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شهید محمدرضا یعقوبی راگرامی می دارد

سرمقاله

در پی اعالم آمادگی «شهردارکرج» برای
همراهی فدارسیونفوتبال در میزبانی جام
ملتهایآسیا؛

آقای کمالیزاده؛ واقعا امید دارید
جام ملتهای 2027
شهردار کرج باشید!؟

«شهردار کرج» طی روزهای
گذشته با انتشار عکسها و
اظهارنظرهایورزشیدرصفحه
اینستاگرام خود نظرمان را
جلب کرد که چه شده است
شهردار کمال یزاده رنگ و بوی
مهرداد تیموری
ورزشی به خود بگیرد .مضمون
مدیرمسئول
اظهارنظر جالب شهردار کرج در
فضای مجازی این بود که «برای میزبانی جام ملتها کنار
فدراسیونفوتبالهستیم».
این پیام و اعالم آمادگی شهرداری کرج از نظر نگارنده در چند
بعد قابل بررسی است .که در ادامه به آن می پردازیم.
 اپیزود اولابتدا با ورزشی شدن شهردار کرج ناخودآگاه یاد سازمان
فرهنگیورزشی کرج میافتیم که مدتهاست بیسروسامان
فعالیت میکند و به چشم اسفندیار مدیریتشهری کرج تبدیل
شده تا حواشی و انتقادات از آن نقل محافل باشد .پس از
برکناری پر حرف و حدیث «حسین سعیدی سیرایی» از این
سازمان ،حدود دو ماه است که میگذرد و در شرایطی که چند
ماه بیشتر به عمر این دورهی شورا باقی نمانده است ،هنوز
این سازمان مهم که در کنار فرهنگ و هنر مسئولیت ورزش
را هم بر عهده دارد با سرپرست اداره میشود و چشمانداز آن
ناامیدکنندهاست.
 اپیزود دوممشاور ورزشی شما چند روز پیش در یک دیدار دوستانه فوتبال
آن هم بین دو تیم پیشکسوت ،در مقابل چشم شاهدین و
ناظرین در پاسخ به آقای مربی نما که وی هم بیاخالقی کرد
هم زبان به فحاشی گشود و هرآنچه که نباید را به زبان آورد تا
مشاورتان هم مربینما شود و اوج بیفرهنگی را مقابل همگان
به نمایش بگذارد.
در این شرایط به آقای شهردار پیشنهاد میکنیم یا مشاورت را
عوض کن یا با این حجم از بیفرهنگی که همه ناظر آن بودند،
بهتر است شما در کنار فدراسیون نباشید! چون آبروی شهرمان
که می رود هیچ AFC ،مجبور میشود قید مقولهی فرهنگ
و جوانمردی در فوتبال را بزند و دوستان شما همه کشورهای
این قاره را با واژگانی زشت آشنا کند! البته از آنجا که مشاوره
شما همواره از سابقه  18ساله خود در این سمت سخن به
زبان میآورد ،به نظر میرسد زور شما به برکناری آن نمیرسد
و بیشتر از فن بیان و الفاظ وی ترس دارید ،پس همان کنار
بکشید بهتر است...
 اپیزود سومجناب آقای شهردار! شما که قصد کمک فدراسیونفوتبال برای
کمک به میزبانی مسابقات آسیایی را دارید ،لطفا اول ورزش به
ویژه فوتبال شهرداری را سروسامانی بدهید که هرکسی مدعی
یک تیم برای این مجموعه است و ما نفهمیدیم کدام تیم
اصلی شهرداری است و چه کسی مدیر و سرمربی واقعی تیم
شهرداری کرج است .البته فاکتور بگیر زیاد است و همه نانی
به کف می آورند .پس ما را چکار...
 اپیزود چهارمنگارنده این بخش را خیلی کوتاه مینویسد! آقای شهردار فکر
میکنید برگزاری جام ملتهای  2027آسیا را در کسوت شهردار
کرج به چشم میبینید که قول همراهی میدهید یا وعده
سرخرمن است1؟ به یاد داریم که آخرین بار نوشتیم «نصیری
بهار کرج را میبیند؟» که ندید!

خبر

«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به ویژه

خبر اول

«معاونت محیط زیست انسانی» تایید کرد:

کارخانههای پایتخت از مازوت استفاده کردهاند!
«متأسفانه طبق آخرین بررسیهایی که در ابتدای هفته
گذشته از صنایع بزرگ اطراف تهران انجام دادهایم ،مطلع
شدیم که تعدادی از نیروگاههای تهران از سوخت مازوت
استفادهکردهاند».
به گزارش «دنیای هوادار» ،آلودگی هوای تهران در روزهای
اخیر مشکالت حاد تنفسی را برای شهروندان در روزها
و هفتههای اخیر ایجاد کرده است ،به نحویکه غالبا از
شهروندانی که دارای زمین ه بیماریهای قلبی ،عروقی و
تنفسی هستند ،خواسته شده که فقط برای انجام کارهای
ضروری از منزل خارج شوند.
اما سؤالی که مطرح میشود این است که مهمترین دالیل
آلودگی هوای کالنشهر تهران چیست و چه اقداماتی از
سوی سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی مقابله و
کاهش آلودگی هوای تهران صورت گرفته است ،البته برخی
گمانهزنیها و شواهدی نیز وجود دارد که نشان میدهد برخی
کارخانهها و نیروگاههای اطراف تهران اقدام به استفاده از
سوخت خطرناک و سرطا نزای مازوت (نفت کروه) میکنند
که برای سالمتی افراد بسیار مضر است.
مسعود تجریشی -معاون محیط زیست انسانی سازمان
حفاظت محیط زیست ،با ابراز تأسف ،تأکید کرد :هیچ ارادهای
برای رفع و یا حتی کاهش آلودگی هوای تهران از سوی
دستگاههای مجری قوانین وجود ندارد.
وی با بیان اینکه راهکارها و قوانین برای مقابله و نیز کاهش

آلودگی هوای تهران وجود دارد ،اما از سوی دستگاههای
مسئول ،اجرا نمیشود ،اظهار کرد :در آخرین جلسه کمیته
اضطرار آلودگی هوای تهران نماینده پلیس راهور در جلسه که
اهمیت آن نیز مشخص است ،حضور نداشت ،حتی نماینده
وزارت کشور از موضوع جلسه به خوبی آگاهی نداشت.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
با اشاره به دستور کار جلسه اخیر کمیته اضطرار آلودگی
هوای تهران ،گفت :در این جلسه موضوع رفع توقیف
موتورسیکلتهای رسوبی مورد بررسی قرار گرفت.
تجریشی همچنین نسبت آالیندگی منابع متحرک نظیر
موتور سیکلتها ،خودروهای دیزلی و خودروهای شخصی به
منابع ثابت ،نظیر صنایع و نیروگاهها را حدود  60به  40عنوان
و تصریح کرد :در صورتی که نیروگاهها ،کارخانههای بزرگ و
صنایع حاشیه شهرها از سوخت مازوت برای تولیداتشان
استفاده کنند ،منابع ثابت آلودگی هوا سهم زیادی در آلودگی
هوای شهرها خواهند داشت و نسبت  60به  40تغییر میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برآوردهایی انجام شده
مبنی بر اینکه نیروگاهها و کارخانههای بزرگ اطراف تهران
از سوخت مازوت استفاده میکنند یا خیر؟ ،گفت :متأسفانه
طبق آخرین بررسیهایی که در ابتدای هفته گذشته از صنایع
بزرگ اطراف تهران انجام دادهایم ،مطلع شدیم تعدادی از
نیروگاههای تهران از سوخت مازوت استفاده کردهاند.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست

با اشاره به اقدامات این سازمان برای توقف مازوتسوزی
در نیروگاههای تهران ،اظهار کرد :طی روزهای گذشته ،در
نامهای از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به دادستانی
تهران درخواست کردهایم با اقدامات قضائی در اسرع وقت با
مازوتسوزی نیروگاههای تهران برخورد و با آن مقابله کنند.
تجریشی یکی از علل مازوتسوزی در نیروگاههای تهران
را به دلیل ُافت فشار گاز دانست و خاطرنشان کرد :غالبا با
سرد شدن هوا ،فشار گاز در بخش خانگی افزایش مییابد
و نیروگاهها و صنایع بزرگ نیز برای جلوگیری از کاهش
تولیداتشان به سمت مازوتسوزی میروند که الزم است
صرفهجوییهای جدی در بخش گاز خانگی صورت گیرد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در پایان
خاطرنشان کرد :طبق بررسیهایی که داشتهایم در روزهای
گری تهران از سوخت مازوت
اخیر ،تعدادی واحد ریخته ِ
استفاده کردهاند.
مازوت چیست و چه خطراتی برای سالمتی انسانها دارد؟
مازوت یا نفت کوره یکی از هیدروکربنهای نفتی است که
در مراحل پاالیش نفت خام پس از نفتا و بنزین و نفت سفید
بهدست میآید و چون سیاه رنگ است ،به نام نفتِ سیاه
نیز تعبیر میشود ،این ماده ارزانترین ماده سوختنی برای
کورهها ،حمامها و تنو ِر نانواییها و موتورهای دیزلی و برخی
نیروگاهها است که خطرات جبرانناپذیر قلبی و ریوی و نیز
بروز سرطانها را برای افراد در پی دارد.

