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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به ویژه
شهید رضا پناهی راگرامی می دارد

کرونا در ایران

 284هزار و  371نفر از مبتالیان
کرونابهبود یافتند
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
تاکنون  ۳۲۶هزار و  ۷۱۲نفر در کشور به طور قطعی به ویروس
کرونا مبتال شدهاند و با فوت  ۱۶۳نفر در  ۲۴ساعت گذشته،
شمار جانباختگان این بیماری به  ۱۸هزار و  ۴۲۷نفر رسیده
است و تاکنون  284هزار و  371نفر از بیماران ،بهبود یافته و
از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
سیما سادات الری روز گذشته درباره آخرین آمار مبتالیان
قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این
ویروس بیان کرد :تا دیروز و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ،دو هزار و  ۲۰بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که  ۹۶۱مورد بستری شدند .با این حساب،
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۳۲۶هزار و  ۷۱۲رسید.
وی ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۶۳ ،بیمار
کووید  ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری تاکنون به  ۱۸هزار و  ۴۲۷نفر رسید.
معاون وزیر بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۲۸۴هزار و
 ۳۷۱نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند .همچنین  ۴۰۲۲نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری گفت :تاکنون دو میلیون و  ۶۸۶هزار و  ۴۹۸آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت با اعالم اینکه همچنان  ۲۶استان
در وضعیت قرمز یا هشدار کرونا هستند ،افزود :استانهای
مازندران ،تهران ،قم ،گلستان ،خراسان شمالی ،اردبیل،
اصفهان ،البرز ،خراسان رضوی ،کرمان ،سمنان ،آذربایجان
شرقی ،مرکزی ،یزد و گیالن در وضعیت قرمز قرار دارند.
همچنین استانهای فارس ،ایالم ،لرستان ،هرمزگان ،زنجان،
قزوین ،آذربایجان غربی ،بوشهر ،همدان ،چهارمحال و بختیاری
و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.
وی گفت :استان آذربایجان غربی در وضعیت هشدار قرار دارد.
در این استان شاهد خیز نسبتا متوسط ابتال و بستری کرونا
در اسفند  ۹۸بودیم .از اواخر فروردین روند ابتال و بستری
کرونا در این استان رو به کاهش گذاشت و در اردیبهشت به
پایداری رسید.
الری افزود :به رغم توصیه های بهداشتی از خرداد ،امسال
همسو با سایر استانها شاهد روند صعودی ابتال و بستری
کرونا در آذربایجان غربی بودیم به طوری که روزهای پایانی
خرداد و اوایل تیر شاهد بیشترین میزان ابتال و بستری کرونا
در این استان بودیم.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد :در یکماه گذشته با تالش
کادر بهداشت و درمان و همکاری مردم شاهد روند کاهشی
ابتال و بستری کرونا در استان آذربایجان غربی هستیم البته
در برخی شهرهای این استان مانند ارومیه ،خوی ،تکاب،
سردشت ،میاندوآب با شدت بیشتر کرونا مواجه هستیم.
وی گفت :در استان آذربایجان غربی از ابتدای مرداد
بیشترین میزان استفاده از ماسک در ادارات و بانکها انجام
شده است .بیشترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی
در بیمارستانهای بوده و کمترین میزان آن در پایانه های
مسافربری درون شهری با  ۳۶درصد و بعد از آن پایانه های
مسافری برون شهری با  ۵۵درصد است.
وی افزود :از ابتدای مرداد تاکنون  ۲۳۴واحد متخلف صنفی
یا صنعتی در آذربایجان غربی پلمب شده و  ۱۱۱واحد متخلف
دیگر به مراجع قضایی معرفی شده اند .امیدواریم را رعایت
پروتکل های بهداشتی و همکاری همگانی در این زمینه
شاهد خروج استان آذربایجان غربی از وضعیت هشدار باشیم.

خبری

گزارش اول

پویشی برای تحصیل کودکان محروم؛

آغازیبرچرخهمهربانی
ماجرای پویش یادگار مهر از آن جایی شروع شد که یکی از
داوطلبان جمعیت طلوع بی نشانها ،یکی از عزیزان خود
را در اثر ابتال به کرونا از دست داد ،این داوطلب جوان به
خاطر عشق و عالقه و وابستگی زیاد به این عزیز از دست
رفته این پویش را برای تحصیل کودکان مناطق محروم
راهاندازی کرد.
در این راستا خانوادههای داغدار ،در قالب این پویش
میتوانند هزینه مراسم عزای عزیز از دست رفته خود را
صرف خرید لوازمالتحریر و کیف مدرسه برای دانشآموزان
مناطق محروم و کمبرخوردار کرده و رویای مدرسه رفتن
کودکی را محقق کنند.
«اکبر رجبی مشهود» -مدیرعامل جمعیت طلوع بی نشان
ها -درباره راه اندازی پویش یادگار مهر می گوید :ما از قبل
یک تعداد کودک در مناطق کم برخوردار و محروم کشور را
شناسایی کرده بودیم که امکانات الزم برای رفتن به مدرسه
را نداشتند .تا این حد که یکبار با پدری مواجه شدیم که
به خاطر نداشتن پول برای تامین لوازم مدرسه ،دخترش را
از رفتن به مدرسه محروم کرده بود اما گروه که به موقع
با این پدر و مشکالتش آشنا شدند به سرعت بسته ای
از لوازم التحریر و کیف مدرسه را در اختیار این کودک و
خانواده اش قرار دادند از آن پس پدر توافق کرد که دخترش
به مدرسه برود.
مدیرعامل جمعیت طلوع بی نشان ها ادامه می دهد:
درست است که در حال حاضر به خاطر کرونا بچه ها
شرایط رفتن به مدرسه را ندارند اما آنها باید به صورت
آنالین آموزش هایشان را ادامه دهند به همین دلیل نیاز

به امکانات آموزشی از جمله کیف مدرسه ،لوازم التحریر
و گوشی هوشمند ،نه تنها انگیزه آن ها برای آموزش و
یادگیری را افزایش می دهد بلکه مسیر آموزش را نیز برای
آن ها سهولت می بخشد.
رجبی ادامه می دهد :حال پویش یادگار مهر به این علت
راه اندازی شده که مردم به جای تاج گل ،این پول را صرف
تهیه کیف و لوازم التحریر مدرسه برای کودکان محروم می
کنند .این درحالی است که پس از اینکار لوح تشکری به
خانواده ای که اهدایی داشته داده می شود .این کمک می
کند تا این روند میان مردم فراگیر شود.
در این حالت افراد به جای هزینه های نامعقول ،می دانند
که با مشارکت در این طرح زمینه ای برای تحقق رویای یک
کودک و به مدرسه رفتن وی را فراهم کرده اند زیرا خیلی از
خانواده این کودکان به این علت که قادر به تامین هزینه
وسایل مدرسه و لوازم آموزشی کودک را ندارند اجازه رفتن
به مدرسه را به وی نمی دهند .پس با این اتفاق والدین آن
ها مجاب می شوند که کودک را سر کالس درس بفرستند.
قسمت جالب این ماجرا اما این است که کیف ها را بچه
های بهبود یافته از اعتیاد جمعیت طلوع بی نشان ها تولید
می کنند و برای آن ها نیز اشتغال زایی و درآمد ایجاد می
شود تا بار دیگر سراغ مصرف مواد نروند.
مدیرعامل جمعیت طلوع بی نشان ها ادامه می دهد :باید
بدانیم که با مشارکت در این طرح به راه افتادن چرخه
مهربانی اقدام کرده ایم .نه تنها یک فرصت طالیی در اختیار
کودکی بازمانده از تحصیل قرار داده ایم بلکه سرنوشت وی
را نیز دگرگون می کنیم .به این دلیل که وقتی کودکی

شانس رفتن به مدرسه را پیدا کند ،دیگر مجبور نیست
کودک کار یا کودک همسر شود یا به هر دلیلی به خاطر فقر
فرهنگی به اعتیاد یا بزه روی بیاورد.
حاال پویش «یادگار مهر» فرصتی است تا خانواده هایی که
بر اثر کرونا یا هر مساله دیگری عزیزانشان را از دست داده
اند ،می توانند هزینه مراسم را در قالب کیف و لوازم التحریر
به دست دانش آموزان مناطق محروم برسانند.
«همان طور که همگی می دانیم ،مقامات و کارشناسان
بارها از تریبون های مختلف برگزاری هرگونه اجتماعات از
جمله عروسی و عزا را ممنوع اعالم کرده اند .به همین دلیل
در مراسم عزا مردم آن طور که باید نمی توانند سوگواری
کرده و عزیزشان را به خاک بسپارند».

کرونا در ایران

«وزارت بهداشت»:

مردم به عملکرد بیمارستانها درکرونا نمره  ۱۵.۵دادند

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد:
براساس نظرسنجی انجام شده از مبتالیان کرونا در مراکز
بهداشتی و درمانی ،مردم به عملکرد مراکز بهداشتی در
مراکز سرپایی نمره  ۱۶و بیمارستانها نمره  ۱۵.۵دادند.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،محمد آسایی مشاور وزیر
بهداشت در امور بهداشتی در نامه ای به دکتر سعید
نمکی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،نتایج
نظرسنجی میزان رضایت افرادی که به دلیل ابتال به
کرونا در بیمارستان بستری یا در منزل مراقبت شده
اند را اعالم کرد.
بر اساس نتایج این نظرسنجی ،که توسط جهاد
دانشگاهی و با نظارت محمد آسایی ،مشاور وزیر در
امور بهداشتی و دکتر مصطفوی ،عضو هیئت علمی

و اپیدمیولوژیست انستیتو پاستور در تیر امسال انجام
شد ،پس از تهیه پرسشنامه مجزا برای دو گروه بستری
و سرپایی شماره تلفن های بیش از  ۱۰هزار نفر که در
سه ماهه اول سال جاری به بیماری کووید  ۱۹مبتال
شده بودند از سیستم آمار و اطالعات وزارت متبوع اخذ
و جهاد دانشگاهی برای رسیدن به تعداد حدود دوهزار
نمونه مجبور به تماس تلفنی با  ۹۱۸۳شماره تلفن شده
است.
براین اساس ،با  ۱۱۶۸مورد بیمار سرپایی و  ۸۰۱۵مورد
بیمار بستری تماس حاصل شده که  ۴۷۵نفر در بخش
سرپایی و هزار و  ۵۴۸مورد در بخش بستری به تماس
ها پاسخ دادند ۲۸ .درصد از مبتالیانی که در منزل تحت
مراقبت بودند ،معتقدند بعد از آنها فرد دیگری از اعضای
خانواده شان نیز به کرونا مبتال شده است.

