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خبری

یک فعال محیط زیست ضمن بیان اینکه افزایش ذرات 
معلق کمتر از ۲.۵میکرون طی شش ماهه دوم امسال 
می تواند اثرات مضاعفی بر شیوع ویروس کرونا داشته باشد، 
تأکید کرد: اجرای قانون هوای پاک طی این مدت باید از 
مطالبات جدی سازمان حفاظت محیط زیست و مردم باشد.
به گزارش »دنیای هوادار«، سیدمحمد مجابی ضمن اشاره 
به اینکه در بندهایی از سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبری در حوزه محیط زیست به مواردی درباره آلودگی 
هوا اشاره است که برخی از این موارد به قانون نیز تبدیل 
شده اند، اظهار کرد: برای مثال به طور مشخص در بند یک 
سیاست های ابالغی درباره وضعیت هوا و مدیریت جامع 
آن، در بند۵ به پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل 
آالینده  و در بند۷ به طور مستقیم به مدیریت تغییرات اقلیم 

و مقابله با تهدیدات زیست محیطی اشاره شده است.
به گفته وی در بند۴ سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبری در حوزه محیط زیست تاکید شده است که از انتشار 
تخریب محیط  و  ممانعت  مجاز  غیر  آلودگی های  انواع 

زیست نیز جرم انگاری شود.
این فعال حوزه محیط زیست در ادامه با بیان اینکه بر 
اساس این سیاست های کلی، قانون هوای پاک با همکاری 
دولت و مجلس طی سال۹۶ تصویب شد، تصریح کرد: 
درحال حاضر با توجه به اینکه فصل سرد آغاز شده است و 
همزمان با بیماری کووید۱۹ و آنفلوآنزا نیز دست و پنجه نرم 
می کنیم الزم است که قانون هوای پاک با قدرت بیشتری 

اجرایی شود.
مجابی با اشاره به اینکه آلودگی هوا و افزایش ذرات معلق 

کمتر از ۲.۵میکرون طی شش ماهه دوم امسال می تواند 
اثرات مضاعفی بر شیوع ویروس کرونا داشته باشد و حتی 
تشدید کننده این بیماری باشد، گفت: در قانون هوای پاک 
به موضوعات مهمی اشاره شده است که باید در دستورکار 
قرار گیرد. به عنوان مثال در این قانون اشاره شده است که 
در شهرهایی که بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند باید 
موتورخانه های آپارتمان ها، برج ها، واحدهای صنعتی و... 

مورد بازبینی و اصالح قرار گیرند.
وی ادامه داد: از موارد مهم دیگری که باید طی این مدت 
رعایت شود این است که نیروگاه هایی که در اطراف مناطق 
مسکونی وجود دارند به جای مازوت از سوخت های سبک 
استفاده کنند همچنین سوختی که در اختیار وسایل نقلیه 
و خودروها قرار می گیرد باید بر اساس استانداردهای الزم 
باشد و خودروهای دودزا و آالینده نیز باید طبق قانون هوای 

پاک جریمه و حتی متوقف شوند.
مجابی در ادامه تصریح کرد: چنانچه این تدابیر از اکنون 
اتخاذ نشود با کاهش دما شاهد آلودگی بیشتر هوا خواهیم 
بود و از آنجایی که آلودگی هوا سبب ایجاد مشکالتی در 
عملکرد ریه ها می شود ممکن است که همزمان با شیوع 
بیماری کووید۱۹ مشکالت تنفسی را برای آحاد جامعه 

افزایش دهد.
این فعال حوزه محیط زیست با بیان اینکه از سوی دیگر 
افزایش ذرات معلق در هوا سبب می شود که امواج اشعه 
ماوراء بنفش کمتر به زمین برسد، اظهار کرد: این موضوع 

خود می تواند روی ویروس ها اثرگذار باشد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه اجرای قانون هوای پاک طی 

این مدت باید از مطالبات جدی باشد، گفت: سخت است 
که در زمان شیوع ویروس کرونا که بر سیستم تنفسی 

انسان اثر می گذارد با آلودگی هوا نیز مواجه باشیم.
بر اساس این گزارش، پیش از این عیسی کالنتری- رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که متاسفانه امسال 
آلودگی هوا با شیوع ویروس کرونا مصادف شده است و 
بر اساس مقاالت علمی هر واحد افزایش در غلظت ذرات 
معلق کمتر از ۲.۵میکرون، ۸درصد تلفات بیماران کرونایی 
را بیشتر می کند و حتی در برخی مقاالت این رقم ۱۵درصد 

است.

خبر اول

هشدار نسبت به همزمانی کرونا و آلودگی هوا 
خنیاگر در خواب ابدی آرام گرفت؛

»مرا به خانه ام ببر«
درگذشت عالیجناب »محمدرضا 
شجریان« -که گوهر درخشانی 
در موسیقی مّلی ایران به شمار 
برای جامعه ی هنری  می آمد- 
جانکاه  سخت  سرزمین  این 
است و ما هم از این پیش آمد 
ناخوش، غرق در اندوه هستیم.

او کسی بود که همواره کوشید 
چراغ محفل هنر موسیقی را در این سال ها زنده نگه دارد که 
الحق تا جایی که می توانست به خوبی از پس این وظیفه ی 
خطیر برآمد. آقای شجریان در تاریک خانه ی ذهن فراموش کاری 
که عموم مردم به آن دچار هستند قرار نگرفت و همیشه در 
روشن ترین نقطه ی امن قلوب آحاد ملت جای داشت. او با 
عزت زندگی کرد و بر دوش شیفته گانش برای همیشه به 

خانه ی ابدی هجرت کرد.
و اما بر کسی پوشیده نیست که زنده نام محمدرضا شجریان 
بیش از هر آوازخوان دیگری بین مردم و حاکمیت جمهوری 
اسالمی )به جز سال های پایانی زندگانی( قدر دید. در دورانی که 
بساط موسیقی در داخل سرحدات این سرزمین جمع شده بود 
»کانون فرهنگی چاوش« اجازه یافت تا در اواخر دهه پنجاه و 
اواسط دهه ی شصت وظیفه ی خطیر حفظ و اشاعه ی موسیقی 
مّلی ایران را برعهده بگیرد و طبیعتا رخصت نداد تا چراغ این 
محفل خاموش شود. صدای آقایان، شجریان و شهرام ناظری 
)عمرش دراز باد( به مثال واحه ای در بیابان بود که شوق رسیدن 
به آبادی را برای هر انسانی که در میان حجم وسیعی از بیابان 

بی آب و علفی که بدان گرفتار آمده بود را زنده می کرد.
باری؛ این محفل جایگاه مناسبی برای ذکر مصیبت نیست 
ولی نیک است کسانی که جامه ی خود را به تن پوش نازیبای 
تقدس گرایی / تقدس زدایی آراسته اند بدانند که چنگ زدن بر 
پیکر هنرمند چهره در نقاب خاک کشیده دستاویز مناسبی برای 
حمله به نظام سیاسی ای نیست که آن مرحوم خود حداقل تا 
سال ها از عالقه مندان اش به شمار می رفت و به قول »همایون« 
فرزند خلف مرحوم، اساسا شان هنر و جایگاه زنده یاد شجریان 

واالتر از آن است که محدود به چنین مسائلی شود. 
از وقتی خبر فوت جناب شجریان در خبرگزاری ها، شبکه های 
مجازی و البته سازمان عریض و طویل »صدا وسیما« که به نوعی 
پس از سا ل ها ایشان را از ممنوعیت صدا و تصویر خارج کرد 
)!( منتشر شد جمعیت عظیمی برای به اصطالح عرض ارادت و 
تسلیت عازم بیمارستان جم شدند و با اعمال ناشایست بساط 
زحمت ساکنین، بیماران ِ بیمارستان و خانواده ی آن مرحوم 
را فراهم کردند و تا پاسی از شب به حضور در آن امکان اصرار 
ورزیدند تا رفت وآمد را نیز دچار اختالل کنند. آن هم در دوران 
همه گیری کرونا که به طور میانگین، روزانه جان دویست نفر بر 
اثر غلبه ی این بیماری بر نْفسشان، زندگی را بدرود می گویند. از 
این ها گذشته وقتی در مواجهه با تصمیم خانواده ی شجریان 
مبنی بر دفن ایشان در طوس و درجوار فردوسی و مهدی 
اخوان ثالث رو به رو شدند با سوت و کف اعتراض خود را نسبت 
به این مسئله ابراز کردند. انگار نه انگار که در همسایگی مکانی 

جمع شده بودند که نام بیمارستان را یدک می کشد!
از این ها گذشته، تصمیم این خانواده برای به خاک سپردن 
هنرمند محبوب ما ایرانیان در طوس و در خانه ی پدری )خراسان( 
نتیجه ی وصیت آقای شجریان بود و اگر فقط ذره ای با ماهیت 
عمل حقوقی »وصیت« آشنا باشیم به خوبی آگاه می شویم که 
باید به خواست متوفی احترام گذاشت و »وصیت عهدی« را به 
هر شکل که اجرایش عقالنی به نظر برسد اجرا کرد. شجریان فرزند 
خاک شریف خراسان بود و تمایل داشت به خانه ی دیرین خود 
بازگردد و کالبد بی جانش در مهد تمدن پارسی آرام بگیرد و ما که 

باشیم که به این قبیل درخواست ها دهن کجی کنیم؟
پدر  از  بیت  این  بیان  با  را  خود  مطول  سخنان  انتها،  در 
شعرفارسی؛ رودکی سمرقندی و به نشانه ی تکریم مقام واالی 

آقای شجریان به پایان می رسانم:
از شمار دوچشم یک تن کم / وز شمار خرد هزاران بیش

 سرمقاله

»دنیای هوادار« یاد و خاطره شهدا به ویژه 
شهید امیر ولی زاده  را گرامی می دارد

در انتظار »امید«

بازمانده  آخرین  به  ایرانیان  که  است  نامی  »امید« 
جمعیت غربی »ُدرنای سیبری« داده اند که از سال۸۶ 
که جفت خود »آرزو« را از دست داد به صورت انفرادی 
برای زمستان گذرانی به تاالب بین المللی فریدونکنار در 

استان مازندران مهاجرت می کند.
به گزارش »دنیای هوادار« به نقل از ایسنا، »ُدرناهای 
سیبری« نخستین بار در سال۱۳۵۳ در ایران رویت شدند 
و جمعیت این دسته از درناها از بیش از ۲۰۰قطعه در 
سال۱۳۰۹ به دو قطعه در سالیان اخیر و با مرگ »آرزو« 
به یک قطعه رسیده  است. از سال۱۳۸۶ »امید« آخرین 
بازمانده جمعیت غربی درناهای سیبری به تنهایی به 

