران بزرگان متعددی داردکه یقینا این افراد ازکسانیکه تحت رفاقت یا هرموضوع دیگری درفدراسیون یا تیمهای ملی مشغول فعالیت هستند،
ً
صرفا بهعلت ارتباط نداشتن با
شایستهترند ،افرادی که رزومه درخوری برای هدایت تیم هایملی یا پستهای مدیریتی در فدراسیون کشتی دارند ،اما
رئیس فدراسیون ،کشتی را از استفاده تواناییهای آنها محروم کرده اند.