کرونا در ایران

«زالی» مطرح کرد؛

ماندگاری بیشترکرونا درهوای آلوده
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران
گفت :در شرایط وارونگی و آلودگی هوا ماندگاری ویروس
کرونا در هوا بیشتر است.
علیرضا زالی روز گذشته در کمیته اضطرار آلودگی هوای
استان تهران اعالم کرد :اکنون به سمت کاهش شدت
موج سوم شیوع ویروس کرونا می رویم اما این وضعیت
در تهران به خاطر چگالی جمعیت با کندی پیش میرود
و آلودگی هوا نیز مزید علت است.
وی با بیان اینکه آلودگی هوا به بخشی از سیستم تنفسی
آسیب میزند ،تأکید کرد :این شرایط فرد را در برابر ویروس
کرونا ضعیفتر می کند.
زالی با بیان اینکه مهمترین مساله در بحث آلودگی

تضعیف مکانیزیم تنفسی و آسیب به این سیستم است،
اظهارکرد :بیماری کرونا سیستم تنفسی افراد را درگیر می
کند و در این شرایط که آلودگی هوا منجر به تضعیف این
سیستم می شود ،احتمال درگیری و ابتال به این ویروس
افزایش می یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه
این شرایط زمینه آلرژی و اختالل تنفسی را افزایش می
دهد ،گفت :پیش بینی می کنیم در این شرایط ۱۲درصد از
دانشآموزان تهرانی به نوعی از بیماریها و حساسیتهای
حاد تنفسی دچار شوند.
وی با اشاره به اینکه قسمت عمدهای از واحدهای تولیدی
در اختیار بخش خصوصی است ،خاطرنشان کرد :نمیتوان

به آنان پیشنهاد تعطیلی کوتاه مدت داد چون باید برای
تأمین درآمد و پرداخت حقوق نیروهای خود فعالیت
داشتهباشند.
زالی ادامه داد :در ساعات پیک ترافیک ،الگوی استفاده از
مترو در تهران تغییر نکرده و مردم همچنان به استفاده از
خودروهای شخصی تمایل دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تاثیر مثبت
اعمال محدودیت تردد از ساعت ۲۱تا ۴بامداد اشاره و
تأکید کرد :اکنون برای کاهش سرعت آلودگی هوا در این
استان ،پیشنهاد میشود که۲روز تعطیلی درهمه بخشها
و فعالیتهای تهران اعالم و اجرا شود تا شاهد تأثیرگذاری
نسبی در روند کاهش و فروکش وارونگی هوا باشیم.

کرونا در ایران

توصیههای وزارت بهداشت به مبتالیان یا افراد مشکوک بهکرونا
معاونت بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد :در صورت
داشتن عالئم خفیف کرونا ،استراحت و خودجداسازی
در منزل را جهت پیشگیری از انتشار بیشتر ویروس
فراموشنکنید.
بسیاری افراد به فرم خفیف بیماری کووید 19مبتال
میشوند که حدود 20درصد آنها دارای عالئم شدید
هستند ،عالئم بیماری کووید 19به طور معمول ترکیبی
از تب ،سرفه ،تنفس دشوار ،کوفتگی عضالنی و احساس
خستگیاست.
با توجه به اینکه کسب اطالعات در خصوص کرونا از
منابع معتبر ضروری است ،معاونت بهداشت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تا کنون اقدام به
تهیه و تدوین راهنماهای آموزشی و بهداشتی در زمینه
بیماری کرونا کرده است.
براساس دستورالعمل و توصیه های بهداشتی ویژه افراد

مبتال یا مشکوک به کووید 19در صورت داشتن عالئم
خفیف کرونا ،استراحت و خودجداسازی در منزل را به
منظور پیشگیری از انتشار بیشتر ویروس به بستگان،
دوستان و سایر مردم فراموش نکنید و خودجداسازی را
حداقل به مدت 14روز رعایت کنید.
توجه داشته باشید در دوران خودجداسازی اگر در حال
مصرف داروهایی با تجویز پزشک هستید ،دارو به
میزان کافی در دسترس داشته باشید و خواربار کافی
و سایر مایحتاج منزل را برای  2تا 4هفته (برای مدت
ایزوالسیون یا قرنطینه خود) تهیه کنید.
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،بهتر است در زمان بیماری،
تهیه مایحتاج خود را به دوستان ،آشنایان و یا اطرافیان
خود بسپارید البته فراموش نکنید فردی که اقالم مورد
نیازتان را تهیه کرده است ،نباید وارد منزل شما شود.
ً
حتما در دسترس
تجهیزات الزم نظیر تب سنج را

داشته باشید .در اتاق یا محلی که پنجره دارد،
استراحت کنید تا بتوانید تهویه مناسب اتاق را برقرار
کنید و در صورتی که توالت مجزا در دسترس نیست
بعد از هربار استفاده ،تمام سطوح در معرض تماس
را ضدعفونی کنید.
ً
(ترجیحا دستمال یکبار مصرف) ،وسایل غذاخوری،
حوله
لیوان ،تختخواب و یا هر نوع وسیله دیگر بالقوه مشترک
در منزل را به صورت جداگانه استفاده کنید و اگر با
بیمار مبتال به کرونا تماس داشتهاید ولی در حال حاضر
سالم هستید ،خودجداسازی در منزل را انجام دهید و در
صورت بروز عالئم ،به پزشک مراجعه کنید.
همچنین با دوستان و بستگان خود از طریق تلفن یا
شبکه هاس اجتماعی در ارتباط باشید و از تماس نزدیک
با آنها خودداری کنید و با کارفرمای خود هماهنگ کنید
تا با دورکاری شما در منزل موافقت کند.

جامعه

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «علی منصوری»
 -شهید مدافع سالمت  -راگرامی می دارد
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«البرز» چه خبر؟

دیدگاه

تاثیرآلودگی هوا برکرونا را جدی بگیریم

محض رضای خدا دست از سر
فوتبال بردارید!

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز نسبت به
خطرات آلودگی هوا هشدار داد!
دکتر شهاب مستوفی گفت :مطالعات معتبر نشان می
دهد به ازای هر  1میکروگرم بر متر مکعب افزایش
آلودگی هوا طی سال های متمادی  ٪11افزایش مرگ و
میر ناشی از 19-COVIDمی تواند اتفاق بیفتد .زیرا آلودگی
هوا باعث افزایش ریسک بیماری های تنفسی می گردد
و کووید 19-اساسا یک بیماری تنفسی می باشد به همین
دلیل افرادی که در مناطق دارای هوای آلوده زندگی می
کنند نسبت به کووید 19-آسیب پذیرتر می باشند.
وی افزود :بعد از استنشاق هوای آلوده توسط ریه ها،
خطر بیماری های مزمن تنفسی ،سرطان ریه ،بیماری

های مزمن انسدادی ،آسم ،ذات الریه و ...افزایش می
یابد .ذرات معلق موجود در هوا باعث افزایش فشار خون
می شود که بر سیستم قلبی ،عروقی و دیگر سیستم
های بدن اثر می گذارد به همین دلیل بسیاری از بیماری
ها از جمله بیماری کووید 19-در افرادی که در معرض
آلودگی هوا می باشند ممکن است کشنده تر باشند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز برای کاهش
اثرات آلودگی هوا و کووید 19-توصیه کرد :
️استفاده از ماسک مناسب شستشوی دست ها رعایت بهداشت عمومی رعایت فاصله گذاری اجتماعی عدم حضور در مکان های شلوغ اجتناب از تماس نزدیک با افراد موکول نمودن کارهای اداری ،خرید و  ...به زمانی کههوا آلوده نیست.
 کاهش تردد خودروهای شخصی ،کاهش استفاده ازوسایل نقلیه عمومی.
 عدم خروج غیرضروری از منزل خصوصا بیمارانقلبی عروقی ،ریوی ،افراد دارای آسم و آلرژی و استفاده
کنندگان از لنزهای چشمی
 -هنگام آلودگی هوا و ضرورت خروج از منزل حتما

از ماسک های مناسب N95بدون دریچه استفاده شود.
 خودداری از فعالیتهای شدید بدنی خودداری از استعمال دخانیات (سیگار و قلیان) مصرف شیر و ماست کمچرب و میوه و سبزیجات تازه استحمام و شستشوی کامل بدن و لباسها پس ازهر بار خروج از منزل به دلیل جذب ذرات ریز ناشی از
آلودگی هوا روی بدن
 در صورت مواجهه با تنگی نفس و هرگونه ناراحتی قلبیً
سریعا به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی یا
عروقی،
بیمارستانمراجعهکنند.
توصیه به عموم و ادارات
 جلوگیری از آتش زدن هرگونه پسماند ،پالستیک یاسوزاندن چوب ،سوزاندن مزارع و فضوالت حیوانی
 جلب همکاری و مشارکت عمومی در عدم انجامفعالیتهایعمرانی
 کارکنانی که به واسطه شغل در معرض آلودگی هواقرار دارند (کارکنان خدمات شهری ،پلیس راهنمایی و
رانندگی و  )...حتما از تجهیزات حفاظت فردی خصوصا
ماسک مناسب استفاده نمایند .کارفرمایان موظف به در
اختیار قرار دادن این تجهیزات به کارکنان خود هستند.
 ایجاد محدودیت تردد خودروهای شخصی در شهرهایآلوده

«استاندار البرز» :

کرج دروضعیت نارنجی شیوع ویروسکرونا قراردارد
استاندار البرز گفت :شهرستان کرج هم اکنون در
وضعیت نارنجی شیوع ویروس کرونا قرار دارد و سایر
شهرستانها در وضعیت زرد هستند.
عزیزاله شهبازی روز شنبه در حاشیه جلسه ستاد ملی
مقابله با کرونا که به ریاست رئیس جمهور و با حضور
استانداران سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار
شد ،با بیان اینکه همچنان محدودیتها ادامه دارد تا
بتوانیم این روند را به خوبی طی کنیم افزود :بر اساس
گزارش سخنگوی ستاد ملی ،کشور در راستای مدیریت
بیماری کرونا موفق عمل کرده و مسئوالن در بخشهای
مختلف نسبت به اعمال مصوبات و پیگیری و نظارت به
شکل جدی در میدان هستند.
وی در ادامه با اشاره به همراهی بسیج و سپاه برای

مقابله با ویروس کرونا اظهار کرد :همراهی کم نظیر
بسیج در جهت اجرای طرح شهید سلیمانی و حضور
فعال کادر بهداشت و درمان در راستای مدیریت هوشمند
محدودیتهای مصوب ستاد ملی قابل تقدیر است.
شهبازی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این استان
در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا گفت :این
استان طی سه جلسه متوالی در گزارش سخنگوی ستاد
ملی به عنوان استانی موفق در جهت پیشگیری از شیوع
کرونا یاد می شود.
وی ادامه داد :همکاری بیشائبه و همراهی مردم
و بهویژه کسبه ،اقدامات منسجم اعضای ستاد و
اقدامات کمنظیر بسیج و سپاه پاسداران با پشتیبانی
های نماینده ولی فقیه در استان ،نمایندگان مردم در

مجلس شورای اسالمی ،دستگاه قضا و ائمه جمعه و
جماعات سراسر استان منجر به کنترل بیماری کرونا
در البرز شد.
استاندار البرز با بیان اینکه تعامل خوبی با دستگاههای
مؤثر در جهت کاهش روند شیوع کرونا در استان وجود
دارد خاطرنشان کرد :این همراهی ها سبب شد که با
وجود شرایط موجود که البرز معبر ۱۴استان کشور است و
تبادالت جمعیتی گسترده ای به صورت روزانه با پایتخت
دارد ،برای مقابله با کرونا به موفقیت دست یابیم.
شهبازی با اشاره به واردشدن البرز در تولید واکسن کرونا
گفت :در خصوص تهیه واکسن نیز البرز وارد عمل شده
و بهعنوان استانی پیشرو ،اقدامات بزرگی در آن در حال
شکلگیریاست.

