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خبر

«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به ویژه
شهید علی رضا عامری طورزنی راگرامی می دارد

کرونا در ایران

خبر اول

کرونا جان  ۱۰۲نفر دیگر
را در ایران گرفت

دستگاههایمسئولدرقانونهوایپاکبهکمیسیونکشاورزیمجلسپاسخمیدهند

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با فوت
۱۰۲بیمار دیگر از مبتالیان قطعی در ۲۴ساعت گذشته ،شمار
جانباختگان قطعی این بیماری در کشور به ۵۵هزار و ۵۴۰نفر
رسید .سیما سادات الری روز یکشنبه با اعالم آخرین آمار مبتالیان
و جانباختگان کرونا در ایران افزود :بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی پنج هزار و ۹۶۰بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناساییشدو۴۹۷نفربستریشدند.بااینحساب،مجموعبیماران
کووید۱۹در کشور به یک میلیون و ۲۴۳هزار و ۴۳۴نفر رسید.
سخنگویوزارتبهداشتگفت:خوشبختانهتاکنونیکمیلیون
و۱۳هزار و ۱نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند .همچنین  ۴۹۵۳نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون
۷میلیون و۷۷۷هزار و۴۸۸آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.
الری گفت :در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیلها۴ ،
شهرستان ساری ،آمل ،رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت
قرمز۴۳ ،شهرستان در وضعیت نارنجی و ۴۰۱شهرستان در
وضعیت زرد قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :آلودگی هوا یکی از عوامل
تشدید خطر ابتال به کووید ۱۹و تشدید عالیم این بیماری است.
افرادی که در شهرها و مناطق دارای آلودگی هوا زندگی می کنند،
بیشتر در معرض خطر این بیماری قرار دارند.
الری افزود :توصیه وزارت بهداشت به ساکنان مناطق دارای
هوای آلوده این است که تا جای ممکن از خانه خارج نشوید
و در صورت خروج از منزل به صورت مداوم از ماسک استفاده
کنید و از فعالیت سنگین ،قدم زدن و دویدن در پارک و فضای
آزاد خودداری کنید و حتی در منزل فعالیت های روزانه خود را
کاهشدهید.

چند هزار تهرانی طی ۹ماه گذشته
خون اهدا کردهاند؟
مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت :از ابتدای فروردین تا
پایان آذر سال جاری ۲۱۹هزار و ۵۰۳نفر از پایتخت نشینان
خون اهدا کردند.
یزاده افزود :آمار مراجعه پایتخت نشینان به
محمدرضا مهد 
مراکز اهدای خون در فاصله زمانی ۹ماهه امسال۲۷۱ ،هزار و
۱۹۶نفر بود که ۲۱۹هزار و ۵۰۳نفر از آنها خون خود را اهدا کردند.
وی در مورد آمار مراجعه مردم و میزان اهدای خون پایتخت
نشینان در فصل های بهار ،تابستان و پائیز امسال گفت:
اهداکنندگان خون در این بازه زمانی ،مجموعهای از مردان
و زنانی بودند که یا به صورت مستمر در مراکز اهدای خون
حضور دارند یا در سالهای گذشته سابقه اهدای خون داشتند
یا افرادی هستند که برای بار اول در صف داوطلبان اهدای
خون حضور یافتند و به فرآیند نجات جان بیماران کمک کردند.
یزاده ادامه داد :از بین اهداکنندگان خون در پایتخت
مهد 
و در این فاصله زمانی ۱۰۰هزار و ۵۹۱نفر ،مستمر (با سابقه
حداقل دوبار اهدی خون در سال) بودند و ۷۳هزار و ۲۸۰نفر
نیز در دسته اهداکنندگان با سابقه بودند .همچنین ۴۴هزار و
۵۱۷نفر برای اولین بار به یاری بیماران نیازمند به خون آمده که
امیدواریم شاهد حضور مستمر آن ها باشیم.
مشارکت بانوان برای اهدای خون بیشتر شود
مدیرکل انتقال خون استان تهران با دعوت از بانوان برای
مشارکت بیشتر در این اقدام انسان دوستانه گفت۱۱ :هزار و
۴۱۵بانوی وفادار ،متعهد و نوعدوست در ۹ماهی که از سال
 ۱۳۹۹گذشته در جمع اهداکنندگان خون بوده اند و تالش
راهبردی ما ،آگاهیافزایی بانوان با کرامت برای حضور پرشورتر
یزاده افزود :در کنار اهدای
در مراکز اهدای خون هستیم .مهد 
خون۴ ،هزار و ۹۲۷نفر نیز با اهدای پالکت برای کمک به
بیماران سرطانی و دو هزار و یک بهبود یافته کووید ۱۹نیز با
اهدای پالسما به یاری بیماران تازه مبتال شده به کرونا آمدند
که از این مشارکت خیرخواهانه تشکر میکنم.

«رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس» مطرح کرد:

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از جلسه مشترک
کمیسیون کشاورزی و اصل نود مجلس برای پیگیری
قانون هوای پاک با حضور دستگاههای مسئول ،قوه
قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.
سمیه رفیعی از جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی،
آب ،منابع طبیعی محیط زیست مجلس با کمیسیون
اصل نود در مورد آلودگی هوا خبر داد و گفت :دوشنبه
هفته آینده رأس ساعت ۱۰صبح جلسه ای با حضور همه

نمایندگان دستگاههای مسئول در قانون هوای پاک
برگزار خواهد شد .در این جلسه از معاونت حقوق عامه
قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور نیز دعوت شده
است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پایان گفت:
این جلسه به صورت آنالین از یک پلتفرم مجازی پخش
خواهد شد تا مردم بداند که کدام دستگاهها در اجرای
کردن قانون هوای پاک کوتاهی کردهاند.

سالمت

فازسوم واکسن مشترک با یککشورخارجی بهمن ماه درایران اجرا می شود
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :مراحل
تولید واکسن ایرانی کرونا به خوبی پیش می رود،
مذاکره برای تولید مشترک واکسن با یک کشور خارجی
هم در حال انجام است و فاز سوم مطالعه بالینی آن
بهمن ماه در ایران اجرا میشود.
سعید نمکی روز یکشنبه از رصدخانه سالمت وزارت
بهداشت افزود :واکسن کرونا را از راههای مختلف برای
مردم تهیه می کنیم ،از مردم می خواهم از خبرهای
متفرق درباره واکسن دوری کنند و در برابر این خبرهای
نادرست یک گوش را در و یکی را دروازه کنید تا روح و
روانتان را آزرده نکند .بارها گفته ام که خبرهای مربوط
به واکسن را از وزیر بهداشت بشنوید ،فردی که در این
رابطه هم دارای تجربه و تخصص است و هم از روز
نخست انتشار خبر ویروس در ووهان چین همواره
همه مسائل را صادقانه با مردم مطرح کرده است .وزیر
بهداشت گفت :در مورد واکسن تمام تالش را می کنیم
که مطمئن ترین واکسن را از مطمئن ترین مسیر تهیه
کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم تیمی را از مدتی
پیش مامور کردیم تا اولویتهای واکسن را در گروههای
آسیبپذیر مهیا کنند .این کار انجام شده و امروز دقیقا
می دانیم از چه کسی و در چه سن و سال و چه گروهی
واکسیناسیون را شروع کنیم.در اولین فرصتی که
واکسن رسید حتما جزئیات را به مردم اعالم می کنم و

حتما گروههای پر خطر را برای واکسن زدن دعوت می
کنیم .وی افزود :درباره واکسن خارجی روزی دوبار کار را
پیگیری می کنم .تا این لحظه موفق ترین شیوه تزریق
و آزمایش های افرادی که واکسن به آنها تزریق شده را از
نظر بالینی داریم و از نظر سطح سرمی آنتی بادی وضع
آنها را دنبال می کنیم و به مردم گزارش می کنیم و بعد
از فاز اول وارد فاز دوم بالینی می شویم .نمکی گفت:
واکسن دیگری را با یک کشور سازنده واکسن دنبال می
کنیم همکاران من در حال مذاکره هستند در انستیتو
پاستور از بهمن ماه فاز سه آزمایش بالینی این واکسن
را شروع می کنیم که دو فاز جلوتر از واکسن تولید
داخل است .امیدواریم اواخر بهار سال آینده واکسن
ساخت داخل کشور را هم به کار ببریم .وی در رصدخانه
سالمت وزارت بهداشت افزود :طرح شهید قاسم شهید
سلیمانی با همراهی دستگاههای مختلف به خصوص
بسیج ،وزارتخانههای دیگر ،کمک مردم و کسبه ارجمند
که اصول و پروتکل ها را رعایت کردند ،دستاوردهای
بسیار عظیمی داشته است.
نمکی گفت :هفتهای که گذشت برای جهان هفته تلخی
بود ،مرگ های کرونا در کشورهای آمریکا و اروپا به
شدت جانگداز بود ،آمریکا مرگ بیش از ۳۵۰۰نفر در روز
را تجربه کرد .کشورهایی مثل انگلیس ،آلمان و ایتالیا
مرگهای نزدیک و بیش از هزار نفر در روز را تجربه کردند.