ایران می آید.
مهاجرت تک ُدرنای سیبری به جنوب تاالب بین المللی 
فریدونکنار از اواسط مهر ماه تا اواخر آذر ماه انتظار 
می رود اما امسال هنوز مشاهده این پرنده مهاجر در 

ایران گزارش نشده است.
دو  استثنای  به  سال۸۶  از  سیبری  درنای  تک  این 
به صورت  که  است  ۱۲سال  یعنی   ۹۴ و  سال۸۸ 
انفرادی به ایران سفر می کند و در نیمه اول اسفند 
ماه به زیستگاه اصلی خود در سیبری بازمی گردد. در 
صورت بازگشت »امید« به ایران طی پاییز سال جاری، 
رقم  ایران  به  او  انفرادی  مهاجرت  سیزدهمین سال 

خواهد خورد.
 )Grus leucogeranus( با نام علمی ُدرنای سیبری  
پرنده ای به شدت در معرض خطر انقراض از خانواده 
درنا است. این پرنده ظاهر خاصی دارد که آن را از دیگر 
پرندگان متمایز می کند. درنای سیبری پرنده ای بزرگ با 
قدی نزدیک به یک ونیم متر و فاصله دو بال بیش از 
۲متر و بدنی یکدست سفید با شاه پرهای سیاه رنگ 
است که پاهای بلند سرخ رنگ دارد و منقار بلند سیاهی 

روی صورت قرمزرنگ آن نشسته  است.
درنای سیبری به طور تاریخی به سه جمعیت اصلی 
شرقی، غربی و مرکزی تقسیم می شده که جمعیت 
مرکزی منقرض شده و جمعیت غربی قطعًا منقرض 
خواهد شد )چون فقط یک پرنده باقی مانده و افزودن 
پرنده های جمعیت شرقی به آن نتیجه نداده  است(. 
جمعیت شرقی که در واقع تنها گروه موجود از درنای 
زادآوری  سیبری  شرق  در  را  تابستان  است  سیبری 
می   چین  شرق  به  زمستان گذرانی  برای  و  می کند 
روند. از اعضای این گروه بیش از ۳۰۰۰ درنا باقی مانده 
که زیستگاه زمستانی تقریبًا تمام آن ها در »دریاچه 

پویانگ« و اطراف آن است.
گفتنی است که پروژه ای در فریدونکنار برای افزایش 
نسل جمعیت غربی ُدرنای سیبری اجرا شد اما به دلیل 

طوالنی بودن مسیر پروازی از سیبری به فریدونکنار، 
پرنده پرورشی توان پرواز به سیبری را نداشت و این 

طرح با شکست مواجه شد.
به گفته حسینعلی ابراهیمی کارنامی- مدیرکل محیط 
زیست مازندران-  درنای امید از زیستگاه زادآوری خود 
در سیبری از مسیر روسیه، قزاقستان و آذربایجان به 
فریدونکنار مازندران مهاجرت می کند و حدود چهار ماه 
از سال را با تغذیه در محدوده دامگاه های سنتی ازباران، 

سرخرود و فریدونکنار زمستان گذرانی می کند.
مهدی نبی یان- کارشناس ارشد تنوع زیستی معتقد 
است که جمعیت غربی درنای سیبری منقرض شده 
به حساب می آید چراکه تنها بازمانده آن در جهان یک 

فرد از جمعیت اینگونه است.
»امید« سال گذشته ۲۹مهرماه برای زمستان گذرانی 
به تاالب بین المللی فریدونکنار مهاجرت کرده بود، در 
۸اسفندماه پس از ۱۲۹روز زمستان گذرانی در فریدونکنار 
به سیبری بازگشت و حاال با آغاز فصل پاییز در انتظار 
بازگشت این تک درنای سیبری به ایران هستیم تا تنها 
امید به جمعیت غربی درنای سیبری را بار دیگر در 
دل بپرورانیم و یک سال دیگر از مشاهده آن احساس 

خرسندی کنیم.
بر اساس این گزارش، »امید« نمونه زنده ای است که 
به ما نشان می دهد تخریب زیستگاه ها و شکار بی رویه 
و غیرمجاز چه بر سر جمعیت های پرندگان مهاجر و 
سایر گونه های حیات وحش می آورد. امید است که 
قصه غم انگیز تک درنای سیبری تلنگری باشد تا در 
حفظ گونه های حیات وحش و زیستگاه های آن ها 
تالش  راستا  این  در  و  بیشتر  مسئولیت  احساس 

مضاعفی کنیم.

مکث

ایمان عظیمی

 نویسنده و منتقد
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: 
جانبازان شیمیایی و مادران باردار ساکن در این استان 
می توانند برای تزریق واکسن آنفلوآنزا به مراکز بهداشتی 

مراجعه کنند.
به گزارش »دنیای هوادار«، شهاب معینی مستوفی اظهار 
کرد: جانبازان شیمیایی ساکن در این استان می توانند 
برای تزریق واکسن آنفلوآنزا به مراکز بهداشتی مراجعه 

کنند.
وی بیان کرد: به محض دریافت نخستین محموله واکسن 
آنفلوآنزا تزریق واکسن بر اساس پروتکل های ابالغی وزارت 

بهداشت برای گروه های حساس شروع شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز کرد: جانبازان 
ایثارگری  کارت  داشتن  همراه  با  می توانند  شیمیایی 
و پیامکی که از سوی بنیاد شهید و ایثارگران استان به 
این عزیزان ارسال خواهد شد برای تزریق واکسن به مراکز 
بهداشتی مراجعه کنند، تمامی مادران باردار و جانبازان 
باالی ۵۰درصد نیز می توانند با همراه داشتن کارت جانبازی 

واکسن را از مراکز بهداشتی دریافت کنند.
وی گفت: بیماران خاص و صعب العالج، بیماران دیالیزی، 
شیمی درمانی و... نیز می توانند با مراجعه به مرکز درمانی که 
روند درمانی خود را از آنجا پیگیری می کنند واکسن آنفلوآنزا 

را دریافت کنند.

»البرز« چه خبر؟

»معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی« عنوان کرد؛

مادران باردار و جانبازان شیمیایی در اولویت دریافت واکسن آنفلوآنزا

ورود بدون ماسک به ناوگان عمومی پایتخت ممنوع شد
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطالعیه ای اعالم کرد: از روز شنبه 

۱۹ مهر ورود افراد به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت بدون ماسک ممنوع است.

کرونا گردشگاه ها و مسیر سواحل 
رشت را مسدود کرد

فرماندار شهرستان رشت با توجه به وضعیت قرمز کرونایی 
در این شهرستان، از مسدودشدن تفرجگاه و مسیر ورودی 

سواحل رشت در تعطیالت خبر داد.
کرد:  تأکید  اللهی  فتح  علی  هوادار«،  »دنیای  گزارش  به 
به  نسبت  رشت  شهرستان  مختلف  مناطق  در  بخشداران 
در  سواحل  مسیر  مسدودنمودن  و  تفرجگاه ها  تعطیلی 
اینکه  بیان  با  باشند. وی  تعطیالت، نظارت جدی داشته 
شهرستان رشت در این روزها در وضعیت قرمز بیماری کرونا 
قرار دارد، اظهارکرد: استان گیالن و شهرستان رشت شرایط 
پذیرش مسافر را ندارد، درخواست ما از هموطنان این است 
که به این شهرستان سفر نکنند. وی با قدردانی از کادر درمان 
خاطر نشان کرد: کادر درمان از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
تاکنون بیش از هفت ماه است که برای خدمات رسانی به 
بیماران کرونا پای کار هستند لذا باید با رعایت پروتکل های 
به صورت  انتشار ویروس کرونا  از  بهداشتی و پیشگیری 
عملی قدردان آنها باشیم. فرماندار شهرستان رشت با تاکید 
بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی پیشگیری از انتشار 
پروتکل های  رعایت  در  کرد:  نشان  خاطر  کرونا  ویروس 
بهداشتی نباید سهل انگاری شود همه باید مراقبت کرده و 

بی تفاوت نباشند.

 QR دانش آموزان مازندران با اسکن
محتوای آموزشی را می یابند

طرح استفاده از سامانه QR-Code یا کد پاسخ سریع جهت 
برای  آموزشی  مجازی  محتوای  به  دسترسی  در  تسریع 
مازندران  پرورش  و  آموزش  توسط  در کشور  بار  نخستین 

اجرایی شد.
به گزارش »دنیای هوادار« به نقل از روابط عمومی آموزش 
و پرورش مازندران، عصرچهارشنبه مدیرکل آموزش و پرورش 
مازندران طرح استفاده از سامانه  QR-Code رونمایی کرد. این 
 )QR=Quick Response( طرح که مخفف کد پاسخ سریع یا
است، نوعی بارکد ۲بعدی محسوب می شود که می تواند با 
استفاده از گوشی ها و تیلت های هوشمند خوانده شده و 
به طور مستقیم به متن، ایمیل، وب سایت، شماره تلفن و 
همچنین محتواهای بارگزاری شده دسترسی یافت. در این 
طرح، برای تمامی پایه ها از کالس اول ابتدایی تا کالس 
دوازدهم، فیلم های آموزشی مباحث کتاب های درسی توسط 
بارکدها به سامانه http://mazandmohtava.ir ارجاع شده و 
شخص با اسکن موبایل بر روی بارکد نصب شده بر روی 
و  رفته  مربوط  محتوای  ذخیره  محل  به  کتاب،  صفحات 
محتوای مورد نظر را مشاهده می کند. دانش آموز تنها الزم 
است این کدها را در برگه های برچسب دار جدا کرده و با توجه 
به درس و شماره صفحه که زیر هر یک از کدهای  QR ذکر 

شده در صفحه مربوطه از کتاب نصب کند. 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران درباره این سامانه گفت: 
با شیوع ویروس کرونا دانش آموزان از حضور دائم در کالس 
محروم شدند و نیاز به آموزش مجازی بیش از هر زمان 
احساس شد. ما در همان روزهای ابتدایی سامانه »مازند 
محتوا« را راه اندازی کردیم تا یک بستر ثابت، قابل اطمینان 
و استاندارد از محتواهای آموزشی در اختیار دانش آموزان قرار 

گیرد. 
علیرضا سعدی پور با بیان اینکه طرح QR Code در بستر مازند 
محتوا اجرایی می شود، افزود: با انجام این طرح دانش آموزان 
عالوه بر توضیحات معلمان، به صورت مجازی از فیلم های 
آموزشی قرار گرفته در کتاب های درسی در هر زمانی که الزم 
باشد بدون هیچ مشکلی و به صورت بسیار سریع می توانند 
استفاده کرده و فیلم های آموزشی همان درس را به راحتی بر 

روی گوشی یا تبلت خود مشاهده کنند.