در این بررسی میزان رضایت دو گروه پرسشگری (درمان
در منزل و بیمارستان) از تیم سالمت ،مجموعه وزارت
بهداشت و همه دستگاه های اجرایی مشخص شد .بر
این اساس ،میزان رضایت مراجعه کنندگان از مراکز
سرپایی  ۱۶از  ۲۰و میزان رضایت آنان از بیمارستانها
 ۱۵.۵از  ۲۰بود .همچنین مراجعه کنندگان درباره
عملکرد کادر بهداشت (بخش سرپایی) نمره  ۱۵.۹از ۲۰
و به عملکرد کادر درمان ( بسنری) نمره  ۱۵.۷دادند.
پاسخگویان به پرسش های این نظرسنجی به عملکرد
وزارت بهداشت در بخش بهداشت نمره  ۱۵.۳و عملکرد
این وزارتخانه در بخش بستری نمره  ۱۶.۲دادند .آنان
همچنین به عملکرد همه دستگاههای اجرایی در
مدیریت کرونا در مورد خدمات سرپایی و بهداشتی نمره
 ۱۴.۱و برای خدمات بستری و درمانی نمره  ۱۵.۳را (
از  )۲۰دادند.
در خصوص فرآیند پذیرش در بیمارستان ۱۱.۴ ،درصد
افراد نمونه گفته اند به محض مراجعه به بیمارستان
بستری شده اند ۴۳ .درصد یک ساعت و کمتر ،زمان
بستری شدن شان طول کشیده است .همچنین ۲۳.۸
درصد افراد تا  ۲ساعت ۱۰.۱ ،درصد چهار تا پنج ساعت و
بقیه (کمتر از  ۱۲درصد) بیش از  ۵ساعت برای بستری
شدن منتظر ماندند .در مجموع درصد قابل توجهی از
بستری شدگان معتقدند فرآیند پذیرش در بیمارستان
خوب یا بسیار خوب بوده است.
بر اساس این گزارش ۵۵ ،درصد از بیماران بین  ۲تا ۷
روز در بیمارستان بستری بوده اند ۸۴.۲ .درصد افراد
مورد مطالعه نحوه برخورد پرستاران و  ۸۷.۶در نحوه
برخورد پزشکان را خوب یا خیلی خوب ارزیابی کرده اند.

اجتماعی

«دنیای هوادار»
« 20مردادماه» والدت امام موسی کاظم علیه السالم
را گرامی می دارد

او فروشی نیست!

«عادل» یکی از ما «ملت»
رضا تواضعی
نویسنده

افرادی بودیم که به محض کنار گذاشته شدن از صدا
و سیما و برخوردهایی در همین سطح که با عادل شد،
ساز دیگری کوک می کردند و فیلشان هوای هندوستان
می کرد و بعضا سر از بالد راقیه و رسانه های آنور آبی و
معاند با کشور و ملت و حاکمیت ملی ،در می آوردند و
حتی برای خوش رقصی برای میزبانان جدیدشان ،از دیوار
سیاست باال می رفتند و شروع به شکلک در آوردن برای
حاکمیت می کردند .از این شمار شاید «مزدک میرزایی»
که به شبکه سعودی ایران اینترنشنال رفت و «سیدمحمد
حسینی» که جریان ضدایرانی ری استارت را راه انداخت،
مطرح ترین باشند اما کم نیستند از این دست افراد که
تا کمی تغییر رفتار از مردم و مسئوالن کشور به خود می
دیدند و پست و رتبه سابقشان را از دست می دادند به
آغوش اجنبی پناهنده می شدند و در آنجا ،آن روی واقعی
شان که در داخل بزک کرده بودند را عیان می کردند .اما
عادل از این جنس نبود .عادل «بازیگر» نبود .عادل پشت
نقابی پنهان نشده بود .عادل سلبریتی نبود .عادل یک بزک
نبود .عادل نشان داد اورجینال همین است .یک عاشق
ایران و ایرانی که وطن برایش تعریف جیب و کیف پول
ندارد ،آن هم در زمانه ای که از ورزشکار تا مجری و از

نماینده مجلس تا مسئول اجرایی مملکت به خاطر دالیل
واهی کمتر از این ها که عادل داشت ،سر از خارج در می
آوردند و بعضا در بدو وردشان به فرنگ ،تیپایی هم به
کشور و ملت و حاکمیت ملی شان می زدند! ولی عادل
ماند در کنار مردمش با تمام نامالیماتی که می توانست
تحمل نکند .عادل ماند چون عادل فروشی نبود .عادل
ماند چون قیمت نداشت .عیار عادل باالتر از این حرف ها
بود .عادل خودش را نه در قالب سلبریتی صرف و نه در
قالب یک مجری بسیار موفق ورزشی و نه در قالب یک
کارشناس برجسته فوتبال و نه تعاریفی از این دست که
در قالب یکی از ما ملت تعریف کرده بود .همان ملتی که
مشق وطن داری اش در این چند ساله سرمشق بسیاری
از ملت ها شده است .همان ملتی که ایستاده در مقابل
همه نامالیمات و می خواهد سرافراز تاریخ باشد .همان
ملتی که ولو با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اما
امیالش را از اغیار گدایی نمی کند .همان ملتی که عادل
خود را از جنس آن ها می داند .ملت و وطنی که نه
فروشی است و نه قیمت دارد.
حاال به تو افتخار می کنم عادل فردوسی پور که نشان دادی
فرزند راستین این ملت و این خاک بی قیمتی...

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی) آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجراییکالسه ۹۸۰۵۴۶۵و۹۸۰۵۴۶۴
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره
 ۱۵۳۶۰فرعی از  ۲۲اصلی مفروز و مجزا شده از  ۱۳۳۰۶فرعی از اصلی مذکور قطعه  ۳واقع
در بخش کرج -ناحیه یک استان البرز به مساحت  82/18متر مربع واقع در سمت غربی
طبقه دوم که سه متر و شصت و یک سانتی متر مربع آن بالکن مسقف و نه متر و نود چهار
سانتیمتر مربع آن پیشرفتگی است به حدود شماال :در هفت قسمت که قسمتهای دوم و
ششم آن شرقی.قسمت چهارم آن غربی است .اول دیواریست بطول پنجاه و دو سانتیمتر
به قطعه بیست چهار تفکیکی دوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول یک متر و سی و پنج به
نورگیر سوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول هشتاد سانتیمتر به نور گیر چهارم دیوار و پنجره
است به طول  1/26به نورگیر پنجم دیواریست بطول سه متر و هجده سانتیمتر به قطعه
بیست و چهار تفکیکی ششم دیواریست بطول دو متر شصت و هفت سانتیمتر به راه پله
و راهرو هفتم دیواریست بطول سه متر بیست دو سانتیمتر به راه پله و راهرو شرقا  :در سه
قسمت .که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیواریست بطول  1/25به راه پله و راهرو دوم
دیواریست مشترک به طول یازده سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه  ۴سوم دیواریست
مشترک بطول هفت متر و نود شش سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه  ۴جنوبا :دیوار
و پنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان بطول هفت متر و شصت و یک سانتیمتر به فضای
خیابان ده متری غربا در دو قسمت اول دیواریست به پیشرفتگی به طول  1/30به فضای خ
 ۱۰متری دوم دیواریست به طول۱۱متر به قطعه ۵۹۸تفکیکی به انضمام پارکینگ قطعه۵
به مساحت  ۱۱به حدود اربعه :شماال :خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول پنج متر به
پارکینگ قطعه ۶شرقا :خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول دو متر و بیست سانتیمتر
جنوبا:خطفرضیبهمحوطهمشاعیاستبطولپنجمترغربا:خطفرضیبهمحوطهمشاعی
است بطول دو متر و بیست سانتیمتر به مالکیت اشکان سیدمصطفائی با جز سهم ۶از کل
سهم ۶بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان  ،موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی
 ۹۹۹۳۵۳سری الف سال ۹۵با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۶۲۰۳۳۱۰۰۹۰۲۴۱۱۲ثبت گردیده
است .وبرابر اسناد رهنی شماره ۱۷۴۷۵و ۱۹۶۳۵دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۲۰شهر کرج
در رهن بانک انصار میباشد به نشانی کرج  -شهرک جهان نما  -خیابان شمشاد  -کوچه صدف
 ۲شرقی  -پالک  -۴طبقه دوم  -واحد شماره ( ۳سمت غربی) و در مورخ  99/02/14توسط
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دولت

دریچه

«عادل فردوسی پور» را چندان دوست نداشتم .کمی
پرسپولیسی می زد و کمی هم از استایل «بچه زرنگی»اش
خوشم نمی آمد ولی به هر روی هر دوشنبه منتظر یک
جنجال پرشور و شعور از وی در قالب برنامه نود در شبکه
سوم بودم .برنامه ای که در طول زمان پخشش انصافا به
مسائل جنجالی و حاشیه ساز فوتبال ورودی معقول و با
پرنسیپ و از روی چاره جویی و به دور از لمپنیزم داشت
و سطح فوتبال و فوتبالیست و فوتبال دوست ایرانی را
ارتقاء داد .برنامه ای که در امتداد گزارش های بی نظیر
او از فوتبال بود .گزارش هایی که برای بیننده با انبوهی
از اطالعات و داده های فوتبالی در کنار شور و هیجانی
ویژه و ادبیاتی منحصربفرد نه فقط لذت بخش تر از پیش
بود که به یک آموزشگاه فهم و درک بهتر از فوتبال تبدیل
می شد و هیجان و کام جویی شورانگیز این ورزش را در
سطحی باالتر از گذشته برای بیننده ایرانی معنی کرده
بود .اما به هر روی این برنامه به دالیل درست و غلطی
که نمی خواهم در باب آن صحبت کنم دیگر نیست و
عادل فردوسی پور هم دیگر نه گزارش می کند و نه اجرا.
عادل فردوسی پور از صدا و سیما رفت و البته جای خالی
اش احساس می شود اما دلیل قلم بر دست گرفتن من و
نوشتن در باب «عادل» این ها نیست بلکه آن چیزی است
که پس از این ها اتفاق افتاد و عیار عادل را به محک عیار
سنجی حقیقی گذاشت .گرچه رفتن عادل از صدا و سیما
با قهر و تندی و رفتارهای نامتعارف همراه نبود اما به
هر روی ما بارها شاهد رفتارهای هنجارشکنانه از سوی

روزنامه

کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  5/500/000/000لایر ارزیابی گردید.
توصیف اجمالی  :کل ساختمان دارای  ۴طبقه روی همکف ،طبقه همکف پارکینگ و
طبقات فوقانی هر طبقه  ۲واحد مسکونی و در مجموع  ۸واحد مسکونی با اسکلت بتن
و نمای سنگ می باشد .واحد مورد نظر واقع در سمت غرب طبقه دوم ،مشتمل بر ۲
اتاق خواب ،هال و پذیرایی با کف سرامیک و بدنه ترکیبی از کاغذ دیواری ،سنگ آنتیک،
گچکاری و نقاشی ،حمام وتوالت با کف و بدنه سرامیک و کاشی ،آشپزخانه اپن با کف
و بدنه سرامیک و دارای کابینت  ، MDFسیستم گرمایشی پکیج با رادیاتور و سیستم
سرمایشی کولر گازی و دارای انشعاب آب مشترک ،برق و گاز مستقل می باشد .و در
حال حاضر ،ملک موصوف تحت سکونت مالک می باشد .پالک فوق از ساعت  ۹الی ۱۲
روز سه شنبه مورخ  99/06/04در اداره اجرای ثبت کرج واقع در میدان آزادگان از طریق
مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ  5/500/000/000ريال شروع و به باالترین قیمت
پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،
برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت
وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل
رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد
شد.ضمنا پالک فاقد بیمه میباشد شایان ذکر است که شرکت در مزایده منوط به به
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده
قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد99/340 .ف تاریخ انتشار 99/05/20 :
معاون اجرای اسناد رسمی کرج -قاسمی

«روحانی» در جلسه ستاد ملی مقابله با
کرونا تاکید کرد:

