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چاله میدانهای مجازی ،محلی برای جذب مخاطب؛

تقالی بیهودهی از یاد رفتهها
صفحه 7

www.donyayehavadar.ir

«دنیای هوادار» بررسی می کند؛

واکسن کرونا کشف شد؛ روزی ده دقیقه ورزش!

صفحه 5

محمود فکری سرمربی استقالل شد؛

اظهارنظرناشتا
ممنو ع!
فکری ازخون استقالل است
سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان ،طبق اعالم رسانهها و تایید هیات مدیره باشگاه ،محمود فکری
سرمربی استقالل تهران شد.
او در شرایطی بر نیمکت داغ استقاللیها تکیه زده که اعتماد هواداران به مدیران باشگاه چیزی نزدیک به
صفر است و آنها از حیث بهرهمندی از این سرمایه عمومی با قهر مطلق مواجه شدهاند.
ً
عمیقا به گِل نشسته را
حال باید دید محمود فکری که خونآبی در رگهایش جاریست این کشتی
چگونه هدایت خواهد کرد؟
 ...ادامه در صفحه ۶
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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به ویژه
شهید اسماعیل دقایقی راگرامی می دارد

تامین اجتماعی

پویش رسیدگی به آسیبهای
اجتماعی راهاندازی میشود
مدیرکل مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه
وزارت ورزش و جوانان از راهاندازی پویش رسیدگی
به آسیبهای اجتماعی با هدف بهرهمندی از ظرفیت
سازمانهای مردم نهاد جوانان خبر داد.
به گزارش دنیای هوادار به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش
و جوانان ،سجاد سالک با اشاره به راهاندازی شبکه ملی
آسیبهای اجتماعی جوانان استان کرمان گفت :با هدف
هم افزایی و استفاده از ظرفیت همه سازمان های مردم نهاد
جوانان که در زمینه آسیب های اجتماعی دریافت مجوز کرده
و در استانهای مربوطه مشغول فعالیت هستند ،تصمیم
به راه اندازی پویش رسیدگی به آسیب های اجتماعی با
هدف استفاده از ظرفیت ،توان و تجربه همه این سازمان
ها گرفته شد.
وی تصریح کرد :با توجه به بازدید سال  ۹۷که از استان کرمان
انجام شد ،سمن های بسیار فعال و با انگیزه ای در این
استان در حوزه آسیب های اجتماعی مشغول فعالیت هستند
و بدین ترتیب درخواست این استان برای میزبانی دبیرخانه
شبکه ملی آسیب های اجتماعی مورد موافقت قرار گرفت.
سالک گفت :ماه ها در حال برنامه ریزی و تنظیم ساختار
و مقدمات راهاندازی این پویش بوده که به جهت شیوع
ویروس کرونا و کاهش ارتباط حضوری ،سرعت روند کار
کاهش یافته و شبکه ای که قرار بود در ابتدای امسال راه
اندازی شود ،با کمی تاخیر راه اندازی شد ،اما در نهایت امروز
با حضور مسئوالن استان کرمان و معاون امور جوانان وزارت
ورزش ،محمد مهدی تندگویان ،این شبکه ً
رسما رونمایی شد.
مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان افزود :قرار است
ساختار استانی این شبکه نیز به زودی شکل گرفته و تمام
سمنهای مرتبط استان دور هم جمع شوند و با ساختار ملی
ارتباط و تعامل همه جانبه داشته و کارگاه های توانمندسازی
و آموزشی برای بهره وری بیشتر و هماهنگ سازی اقدامات
و عملیات آینده صورت بگیرد.
وی با اشاره به تعامل با وزارت کشور افزود :از نظرات وزارت
کشور و هماهنگی همه استانداری ها نیز برای پیشرفت کار
استفاده می شود.
سالک با اشاره به جلسه ماه گذشته خود با بنیاد علوی با
موضوع آسیب های اجتماعی ،اظهار داشت :امیدواریم این
پویش و شبکه ملی آسیب های اجتماعی به همکاری بنیاد
علوی بتوانند در مناطق محروم و حاشیه نشین ،برای اقشار
نیازمند اقدامات ارزشمندی انجام دهند.
وی اضافه کرد :البته مجموعه سمن های جوانان در سال های
گذشته هم به صورت خود جوش و سازماندهی نشده فعالیت
های متعددی را در مناطق محروم انجام داده که راه اندازی
این شبکه بیشتر برای ایجاد یک ساختار هماهنگ کننده
برای این گونه اقدامات است که امید است تا پایان سال
مجموعه اقدامات ابتدایی ما برای شناسایی ارکان این شبکه
و پیشبرد برنامه ها صورت گرفته و نتایج و دستاوردهای
این اقدام ملی و پویش در کاهش آسیب های اجتماعی به
خصوص در مناطق حاشیه نشین ملموس و قابل توجه باشد.

خبری

خبر اول

ضرورتپیشگیریازشیوعبیماریهایواگیردامیدرحیاتوحش
معاون محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت
محیطزیست گفت :با توجه به افزایش بیماریهای مشترک
بین دام و انسان ،پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیر
دامی در حیاتوحش ضروری است.
به گزارش دنیای هوادار به نقل از پایگاه اطالع رسانی
سازمان حفاظت محیط زیست ،کیومرث کالنتری در پیامی
به مناسبت فرارسیدن  ۱۴مهر ماه روز ملی دامپزشکی افزود:
همه چیز در جهان هستی براساس نظم ،هماهنگی و بر
پایه عدل الهی آفریده شده و نابسامانی های موجود در
عرصه طبیعت فقط به علت بهره وری نادرست از محیط
طبیعی ،اسراف و تبذیر آدمی است.
وی ادامه داد :شیوع و گسترش جهانی بیماری های نوپدید
و بازپدید از جمله آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و بیماری
هایی نظیر مرس ،سارس و پاندمی بیماری کووید  ۱۹نیز
بی تردید به فعالیت های نوع بشر مرتبط است و بسیاری
از این بیماری ها بدون هیچگونه مرزی بین انسان و
حیوانات گسترش پیدا کرده که نشان می دهد ارتباط انسان
با طبیعت و بهره برداری از گونه های جانوری باید بر اساس
ضوابط زیست محیطی و در نظر گرفتن اصول بهداشتی
باشد و هرگونه دخالت بی ضابطه و بهره برداری نادرست ،با
عواقب ناگواری همراه خواهد بود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان
حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهمیت همکاری و
فعالیت دامپزشکان در کنار متخصصین علوم پزشکی و
محیط زیست افزود :تدوین برنامه هایی که بتوانند اصلی
ترین نیازهای نوع بشر در عرصه های گوناگون علوم برای
حفظ بهداشت جامعه و پیشگیری از شیوع بیماری ها ،رفع
کمبود مواد غذایی و تامین منابع غذایی جدید  ،در کنار
پیشگیری از شیوع بیماری ها در حیات وحش و حفظ
تنوع زیستی را تامین کند بر هیچکس پوشیده نیست و
بی شک در اولویت اهداف جوامع پویا و مترقی قرار دارد
که نشان دهنده قابلیت ها و توانایی های حرفه دامپزشکی
است.
کالنتری با اشاره به اینکه نظام سالمت در کشور در بخش
بهداشت انسانی بهواسطه عملکرد وزارت بهداشت و درمان
و آموزش پزشکی و در عرصه دامپزشکی با فعالیت سازمان
دامپزشکی کشور  ،سازمان نظام دامپزشکی کشور ،موسسه
سرم و واکسن سازی رازی و دانشکده های دامپزشکی
پیشرفت قابل توجه ای داشته است افزود :موسسات
تحقیقاتی ،مراکز آموزشی و دانشکده های دامپزشکی در

سراسرکشور نیز با انجام پژوهش های کاربردی و تربیت
دامپزشکان مجرب و متخصص نقش مهمی در ارتقاء حرفه
دامپزشکی ،سالمت جامعه و حفظ تنوع زیستی دارند و
استفاده از توان علمی و مدیریتی دامپزشکان در عرصه های
گوناگون بخصوص امور بهداشتی و زیست محیطی کارنامه
موفقی داشته است.
وی همچنین بر لزوم تقویت همکاری چند جانبه سازمان
حفاظت محیط زیست با سازمان دامپزشکی و وزارت
بهداشت از منظر سالمت واحد برای حفظ سالمت جامعه
و محیط زیست تأکید کرد و گفت :در طی سال های
اخیر ،سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بهکارگیری
دامپزشک در ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها
و حتی استفاده از خدمات بیمارستان های دامپزشکی و
دامپزشکان معتمد بخش خصوصی اقدام کرده تا به رغم
کمبودهایی که وجود دارد ،امداد و نجات حیات وحش با
کیفیت و سرعت بیشتری صورت گیرد اما ضرورت ایجاب
می کند که با همکاری سازمان دامپزشکی ،نظام دامپزشکی
و دانشکده های دامپزشکی از دامپزشکان فعال در حوزه
حیات وحش و دامپزشکان سازمان بیش از گذشته حمایت
شود.
معاونمحیطزیستطبیعیوتنوعزیستیسازمانحفاظت
محیط زیست گفت :باید توجه کرد که برای جلوگیری از
تلفات گسترده گونه های ارزشمندی همانند کل و بز و قوچ
و میش در حیات وحش به علت بیماری بیماری طاعون
نشخوارکنندگان کوچک( )PPRهمانند اتفاقی که در سال
 ۱۳۹۴رخ داد ،پیشگیری از شیوع بیماری های واگیر دامی
در حیات وحش به واکسیناسیون و ایمن کردن دام های
اهلی بخصوص دام های کوچ رو در برابر بیماری های واگیر
و جلوگیری از ورود دام های اهلی مشکوک به بیماری و
غیر واکسینه به چراگاه های مشترک با علفخواران وحشی،
اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای و تشخیص و درمان به