کوتاه از استان ها

جامعه

»معاون جهاد کشاورزی البرز مطرح« کرد؛

البرز پایگاه تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک

دانشگاه فرهنگیان البرز فضای فیزیکی مناسب ندارد!

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: این 
استان به عنوان یک پایگاه تولید محصوالت ارگانیک 

مطرح است.
به گزارش »دنیای هوادار«، مسعود کریمی صبح سه شنبه 
در نخستین جلسه کمیته استانی توسعه محصوالت 

گواهی شده و ارگانیک که در محل سالن جلسات سازمان 
هدف  کرد:  اظهار  شد  برگزار  استان  کشاورزی  جهاد 
ارگانیک  از توسعه کشاورزی  کلی این طرح حمایت 
کشاورزی  محصوالت  عرضه  و  تولید  ساماندهی  و 

گواهی شده در کشور است.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی مأموریت تأمین 
امنیت غذایی مردم را از بعد کمی و مهم تر از آن امنیت 
غذایی کیفی عهده دار است، تصریح کرد: در دنیا بحث 
تولید محصوالت ارگانیک به شدت در حال توسعه است 
و قوانین مختلفی برای این بحث وضع می شود، چنانکه 
در بخش تولیدات گیاهی محصوالت ارگانیک در مقابل 

محصوالت تراریخته مطرح می شوند.
جهاد  سازمان  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
کشاورزی استان البرز بیان کرد: مصرف سموم شیمیایی 

در کشور ما نسبت به میانگین جهانی پایین تر است و 
به همین خاطر محصوالت کشاورزی تولیدی ایران مورد 

استقبال سایر کشورهای منطقه قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم محصول ارگانیک 
و گواهی شده تولید کنیم باید پایش محصوالت تولیدی 
از داخل مزرعه صورت گیرید و همه تغذیه ها در حد 

استاندارد باشد.
استان  در  این طرح  اینکه  به  با توجه  کریمی گفت: 
البرز به اجرا درآمده و این استان به عنوان یک پایگاه 
باید  لذا  است،  مطرح  ارگانیک  محصوالت  تولید 
تمامی بخش های مرتبط با تولید محصول کشاورزی 
گواهی شده با جهاد کشاورزی همکاری الزم را داشته 
باشند و اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تعهدات در 

نظر گرفته شود.

سرپرست مدیریت دانشگاه فرهنگیان البرز اعالم کرد: 
این دانشگاه در زمینه فضای آموزشی و خوابگاهی برای 
دانشجو معلمان با محدودیت و مشکالتی مواجه بوده 
که رفع این کاستی نیازمند حمایت مسئوالن استانی و 

تامین اعتبار کشوری است.
به گزارش »دنیای هوادار« به نقل از ایرنا، دکتر نصراله 
حمایت  با  گذشته  ماه  چند  طی  اظهارکرد:  صالحی 
استانداری البرز زمینی از سوی اداره کل راه و شهرسازی 
برای واگذاری به دانشگاه فرهنگیان استان در شهر کرج 

جانمایی شده است.
قالب  در  سال۱۳۹۱  از  دانشگاه  این  کرد:  بیان  وی 
حکیم  و  دختر  دانشجویان  ویژه  امیرکبیر  ۲پردیس 
فردوسی ویژه پسران در استان البرز فعالیت خود را آغاز 
کرده است که تا کنون شمار زیادی دانشجو معلم از 

این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.
وی خاطرنشان کرد: حل مشکالت دانشگاه فرهنگیان 
نمایندگان  پرورش،  و  آموزش  مساعدت  و  همکاری 
خانه ملت و مدیران ذیربط در دستگاه های اجرایی 

استان را می طلبد.
دانشگاه  به  مناسب  مکان  واگذاری  در  تسریع  وی 
فرهنگیان البرز به دلیل اثر بخشی و کارایی هر چه 

بیشتر نظام آموزشی دراستان را ضروری دانست.
صالحی گفت: مشکل فضای پردیس امیرکبیر که ویژه 
دانشجویان دختر است، باید برطرف شود تا دانشجو 
معلمان بومی پذیرش شده که به استان مازندران منتقل 

شده اند، بتوانند در کرج به تحصیل خود ادامه دهند.
تصریح  البرز  فرهنگیان  دانشگاه  مدیریت  سرپرست 

کرد: دانشگاه فرهنگیان با هدف تربیت نیروی انسانی 
توانمند و شایسته از نظر علمی- مهارتی برای تدریس 
تخصصی  دانش  سطح  ارتقای  و  کشور  مدارس  در 
معلمان شاغل در پایه های مختلف تحصیلی فعالیت 

می کند.
وی اضافه کرد: در دانشگاه فرهنگیان البرز رشته های 
مختلفی از جمله علوم تربیتی، تاریخ، علوم اجتماعی 

و جغرافیا آموزش داده می شود.
سرپرست مدیریت دانشگاه فرهنگیان البرز ادامه داد: 
از زمان شروع بیماری کرونا با امکانات فراهم شده 
ادامه تحصیل دانشجویان به صورت مجازی و از راه 

دور انجام می شود.
وی یادآورشد: اساتید دروس خود را از طریق سامانه 

یکپارچه اموزش  تدریس می کنند.
صالحی عنوان کرد: این کالس ها مطابق بخشنامه های 
سازمان مرکزی و مصوبات شورای آموزشی پژوهشی در 

پردیس های استان البرز تشکیل شده است.
وی افزود: دانشجویان مطابق برنامه هفتگی خویش در 
کالس های مجازی حضور و نسبت به انجام تکالیف 
عملکردی اعالم شده از سوی استادان اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه تنها راه تأمین نیروهای مناسب و 
با کیفیت برای آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان 
مناسب  تامین فضای خوابگاهی  کرد:  عنوان  است، 
برای دانشجو معلمان در البرز یک موضوع مهم وحیاتی 

است که باید مورد توجه قرارگیرد.
سرپرست مدیریت دانشگاه فرهنگیان استان البرز به 
جذب ۴۶۰دانشجو معلم جدید دراین دانشگاه پرداخت 

و خاطرنشان کرد: کالس های دانشجو معلمان جدید 
نیز از بهمن ماه۹۹ آغاز می شود.

صالحی با اشاره به اینکه همه معرفی شدگان آزمون 
سراسری۹۹ به آموزش و پرورش استان البرز در ابتدا 
دانشجو  افزود: متقاضیان  معاینه سالمت می شوند، 
معلمی در دانشگاه فرهنگیان در سه محور روانشناسی 
و مشاوره، علوم تربیتی و حوزه مربوط به علوم انسانی 

مصاحبه عمومی و تخصصی می شوند.
البرز  در  توانمند  انتخاب متقاضیان  برای  وی گفت: 
تیم های مصاحبه گر با تجربه و قوی از نظر علمی 
انتخاب  تربیتی  و  آموزشی  مختلف  رشته های  در 
شده است. در زمان حاضر در دانشگاه فرهنگیان البرز 
یک هزار و ۱۶۴دانشجوی معلم دختر و پسر تحصیل 

می کنند.
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81 سال پیش در چنین روزی، روزولت رئیس جمهور وقت آمریكا نامه انتشتین را كه در آن به دولت 
آمریكا اصرار و تاكید كرده بود كه بمب اتمی بسازد زیرا كه این كار شدنی است و هیتلر در حال تالش برای 
تولید آن است دریافت كرد كه نتیجه اش تصویب »پروژه منهتن« به ریاست فنی دكتر رابرت اوپنهایمر 

فیزیكدان بود كه مدیریت كل آن مجموعه را ژنرال »لسلی گرو« برعهده داشت.

در چنین روزی!

شهری

»دنیای هوادار« بررسی می کند؛

ممانعت شهرداری ها در صدور پروانه ساخت؛ 
علت کندی اجرای طرح ملی مسکن

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
گفت: یکی از مشکالتی که در اجرای طرح اقدام ملی 
مسکن مانع ایجاد کرده و موجب کندی روند کار شده، 

موضوع صدور پروانه ساختمانی است.
و  راه  وزارت  از  نقل  به  هوادار  دنیای  گزارش  به 
شهرسازی، جواد حق شناس در خصوص عملکرد آن 
بنیاد در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، گفت: در حدود 
۱۴۰ هزار واحد مسکن اقدام ملی در شهرهای زیر ۱۰۰ 
هزار نفر و برخی شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
که مورد توافق با وزارت راه و شهرسازی بوده را بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی تقبل کرده است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی با 
اشاره به اینکه همکاری سازمان ملی زمین و مسکن با 
بنیاد در خصوص تأمین اراضی طرح اقدام ملی مسکن 
همکاری مناسبی بوده، افزود: تا کنون سازمان ملی 
زمین و مسکن اراضی ۵۸ هزار واحد مسکن ملی را 
تأمین کرده که این اراضی برحسب آنکه توسط بنیاد 
تحویل  انفرادی ساخته شود  به شکل  یا  و  احداث 

متقاضیان شده و یا در حال تحویل است.

واریز هزار میلیارد تومان وجه اولیه اقدام ملی مسکن 
از سوی متقاضیان

از  نفر  هزار   ۲۴ حدود  داد:  توضیح  حق شناس 
پذیرفته شدگان طرح اقدام ملی مسکن در شهرهایی 
که اجرای طرح اقدام ملی به عهده بنیاد مسکن است 
در حدود هزار میلیارد تومان واریز وجه انجام داده اند و 

این رقم هر روز در حال افزایش است.
به گفته او، هم اکنون پرونده ۹۴ هزار متقاضی تحت 
مسئولیت بنیاد در حال بررسی است که به محض آنکه 
از سوی سامانه تأیید شود به لیست پذیرفته شدگان قطعی 
افزوده می شوند. همچنین ۵۰ هزار نفر نیز در حال تکمیل 
مدارک خود از جمله سابقه سکونت پنج ساله هستند. 
چنانچه کار آنها نیز به اتمام برسد این افراد نیز به صف بانک 

افزوده می شوند و افتتاح حساب آنها انجام خواهد شد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
گفت: به رغم آنکه ۵۸ هزار واحد زمین از سوی سازمان 
ملی زمین و مسکن به بنیاد مسکن واگذار شده و 
۲۴ هزار نفر واریز وجه انجام داده اند، در حدود ۶۸۰۰ 
نفر فاقد زمین هستند و تأمین زمین برای این دسته 
انجام نشده است. در عین حال بنا بر دستور اکید وزیر 
راه و شهرسازی کسانی که واریز وجه می کنند و شرایط 
سه گانه طرح اقدام ملی مسکن را داند حتماً باید تأمین 

زمین برای آنها انجام شود.