«معاوناستاندار»:

پروژههای بزرگی درالبرزبه سرانجام رسیده است
معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری البرز اعالم
کرد :با وجود مشکالت فراوان مالی ،پروژههای عمرانی
بزرگی مانند تکمیل آزادراهها طی ماههای گذشته در
این استان نوپا به سرانجام رسیده است.
علی درویشپور بیان کرد :تکمیل قطعه نخست آزاد راه
تهران -شمال ،آزاد راه شهید همت و چهارخطه شدن
خط ریلی کرج-تبریز نمونههایی از این خدمات ارزنده
در استان البرز است.
وی ادامه داد :اکنون پروژههای بزرگی مانند آزاد راه
آبیک -چرمشهر ،متروی کرج ،بزرگراه شمالی کرج،
پستهای ۴۰۰کیلووات برق اشتهارد و باغستان کرج در
دست احداث و تکمیل بوده که تا پایان دولت دوازدهم
بهرهبرداری خواهند شد.
درویشپور گفت :یکی از چالشهای البرز که در کل کشور
هم وجود دارد ترافیک است که این معضل با بهرهبرداری
از آزادراه چرمشهر آبیک -چرمشهر بین استانهای قزوین-
البرز و تهران تا پایان سال جاری تا حدود زیادی برطرف
میشود ،همچنین مسیر رفت قطعه دوم آزادراه تهران

شمال تا اردیبهشت سال آینده بهرهبرداری خواهد شد.
معاون استاندار البرز اظهارکرد :به همت شهرداری و
شورای شهر بزرگراه شمالی کرج به طول ۱۷.۵کیلومتر
تا چندماه آینده زیر بار ترافیک میرود.
وی ادامه داد :قرار گرفتن استان البرز در مسیرهای
استانهای مختلف کشور سبب شده تا جادههای این
استان پرترافیک بوده و بین  ۱۲تا ۱۶درصد ترافیک جاده
ای کشور را به خود اختصاص دهد این درحالی است که
تنها نیم درصد جادههای کشور را داریم.
میانگین تردد ساعتی خودروها در جادههای کشور
حدود ۳۱۵خودرو است اما در البرز باالی یکهزار
۶۰۰تردد خودرویی میباشد که باید سهم اعتبارات البرز
از محل بودجه ملی برای توسعه راهها افزایش یاید.
وی اختصاص ۵۵میلیون مترمکعب سهمیه جدید آب
از سدها به این استان را از مهمترین اقدامات دولت
تدبیر و امید طی ماههای اخیر در البرز برشمرد .
درویشپور گفت :هم اکنون پروژه گازرسانی به قطر۳۵
اینچ از بوئین زهرا به کرج در حال ساخت و تکمیل

است که تا ۵۰سال آینده انرژی استان البرز را به ویژه در
بخش تولید تدمین خواهد کرد.
معاون استاندار البرز اظهارکرد :طی یک سال گذشته
که کشور و البرز با معضل جدی کرونا مواجه بوده که
با همه محدودیت اعتبارات و منابع ،کارها با قوت و
سرعت انجام شده و در حوزه شوراها رویکرد استان و
نگاه استاندار حمایت از این بخش است.
وی ادامه داد :امروز ضریب شهرنشینی در البرز
۹۲.۴درصد و ضریب روستانشینی کمتر از هشت درصد
است که ناگزیر هستیم به حوزه مدیریت شهری توجه
کنیم زیرا موضوع مدیریت شهری از اهمیت باالیی
برخوردار است.
معاون استانداری البرز بیان کرد :قوانین در زمینه
مدیریت شهری نیازمند بازنگری است و باید در این
زمینه بستر را برای افزایش مشارکت مردمی فراهم کرد.
وی افزود :با همه سختیها و دشوارها شاهد همراهی
خوبی از سوی شوراهای اسالمی شهر و روستا در استان
البرز هستیم.

رئیس کمیته ملی المپیک
می گوید در مکاتبه ای که
با رئیس فدراسیون جهانی
فوتبال داشتم وی از عضویت
این کمیته در مجمع عمومی
فدراسیون فوتبال استقبال
حمیدرضا تیموری
کرد .صالحی امیری گفت:
نویسنده
رئیس فیفا ،عضو هیات
اجرایی کمیته بین المللی المپیک هم است .تیم فوتبال امید
متعلق به المپیک است و ما می توانیم یک نهاد نظارتی برای
فوتبال باشیم بنابراین حذف کمیته ملی المپیک از مجمع
فدراسیون فوتبال یک بی تدبیری و سوء مدیریت است و
باید برگردد چون اینفانتینو مکتوب نوشته است که موافق
حضور کمیته مالی المپیک در مجمع فدراسیون فوتبال
است .صالحی امیری این گونه ادامه می دهد :روسای همه
فدراسیون های منطقه انتصابی هستند باید ببینیم چه کسانی
به فیفا خوراک می دهند چرا فیفا به چین ،کشورهای حوزه
خلیج فارس و آسیای قفقاز ورود نمی کند .در صورتی که
همه فدراسیون های کشورهای خلیج فارس و آسیای قفقاز
انتصابی هستند ما حضورمان نظارتی است و دخالت از نظر
ما مذموم است .
به نظر می رسد با توجه به تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال،
هرگونه دخالت و تفسیر اساسنامه منجر به شوک بزرگی در
فوتبالمان شود .چرا می گوییم چون انتخابات فدراسیون های
کشورهای خلیج فارس انتصابی است پس ما هم حق داریم ...
فیفا خواهان اجرای مجمع فدراسیون در چارچوب اساسنامه
است و هرگونه تغییر و دخالتی منجر به تعلیق فوتبال ملی می
شود .فیفا در جوابیه مکتوب خود ،تلویحا با عضویت کمیته
ملی المپیک با حق رای در مجمع موافقت نکرده است حال در
چنین شرایط کمیته ملی المپیک با ارسال نامه دیگری به فیفا
خواهان اصالح اساسنامه و اعطای حق رای به این کمیته شده
است  .متن نامه ارسالی به شرح زیر است
جناب آقای ورون مومنگو اومبا
عضو ارشد مسئول فیفا
ضمن سپاس از پاسخ جنابعالی در خصوص حضور نماینده
کمیته ملی المپیک در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال،
همانگونه هم که شما اذعان داشتید ،کمیته های ملی
المپیک مهم ترین سازمان ورزشی هر کشور می باشند و با
توجه به عدم حضور نماینده ای از سازمان ورزش و جوانان به
دلیل جلوگیری از مداخله سیاست در ورزش ،حضور نماینده
ای از کمیته ملی المپیک ،به عنوان نماینده  IOCدر کشور و
با داشتن حق رای ،تضمینی برای حمایت  NOCایران از تیم
های پایه و امید فوتبال و همچنین نمایش همکاری میان
این دو سازمان می باشد.
با توجه به مدیریت هوشمندانه شما در سراسر جهان ،ما از
 FIFAو  AFCانتظار داریم تا به منظور ایجاد تعامل ،همبستگی
و همدلی بیشتر میان کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال
جمهوری اسالمی ایران نقش مثبت خود را ایفا نموده و
با حضور نماینده کمیته ملی المپیک ایران با حق رای ،در
مجمع عمومی موافقت نمایید .ضمنا فدراسیون فوتبال ایران
از گذشته های دور عضو صاحب رای مجمع عمومی کمیته
المپیک می باشد .به فرض مجمع  81نفره فدراسیون با
موافقت فیفا به  82رای افزایش یابد این یک رای چه تاثیری
در انتخابات و مجمع فدراسیون دارد .آقایان محض رضای خدا
دست از سر فوتبال بردارید!
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 زبانشناس و مترجم فقید  -راگرامی می داردتلنگر

گزارش

«استاندار تهران» در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا مطرح کرد؛

پیشنهادتعطیلی
 ۲روزه پایتخت

شهری

مشکل اعتقادی کادرفنی با میلیچ؛

بازیکن غیرمسلمان شوم است!؟
محمد حیرانی
نویسنده و کارشناس رسانه

تا امروز سعی می کردم خودم را قانع کنم که دلیل غیبت «هرویه
میلیچ» در ترکیب استقالل ،فنی است و به خاطر آرایش سه دفاعه،
کادرفنی استقالل ترجیح می دهد از مدافعان مرکزی تخصصی استفاده
کند اما متاسفانه امروز مطمئن شدم که اعتقادات برخی مربیان استقالل

است که دارد میلیچ را از استقالل دور می کند؛ با شناخت نزدیکی که
از اعضای کنونی کادرفنی دارم و در سال هایی که با آن ها زندگی کرده
ام ،می دانم دلیل فاصلهی میلیچ از تریکب ،مسلمان نبودن اوست!
خاطرم هست سال ها پیش یکی از مربیان کنونی استقالل که آن
زمان هم در کادرفنی بود ،به شدت با بازیکنان خارجی مخالف بود و
از زبانش شنیدم که فالن بازیکن مسلمان نیست و اصال حضورش
در رختکن برکت را از تیم می برد! او به همین دلیل حتی با حضور
بازیکن خارجی در جمع  18نفره مخالفت می کرد در حالی که بازیکن
مذکور به لحاظ فنی بازیکن بسیار خوبی بود و میلیون ها تومان
هزینه قراردادش شده بود! تصور می کنم این کلیشه ذهنی اعتقادی
حاال هم گریبانگیر میلیچ شده و کادرفنی استقالل خودش دارد دستی
دستی یک از سرمایه هایش را فراری می دهد!