موقع بیماری ها در بین جمعیت دامی وابسته است.
وی افزود :در این خصوص سازمان دامپزشکی کشور
با پایش بیماری ها و واکسیناسیون های گسترده در
بین جمعیت های دامی در معرض خطر بیماری ،جهت
پیشگیری و کنترل بیماری ها تالش کرده و سازمان
حفاظت محیط زیست نیز با افزایش پایش و رصد حیات
وحش ،اطالع رسانی به موقع هنگام مشاهده گونه های
جانوری مشکوک به بیماری و سایر اقدامات پیشگیرانه،
با سازمان مذکور همکاری می کند و جای امیدواری است
که با پوشش حداکثری واکسیناسیون دام های اهلی و
پیگیری اقدامات قرنطینه ای و بهداشتی در سال های آتی،
با کاهش موارد ابتالء و تلفات علفخواران وحشی ناشی از
بیماری های واگیر دامی نظیر PPRو تب برفکی در طبیعت
روبرو باشیم.
کالنتری ضمن گرامی داشت روز ملی دامپزشکی از همه
شاغالن حرفه دامپزشکی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی
و همکاران دامپزشک در سازمان حفاظت محیط زیست ،از
کوشش و تالش این عزیزان برای حفظ سالمت جامعه و
محیط زیست کشور قدردانی و تشکر کرد و گفت :برگزاری
مراسم روز ملی دامپزشکی در  ۱۴مهر ماه هر سال فرصت
مناسبی است تا نقش ارزشمند دامپزشکان و سایر فعاالن
حرفه دامپزشکی در تولید مواد غذایی بهداشتی ،حفظ
سالمت جامعه و حفاظت از گونه های جانوری و سختی ها
و چالش های پیش روی حرفه دامپزشکی نشان داده شود.
باید توجه کرد که افزایش پژوهش و توسعه آموزش عالی در
زمینه های گوناگون دانش دامپزشکی اجتناب ناپذیر است
همچنین با وجود خطرات ناشی از بیماری های مشترک و
حمله حیوانات که دامپزشکان را تهدید می کند ،باید برای
بهبود وضعیت معیشتی ،رفاهی و سختی کار دامپزشکان و
فعاالن حرفه دامپزشکی در بخش دولتی و خصوصی توسط
مسئوالن ذیربط برنامه ریزی شود.

کرونا در ایران

شمار بهبودیافتگان کرونا به  ۳۹۲هزار و  ۲۹۳تن رسید
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
با فوت  ۲۳۵بیمار دیگر مبتال به کرونا در  ۲۴ساعت
گذشته ،شمار جانباختگان بیماری کووید ۱۹در کشور به
 ۲۷هزار و  ۱۹۲نفر رسید و  ۳۰استان در وضعیت قرمز یا
هشدار کرونا هستند.
سیما سادات الری روز گذشته درباره آخرین آمار مبتالیان
قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از
این ویروس افزود :تا دیروز و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ،سه هزار و  ۹۰۲بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد و هزار و  ۹۵۳نفر بستری شدند .با
این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به ۴۷۵
هزار و  ۶۷۴نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون
 ۳۹۲هزار و  ۲۹۳نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۴۱۶۷نفر
از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این

بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون چهار میلیون
و  ۱۵۱هزار و  ۴۴۵آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.
الری گفت :استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان
شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل،
خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن،
بوشهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحال
و بختیاری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان،
خراسان شمالی ،همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند
و استانهای کردستان ،هرمزگان ،فارس و گلستان نیز
در وضعیت هشدار قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود :کادر درمان در
بیمارستانها و مراکز بهداشتی کشور از  ۷ماه پیش
شبانه روزی در خط مقدم جنگ با ویروس کرونا
هستند از همه مردم می خواهیم با رعایت توصیه های
بهداشتی به این عزیزان کمک کنند.

جامعه

روزنامه

سرکارخانم اعظم خانی -مدیرمسئول محترم مهدکودک باغ فرشتگان
ما را در اندوه عظیم درگذشت دایی بزرگوارتان شریک بدانید .برای آن مرحوم علو درجات و
برای شما و سایربازماندگان صبرو شکیبایی مسئلت مینماییم.
دنیای هوادار

وزیر راه خبر داد:

«البرز» چه خبر؟

بهرهمندی  ۴۵۰هزارروستاییکشورازمزایای راه های جدید

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح  ۲هزارو  ۵۰۰کیلومتر
راه جدید و بهسازی شده روستایی در کشور گفت  ۴۵۰ :هزار

نفر روستایی از مزایای این راه ها بهره مند شدند.
محمد اسالمی عصر گذشته در حاشیه آیین افتتاح راه های
روستایی کشور و استان البرز که در شهرستان طالقان برگزار
شد ،در گفت وگو با خبرنگاران افزود :این میزان راه روستایی
در قالب  ۶۷۴پروژه طرح ابرار اجرا شده که یک هزار میلیارد
تومان اعتبار دربرداشته است .
وی ادامه داد :این پروژه ها در  ۳۱استان کشور اجرا شده که
نقش موثری در بهبود تردد روستائیان دارد.
اسالمی یادآور شد که تا پایان دولت دوازدهم حدود سه
هزار و  ۵۰۰کیلومتر راه روستایی در کشور احداث یا بهسازی
می شود.
وی در خصوص پروژه راه هشتگرد  -طالقان در استان البرز
گفت :این پروژه تا قبل از زمستان امسال زیر بار ترافیک
می رود.
امروز با پیام رییس جمهوری اسالمی ایران  ۱۳هزار میلیارد
تومان پروژه مختلف عمرانی و اقتصادی در روستاها و
مناطق عشایری کشور بهره برداری شد.
در البرز ۹پروژه راه روستایی به طول  ۳۱کیلومتر و با اعتباری
بالغ بر  ۲۲میلیارد تومان گشایش یافت که بیش از پنج
هزار خانوار روستایی از مزایای این پروژه ها بهره مند شدند.

پیام معاون اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری
کل استان البرزبمناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
هفته نیروی انتظامی ،یادآور تالش های شبانه روزی،
فداکاری ها و خدمات ارزنده نیروی عظیم والیی و خادمان
زحمتکشی است که در راستای تحکیم نظم و اجرای قانون
و عدالت تالش می کنند.

کارامدی ،جلب اعتماد عمومی و برقراری امنیت روانی و
آرامش در جامعه ،بخشی از دستاوردهای ارزشمند نیروی
انتظامی استان البرز است که شایسته قدردانی می باشد.
امروز به فضل الهی و با تکیه بر ارزش های واالی انقالب
اسالمی ،در کنار نهادهای ارزشی نظیر نیروی انتظامی ،در
راستای پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی تالش
خواهیم کرد.
گفتنی است به مناسبت هفته ناجا و به منظور پیشگیری
از جرایم و آسیب های اجتماعی ،پیش نویس تفاهمنامه
همکاری های مشترک فی مابین دادگستری کل استان
البرز و فرماندهی انتظامی استان تنظیم و مقدمات انعقاد
آن فراهم گردیده است.
جعفر داراب خانی  -معاون قضایی ،اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز

پرداخت مطالبات مراکزدرمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی
استان البرزبه روزگردید
به گزارش روابط عمومی اداره کل ابوالحسن قورچیان
توگو
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان البرز در گف 
با این واحد اعالم کرد :در اجرای بخشنامه ابالغی و به دستور
مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی مبنی بر( تهاتر )
این امر با قوت بیشتری در استان پیگیری میگردد.
ایشان در خصوص اقدامات انجام شده در استان البرز گفت:
در مرحله اول مراتب دستور مدیرعامل محترم سازمان در
موضوع بخشنامه مذکور به کلیه مراکز درمانی طرف قرارداد
اطالع رسانی شد
وی افزود :در این راستا و با هماهنگی ایجاد شده با مدیریت
درمان استان البرز و مرکز اسناد پزشکی تعداد  ۸۸فقره
قرارداد با مراکز درمانی منعقد گردید.
قورچیان ادامه داد :ضمنا در راستای قراردادهای منعقده از
ابتدای سال  ۹۹لغایت  ۳۱شهریور امسال مبلغ  ۲۰۸میلیارد
لایر مطالبات مراکز درمانی از سازمان تامین اجتماعی بابت
حق بیمه پرسنل این مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان
جایگزین و تسویه گردیده است.