ارائه مشوق های دولت به دارندگان زمین و واحدهای 
مسکونی نیمه تمام

از  دسته  این  برای  پیامکی  کرد:  اعالم  حق شناس 
متقاضیان ارسال شده که چنانچه استثنائاً آنها خود 
زمین داشته باشند و یا افرادی صاحب زمین باشند، 
افراد  از  دسته  این  شوند.  ملحق  آنها  به  می توانند 
می توانند از تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی به اضافه 
جمله  از  شده  پیش بینی  طرح  در  که  مشوق هایی 
نظام  و هزینه  پروانه  پرداخت  درصدی  تخفیف ۵۰ 

مهندسی معاف شوند.
او ادامه داد: از ۲۴ هزار نفری که واریز وجه کردند برای ۱۷ 
هزار نفر تأمین زمین انجام شده است و تاکنون نزدیک 
به ۶ هزار واحد مسکونی شروع عملیات ساختمانی 
شأن آغاز شده است که اینها شامل پروژه هایی است که 
از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به بنیاد معرفی 
شده و همچنین شامل پروژه هایی می شود که بنیاد 

مسکن خود اقدام کرده است.
حق شناس استان های موفق در اجرای طرح اقدام ملی 
مسکن را شامل استان های قم، اصفهان و مازندران 
عنوان و تاکید کرد: یکی از مشکالتی که در اجرای طرح 
اقدام ملی مسکن مانع ایجاد کرده و موجب کندی 
روند کار شده، موضوع صدور پروانه ساختمانی است 
که مقرر شده با همکاری شهرداری ها کار سرعت پیدا 

کند.

مدیریت شهریگزارش

غدیر مهدوی خبر داد؛

برگزاری هفته پژوهش امسال به صورت مجازی و غیر حضوری 

شهردار تهران تاکید کرد؛

لزوم به روز رسانی نقشه های کالنشهرها در شرایط بحرانی

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر 
کرج با بیان اینکه هفته پژوهش امسال به صورت مجازی 
و غیر حضوری برگزار می شود گفت: هفته پژوهش فرصتی 
در  پژوهش محور  برنامه ریزی  و  پردازی  ایده  مغتنم جهت 

راستای طی نمودن مسیر توسعه مدیریت شهری است.
به گزارش دنیای هوادار، غدیر مهدوی گفت: پژوهش و نوآوری 
در کنار رشد جایگاه علمی در جامعه در صورت کاربردی شدن و 
بهره برداری از آن در بخش های مختلف مدیریت شهری زمینه 

 ساز خودکفایی و توسعه پایدارخواهد شد.
عضو شورای اسالمی شهر کرج در مورد تمایز برگزاری هفته 
پژوهش و فناوری نسبت به سال های گذشته افزود: امسال 
با توجه به نامگذاری سال جهش تولید از سوی مقام معظم 
در  باید  فناوری  و  پژوهش  برنامه های هفته  تمام  رهبری، 
راستای این شعار باشد بر این اساس هفته پژوهش فرصتی 
در  محور  پژوهش   برنامه ریزی  و  ایده پردازی  جهت  مغتنم 
راستای طی نمودن مسیر توسعه حوزه های مختلف شهری 

در امتداد پیشرفت تا دستیابی به چشم انداز فراهم شده است.
اسالمی  راهبردی شورای  و مطالعات  پژوهش  رئیس مرکز 
شهر کرج تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا، هفته 
پژوهش امسال که از آذر ماه سال جاری شروع می شود به 

صورت مجازی و غیر حضوری برگزار خواهد شد.
مهدوی بیان کرد: در هفته پژوهش سال ۹۹ که توسط مرکز 
پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج و گروه 
پژوهش شهرداری کرج برگزار می شود در نظر داریم که بخش 
وبینار تخصصی ویژه هفته پژوهش و ارائه عملکرد به صورت 

مولتی مدیا برگزار کنیم.
او همچنین در مورد جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران 
واحد  و  برتر  پژوهشگر  انتخاب  گفت:  و  داد  توضیح  برتر 
گرفته  قرار  کار جشنواره  دستور  در  برتر شهرداری  پژوهشی 
وشیوه نامه آن نهایی شده است و امیدواریم کمیته داوری در 
هفته پژوهش، پژوهشگر برتر و واحد برتر مدیریت شهری را 

انتخاب و معرفی می کند.

شهردار تهران، خواستار به روز رسانی نقشه ها و تصاویر شهرهای 
کشور شد و آن را در امدادرسانی به هنگام بحران ها موثر دانست.
در جلسه هماهنگی  حناچی،  پیروز  هوادار،  دنیای  گزارش  به 
مدیریت بحران استان های معین تهران در زمان زلزله که به صورت 
ویدئو کنفرانس و با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، 
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، مدیران کل مدیریت 
بحران استان های معین و شهرداران مناطق ۲۲ گانه برگزار شد 
گفت: نکته ای که برایش دور هم جمع شده   ایم، موضوع آمادگی 
در برابر زلزله است. همانطور که می دانید در زلزله های شدید که 
شهرها را تحت تاثیر قرار می دهد اگر شدت زلزله از حدی باالتر برود، 
میزان تخریب ها و خسارات طوری خواهد شد که دیگر  شهرها 
کمتر می توانند به خودشان کمک کنند و به همین دلیل در کوتاه 

مدت نیازمند کمک از استان های همجوار هستند.
او ادامه داد: این موضوع در تهران نیز وجود دارد، به ویژه آنکه ما 
در تهران مناطقی داریم که هر منطقه اش معادل یک کالنشهر 
است، مثال منطقه چهار شهرداری تهران با جمعیت یک میلیون 

نفر معادل یک کالنشهر است و به همین دلیل باید به این موارد 
توجه داشت.

شهردار تهران با اشاره به تجربه زلزله کوبه در ژاپن گفت: تقویت 
ایمن سازی شبکه شریان های حیاتی شهر که نقش اساسی در 
کاهش یا افزایش تلفات دارند. مساله حمایت های روانی از آسیب 
دیدگان، افزایش سطح هماهنگی بین نیروهای کمکی و دستگاه 
های شهری و...، از جمله تجربیات این زلزله است که موضوع 
بحث ماست. این ها تجربیاتی است که در زلزله کوبه ژاپن  هم 

رخ داد.
حناچی در بخش دیگری ازسخنانش با بیان اینکه استان های 
معین فقط برای تهران نیستند، گفت: برعکس این موضوع هم 
وجود دارد و تهران هم در صورتی که خداییپ نکرده برای استان 
های دیگر حادثه ای رخ دهد می تواند ورود کند، کما اینکه در 
چابهار و گلستان و لرستان و خوزستان و ... در زمان حوادث 
و   وارد عمل شد  که  بود  اولین شهرهایی  تهران جزو  طبیعی 

نیروهای امدادی تهرانی حضور فعالی داشتند.
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فرهنگی
ایران دّرودی: شجریان فرزند خلف ایران، آوای برخاسته

ایران دّرودی هنرمند برجسته کشورمان در پیامی، درگذشت خسرو آواز ایران را تسلیت گفت. وی نوشت:»تو 
ای محمدرضا شجریان، فرزند خلف ایران، تو ای آوای جاودانه خراسان، آوای برخاسته از گلوگاه گرم تو، 
قلب یکایک هم وطنان تو را گرم کرد. تو نمرده ای، صدای تو در قلب ما جاودانه حک شده است. گویند فقط 

صداست که می ماند. من مرثیه ترا نخواهم گریست، تعالی ترا خواهم سرود.«

دکتر مختار فیاض - مدرس ادبیات فارسی در دانشگاه
ِن دیرساِل ایران، به گواِه تاریخ و تاریخ نویسان،  سرزمین و تمدُّ
بزرگاِن فراوانی را در عرصه های مختلِف علمی، فکری و 
هنری در دامن خود پرورانده و به جامعه ی بشری تقدیم 
کرده است. از کوروش کبیر در عالم سیاست و حکومت داری 
گرفته تا ابنِ سینا و رازی در طّب و علوم طبیعی، و از 
فردوسی، نظامی، خیام، مولوی، سعدی و حافظ در هنرِ 
شعر و ادب، تا حالج، بایزید، ابوسعید و َخَرقانی در عالم 
عرفان، همه ستارگاِن پرفروغ و درخشانی هستند که مولد و 

موطنشان این مرز پرُگهر بوده است.
بر این باورم که سخِن قابِل تاّمل و حکیمانۀ فردوسی بزرگ 
که:»هنر نزد ایرانیان است و بس«، رسالتی مضاعف بر دوش 
همۀ کسانی قرار داده که به این آب و خاک تعلِق خاطری 
داشته و دارند؛ یکی از این ایرانیاِن اصیل که ما افتخارِ هم 
عصرِی با او را داشتیم، محمدرضا شجریان استاِد ُپرآوازۀ 
موسیقی و آواز است. او نیز همچون بزرگانی که نامشان 
ذکر شد، برِگ زّرینی، بر دفترِ افتخاراِت این سرزمین افزود و 

نهایتًا بنا به سّنِت الهی، به جریان جاودانۀ حیات پیوست.