وی افزود :کشور ما در کاهش موارد کرونا خوشبختانه
دستاورد بسیار ستودنی داشت امروز هم آمار مرگها
کاهش چشمگیری را می بینیم و به مرز دو رقمی می
رسیم البته هنوز مرگها باالست البته سقوط آمار را هر روز
مشاهده میکنیم .امیدوارم در روزهای آتی به مرگ های
دو رقمی برسیم و میزان فوتی ها را به حداقل ممکن
برسانیم .البته اینکه می گوییم خوشبختانه ،خوشبختی
از آمار نزولی است نه اینکه خوشبختی از حتی یک مرگ
از مردم این سرزمین .نمکی گفت :باز هم نگرانیهایی
داریم که هر چه زودتر هر منطقه نارنجی به منطقه زرد
تبدیل شود .نقشههای همهگیری کرونا در کشور نشان
میدهد که مرتب لکهها و نقطههای قرمز کم شده اند
به نارنجی و زرد اضافه شدند و نارنجیها به زرد تبدیل
شدند و امیدواریم در آینده زردها جایشان را به سفید و
سرزمین های عاری از بیماری بدهند.
وزیر بهداشت افزود :متاسفانه چهار نقطه قرمز جدید را
که در استان مازندران پیدا کردیم ،نقاطی که قبال نارنجی
بود .قبال هم اعالم کردیم اگر مراعات نکنیم این مناطق
به نقاط قرمز تبدیل می شوند .همکاران استانداری
مازندران ،دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان وزارت
بهداشت تمام تالش خود را انجام می دهند که این
نقاط قرمز که چهار شهر استان مازندران هستند هر چه
زودتر به نارنجی و زرد تبدیل شوند.

در شهر

برنامهکاهش روشنایی برخی بزرگراهها به یکچهارم
معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت :بیشتر چراغهای
نصب شده در بزرگراهها المپ ۴۰۰وات است که با
بررسی های صورت گرفته مشخص شد در بسیاری از
نقاط میتوان این المپ ها را به ۱۰۰وات تغییر داد و از
ظرفیت آن برای کاستن از مصرف سوخت نیروگاهها
بهره برد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از تسنیم ،غالمعلی
رخشانی مهر ،با اشاره به این که هماکنون  9میلیون
چراغ روشنایی در کشور نصب شده که این رقم بسیار
بیشتر از استانداردهای بین المللی است خاطرنشان کرد:
در حاضر بیشتر چراغ های نصب شده در بزرگراهها از نوع
المپهای 400وات است که با بررسیهای صورت گرفته
مشخص شد در بسیاری از نقاط میتوان این المپها را
به 100وات تغییر و از ظرفیت آن برای کاستن از مصرف
سوخت نیروگاهها بهره برد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به این که با
اجرای طرح تعدیل روشناییها در بزرگراه ها و معابر
اصلی 300 ،مگاوات از مصرف برق کاسته شده است،
خاطرنشان کرد :این طرح تاکنون کاهش یک میلیون
لیتری مصرف سوخت نیروگاه های کشور را به دنبال
داشته است.
رخشانی مهر تأمین انرژی در زمستان را چالشی

جهانی دانست و اضافه کرد :بررسیهای صورت گرفته
در بخشهای مختلف مصرفی ،نشانگر آن است که
میتوان تا 2هزار مگاوات مصرف برق را کاهش داد که
همین میزان می تواند کمک بسیار زیادی به تأمین

سوخت نیروگاه ها داشته باشد.
وی با اشاره به این که برنامه عملیاتی در این زمینه به
شرکتهای برق منطقهای و توزیع سراسر کشور ابالغ
شده است ،خاطرنشان کرد :درهمین راستا مصرف انرژی
شرکتها به صورت روزانه مورد پایش قرار می گیرد .
رخشانی مهر در عین حال با بیان این که بررسی دما نیز
نشانگر آن بود میانگین دما نسبت به میانگین 10سال
گذشته تغییری نداشته است با این حال در سال جاری
شاهد افزایش مصرف انرژی در کشور هستیم که به
این منظور به دنبال جلب همکاری مشترکان صنعتی و
کشاورزی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش روشنایی
معابر ،میادین ،پارک ها و تابلوهای تبلیغاتی هستیم
که در کاهش مصرف برق و در نتیجه به طور مستقیم
در کاستن از میزان گاز مصرفی نیروگاه ها اثرگذار است.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در عین حال از برنامه
ریزی و انجام تبلیغات تلفیقی گسترده برای تشویق
مردم در بهینه سازی مصرف انرژی (برق و گاز) خبر داد
و گفت :کنترل مصرف در همه دستگاه های اداری از
دیگر برنامههایی است که به اجرا در آمد.
رخشانی مهر در عین حال تأکید کرد :در خصوص
تعامالت میان دستگاهی ،نیازمند برنامهریزی و
هماهنگیهایبیشتریهستیم.

جامعه

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

قلندر

توسط پژوهشگاه قوه قضائیه انجام میشود؛

انتشارظرفیتهای نظامهای حقوقی برای پیگیری ترورسردارسلیمانی

حامد نیکو نهاد عضو هیئت علمی دانشگاه قم و معاون
پژوهشی قوه قضائیه در وبینار علمی-تخصصی بررسی
ابعاد حقوقی ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که به
میزبانی دادگستری استان که با همکاری مشترک کانون

بسیح حقوقدانان دادگستری استان البرز ،سازمان بسیج
حقوقدانان استان البرز ،مجتمع مردمی حقوقدانان انقالب
اسالمی استان البرز و بسیج رسانه استان البرز برگزار شد با
اشاره به ابعاد مختلف ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی
توسط دولت آمریکا گفت :پژوهشگاه قوه قضائیه بالفاصله
پس از این اقدام تروریستی ،نشستی را با حضور اساتید
و متخصصان حوزه حقوق و سیاست خارجی برگزار کرد و
به بررسی ظرفیتهای نظام حقوقی داخلی و بین المللی
برای پیگیری این اقدام تروریستی پرداخت.
وی افزود :این بررسیها همچنان ادامه دارد و گزارش
و نتایج آماده شده به زودی در اختیار همگان قرار
خواهد گرفت.
معاون پژوهشی قوه قضائیه با اشاره به زمینههای
ترور سردار سلیمانی گفت :دولت آمریکا با پشتیبانی از
تظاهراتی که در عراق توسط عواملش انجام شد و سپس
با استناد به حمله راکتی با مبدا نامعلوم به منافع این
کشور و نسبت دادن آن به ایران ،مدعی انجام دفاع

مشروع با حمله تروریستی به سردار سلیمانی شد.
وی تصریح کرد :این ادعای آمریکا در حالی رخ داد که
بر اساس حقوق بین الملل ،سردار سلیمانی به عنوان
یک مقام بلندپایه نظامی ایران در یک سفر غیرنظامی
به دعوت دولت عراق ،حامی پیامی برای عربستان بوده
است.
نیکو نهاد اقدام تروریستی آمریکا را از دو بعد مورد بررسی
دانست و متذکر شد :یک بعد مربوط به شخص حاج
قاسم به عنوان یک بشر است و بعد دوم به عنوان یک
مقام بلندپایه رسمی که مورد حمایت بین المللی است.
وی اقدام ارتش تروریستی آمریکا را از چندین جنبه از
جمله قاعده منع توسل به زور ،کنوانسیون جلوگیری
از ارتکاب جرایم علیه اشخاص ،انجام تروریسم دولتی،
نقض حاکمیت عراق و جمهوری اسالمی محکوم
دانست و تصریح کرد :استداللهای آمریکا در زمینه دفاع
پیشگیرانه یا دفاع پیش دستانه در حقوق بین الملل
مردود است.

«سردار اشتری» خبر داد:

ضــرورتافـــزایشکـــشفمــــوادمخدر
فرمانده ناجا گفت :کشف مواد مخدر ۳۰درصد افزایش پیدا
کرده است و این رقم باید بیشتر شود.
سردار حسین اشتری روز یکشنبه ۱۴دی در بازدید از
ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان البرز ،گفت :از
زمان شیوع بیماری کرونا در کشور ،نیروی انتظامی در
کنار کادر بخش درمان حضور داشته است چرا که معتقد
بودیم حافظان امنیت در کنار حافظان سالمت به خوبی
میتوانند این ماموریت را به سرانجام برسانند.
وی ادامه داد :نیروی انتظامی طبق مصوبات ستاد ملی
مبارزه با کرونا در مسئله فاصله اجتماعی ،تعطیلی اماکن
و بحث ترددها نقش فعالی را در این دوره ایفا کرده
است .در بحث گندزدایی و ضدعفونی اماکن شهری
نیز ،نیروی انتظامی از تمام طرفیت خود در این راستا
استفادهمیکند.
فرمانده نیروی انتظامی کشور عنوان کرد :ما در برخورد با
احتکار کنندگان لوازم مورد نیاز مردم نیز فعال بودهایم و با
همکاری دستگاه قضایی این موضوع را پیگیری میکنیم.
پلیس فتا نیز در فضای مجازی با حدود  ۳۰۰۰تارنمای
متخلف که ایجاد تشنج و نشر اکاذیب میکردند برخورد

کرده است.
سردار اشتری در تشریح عملکرد ۹ماهه ناجا گفت:
خوشبختانه با تالش و جانفشانی ماموران ما ،کشفیات
نیروی انتظامی در حوزه مواد مخدر نسبت سال گذشته
۳۰درصد افزایش پیدا کرده است .البته این رقم برای ما
رضایتبخش نیست و مواد ورودی به کشور ،اثر سوء خود
را روی جامعه خواهد گذاشت .با اینحال نیروی انتظامی
چه در مرزهای کشور و چه در سطح شهرها با همه عوامل
فروش و پخش مواد مخدر ،برخورد شدید میکند.
وی با بیان اینکه اعتیاد یکی از معضالت بزرگ کشور است،
افزود :نیروی انتظامی این آمادگی را دارد تا در صورتی که
اماکنی از طرف مسئولین برای متجاهرین مشخص شود،
اقدام به جمع سراسری از سطح شهرها بکند.
وی در پایان تصریح کرد :همکاران ما در نیروی انتظامی
البرز در تمام شاخصهای سنجشی پیشرفت بسیار خوبی
داشتهاند و کشفیات آنها ،نسبت به سالهای گذشته
افزایش پیدا کرده است .امیدواریم این روند با حمایت
و همکاری تمام دستگاههای اجرایی و مسئولین استان،
ادامه دار باشد.