قورچیان در پایان گفت :این امر بسیار مبارک (تهاتر)باعث
شده پرداخت بدهی مراکز درمانی به روز گردد و خدمات
مراکز درمانی به بیمهشدگان در این مراکز در سایه اعتماد
ایجاد شده هرچه بهتر انجام پذیرد.
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استاندار خبر داد:

ساخت جاده طالقان درمرحله پایانی
استاندار البرز با اشاره به تحوالت راه سازی طی  ۲سال
اخیر در این استان گفت :اکنون جاده هشتگرد -طالقان به
عنوان یک پروژه ملی در مرحله تکمیلی قرار دارد.
عزیزاله شهبازی عصر گذشته در مراسم افتتاح  ۹پروژه
راه روستایی استان البرز که با حضور محمد اسالمی وزیر
راه وشهرسازی در شهرستان طالقان برگزار شد ،افزود:
عملیات احداث جاده هشتگرد  -طالقان  ۲۲سال پیش در
قالب یک راه روستایی آغاز شد که با اهتمام دولت تدبیر
و امید اکنون به یک پروژه مناسب تبدیل شده و تا پایان
امسال بهره برداری می شود.
وی ادامه داد :با اهتمام دولت تدبیر و امید در  ۲سال
اخیر شاهد تحول اساسی در حمل و نقل استان البرز
هستیم که گشایش قطعه اول آزاد راه تهران  -شمال ،
ادامه آزاد راه شهید همت و توسعه خطوط از مهمترین
دستاوردها در این استان به شمار می رود.
استاندار البرز گفت :پروژه هایی همچون قطار برقی
کرج  -هشتگرد ۲ ،خطه کردن راه آهن تهران قزوین،
آغاز پروازهای مسافربری فرودگاه پیام با اختصاص ۶۰

میلیارد تومان و اختصاص اعتبار برای منطقه  ۲آزادراه
تهران شمال و تخصیص اعتبار ملی برای تکمیل کمربند
شمالی کرج از جمله اقداماتی است که در این دولت
صورت گرفته است.
وی افزود :از سال  ۹۷تا  ۹۸به میزان  ۳۵۱درصد به
اعتبارات عمرانی در البرز افزوده شد و این افزایش اعتبار
برای طالقان  ۳۱۵درصد بوده است.

۳۱کیلومترراه روستایی درالبرزگشایش یافت

همزمان با سراسر کشور و با پیام ویدئوکنفرانسی رییس
جمهوری و با حضور محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی
 ۳۱ ،کیلومتر راه روستایی عصر دوشنبه در استان البرز
گشایش یافت.
پروژه راه روستایی جوستان به گراب به طول  ۱۰کیلومتر
با اعتبار هفت میلیارد تومان ،راه روستایی انگه  -اهورا -
امیرنان به طول  ۳.۵کیلومتر و صرف سه میلیارد تومان ،
راه روستایی آران به طول سه کیلومتر و صرف  ۱۲میلیارد
تومان ،راه روستایی قوهه  -سنقرآباد به طول  ۲کیلومتر و

صرف  ۴۰۰میلیون تومان ،راه روستایی قاسم آباد به طول
سه کیلومتر و صرف یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان،
راه روستایی کوشک زر به طول  ۲.۵کیلومتر وصرف ۹۰۰
میلیون تومان ،جاده شهرستانک به طول  ۶.۹کیلومتر
و صرف پنج میلیارد تومان و جاده آزادبر به طول ۱.۵
کیلومتر و با صرف  ۸۰۰میلیون تومان بهره برداری شد.
با گشایش این راه ها بیش از چهار هزار خانوار روستایی
در شهرستان های طالقان ،ساوجبالغ ،اشتهارد و کرج از
راه دسترسی مناسب برخوردار شدند.
امروز به طور همزمان  ۲هزارو ۵۰۰کیلومتر راه روستایی
در کشور با پیام ویدئو کنفرانسی رییس جمهوری
اسالمی ایران در آیینی با حضور وزیر راه وشهرسازی به
میزبانی شهرستان طالقان گشایش یافت.
بنا به گفته محمد اسالمی تا پایان فعالیت دولت تدبیر و
امید سه هزارو  ۵۰۰کیلومتر راه روستایی در کشور احداث
و بهسازی می شود.
امروز نیز به مناسب روز ملی عشایر و روستا  ۱۳هزار
میلیارد تومان پروژه عمرانی در مناطق روستایی و
عسایری کشور با پیام رییس جمهوری بهره برداری شد.

عدم رعایت ضوابط بهداشتی ازسوی صنوفکرج
منجربه تعطیلی می شود
معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج گفت :صنوفی
که مشمول محدودیت فعالیت ها نیستند باید برابر
ضوابط بهداشتی به مردم خدمت ارایه دهند و در صورت
مشاهده هر گونه بی مباالتی نسبت به پلمب واحد
متخلف اقدام می شود.
غفور قاسم پور روز گذشته در نشست کارگروه مقابله با
کرونا کرج افزود :اداره کل صمت در زمینه استفاده از
ظرفیت قانونی حوزه اصناف برای اجرای دستورالعمل
ها ،تامین ماسک ارزان قیمت و مواد ضدعفونی کننده
وظایفی را بر عهده دارد که باید همه دستگاه ها وظایف
خود را به خوبی اجرا کنند.
وی با اشاره به تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های
بهداشتی از ابالغ دستورالعمل برنامه استفاده از ماسک و
فاصله گذاری اجتماعی ویژه کالنشهر کرج نیز خبر داد و
گفت :براین اساس دستگاههای مختلف در بعد اقدامات
و ابعاد نظارتی مشخص شده است.

قاسم پور با اشاره به تشدید نظارت ها از سوی فرمانداری
کرج ادامه داد :دستور العمل های الزم دراین زمینه به
تمام دستگاه و ادارات شهرستان ابالغ شده است و با
متخلفین برخورد سخت خواهد شد.
بیش از  ۱۸هزار نفر تاکنون در استان البرز به ویروس
کرونا مبتال شده اند.

4

روزنامه

در چنین روزی!

 ۷۳سال پیش درچنین روزی ،هریترومن -رئيس جمهوری وقت آمريكا -به منظورجلوگيری ازافزايش بهای
گوشت ،دريك نطق مستقيم تلويزيونی ازمردم اينكشورخواستكه تا اطالع ثانوي ،سه شنبهها ازخوردن
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گوشت و پنجشنبهها ازخوردن مرغ خودداریكنندكه اين اندرزازهمان روزدررستورانها به اجراگذارده شد.

گزارش

سلیم نژاد تاکید کرد؛

لزوم صرف درآمدهای مالیاتی شرکت های
بزرگبرایتوسعهزیرساختهایکرج

رئیس شورای اسالمی شهر کرج گفت :انتظار داریم
درآمدهای مالیاتی و ساید عواید عمومی شرکت های
بزرگ مستقر در محدوده شهر همچنین برخی کدهای
درآمدی همچون جرایم راهنمایی و رانندگی صرف
توسعه زیرساخت ها و رفع نیازهای این کالنشهر شود
و از نمایندگان محترم مجلس نیز تقاضا می شود که
مانع از واریز و انتقال این درآمدها به حساب های
مرکزی شوند ،چرا که این منابع مالی از محل مشارکت
های ساکنین همین شهر اندوخته شده و روا نیست
در سایر استانها هزینه شود.
به گزارش دنیای هوادار ،اکبر سلیم نژاد در دویست
و چهاردهمین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر
کرج که با حضور نمایندگان مردم ،شهردار و جمعی
از معاونین وی ،مدیران شهری ،مشاورین و اصحاب
رسانه برگزار شد ،در ابتدا فرا رسیدن هفته نیروی
انتظامی را به همه دست اندرکاران عرصه امنیت و
سبزپوشان دالور و والیتمدار این نیرو صمیمانه تبریک
گفت و خاصه برای سردار سرتیپ دوم پاسدار عباسعلی
محمدیان فرمانده انتظامی استان و سرهنگ گودرزی
فرماندهی انتظامی شهرستان کرج و همکاران خدوم
ایشان آرزوی موفقیت کرد.
او با اشاره به پیروزی تیم پرسپولیس نماینده کشورمان
در مسابقات جام باشگاه های آسیا در برابر تیم النصر
عربستان ،صعود این تیم به فینال مسابقات را به ملت
شریف و مردم عزیز شهر کرج تبریک گفت .این مسئول
همچنین درگذشت جانباز سرافراز حاج مهدی کرمی

شهری

دادستان نظامی استان البرز را تسلیت گفته و از درگاه
خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی را برای
وی خواستار شد.
لزوم رعایت دستورالعملهای ستاد ملی مقابله با کرونا
سلیم نژاد تصریح کرد :همچنین با توجه به وضعیت
قرمز و بحرانی کرونا ،بار دیگر از شهروندان عزیز تقاضا
دارم پروتکل های بهداشتی را با دقت تمام رعایت کرده،
از برگزاری هرگونه اجتماعات یا شرکت در مراسمات
عزا و شادی ً
اکیدا خودداری کنند و با توجه کامل به
دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا اسباب به
خطر انداختن جان خود و عزیزان شان و همین طور
زحمت مضاعف برای کادر درمانی و پزشکان را فراهم
نکنند.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج ادامه داد :بر خود الزم
می دانم پیشاپیش فرا رسیدن اربعین سرور و ساالر
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم را
تسلیت عرض می کنم ،متاسفانه امسال کشور عراق به
دلیل شیوع ویروس کرونا حاضر به پذیرش زائرین نشد
و میلیون ها عاشق دلباخته اهل بیت در سراسر کشور
از شرکت در راهپیمایی جهانی اربعین محروم ماندند،
همه ساله در چنین ایامی موکب های شهرداری کرج
در کنار سایر موکب ها به زائرین خدمت رسانی می
توفیق تشرف به کربالی
کردند و امیدواریم امسال که ِ
پای پیاده به یاری
معلی نصیب مان نشده ،بتوانیم با ِ
نیازمندان و محرومین بشتابیم و نهضت حسینی را به
هر شکل ممکن ادامه دهیم.