شهری

«زارع» تاکید کرد؛

استاندار تهران گفت :پیشنهاد دو روز تعطیلی
برای همه دستگاههای اداری دولتی ،خصوصی
و همچنین فعالیتهای عمرانی به معاون اول
رئیس جمهور ارائه خواهد شد که برابر قوانین
معاون اول رئیس جمهور و یا هیات وزیران
در این خصوص تصمیم گیری نهایی را انجام
خواهند داد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،انوشیروان محسنی
بندپی در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای
تهران گفت :برخی از اعضا پیشنهاد کردند که
جلسه کمیته اضطرار باید روز گذشته تشکیل
میشد تا تصمیمی برای امروز و فردا اتخاذ
میشد تا از میزان تاثیر آثار آلودگی هوا بر
آحاد جامعه کاسته شود ،در حالی که تمامی
اقدامات برای کاهش آثار ظرف دو هفته
گذشته اتخاذ شد.
هیچ صنایع و نیروگاهی از سوخت مازوت
استفاده نمیکند
وی افزود :در حال حاضر هیچ صنایع و
نیروگاهی در تهران از سوخت مازوت استفاده
نمیکند و این موضوع مورد تایید شرکت
پخش و پاالیش فرآوردههای نفتی و محیط
زیست استان تهران است .به این ترتیب
صنایع از سوخت گاز و گازوئیلی که حداقل
 ۵۰درصد آن از یورو  ۴برخوردار است ،استفاده
میکنند.
بندپی ادامه داد :از سوی دیگر پلیس نیز از
تردد خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی
جلوگیری کرده و با نظارت بر این بخش اقدام
موثری انجام شده است .همچنین تالش برای
برخورد با موتورسیکلتهای فاقد معاینه فنی
در دستور کار قرار گرفته است.
وی تاکید کرد :فعالیت های عمرانی تا اطالع
ثانوی متوقف است و تالش میکنیم تا
فعالیت معادن شن و ماسه به میزان تاثیری
که بر آلودگی هوا دارند ،کنترل شوند.

انباشت آالینده ها در تهران
استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت
های خود با تاکید بر این که شرکت گاز نظارت
مستمری بر دستگاههای اداری برای تنظیم
سیستم گرمایشی دارد و این نظارت تداوم
پیدا می کند ،گفت :البته با همه تمهیدات
و اقدامات انجام شده ،متاسفانه به دلیل این
که پدیده جوی ناپایدار نداشتهایم ،با انباشت
آالیندهها مواجه هستیم و بر اساس گزارش
هواشناسی به غیر از غروب یکشنبه و وزش
باد اندکی که داریم ،در بقیه ساعات با پایداری
جوی مواجه هستیم و به این ترتیب انباشت
آالیندهها تداوم پیدا می کند.
وی ادامه داد :ظرف روزهای گذشته دو الیه
وارونگی در ارتفاع  ۲۰۰و  ۹۰۰متری را شاهد
بودهایم به این ترتیب علی رغم همه تمهیدات
اتخاذ شده باید تمهید دیگری اتخاذ شود .بر
همین اساس و با توجه به مصوبه هیات
وزیران که در چنین شرایطی باید تدابیر
سختتری نسبت به حفظ و ارتقاء سالمت
جامعه اتخاذ کنیم ،باید تصمیماتی برای
کاهش عوامل تماس با این ذرات اتخاذ کنیم؛
لذا پیشنهاد و جمع بندی جلسه امروز برای
معاون اول رئیس جمهور ارسال خواهد شد.
تصمیم گیری نهایی در خصوص تعطیلی دو
روزه اعالم خواهد شد
استاندار تهران افزود :بی تردید برای حفظ
سالمت آحاد جامعه و با توجه به معیارها و
قوانین مصوب هیات وزیران جمع بندی این
جلسه که پیشنهاد اعضا بوده یعنی دو روز
تعطیلی برای همه دستگاههای اداری دولتی،
خصوصی و همچنین فعالیت های عمرانی
به معاون اول رئیس جمهور ارائه خواهد شد
که برابر قوانین معاون اول رئیس جمهور و یا
هیات وزیران در این خصوص تصمیم گیری
نهایی را انجام خواهند داد.

تپه «مُ راد آب» می تواند نماد کرج باشد
به گفته عضو شورای شهر کرج  ۷۰هکتار تپه « ُمراد آب» که در هسته
مرکزی شهر واقعشده و دسترسی مناسبی نیز دارد میتواند نماد کالنشهر
کرج باشد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،عباس زارع در جلسه کمیسیون معماری و
شهرسازی که به ارائه طرح نماد کرج اختصاص داشت بر لزوم تنوع در
انتخاب مشاور تأکید کرد و گفت :این مهم بهمنظور ایجاد رقابت باید
موردتوجه قرار داشته باشد.
به گفته وی مشاور در مطالعات پروژه ،نماد را معرفی نکرده است و
ً
قاعدتا رودخانه
درنهایت مطالعات به دو پروژه شهرسازی منتهی شد.
طرح خود را دارد و اراضی زمینهای «طرخانی» نیز در طرح تفصیلی در
قالب فضای سبز تعریفشده به همین منظور در مطالعات مشاور طرح،
تعریفی از نماد وجود ندارد و شناختی از وضعیت موجود ارائه نشده است.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر کرج در بخش دیگری با
اشاره به فروریختن پلدختر کرج در هفتههای اخیر که انعکاسی ملی و
جهانی داشته است ،افزود :در یک منطقه جغرافیای خاص از شهر ،از سه
دوره تاریخی پلهایی به یادگار مانده که ظرفیت ویژهای دارند ،همچنین
در مناطقی از جهانشهر نیز فضاهای خاطرهانگیزی وجود دارد که باید
موردمطالعه قرار گیرد.
زارع با طرح این سؤال که چگونه میتوانیم از کارخانه سرمسازی
بهرهبرداری اجتماعی داشته باشیم؟ گفت :برای مثال در جنب کارخانه

سرمسازی میتوان موزهای ایجاد شود تا فرایند تولید در معرض دید
شهروندان قرار گیرد.
به گفته عضو شورای شهر کرج  ۷۰هکتار تپه « ُمراد آب» که در هسته
مرکزی شهر واقعشده و دسترسی مناسبی نیز دارد میتواند بهعنوان
نماد کالنشهر کرج در نظر گرفته شود زیرا این اراضی متعلق به
شهرداری است و میتوان در این محدوده با طراحی کالبدی مناسب و
هماهنگ با ُگسل مقابله کرد.
وی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه رودخانه در همه شهرها یک
مزیت درجهیک محسوب میشود ،گفت :این مزیت در شهر کرج نادیده
گرفتهشده است .همچنین در پیرامون میدان جمهوری یا میدان نبوت
که  ۸۰درصد عرصه در مالکیت شهرداری است نیز نتوانستیم هماهنگ
عمل کنیم درصورتیکه علیرغم مطالعات پیچیده ب هراحتی میتوان با
طرحهای ساده و عملگرایانه موجبات سازگاری و همسازی اجزا و عناصر
نسبت به یکدیگر و نیز ابعاد مختلف زندگی شهری با شرایط طبیعی را
فراهم آورد تا یک نماد یا محیط اجتماعی سالم شکل بگیرد.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر کرج اضافه کرد :پس از
بحث و بررسی و اخذ نقطه نظرات اعضای کمیسیون پیشنهاد شد؛
با مدنظر قرار دادن دیدگاه اعضای کمیسیون و با برگزاری جلسات
کارگروهی بیشتر در خصوص شناخت ماهوی نماد شهر کرج به
دستاوردهای ملموستری دستیابیم.

 ۱۷هزار شکایت از شهرداری تهران در ۱۸۸۸
رئیس کمیته شفافیت شهر تهران از ثبت  ۱۷هزار شکایت از سوی
شهروندان تهرانی از شهرداری در سامانه  ۱۸۸۸خبر داد و گفت :حم لونقل
و شهرسازی بیشترین شکایت شهروندان تهرانی به  ۱۸۸۸است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،بهاره آروین با اشاره به انتشار دادههای ۱۸۸۸
یا سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران روی سامانه شفافیت گفت:
سامانه  ،۱۳۷سامانهای است که عمدتا نیازها و فوریتهای شهری را
بهصورت ۲۴ساعته پیگیری میکند و سامانه  ،۱۸۸۸سامانهای است که
در آن شکایات و پیشنهادهای شهروندان درخصوص عملکرد مدیریت
شهری ثبت و پیگیری میشود.
همچنین اگر پیامهای  ۱۳۷بی پاسخ بماند ،شهروند میتواند به سامانه
 ۱۸۸۸شکایت کند؛ البته شهروندان بعضا در تفکیک این دو سامانه از
یکدیگر دچار سردرگم ی میشوند .به گفته آروین ،مجموع پیامهای
شکایت و انتقاد شهروندان در  ۱۸۸۸از ابتدای سال تاکنون ،حدود ۱۷
هزار مورد بوده است .براساس گزارشهای کلی وبسایت شفاف ،در سال
 ۹۹بیشترین گالیهمندی شهروندان در حوزه حملونقل و ترافیک بوده
است که تاخیر اتوبوس بخشخصوصی ،تعمیر و نگهداری پل عابر پیاده
و تعیین هزینه حملونقل عمومی و تاکسی به ترتیب بیشترین سهم را
از شکایات شهروندان داشتهاند .این گزارشها با هدف ارائه چشماندازی
کلی از پیامهای ثبتشده انتشار یافتهاند و شامل جدول «موضوعات

دارای بیشترین گالیهمندی»« ،تعداد پیامها بر حسب نتیجه رسیدگی»،
«تعداد پیامهای مرتبط با هر واحد اجرایی»« ،میانگین زمان رسیدگی
مرتبط با هر واحد اجرایی» و «جدول فراوانی پیامهای راهنمایی و ارشاد»
میشوند .عضو شورای شهر تهران اذعان کرد :البته دادههای منتشرشده
همچنان نیازمند تکمیل و ارتقاست .بهعنوان مثال هنوز توضیحات کافی
برای فهم و تعامل بهتر شهروندان از جداول اضافه نشده است یا لینک
اختصاصی گزارش خطا برای دادهها وجود ندارد.