تجربه برگزاری انتخابات در شرایط کرونایی را داریم

مجید سعیدی
نویسنده و روزنامه نگار

تي م های بزرگ وقتی در عين
شايستگی جامی را از دست
می دهند ،اگر پروسه بعد از
شكست را كه مرحله گذار
است به درستی مديريت
نكنند ،سخت به نظر می
رسد به شرايط آرماني گذشته
بازگردند .پرسپوليس قهرمانی

آسيا را خيلی بد از دست داد.
اتفاقی كه شايد تا چند سال ديگر رخ ندهد .كاری ندارم بعد از
راهيابی پرسپوليس به فينال چه مصائبی بر اين تيم گذشت.
از اينكه اگر يحيی بازيكنان محرومش را در اختيار می داشت
و امروز تاريخ ساز قاره كهن بود ،گذر می كنم تا درباره شرايط
موجود در پرسپوليس بگويم .درباره تيمی كه هنوز نتوانسته
اشتباه کودکانه «مهدی شيری» را هضم كند.
پرسپوليس در بازی مقابل ذوب آهن نشان داد آن تيمی
كه بايد باشد ،نيست .نيمكتش خاليست ،مهاجم ششدانگ
و گلزن ندارد ،در دفاع كمبود بازيكن دارد .در خط ميانی با
جدايی بشار فاقد هافبک خالق و دونده گرديده! به عبارتی
دست يحيی خالی شده و خيلی سخت است بعد از شكست
در فينال آسيا قادر باشد كمر راست كند.
می دانم! برای هر تيمی كه  5یا  6بازيكن خوب و كليدی كم
دارد و تيم های مقابل (نظير همين ذوب آهن) همواره مقابل
پرسپوليس و البته نايب قهرمان آسيا قد علم می كنند ،بازی
كردن و بردن خيلي سخت است .براي بردن بايد روحيه داشت.
بايد انگيزه داشت .بايد شرايط مناسب باشد و ده ها عامل
ديگر كه در مورد پرسپوليس و يحيي اكنون هيچ چيز مناسب
نيست و چنان كمر يحيی را خميده كرده اند كه...
پرسپوليس برای پرسپوليس شدن ابتدا بايد كمر يحيی را
راست كند!

پایش افزون بر ۸۸درصدی
جمعیت گیالن در طرح محلهمحور

آغازمقدمات برگزاری انتخابات درالبرز
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار البرز گفت:
مقدمات برگزاری انتخابات در استان در حال تدارک است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،نورمحمد فردی در تشریح
فرآیند اجرایی ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و
روستا در این استان اظهار کرد :سیاستهای راهبردی
دولت ،وزارت کشور و استانداری البرز بر برگزاری انتخاباتی
سالم و اجرای دقیق قانون و مشارکت حداکثری مردم
مبتنیاست.
وی با بیان اینکه مشارکت حداکثری مردم نویدبخش
فردایی بهتر برای کشور است ،تصریح کرد :مردم خود
باید سرنوشتشان را رقم بزنند و رأی مردم باید برای همه
گروهها و نهادها قابل باشد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار البرز با بیان
اینکه یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور برگزاری
انتخابات است .تصریح کرد :مقدمات برگزاری انتخابات

آقا يحيی كمر راست كن!...

استانها

«معاون استاندار البرز» مطرح کرد:

در استان برای هرچه باشکوه برگزار شدن انتخابات در حال
تدارک است.
وی با بیان اینکه استاندار البرز تمام تالش خود را به کار
بسته است تا انتخابات ۱۴۰۰مانند دیگر دورهها با سالمت،
امنیت و مشارکت باال برگزار شود ،خاطرنشان کرد :بر
اساس اطالعیه شماره ۴ستاد انتخابات کشور ثبت نام از
داوطلبان عضویت در شوراهای اسالمی شهرها و روستاها
به طور غیرهمزمان برای نخستین بار و در دو مقطع زمانی
مجزا انجام خواهد شد.
فردی گفت :ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای
اسالمی شهرها از ۲۰اسفند ۹۹شروع و به مدت هفت
هفته ادامه دارد و ثبت نام داوطلبان روستاها ۱۶فروردین
سال آینده آغاز و به مدت یک هفته ثبت نام میکنند.
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وی ادامه داد :یکی از مدارکی که داوطلبان شوراهای
اسالمی شهر و روستا باید هنگام ثبت نام تحویل دهند
گواهی عدم سو پیشینه است که باید سه ماه اعتبار داشته
باشد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار البرز :افرادی
که داوطلب شورای شهر هستند از تاریخ  ۲۰آذر و کسانی
که داوطلب شورای روستاها هستند از  ۲۰دی ماه برای
دریافت گواهی عدم سو پیشینه به دفاتر خدمات قضائی
یا دفاتر پلیس  +۱۰و یا سامانه جامع خدمات الکترونیک
قضائی مراجعه کنند.
وی متذکر شدً :
قطعا در این دوره نگرانی باب بحث شیوع
کرونا وجود ندار ،چراکه تجربه برگزاری انتخابات در این
شرایط را در شهریور ماه امسال داریم و از تجربه برگزاری
آن در انتخابات سال آینده به بهترین نحو ممکن بهره
میبریم.

استاندار گیالن از پایش افزون بر ۸۸درصدی جمعیت استان
در اجرای طرح محلهمحور به نام شهید قاسم سلیمانی خبر
داد و گفت :اگرچه طی دو هفته اخیر هیچ منطقهای از گیالن
در وضعیت قرمز کرونایی قرار نداشته ،ولی باید مراقبتها در
شهرستانهای دارای وضعیت شکننده ،تشدید یابد.
ارسالن زارع با بیان اینکه طرح غربالگری کنترل بیماری
کووید ۱۹با عنوان محلهمحور که به نام شهید سلیمانی مزین
شده؛ با مشارکت سپاه و بخشهای مختلف نظام سالمت
و جمعیت هالل احمر با جدیت در حال اجراست ،به پایش
افزون بر ۸۸درصدی جمعیت استان در اجرای این طرح تا زمان
حاضر اشاره و خاطرنشان کرد :این طرح در سه حوزه حمایتی،
نظارتی و مراقبتی اجرا می شود و فعاالن آن در تالشند عالوه
بر مقابله با همهگیری ویروس ،از بار طاقتفرسا بر دوش کادر
فداکار درمان بکاهند .زارع از پایش مجدد افراد باالی ۶۳سال
استان هم از طریق طرح محلهمحور و هم با استفاده از سامانه
علوم پزشکی و شناسایی زودهنگام و مداخله جدی دانشگاه
خبر داد و گفت :به یقین انجام طرح مذکور از گسترش ویروس
به میزان قابل توجهی جلوگیری می کند.
نماینده عالی دولت در استان یادآور شد :اگرچه هیچ منطقهای
از گیالن طی دو هفته اخیر در وضعیت قرمز کرونایی قرار
نداشته ولی برخی شهرستانها از جمله الهیجان با تعداد
افزون بر  ۵۰بستری کرونایی ،شرایط شکنندهای دارند که
نیازمند توجه بیشتر مردم به الزامات بهداشتی است .وی ادامه
داد :پیش از این و به دفعات متذکر شده بودم که برای مقابله
با بیماری ،نیازمند سبک جدیدی از زندگی هستیم و امروز
خاطرنشان میکنم تجربه ماههای اخیر به روشنی نمایانگر این
است که برای سازگاری با کرونا باید رفتاری متفاوت از گذشته
در پیش گرفته و در این زمینه فرهنگسازی کنیم.
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روزنامه

شهری

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «رضا سیروس صبری»