مدیریت شهری

بضاعتی پور خبر داد؛

پارک هایکرج تعطیل شدند

به گفته پیمان بضاعتی پور ،راه کارهای جلوگیری از شیوع کرونا
صرفا نباید به تعطیلی مراکز طرف قرارداد با شهرداری منجر شود.
به گزارش دنیای هوادار ،رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری شهرداری کرج ،اظهار کرد :طبق مصوبه ابالغی در
مجمع شهرداران استان البرز به منظور مقابله با ویروس کرونا و
جلوگیری از افزایش شیوع آن ،پارک های کرج تا اطالع ثانوی
تعطیل هستند.
او با بیان اینکه به منظور ممنوعیت تردد شهروندان ،اطراف
پارک های کرج نوار زرد کشیده شده؛ ادامه داد :ممنوعیت تردد
در اماکن عمومی از جمله پارک ها تنها توسط شهرداری میسر
نیست و به همکاری نیروی انتظامی و مشارکت شهروندان
نیاز دارد.

بضاعتی پور خاطر نشان کرد :جلوگیری از شیوع کرونا نباید صرفا
به تعطیلی مراکز مربوط به شهرداری منجر شود ؛بلکه تمامی
اصناف پرخطر مثل رستوران ها ،قلیانسراها و غیره نیز باید تابع
دستورالعمل های ابالغی ستاد کرونا باشند.
او افزود :اگر قرار بر تعطیلی باشد باید همه اصناف پر خطر
تعطیل شوند نه فقط اصناف طرف قرارداد با شهرداری.
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری کرج گفت:
علی رغم اینکه دور پارک های شهر نوار زرد کشیده شده ولی برای
جلوگیری از حضور شهروندان در این فضاها نمی توانیم قهری
عمل کنیم ولی از همشهریان درخواست می شود برای حفظ
سالمت خودشان هم که شده از حضور در پارک ها خودداری
کنند.

پایتخت

تهیه پیش نویسی قانونی برای مقابله با تصرف مالکانه
درانفال و ثروت های عمومی
معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور حمایت از انفال و ثروت
های عمومی و جلوگیری از تصرف مالکانه و دست اندازی گروه
های سودجو ،الیحه ماده واحده اصالح تبصره ( )۶ماده واحده
الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات،
آب و اراضی موقوفه را به کمیسیون لوایح هیات دولت ارائه
کرده است.
به گزارش دنیای هوادار به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات
دولت ،انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا
رها شده ،معدن ،دریاها ،دریاچه ها ،رودخانه ها و سایر آب های
عمومی ،کوه ها و جنگل ها مطابق اصل ( )۴۵قانون اساسی ،به
عنوان مصادیق انفال و ثروت های عمومی تعیین شده اند که
در اختیار حکومت اسالمی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت
به آن ها عمل نماید.
بر اساس ماده ( )۵۵قانون مدنی ،مفهوم وقف عبارت است از
حبس عین مال و تسبیل منافع آن ،که با تحقق آن ،مالکیت
مال ،زایل و موقوفه ،شخصیت حقوقی مستقلی پیدا می نماید
و منافع مال مزبور به اهداف مشخص شده ،تعلق می گیرد.
بنابراین امکان وقف انفال و اموال عمومی به ویژه منابع طبیعی
که قابل تملک نیست ،وجود ندارد .بر این اساس نیز صدور و
وجود هرگونه سند مالکیتی در این خصوص ،بی اعتبار است.
باتوجه به گزارش های ناظر به وقف بخشی از انفال و منابع
طبیعی کشور ،اقدام قانونی با تصویب قانون مناسب برای اعالم
اعتبار اقداماتِ صورت گرفته و جلوگیری از تکرار موضوعات
مشابه ،الزم به نظر می رسد.
در این راستا قسمت اخیر تبصره ( )۶ماده واحده قانون الحاق
دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب
و اراضی موقوفه ،اختالل در نظام انفال و منابع طبیعی ،دست
اندازی به اموال عمومی و تضییع منافع و مصالح عمومی را
باعث شده است.

این وضعیت موجب شده است که عده ای سودجو با صحنه
سازی و تظاهر به تصرف در اموال عمومی و منابع طبیعی،
خود را به عنوان متصرف مالکانه آن منابع ،معرفی و سپس با
وقف آن ،اسباب سوء استفاده از حکم قسمت اخیر تبصره قانون
یادشده را به منظور آسیب به جنگل ها و کوه ها و دیگر منابع
طبیعی ملی فراهم آورند .هم چنین ،افراد ممکن است با سوء
استفاده از این حکم قانونی ،منابع ملی و انفال را وقف خاص
خانواده خود نمایند.
بنابراین به منظور جلوگیری از آثار و پیامدهای ناگوار ،معاونت
حقوقی رئیس جمهور الیحه ماده واحده اصالح تبصره ( )۶ماده
واحده الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش
رقبات ،آب و اراضی موقوفه را برای سیر مراحل تصویب به هیات
دولت ارائه کرده است.

فرهنگی

احمدرضا احمدی دچارسکته مغزی شد
احمدرضا احمدی شاعرمعاصرکشور ،روزیکشنبه  ۱۳مهردچارسکته مغزی شد و درحال حاضر
شرایط سالمتی اش به حالت طبیعی بازگشته است .طبق گفته پزشکان معالج ،خطر همچنان تا
 ٧٢ساعت برای بازگشت مجدد سکته وجود خواهد داشت.
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گزارش

«دنیای هوادار» بررسی می کند؛

واکسن کرونا کشف شد؛ روزی ده دقیقه ورزش!
سیدفرشاد فیض آبادی
خبرنگار

اگر همین امروز فالن استاد دانشگاه آمریکایی یا اروپایی
بگوید هر شخصی ده دقیقه در روز ورزش کند بدنش در
مقابل ویروس کرونا واکسینه میشود شک نکنید که اغلب
ما به این سمت گرایش پیدا می کنیم.
کاش این توصیه در ایران صورت گیرد چون ورزش همیشه و
در برابر هر اتفاقی موثر و یک واکسینه قبل از ورود ویروس
به بدن است و هیچ خطایی نیست اگر ورزش کنید و به قول
معروف کپسول ورزش هرگز عوارض منفی ندارد.
آیا در شرایط کنونی می توان ورزش کرد یا برای در امان
ماندن از کرونا همان بهتر که در خانه بمانیم و ریسک
نکنیم؟
یا اینکه اگر شاغل هستیم با احتیاط برویم به محل کار و با
احتیاط هم برگردیم؟
تجربه ثابت کرده که انسان هرچقدر آماده تر و قوی تر باشد
کمتر به امراض مختلف مبتال می شود چون بدن با ورزش
در برابر بسیاری از بیماری ها مقاومتش باال می رود و اگر
بنا باشد برای ترس از ویروس حتی ویروسی خطرناک مثل
کرونا بدن را رها کنیم و به ورزش توجه نکنیم خود به خود
عوارض دیگری هم گریبانگیر ما می شود.
چرا آب نوشیدن و غذا خوردن یک کشاورز در مزرعه آنقدر
لذت بخش به نظر می آید؟
هم اکنون به روستاییان که فعالیت بدنی باالیی دارند توجه
کنید ،به کشاورزان و دامداران و کارگرانی که بدون استفاده از
ابزار پیشرفته صنعتی کار می کنند و با عشق و عالقه تالش
می کنند توجه کنید.
چقدر در سیمای یک کشاورز یا یک چوپان و یک کارگر
ساختمانی و یا کارگر خط تولید آثار رضایت و شعف می
بینید؟
حتی آب خوردن یک کشاورز را در مزرعه وفتی نگاه می کنید
دوست دارید آب بنوشید و یا صبحانه خوردن یک چوپان و
کارگر شما را به اشتها می آورد چون بدن سالم و ورزیده به
خوبی اشتها به وجود می آورد و این است که با میل و رغبت
غذایی ساده و پاک را نوش جان می کنند.
یک ورزشکار وقتی به کنار زمین می آید و بطری آب را یک
نفس باال می کشد چنان از این آب خوردن لذب می برد که
شما هم لذتش را دوست دارید تجربه کنید.
کمی اگر کسالت دارید و بدنتان کرخت شده داخل باغچه
کوچک منزل یا با کارهایی که در خانه هست خود را مشغول
کنید به گونه ای که عرق بدن در آید آنگاه شما هم لذت
آب خوردن را خواهید برد .روی همین اصل ساده و بدیهی،
کمتر روستایی را می بینید که به کرونا مبتال شده باشد.
کمتر دامداری را می بینید که از درد پا یا کمر گالیه کند.
حتی کارگرانی که در کارخانجات شاغل هستند به ندرت
مبتال به کرونا یا سایر عوارض جسمانی می شوند.
اکنون سازمان بهداشت جهانی گزارشی را از فعالیت های
بدنی مردم در سنین مختلف آماده کرده و کارشناسان بزرگ
جهانی توصیه می کنند که مردم تا می توانند فعالیت بدنی
خود را باال ببرند.
در ادامه چکیده ای از یادداشت سازمان بهداشت جهانی را
در همین خصوص تهیه کرده ایم که توصیه می کنیم شما
خوبان حتما مطالعه کنید .این گزارش برای بانوان و آقایان،