مسیر اعتدالی در مبارزه با کرونا

رئیس جمهوری با بیان اینکه زمان پایان کرونا مشخص
نیست ،گفت :باید یک مسیر اعتدالی در مبارزه با کرونا را
در نظر بگیریم نه میتوانیم فعالیت را کامل تعطیل کنیم و
نه میتوانیم مانند گذشته عمل کنیم .ادامه محدودیتهای
شدید امکان پذیر نیست.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز گذشته در
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از انفاق مومنانه
مردم در سراسر کشور اظهارداشت :یکی از ویژگیهای
امیرالمومنین دستگیری از فقرا و انفاق است ،مردم هم همان
راه امیرالمومنین را رفتند.
وی با اشاره به در پیش بودن ایام محرم افزود :ممکن است
در ایام محرم شکل نذورات مردم مقداری تغییر کند .حتما از
نظر بهداشتی این موضوع باید رعایت شود .هم تبرک است
و هم کمک به کسانی است که از آن ها دستگیری میشود.
رئیس جمهوری با تشکر از مردم استانها برای رعایت
محدودیتهای بهداشتی در مرحله اول شیوع کرونا گفت :در
مرحله دوم کادر پزشکی و درمانی ما مجاهدت شبانه روزی
انجام داد و فداکاری کرد و در مرحله سوم همه مسئوالن در
ردههای مختلف و آن هایی که امر نظارت را بر عهده دارند،
این بار را بر دوش گرفتند .الحمداهلل وقتی آدم در این نمودارها
استانها را میبیند که از پیک پایین میآید و شیب به سمت
پایین است ،خیلی خوشحال کننده است.
وی با بیان اینکه در آماری که امروز دیدیم تقریبا از اوایل
مرداد ماه تغییر محسوسی شروع شده تا االن که ۱۹مرداد ماه
هستیم ،گفت :ان شاء اهلل امیدواریم تا پایان مرداد باز شاهد
روزهای بهتری با کمک مردم باشیم .همان طور که در سایه
تالش مردم و مراعات آنان این اتفاق افتاد.
روحانی اظهارداشت :یک وقتی مراعات مردم  ۷۷درصد بود
که در سایه آن ما شاهد این بودیم که در آمار فوتیها از سه
رقمی به دو رقمی برسیم .برای مدتی هم فوتیها دو رقمی
بود از مراعات  ۷۷درصد به  ۱۷درصد رسیدیم .وقتی نزول پیدا
کرد و مردم سهل گرفتند و فکر کردند دوران بیماری تمام شده،
دومرتبه دچار یک موج شدیم.
رئیس دولت تدبیر و امید گفت :البته در کشورهای دیگر
هم این موج دوم را کامال مشاهده میکنیم آنجا هم
دستورالعملهایی بوده خوب مراعات کردند .یکی از کشورهای
اروپایی که نخست وزیر آن میخواست اختیار قرنطینه بار
دوم را از پارلمان بگیرد ،همه چیز را آزاد کرده بود و اعالم کرد
که توریستها بیایند ولی با فشار چند روزه ناچار شد دوباره
محدودیتها را تشدید کند.
رئیس جمهوری یادآورشد :بنابراین تقریبا میبینیم در جاهای
دیگر هم با موج دوم گرفتار شدند .ما هم با موج دوم روبه رو
شدیم شاید این باال و پایین رفتن مربوط به اعمال خودمان
میشود چه ما مسووالن ،چه مردم ما ،آن جا که همه رعایت
کنیم با ثبات مواجه می شویم .تا وقتی مراعاتها رها و
عادی میشود دوباره پیک باال می رود و ما را گرفتار میکند.
هر چه است تخت و پزشک و پرستار ما محدود است.
وی تاکید کرد :این فشار روانی کار بر کادر درمانی فشار خسته
کننده ای است وقتی میبینند مرتب تختها پر است تا وقتی
میبینند  ۳۰درصد تختها خالی شد خود این به همه نشاط
می دهد و آثار کار خود را میبینند.
روحانی در ادامه گفت :در هفتههای اخیر هم در کشور
خودمان و هم در دنیا شاهد افت و خیزی در خصوص شیوع
کرونا بودیم .واقعیت این است که  ۶ماه است که با این
ویروس مواجه هستیم.
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روزنامه

در چنین روزی!
نمایندگان مجلس شورای اسالمی« ،محمدعلی رجایی» را با  153رای موافق،
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به عنوان نخستین نخست وزیرنظام جمهوری اسالمی ایران انتخابکردند.

شهری

گزارش

«دنیای هوادار» بررسی می کند؛

شهر به شهر ،بلوک به بلوک :پروژههای بهتر بسازید
محبوبه قورچیانی
کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری
اما بلوک بهتر چیست؟
زمانی که اندرو هوارد و جیسون رابرتز اولین پروژه بلوک بهتر
های
های مرجع نرفتند .تاکتیک ِ
را آغاز کردند ،سرا ِغ کتاب ِ
طراحی مجد ِد خیابان که توسط آنها بنیانگذاری شد،
ِ
محصول سر چرخاندنشان در محیط پیرامون بود و رویکرد
غیر معمول آنها جوامع محلی را دگرگون کرد.
در سایت «شهرهای زیستپذیر» توضیحاتِ جالبی ارائه
شده است که به بخشی از آنها میپردازیم:
پروژه بلوک بهتر فرم سادهای دارد :این پروژه یک پروژه
شبیهسازی(نمایشی) است که زیرساختهای موقت
دوچرخه ،محوطهسازی ،صندلیهای کافه و موارد دیگر را
تدارک میبیند تا مکانها و خیابانهای فعال را به تصویر
بکشد .شهرهای امریکا به دنبال ابزارهایی هستند تا به
بازتوسعه جوامع محلی و توسعه انواع ُمدهای حم لونقل
کمک کنند و از این رهگذر افزایش توسعه اقتصادی و
کاهش انتشار کربن را رقم بزنند .پروژه بلوک بهتر ابزاری
است که به مثابه یک شارت ( )charretteعمل میکند تا
جوامع محلی قادر باشند فعاالنه در فرایند ساخت مشارکت
کنند و بازخوردهای پروژه را به طور ملموس و واقعی حس
کنند .در توضیح شارت باید گفت که یک تکنیک طراحی
سریع است که به طور معمول شامل جلساتِ پشتِ س ِر هم
و احتماال چند روزه است و همه ذینفعان در فرایند طراحی
و برنامهریزی پروژه مشارکت میکنند.
شهرسازی تاکتیکی چیست؟
شهرسازی تاکتیکی رویکردی برای ایجاد و فعالسازی
محلهها با سیاستها و مداخلههای کوتاهمدت و کم هزینه
در مقیاس محله و واحد همسایگی است.
برای دولت ،مسیری است که بهترین تجربیات را با
سریعترین اقدامات میسر میکند.
فوری بازآفرینی ،طراحی مجدد یا
برای شهروندان،
ِ
امکان ِ
برنامهریزی مجدد فضای عمومی را فراهم میکند.
آوری اطالعات
برای توسعهدهندگان و کارآفرینان ،ابزا ِر جمع ِ
از بازار است تا بتوانند خدماتِ مور ِد تقاضا را ارائه دهند.
برای نهادهای مشاور ،راهی است که مشارکت عمومی و
حمایتهای مدیریت شهری را ارزیابی میکند.
شهرسازی تاکتیکی چهار مدل برنامهریزی و طراحی شهری
را دربر میگیرد که «بلوک بهتر» یکی از آنهاست:
 بلوک بهتر ()Better Block خیابانهای باز ()Open Streets تعمیرات شهری ()City Repair بازانگاری مشارکتهای مدنی(Re-Imagining Civic)Commons
بلوک بهتر؛ جایگزین فرایندهای برنامهریزی سنتی
با این تفاسیر به سراغ جزئیات بلوک بهتر میرویم .بلوک
بهتر به عنوان یکی از رویکردهای شهرسازی تاکتیکی،
راهکاری جایگزین برای فرایندهای برنامهریزی سنتی است.
برنامهریزی سنتی میتواند طوالنی و کسلکننده باشد،
مستلزم تشکیل جلسات و کمیتههای بیپایان است و به
اختالف نظر میان ذینفعان و ساکنان منجر میشود.
بلوک بهتر جایگزین جلسات عمومی متداول و فرایندهای
ِرندرگیری معماری در بیشتر از  100کشور در سطح
بینالمللی شده است.
تاثیر «بلوک بهتر» بر بازار امالک
پروژههای بلوک بهتر تاثیراتِ مثبتی بر بازار امالک و

و مسکونی
 ارتقای منظر خیابان آزمون ایدهها و تبدیل راهکارهای موقت به راهحلهایدائمی
 تشویق مردم به حضور در فضا به جای دوری کردن از آن تبدیل منطقه به مقصد با تعریف ایدههای دوستداردوچرخه و پیاده
 مهندسی مجدد و برنامهریزی مجدد خیابانها ،پیادهروها،امالک و فضاها
 ایجاد فرصتهایی برای فروش و اجاره امالک خالی -تشویق فروشندگان به راهاندازی مشاغل جدید

مستغالت دارند .در نورفولک ( )Norfolkپس از اجرای
بلوک بهتر در سال  ،2011ارزش معامالتی بازار امالک و
مستغالت معادل با  20میلیون دالر بوده است .تا جایی که
یکی از این معامالت در حین رویداد بلوک بهتر انجام شد.
نکته اینجاست که بلوک بهتر روندی طوالنی و کشدار
نیست و به سرعت اجرا میشود.
بلوک بهتر از کجا شروع شد؟
جیسون رابرتز؛ مشاور فناوری اطالعات و حامی
دوچرخهسواری در محله تاریخی اوک کلیف داالس (Oak
 )Cliff, Dallasسکونت دارد .رابرتز میخواست با رویکردی
فعاالنهتر محله سکونتش را احیا کند .برای این منظور یک
گروه غیر انتفاعی با  10عضو فعال در محله اوک کلیف
تشکیل داد تا الهامبخش باشند و با اقداماتشان از جامعه
محلی حمایت کنند.
آوریل  ،2010رابرتز با همکاری اندرو هوارد ،برنامهریز
حم لونقل از داالس ،پروژه بلوک بهتر را آغاز کردند.
چشمانداز آنها تغییر در مرک ِز بلوکِ چهار؛ واقع در مرکز
شهر داالس بود .برای تحقق این چشمانداز بودجه کمی
در اختیار داشتند و زیرساختهایشان در حد صفر بود؛ با
این حال جامع ه محلی به شدت از آنها حمایت میکرد.
هوارد و رابرتز سایبانهای موقت ،خطوط دوچرخه،
میزهای کافه و تعدادی گلدان را در محله جانمایی کردند.
هنرمندان محلی و فروشندگان مواد غذایی را استخدام
کردند تا کاالهایشان را داخل و بیرون از مغازههای متروکه
بفروشند .هوارد و رابرتز میدانستد اقداماتشان میتواند با
اِعمال قوانین و مقررات شهری متوقف شود ،به این دلیل
به مقامات و نهادهای مرتبط با مدیریت شهری مراجعه
کردند .گمان میکردند آنقدر قوانین را زیر پا گذاشتهاند که
مستحق رفتن به زندان هستند.
رویدادی ترتیب داده شد و اعضای شورای شهر دعوت شدند
و هوارد و رابرتز امیدوار بودند بتوانند این موضوع را برای
شورا روشن کنند که بسیاری از قوانین ناظر بر پیادهرو و
ساختمان مانع از خلق جوامع محلی پویاتر میشود و این
حقیقت را توضیح دهند که پروژه بلوک بهتر ،با استفاده از
برخی راهبردهای طراحی که به سادگی و با هزینه کم قابل
اجراست ،یک بلوک ناکارآمد از منطقه شهری را به یک
فضای مطلوب تغییر میدهد.