از  از بسیاری  البته آنچه محمدرضا شجریان را متفاوت 
هنرمندان این عرصه کرده بود و محبوبّیتی دوچندان برایش 
به ارمغان آورده بود -صرفنظر از هنرِ فاخری که داشت و 
عاشقانه آن را به عالقه مندان، پیشکش می کرد- فروتنی 
نسبت به دوستداراِن خود و همدردی با عموم هموطنانی 
بود که شرافتشان در گرِو هیچ ثروت و قدرتی نبود؛ به نحوی 

که او، همواره خود را »خاِک پاِی مّلِت ایران« می نامید.
بی گمان نام و یاِد شجریان نیز به عنواِن هنرمندی از 
هنرمنداِن جامعۀ بشری، تا همیشه در دل ها زنده خواهد 
ماند؛ همانگونه که یاد و ناِم فردوسی، شکسپیر، گوته، 
حافظ، سعدی، بتهوون، حسین بهزاد، کمال الملک و... زنده 

مانده است.
شجریان در ُعمرِ ُپربارِ خود و با استفاده از هنرِ اصیل و 
شاعراِن  پیِش شعرِ  از  ارزشمندش، ضمن معرفِی بیش 
را  آواز  و  و عالقه منداِن عرصۀ موسیقی  طالبان  فارسی، 
از گرایش پیداکردن به ابتذال نجات داد و گامی مؤثر در 
معرفی موسیقی اصیِل ایرانی و هویت بخشی به آن برداشت؛ 
بنابراین هر چند که معتقدم ایشان نیز همچون سایرِ بزرگاِن 

عرصۀ دانش و فرهنگ، هرگز فراموش نخواهد شد، لیکن 
الزم می دانم که ثلمۀ فقداِن ایشان را به همه کسانی که 
عاشِق هنرِ ارجمند و اخالِق اصیِل  انسانی هستند، تسلیت 
عرض کنم و آرزو کنم که شاگرداِن برومندش، ُمجّدانه و 
متعهدانه، راِه و سیرۀ این هنرمند فرهیخته و استاِد فاضل 

را ادامه دهند.

ویژه

یک نََفس با ما نشستی، خانه بوی گُل گرفت
از کتاب برنده پولیتزر را  اقتباس  استیو گاگان 

کارگردانی می کند
نویسنده  عنوان  به  گاگان  استیون 
اقتباس سینمایی  کارگردان یک  و 
از کتاب برنده پولیتزر انتخاب شد. 
خاطرات  کتاب  پایه  بر  فیلم  این 
زندگی  بربری:  »روزهای  پرفروش 
موج سواری« نوشته ویلیام فینگان 

ساخته می شود که در سال ۲۰۱۶ برنده جایزه پولیتزر شده بود.

سیر و سفر تام هنکس در غرب وحشی
سوی  از  یک دقیقه ای  کلیپی 
تا  شد  منتشر  پیکچرز  یونیورسال 
فیلم  در  تام هنکس  دهد  نشان 
جدیدش در چه فضایی سیر می کند. 
هرچند این کلیپ تریلر رسمی فیلم 
زودی  به  رسمی  تریلر  و  نیست 
منتشر می شود. خود فیلم نیز قرار است روز کریسمس و 

۲۵دسامبر راهی سینماها شود.

ساخت »دنیای ژوراسیک« متوقف شد
تولید فیلم جدید »دنیای ژوراسیک« 
به دلیل مشاهده شدن تست مثبت 
کووید-۱۹ متوقف شد. کالین ترورو 
ژوراسیک«  »دنیای  فیلم  کارگردان 
گفت: به خاطر پروتکل های ایمنی 
به مدت ۲هفته توقف می کنیم. به 

زودی برمی گردیم.

بیش از ۱۵۰کارمند »رویال شکسپیر« در خطر اخراج
شکسپیر«  تئاتر»رویال  شرکت 
از  بیش  اخراج  احتمال  از  انگلیس 
دلیل  به  کار خود  نیروی  از  ۱۵۰نفر 
تداوم پیامدهای ناشی از شیوع کرونا 

خبر داد.

آغاز سی وهفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 
از هفتم آبان 

سی وهفتمین جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران ۷ الی ۱۳آبان۹۹ 
برگزار می شود. این دوره از جشنواره 
به  تهران  کوتاه  فیلم  بین المللی 
دبیری سیدصادق موسوی هفتم تا 

سیزدهم آبان ماه برگزار می شود.

حضور »خط فرضی« در جشنواره وایادولید اسپانیا
به  فرضی  خط  سینمایی  فیلم 
فرنوش  کارگردانی  و  نویسندگی 
صمدی و تهیه کنندگی علی مصفا، 
در سومین حضور جهانی خود بعد 
از فستیوال تورنتو و لندن، در شصت 
بین المللی  فستیوال  پنجمین  و 

وایادولید اسپانیا نمایش داده خواهد شد.

مجوز نمایش سه فیلم صادر شد
های  فیلم  نمایش  پروانه  شورای 
مجوز  با  اخیر  جلسه  در  سینمایی 
نمایش برای فیلم های »شهربانو« 
و  احمدی  پگاه  کنندگی  تهیه  به 
کارگردانی مریم بحر العلومی، »رعد 

و برق بی باران« به تهیه کنندگی و کارگردانی مجید برزگر 
مجوز  با صدور  اساس  برهمین  کرد.  صادر  نمایش  مجوز 
نمایش برای فیلم »مهران« به تهیه کنندگی محمد پیر هادی 

وکارگردانی رقیه توکلی نیز موافقت شد.

جهان سینما

خسرو آواز ایران نامیراست

علیزاده: شجریان فراموش شدنی نیست

استاد شجریان را با مرگ میانه ای نیست

آیین تطهیر و اقامه نماز بر پیکر مرحوم محمدرضا 
شجریان، بامداد روزجمعه- هجدهم مهرماه با حضور 

جمعی از هنرمندان در بهشت زهرا تهران برگزار شد.
به گزارش دنیای هوادار، از حوالی ساعت ۵:۳۰ بامداد 
میزبان  تهران،  زهرای  بهشت  تطهیر  سالن  دیروز، 
پیکر  بر  میت  نماز  اقامه  و  تطهیر  مراسم  مدعوین 
موسیقی  پیشکسوت  هنرمند  شجریان  محمدرضا 

ایرانی بود.
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  سیدعباس 
سیدمجتبی حسینی معاون هنری، محمد اله یاری 
مدیرعامل  مرادخانی  علی  موسیقی،  دفتر  مدیرکل 
موزه موسیقی، فردین خلعتبری، تهمورس پورناظری، 

محمد حسین توتونچیان، کتایون خوانساری، شهرام 
حمیدرضا  طلوعی،  زیداهلل  سرابی،  علی  صارمی، 
نوربخش، وحید تاج، داوود گنجه ای، حسین علیزاده، 
و  مدیران  از  و...  قبادی  حمید  پیرنیاکان،  داریوش 
هنرمندان حاضر در این مراسم بودند. همایون و رایان 
فرزندان شجریان و احمدعلی شجریان برادر زنده یاد 
شجریان و جمعی دیگر از بستگان این هنرمند نیز در 
این آیین حضور داشتند. سالن تطهیر و قرائت نماز 
در بهشت زهرا به طور کامل در اختیار این برنامه قرار 
داشت. این مراسم با اجرای عباس سجادی حوالی 
ساعت ۶صبح و با انتقال پیکر محمدرضا شجریان به 

سالن قرائت نماز میت، آغاز شد.

حسین علیزاده در سخنانی کوتاه در این مراسم تأکید کرد 
استاد شجریان نشان داد برای همیشه زنده خواهد ماند و 

فراموش نمی شود.
داریوش پیرنیاکان سخنگوی خانه موسیقی و از دوستان 
نزدیک مرحوم شجریان هم در این مراسم گفت: واقعًا نای 
صحبت کردن ندارم من همیشه آرزو داشتم وقتی می میرم 
شجریان برایم آواز بخواند. او دماوند ایران است او تخت 
جمشید ایران است که من تا صبح گریه کردم و نخوابیدم. 
من به شما تسلیت می گویم و بدانید صدای ملت ایران 

فراموش نمی شود.
داوود گنجه ای- عضو هیئت مدیره خانه موسیقی نیز در 
این برنامه بیان کرد: من برخالف همیشه که هیجانی 
هستم امروز با تمام وجودم می گویم که خیلی خوشحالم 

محمدرضا شجریان در چهلمین روز شهادت مرد عدالت امام 
حسین)ع( دار فانی را وداع گفت. وی افزود: شجریان یک 
انسان واقعی بود. من افتخار می کنم که امروز دست دکتر 
حسن عباسی )پزشک معتمد زنده یاد شجریان( را ببوسم و 
من امید دارم با رفتن شجریان عدالت در همه جا نهادینه 

شود. ما از او درس عشق می گیریم.
در ادامه همایون شجریان در سخنانی کوتاه از برنامه ریزی 
برای برگزاری آیین بدرقه و تدفین باشکوه در مشهد با رعایت 

کامل پروتکل های بهداشتی گفت.
در پایان این مراسم حجت االسالم محمود دعایی نماز میت 
را بر پیکر محمدرضا شجریان خواند. طبق برنامه ریزی بعد از 
مراسم تطهیر و اقامه نماز، پیکر این هنرمند برای تشییع و 
خاکسپاری در طوس، به طور مستقیم به مشهد منتقل شد.

مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت نیز درگذشت 
محمدرضا شجریان، هنرمند پیشکسوت موسیقی ایران 

را تسلیت گفت.
سیدمحمد طباطبائی حسینی در پیامی درگذشت استاد 
محمدرضا شجریان، هنرمند موسیقی و عضو مؤسسه 
هنرمندان پیشکسوت را تسلیت گفت. متن این پیام به 
این شرح است: »اگرچه دیدار استاد شجریان با معبود 

را نیازی به تسلیت گویی نیست اما این چند خط بماند 
برای ثبت در تاریخ. محمدرضا شجریان مردنی نیست؛ 
او از حصار تن رهید و همان طور که فرزندش نوشت به 
دیدار معشوق شتافت. شجریان صدای ماندگار ایران است 
و از این منظر برای مردم یگانه شد. او را با مرگ میانه ای 
نیست. او در طول زندگی همواره تالش کرد آزاده باشد و 
چه خوش که در اربعین معلم و رهبر آزادگان »ارجعی 

الی ربک« را پاسخ داد. اینجانب ضمن آرزوی صبر برای 
عالقه مندان و خانواده بزرگوار ایشان و نیز عرض تسلیت 
به هنرمندان پیشکسوت برای استاد محمدرضا شجریان 

آمرزش الهی خواستار«. 
گفتنی است؛ محمدرضا شجریان پنجشنبه، ۱۷مهرماه 
سن  در  بیماری،  با  مبارزه  طوالنی  دوره  یک  از  پس 

۸۰سالگی دار فانی را وداع گفت.
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مهدی ترابی به العربی پیوست
»مهدی ترابی«، ستاره خط حمله پرسپولیس در نهایت انتخاب خود را انجام 

داد و به تیم العربی قطر پیوست.