دوشنبه  15دی  - 99شماره 656

گزارش

«رئیس شورای شهر کرج» خبر داد؛

بهره برداری از کانون
پرورش فکری کودکان و
نوجوانان البرز

 معمار ،استاد دانشگاه و پژوهشگرفقید  -راگرامی می دارددریچه

خوش باوري از اشتباه بچگانه؛

خيال ژنرال خيلی راحت است!
مجید سعیدی -نویسنده و روزنامه نگار
خدا رحمت كند آقای مددنوعی را ...همه عمرش را در زمین فوتبال
سپری كرد.
امیر قلعه نویی ،مجتبی محرمی ،فرشاد پیوس ،ناصر محمدخانی،
مرتضی یكه و كال همه قدیمی های فوتبال خاطرات او به یاد دارند.
او شاید سواد آنچنانی نداشت ،اما در فوتبال به قدر كافی تجربه داشت
كه از راه رفتن بازیكنان متوجه می شد ،طرف چند مرده حالج است.
آقا مدد كه فوتبال را خیلی خوب می شناخت ،حرف های ماندگاری
هم داشت .مثال می گفت :تیم بستن هنر است .گلر خوب به تنهایی
یك تیم است.
اتفاقا مرحوم ناصر حجازی هم همواره چنین اعتقادی داشت .اعتقاد به
گلر خوب داشتن  .اعتقاد به اینكه دروازه بان به اندازه یك تیم ارزش
دارد و باید قراردادش معادل كل تیم باشد .این مقدمه تذكری است به
امیر قلعه نویی .موفق ترین مربی فوتبال كشورمان كه در هر تیمی بوده
آن تیم در كورس قهرمانی قرار گرفته و موجب شور و نشاط فوتبال و
البته تعالی آن بوده است .امیرخان كه هنر تیم بستنش زبانزد است .در

گل گهر هم چنان تیمی بسته كه هم خوب بازی می كند و هم سودای
صدرنشینی دارد .مهم تر اینكه رقبا از بازی كردن مقابلش ترس دارند.
درباره تیم امیر و عملكردش گفتنی زیاد است ،خصوصا از فوتبالی كه
این تیم جلوی استقالل بازی كرد .به شهادت دوست و دشمن حق گل
گهر باخت نبود .اما باخت .به خاطر یك اشتباه .اشتباهی كه امیرخان
آن را بچگانه قلمداد كرد! پرسش این است؛ اشتباه بچگانه یعنی چه؟
آری! همه در زمین اشتباه می كنند ،حتی شیری به عنوان یك مدافع
در فینال آسیا ،اما اینكه اشتباه از جانب چه كسی و چگونه صورت بگیرد
مهم است .آیا می توان قبول كرد یك سنگربان كه آخرین مدافع تیم
است و از تجربه جام جهانی و فوتبال اروپا هم برخوردار است ،اشتباهی
مرتكب شود كه شیرازه یك تیم را به هم بریزد؟ به صحنه ای كه حقیقی
در درون دروازه گل گهر مرتكب اشتباه شد ،دقت كنید .نگه داشتن توپ
و مكث كردن برای س ِرتوپ زدن ،آن هم وقتی مهاجم حریف دست گلر
را می خواند یعنی چه؟ آیا خیال امیرخان زیاد از حد راحت نیست؟
هر اشتباهی البته كه قابل بخشش است ،اما اشتبا ِه گلر گل گهر جای
بخشش ندارد ،آن هم در بازی در زمین خودی و بدون تماشاگر...

شهری

تذکر صدراعظم نوری به حناچی؛

استفاده از انرژی های نو را در دستورکار قرار دهید
سلیم نژاد گفت :بزرگراه شمالی به طول ۱۷.۵
کیلومتر یکی از پروژههای عظیم در دست
اجرا است که به محل تردد خودروهای عبوری
پایتخت و سایر مناطق کشور تبدیل خواهد
شد اما بخش عمده هزینه آن توسط مدیریت
شهری کرج تأمینشده و قرار است که بخشی
از این پروژه در آینده نزدیک زیر بار ترافیک
برود ضمن آنکه مقرر و موافقت شده پس از
تکمیل پروژه تا  ۳۰درصد از درآمدهای حاصل
از نصب عوارضی به خزانه شهر واریز شود.

رئیس شورای اسالمی شهر کرج گفت :کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز با
وسعت یک هزار و  ۵۰۰مترمربع با ظرفیتهای
مناسب برای غنیسازی اوقات فراغت کودکان
و نوجوانان با ارزش  ۵۰میلیارد لایر تکمیل
و در اختیار اداره کل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان قرار گرفت.
به گزارش «دنیای هوادار» ،اکبر سلیم نژاد عصر
شنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز
که بااعتبار  ۵۰میلیاردی از منابع شهرداری
پارک اقوام با اعتبار  50میلیارد تومانی در
کرج تکمیل شد و در اختیار این نهاد قرار
دست ساخت
گرفت ،ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن
ایام سوگواری شهادت مظلومانه فاطمه زهرا او با بیان اینکه در این دوره  ۱۶پارک بزرگ،
(س) و فرارسیدن نخستین سالگرد عروج متوسط و کوچک در کرج ساختهشده است،
شهید سلیمانی ،اظهار کرد :در طول سه سال گفت :اکنون پارک بزرگ اقوام ایرانی که
و نیم گذشته طرحها و پروژههای بزرگی در دربرگیرنده نمادهای تمام استانهای کشور
شهر اجرایی شده که بخشی از این پروژهها در است با اعتبار  ۵۰میلیارد تومان در دست
ساخت است و امسال بهرهبرداری میشود.
آیندهای نزدیک بهرهبرداری میشوند.
وی بابیان اینکه انجام هزار و  ۸۰۰هکتار همچنین در این مدت  ۸۰دستگاه اتوبوس
جنگلکاری و ایجاد فضای سبز در شهر جدید خریداریشده ضمن آنکه بهزودی ۲۰
ازجمله این اقدامات به شمار میرود ،ادامه دستگاه دیگر به ناوگان اتوبوسرانی افزوده
داد :پروژههای بزرگ عمرانی باهدف کاهش میشود.
آلودگی هوا ازجمله در زمینههای توسعه رئیس شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه
فضای سبز ،راهاندازی قطار شهری ،ساخت دوره کنونی مدیریت شهری به رغم کاستی
آزادراه و ایجاد بوستانهای تفریحی طی دوره های فراوان و کمبود منابع مالی و درآمدی
پنجم شورای شهر کرج اجرایی شده که البته موفق به انجام کارهای بزرگی شد که ماندگار
این فعالیتها بهخوبی اطالعرسانی نشده و خواهند شد ،گفت :احداث  ۱۶پارک در نقاط
مختلف شهر تنها موردی از اقدامات صورت
این انتقاد بهدرستی وارد است.
رئیس شورای شهر کرج بابیان اینکه پروژههای گرفته است و در مجموع عملکرد خوبی در
بزرگ و کوچک عمرانی ازجمله پنج فاز از حوزه توسعه فضای سبز ثبت شده است.
تقاطع غیرهمسطح حصارک را تکمیل کردیم سلیم نژاد با اشاره به احداث ساختمان کانون
و یک هزار و  ۲۵۰میلیارد تومان نیز به پروژه پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز
عظیم قطار شهری تزریقشده است ،گفت :فاز توسط شهرداری کرج ،گفت :این مجموعه با
یک خط  ۲قطار شهری به طول  ۶.۵کیلومتر وسعت یک هزار و  ۵۰۰مترمربع با ظرفیتهای
بین گلشهر تا چهارراه طالقانی تا پایان امسال مناسب برای غنیسازی اوقات فراغت کودکان
بهرهبرداری میشود ضمن آنکه فاز دو این خط و نوجوانان با ارزش  ۵۰میلیارد لایر تکمیل
بین چهارراه طالقانی و پل شهید سلطانی نیز و در اختیار اداره کل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان قرار گرفت.
در دست تکمیل قرار خواهد گرفت.

عضو شورای شهر با اشاره به استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی
و تاثیر آن بر کیفیت هوای تهران خطاب به شهردار گفت :استفاده از
انرژی های خورشیدی و پاک را در ساختمان های شهرداری بررسی
کنید.
به گزارش «دنیای هوادار» ،زهرا صدر اعظم نوری در جلسه شورای شهر
در قالب تذکر پیش از دستور به موضوع آلودگی هوای تهران گفت:
از استاندار و دولت گله دارم که علی رغم گزارشهای هواشناسی بر
پایداری هوا و شدت این ورژن سخن گفته و الزم بوده فعالیتهای
شهر محدود شود ،بعد از دو روز پیشنهاد استاندار درباره تعطیلی
تصمیم گیری نشده و باید درباره سالمت مردم پاسخگو باشیم.
او به موضوع توسعه نیروگاه های خورشیدی و پاک پرداخت و گفت:
تهران از استفاده بی رویه از منابع انرژی نظیر بنزین ،گازوییل ،نفت
و مازوت رنج میبرد که سالمت همه مردم را تهدید میکند و این
شرایط برای کالنشهرها غیرقابل تحمل است.
صدراعظم نوری ادامه داد که در این ارتباط جا دارد با جایگزین کردن
انرژ ی های تجدید پذیر و تولید برق پرداخته شود که از نظر کاهش
گازهای گلخانهای اقدام شود که اینکه یک شهر با کمترین آلودگی
انرژی اداره شود.
به گفته رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری
نسبت به جانمایی کارشناسی از این فرصت استفاده شده و برآورده

کننده نیاز واقعی شهر است
او گفت :ایجاد سازوکار الزم برای الزام به نصب پنلهای خورشیدی
در ساختمانی شهرداری تهران ،و ساختمانهای نوساز ،ایجاد نیروگاه
های خورشیدی با بیش از یکصد کیلووات تولید که بدون قطع درخت
از جمله این برنامه هاست.
وی افزود :آنچه که انتظار می ورد این است که شهردار دستور بررسی
اقدام الزم را در ساختمانهای شهرداری و طراحی و اجرای اکوپارک و
الزام در صدور پروانه را بررسی کنند.