این رویداد برای اعضای جامعه محلی و مدیریت شهری
به مثابه فرصتی است تا بتوانند به طور عینی و ملموس
تغییراتی را که در محلهشان رخ میدهد تجربه کنند.
آیا تغییراتی که بسیار موقت هستند ،میتوانند اثر
ماندگار داشته باشند؟ نتیجه نهایی پروژه محله اوک
کلیف فراتر از انتظارات بود .بعد از برگزاری یک رویداد،
قطعات خالی بلوک خالی از  75درصد به  10درصد کاهش
و فروشگاههای فعال از  25درصد به  65درصد افزایش
پیدا کرد .پس از تجربه موفق محله اوک کلیف از تیم
برنامهریزی پروژه در  20شهر دیگر دعوت شد تا الگوی
برنامهریزی غیر معمول خود را برای آنها پیادهسازی
کنند .شاید بلوک بهتر به عنوان گزینه غیر مدون در
برنامهریزی شهری واقعا شوکی باشد که شهرها به آن نیاز
دارند( .البته بعدها ایده بلوک بهتر تحت عنوان شهرسازی
تاکتیکی تئوریزه شد)
رابرتز میگوید مهم است که شهروندان فعاالنه از تغییرات
مورد نظرشان دفاع کنند و آنچه را اجرایی و امکانپذیر است
به مدیران شهری نشان دهند«:اغلب اوقات من میفهمیدم
که اعضای شورای شهر طرفدار شما هستند  ...اما آنها یک
دفترچه بازی دارند که باید از آن تبعیت کنند و ناگزیرند
قوانین آن را اجرا کنند؛ حتی اگر این قوانین دیگر معنا
نداشته باشد ...این وظیفه عمومی است که تالش کند این
چیزها را تغییر دهد».
چرا سراغ بلوک بهتر برویم؟
دالیل زیادی برای داشتن بلوک بهتر وجود دارد .اگر فکر
میکنید یک محله در شهر شما میتواند از یک یا چند مورد
از این نتایج منتفع شود ،شاید بخواهید اجرای یک پروژه
بلوک بهتر را برنامهریزی کنید:
 بهبود و احیای امالک بال استفاده ایجاد پتانسیل برای خلق «خیابانهای کامل» و «جوامعمحلی پیادهمحور»
 آغاز تغییرات زیرساختی ایجاد کفپوش ،فضای سبز و فضای باز ارتقای ایمنی عابر پیاده روزآمد کردن و تقویت سیاستهای کاربری زمین وپهنهبندی
 -آغاز توسعه جدید مبتنی بر کاربریهای مختلط تجاری

چگونه یک بلوک بهتر بسازیم؟
 زمانبندی رویداد :سه ماه یا کمترگامهای اصلی برای اجرای بلوک بهتر در ادامه بیان شده
است .البته نیازی نیست فعالیتهای زیر به ترتیب انجام
شوند ،ممکن است تیمها بخواهند چند فعالیتِ غیرِ
متوالی را همزمان انجام دهند.
ماه اول
 تشکیل تیم همکاری تعریف پروژه و انتخاب سایت برگزاری جلسه در محله و شرح پروژه سازماندهی گشت هدایت شده و جلسه طوفان فکریدر محله
ماه دوم
 ثبتنام داوطلبان و تیمهای هماهنگکننده تدوین ایده مفهومی پیدا کردن صاحبان امالک اخذ مجوزها تبلیغ و بازاریابی ماه سوم (و بعد از آن) تداوم بازاریابی و تبلیغ تهیه مواد و مصالح مورد نیاز تهیه اسناد ،شاخصها و ارزیابی تدوین سیاستها و به روز کردن منطقهبندیتجربه بلوک بهتر در محله بینگامتون ممفیس
مطلب را با بازگویی تجربهای از این رویکرد در بینگامتون
()Binghamton؛ محلهای از ممفیس ( )Memphisبه پایان
میرسانم .در سالهای اخیر ،جمعیت بینگامتون  30درصد
کاهش یافته است 10 ،تا  14درصد از خانهها خالی از سکنه
شدهاند و با افزایش این روند محله رو به افول و فرسودگی
ممفیس
شورای توسعه محله¬ی
رفته است .در برنامه
ِ
ِ
ممفیس زیستپذیر ،فرصت اتصال چند
بزرگ با عنوان
ِ
محدوده بزرگ واقع در واحدهای همسایگی به یک مسیر
دوچرخه به طول دو مایل شناسایی شده است.
اما در وهله اول ،تغییر تصویر بینگامتون به عنوان منطقه
جرمخیز و فرسوده مستلزم اقداماتی در راستای احیای
محله بود .برنامه ممفیس زیستپذیر ،در کنا ِر کمک گرفتن
از نهادهای ذیربط از یک ابزار شهرسازی تاکتیکی به نام
داالس تگزاس
بلوک بهتر بهره گرفت که نخستین بار در ِ
اجرا شده بود .ابزار بلوک بهتر نقطه پرشی محسوب میشد
که وظیفه احیا و پس گرفتن برچسب فرسودگی از محله
را بر عهده داشت.
های ِ
ن
خیابا
از
یکی
بهتر
با اجرای بلوک
عریض متروکِ
ِ
بینگامتون به یک منطقه تجاری پُر رونق تبدیل شد .یک
سال بعد ،منطقه هدف سرمایهگذاری خصوصی بالغ بر 2.5
میلیون دالر را تجربه کرد و سه سال بعد مجموع مبلغ
سرمایهگذاری به  18میلیون دالر رسید .تا سال چهارم،
منطقه تجاری تا  95درصد بارگذاری شده بود.

اقتصادی

روزنامه

«هاشمی» خواستارحمایت «قالیباف» شد

رئیس شورای اسالمی شهر تهران در مورد جزئیات دیدارش با «قالیباف» رییس مجلس شورای اسالمی،
گفت :در این دیدار مشکالت شهری و شهرداری و نیازهای الزم جهت حمایت از حملونقل عمومی
پایتخت مطرح شد.

راه و مسکن

«وزیر راه و شهرسازی»:

صنعت هوایی به مدیریت با اقتدار
نیازمنداست
وزیر راه و شهرسازی گفت:در چندین سال اخیر در صنعت
هوایی وقت ما صرف دشمنیها و پروندههای بیخود و
دادگاههایی شد که ریشه آن دشمنی و نه کارشناسی بود.باید
مراقب باشیم و با اعمال مدیریت با اقتدار درگیر مسیرهای
فرعینشویم.
آئین تکریم علی عابدزاده و معارفه خلبان تورج دهقانی زنگنه
و خلبان علیرضا برخور به ریاست سازمان هواپیمایی و هم
چنین مدیرعاملی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران،
روز یکشنبه در دانشکده صنعت هواپیمایی برگزار شد.
محمد اسالمی در این مراسم ،گفت :در این مقطع از کشور
مهم این است که بتوانیم راههای نرفته را طی کنیم .ایران در
شدیدترین دوره تحریم قرار دارد و مخالفان انقالب سعی دارند
با ایجاد هرج و مرج به هدف تاراج منابع خود دست پیدا کنند.
وی با بیان اینکه کشور مراحل مختلفی از پیشرفت را پشت
سر گذاشته است ،ادامه داد :االن دوره ای است که باید برای
مقاوم سازی اقتصادی طوری که به مقاومت بازدارنده برسیم
برنامه ریزی کنیم .فرصت اشتغال برای جوانان ایجاد کنیم
و جغرافیای اقتصادی کشور را به اندازه جغرافیای سرزمینی
گسترش دهیم و بدین ترتیب سهم خود را از منطقه بگیریم.
وی با اشاره به پایان دوره علی عابدزاده بر ریاست سازمان
هواپیمایی ادامه داد :هیچ کس از مدار خارج نمی شود ،هر
کس در دوره ای نقشی دارد و بعد با پایان آن دوره وظایف را به
فرد دیگری می سپارد اما از مدار خارج نمی شود.
وی با اشاره به گالیه های عابدزاده از پرونده سازی علیه اون در
دوران مدیریتش،گفت :باید از دشمنی با افراد با اغراض شخصی
جلوگیری کنیم ،در چندین سال اخیر در همین صنعت هوایی
وقت ما صرف دشمنیها و پرونده های بیخود و دادگاههایی
شد که ریشه آن دشمنی و نه کارشناسی بود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :باید مراقب باشیم و با اعمال
مدیریت با اقتدار درگیر مسیرهای فرعی نشویم.
اسالمی ادامه داد :رابطه من و آقای عابدزاده،رابطه وزیر و معاون
وزیر نیست .اص ًال با هیچ یک از مسؤوالن چنین رابطههایی
نداریم و در وزارت راه و شهرسازی به صورت سیستمی و
تیمورکی کار میکنیم و هم افزایی و همگرایی یکپارچه داریم.

مجوز از سرگیری پروازها به آلمان
اخذ شده است
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به انتظار مسافران
برای از سرگیری پروازهای ایران به سه شهر آلمان گفت :مجوز
پروازها اخذ شده است و منتظر تایید نهایی وزارت بهداشت
آلمانهستیم.
«تورج دهقانی زنگنه» ظهر گذشته (یکشنبه) در حاشیه مراسم
معارفه خود به عنوان رییس جدید سازمان هواپیمایی در پاسخ
به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص کاهش محدودیت در بخش
سفرهای خارجی و برقراری مجدد پروازها به آلمان ،افزود:
شرکت ایرانایر مجوز پرواز آلمان را گرفته است و منتظر اعالم
وزارت بهداشت کشور آلمان هستیم که به ما مجوز دهد و به
محض این که وزارت بهداشت آلمان اجازه داد ،هما پروازهای
خود را به سه شهر آلمان از سر خواهد گرفت.
وی درباره برنامه های خود در سازمان هواپیمایی کشوری نیز
گفت :برای ما ایمنی و رضایت مردم از خدمات شرکتهای
هواپیمایی مهم است و برای رسیدن به مطلوب مردم
برنامهریزیداریم.
رئیس سازمان هواپیمایی ادامه داد :درباره برنامه عبور از
فضای کشور با شرکتهای معتبر دنیا در حال رایزنی هستیم
و به زودی تعداد پروازهای عبوری از فضای کشور به وضعیت
پیشین باز خواهد گشت.