ورزشی

ِعّلی از بسکتبال خداحافظی کرد
ملی پوش بسکتبال بانوان کشورمان با گذشتن ُپستی در صفحه اینستاگرام 

خود، از بسکتبال خداحافظی کرد. خداحافظی وی در جلسه قرعه کشی 
لیگ برتر مطرح شد و قرار بود در همان جلسه مسکوت بماند تا آبان 

ماه، خداحافظی اش به صورت رسمی اعالم شود، اما وی در ُپست 
اینستاگرامی خود پیش قدم شد و رسماً از بسکتبال خداحافظی کرد.

مالزی میزبان دو گروه از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
کشور مالزی به عنوان میزبان دو گروه از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در 

منطقه شرق این قاره شد. مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب 
قاره به میزبانی کشور قطر برگزار شد و با صعود تیم فوتبال پرسپولیس 

از این منطقه به فینال به پایان رسید. رقابت های شرق آسیا از تاریخ 
۱۸نوامبر )۲۸آبان( آغاز می شود.

لیگ برتر هندبال مردان در تهران برگزار می شود
سی وسومین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال مردان گرامیداشت یاد و 

خاطره شهید پور جعفری از روزشنبه ۱۹مهرماه به صورت متمرکز در 
تاالر شهید سلیمانی فدراسیون هندبال آغاز خواهد شد. با توجه 

به برنامه ریزی انجام شده قرار است روزانه سه بازی در این تاالر به 
صورت متمرکز و به مدت ۶روز برگزار شود.

صدرنشینی تیم بازار بزرگ ایران در لیگ برتر کشتی آزاد
تیم  صدرنشینی  با  ب  گروه  در  آزاد  کشتی  برار  لیگ  پیکارهای 

بازار بزرگ ایران به پایان رسید. مسابقات دور رفت گروه ب 
لیگ برتر کشتی آزاد جام روزهای ۱۵ و ۱۶مهرماه در سالن 

برگزاری  با  و  ۵تیم  حضور  با  تهران،  آزادی  ۱۲هزارنفری 
۱۰دیدار برگزار شد.

گام اول احداث مجتمع ورزش های رزمی برداشته شد 
با حضور نمایندگان مجموعه ورزشی آزادی زمین مورد نیاز برای احداث 

مجتمع ورزشی به فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی تحویل 
اداری،  ساختمان  از  بخشی  است  قرار  پروژه  این  شد.  داده 

تمرینی و خوابگاهی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی 
را تشکیل دهد.

تاریخ برگزاری رقابت های تکواندو قهرمانی جهان اعالم شد
بیست و پنجمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی جهان قرار بود 

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به میزبانی چین در شهر »ووشی« برگزار شود 
که به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو و به زمان دیگری موکول 

شد. برهمین اساس این مسابقات طی روزهای۱۹ تا ۲۵مهرماه 
سال۱۴۰۰ به میزبانی چین برگزار خواهد شد.

دارت ایران صدرنشین گروه۲ مسابقات جهانی شد
تیم ملی دارت آقایان و بانوان کشورمان با برتری قاطع مقابل پاکستان در 

صدر جدول گروه۲ مسابقات مجازی قهرمانی جهان ایستاد. گفتنی است 
مسابقات دارت مجازی قهرمانی جهان با حضور ۴۴کشور جهان و در 

۸گروه به صورت انفرادی برگزار می شود که در پایان مرحله گروهی و 
از هر گروه ۴نفر به مرحله حذفی راه خواهند یافت.

رکورد جهانی دوی ۱۰هزار و ۵هزارمتر در یک شب شکسته شد
در جریان مسابقات دوومیدانی والنسیا دو رکورد جهانی جابه جا شد. 

لتسنبت گیدی، دونده ۲۲ساله اهل اتیوپی در جریان مسابقات 
والنسیا با عملکرد خوب خود توانست زمان ۱۴:۰۶.۶۲ را ثبت کند 

و رکورد دوی ۵۰۰۰هزا متر زنان را بشکند. رکورد قبلی این ماده به 
تیرونش دیبابا، هموطن گیدی اختصاص داشت.

ن بعضی ها داغشو دوست دار

مهسا میرزا طبیبی از روزهایی می گوید که شناخته شده نبود 
اما انگیزه زیادی برای پیشرفت و دیده شدن داشت.

به گزارش »دنیای هوادار« به نقل از ایسنا، این تازه شروع راه 
بلندپروازترین دختر ایران است؛ هنوز مسیری طوالنی پیش 
رو دارد و رکوردهای زیادی مانده که به آن ها برسد اما هر بار 
برای رسیدن به یکی از خواسته هایش دورخیز می کند. مهسا 
میرزا طبیبی در سه مسابقه اخیر قهرمانی باشگاه های کشور 
سه بار رکورد ملی را جابه جا کرد، برای اولین بار در تاریخ پرش 
با نیزه زنان ایران از مانع ۴متری عبود کرد و در آخرین مرحله 
مسابقات رکورد ۴.۰۲متر را به ثبت رساند. هرچند این ورزشکار 
از رکورد آسیا )۴.۷۲متر( و جهان )۵.۰۶( فاصله دارد اما به قول 
خودش حدی تعیین نکرده و تا جایی که بتواند پیش می رود.
وارد،  باشگاه ها  قهرمانی  مسابقات  پایان  با  ورزشکار  این 
تمرینات خود را ادامه می دهد تا برای ثبت رکوردی جدید در 

مسابقات آینده دورخیز کند.

در حال نزدیک شدن به رکوردهای مدنظرم هستم

در مرحله نهایی قهرمانی باشگاه ها هم چون دو مرحله قبل 
رکورد ملی را جابه جا کردم و به رکوردهای باالتر از ۴متر که مد 
نظرم است، نزدیک می شوم. امیدوارم در مسابقات بعدی هم 
این روند را پیش بگیرم. اکنون هم  به فصل آماده سازی وارد 
شده ایم و تقریبا هیچ مسابقه ای برگزار نمی شود، با این حال 
تمریناتم را ادامه می دهم و امیدوارم رییس فدراسیون که 
بیستم مهر انتخاب می شود، برای دوومیدانی کاران برنامه های 

خوبی داشته باشد و حمایت مان کند.
در این مدت هم فدراسیون دوومیدانی بابت هر رکوردشکنی 

به من ۵میلیون تومان پاداش داد، کمیته ملی المپیک هم از 
من و چند ورزشکار دیگر تقدیر کرد و باشگاه  پلیمر خلیج فارس 

هم حمایتم کرد یعنی این سه حامی را داشتم.

بلندپروازترین دختر ایران؛ لقبی که دوستش دارم

شد،  تکرار  هم  همه  از  بیش تر  که  لقبی  قشنگ ترین 
بلندپروازترین دختر ایران بود. البته خودم این را روی خودم 
نگذاشته ام و بقیه برایم  انتخاب کرده اند اما از آن استقبال 
می کنم. در اهدافم هم بلندپرواز هستم یعنی هیچگاه حد 
خاصی برای خودم در نظر نگرفته ام و راضی نبوده ام، بلکه 
همیشه هدف و برنامه ام این بوده که به بهترین جای ممکن 

برسم.

مردم  در فضای مجازی من را دیدند

رکوردشکنی هایم در فضای مجازی خیلی دیده شد و مردم 
لطف داشتند. در این سه مسابقه هر بار رکورد زده ام و بقیه 
نباید انتظاری جز این داشته باشند. البته هر مسابقه شرایط 
خاصی دارد، مثال در جایزه بزرگ نتوانستم پرش خوبی ثبت 
زدم.  رکورد  باشگاه ها  قهرمانی  در  اما  شدم  حذف  و  کنم 
خوشخبتانه بدنم در سه مسابقه اخیر خیلی خوب بود و رکورد 
زدم. انتظارات هم باال رفته و من سعی می کنم انتظار مردم و 

بیش تر انتظار خودم را برآورده کنم.

قشنگ ترین خاطره ام پایان خوب لیگ است

بود،  مسابقات  بین  که  کمی  فاصله  و  وجود خستگی  با 
توانستم لیگ را با یک رکورد خوب به پایان برسانم. تا به 

حال اتفاق نیفتاده بود که سه مسابقه را با سه رکورد ملی 
پشت سر بگذارم به همین دلیل در مراسم اختتامیه مسابقات 
حس خیلی خوبی داشتم. از طرفی آقای محسن ربانی )مربی 
میرزاطبیبی( هم به گونه ای نتیجه زحمت هایش را دید که از 

این نظر هم خیلی خوشحال بودم.
یکی از شانس های من حضور آقای ربانی کنارم بود که من 
را بدون هیچ  چشم داشتی در این مسیر همراهی کرد. وقتی 
تازه شروع کرده بودیم کسی من را جدی نمی گرفت و دیده 
نمی شدم  اما آقای ربانی با توجه به پتانسیلی که در من دید، 
تالش کرد و در این پنج سال از هیچ زحمتی دریغ نکرد تا به 

اینجا برسم.

این شروع راه است

از اول راه می دانستم که برایم اتفاقات خوبی می افتد و 
رکوردهای خوبی ثبت می کنم که همین انگیزه زیادی به 
من می داد. البته هنوز به جایی که می خواهم، نرسیده ام 
اما پتانسیل زیادی در خودم می بینم، تازه شروع راه است 

و امیدوارم که بهتر از این کار کنم.
از کسانی که حمایتم کرده اند تشکر می کنم؛  پایان  در 
خیلی  بود،  جدیدی  حس  مردم،   توسط  شدن  دیده 
خوشحال شدم و انگیزه زیادی گرفتم. از آقای ربانی و 
کسانی که همیشه همراهم بودند و حمایتم کردند هم 

تشکر می کنم.

پایه
»مهسا میرزا طبیبی«:

این تازه شروع راه است
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ورزشی
لیگ برتر والیبال دو هفته تعطیل شد!

شهرام عظیمی، رییس سازمان لیگ والیبال با تاکید بر تالش فدراسیون برای قطع زنجیره شیوع ویروس 
کووید ۱۹ گفت: »به منظور قطع زنجیره شیوع کرونا و این  که تیم ها بتوانند با آرامش خاطر بیش تر و 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به تمرینات و رقابت های خود ادامه دهند، کمیته برگزاری رویدادها 

و مسابقات فدراسیون والیبال تصمیم گرفت که لیگ برتر مردان را به مدت دو هفته به تعویق بیندازد«.