دالیل آلودگی هوایکالنشهرها ازنگاه یک عضوکمیسیون عمران
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که تردد
گسترده خودروها و ماشین های سنگینی که از عمر مفید آن ها گذشته
و موتورسیکلت های دیزلی از یک سو و تجمع کارخانجات در سطح
کالنشهرها و اعطای مجوز ساخت ساختمان های بلند مرتبه از جمله
مهم ترین دالیل تشدید معضل آلودگی هوای کالنشهرها است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،اسماعیل حسین زهی با تاکید بر ضرورت
ورود مجلس به بحث کنترل آلودگی هوای کالنشهرها به ویژه تهران،
بیان کرد :متاسفانه چندین سال است که در کالنشهرهای کشور و به
ویزه تهران شاهد آلودگی شدید هوا در فصل سرد سال هستیم .یکی از
دالیل این امر تجمیع کارخانجات در سطح شهرها بوده که عالوه بر تولید
آلودگی توسط سوخت این کارخانجات ،شاهد تردد ماشین های سنگینی
که بعضا از عمر مفید آن ها چندین سال گذشته است ،هستیم.
وی در ادامه اظهار کرد :در کنار این مسئله تردد موتورسیکلت های دیزلی
به طور گسترده و همچنین خودروهایی که از عمر مفید آن ها گذشته

است در سطح شهرها همگی دست به دست هم داده تا این معضل
محیط زیستی تشدید شود .اعطای مجوز ساخت و ساز ساختمان های
بلند مرتبه در کالنشهرها و ایجاد محدودیت در عبور جریان هوا از دیگر
عواملی است که مزید بر علت شده است.
نماینده مردم خاش در مجلس تصریح کرد :باید جمعی از کارشناسان
باتوجه به گزارشات سازمان محیط زیست ،شهرداری کالنشهرها و حتی
نمایندگان هر یک از شهرها به بررسی این موضوع ورود کرده و به دنبال
ریشه یابی و راهکار عملی برای حل این معضل باشند .ما باید از تجربه
کشورهای توسعه یافته نیز در این زمینه استفاده کنیم.
حسین زهی در پایان تاکید کرد :بسیاری از کشورهای توسعه یافته در
چند دهه گذشته با این معضل محیط زیستی دست و پنجه نرم کرده
اند اما با اقدامات کارشناسی توانسته اند این موضوع را مدیریت و امروز
به شهرهای پاک دنیا تبدیل شوند .مجلس باید از همین روزهای آغازین
این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده و با دعوت از کارشناسان
این حوزه به دنبال راهکار عاجل باشد.

فرهنگی

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «عباس زریاب خویی»
 -مورخ ،نویسنده و نسخهشناس فقید  -را گرامی می دارد

«بانو» از جشنواره مکزیکی دیپلم افتخار گرفت
فیلم مستند «بانو» در هفتمین جشنواره بین
المللی فیلمهای مستقل مکزیک «وراکروز»
و در بخش مسابقه فیلمهای مستند بلند
موفق به کسب دیپلم افتخار شد.
«گیجگاه»بهضبطموسیقیرسید
فیلم سینمایی «گیجگاه» نخستین ساخته
سینمایی عادل تبریزی به ضبط موسیقی
رسید .موسیقی این فیلم سینمایی را پیام
آزادی میسازد و ضبط آن در آلمان صورت
می گیرد.
«طبقه یک و نیم» راهی جشنواره فیلم فجر
فیلم سینمایی «طبقه یک و نیم» به کارگردانی
نوید اسماعیلی و نویسندگی حسین نمازی،
پس از پایان فیلمبرداری و همزمان انجام
مراحل تدوین و فنی ،برای حضور در سی
و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده میشود.
انتشارلوگویفیلم«مخفیگاه»
فیلمبرداری فیلم «مخفیگاه» به کارگردانی
بنیامین نادعلی که از اواسط آذرماه آغاز
شده است همچنان در تهران ادامه دارد و
به تازگی لوگوی این فیلم توسط امیرمحمد
حسنی طراحی و منتشر شده است.
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نمایش

جهان سینما
شهاب حسینی در نقش فیزیکدان ایرانی ظاهر
میشود
شهابحسینیبازیگریکفیلمزندگینامهای
شد که با تمرکز بر زندگی یک فیزیکدان و
مخترعایرانی-آمریکاییساختهمیشود.

روزنامه

تئاتریهامقابلمجلستجمعکردند
جمعی از هنرمندان تئاتر با گرد هم آمدن در مقابل
مجلس شورای اسالمی ،مطالبات خود را در قالب
بیانیهای با نمایندگان مجلس در میان گذاشتند.
به گزارش «دنیای هوادار»  ،این تجمع صبح روزیکشنبه-
 14دیماه در مقابل درب شمالی مجلس شورای اسالمی
برگزار شد.
عالوه بر اعضای هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر،
نمایندگان هیئت مدیره انجمنهای گوناگون این تشکل
در این تجمع که در سکوت برگزار شد ،حضور داشتند.
در این گردهمای بیانیه خانه تئاتر توسط حمیدرضا
نعیمی ،هنرمند تئاتر و عضو هیئت مدیره خانه تئاتر
ارایه شد.
به گفته ایرج راد -رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر ،این
بیانیه که دربردارنده مطالبات جامعه تئاتری است،
پیشتر به نمایندگان مجلس شورای اسالمی ارایه شده و
به صحن مجلس رسیده است.
راد درباره حضور نمایندگان اصناف گوناگون در این تجمع
نیز توضیح داد :به دلیل شرایط بحرانی کرونا و نیز
آلودگی هوای تهران ،تنها نمایندگانی از هیئت مدیرههای
انجمنهای مختلف خانه تئاتر در این تجمع حضور
داشتند و از دیگر اعضاء نخواستیم که در این گردهمایی
شرکت کنند.
این تجمع در سکوت برگزار شد و فقط ایرج راد ،رئیس
هیئت مدیره خانه تئاتر و شهرام گیلآبادی -مدیرعامل
این خانه توضیحات کوتاهی درباره اعضای حاضر در
تجمع ارائه کردند.
همچنین اصغر همت -سخنگوی هیئت مدیره خانه تئاتر
نیز گفت :این تجمع کام ًال فرهنگی بوده و اعضای خانه
تئاتر پیگیر اجرای موارد مندرج در این بیانیه و مطالبات
خود هستند و امیدوارند با همراهی نمایندگان مجلس،
این مطالبات محقق شود.

در بخش های از این بیانیه خطاب به مجلسیها آمده است:
از شما میخواهیم:
کالن تئاتر در
 -۱در راستای توجه به معیشتِ خانوادهی ِ
سراس ِر ایران ،حقوق ایامِ بیکاری و تسهیالتِ بیمه و
درمان و دارو در نظر گرفته شود.
 -۲جهتِ تولید آثار نمایشی ،و رف ِع خسارتهای ناشی از
ویروس کرونا ،برای تمامِ گروهها ،اعم از حرفهای
شیو ِع
ِ
و دانشجویی ،صحنهای و خیابانی ،کودک و نوجوان،
عروسکی ،و آئینی و سنتی بودجهی مکفی و در شأن
اختصاص یابد.
مالی بالعوض و وامهای با سو ِد
-۳
ِ
تخصیص کمکهای ِ
بیکاری
کم برای خانواده شریف تئاتر که بیش از 10ماه
ِ
مطلق را با نجابت و شکیبایی تحمل کردهاند.
روزافزون
و
تعطیلی َدمب ه َدم
 -۴برای جلوگیری از
ِ
ِ
نقش مهمی در تولی ِد نمایش و
تئاترهای خصوصی که ِ
بدنهی تئاترِ ایران دارندِ ،
ردیف بودج ه حمایتی در نظر

گرفته شود.
 -۵تعیین مستمری برای سرپرستِ خانوارهای
مسکن آنان.
کمبضاعت ،و پرداخت اجارههای معوقهی
ِ
 -6افزایش بودجه حمایتی تولید تئاتر در کشور
آقایان و خانمها
کشوری که تئاتری پویا ندارد ،فرهنگ در آن رو به زوال
و سقوط است .وجو ِد تئاتر در یک سرزمین نشان از
بیان آن سرزمین دارد .اکنون که
مردمساالری و آزادی ِ
دولت تدبیر و امید ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
معاونت هنری و مرکز هنرهای نمایشی برای برونرفت از
این بحران تالشی نمیکنند یا توان الزم برای برونرفت
آزمون بزرگِ شمایان فرا
زمان ِ
از این مشکالت را ندارندِ ،
رسیده است .ثابت کنید که دغدغ ه ایرانی آباد و متعلق به
هم ه ایرانیان در وجو ِد شما هست.
جامع هبزرگِ تئاتر ایران