مدیریت برند

«دنیای هوادار» بررسی می کند؛

اسلوب ایجاد برند شخصی استوار
استسخنرانیهایباکیفیتخیلیباالنداشتهباشیداما
اگر ادامه دهید ،پیروان خودتان را جذب میکنید و از شما
برای سخنرانی بزرگتر ،رویدادها و کنفرانسهای مهمتر
دعوت میشود .تالش کنید و بیشترین میزان ارزشی که
احتماال میتوانید را ،در هر جا که میروید ارائه دهید.
دکتر علی قوامی
تحلیلگر بازارسرمایه

برند شخصی شما ،چگونگی ظاهر شدن شما در دنیای
اطرافتان است بنابراین ،برند قوی نسبت به برندی که
صیقل نخورده و غیرجالب است ،ترجیح دارد .زمانیکه
مردم بدانند شما چه کسی هستید و شروع به شناخت
با حوزه خاصی از درک یا تخصص نمایند ،بهترین فرد در
بازار یا صنعتتان خواهید شد .سوال این است که چگونه
شناختهتر میشوید؟ چگونه قدرت و پیروان خودتان را
ایجادمیکنید؟
 .1خود واقعیتان شوید
تصور کنید که چقدر ایجاد برندی پیرامون خود جعلیتان
سخت است .شما مجبورید به روش خاصی عمل کنید،
به گونه خاصی ظاهر شوید و چیزهای خاصی را بگویید،
فارغ از اینکه چه احساسی نسبت به آن دارید .بعضی
از متخصصین ایجاد برند شخصی با «شکل دادن و
قالبریزی به وسیله آنچه دیگران میبینند» را پیشنهاد
میکنند اما حفظ آن در بلندمدت خستهکننده است.
برند شما باید انعکاس چیزی باشد که هستید .میدانید
که به چه چیزی باور دارید؟ نقاط قوت و ضعف شما
کدامند؟ هیچوقت فراموش نکنید ،افراد با دیگران ارتباط
برقرار میکنند .اگر بعنوان یک شخص واقعی ظاهر
نشوید ،یا اگر تنها بنظر برسد که دارید آنرا جعل میکنید،
فکرمیکنیداحتماالدیگرانچقدربهشمااعتمادخواهند
کرد؟ حتی اگر تا مدتی شخصیت جعلی شما را باور کنند،
کمترینبیثباتینیزمیتواندمشکلسازباشد.ایجادبرند
شخصی اولین و مهم ترین قسمت توسعه درکی از خود
واقعیتان و سپس به اشتراکگذاری آن با دنیا است.
ماسکتان را بردارید و از آسیبپذیر بودن نترسید.
 .2دعوت به سخنرانی رسمی
اگربهدنبالایجادبرندشخصیتانهستید،بایدبطورمنظم
ً
طبیعتا،اینبهمعنایتوسعهمهارتهای
سخنرانیکنید.
ارتباطی شماست .اگر دقیقا مانند دیگران صحبت کنید،
هیچگاهازجمعیتمتمایزنمیشوید.
از جایگاه علم و قدرت صحبت کنید .نشان دهید که
میدانید درباره چه چیزی صحبت میکنید و به سواالت
به طریقی پاسخ دهید که به مخاطب کمک نماید .نشان
دهید که مطمئن هستید .بعضی از شما انتقاد میکنند
یا با شما موافق نیستند .مسئله مهم این است در برابر
بازخورد ،پذیرا باقی بمانید .از دیگران بابت به اشتراک
گذاشتن دیدگاههایشان تشکر کنید و اگر نکاتی که
میگویند،برحقاست،تعییننماییدکهدفعهبعدچگونه
میتوانیدبهبودببخشید.
سخنرانیهایرسمی،فرصتهاییهستندکهبایددیدهو
شنیده شوند .از کم شروع نمایید و ادامه دهید .ممکن

 .3نگارش مقاالتی در خصوص رهبری فکر
مقاالت و مصاحبههای مرتبط با رهبری فکر ،برای شما
ایجاد اعتبار میکنند .سخنرانیهای عمومی ،بهترین
فرصت برای استفاده از زمان و تالش است اما اگر نسبت
به هر آنچه سر راه شما قرار میگیرد ،پذیرا باشید ،به زودی
همه جا اعتبارتان را از دست خواهید داد و بد به نظر
میرسید.
نگاهی به پوشش مطبوعاتی آنچه تا به امروز دریافت
نمودهایم ،بیندازید .هرکس که بطور منظم آنالین باشد،
باید نسبت به برندهای زیادی که در آنجا فهرست شدهاند،
آگاه باشد اما حتی اگر آگاه نباشند ،احتماال درباره
انتشاراتوخروجیهایرسانهایمانندفاکسنیوزوتایم
آگاهی دارند .این نشان میدهد دیگران شما را بعنوان
یک قدرت می بینند.
عالوه بر این ،در اینجا مثالی از یک مصاحبه که انجام
دادهام ،وجود دارد که یکی از موضوعاتی که FEاینترنشنال
بیشتر با آن شناخته میشود ،است یعنی وبسایتهای
فروش.
درگیر رسانه شوید ،ناشرین و انتشارات انالین ثابت
کردهاند که میتوانند چالشآمیز باشند .گرچه ،این یک
روش قوی برای نشان دادن آن است که شما میدانید
درباره چه چیزی صحبت میکنید .با هر خروجی از
رسانههای آنالین که ارتباط برقررا کنید ،قدرت برند شما
را افزایش خواهد داد.
 .4تقویت حضور آنالین
آیا میدانید که در فضای آنالین چگونه ظاهر میشوید
و بطور تصادفی پیدا میشوید؟ این چیزی است که
میخواهید آنرا بطورمنظم پایش نمایید و هر زمان و هر
جا که امکان دارد ،بهبود ببخشید .آیا در رسانه اجتماعی
پروفایل دارید؟ اگر دارید ،آیا همه اطالعات شما را نشان
میدهند؟ آیا آن ها شما را به بهترین شکل ممکن
انعکاس میدهند و شما را حرفهای نشان میدهند؟ آیا
از عکسی حرفهای با کیفیت باال استفاده میکنید؟ آیا
با دیگران تعامل دارید و محتوای آن ها را به اشتراک
میگذارید؟
آیا برای برند شخصیتان وبسایت دارید؟ یکی از بهترین
راهها برای جستجوی اسم شما ،ایجاد وبسایت است.
وبسایت بطور قابل توجهی کنترل بیشتری را بر حضور
آنالینتان به شما نسبت به رسانه اجتماعی میدهد.
همچنین نمیتواند به اضافه کردن منظم محتوای جدید
به سایتتان آسیب برساند.
فراموش نکنید که اسم خودتان را بطورمنظم در گوگل
جستجوکنیدتاببینیدچهاتفاقیمیافتد،دیگرانچگونه
شما را درک میکنند و درباره شما چه میگویند .اگر واقعا
تالش نکنید که آنرا پایش نمایید و اصالح کنید ،زمان
سختی را برای ایجاد برند شخصی عالی خواهید داشت.
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انرژی
«وزیرنیرو»:

ساختارهایمدیریتمنابعآب
پاسخگو نیست
وزیر نیرو بر ضرورت دوری از تمرکزگرایی در مدیریت منابع آب
تاکید کرد و گفت :ساختارهای به شدت متمرکز دیگر پاسخگوی
نیازهای کشور در بخش آب نیست و این ساختار باید بازطراحی
شود.
ب ه گزارش «دنیای هوادار»« ،رضا اردکانیان» روز گذشته در
نشست هماندیشی بازطراحی ساختار کالن بخش آب کشور
که با حضور نمایندگان دستگاههای ستادی و اجرایی مرتبط
با موضوع آب برگزار شد ،افزود :امروز با ساختار معیوب و غیر
همراه در عرصه مدیریت منابع آب فعالیت می شود که از بدو
تاسیس به شدت متمرکز است.
وی افزود :این تمرکزگرایی در دهههای نخست عمر خود بهدلیل
وجود جمعیت کم در کشور ،گرهگشا بوده است تا مشکلساز،
اما چنین ساختاری هماینک با  ۳۱استان با گستردگی و
جمعیت  ۸۳میلیونی به طور قطع دیگر جوابگو نیست و کشور
در عین تمرکز گرفتار بالی بخشینگری است.
اردکانیان گفت :ساختارهای ما قبل از خود ما ساختارهای به
شدت بخشی است و ما در این ساختار ،مظروفی هستیم که به
شکل ظرف درآمدهایم؛ خارج از این ظروف ،همه باور داریم که
عرصه مدیریت منابع آب عرصهای بین بخشی است و بدون کار
کردن با هم به جایی نخواهیم رسید ،اما به محضی که داخل
ظروف میشویم ظاهر آنها را به خود میگیریم و از قبل تا به
امروز این گونه بوده است.
وی تصریح کرد :این عرصه به مقصد نخواهد رسید ،مگر اینکه
از« تمرکزگرایی» و «بخشی نگری» به شکل موقتی هم شده،
فاصله گرفته شود.
وزیر نیرو خطاب به شرکت کنندگان در این نشست گفت :همه
«مسئولیت ها» متوجه وزارت نیرو و وزیر است و همه این
مسوولیتها را میپذیرم ،اما همه «اختیار» را باید به اشتراک
گذارده شود تا با توان علمی و تجربه چندین ساله همگی ،بتوان
به یک نتیجه مناسب و مشترک رسید.
اردکانیان افزود :واقعیت اینکه در عرصههایی از جمله آب یک
دستگاه هماهنگ کننده میشود ،وزارت نیرو متولی آب است،
اما این تولیگری نیاز به بازتعریف دارد.
وی اضافه کرد :ظرفیت بسیار خوبی در هر سه کمیسیون
تخصصی مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس وجود دارد و در
همه دستگاهها هم افراد عالقهمند و متخصص وجود دارند و
نیاز به ایفای نقش فعال توسط هریک از ظرفیت های مربوطه
هستیم.
در این نشست هماندیشی ،مدیران ستادی شرکت مدیریت
منابع آب ایران و مدیران عامل شرکتهای آب منطقهای سراسر
کشور هم بوسیله ویدئوکنفرانس مباحث و نقطهنظرات حاضران
نشست را دنبال کردند.
همچنین در این نشست نمایندگانی از مرکز پژوهشهای
مجلس ،سازمانهای محیط زیست ،بازرسی کل کشور ،برنامه
و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ،مرکز بررسیهای
استراتژیک ریاست جمهوری و وزارتخانه های جهاد کشاورزی،
کشور ،اموراقتصادی و دارایی و صنعت حضور داشتند و
نقطهنظرات خود را درباره ساختار جدید آب کشور و چالشهای
پیش رو ارائه دادند.

6

روزنامه
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تعطیلی  ۱۱روزه سینماها در ایام سوگورای محرم

دبیر شورای صنفی نمایش ،گفت :سینماهای سراسر کشور از اول تا یازدهم شهریورماه به دلیل ایام سوگورای دهه اول محرم
تعطیل هستند .بر همین اساس از  ۱۲شهریور ماه طبق مصوبه شورای صنفی نمایش فیلم سینمایی کاکا به کارگردانی علی
سرآهنگ و تهیهکنندگی امیر سماواتی در سرگروه باغ کتاب روی پرده میرود.

فرهنگی

سینمای ایران

«رئیسسازمانسینمایی»:

حمایتازجوانان؛ اساسسیاستهایسازمانسینمایی
اکران «رستاخیز» ازنظرما منعی ندارد

رئیس سازمان سینمایی درباره احتمال برگزاری جشنواره فیلم
فجر به صورت آنالین گفت :تا این لحظه در هیچجای دنیا
تضمینی برای سرقت نرفتن فیلمها وجود ندارد و ما همچنان
دنبال برنامهریزی برای برگزاری جشنواره فیلم فجر با رعایت
شیوهنامههایبهداشتیهستیم.
به گزارش «دنیای هوادار» ،روز گذشته اولین نشست رسانهای
حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی در سال  ۹۹در حالی
با همراهی «مسعود نجفی» -مدیر روابط عمومی این سازمان-
آغاز شد که این نشست بدون حضور خبرنگاران و از طریق
طرح پرسش بهصورت مکتوب و تلفنی برگزار میشود.
این اولین نشست رسانهای حسین انتظامی بعد از همهگیری
بیماری کروناست و به شکل مجازی از طریق سایت رسمی
سازمان سینمایی و صفحه اینستاگرام این سازمان بهصورت
زنده پخش میشود.
نجفی در ابتدای این نشست مجازی ضمن اشاره به مناسبت
«روز خبرنگار» برای برگزاری این نشست رسانهای گفت :تجربه
جدیدی که شرایط این روزهای کشورمان است ،مشکلی
که ماه هاست درگیر آن هستیم ما را به اینجا رساند که به
بهانه روز خبرنگار به شکل مجازی در خدمت رئیس سازمان
سینماییباشیم.
وی ادامه داد :برخی خبرنگاران به شکل مکتوب سواالتشان
را برای ما ارسال کردند و برخی از دوستان خواستند روی خط
بیایند و به شکل شفاهی سواالشان را مطرح کنند .فهرست
اسامی تمام خبرنگارانی که سوال دارند روی سایت سازمان
سینمایی منتشر شده است.
در حال رایزنی برای برگزاری جشنوارههای پنجگانه هستیم
در ادامه نخستین سوال درباره امکان برگزاری آنالین جشنواره
فیلم کوتاه و مستند بود که انتظامی در جواب گفت :ما با
دبیران  ۵جشنواره جلسهای برگزار کردیم ،یک بخش اصلی آن
نمایش فیلمها ،آموزش و برگزاری بازار است .بنابراین دوستان
ما در دبیرخانههای پنجگانه دارند مدلهای مختلف برگزاری
جشنواره آنالین را بررسی میکنند تا متوجه شویم چقدر از
این جشنوارهها را میتوانیم به شکل سنتی و معمول و چقدر
را آنالین برگزار کنیم.
وی درباره اینکه چرا سازمان سینمایی بخش صدور مجوز برای
شبک ه نمایش خانگی را راحت در اختیار صداوسیما گذاشت،
گفت :منتظر تصمیم سازمان تنظیم مقررات فضای مجازی