»دنیای هوادار« بررسی می کند؛

سفرهای استانی کشتی با کدام هدف؟

دبیر فدراسیون کشتی از سفرهای پیش روی رئیس 
فدراسیون به استان های مختلف خبر داده و این 
سفرها را در راستای همدلی با جامعه کشتی عنوان 

کرده است.
در حسن نظر و سالمت نفس دبیر محترم فدراسیون 
مذکور  خبر  اعالم  قطعا  و  نیست  تردیدی  کشتی 
ارتباط با  از پاره ای نگرانی های وی در  نیز نشان 
اختالفات نظرهای ریز و درشت جامعه کشتی دارد 
البته  که سال های اخیر مجال ظهور پیدا کرده و 
طی یک سال گذشته عمق بیشتری یافته است؛ با 
تمام این اوصاف نکته قابل تامل اینکه باید پرسید آیا 
سفرهایی از این دست می تواند گره گشای اختالف 
سلیقه های احتمالی در میان جامعه گوش شکسته 
باشد یا خیر؟ به اعتقاد نگارنده و مطابق تجربه به 
دست آمده، سفرهایی از این دست نمی تواند برخی 
گسست های موجود در میان جامعه کشتی را از میان 
بردارد مگر اینکه عزم و اراده جدی در این میان بوده 
باشد و از همه مهم تر مخاطبین این سفرها احساس 
کنند دیدار کننده به معنی واقعی کلمه جهت ایجاد 
همدلی و حمایت پای در میدان نهاده و نیت دیگری 
در میان نیست. به سخن دیگر در ورای نیت اتحاد، 
اهداف دیگری در میان نباشد. بر همین اساس شاید 
بهتر باشد ابتدا است دالیل افتراق و عدم همدلی در 
میان جامعه کشتی شناسایی و سپس در جهت رفع 
موانع مودت، اقدام الزم صورت گیرد. بدیهی است اگر 
پیشاپیش آسیب شناسی و نقد از درون را سرلوحه 
کار قرار ندهیم سفرهای استانی نمی تواند گرهی از 
مشکالت باز و خالی از سیاسی کاری تلقی شود. به 
عبارت دیگر اگر  نیت خیری در کار نباشد و موارد 
دیگری غیر از آنچه گفته می شود را دنبال کنیم در 
آن صورت نمی توان صداقت موضوع را تصدیق کرد. 
تجربه یک سال گذشته موید این واقعیت است که 
سیاست های فدراسیون در امور مربوط به استان ها 
ضعیف و در پاره ای موارد چالش برانگیز بوده است. 
توان  می  را  آشکاری  و  پنهان  متعدد  های  نمونه 
در این رابطه به عنوان شاهد مثال ذکر کرد که از 
آن جمله باید به استعفای  پیش از موعد روسای 
هیات های آذربایجان شرقی و خوزستان، دلخوری 
روسای پیشین هیات های گیالن، زنجان و اردبیل، 
بروز پاره ای اختالفات در دیگر هیات های استانی از 
جمله لرستان و مواردی از این دست اشاره کرد. این 
موارد تنها نمونه های آشکار مشکالت در هیات های 

استانی است. بی گمان موارد پنهانی نیز وجود دارد 
که هیات های مربوطه بنا به دالیلی عالقه مند به بیان 
آن ها نیستند و چه بسا سکوت معنا دار آنان گویای 
بسیاری از مسائل باشد. بنابراین باید اذعان کرد  نه 
تنها سفرهای استانی پیشین و وعده های گذشته 
بی نتیجه بوده بلکه از قضا اصل سفرها نیز بیش 
از آنکه زمینه همدلی و اتحاد را ایجاد کند، موجبات 

دلخوری ها  را فراهم ساخته است!
اگر قرار به ایجاد همدلی و اتحاد باشد می توان این 
موضوع را از دفتر فدراسیون نیز پی گیری و به نقطه 
مطلوب رساند. صداقت و رفافت بزرگترین رمز و راز 
ایجاد اتحاد در میان جوامع از جمله جامعه ورزش 
است. هر گاه توانستیم این حقیقت را به گوش جان 
مخاطبین و همراهان برسانیم موفق و پیروز خواهیم 
شد در غیر این صورت تنها تا مدتی می توان با به 
کارگیری شیوه های مدیریتی منحصر به فرد پیش 
رفت و پس از آن به اصطالح مچ مان باز خواهد شد و 
حنای مان رنگ خواهد باخت. شاید روزگاری می شد 
با اتخاذ روش های نخ نمای گذشته به اهداف مورد 
نظر دست یافت اما امروز و در عصر انفجار اطالعات 
و پیشرفت حیرت انگیز فضای مجازی که اخبار و 
رویدادها به سرعت برق و باد انعکاس پیدا می کند 
گریزی از بیان حقایق  نیست. تحت این شرایط حضور 
رئیس فدراسیون کشتی در استان های مختلف صرفا 
با جنبه های حمایتی و ایجاد انگیزه نزد هیات های 
استانی قابل توجیه خواهد بود. وقتی مدام صحبت از 
کاهش آمار جمعیتی کشتی گیران فعال کشور می 
شود، زمانی که از پسرفت این رشته ملی داد سخن 
می دهیم باید راهکارهای رفع این نگرانی را هم به 
هیات های استانی ارائه کنیم. کسی که متولی این 
امر است و به هر دلیل امروز سکان هدایت ورزش اول 
را در دست گرفته می تواند رفع همین مشکل را ضامن 
سفر خود به استان ها در راستای ایجاد همدلی قرار 
دهد. در واقع  رفع همین یک دغدغه مهم می تواند 
اساس سفرهای استانی باشد و اینکه چرا در استان 
های مختلف گرایش نوجوانان و جوانان به سمت و 
سوی ورزش اول تا این حد پایین آمده است؟ چگونه 
می توان گره گشا کم و کاستی های موجود هیات ها 
در این رابطه و مشکالت بسیار دیگر آنان خصوصا در 
بخش مالی شد؟ وقتی مسئوالن فدراسیون مدام از 
کسر بودجه و مشکالت مالی سخن به میان می آورند 
چگونه می توانند با سفر به استان ها گره گشای امور 
هیات ها و ایجاد فضای همدلی باشند؟ مسئله تنها 
این نیست بلکه در شرایط کنونی که تارو پود ورزش 
از هم گسسته و مسئوالن وزارتخانه مربوطه سعی می 
کنند تمام ضعف های خود را پشت صعود پرسپولیس 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا پنهان کنند سفرهای 
استانی رئیس یک فدراسیون به استان ها به همان 
اندازه مفید خواهد بود که سیاست های متولی ورزش 
کشور در پیشرفت این امر مهم مفید واقع شده باشد.

پیامدیدگاه

پیام تسلیت کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسالمی شهر 
کرج در پی درگذشت استاد محمدرضا شجریان

ستاره بسکتبال زنان ایران کفش هایش را آویخت

اردوی تیم های ملی وزنه برداری برگزار می شود

کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسالمی شهر کرج در پی 
درگذشت استاد محمدرضا شجریان پیامی منتشر کرد.

به گزارش »دنیای هوادار«، در پی درگذشت استاد محمدرضا 
شجریان هنرمند پیشکسوت و برجسته کشورمان، کمیسیون 
هنر و ارتباطات شورای اسالمی شهر کرج پیام تسلیتی با 
مطلع »مرگ پایان کبوتر نیست...« صادر کرد که متن آن در 

ذیل می آید:
»مرگ پایان کبوتر نیست

مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد
مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن میگوید

مرگ در حنجره ی سرخ - گلو میخواند
محمدرضا شجریان، نه تنها استاد آواز بود بلکه حافظه تاریخی 
یک ملت در هنر و ادبیات بود، او در عصر بحران هویت، و بی 
خویشتنی عالوه بر ورود به دلهای مردم به نعمت گوشه ها و 
پرده های موسیقی ایرانی، اشعار حافظ و سعدی را از کتاب ها 
و دانشگاه ها بصورت زمزمه بر زبان مردم جاری کرد. شجریان 

حلقه پیوند موسیقی سنتی ایرانی با موسیقی مدرنی است که 
امروزه شاگردانش چون همایون، علیرضا قربانی و سینا سرلک 
و سایر شاگردانی که خود استادند دنبال می شود. زنده بودن 

شجریان را در صدای نوجوانان امروز می توان سراغ گرفت.«

»سعیده علی« کاپیتان تیم ملی و ستاره بسکتبال زنان ایران 
از دنیای قهرمانی و توپ و تور خداحافظی کرد.

»سعیده علی« بازیکن موقعیت یک بسکتبال ایران پیش از 
آغاز فصل جدید لیگ برتر از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد و 

کفش های را آویخت.
در شرایطی که به سادگی می توان گفت هنوز »سعیده علی« با 
بازیکنان هم پست خود در زمین بسکتبال فاصله چشمگیری 
دارد، اما او تصمیم گرفته از این پس خارج از زمین و تنها 

نظاره گر توپ و سبد باشد.
علی از جمله بازیکنان بسکتبال زنان ایران بود که حضورش در 
هر تیم به عنوان گارانتی قهرمانی تلقی می شد و حاال پس از 
اینکه سال گذشته قهرمان کشور شد و مدال برنز غرب آسیا را 
نیز به گردن آویخت از این رشته به طور کامل خداحافظی کرد.

پیش از این علی از بسکتبال پنج نفره ایران خداحافظی کرد و 
گفت تصمیم دارد در بسکتبال سه نفره و باشگاهی به کارش 
ادامه دهد و حاال به طور کامل تصمیم به خداحافظی گرفته 

است.

اردوی  برگزاری  از  وزنه برداری  فدراسیون  زنان  رئیس  نایب 
با مجوز وزارت  زنان مردان خبر داد و گفت:  تیم های ملی 
ورزش و جوانان از اواسط و اواخر آبان با رعایت پروتکل های 

بهداشتی اردوهای ملی پوشان برپا می شود
به گزارش »دنیای هوادار« به نقل از ایرنا، مریم منظمی روز 
گذشته با اعالم این خبر اظهار داشت: سه اردو برای تیم ملی 
وزنه برداری زنان برگزار می شود که اولین اردو را از اواخر آبان 
برپا می کنیم. آخرین اردوی ما متصل به اعزام ملی پوشان 
خواهد بود. همچنین اردوی تیم ملی وزنه برداری مردان نیز از 

نیمه آبان برگزار خواهد شد.
وی افزود: فدراسیون جهانی وزنه برداری اعالم کرده است که 
مسابقات قهرمانی آسیا را برپا خواهد کرد اما تاریخ دقیق این 
رقابت ها را به ما نگفته است. همچنین کشور میزبان هم 

مشخص نیست.
نایب رئیس زنان فدراسیون وزنه برداری با بیان اینکه به این 
اردوها نفرات محدودی دعوت می شوند، گفت: ما اردو را با 
رعایت پروتکل بهداشتی برگزار می کنیم و اسامی وزنه بردارانی 
که می خواهیم به اردو دعوت کنیم هنوز مشخص نیست. 
اردوی اول و دوم به مدت سه هفته و اردوی آخر بیش از سه 

هفته برپا می شود.