بشنویم| ببینیم| بخوانیم
موسیقی

کتاب

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

7th Century Before Birth

منجمدFrozen II -2
::کریسباک ::

 ::ترجمه :شکیبامحبعلی ::

آلبوم موسیقی متن مستند هفت قرن پیش از میالد  7th Century Before Birthاثری از
آهنگساز تحسینشده مصری ،شریف الوسیمی  Sherif El Wesseimyاست .این مستند
روایتی از زندگی انور الکامونی  Anwar Elkamonyتنیسور اهل کشور مصر است .این فیلم
روایتی است از تالش این ورزشکار برای رسیدن به رویایی که مصدومیت و مشکالت زندگی
را به عنوان موانعی بزرگ در سر راهش وجود داشت .کارگردان این مستند مصطفی نورالدین
 Moustafa Nouraldeenاست .شریف الوسیمی پیش از این با ساخت موسیقی متن برای
فیلمهای متعدد توانایی خود در ساخت اثری سینمایی را به نمایش گذارده بود .آهنگسازی
برای مستند تفاوتهای زیادی با فیلمهای سینمایی دارد ،در مستند دیگر از اتفاقات
باورنکردنی و غیرواقعی خبری نیست و آنچه هست تالش برای رسیدن به واقعیت است.
موسیقیمتنمستند نیز بایدتابعی از اینشرایط باشد و در کنار وجه واقعگرایانهمستند ،بار
دراماتیکی نیز داشته باشد .آثار شریف الوسیمی همواره به واسطه حالت دراماتیک شناخته
شدهاند و بدیهی است که هدف کارگردان از انتخاب چنین آهنگسازی ،همین امر باشد.
موسیقی فاقد کالم این مستند ساختاری مینیمال دارد و با بهره گرفتن از سازهای شرقی در
کنار موسیقی امبینت ،بدل به اثری شده است که از لحظه اول تا انتها مخاطب را تحت تاثیر
قرار میدهد .آلبوم  7th Century Before Birthاثری است که برای لذت بردن از آن نیازی به
دیدن مستند نیست و از همان لحظه افتتاحیه موسیقی آهنگساز توانمند مصری به ذهن
مخاطب مسلط میشود و تا پایان آلبوم او را در فضای خود محصور میکند.

بعد از موفقیت قسمت اول این انیمیشن و دریافت چندین و چند جایزه اسکار،
گلدن گلوب و ...کامال مشخص بود که سازندگان به ساخت قسمت دوم فکر میکنند
و بعد از این همه فروش بیلیون دالری قسمت دوم هیچ دور از انتظار نیست که
قسمت سوم این انیمیشن را نیز به زودی ببینیم .حاال و بعد از چند سال غیبت،
یکی از بهترین فیلم های  ، ۲۰۱۹قسمت دوم انیمیشن «یخزده» بود .که موفق به
دریافت جوایز متنوعی شد.
قسمت دوم را مانند قسمت قبلی« ،جنیفر لی» کارگردانی کرده است که یکی
از بهترین و کارکشتهترین انیمیشنسازان نسل فعلی است و از کارهای دیگر او
میتوان به انیمیشن  Wreck-It-Ralphو  A Wrinkle in Timeاشاره کرد که هر کدام
بازخوردهای فوقالعادهای از سوی منتقدان و مخاطبان داشتند .اگر این دو انیمیشن
را ندیدهاید ،توصیه جدی میکنیم که حتما آنها را تماشا کنید.
داستان «یخزده  »۲دقیقا بعد از قسمت اول شروع میشود .ملکه «السا» که هماکنون
قدرت خارقالعاده خود را کشف کرده است ،به سرزمین خود برگشته اما هنوز احساس
راحتی نمیکند و این موضوع به شدت او را اذیت میکند؛ او که از دست اطرافیانش
نیز خسته شده بود ناگهان صدایی را میشنود که دائما او را صدا میکند .او با دنبال
کردن صدا به جنگل جادویی میرسد که ماجرا از آنجا به بعد کمی برای ملکه «السا»
عجیبمیشود.

کتاب دیوار آتش نوشته هنینگ مانکل است که با ترجمه شکیبا محبعلی
منتشر شده است .هنینگ مانکل نویسنده و منتقد سوئدی است که کتابها و
نمایشنامههایش به نابرابری اجتماعی و بیعدالتیها در سوئد و خارج از کشورش
میپردازد .داستان کتاب دیوار آتش در یک روز غروب شروع میشود ،زمانی که
یک مرد میایستد تا از دستگاه خودپرداز استفاده کند ،ناگهان روی زمین میافتد و
درجا میمیرد .حدودا همان زمان یک راننده تاکسی ،توسط دو دختر نوجوان به طرز
وحشیانهای کشته میشود .دو دختر زمانی که دستگیر میشوند از کارشان پشیمان
نیستند .یکی از دخترها از بازداشتگاه فرار میکند .بالفاصله ،برق نیمی از کشور قطع
میشود و کشور دچار خاموشی و بحران میشود .یک مهندس به پست برقی که،
دچار نقض فنی شده ،میرود ،میفهمد یک ایراد عجیب وجود دارد و بازرس کورت
والندر شخصیت اصلی رمان اصرار دارد این اتفاقات با هم مرتبط است و شروع به
تحقیق میکند اما این میان خودش و حرفهاش آسیب میبیند.
و حاال در را ِه رفتن به تشییع جناز ٔه چهارم بود ،تنها مراسمی که او ً
واقعا اجباری
نداشت که برود .روز چهارشنبه ،درست وقتی که والندر داشت اداره را ترک میکرد
آن خانم بهش تلفن زد .نزدیک غروب بود و سرش بهخاطر تمرکز روی یک مورد
خستهکننده دربار ٔه سیگارهای قاچاق درد گرفته بود .رد پاهایی که به نظر میآمد به
شمال یونان میرسد ناگهان دود میشد و به هوا میرفت و...

 ::شریفالوسیمی::

دیوار آتش -هنینگ مانکل
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روزنامه

ورزشی

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «حسن جوهرچی»
 -هنرپیشه فقید سینما و تلویزیون  -راگرامی می دارد

دوشنبه  15دی  - 99شماره 656

چشم وزیر ورزش و جوانان روشن؛

سوژه

بداخالقیوبیفرهنگیبهبسکتبالهمسرایتکرد!

اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

بارها با نوشتارهایی پیرامون فضای ناسالم ،بیفرهنگی
و بداخالقی در ورزشکارانی که باید الگوی اخالق و منش
جوانمردی و گذشت باشند ،سعی کردیم توجه مدیران و
مسئوالن وزارتورزش و جوانان و فدراسیونهایورزشی را به این
امر مهم جلب کنیم اما انگار نه چشم بینا و نه گوش شنوایی
در ورزش کشورمان وجود دارد.
البته طبیعی است نباید از کسانی که به هیچوجه اصالت

ورزش و ورزشکار را نمیشناسند و بیشتر از آنکه در خدمت
ورزش و خادمان واقعی ورزش باشند ،بالی جان ورزش
شدهاند و برای داشتن و حفط صندلیهایی که به امانت به
آن ها سپرده شده است ،به هر وسیلهای تمسک میجویند
جز این انتظار داشت!
آقای وزیر بهتر نیست شاخصهای فرهنگی را برای تعمیم
و گسترش اخالق و فرهنگ در ورزش در نظر بگیرید و خط
آرمانطلبی را در سطح کالن ورزش گسترش دهید و الاقل
در حد توان خویش برای جوانان کشور عزیزمان الگوسازی
کنید!؟
در این بازار مکاره ورزش امروزی که فرق بین دوغ و دوشاب
بهسختی مشخص است و زالوصفتان چسبیده به ورزش
قادر به پاکسازی محیطهایورزشی نیستند الزم نمیدانید
با قاضی کردن کاله خویش ،گامهای خود را در رسالتی
که برعهده گرفتهاید محکمتر بردارید و از مدیران و روسای

فدراسیونها بخواهید بهجای برگزاری باری بههرجهت
مسابقات ،ابتدا انضباط و اخالق را در کارهایشان لحاظ کنند!؟
آقای وزیر چون با حرفهای شدن ورزش هزینههای باشگاهداری
هم بسیار نجومی شده است و باتوجه به مشکالت اقتصادی،
باشگاهها با خطر جدی انحالل مواجه هستند ،بیعدالتی
و ناامنی که میادینورزشی را غیرقابلتحمل کرده است،
احساس خطر نمیکنید!؟ متاسفانه مشاهده صحنههای
آزاردهنده و برخوردهای ناشایست و غیرورزشی در فوتبال و
سرایت آن به والیبال ،اکنون چشممان به درگیریهایفیزیکی
در ورزش دانشگاهی بسکتبال روشن شده که بعضی از
تازهبهدورانرسیدهها اخالق و فرهنگ را یکجا باختهاند و
میدان پاک ورزش را با گود زنبورکخانه و چالهمیدان اشتباه
گرفتهاند!
برخوردهایسطحی و سلیقهای جنابعالی و عوامل
شوجوانان
زیرمجموعهتان بهویژه معاونت فرهنگی وزارتورز 
که گویا چشموگوش خود را بهروی حرکات وقیحانه و
بیشرمانه و تاسفبار بازیکنهایی که حرمت میادین ورزشی
را زیر پا گذاشته ،بستهاند و به این مسائل دامن میزنند!
افرادی که وظیفهای در قبال فرهنگسازی در ورزش را برعهده