هستیم تا تکلیف دستگاهها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
را روشن کنند.
رئیس سازمان سینمایی درباره برگزاری شورای صنفی نمایش
در سازمان سینمایی نیز توضیح داد :شورای صنفی نمایش
مطابق نظامنامه ایران تشکیل شده است .مسیری که
همکاران ما در شورای نظارت و ارزشیابی رفتند ،درست است.
اتفاقا این شورا متشکل از کسانی است که همه در اکران
ذینفع هستند .یعنی از صنف سینماداران ،تهیهکنندگان و
غیره در این شورا حضور دارند.
وی با بیان اینکه یکی از وجوه اصلی شفافیت ،انتشار
ضوابط است و بر شفافیت تاکید دارد ،گفت :صنوفی که به
شکل سنتی جامعیت ندارند یا نخواهند نمایندهای معرفی
کنند ،معاونت سازمان کسی را از آن صنف انتخاب میکند
تا شرایط فراهم شود .یکی از پیشنهادهایی که به ما شد،
این است که تا زمان رفع شرایط فوق العاده کورنا ،ستاد
کرونا که از اسفند تشکیل شد ضمنا در زمینه اکران هم
تصمیم بگیرد .همین االن موارد مهم در ستاد کرونا مطرح
میشود.
اکران رستاخیز منعی ندارد
انتظامی درباره اینکه بنیاد سینمایی فارابی بیشترین بودجه
فیلم رستاخیر را پرداخت کرده و با توجه به نظر مثبت مقام
معظم رهبری ،بهترین زمان اکران آنالین فیلم رستاخیز به
نظر شما محرم امسال نیست؟ گفت :البته مجوز عرضه این
فیلم (رستاخیز) در سال  ۱۳۹۸صادر شده است ،بنابراین این
موضوع از نظر سازمان سینمایی منعی ندارد .این به تصمیم
مالکان فیلم باز میگردد .البته فارابی یکی از مالکان فیلم
است ولی برای اکران باید اتفاق نظر وجود داشته باشد.
رئیس سازمان سینمایی در انتقاد به پررنگ شدن فیلمهای
غیراجتماعی و غیرفرهنگی ،توضیح داد :اگر سازمان سینمایی
ادعا میکند توجه من به فیلمهای فرهنگی و اجتماعی
هست این اثر خودش را در سیاستها و بودجههای حمایتی
و سیاست پروانه ساخت و اکران نشان میدهد .به عنوان
مثال از سال گذشته در مرکز سینمای مستند و تجربی بحث
فیلمهای کم بودجه مطرح شد .امسال هم این موضوع خیلی
جدی مطرح شد.
وی گفت :مطابق این سیاست  ۳۰۰میلیون بالعوض به ۱۰
فیلمساز داده میشود ،با توجه به گزارشی که هفته پیش به

من دادند ،مراحل آن در حال انجام است که به تدریج اطالع
رسانی میشود .مرکز گسترش در حمایت از اکران فیلمهای
هنری و تجربی کمک میکند تا این فیلمها دیده شوند.
انتظامی خاطرنشان کرد :بنیاد سینمایی فارابی تا اواخر
خرداد  ۳۰فیلمنامه را انتخاب و تاکید کردند تهیهکنندهای
باید متقاضی ساخت آن باشد تا از طرف فارابی حمایت شود
و حتی رایت (حق پخش) آن خریده شود .این حمایت به
کارگردان حرفهای و  ۱۸تا به کارگردانهای اول است.
وی ادامه داد :در سال گذشته در این دوره زمانی که ما ۱۰
جلسه داشتیم ،جمعا  ۶۶پروانه ساخت صادر شده است که
حدود  ۲۶مجوز برای فیلمهای کارگردانان اول بوده است .این
نشان میدهد حضور کارگردانان جوان و فیلم اولی پررنگتر
شده است.
حمایت از جوانان؛ اساس سیاستهای سازمان سینمایی
انتظامی همچنین درباره انتقادها به پروانههای ساخت گفت:
اصرار داریم نوبتها هم به شکل شفاف منتشر شود .همه
میدانند چه کسانی تهیهکنندگی ،کارگردانی میکنند و چه
پروانههایی بررسی میشود که منجر به صدور یا عدم صدور
شود .خود این به ما کمک میکند شفافتر باشیم و در شرایط
مساوی اگر به حق کسی بیتوجهی شده ،به آن دوباره توجه
شود.

رئیس سازمان سینمایی در ادامه در پاسخ به پرسش «ایرنا»
درباره امکان برگزاری آنالین جشنواره فیلم فجر با توجه به
حجم زیاد مخاطب ،توضیح داد :پاسخ به این سوال چند وجه
دارد نخست اینکه اصال برگزاری به تعداد تولیدات برمیگردد
و دوم اینکه دسترسی به فناوری برای جلوگیری از سرقت
فیلم ها دشوار است.
وی با بیان اینکه تا این لحظه در هیچجای دنیا تضمینی برای
سرقت نشدن فیلمها وجود ندارد ،گفت :ما در حال بررسی
راهکارهای احتمالی هستیم .ولی در جشنواره فیلم کوتاه با
توجه به اینکه  ۷هزار فیلم خارجی و حدود  ۵۰۰فیلم کوتاه
داخلی آماده است و کمتر جنبه تجاری دارد ،شاید فرصت
مناسبی برای برگزاری جشنواره آنالین باشد.
پرسش دیگر خبرنگاران درباره سمفا (سامانه مدیریت فروش
و اکران سینمای ایران) بود که رئیس سازمان سینمایی اظهار
داشت :سمفا هماهنگکننده سامانههای فروش بلیت سینما
به شکل آنالین است .قبال این انتقاد وجود داشت که فروش
آنالین بلیت ها در انحصار است .تنوع در این بخش این به
نفع سینماست .این یک وجه سمفاست .از هر کدام از این
س فروش آنالین بلیت بخرید آن صندلی قفل میشود.
سروی 
رقابتی بین خود سامانه های فروش بلیت وجود دارد .بخش
دیگر سمفا عمال زبان اجرایی نظامنامه سازمان سینمایی
است .بنابراین این بخش هم در سمفا اجرا میشود.

ادارهکل ثبت اسناد و امالک استان البرز -اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملککرج  -ناحیه یک  -هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139960331009000291مورخه  99/4/11هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج  -ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم
نویدپیرسلطان فرزند عیسی به شماره شناسنامه  59107به صورت اعیان ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  128متر مربع مفروض از اعیان پالک  258فرعی از  162اصلی واقع در کرج خریداری از مالک رسمی آقایان حسن سبزه پرور و حسین
سبزه پرور به طور قولنامه ای که مالکیت نامبرده در جریان ثبت می باشد ،محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد99/199 .ف تاریخ انتشار نوبت اول 99/5/5 :و نوبت دوم99/5/20 :
عباسعلی شوش پاشا  -رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج
آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجراییکالسه ۹۹۰۰۲۷۹
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق یک دستگاه اتومبیل سواری سمند خاکستری متالیک مدل  ۱۳۹۵خورشیدی دارای پالک انتظامی ۹۲۶ل  ۸۲ایران  ۶۸متعلق به آقای مهدی کوهستان نجفی میباشد شماره موتور  ۱۲۴K۰۹۴۱۴۴۰و شماره شاسی
 NAAC91CE3GF۱۱۱۳۴۹با کار کرد  ۷۶۲۴۱کیلومتر میباشد که به استناد سند نکاحیه  ۱۸۰۶۵مورخ  1387/05/19دفترخانه ازدواج  ۴۱شهرستان کرج در قبال طلب خانم فاطمه کوهستان نجفی در قید بازداشت میباشد که طبق نظر کارشناس رسمی
دادگستری مورخ  99/03/31به مبلغ  820/000/000لایر ارزیابی شده است .وضعیت فنی و ظاهری خودرو در زمان بازدید :با استفاده از سوئیچ خودرو روشن شد.
از حیث فنی (موتور) فاقد هرگونه عیب ونقص فنی بوده  ،آماده به کار کامل می باشد  .از نظر ظاهری بدنه هیچ گونه آثار تصادف و خوردگی در تمامی اتاق دیده نشد .رادیو ضبط دارد .داخل اتاق از حيث جلو داشبورت و صندلی وایربک ها در سالمت کامل است
کیفیت چهار قطعه الستیک در حدود  ٪ ۸۰است  .رینگ معمولی میباشد زاپاس و آچار چرخ وجک در صندوق عقب ندارد و طبق اظهار وکیل بستانکار خودرو دارای بیمه ایران تا تاریخ  99/07/08می باشد  .اتومبیل فوق در پارکینگ هفت تیر به نشانی :هفت تیر
 طالقانی جنوبی  -روبروی دبیرستان شهدا  -خ بعثت موضوع طلب فاطمه کوهستان نجفی توقیف میباشد  ،از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از ساعت  ۹الی  ۱۲روز چهارشنبه مورخ  1399/06/05در محل پارکینگ برگزار میگردد .مزایده از مبلغ 820/000/000لایر شروع به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است ونیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد و شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است  ،برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر  ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز
نکند  ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد  .در این صورت  ،عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد ،در روز اداری بعد از تعطیل در همان محل
و ساعت انجام می شود/99/322 .ف تاریخ انتشار99/05/20 :
مریم ایرانی بجندی  -رئیس اجرای واحد اجرای اسناد رسمی کرج

ورزشی

زمان برگزاری فینال لیگ فوتسال زنان مشخص شد
براساس اعالم سازمان لیگ فوتبال ایران ،دیدار فینال دور رفت تیمهای سایپا تهران و مس رفسنجان ،ساعت ۱۱صبح ورزشگاه غدیر تهران
در  ۲۴مرداد و دیدار ردهبندی شرکت ملی حفاری و هیات فوتبال خراسان رضوی ساعت  ۹صبح در ورزشگاه پیام نور کرمان در  ۳۰مرداد
برگزار می شود .دیدار برگشت فینال بین مس رفسنجان و سایپا تهران  ۳۰مرداد ساعت  ۱۱در ورزشگاه پیام نور کرمان برگزار خواهد شد.