فرهنگی

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «احسان عباس»  -تاریخنگار،
پژوهشگر ،ناقد و استاد دانشگاه فلسطینی  -را گرامی می دارد

جهان سینما
هنگکنگ برای سومین بار به سینماداران یارانه نقدی میدهد
با از راه رسیدن موج چهارم کرونا ،هنگکنگ
یارانههای نقدی برای ارایه به سینماداران
فراهم کرده است .مبلغی برابر ۲۱میلیون دالر
هنگکنگ (۲.۷میلیون دالر آمریکا) برای
این منظور تأمین شده است.
چنینگ تیتوم به ساندرا بوالک ملحق شد
چنینگ تیتوم در حال پشت سر گذاشتن
مراحل نهایی مذاکرات برای ایفای نقش
اصلی یک فیلم کمدی جدید مقابل ساندرا
بوالک است.
«سه کام حبس» سامان سالور مجوز اکران گرفت
شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی در
جلسه اخیر با صدور پروانه نمایش برای
فیلم «سه کام حبس» به تهیهکنندگی
ساسان سالور و کارگردانی سامان سالور
موافقت کرد.
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کـــاغذدوبـــارهگـــرانشد
افزایش قیمت کاغذ در بازار آزاد طی هفتههای گذشته
همچنان ادامه دارد و قیمت هربند کاغذ روزگذشته در بازار
به ۴۴۰هزارتومان رسید.
قیمت کاغذ در بازار آزاد در نخستین روز از هفته جاری
با افزایش 30هزارتومانی به  440تا 450هزارتومان رسید.
کاغذ که در هفتههای گذشته و بهدنبال رجوع ناشران به
بازار برای تهیه کاغذ ،با افزایش قیمت از 370هزارتومان
به  400تا 410هزارتومان رسیده بود ،دیروز دوباره با افزایش
روبرو شد.
بر این اساس قیمت هربند کاغذ چاپ و تحریر  70در  100با
گرماژ  70گرم440 ،هزارتومان معامله شد.

همچنین قیمت کاغذ چاپ و تحریر اندونزی نیز
550هزارتومان شده است .کاغذ کرافت ،گالسه و مقوای
پشت طوسی نیز در یک هفته اخیر دچار افزایش قیمت
شدهاند.
البته کاغذ روزنامه با کاهش قیمت همراه بوده است ،بر
این اساس کاغذ روزنامه عرض  70کیلویی 12هزار و  500و
کاغذ روزنامه عرض 100کیلویی 15هزار و 500تومان بهفروش
میرود.
افزایش قیمت اخیر بازار کاغذ که به دنیال افزایش تقاضا در
بازار در پی توقف توزیع کاغذ دولتی صورت گرفته ،بسیاری
را نگران آینده قیمتها در این بازار کرده است.

نمایش

تاالر«محراب» ازبهار ۱۴۰۰میزبان اجراهای تئاتری میشود

«المینور» داریوش مهرجویی در جشنواره فیلم فجر حضور ندارد
بر خالف اخبار منتشر شده داریوش مهرجویی همچون
سال گذشته برای فیلم «المینور» متقاضی
حضور در جشنواره فجر نیست و در انتظار
نمایش عمومی فیلم است ،به همین جهت
فرم شرکت در جشنواره را پر نکرده و در نتیجه
نمایش این فیلم در جشنواره سی و نهم فیلم
فجر منتفی است.
فیلم کوتاه «دربند» کلید خورد
فیلم کوتاه «دربند» به نویسندگی و
کارگردانی فرزاد بیات پس از گذراندن ۲هفته
پیش تولید ،روز گذشته ۱۱دیماه در تهران
کلید خورد.

روزنامه

مدیر تاالر محراب اعالم کرد :به دلیل شرایط ناپایدار فعلی
به دلیل تعطیالت کرونایی این مجموعه تئاتری از بهار سال
 ۱۴۰۰میزبان اجراهای نمایشی خواهد بود.

به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از مهر ،مهرداد کوروشنیا-
مدیر تاالر محراب درباره وضعیت برنامه اجراهای نمایشی
این مجموعه تئاتری با توجه به محدودیتها و تعطیالت
کرونایی در ماههای باقیمانده سال ،۹۹گفت :این شکل
از تعطیالت کرونایی اجازه برنامهریزی منسجم را به ما
نمیدهد و معلوم نیست بعد از بازگشایی مجدد سالنها،
محدودیتها و تعطیالت دوباره ایجاد میشود یا نه .در
چنین شرایطی هم گروهها متضرر میشوند و هم سالن
برنامهریزیهایش به هم میریزد.
وی تأکید کرد :با توجه به شرایط موجود ما برنامهریزیهای
تاالر محراب در زمینه میزبانی اجراهای نمایشی را برای
اردیبهشت سال  ۱۴۰۰انجام میدهیم و از آن زمان این
مجموعه پذیرای تئاتر و مخاطبان آن خواهد بود.
کوروش نیا درباره حمایتهای این مجموعه از تولیدات و

اجراهای نمایشی یادآور شد :طی گفتگویی که با مدیرکل
هنرهای نمایشی داشتیم قرار شد گروههای متقاضی اجرا
در تاالر محراب از حمایتی نسبی برخوردار شوند.
مدیر تاالر محراب درباره وضعیت بازسازی این مکان
تئاتری توضیح داد :طی بازسازی انجام شده سیستم اداری
مجموعه به البی سالن اصلی منتقل شد و در فضای پایین
مجموعه نیز ۲پالتوی اجرا و یک پالتوی تمرین ایجاد شد
که افتتاح این پالتوها در بهمن ماه سال جاری خواهد بود.
وی در پایان سخنان خود درباره احتمال بازسازی و تغییر
فضای باز تاالر محراب گفت :فع ًال تغییری در فضای باز
مجموعه ایجاد نمیکنیم زیرا در حال حاضر بودجه و
امکانات مورد نیاز در این زمینه را در اختیار نداریم .در این
فضا همچنان میزبان اجراهای تئاتر خیابانی و تمرین برخی
گروهها خواهیم بود.

بشنویم| ببینیم| بخوانیم
موسیقی

کتاب

فیلم
دااگشنه علوم زپشكی و خدمات بهدا شتی ردمانی البرز
مرکززپشکی ،آموزشی وردمانی شهید رجایی

Goliath

مبارزه با خانوادهامFighting with my family -

چگونه اجتماعیتر شوید -مؤسسهHTeBooks

   ::زکهمسی   ::

 ::استفنمرچنت::

  ::ترجمه :زهرهآقاابراهیمی    ::

آلبوم موسیقی بیکالم گوالیث (موسیقی متن برای فیلمی که وجود ندارد) Goliath
 )(Original Motion Picture Soundtrack to a Film That Doesn't Existاثری از
زک همسی  Zack Hemseyاست .زک همسی ۳۵ساله که از سال  ۲۰۰۶کارش را
در موسیقی شروع کرده است ،در ژانرهای حماسی ،تریلر ،هیپ هاپ ،تریپ هاپ،
آلترناتیو راک و موسیقی فیلم فعال است .یکی از ویژگیهای همیشگی آثار این
هنرمند ،ساختار سینمایی آنها است و سابقه درخشان او در ساخت آثار تریلر و
تبلیغاتی خود گواه این موضوع اس Goliath .یک اثر انتزاعی است ،این آلبوم از هیچ
فیلم و یا تصویری الهام نگرفته است و صرفا حاصل انتزاعیات آهنگساز آن است.
تمامی قطعات این آلبوم موسیقی بدون کالم توسط زک همسی نوشته ،سازبندی
و اجرا شدهاند .ساخت آثار انتزاعی ،همیشه به تجربهگرایان صرف طعنه میزند و این
آلبوم نیز نمونهای از مواردی است که قطعا نمیتوان آن را کامال انتزاعی دانست ،اما
آن را نمیتوان تجربی صرف نیز توصیف کرد .زک همسی در موسیقی متن این فیلم
ناموجود ،با استفاده از تجربیات قبلی خود ،حاالت مختلفی از موسیقی را با الهام از
ذهن و تخیل خود ارائه داده است .در ساختار دراماتیک Goliath (Original Motion
 )Picture Soundtrack to a Film That Doesn't Existویژگیهای گذشته آثار این
هنرمند وجود دارد ،اما چیزی که این آلبوم را از دیگر آثار او متمایز میکند ،سینمایی
و روایی بودن بیش از پیش و همچنین ساختار اصلی فاقد کالم آن است.

مبارزه با خانوادهام از آن دسته فیلمهای تبلیغاتی است که برعکس انتظارات بسیار
خوشساخت و جذاب است .این فیلم راجع به یکی از ستارههای مبارزات کشتیگیری
مبارزهای حرفهای است و بر اساس واقعیت ساخته شده .این فیلم راجع به یکی از
کشتیگیران حرفهای زن به نام  Paigeاست که البته خودش در این فیلم ایفای نقش
نکرده است .فیلم راجع به دختری به نام راندا است که در یک خانوادهای که همهشان
به فکر کشتیگرفتن هستند و هرکدام در لیگی مبتدی مشغول به کارند ،به بزرگترین
لیگ کشتیگیری دعوت میشود و تصمیم میگیرد که خانواده خود را رها کند و
برای همیشه به این لیگ حرفهای بپیوندد .در این میان با او با چالشهایی از سوی
رویای همیشگیاش و از سمت خانوادهاش رو به رو میشود که روایت فیلم را تشکیل
میدهد .کارگردانی این فیلم را استیون مرچنت بر عهده داشته است که او را قبال به
خاطر نویسندگی سریال معروف The Officeمیشناسیم .او به خوبی توانسته است که
المانهای کمدی را در کنار یکدیگر بچیند و روایت را به خوبی در اختیار جریان قرار دهد
تا یکی از بهترین فیلم های  ۲۰۱۹را تماشا کنیم.
مکان مناسب فیلمبرداری در ایران؟
ً
طبیعتا چنین جایی
از آنجایی که غالب این فیلم در رینگ کشتی کج میگذرد و خب
در ایران وجود ندارد ،احتما ًال باید موضوع فیلم را کمی بومیسازی و آن را در سالن کشتی
آزادیفیلمبرداریمیکردند.