برای کارگران و کارکنان و کارمندان دولت ،برای خانه دار و
شاغل و برای همه رده های سنی پیام های خوبی دارد که
مطالعه آن برای هموطنان خوبمان به خصوص جامعه کار و
تالش بسیار مفید خواهد بود:

چه میزان از فعالیتهای بدنی پیشنهاد شده است؟
سازمان بهداشت جهانی برای میزان فعالیت بدنی افراد در
تمام سنین پیشنهادهایی داده است که افراد برای بهبود
سالمتی و تندرستی خود باید آنها را انجام دهند.

فعالیت فیزیکی چیست؟
فعالیت فیزیکی شامل همهٔ انواع فعالیتهای تفریحی،
مشارکتهای ورزشی ،دوچرخهسواری و پیادهروی و
همچنین فعالیتهایی که در محل کار ،خانه و باغ انجام
میدهید است.
فعالیت فیزیکی فقط شامل ورزش و تمرینات ورزشی
نیست ،بلکه بازی کردن ،رقصیدن ،باغبانی و حتی تمیز
کردن خانه و حمل خریدهای سنگین نیز همه قسمتی از
فعالیتهای بدنی هستند.
در طول مدت همهگیری کووید  ۱۹که بسیاری از ما تحرک
بدنی کمتری داریم ،برای افراد در هر سن و توانایی بدنیای
بسیار مهمتر از قبل است که تا آنجا که میتوانند فعال بوده
و تحرک داشته باشند .حتی انجام  ۳تا  ۵دقیقه فعالیت
بدنی مثل راه رفتن یا حرکات کششی بعد از نشستن
طوالنیمدت به شما در کاهش فشار ماهیچهها ،تسکین
تنش ذهنی و بهبود گردش خون و فعالیت عضالت کمک
میکند.
فعالیت بدنی مرتب همچنین میتواند به شما روزی ایدهآل
را هدیه کرده و راهی برای ارتباط با خانواده و دوستان باشد.

حداقل میزان فعالیت پیشنهادشده برای سنین مختلف
نوزادان زیر  ۱سال
 -نیاز دارند که چند بار در روز از لحاظ بدنی فعال باشند.

چرا به فعالیت بدنی نیاز داریم؟
حرکات بدنی مرتب هم به بدن و هم به مغز سود میرساند.
فعالیت بدنی میتواند فشارخون باال را کاهش داده ،در
کنترل وزن کمک کند و همچنین خطر بیماری قلبی ،حملهٔ
قلبی ،دیابت نوع  ۲و انواع سرطان را کاهش دهد .همچنین
استحکام ماهیچه و استخوان را بهبود میبخشد و تعادل و
انعطاف و تندرستی را افزایش میدهد.
برای افراد مسن ،فعالیتهایی که تعادل را بهبود میبخشند،
به جلوگیری از افتادن و صدمات ناشی از آن کمک میکند.
برای کودکان ،فعالیت بدنی مرتب به رشد سالم و تقویت
آنها کمک کرده و خطر بیماری را در آینده کاهش میدهد.
حرکتی
از طریق فعالیت مرتب کودکان میتوانند مهارتهای
ِ
پایهای را توسعه داده و رو ابط اجتماعی داشته باشند.
فعالیت بدنی مرتب همچنین سالمت ذهنی را بهبود
بخشیده شیده و میتواند خطر افسردگی و افول شناختی
را کاهش داده و شروع زوال عقل را به ت ٔاخیر بیندازد و روی
هم رفته احساس خوب بودن را بهبود بخشد.

کودکان زیر  ۵سال
 باید حداقل  ۱۸۰دقیقه در روز فعالیت بدنی داشته باشند.کودکان  ۳تا  ۴سال باید به طور متوسط یا شدید  ۱ساعت
در روز فعال باشند.
کودکان و بزرگساالن  ۵تا  ۱۷سال
 همهٔ کودکان و بزرگساالن باید حداقل  ۶۰دقیقه در روز (بهمدت حداقل  ۳روز در هفته) فعالیت بدنی متوسط تا شدید،
شامل فعالیتهایی که استخوان و ماهیچه را استحکام
میبخشد ،داشته باشند.
بزرگساالن باالی  ۱۸سال
بدنی متوسط یا
فعالیت
دقیقه
۱۵۰
 در مجموع حداقلِ
حداقل  ۷۵دقیقه فعالیتِ بدنی شدید شامل فعالیتهای
تقویتکنند ٔه ماهیچه را به مدت  ۲روز یا بیشتر در طول
هفته انجام دهند.
 افراد مسن با توان حرکتی ضعیف باید برای بهبود تعادل وجلوگیری از افتادن به مدت  ۳روز یا بیشتر در هفته فعالیت
بدنی داشته باشند.
اما هر فعالیت بدنیای بهتر از این است که هیچ فعالیتی
نداشته باشیم .با مقدار کم شروع کنید و به تدریج طول
دوره ،تکرار و شدتآن را افزایش دهید .فعال بودن در طول
دور ٔه همهگیری کووید ۱۹همه ما را به چالش کشیده چون
به نظر میرسد که شرایط برای فعال بودن محدودتر شده
است .بسیار مهم است که هر روز راههایی را برای فعال
بودن و کاهش زمان نشستن برای مدتی طوالنی برنامهریزی
کنیم.
به عبارت سادهتر اکنون زمانی حیاتی است تا مطمئن شویم
که همهٔ ما بیشتر تحرک داشته و کمتر مینشینیم.
چطور هنگام ورزش کردن در دوره کووید ۱۹ایمن بمانم؟
اگر تب ،سرفه و مشکل تنفسی دارید ورزش نکنید .در خانه
بمانید و استراحت کنید .دنبال توصیههای پزشکی باشید و

از قبل تماس بگیرید و دستورالعملهای متخصص سالمت
محلی را انجام دهید.
اگر شما قادر به پیادهروی کردن یا دوچرخهسواری
هستید ،همیشه فاصلهٔ اجتماعی را رعایت کرده و
دستهای خود را قبل از رفتن ،هنگام رسیدن به مقصد
و به محض رسیدن به خانه با آب و صابون بشویید .اگر
آب و صابون در دسترس نیست از محلول دست بر پایهٔ
الکل استفاده کنید.
اگر معمو ًال به طور مرتب فعال نیستید به آرامی و با
فعالیتهای شدت پایین مثل راه رفتن و ورزشهایی با
قدرت کم و با زمان کوتاه مثل  ۵تا  ۱۰دقیقه شروع کرده
و به تدریج تا  ۳۰دقیقه و یا به طور متوالی و در طول چند
هفته افزایش دهید .بهتر و ایمنتر است که اگر قبال تحرک
نداشتید ابتدا برای مدت زمان کوتاه ولی متوالیای فعال
باشید تا اینکه بدون آمادگی برای مدتی طوالنی فعالیت
بدنی داشته باشید.
فعالیت مناسبی را انتخاب کنید تا خطر آسیب کمتر شده
و از فعالیت بدنی لذت ببرید .بر حسب شرایط سالمتی و
تندرستی خود شدت فعالیت مناسبی را انتخاب کنید .در
حین فعالیت بدنی باید بتوانید به راحتی نفس بکشید و
در حالی که فعالیت بدنی با شدت کم و متوسط را انجام
میدهید قادر به مکالمه باشید.
چطور در خانه و اطراف خانه فعال بمانیم؟
سعی کنید که از نشستن برای طوالنیمدت چه برای کار،
مطالعه ،تماشای تلویزیون ،خواندن یا استفاده از رسانههای
اجتماعی یا بازی کردن با گوشی و کامپیوتر پرهیز کنید.
برای کاهش نشستن برای طوالنیمدت هر  ۲۰تا  ۳۰دقیقه
یکبار  ۳تا  ۵دقیقه استراحت کنید .به سادگی بلند شوید
و کشش داشته باشید یا حتی بهتر است که در خانه راه
بروید یا از پلهها باال و پایین بروید و یا اینکه به باغ بروید.
با انجام این حرکات میتوانید سالمتی و تندرستی خود را
بهبود ببخشید.
در کنار خانواده و دوستان خود فعال باشید .برقراری ارتباط با
دیگران میتواند به شما و خانوادهتان در خانه و جاهای دیگر
کمک کند تا وقت خود را در کنار هم گذرانده و فعال باشید.
برای فعال بودن خود و خانوادهتان هدف تعیین کنید :با
انتخاب نوع خاصی از فعالیت ،زمان خاصی از روز و یا اینکه
هر روز چند دقیقه فعالیت داشته باشید این کار را انجام
دهید .از هر عضو خانواده بخواهید که هدفهای خودشان
را انتخاب کنند .اهدافی که کمی چالشانگیزند اما با کمک
خانواده و دوستان و انگیزه تحقق مییابند.
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مسعود سلطانیفر -وزیر ورزش و جوانان -گفت :امیدوارم با آمادگی بیشتر
بتوانیم بعد ازسالها جام قهرمانی آسیا را به ایران بیاوریم.