تداوم ناهماهنگی ،بی نظمی؛

اصرار مسئوالن کشتی انکار مسئوالن ورزش!
محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

ورزش اول کشور داد سخن می دهد .به یقین اگر رسانه ای
بود و خبرنگاران حال و روز خوشی داشتند اجازه نمی دادند
عرصه ورزش محل تاخت و تاز هر از گرد راه آمده ای باشد.
مسئوالن فدراسیون کشتی که طی چند ماه گذشته تقزیبا
هیچ برنامه ای برای مدیریت در شرایط بحرانی نداشته اند
اکنون که اتحادیه جهانی وعده برگزاری مسابقات جهانی را
داده به دست و پا افتاده اند تا با برگزاری عجوالنه اردوهای
آمادگی نیم بند ،و احتماال مسابقات لیگ خود را به قافله
جهانی نزدیک کنند که این خواسته نیز مورد اجابت واقع
نشده .در واقع تقاضای آنان توسط دستگاه ورزش وتو شده
است و فعال نیز امیدی به گشایش در این باب نمی رود.
تداوم ناهماهنگی ،بی نظمی!
وقتی دستگاه متولی ورزش از هرگونه ابتکار عمل و
برنامه ریزی در شرایط کرونایی عاجز می شود بدیهی است
فدراسیون های زیر مجموعه نیز در مسیر بی برنامگی متولی
اصلی گام برخواهند داشت .گویا برای آقایان اهمیت چندانی
ندارد جامعه ای که بدون انجام حرکات بدنی و ورزش،
گذران امور کند به انواع و اقسام مشکالت جسمی و روحی
گرفتار خواهد آمد .این جمع چشم نهاده اند تا مگر مشکالت
به خودی خود رفع شود و فعالیت ها به روال گذشته بازگردد.
شاید هم این تعطیلی طوالنی مدت فرصت مناسبی بود تا
بتوانند اهداف و برنامه های شخصی و گروهی را با خیال
آسوده تر پی بگیرند و جایگاه و موقعیت خویش را برای

وزنه برداری

آینده تثبیت کنند.در این بحبوحه ،سازمان لیگ کشتی
تالش می کند هر طور شده چرخ مسابقات را به گردش
در آورد اما چون برنامه راهبردی برای این مهم تدوین و
ترسیم نشده امکان برگزاری مهیا نیست .اسپانسرها ،تیم ها
و کشتی گیران برای ورود به میدان مسابقه لحظه شماری
می کنند اما وزارت ورزش مانع برگزاری مسابقات می شود
زیرا خوب می داند تمهیدات الزم برای این مهم را نه خود
اندیشیده و نه فدراسیون مربوطه ،به همین دلیل بیمناک از
عقوبت احتمالی ،بهترین کار را دست روی دست گذاشتن
و خطر نکردن می داند .در نتیجه اوضاع طبق ایام گذشته و
باری به هر جهت طی می شود .در این میان پرسش مهم
آن است که تکلیف مربیان ،ورزشکاران و باشگاههایی که به
تعطیلی کشیده شده اند چه خواهد شد .چگونه می توان
باردیگر آب رفته را به جوی بازگرداند؛ پای ورزشکاران را دوباره
به محافل ورزش باز کرد و شور و نشاط پیشین را در هر کوی
و برزن جاری ساخت؟ کدامین اراده آهنین به پشتیبانی
ورزش خواهد آمد و با کدام بودجه و برنامه می توان امید و
سرزندگی را به جامعه تزریق کرد؟
با این همه نا هماهنگی و بی نظمی بعید به نظر می رسد
بتوان در کوتاه مدت اهداف بلند را پی گرفت .وقتی ابزار،
ایده ،اشتیاق و همدلی در میان نیست سخن گفتن از آینده
روشن ورزش و انجام فعالیت های عادی حتی در خصوص
کشتی که ورزش اول کشور محسوب می شود دور از ذهن
به نظر می رسد.

«سیده الهام حسینی»:

انتخاب فدراسیون مسئولیتم را سنگینترکرد

عضو تیم ملی وزنهبرداری زنان گفت :حُسن توجه
فدراسیون برای معرفی من به عنوان نماینده ایران برای
انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون بینالمللی،
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امسال روز خبرنگار با ایام تعطیل قرین شد تا نه تنها
مراسم حقیقی بلکه مجازی هم برای خبرنگاران برگزار نشود.
اهمیتی هم ندارد ،نه برای خبرنگاران که سال هاست با کم
لطفی ها و نامالیمات خو گرفته اند و نه برای مسئوالن
که آموخته اند بی توجه باشند زیرا تصور می کنند نان در
بی توجهی نشان دادن است! در چنین شرایط اسفباری
انتظاری هم از کسی نیست چه آنان که سال ها برای
قهرمان شدنشان نوشتیم و گفتیم و نه کسانی که اکنون
به تشویق قلم های ما خبرنگاران برای کسب موفقیت های
آینده خیز برداشته اند تا در سایه دستیابی به مدال ،شهرت
و افتخار را با هم در آغوش بگیرند و سوار بر مرکب غرور
در کوچه پس کوچه های تنعم پرسه بزنند .بگذریم ،چه
فایده دارد؟ چه شب ها و روزها که در جهت تشویق و
ترغیب قهرمانان نوشتیم و گفتیم .پای درد دل هایشان
نشستیم و اشک از دیدگان شان پاک کردیم .آنان بزرگ
شدند و هر یک صاحب مسند و مکنتی شدند اما دریغ
از پیام خشک و خالی به مناسبت روز خبرنگار .بگذریم،
چرا که بسیار در این باره گفته و نوشته شده اما چون این
روزها گوش ها سنگین و چشم ها کم سو شده اند الجرم
بر کسی حرجی نیست .اصال چرا باید گفته و نوشته شود
وقتی «نرود میخ آهنین در سنگ» وقتی تکلیف کل ورزش
گنگ و نامعلوم است ،چگونه می توان از دست اندرکاران
ورزش اول انتظار داشت تا تکلیف خود را روشن کنند؟
بی پرده باید گفت وقتی دوستان برای برگزاری اردوهای
آمادگی و هرگونه فعالیت دیگر اراده الزم را ندارند چگونه
می توان از این قوم انتظار برافروختن چراغی بهر آینده
داشت؟ همان بهتر که معاونت ورزشی وزارتخانه با تحکم
از برگزاری هرگونه فعالیت کشتی ممانعت کند .وی که باید
این روزها پاسخگوی چگونگی مدیریت خود در فدراسیون
ووشو باشد نه تنها برابر افکار عمومی و رسانه ها کم نمی
آورد بلکه سینه سپر کرده و از موضع قدرت در خصوص

روزنامه

مسئولیتم را سنگینتر کرد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از ایرنا« ،سیده الهام
حسینی» روز گذشته با اعالم این مسئله اظهار داشت:
دلیل این انتخاب این بود که نخستین مدالآور در تاریخ
وزنهبرداری زنان ایران بودم و به زبان انگلیسی تسلط
داشتم .اکنون مسئولیتم بیشتر شده است و توقعها از
من باالتر میرود.
وی افزود :خوشحالم که این افتخار را داشتم تا به عنوان
نماینده انتخاب شوم و جزو افرادی باشم تا در این
کمیسیون رای بیاورم .برنامهایی را در نظر داریم تا به
حوزه وزنهبرداری زنان ایران کمک بسیاری کند.
ملیپوش وزنهبرداری عنوان کرد :اگر در این انتخابات
برنده شوم نه تنها نماینده زنان وزنهبردار ایرانی خواهم
بود بلکه نماینده وزنهبرداران مسلمان هم هستم .در
واقع اکنون مسئولیتی مهمتر و سنگینتر برعهده من

گذاشته شد.
وی ادامه داد :در شرایط شیوع ویروس کرونا ،فدراسیون
همواره پیگیر تمریناتم بود و هر آنچه که الزم داشتم
در اختیارم گذاشت .هر چند کمبود امکانات داریم اما
هیات استانی همکاری الزم را دارد و مقداری از تمرینات
را در منزل و تمرینات سنگینتر را در سالن هیات استان
با رعایت پروتکل بهداشتی انجام میدهم.
حسینی همچنین خاطرنشان کرد :هنوز تاریخ مسابقات
برون مرزی مشخص نشده و برنامهای هم به ما اعالم
نشده است .با وجود آنکه شرایط ایدهآلی برای تمرین
نداریم اما همه تالشم را میکنم تا از فرصت ایجاد شده
برای افزایش رکوردم بهره ببرم .حضور مربی در تمرین
وزنهبرداران خیلی مهم است و رسیدن به المپیک شرایط
ویژه و ایده آل میطلبد که آن شرایط را نداریم اما ناامید
همنیستیم.

«رئیس کمیته ملی المپیک»:

تحوالت خوبی را در اتومبیلرانی
شاهدهستیم
رییس کمیته ملی المپیک در دیدار با سرپرست فدراسیون
موتورسواری و اتوموبیلرانی خاطرنشان کرد که تحوالت خوبی
را در این رشته شاهد هستیم.
به گزارش «دنیای هوادار» ،مازیار ناظمی سرپرست فدراسیون
موتورسواری و اتومبیلرانی با حضور در کمیته ملی المپیک
با سید رضا صالحی امیری و کیکاووس سعیدی رییس و
دبیرکل کمیته ملی المپیک دیدار و گفتوگو کرد.
صالحی امیری در این دیدار گفت :تحوالت خوبی را شاهد
هستیم و انتظار دارم به خصوص در حوزه مسائل اجتماعی
و شهروندی و کمپینهای افزایش مهارت رانندگی و ایمنی
فعالیتهای شما گستردهتر شود.
رییس کمیته ملی المپیک درباره همگانی کردن و توسعه
ورزش شهروندی توسط فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری
گفت :بهره مندی عموم جامعه از امکانات ورزشی در
رشتههای نظیر فدراسیون شما که مخاطبان پر شمار دارد
بخش مهمی از حقوق شهروندی است و امیدوارم با جدیت
برنامههای خود را ادامه دهید چرا نتایج آن در افزایش نشاط
شهروندان و جوانان کامال ملموس خواهد بود.

مسابقاتدوچرخهسواریقهرمانی
کشور لغو شد
مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی کشور در بخش جاده که
قرار بود شهریور ماه برگزار شود به دلیل وضعیت قرمز ۱۵
استان به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،با توجه به شیوع ویروس کرونا،
فدراسیون دوچرخهسواری در نظر داشت بعد از  ۶ماه مسابقات
قهرمانیکشور در بخش جاده را با رعایت پروتکلهای بهداشتی
برگزار کند که بازهم به خاطر وضعیت قرمز  ۱۵استان و
وضعیت هشدار در دیگر استانها ،مجبور شد آن را به زمان
دیگری موکول کند.
هم اکنون استانهای مازندران ،تهران ،قم ،گلستان ،خراسان
شمالی ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،خراسان رضوی ،کرمان ،سمنان،
آذربایجان شرقی ،مرکزی ،یزد و گیالن در وضعیت قرمز قرار
دارند و استانهای فارس ،ایالم ،لرستان ،هرمزگان ،زنجان،
قزوین ،آذربایجان غربی ،بوشهر ،همدان ،چهارمحال و بختیاری
و کهگیلویه و بویراحمد هم در وضعیت هشدار هستند.
بیش از این فدراسیون در خرداد ماه هم در نظر داشت یک
دوره مسابقه جایزه بزرگ را در احمدآباد مستوفی برگزار کند
که به خاطر شیوع ویروس کرونا لغو شد.