محمدرضا کاظمی

 نویسنده و روزنامه نگار
توپ و تور

وزنه برداری
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تدارک تیم ها برای شروع فصل جدید رقابت های لیگ دسته 
اول فوتبال کشور در شرایطی دنبال می شود که به شرایط 
تیم ها به ویژه لیگ های پایین تر در روزهایی که فوتبال هم 
همچون سایر بخش های کشور تحت الشعاع کرونا قرار گرفته 

است توجه چندانی نمی شود.
شاید مشکالت این روزهای کشور اعم از مشکالت اقتصادی 
و بیماری کرونا شرایط را به گونه ای پیش برده است که 
کمتر مسئوالن ارشد به فوتبال فکر کنند، اما الزم است جهت 
یادآوری تبعات این بی توجهی این گزارش را از شرایط تیم 
گل ریحان البرز که عنوان نماینده فوتبال این استان را یدک 

می کشد به نگاره درآوریم.
سخن خود را با ذکر این پرسش آغاز می کنیم که استاندار 
البرز، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، دادستان 
دستگاه های  سایر  و  مدعی العموم  عنوان  به  استان  مرکز 
نظارتی از شرایط این تیم که در ابهام و سکوت خودخواسته 
مدیران این تیم به سر می برد اطالع دارند؟ آیا این مقامات 
که هدفشان اعتال حفظ نام و جایگاه و اعتبار این استان و 
حقوق عامه مردم است از روند مدیریتی و سیستم حاکم و 
تصمیم گیر آن خبر دارند؟ آیا سرنوشت و اعتبار فوتبال این 
استان به عنوان یکی از بزرگترین هنجارهای اجتماعی برایشان 

اهمیت دارد؟
آیا گل ریحان یا همان اکسین سابق »فرزند« این استان است 
یا »بچه های سرراهی« که توسط بخش به اصطالح خصوصی 

اداره می شود که نیازی به کمک یا توجه ندارد!
پاسخ این پرسش ها هرچه باشد نتیجه احتمالی آن با روندی 
که نگارنده با تجربه سال ها قلم زدن در این حوزه دارد و اذعان 
به شرایط کنونی و مستنداتی که محفوظ است، »فاجعه بار« 
خواهد بود و ممکن است آبروی ورزش این استان را به خطر 

بیاندازد.
همین موضوع است که تمامی مسئوالن ارشد را متعهد به 
توجه بیشتر و بیشتر به این تیم می کند. مگر اینکه گل ریحان 
از البرز رخت ببند و از نام و اعتبار این استان استفاده ای نکند 
که در صورت هر نتیجه عواقب آن بر عهده مالکان و مدیران 

آن ها خواهد بود. با ذکر مقدمه توجه شما را به اتفاقات اخیر 
این تیم در چند بخش جلب می کنیم.

پرده اول

در شرایطی که حمید طاهری پور مالک پیشین این تیم 
که آن روزها اکسین نام داشت برای تیم داری در فوتبال 
تمایلی نداشت، صحبت انتقال امتیاز تیم به مجموعه موسسه 
اعتباری نور مطرح شد. موسسه ای که ارتباط مالی آن ها با 
طاهری پور غیرقابل کتمان بود. اما پس از این انتقال و تغییر 
نام به گل ریحان ناگهان همه ارتباط مجموعه خریدار جدید با 

موسسه نور انکار شد!
هرچند در این مدت رد پای همه افرادی که در این تیم در 
کادر مدیریت بودند را با مجموعه مدیریت موسسه نور که 
سرنوشت آن ها در روزهای سخت گیری دستگاه های نظارتی 
به ویژه قوه قضائیه نامشخص است، می توان یافت اما ابهام 
و سکوت هیچگاه پاسخ مشخصی به این که منابع مالی این 
تیم از کجا و توسط چه کسانی تأمین می شود نداد! به ویژه 
در سال هایی که شاهد ریخت و پاش های حسابی این تیم 

در لیگ یک بودیم.
 شاید روی کاغذ پاسخ هایی به این سواالت وجود داشته باشد 
اما هم ما می دانیم و هم دستگاه های نظارتی که روی کاغذ 

خیلی چیزها را می توان نوشت!

پرده دوم

برای  که  مختلفی  مشکالت  با  شد  گفته  که  همانطور 
در  و  گرفت  صورت  تیم  این  مالی  منابع  تأمین کنندگان 
اواسط فصل گذشته شدت آن افزایش یافت شاهد ورود 
برخی چهره ها به کادر مدیریت این تیم شدیم که با نگاهی 
به سوابق آن ها به ویژه »جویبار« برای این تیم و آبروی این 
استان نگران می شویم که ممکن است شاهد چه اتفاق های 

ناگواری باشیم!
در اواسط فصل گذشته با پر رنگ شدن حضور فرد مذکور که 
یکی از معاونت های این باشگاه را در اختیار گرفت و نقش 
محوری در تصمیم گیری های باشگاه را عهده دار شد )مدیریت 
باشگاه با اختیار تام( شاهد تغییر در کادرفنی گل ریحان بودیم 
و »محمد نصرتی« مربی جوان کرجی که با پتانسیل موجود 
بد هم نتیجه نگرفته بود کنار گذاشته شد و »میثم منیعی« به 
عنوان دوست صمیمی و بیست ساله ی آقای معاون سرمربی 
این تیم شد تا ترکیب فاجعه »جویبار« دوباره کنار هم جمع 

شوند!
نگارنده مدارک و فایل های صوتی را از آقایی که این روزها 

تصمیم گیرنده اصلی تیم گل ریحان شده است در اختیار 
دارد که سیستم ُلمپنیسم و غیر فرهنگی وی را به خوبی 
نشان می دهد! فایل هایی که پر از الفاظ رکیک و زننده توام با 
تهدید است که با روح حاکم بر فوتبال کامال در تضاد است. 
محتوای این فایل ها به حدی است که شرم بر انتشار آن در 

هر شرایطی داریم!
طبق مستندات موجود این فرد درخواست خرید امتیاز این 
باشگاه را از به اصطالح مدیران این تیم را داشته که با امضای 
مدیرعامل این تیم تصمیم گیری و شرایط آن به شرکتی 
واگذار شده است که گواه بر همان ابهامات مالکیتی این تیم 
که به موسسه اعتباری نور باز می گردد را که در بخش اول 

گزارش خواندیم تایید می کند!

پرده سوم

در شرایطی که بسیاری از تیم ها سرمربیان خود را برای حضور 
در مسابقات لیگ یک معرفی کرده بودند سرنوشت نیمکت 
این تیم باز هم در ابهام بود. طبق اخبار به دست رسیده و 
صحبت هایی که در محافل فوتبالی که یک پای آن ها را 
دالالن و کارسازان فوتبال تشکیل داده بودند مطرح می شد و 
گمانه زنی های آن در فضای رسانه بازتاب داشت، شرط اصلی 
انتخاب سرمربی برای این تیم آوردن سرمایه گذار توسط 

سرمربی بود!
نکته ای عجیب و مفسده انگیز که توسط تصمیم گیر اصلی 
این تیم که سوابق آن مشخص است، گواهی بر تایید به ته 
دیگ خوردن کفگیر منابع مالی مجموعه پشتیبان این تیم 
است و آقایان تیم را برای اینکه پولی برای هزینه ندارند به 
فردی سپردهاند که از هر راهی شد هزینه های این تیم را 

تامین کند!

اینکه در فوتبال دنیا چقدر مرسوم است سرمربی برای گرفتن 
نیمکت یک تیم با خود سرمایه گذار بیاورد و یا آن پول از 
طریق جذب بازیکن زنده شود را فقط در فوتبال ایران می توان 
دید و با نگاهی به سرنوشت این تیم ها و مربیان و مدیرانی 
که با این سبک مدیریت می کنند، باید منتظر فاجعه ای بزرگ 

در البرز باشیم!
با این حال در روزهای پایانی هفته گذشته »علی لطیفی« 
به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد و عقد قرارداد 
آن گونه که رسانه ها اعالم کردند به روزهای نخست این هفته 
موکول شد! اما با این انتخاب این پرسش در ذهن تداعی 
می شود که آیا علی لطیفی در این فصل با اسپانسر به کرج 
آمده؟ و این اسپانسر که قرار است هزینه های گل ریحان را 
پرداخت کند از کجا آمده و منابع مالی آن و منفعتش در 
چیست؟ آیا تأمین هزینه ها که شرط مدیریت باشگاه بوده 
توسط لطیفی که برای بار چندم هدایت این تیم البرزی را به 
دست گرفته توسط اسپانسری با منابع مشخص و سبقه و 
هویت واقعی صورت می گیرد یا باید شاهد اتفاقاتی در روند 

جذب بازیکن باشیم!
همه این شبهات که فضای اطراف گل ریحان را غبار آلود 
ساخته می بایست شفاف سازی شده و این جاست که از 
مدیران ارشد استان و دستگاه های نظارتی خواهان بررسی 
شرایط این تیم هستیم چراکه ممکن است فاجعه ای صورت 

گیرد که پاسخگویی آن برای البرز هزینه بر باشد!
است  الزم  نکته  این  ذکر  لطیفی  علی  انتخاب  مورد  در 
که ممکن است این خبر هم همچون طرح اسامی مثل 
سرآسیابی یا فرشاد فالحت زاده و... ممکن است یک بازی 
رسانه ای برای تغییر اذهان عمومی باشد. به هرشکل منتظر 

رسمی شدن این قرارداد و سرنوشت گل ریحان خواهیم بود.

حرف آخر

قابل توجه وزیر ورزش، استاندار، دادستان، نمایندگان مجلس و دستگاه های نظارتی البرز؛

جلوی فاجعه ی »لُمپنیسم« در »گل ریحان« را بگیرید!
آقایان! البرز را جویباری دوباره نکنید...

توحید  وانشانی

  نویسنده و روزنامه نگار

طبق مستندات موجود این فرد درخواست خرید امتیاز این باشگاه را از به اصطالح مدیران این 
تیم را داشته که با امضای مدیرعامل این تیم تصمیم گیری و شرایط آن به شرکتی واگذار شده 
است که گواه بر همان ابهامات مالکیتی این تیم که به موسسه اعتباری نور باز می گردد را که در 

بخش اول گزارش خواندیم تایید می کند!