یادداشت

دریچه

این سرخی ،قرمز نبود؛

ایران بودیم و نه...

درست زمانی که انواع
خودزنی ها و بی تدبیری ها
تیم های داخلی در کنار نفوذ
و البی های پلید همیشگی
کشورهای عربی در بازی های
فوتبال غرب آسیا ،تیم های
رضا تواضعی
ایرانی را یکی پس از دیگری
نویسنده
از گردونه رقابت های لیگ
قهرمانان آسیا ،بعضا به نامردی حذف می کرد ،یک تیم بود
که پذیرفته بود تنهایی اش در این دریای مواج و طوفان زده
و انگار در ناخودآگاهش به این فهم عمیق رسیده بود که برای
غلبه بر این دریای طوفانی ،مردانی از جنس طوفان باید باشند
که مشق دریادلی و عاشقی را نه در مکتب یک تیم باشگاهی
فوتبال که در مکتب یک تاریخ و تمدن و فرهنگ هفت
هزارساله باید به سرانجام رسانده باشد .مردانی که تنهایی
تاریخی این سرزمین در میانه تندباد حوادث و نامالیمات و
نامرادی ها و ناجوانمردی های پیرامونش را از اعماق وجود
درک کرده باشند و یاد داشته باشند که وقتی ایرانی باشی
یعنی حق نق زدن در مقابل مصائب و معایب و مشکالت
همیشگی پیرامونت را نداری و باید یاد بگیری چونان یک
مراد پخته ،آماده بازی با تاسی باشی که بد نشسته باشد و
مانند یک شطرنج باز خبره ،فکور و آرام و صبور باشی و برای
هر حرکت مهره ات در مقابل حریف ،باید حساب و کتاب
فراوان داشته باشی و بدانی که حق نداری هیچ چیز را به
بخت و شانس و اقبال واگذار کنی و در عین حال و با همه
این احوال به داشته های فرهنگی و اعتقادی ات از موالی
متقیان و ساالر شهیدان و ام ابیها و زینب کبری تا رستم و
سهراب و سورنا و آریوبرزن اتکا کنی تا فورانی از خرد و حماسه
را به میدان بیاوری و پیزوی را با تمام شیرینی و حالوتش،
برای یک ملت به ارمغان بیاوری.
ملتی که امروز خود بر قله های مقاومت و حماسه ایستاده در
برابر طوفان مشکالت و انبوهی از ناجوانمردی ها و خیانت ها
و مظالم داخلی و خارجی و چقدر نیاز داشت به یک پیرزوی
به این شیرینی تا الهام بخشی دوباره شود که زنهار می دهد
اگر بر داشته هایمان تکیه کنیم و اراده ایستادن و پیروزی
داشته باشیم تمام خباثت ها و شرارت ها و کار شکنی ها و
مشکالت هم حریف ما نیست.
و پرسپولیس در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اینچنین بود.
مردانی به شکوه تخت جمشید و استواری البرز و فداکاری
و ایران ،بانی آرش کمانگیر و هماهنگی موسیقایی باربد و
نکیسا و عمق فلسقه سهروردی و حماسه سازی سورنا و
اراده یک ملت.
بازیکنان دالور و افتخارآفرین پرسپولیس لباسشان نه به رنگ
قرمز پرسپولیس که لباسی به رنگ سرخی پرچم کاوه و پرچم
همیشه در احتزاز شیعه سرخ علوی را بر تن داشتند.
و اینچنین بود که پرسپولیس هم استقالل بود و هم سپاهان
و هم شهر خودرو و هم «فوتبال ایران» و از همه باالتر -ایران-
این تیم را ایرانی باید بزرگ داشت و نه پرسپولیسی...

ورزشی

سلطانیفر:کارپرسپولیس درآسیا هنوزتمام نشده

محمود فکری سرمربی استقالل شد؛

اظهارنظرناشتا ممنوع!
فکری ازخون استقالل است

محمدرضا ولی زاده  -خبرنگار
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان ،طبق اعالم
رسانه ها محمود فکری سرمربی استقالل تهران شد.
حرف و حدیث های زیادی پشت انتخاب فکری وجود
دارد ،عده ای او را مناسب برای نیمکت استقالل می دانند،
عده ای هم نیمکت داغ آبی ها را برای محمود فکری
زود می دانند و معتقدند ،فکری هم به حال منصوریان و
مجیدی دچار می شود ،اما موضوعی که مشخص است،
نیاز مبرم استقالل به آرامش ،اتحاد و همدلی است.
هوادار استقالل کم از این اظهار نظرهای ناشتا ضربه
نخورده است ،هرچی بال سر استقالل در این چند فصل
آمده ،سر همین تفرقه ها و طرفداری های کودکانه است،
یکی داد از طرفداری قلعه نویی می زد ،یکی هواخواه
مجیدی بود ،یکی از حمایت رحمتی می گفت ،یکی از
عالقه فالن فرد را فریاد می زد و ،...اما فقط وقت برای
داشتن یک استقالل قدرتمند هدر رفت .محمود فکری
از جنس استقالل است ،شاگرد بزرگانی چون ناصرخان
حجازی و منصورخان پورحیدری بوده است ،کاپیتان تیم
قهرمان امیر قلعه نویی بوده و با چهارده سال سابقه بازی و
شش سال کاپیتاتی تیم و بیش از سیصد بازی با پیراهن
استقالل ،فردی کوچکی بر روی نیمکت آبی ها نخواهد
بود ،پس دیگر حرفی نمی ماند ،اوضاع آشفته استقاللی،

که پر شده از بازیکنان سرکش و یاغی که هرکس حرف
خودش را می زند ،نیمکت استقالل بعد از منصور خان
پورحیدری بزرگی ندید و اتفاقاتی افتاد که در شان و
منزلت تیمی در جایگاه استقالل نبود ،حاال با انتخاب
فکری خیال آن ها از داشتن یک بزرگتر بر روی نیمکت
ملتهب استقالل راحت کند.
استقاللی ها از وعده و وعید بی جا خسته شده اند،
کمی آرامش می خواهند و داشتن یک استقالل مدعی
و مقتدر ،چه بهتر با چهره ای محبوب چون محمود
فکری ،اینبار نباید اتفاقات منصوریان و مجیدی تکرار
شود ،سرمربی استقالل یک کادرفنی قوی هم می
خواهد ،چندین دستیار با دانش متشکل از تمرین
دهنده های حرفه ای و بدنسازی ایده آل ،تا محمود
فکری را در این مسئولیت خطیر یاری کنند ،حاال که
محمود فکری سرمربی استقالل شده که به مراتب
ارزانتر از استراماچونی و الکس نوری است ،دیگر مدیران
استقالل بهانه ای ندارند ،ستاره هایی چون علی کریمی،
شیخ دیاباته ،هرویه میلیچ و مهدی قائدی دیگر دلیلی
برای جدایی شان نیست و هرطور که هست باید شاکله
اصلی استقالل حفظ شود تا راه برای نتیجه گیری فکری
در استقالل باز باشد ،دیگر از مدیدیت استقالل بهانه
ای پذیرفته نیست ،محمود فکری محبوبیت غیر قابل

انکار بین استقاللی ها دارد که هیچ جوره نمی توان
آن را کتمان کرد ،اتحاد هواداران استقالل برای نتیجه
گیری فکری در تیم محبوبشان مهم ترین وظیفه امروز
هواداران استقالل خواهد بود.

مکث

نامآوران و افتخارآفرینان ورزش و رسانه را فراموش نکنیم؛

عاشق و دلباخته هنر ،ورزش و رسانه ،از یاران ،چشم یاری دارد!

اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

به یقین یکی از زیبایی های با ارزش ورزش ،هنر
و خبرنگاری حفظ و حراست از حرمت و احترام
پیشکسوتان ،قهرمانان و نامداران عرصه های فرهنگی
ورزشی و هنرمندان تئاتر ،سینما و سریال های
تلویزیونی است ،به ویژه در دوران کهولت و بیماری
که چشم به در دوخته اند و به انتظار دیدار دوستان
قدیمی و شاگردان خود دقیقه شماری می کنند.
وقتی توسط اساتید بزرگ وقدیمی ژیمناستیک مطلع
شدم استاد رسانه ،ورزش و هنر در سن  ۷۸سالگی
گوشه نشین شده و انزوا اختیار کرده است برحسب
وظیفه و رسالت همیشگی به اتفاق امیر شیروانی
پیشکسوت فوتبال و یار همیشه همراه همکاران خود
در اداره کل ورزش و جوانان و باشگاه های اصفهان،
حمیدرضا نوشاد ،احمدرضا سلیمانی قهرمانان اسبق
ژیمناستیک و آکروژیم و علی عنایتی فوق لیسانس
حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزش ،مربی
شیرجه و آکروبات و دبیر ورزش آموزش و پرورش در
ناحیه  ۲اصفهان به دیدار و عیادت استاد فضل اله
مینائیان ،پیشکسوت با اخالق هنر ،ورزش ورسانه و
خبرنگار و عکاس قدیمی و سردبیر نشریه نیرو تهران
شتافتم و در استفاده از فرصت به دست آمده با زنده

نشسته از سمت چپ :حمیدرضا نوشاد ،احمدرضا سلیمانی ،استاد فضل اله مینائیان ،امیر
شیروانی و اصغر قلندری (خبرنگار روزنامه دنیای هوادار)

کردن خاطره های گذشته ،گزارش تهیه شده را تقدیم
شما خوانندگان عزیز روزنامه دنیای هوادارمی کنیم.
استاد فضل اله مینائیان با عنوان سرپرستی گروه
مینیاتور اصفهان و یکی از اعضای شرکت کننده در
فستیوال بین المللی هنرهای فولکلور نیویورک در سال
 ۱۹۷۲به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.
مینائیان عالوه بر ورزش ،کارگردان فیلم دیار هابیل با
هنرنمایی هنرمندان اصفهانی ،همبازی آنتونی کوئین
در سریال تلویزیونی کاروان ها ،شیخ بهایی ،تفنگ
سرپر ،جنگ جانباز ،روزی روزگاری بوده است .وی
اجرای فولکور در کشورهای اروپایی و مراکز هنری دنیا
از جمله چرچیل کالپ هانویر ،فرانسه ،هلند ،آلمان
و اسپانیا و کشورهای آسیایی نظیر ،توکیو و اوزاکای
ژاپن ،سن دای چین ،کره جنوبی ،لبنان و ...را نیز در
کارنامه درخشان خود دارد.

وی که از استعداد و تبحر ویژه ای در فیلمنامه نویسی
بهره مند بود ،کار مستند سازی ،و فیلمبرداری و
کارگردانی سریال های تلویزیونی را هم دنبال می کرد
و یکی از چهره های موفق در مجری گری جُ نگ های
هنری بود.
میناییان متولد چهارم تیر ماه  ۱۳۲۴در اصفهان از ۷
سالگی ژیمناستیک را زیر نظر استاد فرج اله نصیری
آموخت و ازد ۱۶سالگی با عشق و عالقه خاصی
آکروبات را در باشگاه نیرو تهران آغاز کرد و از  ۲۰سالگی
به صورت حرفه ای با گروه آکروبات برادران کوروش به
فعالیت پرداخت.
شایان ذکر است که مرحوم محمد قهرمانی از شاگردان
ایشان بوده که قهرمان ایران شد.
با آرزوی سالمتی و طول عمر با عزت برای استاد
مینائیان.

ورزشی

روزنامه

ازبکستان-ایران؛ با تماشاگر؟
تیم ملی فوتبال ایران روز هفدهم مهرماه باید در دیداری دوستانه در تاشکند به مصاف تیم ملی ازبکستان برود .فدراسیون فوتبال

سه شنبه 15مهر - 99شماره 589

ازبکستان قصد دارد درصورت مهیا شدن شرایط و رعایت پروتکلهای الزم درورزشگاه ،این مسابقه را درحضور ۱۰۰۰تماشاگربرگزارکند.

حرف آخر

سالنیبازها

چاله میدانهای مجازی ،محلی برای جذب مخاطب؛

«فاطمهشریف»:

تقالی بیهودهی از یاد رفتهها

محمدرضا ولی زاده
خبرنگار

اینکه اخالقمداری در فوتبالمان ُگم شده ،واقعیتیست
غیرقابل انکار ،و آنطور که مشخص است ،راه حلی برای
ترویج فرهنگ هم در فوتبال ایران وجود ندارد و باید در
کنار هزار و یک معایب دیگرش ،به نافرهیختگیهای آن
هم عادت کنیم.
حاال که کرونا پایمان را از استادیومها کوتاه کرده
است ،توهین و مستفیض کردن یکدیگر با به کار
بردن الفاظ رکیک و اهانتهای بیشرمانه برخی از
اهالی فوتبال ،بیش از گذشته در فضای مسموم
مجازی رخنه کرده است ،حاال بحث ُکری خواندنهای
هواداران و کلکلهای همیشگی موجود در فضای
ً
جدیدا این فضا تبدیل به «چاله
مجازی یک طرف،
میدان»های بیصاحب ،برای عرض اندام وحوش بی
نزاکتی شده است که دیگر حتی احترام مخاطب را هم
نگه نمیدارند ،از این دست افراد کم نیستند ،از لیدر و
هوادار تا مربی و بازیکن حال و حاضر و چه شاغلین
گذشته فوتبال (البته ،حیف از نام و جایگاه پیشکسوت
که بخواهیم همچنین کسانی را جزو آنان بخوانیم)،
مثالها و مصادیق بسیاری برای ارجاع به این سخنمان
داریم اما فقط به دعوای اینستاگرامی عجیب ،مهدی
فنونی زاده و پیام صادقیان بسنده میکنیم که حق
مطلب را بهطور کامل ادا میکند.
در چند روز گذشته درگیری بسیار زشت و به دور از
اخالقی بین مهدی فنونی زاده و پیام صادقیان پیش
آمده است ،که متاسفانه پای این درگیریها به فضای
مجازی کشیده شده و این دو اهالی اسبق و متاسفانه
پوشالی فوتبالمان ،حسابی از خجالت یکدیگر درآمدهاند
و با توهینهای بیسابقهای روی دعوا های خیابانی و
الفاظ رکیک چالهمیدانی را هم سفید کردهاند!
در اینکه ریشه و منشاء اصلی این نوع رفتارها چه
مواردی است ،هرکسی نمیتواند اظهار نظر کند و
صاحبنظر میخواهد و کارشناسی خبره ،اما یک
دلیل بیش از هر علتی برای همگان عیان است که
شاید میتواند سرچشمه اصلی این نوع ناهنجاریهای
رفتاری هم باشد ،آن هم «تالش برای ماندن در چرخه
داشتن مخاطب» است.
خدا پدر آن کسی که گفت« :یک فوتبالیست در زندگی
دو بار میمیرد ،یکبار با خداحافظی از دنیای بازیگری