کتاب چگونه اجتماعی تر شوید توسط مؤسسه  HTeBooksگردآوری و با ترجمهی
زهرهآقاابراهیمیمنتشرشدهاست.تابهحالاحساسکردهایدکهبهجاییتعلقدارید
آیا اغلب احساس گوشهگیری و تنهایی میکنید چون نمیدانید در موقعیتهای
اجتماعی چگونه رفتار کنید آیا به دنبال تغییری هستید که موقعیت اجتماعی شما
را تغییر دهد یا حداقل کمبود آن را احساس میکنید اگر پاسخ شما به تمام سؤاالت
مثبت است پس آماده فرصتی برای یادگیری هستید که زندگی شما را برای همیشه
تغییر دهد .به هرحال بیایید با آن روبرو شویم .شما یک شبه و به طور خودکار تبدیل
به فردی که میخواهید نمیشوید .مگر اینکه گامهای ضروری را برای بررسی مشکل
بردارید .کتاب چگونه اجتماعی تر شوید شامل تمام مسائلی است که برای توسعه
شخصیتاجتماعیخودبداننیازدارید.همچنینحاویتوصیههایعملیاستکه
در تبدیل دانش ذهنی به عادات روزمره کمک میکند.
آیا تا بهحال احساس سرگردانی در این دنیا برای برقراری دوستی یا رابطه جدی
داشتهاید؟ اگر پاسخ شما مثبت است بخشی از شما آرزوی رهایی یافتن از خود
وجودی شما را دارد .این ایده ممکن است برای فردی که هنوز در مرحله توسعه
مهارتهای اجتماعی است غیرقابل کنترل باشد ،اما مالقات افراد جدید و توسعه
حلقه اجتماعی آسانتر از آنی است که شما فکر میکنید .فقط کافی است که
ذهنی باز و اعتمادبهنفس برای رهایی داشته باشید.
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 -پیشکسوت فقید فوتبال  -راگرامی می دارد

سالنیبازها

تیم ملی فوتسال زنان بازیچه
انتخابات فدراسیون فوتبال؟

نصفجهان

در دنیای بدعهدی مسئوالن غیرورزشی چه میگذرد؟

ناسپاسی در حق خادم خدوم وزنهبرداری!
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

حق رأی سرمربی تیم ملی فوتسال در مجمع
انتخاباتی فدراسیون باعث شده تا شائبههای
مختلفی در مورد تالش برای کنارزدن او به دلیل
عدم همراهی با برخی جریانات انتخاباتی به
گوش برسد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از ایسنا ،انتخابات
فدراسیونفوتبالدر۱۰اسفندماه۱۳۹۹برگزارمیشود
تا تکلیف این فدراسیون مهم ورزشی مشخص
شود .مطابق با اساسنامه تعداد آرای مجمع ۸۵
رأی است که از این تعداد ۱۲رأی به زنان اختصاص
دارد و نشاندهنده نشان حساس آنها در تعیین
رئیس جدید فدراسیون است.
چه زنانی در مجمع رأی میدهند؟
زنانی که در مجمع انتخابی فدراسیون حق رأی
دارند عبارتاند از:
 نماینده تیمهای شهرداری بم کرمان و وچانکردستان به عنوان دو تیم اول ردهبندی لیگ برتر
فوتبال زنان.
 نماینده تیمهای مس رفسنجان و سایپا تهران بهعنوان دو تیم اول ردهبندی لیگ برتر فوتسال زنان.
 نماینده تیم ایمن سنگر گیالن به عنوان قهرمانلیگ برتر فوتبال ساحلی زنان.
 شهناز یاری به عنوان سرمربی و همچنینکاپیتان تیم ملی فوتسال زنان
 سرمربی تیم ملی فوتبال زنان.قرارداد مریم آزمون بعد از پایان کار ایران در
مسابقات انتخابی المپیک در فروردین ۹۸به
پایان رسیده اما او در رویدادهای مختلفی چون
 the bestبه عنوان سرمربی تیم ملی ایران حق
رأی داشته است.
 کاپیتان تیم ملی فوتبال زنانسارا قمی تا قبل از آنکه از بازیهای ملی
خداحافظی کند ،کاپیتان تیم ملی بود ،مشخص
نیست او میتواند رأی بدهد یا اینکه کاپیتانهای
دیگر تیمملی در مجمع حاضر میشوند.
 سرمربی و کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی.تیم ملی فوتبال ساحلی زنان ایران هنوز به
صورت رسمی تشکیل نشده است و با این شرایط
احتماال دو رأی از حق زنان کاسته میشود و
تعداد آرای مجمع به  ۸۳رأی میرسد.
 یک داور زن بینالمللی.با توجه به قرار گرفتن نام گالره ناظمی در بین
۱۰داور برتر فوتسال جهان به نظر میرسد که او در
مجمع رأی بدهد.
تقال برای رای بیشتر؟
فدراسیون فوتبال در ۱۴مهر ۱۳۹۸شهناز یاری را
به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال انتخاب کرد
تا ملیپوشان را برای حضور در مسابقات قهرمانی
آسیا آماده کند اما مسئوالن این فدراسیون با
بهانه کرونا اردوهای ملی را یکی پس از دیگری

ورزشی

«دنیایهوادار»یادوخاطرهزندهیاد«محرابشاهرخی»

لغو کردند تا وضعیت تیم ملی مبهمتر از هر
زمان دیگری شود .یاری بارها درخواست اردو کرد
و از دست رفتن زمان را به ضرر تیمی دانست
که به دنبال کسب سومین جام در آسیا است
اما تاثیری نداشت و مسئوالن فدراسیون به این
مسائل توجهی نکردند ،حتی با سکوت خود
نشان دادند نه تنها اهمیتی برای تیم ملی قائل
نیستند بلکه به شفافسازی افکار عمومی و
عالقهمندان به فوتسال زنان هم توجهی ندارند.
در واقع نقش خود را به عنوان یک مسئول
فراموش کردند .این شرایط باعث شد تا یاری
هدایت تیم لیگ برتری سایپا را برعهده بگیرد
و مسئوالن فدراسیون هم در این مورد اظهار
نظری نکردند اما در ماههای نزدیک به انتخابات،
شائبههای مختلفی در مورد سرمربی تیم ملی
به گوش میرسد .شنیده میشود که فدراسیون
فوتبال به بهانه سرمربیگری یاری در تیمی لیگ
برتری به دنبال انتخاب سرمربی دیگری برای
تیم ملی است تا رأی این فرد حدید را در مجمع
داشته باشد ،حتی اسامی برخی گزینهها هم
مطرح شده است.
تیم ملی بازیچه بازیهای انتخاباتی؟
درصورت درست بودن این شائب ه سواالت و
ابهامات مختلفی پیش میآید ،ابتدا باید گفت
اینکه سرمربی تیم ملی فوتسال ،هدایت تیمی
باشگاهی را برعهده داشته باشد ،موضوعی جدید
نیست؛ پیش از این هم شهرزاد مظفر به عنوان
سرمربی تیم ملی هدایت دانشگاه آزاد اسالمی
را برعهده داشت ،همچنین نیلوفر اردالن درحالی
که هدایت تیم سایپا را برعهده داشت ،به عنوان
سرمربی تیم ملی جوانان در تورنمنت کافا هم
انتخاب شد ،پس نمیتوان با این بهانه یاری
را حذف کرد .از طرفی دیگر این سوال مطرح
میشود که فدراسیون فوتبال میخواهد برای
کدام تیم ملی مربی انتخاب کند؟ چه اتفاقی
افتاده که تیم ملی تعطیل شده توسط مسئوالن
اکنون به دلنگرانی همان مسئوالن تبدیل شده
است؟ فدراسیون برنامهای برای تیم ملی دارد
که سرمربیگری «یاری» در سایپا به آن ضربه
میزند؟ اگر برنامهای داشت چرا سعی در متقاعد
کردن مربی خود برای رد پیشنهادهای باشگاهی
نداشت؟ مسئوالن ورزشی و کسانی که به دنبال
شرکت در انتخابات هستند ،نباید تیم ملی را
دستاویزی برای رسیدن به خواستههای خود قرار
دهند .اگر فدراسیون واقعا برنامهای برای تیم
ملی فوتسال زنان دارد باید آن را به صورت شفاف
تشریح کند و عزمی جدی در راستای تحقق آن
داشته باشد اما اگر چنین شائبههایی درست
باشد ،نشان میدهد که نگاه مسئوالن به تیم
ملی ابزاری است و در راستای اهداف خود حق
رأی یک فرد را از او سلب میکنند.