از  21مرداد؛

آغاز ثبت نام از نامزدهای ریاست
فدراسیوناسکی
ثبت نام از نامزدهای کسب ریاست فدراسیون اسکی از ۲۱
مرداد تا سوم شهریور انجام میشود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،زمان دقیق برگزاری انتخابات این
فدراسیون مشخص نیست ولی افرادی که قصد شرکت در
انتخابات را دارند باید در فرصت اعالمشده ،مدارک خود را به
دبیرخانه فدراسیون ارائه کنند .دارا بودن حداقل  ۳۰و حداکثر
 ۷۰سال سن ،حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا همطراز
و سابقه مدیریتی از جمله شرایط ثبت نام در انتخابات
فدراسیونهای ورزشی است .افراد دوشغله ،بازنشسته و
بازخرید هم برای ثبت نام باید مجوز و مستندات قانونی مورد
نیاز را ارائه کنند .ریاست فدراسیون اسکی پیش از این بر
عهده عبدی افتخاری قرار داشت .با پایان دوران ریاست او،
کوروش صبوریان سرپرستی فدراسیون را بر عهده گرفت.
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حرف آخر

ذره بین

حالمان خوب است ،اما تو باور نکن؛

چکیده ای ازورزش تکواندو

پاسخی به سخنان گوهربار معاون
وزیر ورزش!
جناب «مهدی علی نژاد»
معاون محترم وزیر ورزش ،در
یک برنامه تلویزیونی چندین
نکته را متذکر شدند ،مسائلی
که بیان آن ها برای فوتبالی
ها یادآور خاطرات و اتفاقات
محمدرضا ولی زاده
مهمی در دوره وزارت شخص
خبرنگار
«مسعود سلطانی فر» شد.
اگر گریزی به رسانه های مختلف بزنیم ،انتقادات وسیعی
نسبت به عملکرد وزارت ورزش در فوتبال وارد شده است که
با نگاه منصفانه ،اغلب درست و به جا بوده ،اما دیگر رمقی
برای انتقاد و صحبت درباره عملکرد وزارت ورزش در دوره
جناب سلطانی فر نمانده است ،پایان دوره وزارت است و کار
از کار گذشته و فوتبال ایران به اندازه کافی در دوره وزارت این
دوستان مغموم شده است.
جناب علی نژاد عزیز ،صحبت های زیادی در خصوص
استقالل و پرسپولیس مطرح کردند که با هیچکدامشان کاری
نداریم ،اما در جایی از سخنان گوهر بارشان فرمودند«:شرایط
پرسپولیس و استقالل مطلوب است ،پرسپولیس برای
چهارمین بار متوالی به قهرمانی رسیده و استقالل هم در رده
دوم جدول به سر می برد و حال هر دو تیم خوب است».
از این بخش صحبت های معاون وزیر ،به راحتی نمی توان
گذشت ،قطعا بیان این نوع مطالب و این لحن صحبت،
توهین بزرگی به خانواده باشگاه استقالل است ،گویا دوستان
وزارت نشین فراموش کرده اند که در خصوص چه تیمی
صحبت می کنند ،آن زمانی که استقالل ایران دو مرتبه در
قله آسیا ایستاد ،خیلی از تیم هایی که حاال شما به قهرمانی
های متوالی شان مفتخر هستید هنوز تاسیس نشده بودند،
البته در دوره ای پس از تاسیس که در مسابقات آسیایی
حضور پیدا کردند افتخار حذف در مقابل محمدان بنگالدش
را جشن گرفتند.
جناب علی نژاد محترم ،تازه یکسال پس از تاسیس باشگاه
استقالل ،فدراسیون فوتبال ما تاسیس شد و کشورمان
دارای تیم ملی شد ،پس درست نیست که راجع به تیمی
که قدمتش از تیم ملی فوتبال کشورمان بیشتر است این
طور صحبت کنید ،اعتبار استقالل اعتبار فوتبال ایران است و
با این صحبت های شما چیزی از ارزش های پرافتخارترین
تیم ایرانی قاره کهن کم نمی شود ،پس این صحبت ها را
تمام کنید تا بیشتر از این کارنامه درخشانتان یادآور هواداران
فوتبالنشود.
درست است در دوران سرپرستی شما و دوستانتان در وزارت
ورزش ،به اندازه کافی هواداران استقالل سرخورده شدند اما
بدانید که امید خیلی از هواداران فوتبال (البته به جز تیم یا
تیم هایی که فقط در این دوره صاحب مقام و جالل شدند)
به پایان دوره وزارت شماست تا رقابت ها در شرایط برابر برگزار
شود و عدالت باز هم به فوتبال ما برگردد.

 nچاپ :کهن
نمابر32400023 :

سید محمدرضا حسینی
نویسنده

تکواندو یک ورزش رزمی کرهای و یکی از ورزش های
المپیکی است .تکواندو ورزش ملی کره جنوبی و دارای
بیشترین تعداد ورزشکار در میان ورزشهای رزمی در
سراسر دنیا است.
تکواندو هنری رزمی و ورزشی است که روش دفاع از
خود را به هنرجو آموزش می دهد و به هنرجویان یاد
می دهد که چگونه از دست ها و پاهای خود برای دفاع
کردن استفاده کنند .تکواندو از سه کلمه مجزای« ،ته»
به معنای پریدن ضربه زدن و خرد کردن با پا« .کوان» به
معنای دفاع کردن ،ضربه زدن و تخریب کردن با دست.
«دو» ،به معنای راه و روش تشکیل شده است .اگر چه
معنای تکواندو روشی برای مبارزه با پا و دست است
ولی محتوای آموزشی و فرهنگی تکواندو بر مبنای
«دو» که راه و روش زندگی است بنیانگذاری شده تا
جایی که محل تمرین تکواندو را «دوجانگ» یعنی
محل زندگی نامگذاری کردند .اصول اخالقی تکواندو یا
همان «چونگ شین» عبارت اند از :احترام ،بردباری و
صبر ،کنترل نفس ،شرافت ،روحیه سرسختی و شکست
ناپذیری ،انجام وظایف در مقابل پدر و مادر ،اتحاد و
یگانگی ملت هاست.
تکواندو( :زبان کرهای :خط هانگول :خط هانجا یک
ورزش رزمی کرهای و یکی از ورزش های المپیکی
است .تکواندو ورزش ملی کره جنوبی و دارای بیشترین
تعداد ورزشکار در میان ورزشهای رزمی در سراسر دنیا
است.
فنون تکواندو از ورزشهای سنتی تاریخ کره استخراج و
پس از جنگ جهانی دوم با کوشش استادان هنرهای
رزمی کره جنوبی در قالب یک ورزش رزمی مدرن به
دنیای هنرهای رزمی عرضه شده است.
اگرچه این ورزش تأثیراتی از کاراته پذیرفته و
شباهتهایی نیز با برخی سبکهای جنوبی کونگ فو
در آن به چشم میخورد ،اما استیل خاص این رشته
دفاعی که متکی بر ضربات پا با حداکثر قدرت است و
بر حفظ فاصله فیزیکی با دشمن و طراحی فنون برای

دور کردن مهاجم تاکید دارد ،آن را از تمام سبکهای
رزمی موجود متمایز میکند.
تاریخچه
قدمت این رشته به گواهی دیوارنگارهها و نقاشیهای
به جا مانده در مقبرههای «کاگجوچونگ» و «مویونگ
چانگ» در کره شمالی (منچوری غربی) به  ۲۰قرن
پیش میرسد -.دریکی از این تصاویر مردی در حال
اجرای یک فن دفاع با دست ترسیم شده که کام ًال
مشابه ضربه اول گول ماگی (دفاع باال) در تکواندو است.
همین موجب شده تا تکواندو تاریخی کهن تر از سایر
ورزش های مرسوم در شرق آسیا مانند کاراته و کونگ
فو داشته باشد.
شواهد قابل اعتمادی وجود دارد که شکل امروزین
تکواندو از رشتههای رزمی «سوباک» و «تکوان» که
در دوران حکومت سلسله گوجوریو (حکومت) (۳۷
ق.م تا  ۶۶۸م) در شمال کره تمرین میشده ،اقتباس
شدهاست .در این دوران اهمیت زیادی به توانایی های
جنگی داده میشد و مسابقات منظمی برگزار میشد،
شامل؛ رقص با شمشیر ،تیراندازی ،نبرد تن به تن،
مبارزهای که در آن دو نفر با شکستن یخ روی دریاچه
وارد آب سرد شده و به مبارزه میپرداختند.
در دوران پادشاهی شیال ( ۵۷م تا  ۹۳۵م) که بر
بخشهای جنوبی شبه جزیره کره حکم میراند نیز
توجه خاصی معطوف هنرهای رزمی بود .در این
حکومت سازمانی نظامی ،آموزشی ،اجتماعی به نام
«هوارانگ دو» وجود داشت ،آموزش انواع هنرهای
رزمی به ویژه سوباک نیز از جمله فعالیتهای این
سازمان بود.
اگرچه در این دوران هوارانگ دو فنون گالویزی و
ضربات دست فراوانی را وارد سوباک کرد ،اما پس از
آن میل چندانی به تمرین این نوع فنون در کره وجود
نداشت و این رشته به شکل اولیه آن که بر مبنای ضربه
زدن و جلوگیری از نزدیک شدن دشمن استوار بود،

ادامه یافت .تکنیکهای گالویزی سوباک که «یوسول»
نامیده میشد ،بعدها با ورود به ژاپن پایه گذار ورزش
«جودو» شد.
تمرین هنرهای رزمی در زمان امپراتوری قدرتمند
«کوریو» ( ۹۳۵تا  )۱۳۹۲نیز رواج زیادی داشت ،در
جشنهای ساالنه گوناگونی که در این سلسله بر گزار
میشد ،عالوه بر ورزش های رزمی به مسابقات کشتی
و چوگان نیز بهای زیادی داده میشد.
روی کار آمدن سلسله یی ( ۱۳۹۲تا )۱۹۱۰که مبتنی
بر تفکرات ایدئالیستی ،رواج بودیسم و زدودن افکار
کنفوسیوس از این کشور بود ،کاهش نقش نظامیان
در حکومت را نیز در پی داشت .این وضعیت اگرچه
از رونق هنرهای رزمی کاست ،اما تکامل این فنون تا
هنگام اشغال کره توسط ژاپن در  ۱۹۱۰ادامه داشت.
در دوران حکومت استعماری ژاپن هنرهای رزمی
بومی کره نیز مانند دیگر مظاهر فرهنگی این کشور با
ممنوعیت مواجه شد ،ژاپنیها مدارس کاراته را در این
کشور تأسیس و آموزش آن را جایگزین تکواندو کردند.
آموزش هنرهای رزمی کرهای در این دوران به طور
مخفیانه در مناطق کوهستانی صعب العبور توسط
گروههای کوچک ادامه داشت.
تکواندوینوین
پس از پایان جنگ و آزادی کره ورزشهای رزمی سنتی
این کشور تا حد زیادی با رشتههای ژاپنی همانند
کاراته ،کندو و جودو آمیخته شده بود ،در عین حال
بسیاری از رزمی کاران کره هم با آموختن هنرهای رزمی
چینی آنها را وارد کره کرده بودند .در آن زمان بیشتر
اصطالحهای «تانگ سو دو» و «کونگ سو دو» برای
نام گذاری ورزشی که بعدها به تکواندو معروف شد،
به کار میرفت.
تالش برای بازسازی تکواندو و بازگرداندن آن به حالت
اصلی خود در نهایت منجر به تبدیل این رشته به ورزش
ملی کره و محبوبترین سبک رزمی در سراسر دنیا شد.

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی  -نوبت اول
حداقل رتبه الزم در خصوص آگهی مناقصه عمومی مربوط به
پروژههای رنگ آمیزی ترافیکی اعم از خط کشی محوری و بلوک
عابر پیاده و رنگ آمیزی سرعتگاه سطح منطقه یک و منطقه دو که در دو نوبت در تاریخ های
 99/5/8و  99/5/15به چاپ رسیده است از ( ۵راه و ترابری و  ۵تاسیسات و تجهیزات) به
( ۵راه و ترابری یا تاسیسات و تجهیزات) اصالح می گردد.
تاریخ انتشار نوبت دوم99/5/27 :
شهرداری فردیس