گرفتهاند کار بیفرهنگی در ورزش را بهجایی رساندهاند که
بسکتبال هم بههیچوجه قابلقیاس با گذشته که نام ورزش
دانشگاهی را یدک میکشید نیست!
آقای وزیر! نمیشود کار ورزش حرفهای را باری بههرجهت
پیش برد .نگاهی به چراغدرحالافول ورزش بیاندازید
و در این راستا ریشهیابی کنید و به مسائل گوناگونی که
حولمحور این نوع برخوردهایغیرورزشی و در نهایت منجر به
درگیریهایفیزیکی شدهاند را مورد بررسی قرار دهید تا از این
وضع فالکتبار رهایی یابد!
در شرایط فعلی نه داوران نه ناظران و نه بازیکنان از این
معضل اجتماعی و فرهنگی ورزشی در امان نیستند .افراط و
تفریط و زیادهروی و زیادهخواهی مدیران خودشیفته برخی
از فدراسیونهایورزشی و طرحهای «مندرآوردی» از جمله
اساسیترین معضالت ورزش کشورمان است! نادیدهانگاری
اتفاقات اخیر در مسابقات فوتبال ،والیبال هم نشات گرفته
از همین تصمیمات و برنامهریزیهای مندرآوردی است
که منجر به ایجاد صحنههایتکراری برخوردهایغیرورزشی
و زد و خوردهایفیزیکی در میدانهای پاک ورزش ما شده
است...

آگهی انتشاراخطارافراز

آگهی فقدان سند مالکیت

خواهان :آقای محمود امیری به آدرس  :تهران -کارگر شمالی  -بعد از چهار راه دکتر فاطمی  -کوچه دیدگاه  -پالک  -۱۸زنگ ۴
خوانده -۱ :آقای احمد امیری به آدرس  :تهران  -شهرک غرب  -بلوار فرحزادی  -بلوار ایوانک  -فالمک جنوبی  -کوچه رز -کوچه یاس -کوچه
یاسمن  -پالک - ۵طبقه دوم غربی
 -۲خانم زهرا امیری به آدرس  :کرج  -جهانشهر  -خیابان استانداری  -خیابان فریبا  -پالک  -۳۳طبقه سوم  -واحد۶
 -٣خانم رویا امیری به آدرس  :کرج  -مهر شهر  -بلوار ارم -بلوار ابن سینا  -خیابان  - ۱۷اول غربی  -پالک  ۳۵و ۹
 -۴آقای علی امیری به آدرس  :کرج  -جهانشهر  -خیابان کسری  -کوچه  ۳اربابی  -پالک  - ۲۱واحد ۵
 -۵خانم الهام امیری به آدرس  :کرج -جهانشهر  -خیابان کسری -کوچه  ۳اربابی  -پالک  -۲۱واحد ۵
 -۶خانم شهناز پناهیان به آدرس  :کرج  -میدان والفجر  -چهار راه نیری  -خیابان ششم غربی  -ساختمان کيميا  -واحد ۲
با عنایت به اینکه آقای رضا یزدی به وکالت از طرف آقای محمود امیری مالک مشاعی پالک ثبتی  ۱۷۲۱۲فرعی از  ۱۶۹اصلی به موجب
درخواست شماره  ۳۳۴۷۳و ۳۶۹۸۹دستور مورخه 1399/07/15و 1399/08/11تقاضای افراز سهمی موکل خود را از این اداره نموده و روز
سه شنبه مورخه 1399/11/07ساعت  ۱۱صبح برای بازدید از محل وقوع ملک تعیین گردیده با عنایت به مراتب فوق و دراجرای ماده ۱۸
آئین نامه اجرائی اسناد رسمی الزم االجرا اخطار افراز یک نوبت در روزنامه رسمی جهت ابالغ آگهی می گردد تا خواهان و خواندگان در
تاریخ مذکور در این اداره یا در محل وقوع ملک جهت بازدید از محل حضور و در صورت عدم حضور مخاطبین این اداره وفق مقررات
به وظیفه قانونی خود عمل می نماید99/795 .ف
محمد شکری  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  3کرج

آقای بهرام شریفی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند
مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول سمت شمالی قطعه سوم
تفکیکی بمساحت  128/87مترمربع بشماره پالک  ۴۹۲۱۶فرعی از  ۱۶۲اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  ۲۲۷۰فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج بنام متقاضی ثبت
و سند بشماره چاپی  ۰۰۱۱۱۲و دفتر الکترونیکی بشماره  ۱۳۹۶۲۰۳۳۱۰۰۹۰۰۵۹۳۹صادر و تسلیم
شد سپس مورد ثبت برابر سند رهنی شماره  ۱۹۹۳۵مورخ  1396/2/14دفتر ۹۵کرج در رهن بانک
صادرات قرار میگیرد که سند مالکیت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور
سند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین نامه
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالكيت
المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد99/796.ف
عباسعلی شوش پاشا  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج
از طرف اسماعیل کالنتری

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حسن حدادی سیرائی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند
مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت  75/27متر مربع قطعه  ۱۲تفکیکی به شماره
 ۷۵۴۵فرعی از  ۱۴۹اصلی فرعی مفروز از پالک  ۵۰۸۰فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی
شهرستان کرج به شماره چاپی  ۷۸۳9۶صفحه ۳۰۱جلد  256/1بنام حسن حدادی سیرائی صادر و سپس
برابر سند شماره  ۱۰۱۰۲مورخ  92/9/6دفتر خانه  ۱۷۶کرج در رهن میباشد مفقود گردیده و تقاضای صدور
سند مالكيت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالكيت نزد خود و یا انجام معامله
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل
نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالكيت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم
خواهد شد99/798 .ف
محمد شکری  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  3کرج  -از طرف حسین رضا نوری شاد

آقای مهران کوثری برابر وکالتنامه شماره زد ان اف  ۶وای بی بی ت  ۷یو اس پی مورخ  1398/12/27دفتر حفاظت
منافع جمهوری اسالمی ایران واشنگتن از طرف خانم ترانه رضوی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده
اعالم نموده است سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 120/50متر مربع قطعه ۱۱
تفکیکی واقع در طبقه دوم به شماره  ۲۷۰۳۳فرعی از  ۱۷۰اصلی مفروز از پالک  ۱۵۴۲فرعی از اصلی مذکور جزء
حوزه ثبتی شهرستان کرج به شماره چاپی  ۵۶۱۲۰۲به نام ترانه رضوی صادر و تسلیم گردیده است به علت اسباب
کشی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به
ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و
یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه
اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرراعتراضی
واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالكيت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم
خواهد شد99/797 .ف
محمد شکری  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  3کرج  -از طرف حسین رضا نوری شاد

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۵۳۹مورخ  1399/09/04هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم
بتول سلطانی بوئینی بشناسنامه شماره  ۱۶صادره از بوئین زهرا فرزند ابراهیم در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
در آن به مساحت  100/17متر مربع مفروز از پالک شماره  ۴۴۷فرعی از  ۱۷۰اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای رضا
گلچهره و با مالكیت مالک اولیه آقای شعبانعلی ناصر خاکی تایید مینماید .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد99/786 .ف تاریخ انتشار نوبت اول  1399/9/29 :و
نوبت دوم 1399/10/15
محمد شکری  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  3کرج  -از طرف:حسین رضا نوری شاد

برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۵۴۰مورخ  1399/09/04هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
داود بخشی پور خدائی بشناسنامه شماره  ۹۹۸۶صادره از کرج فرزند قربان در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
در آن به مساحت  201/71متر مربع مفروز از پالک شماره  ۶۶۱فرعی از  ۱۴۳اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای
حسین مدیر روستا که خود مالک اولیه میباشد تایید مینماید .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد99/784 .ف تاریخ انتشار نوبت اول  1399/9/29 :و
نوبت دوم 1399/10/15
محمد شکری  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  3کرج  -از طرف:حسین رضا نوری شاد

ورزشی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «ناظم سالمی»
 -مربی سازنده و پیشکسوت فقید بسکتبال  -راگرامی می دارد

جهان فوتبال

ذره بین

جاده دو طرفه نابودی؛

رامین رضاییان و پورعلی گنجی در لیست نقل و
انتقاالت ناموفق قطر
یک روزنامه قطری رامین رضاییان و مرتضی
پور علی گنجی دو مدافع ملی پوش ایران
را در لیست نقل و انتقاالت ناموفق لیگ
ستارگان قطر قرار داد.