و یکبار هم مثل سایر انسانها» را بیامرزد ،این سخن
گنجینه ای است از عاقبت اهالی فوتبال پس از پایان
دوران ورزش حرفهای ،عدهای در فوتبال میمانند و به
کسوت مربیگری روی میآورند و حال موفق میشوند
یا خیر بسته به استعداد و تالش خودشان و احتماالت
فوتبالی پیش رویشان دارد اما بیشتر در یاد و ذهن
مخاطب فوتبال یا همان هواداران میمانند ،ولی عدهای
هم به هر دلیلی نمیتوانند در فوتبال کسب و کاری
راه بیاندازند ،آنها زودتر از دیگر همتایانشان به دست
فراموشی سپرده میشوند ،حال گروهی از همین افراد،
هرطور که هست میخواهند در چشم باشند تا خدایی
نکرده فراموش نشوند ،آن وقت است که دست به هر
عملی میزنند .با مصاحبههای گوناگونُ ،کری خواندن
برای هواداران رقیب برای جا بازکردن در قلب هواداران یا
همان تالشی که برای فراموش نشدن گفتیم ،که همهی
این موارد غالبا به همین فضای مجازی ختم میشود.
مثال در همین نزاغ بی شرمانهی مهدی فنونی زاده
و پیام صادقیان ،هر دو جایگاه ویژهای در تیم های
اسبقشان ندارند ،هیچگاه آن طور که باید محبوب
مردم نبودهاند ،ولی برای اینکه به دست فراموشی
سپرده نشوند و از فضای دیده شدن توسط مخاطب
جدا نشوند ،هر خفتی را به جان می خرند ،حتی اگر به
قیمت ریختن آبرویشان باشد.
مهدی فنونیزاده ،در همین دوران اخیر بحرانی
استقالل ،با یک پیام حمایتی از تیم و هوادارانش
توانست کمی نامش را زنده کند ،اما وقتی که در الیو
اینستاگرامیاش گاف بزرگی از رفاقتش با اسماعیل
خلیل زاده داد ،باز هم از چشم هواداران استقالل افتاد
و درگیری او با پیام صادقیان و دادن جواب توهینهای
او به هواداران استقالل ،برای بازگرداندن نظر هواداران
به سمت خود بود.
و اما پیام صادقیان که گویا مانند فنونی زاده ،اخالق،
فرهنگ و شعور اجتماعی در شخصیتاش محلی
از اعراب نداشته و ندارد ،چندین بار با اعمال بی
شرمانهاش خیل عظیمی از انتقادها را به سمت خود
روانه کرده است ،او هم حاال که نه تیمی و نه جایگاه
خاصی در فوتبال دارد ،با توهینهای هر روزهاش به
هواداران و تیم استقالل میخواهد محبوب دل سرخها
شود ،البته مشتری پیدا کردن برای سایتهای شرط
بندی و قمار خود او و رفقای حقیر تر از خودش هم
قطعا نمیتواند بیتاثیر باشد.
بههرحال آن چیز که مشخص است ،تقالی بیهودهی
از یاد رفتهها است ،و از بین رفتن مقوله مهم فرهنگ
و اخالق در ورزشمانکه شمایل متضاد آن در پوستین
هوچیگری و ...به شکل شگفتانگیزی رواج پیدا کرده
است که میتواند بیش از هر موضوعی آزار دهندهتر
باشد.
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تکرارقهرمانی درآسیا سخت است
مربی تیم ملی فوتسال زنان گفت :اگر بخواهیم منتظر
پایان کرونا باشیم تا اردوی تیم ملی را برگزار کنیم ،در
رقابت با تیمهای ژاپن ،چین و ویتنام عقب میمانیم و
تکرار و هتتریک قهرمانی در آسیا برای ما سخت میشود.
به گزارش دنیای هوادار به نقل از ایرنا« ،فاطمه شریف» روز
گذشته در خصوص اردوهای تیم ملی خاطرنشان کرد :لغو
اردوهای ملی فقط گریبانگیر تیم ملی فوتسال زنان نشده
و در تمام فدراسیونها هیچ اردوی ملی به خاطر کرونا
برگزار نشده است .هم بازیکنان و خانواده آنان و سرمربیان
شاید تمایلی برای برگزاری اردو نداشته باشند اما تیم ملی
فوتسال به دلیل آنکه  ۲بار قهرمانی آسیا را بدست آورده
است انتظارات را باال برده بنابراین مستلزم این است که
حداقل در ماه یک یا دو اردو برای تیم ملی داشته باشیم.
وی اظهار داشت :تیم ملی فوتسال نسبت به سایر تیمهای
ملی رشتههای ورزشی زنان شرایط متفاوتی دارد و اینکه
بخواهیم منتظر بمانیم که کرونا تمام شود و بعد اردو
داشته باشیم ،شاید در رقابت با تیمهایی مثل ژاپن ،چین
و ویتنام عقب بمانیم و تکرار و هتتریک قهرمانی در
بازیهای آسیایی برای ما سخت شود .امیدوارم با تدبیر
فدراسیون ،شاهد برگزاری اردوهای تیم ملی با رعایت
پروتکل بهداشتی باشیم .کرونا فعال با ما هست و همانطور
که باقی کشورها با این ویروس زندگی میکنند ما هم باید
یاد بگیریم و سخت افزارها و نرم افزارهای الزم را برای
برگزاری اردوها فراهم کنیم.
شریف که سرمربیگری تیم هیات فوتبال خراسان در لیگ
برتر را نیز برعهده دارد در خصوص شرایط این تیم نیز گفت:
با حمایت مدیرعامل باشگاه ،قرار شد که در این فصل از
لیگ برتر حضور داشته باشیم .سعی میکنیم در فرصت
باقی مانده با بازیکنان مدنظر خود وارد مذاکره شویم تا

تیم خوبی را در فصل جدید داشته باشیم و در کنار آن
تالش کنیم تا جایگاه بهتری را نسبت به فصل گذشته
بدست بیاوریم .استفاده از نیروهای بومی و جوان جزو
اولویتهای اصلی باشگاه است.
وی در خصوص شیوه برگزاری مسابقات لیگ برتر عنوان
کرد :قرار است لیگ مانند لیگ برتر مردان برگزار شود .تعداد
تیمهایی که در لیگ برتر حضور دارند به صورت قطعی
مشخص نیست اما  ۱۲یا  ۱۴تیم در لیگ حضور دارند.
تیمها در دو گروه تقسیم و به صورت رفت و برگشت
مسابقات برگزار خواهد شد.
سرمربی هیات فوتبال خراسان گفت :برگزاری یگ برتر به
این شیوه مناسبت است زیرا اگر کامال مجتمع یا متمرکز
برپا شود ،نمیتوان نام آن را لیگ برتر گذاشت .معایب
برگزاری به این شیوه بیشتر از مزایای آن است و بازیکنان
باید در یک دوره فشرده  ۱۰روزه  ۶بازی سخت را انجام دهند.
امیدوارم برای زنان هم این تصمیم گرفته شود تا هم لیگ
پویایی مثل فصل گذشته داشته باشیم و همچنین زمان
الزم برای برگزاری لیگ از دست ندهیم.

پایه

توکلی خداحافظی کرد؛

پایان دوومیدانی باشگاههای زنان با قهرمانی سپاهان
مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاههای کشور در بخش
زنان در حالی با قهرمانی سپاهان به پایان رسید که «سپیده
توکلی» از تیم ملی خداحافظی کرد.
به گزارش دنیای هوادار ،روز پایانی از مرحله سوم بیست و
چهارمین دوره رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاههای
کشور روز یکشنبه در مجموعه ورزشی آفتاب انقالب در ۱۱
ماده در بخش زنان با حضور مهدی علینژاد معاون قهرمانی
وزارت ورزش و جوانان ،مهین فرهادیزاد معاون زنان
وزارت ورزش و علیرضا خسروی مدیرکل دفتر امور مشترک
فدراسیونهای ورزشی برگزار شد.
در پایان این رقابت ها سپاهان اصفهان قهرمانی این رقابت
ها را از آن خود کرد .دانشگاه آزاد به مقام دوم رسید و
پلیمرخلیج فارس خرم آباد در جایگاه سوم ایستاد.
همچنین سپیده توکلی روز گذشته از تیم ملی دو و
میدانی خداحافظی کرد .او با رکورد  ۱.۸۴رکورددار پرش
ارتفاع دختران ایران است .وی یک مدال طال ۳ ،نقره و
یک برنز قهرمانی داخل سالن آسیا ،برنز جایزه بزرگ آسیا،
 ۵مدال طالی غرب آسیا و نقره انتخابی قهرمانی اروپا را در
مادههای پرش ارتفاع ،پنجگانه و دوی امدادی در کارنامه
خود دارد.
امروز مهسا میرزاطبیبی در ماده پرش بانیزه با ثبت رکورد
 ۴.۰۲متر رکورد ملی و باشگاهی رده سنی بزرگساالن را
برای سومین بار جابهجا کرد .زهرا عرب رستمی در ماده
پرتاب چکش حد نصاب ۵۷.۳۳متر را ثبت کرد و رکورد

ملی و باشگاهی این ماده را ارتقا داد که رکورد ساب ق این
ماده با  ۵۷.۱۵متر در دست ریحانه آرانی بود.
پریسا عرب در  ۱۰۰۰۰متر با ثبت زمان  ۳۶:۰۸.۵۴دقیقه
رکورد ملی و باشگاهی ( ۳۶:۲۱.۸۹دقیقه) این ماده را که
در اختیار خودش بود بهبود بخشید .فاطمه محیطیزاده
در جریان رقابت هفتگانه با ثبت زمان  ۱۵.۲۹ثانیه در ۱۰۰
متر با مانع ،رکورد ملی نوجوانان را بهبود ببخشید .این
ورزشکار همچنین با کسب  ۴۳۶۹امتیاز در هفتگانه رکورد
ملی جوانان را که پیش از این با امتیاز  ۴۲۱۰در دست
خودش بود ،ارتقا داد.
مریم محمودی در  ۸۰۰متر با ثبت زمان  ۲:۱۲.۶۳دقیقه
رکورد باشگاهی این ماده را که هفته گذشته در جریان
مسابقات قهرمانی رده جوانان و نوجوانان با زمان ۲:۱۳.۴۳
دقیقه در دست گرفته بود ،بهبود بخشید.
حدیثه رئوف نیز در این ماده رکورد ملی نوجوانان را با ثبت
زمان  ۲:۱۵.۹۳دقیقه جابجا کرد .رئوف هفته گذشته نیز
با ثبت زمان  ۲:۱۸.۰۲دقیقه رکورد ملی نوجوانان را از آن
خود کرده بود.
سیما شادکام در  ۳۰۰۰متر با مانع زمان  ۱۱:۲۳.۵۶دقیقه را
ثبت کرد و رکورد ملی جوانان را ارتقا داد ،رکورد پیشین این
ماده با زمان  ۱۱:۲۸.۶۵متعلق به حدیثه رئوف بود.
همچنین روز گذشته پریسا عرب با ثبت زمان ۱۷:۱۴.۴۴
دقیقه ،رکورد ملی ماده  ۵۰۰۰متر را که پیش از این با زمان
 ۱۷:۲۵.۲۶دقیقه در اختیار خودش بود ،ارتقا داد.
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