هرگاه صحبت از پیشکسوتان وزنه برداری م ی شود بی اختیار خدمات
ارزشمند و فراموش نشدنی اساتیدی همچون نصراله دلوی با  ۴۴سال
سابقه ریاست در هیأت این رشته ورزشی و سیدمرتضی سیف زاده،
نایب رئیس و رئیس پیشین هیأت و احداث کننده خانه وزنه برداری
اصفهان در اذهان عمومی به ویژه خانواده فوالدمردان تداعی می شود که
در اقدامی خیر خواهانه و خداپسندانه ،بدون کوچک ترین چشمداشت
و توقع مالی مخلصانه یک شبه ره صد ساله پیمود.
سیدمرتضی سیف زاده رئیس پیشین هیأت وزنه برداری استان اصفهان،
با دعوت از حسین رضا زاده رئیس وقت فدراسیون وزنه برداری کشور و
سفر ایشان به اصفهان و دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان و آقای دکتر
ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان ،همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر در
سوم خرداد ماه  ۱۳۸۹احداث خانه وزنه برداری اصفهان پیشنهاد شد و
با موافقت استاندار وقت سیدمرتضی سیف زاده رئیس پیشین هیأت
وزنه برداری استان ،با شور و شوق فراوان آستین همت باال زد و با کمک
گرفتن از مدیرکل وقت تربیت بدنی (دکتر رشید خدابخش) که سه هزار
و پانصد متر مربع زمین واقع در جنب ورزشگاه کوثر ملک شهر را به
احداث خانه وزنه برداری اصفهان اختصاص داد اقدامات اولیه برای
ساخت یکی از زیباترین و مجهزترین سالن های ایران که با نصب ۵۰۰
صندلی  V.I.Pپذیرای برگزاری مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور و
حتی مسابقات آسیایی است کلید خورد و کاری با ارزش و ماندگار در
تاریخ زرین ورزش اصفهان به ثبت رسید.
کلنگ خانه وزنه برداری اصفهان در اول آذر ماه سال  ۱۳۸۹طی مراسمی
با حضورآقای دکتر ذاکر اصفهانی استاندار و مدیرکل وقت و جمعی از
پیش کسوتان وزنه برداری به زمین زده شد و مبلغ پانصد هزار تومان
از محل بودجه عمرانی استانداری و نفت برای شروع اختصاص یافت
و باحمایت اداره کل تربیت بدنی عملیات ساختمانی این پروژه عظیم
آغاز گردید.
از اوایل سال  ۱۳۹۰سیدمرتضی سیف زاده رئیس هیأت ،قهرمان اسبق
کشور و مسابقات بینالمللی شوروی سابق با اعتبار و احترامی که در
بین مقامات ارشد و بلند پایه استانی داشت با بردباری و شکیبایی اما
پرتوان و خستگی ناپذیر و با تحمل نامالیمات فراوان به همت مهندس
سجادیه رئیس اداره فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان کار
احداث خانه وزنه برداری اصفهان بی وقفه دنبال شد.
استاد سیف زاده با عشق و عالقه وافر و پیگیری های شبانه روزی و
مستمر ،در کمتر از دو سال با کار سفت کاری را با کمک و حمایت اداره
کل و سازمان برنامه و بودجه به اتمام رساند و در سالن اجتماعات خانه
وزنه برداری ،دفتر رئیس و دبیر هیأت ،رختکن و سالن تمرینی ،اتاق
سونا ،وزن کشی و فضای پارکینک اختصاصی در زمینی با مساحت
۳۵۰۰متر مربع را آماده بهره برداری نمود تا در روز نهم تیر ماه  ۹۱توسط
وزیر وقت ورزش و جوانان آقای دکتر عباسی این پروژه بسیار زیبا افتتاح
گردید و کاری با ارزش و ماندگار در تاریخ زرین کارهای عمرانی ورزشی
اصفهان با نام سیدمرتضی سیف زاده به ثبت رسید.

اما صرفنظر از خدمات ثمربخش این خدمتگزار دریا دل و خادم وزنه
برداری استان اصفهان که همچون کوهی استوار و ثابت قدم در احداث
خانه وزنه برداری ایستادگی کرد تا با متحمل شدن مشقات فراوان
زیباترین و مجهزترین سالن وزنه برداری ایران و خاورمیانه را به سرانجام
رساند ،بدعهدی مدیرکل قبلی در نامگذاری این سالن با نادیده انگاشتن
دستور کتبی آقای محمدرضا محمدجواهری مدیرکل سابق خطاب به
مهندس سجادیه رئیس اداره فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان
استان در سال  91با این عنوان :با توجه به خدمات ارزشمند جناب آقای
سیف زاده در امر ورزش وزنه برداری اصفهان و به منظور ارج نهادن به
زحمات ایشان ،شایسته است هماهنگی های الزم در خصوص تغییر
نام خانه وزنه برداری به «خانه وزنه برداری پهلوان مرتضی سیف زاده»
اقدام الزم انجام پذیرد .این نامه به مهندس زرشکی ارجاع می شود تا در
اجرای دستور مدیرکل سریعا اقدام شود.
اما با تغییر در سیستم مدیریتی و روی کار آمدن دکتر سلطان حسینی
دستور کتبی مدیرکل قبلی نادیده انگاشته شد تا باعث گردید خدمتگزار
زحمتکش دل آزرده از خانه دوم خود که عاشقش بود کناره گیری کند!
اما دلش همچنان با وزنه برداران جوان به ویژه پهلوان سهراب مرادی
بود تا جایی که سفری به زرین شهر کرد و از شهردار و رئیس شورای
اسالمی درخواست نمود تا خیابان منتهی به خانه پهلوان المپیکی را به
نام پهلوان سهراب مرادی نامگذاری کنند که مورد موافقت واقع شد.
زحمات این مرد عاشق که منشاء خیر و برکت در وزنه برداری اصفهان
بوده و با تمام وجود پروانه وار دور سر جوانان مستعد به طور ویژه
پهلوان سهراب مرادی می گشت تا بتواند با شایستگی سهمیه المپیک
 ۲۰۲۱توکیو را به چنگ آورد را چرا دلگیر کردند!؟ چه عواملی باعث شد تا
مدیرکل قبلی ورزش و جوانان استان اصفهان نظر دکتر رشید خدابخش
و محمدرضا محمدجواهری مدیران پیش اداره کل ورزش و جوانان
استان را نادیده انگارد! پرسشی که هنوز هم در پرده ابهام مانده است !
نگارنده که خود را از شاگردان استاد دلوی و سیف زاده می داند با وجود
آلودگی هوای اصفهان و خطر ابتال به بیماری کرونا ،با رعایت کامل
پروتکل های بهداشتی ،دیداری داشته در دیداری با استاد سیف زاده
این گزارش را تهیه کرده است.
گفتی است که استاد سیف زاده اصالتا اصفهانی و متولد سال ۱۳۱۸
است و ایشان سال ها نایب رئیس استاد دلوی بود که در سال  ۸۷دچار
بیماری شد و سکان رهبری این مسئولیت خطیر را به نایب رئیس خود
استاد سیف زاده سپرد که الحق امانت دار شایسته ای بود.
استاد سیف زاده در پاسخ به واپسین پرسش خبرنگار ما در اصفهان که
از چگونگی احداث خانه وزنه برداری پرسیده بود ،اظهار داشت :هیچ
کس نمی تواند به تنهایی کاری به این بزرگی را پیش ببرد و به سرانجام
برساند ،درست است که من در تمام مراحل پیگیر بودم ولی احداث
خانه وزنه برداری با این وسعت حاصل تالش و زحمات یک تیم بود
که در کنار خود داشتم به ویژه زحمات همه همکارانم در این امر مهم
دخیل بوده است.
استاد سیف زاده مشاور عالی کمیته پیش کسوتان و عضو ارشد کمیته
داوران فدراسیون وزنه برداری ایران و عضو هیات رئیسه وزنه برداری
استان اصفهان در خاتمه از همکاری و مساعدت آقای دکتر ذاکر
اصفهانی استاندار اسبق ،دکترخدابخش و آقای محمدجواهری مدیران
کل پیشین ورزش و جوانان و کلیه مقامات و مدیران دستگاه های
اجرایی به ویژه شهرداری ،آب و فاضالب و شرکت های برق و گاز تشکر
و قدردانی کرد و خود را بدهکار مردم شریف و مهربان استان اصفهان
و کشور خواند.

ورزشی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «اکبرکیا»
 -پیشکسوت فقید فوتبال  -را گرامی می دارد

جهان فوتبال
میلیچ سهشنبه به جمع آبیها بازمیگردد
بازیکن کروات تیم فوتبال استقالل قرار
است بعد از بازی با آلومینیوم اراک و از روز
سهشنبه به تمرینات استقالل بازگردد.

حرف آخر

قصهی پرغصه «ویلموتسگیت» را پایانی نیست...

«ورزش را تعطیل کنید داراالیتام دایر کنید؛ درستتره»!

پرسپولیسی ها نگران نباشند!
با وجود صدور حکم توقیف ساختمان باشگاه
پرسپولیس توسط شرکت شستا در ارتباط با
پرداخت طلب مارک ویلموتس ،هیچ خطری
سرخپوشان را تهدید نمیکند.
فوالد با خارجیهایش میدرخشد
بازیکنان خارجی فوالد در لیگ بیستم
عملکرد درخشانی را از خود به نمایش
گذاشتهاند.
مجوز حرفهایگری پرسپولیس صادر شد
باشگاه پرسپولیس اعالم کرد مجوز
حرفهایگری این باشگاه صادر شده است.
کوتینیو ۳ماه خانهنشین شد
هافبک برزیلی تیم فوتبال بارسلونا برای
درمان مصدومیت اخیرش تحت عمل
جراحی قرار گرفت و برای مدتی طوالنی از
میادین دور خواهد بود.
کرونا ،دومین بازی فوالم را هم لغو کرد
دیدار خارج از خانه تیم فوتبال فوالم در هفته
هفدهم لیگ برتر انگلیس به دلیل افزایش
شمار بازیکنان مبتال به کرونا در این تیم
لغو شد.
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محمدرضا ولی زاده
خبرنگار

داستان آن جایی آغاز شد که «مهدی تاج» در برنامه فوتبال
برتر با اقتدار و افتخار از عقد قراردادی بسیار خوبی ،با مرد
نجیب بلژیکی خبر داد ،از آن مصاحبه کذایی جناب تاج در
رسانه ملی تا همین امروز ،فوتبال ایران هنوز هم تقاص
ندانم کاریهای فدراسیوننشینهای تحت امر وزارت را در
قرارداد ترکمنچای «مارک ویلموتس» پس میدهد ،داستانی
که بعید است به همین سادگی ختم به خیر شود و این
قصهی پرغصه ،فعال سرانجامی نخواهد داشت.
شکایت مارک ویلموتس یا همان نجیب زاده امتیاز بگیر،
فدراسیون فوتبال را در بدترین شرایط ممکن قرار داده
است ،گرچه هنوز هم دوستان عاشق میز خدمت هستند
که احدی را محق اظهار نظر درخصوص فدراسیون فوتبال
نمیدانند و شرایط را گل و بلبل اعالم میکنند ،اما آن
طور که مشخص است ،فدراسیون پنج ستاره فوتبالمان
کاسه گدایی دست گرفته و شدیدا به پیسی خورده است.
پس از جدایی مارک ویلموتس بلژیکی از تیم ملی فوتبال
ایران ،او با شکایت به فیفا خواستار دریافت غرامت ۶
میلیون یورویی شد .در حالی که فدراسیون نشینها
قاطعانه از پیروزی در این پرونده سخن به زبان میآوردند،
فدراسیون جهانی فوتبال حق را به مرد بلژیکی داد و
مسئوالن فدراسیون فوتبال نیز با درخواست از فیفا ،گراندز

حکم این پرونده را دریافت کردهاند تا به دادگاه عالی
ورزش شکایت کنند( .شما بخوانید وقتکشی!)
اما دردسر جدید فدراسیون فوتبال در پرونده ویلموتس،
پای شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی را هم به
عواقب بدتر از بد این پرونده باز کرده است .این شرکت با
وساطت وزیر ورزش و جوانان و تعامل با وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت دستمزد ویلموتس دو
میلیون یورو به فدراسیون فوتبال قرض داده بود و حاال که
کفگیر فدراسیون فوتبال به ته دیگ رسیده است و شستا
به پول خود نرسیده ،این شرکت از طریق مراجع قضایی در
حال مصادره امالک این فدراسیون و فروش آن های برای
تامین مطالبات خود است ،البته حکم توقیف ساختمان
باشگاه پرسپولیس هم رسیده ،تا مرد نجیب بلژیکی ،عالوه
بر فدراسیون فوتبال ،پرسپولیس را هم آواره کرده باشد.
در میانههای سال  ،۹۸فدراسیون فوتبال که در حال دست
و پا زدن برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس بود،
مبلغ دو میلیون یورو از یکی از شرکت های وابسته به
تامین اجتماعی (شرکت پتروشیمی فن آوران ) قرض
کرد و یک فقره چک به موعد  31فروردین به این شرکت
میدهد اما در هنگام تسویه حساب ،فدراسیون نتوانست
به تعهدات خود در قبال این شرکت عمل کند و در نهایت
این موضوع به دادگاه کشیده شد .اما حاال بعد از گذشت
چندین ماه ،شستا برای فشار به این مجموعه و همینطور
وزارت ورزش ،امالک فدراسیون فوتبال را برای مزایده
آماده کرده است.
اما اصل درگیری فدراسیون فوتبال و شستا فقط در
عدم پرادختیها نیست و مبلغ بدهی فدراسیون به
این شرکت هم یکی از اصلیترین موارد این اختالفها
است ،فدراسیون مدعی است  ۱۶میلیارد از بدهیاش را

بعضی ها داغشو دوست دارن

تهران میزبان دوردوم لیگ برترهندبال زنان
دوردوم مسابقات لیگ برتر هندبال زنان از ۲۱دی به میزبانی تهران انجام
خواهد شد و دراین دور تیمهای اول و سوم هر گروه باتیمهای دوم
و چهارم گروه دیگر رقابت خواهند کرد.دور رفت و برگشت مرحله
نخست مسابقات لیگ برتر هندبال زنان از اوایل مهر باحضور
۸تیم به میزبانی تهران و مشهد انجام شد.

جلوه :هدفگنبد پلیآف است
ستاره تیم والیبال شهرداری گنبد هدف همتیمیهای خود را رسیدن به پلیآف
لیگ برتر اعال م کرد.علیرضا جلوه افزود :بههرحال چون مسابقات از حالت
ک مقدار هماهنگی بدنی و آمادهسازی بازیکنان
نرمال خود خارج شده ی 
و تیمها بامشکل مواجه میشود،ضمن اینکه یکمقدار هم برنامه
مسابقات به دلیل شرایط سختی ک ه کرونا فراه م کرده دیر اعالم شد.
شاهینطبععضوکمیسیونهمبستگیکمیتهملیالمپیکشد

سرمربی تیم ملی بسکتبال مردان به عضویت کمیسیون همبستگی کمیته ملی
المپیک درآمد .مهران شاهین طبع -سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورمان
به عضویت کمیسیون همبستگی کمیته ملی المپیک درآمد .شاهین
طبع طی مراسمی حکم عضویت خود را در این کمیسیون از صالحی
امیری رییس کمیته ملی المپیک دریافت کرد.
نصیرزادهرئیسفدراسیونبدنسازیشد

مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با رقابت عبدالمهدی
نصیرزاده ،حسین یارمحمدیان و کاوه درودی به عنوان ۳کاندیدای نهایی
برگزار شد که در پایان عبدالمهدی نصیرزاده با کسب ۲۸رأی از مجموع
۴۳رأی اعضای مجمع ،به عنوان رییس جدید این فدراسیون انتخاب
شد .حسین یارمحمدیان نیز ۱۵رأی به دست آورد.

پرداخت کرده و باید  ۹میلیارد دیگر پرداخت کند ،در حالی
که شستا معتقد است پرداخت ریالی این مبلغ باید با
محاسبه قیمت روز یورو انجام شود و نکته عجیب این
ماجرا آنجاست که مسئولین فدراسیون فوتبال از توافق
شفاهی با این شرکت میگویند که در مسائل حقوقی
مضحک است.
چند روز گذشته ،برگزاری مزایده و فروش ساختمان
فدراسیون فوتبال توسط شرکت سرمایهگذاری تامین
اجتماعی متوقف شد .این شرکت تا پایان سال به
مسئوالن این فدراسیون فرصت داده تا باقی مانده بدهی
دو میلیون یورویی خود را پرداخت کنند.
این اتفاق پس از پادرمیانی «مسعود سلطانیفر» و
گفتوگو با «محمد شریعتمداری»  -وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی  -صورت پذیرفت .وزیر تعاون خبر داد که قرار
است با قول مساعد وزیر ورزش ،روند فروش ساختمان
این فدراسیون متوقف شود و تا پایان سال باقیمانده
مطالبات شستا بازگردانده شود.
جناب مسعود سلطانیفر ،در این پرونده پادرمیانی کردند و
حدودا دو ماه و نیم برای فدراسیون فوتبال وقت خریدند،
حاال اینکه در این دوماه نیمی که تا پایان سال فرصت
داده شده است ،چه فعل و انفعاالتی رخ میدهد و چه
فرجی میشود ،یک طرف ماجراست و اینکه خود وزیر
ورزش که از مقصران اصلی این سوء مدیریت تاریخی
در فوتبال کشور است ،از تعامل با وزارت دیگر اطالع
میدهند ،طرف دردآور این موضوع است.
راستی کسی از جناب تاج و دیگر همکارانشان در
فدراسیون فوتبال باخبر است؟ ما که بیخبریم ،تنها
امیدواری ما این است که کسی از خاطیان آسیب به
بیتالمال قسر در نرود...

برایانت جانشین هارولداس درشهرداری بندرعباس شد

تیم بسکتبال شهرداری بندرعباس با گاردی آمریکایی به توافق رسید .داریل
برایانتگاردراس31سالهو187سانتیمتریآمریکاییبازیکنیاستکهقرار
است جانشین «هارولداس ساپریکیناس» لیتوانیایی در تیم بسکتبال
بندرعباسدرلیگبرترشود.شهرداریبندعباسبا2پیروزی2،شکست
و6امتیاز در جایگاه ششم جدول گروه«ب» لیگ برتر بسکتبال قرار دارد.
بهبودی :اشتباه داوردرامتیازپایانی ،خیلی بد بود

کاپیتانتیموالیبالفوالدسیرجانگفت:مرتضیاکرمییکیازبهترینداوران
ایران است،این را همه میدانند ولی اشتباه او در امتیاز پایانی ،خیلی بد
بود فکر میکنم کارت زردی که دربازی رفت و در امتیاز 26به بازیکن
تیم یزد داده بود در ذهن او باقی مانده بود و میخواست به نوعی
آن را جبران کند.
احتمال انصراف پاس ازلیگ تکواندو قوتگرفت

تیم تکواندو پاس به دلیل مشکالت مالی در آستانه انصراف از حضور در
فصل جدید رقابتهای لیگ برتر تکواندو قرار دارد .درحالی که فصل
جدید رقابتهای لیگ برتر تکواندو از روز 18دیماه با برگزاری
رقابتهای گروه الف آغاز خواهد شد ،همچنان وضعیت تیم
پاس برای حضور در این رقابتها نامشخص است.
برنامه دوررفت لیگ برترآبهای آرام مشخص شد

دور رفت لیگ برتر آبهای آرام در دو بخش آقایان و بانوان  ۱۵و
۱۶دیماه در دریاچه آزادی برگزار میشود .مسابقات بخش آقایان
در مرحله اول و دوم صبح و بعدازظهر  15دیماه و مسابقات
بانوان در مرحله اول و دوم صبح و بعدازظهر  16دیماه انجام
خواهد شد.

روزنامه

 nصاحب امتیاز و مدیرمسئول :مهرداد تیموری
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 nدبیر تحریریه :الهام آمرکاشی
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 nدبیر سرویس ورزشی :محمدرضا ولی زاده
 nطراحی و صفحه آرایی :امیررضا بیات
 nمدیر روابط عمومی :دکتر علی ساجدی
تلفن32219147 :
کد پستی3134896384 :
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 nچاپ :کهن
نمابر32400023 :
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سهم محیط زیست در بودجه 1400در یک نگاه
اعتبارات هزینه ای سازمان
حفاظت محیط زیست

بخش محیط زیست

 1225میلیارد
میلیارد تومان  %96رشد

 500میلیارد
میلیارد تومان  %81رشد

حفاظت ،پایش و احیای تاالب ها
و رودخانه های درمعرض خطرکشور
 %44رشد

اعتبارات طرح های عمرانی

تامینتجهیزاتیگانحفاظتو
اطفایحریقمناطقتحتمدیریت
سازمانحفاظتمحیطزیست

 %98رشد

حفاظتازتنوعزیستی

برنامه های اجرایی آموزش و

و حیات وحش و مناطق تحت مدیریت

پیامرسانیمحیطزیستی

 %63رشد

 %42رشد