قهرمانهای دیروز ،دیپورتیهای امروز

تست کرونای تراکتوریها منفی شد
نتیجه تست کرونای همه اعضای تیم فوتبال
تراکتور منفی شد.بر این اساس ،جواب تست
 pcrهمه اعضای تیم تبریزی منفی است و
هیچکدام از آنها مشکلی برای دیدار مقابل
ذوبآهن ندارند.
 CR7مرزهای شهرت و محبوبیت را جابجا کرد
رونالدو در حال حاضر بیشتر از تمام
باشگاههای لیگ برتر انگلیس دنبال کننده
اینستاگرامی دارد CR7 .هم اکنون 251
میلیون دنبالکننده دارد و این در حالی است
که تمامی باشگاههای لیگ جزیره در مجموع
۱۳۱میلیون دنبالکننده مجازی دارند.
مدیر اجرایی اینتر :فع ًال خبری از خرید بازیکن
بزرگ نیست
مدیر اجرایی باشگاه اینتر اعالم کرد که این
باشگاه قصد ندارد در بازار نقل و انتقاالت
زمستانی بازیکنی جدید به خدمت بگیرد.
اینتر با هتتریک الئوتارو صدرنشین شد
شاگردان آنتونیو کونته با بردی پرگل مقابل
کروتونه ،صدر جدول ردهبندی لیگ دسته
اول فوتبال باشگاهی ایتالیا را از میالن
گرفتند.
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محمدرضا ولی زاده
خبرنگار

اصوال لژیونر شدن در فوتبال ایران ،به طرز عجیبی طرفدار
دارد ،یعنی فوتبالیست های ایرانی بازی کردن در تیمهای
درجه چندم اروپایی یا رفتن به کشورهای حوزه خلیج فارس
را به ماندن در فوتبال ایران ترجیح میدهند ،عدهای موفق و
عدهای هم راه بازگشت به ایران را پیش میگیرند اما نکته
اینجاست که فوتبالیست ایرانی با کوچکترین پیشنهاد
خارجی هم هوایی میشود و همین موضوع موجب
انتخابهای بسیار بدی برای بازیکنان ایرانی شده است.
برخالف چندین سال گذشته که پرسپولیس با ثباتترین
تیم فوتبال ایران بود ،حاال در این فصل از رقابتها ،قرمزهای
پایتخت سنت شکنی کردند و دچار تغییر و تحوالت
عمدهای شدند ،شش خروجی و نه خرید سرخپوشان در این
فصل ار رقابتها حداقل با شرایطی که پرسپولیس در پنج
سال اخیر تجربه کرده است ،یک خانه تکانی و تحول اساسی
برای آنها محسوب میشود.
اما شرایط خروجیهای پرسپولیس در فصل نقل و انتقاالت،
با حال و روز این روزهای سرخهای پایتخت ،بیشباهت
نیست ،جایی که گویا هر دو طرف از این جدایی ها به یک
نحو آسیب دیدند.
علیرضا بیرانوند ،شجاع خلی لزاده ،محمد نادری ،بشار رسن،
مهدی ترابی و علی علیپور از بازیکنان اصلی فصول گذشته

پرسپولیسی ها بودند که تهران را به مقاصد مختلف ترک
کردند ،اما جدا از بشار رسن و محمد نادری که هنوز تعداد
بازیهایشان برای قضاوت کردن به عدد مناسبی نرسیده
است ،هیچکدام از بازیکنانی که از پرسپولیس جدا شدند،
شرایط مطلوبی را تجربه نمیکنند.
در ابتدا باید از علیرضا بیرانوند شروع کنیم ،دروازهبانی که در
پرسپولیس و فوتبال ایران ،هرچه که میخواست را داشت
و در باالترین حد از آمادگی خود به سر میبرد اما حاال
احوال غریبی در آنتورب دارد ،لکو سرمربی اسبق آنتورب
که از این تیم رفتنی شده است ،هیچ اعتقادی به بیرانوند
نداشت و همین امر ،سیر نیمکت نشین شدنهای متوالی
تکامل میبخشید ،جدا از مسائل فنی لکو ،برخورد مناسب و
حرفهای هم با دروازهبان اسبق پرسپولیس نداشت.
نفر دوم این این لیست ،شجاع خلی لزاده است ،کسی که
نحوه جدای ی و اتفافات پس از رفتنش به الریان قطر ،او را
به معنای کامل از چشم پرسپولیسیها انداخت .شجاع هم
اوضاع و احوالش چندان تعریفی ندارد و جزو بازیکن های
ثابت الریان قطر محسوب نمیشود ،هر باری هم که وقت
بازی کردن او فرا میرسد ،اغلب در پست دفاع راست که
پست تخصصی او هم نیست ،به کار گرفته میشود تا رفتن
از پرسپولیس برای او هم خوش یمن نباشد ،گل به خودی

بعضی ها داغشو دوست دارن

آغازمسابقات دوردوم لیگ برترهندبال زنان از۲۱دی
مسابقات دوردوم لیگ برتر هندبال زنان قرار است از ۲۱دی به میزبانی تهران
آغاز شود.براساس اعالم کمیته مسابقات فدراسیون تیمها در قالب دو
گروه ( Mو  )Nبه طورمتمرکز درتهران به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
البته هنوز از دورقبلی مسابقات یک دیدار میان اشتادسازه و کربنات
سدیم باقی مانده که روزدوشنبه انجام خواهدشد.

یک شرکت عراق حامی مالی تیم دوچرخهسواری بانوان ایران شد
با رایزنیهای صورتگرفته از سوی فدراسیون دوچرخهسواری با شرکت VIB
عراق ،مقرر شد این شرکت تا پایان سال ۲۰۲۱در ۵رویداد بینالمللی برای
 ۹ورزشکار و کادرفنی اسپانسر تیم ملی دوچرخهسواری بانوان شود .قرار
است این شرکت عراقی تمامی هزینههای مربوط به تجهیزات دوچرخه
وهزینههایکلیمسابقاتبینالمللیرابرعهدهبگیرد.
حاجیان:هدفشیمیدرفینالاست

بازیکن تیم بسکتبال شیمیدر قم گفت:هدف تیم ما کسب بهترین نتیجه
و رسیدن به فینال لیگ است،اما فشردگی بازیها کار را سخت کرده و
احتمال مصدومیتها را باال میبرد.وحید حاجیان درباره شرایط تیم
بسکتبال شیمیدر قم تا پایان هفته ششم لیگ برتر ،گفت:خداراشکر
شرایط تیم ما تا به اینجای کار خوب بوده است.
پایان ۴سال ریاست جوهری برفدراسیون زورخانهای

 ۴سال ریاست مجتبی جوهری برفدراسیون زورخانهای به پایان رسید.مجتبی
جوهری۱۵دیماه ۹۵بارأیاعضایمجمعبهعنوانرئیسفدراسیونورزش
های زورخانهای انتخاب شد که ۴سال ریاست وی بر این فدراسیون با
چالشهای زیادی همراه بود و جدا از زحمات وی برای توسعه این
رشته،عملکرد وی بارها مورد انتقاد کارشناسان این حوزه قرارگرفت.

عجیب او در دیدار با الیسیلیه ،با انتقادات بسیاری از شماره
سه اسبق قرمزها روبهرو شد.
مهدی ترابی شاید بدشانسترین خروجی پرسپولیس باشد،
مصدومیت های شدی ِد بدموقع و صدالبته متوالیاش به
او لقب بازیکن شیشهای در لیگ ستارگان قطر داده است
و عملکرد ضعیف او ،مدیران العربی شدیدا از این خرید
پشیمان کرده است ،مهدی ترابی که از بهترین بازیکنان لیگ
ایران بود ،حاال در آستانه دیپورت شدن از فوتبال قطر است.
حاال زمان مناسبی است که به عل ی علیپور برسیم ،مهاجمی
که پرسپولیسی ها نهایت تالششان برای سرخ پوش
ماندنش انجام دادند اما او پس از چندین فصل حضور در
پرسپولیس عزم سفر کرده بود و جانشین مهدی طارمی در
ماریتیمو پرتغال شد ،اما عملکرد و شرایط علیپور و طارمی
از زمین تا آسمان با یکدیگر متفاوت بود ،سرمربی ماریتینو
هیچ اعتقادی به علیپور ندارد و حتی راضی به امتحان
کردن و فرصت دادن به او هم نیست ،حاال رفتن علیپور از
ماریتیمو هم نقل محافل رسانههای این کشور شده است.
اما جدا از جدایی های پرسپولیس که شرایط مطلوبی ندارند ،به
تیم پرسپولیس هم تحت تاثیر این نقل و انتقاالت آسیبهایی
وارد شد ،پرسپولیسیها در خط دفاعی با کمبود بازیکن روبهرو
هستند و خط حمله پرسپولیس هم در شش بازی که پشت
سر گذاشته است ،هنوز پایشان به گلزنی باز نشده و هافبک ها
جور خط حمله سرخها را به دوش کشیده اند.
به هرحال لژیونر شدن به هر قیمتی عواقب خودش را دارد
اما این اختالف سطحی که برخی از بازیکنان پرسپولیس
در زمان حضورشان در تیم و پس از جدایی و رفتنشان
دارند ،به هیچ وجه طبیعی نیست ،بازیکنانی که در باالترین
حد آمادگی و سطح خود بودند اما حاال اغلبشان در آستانه
دیپورت شدن از لیگهای مختلف هستند.

خداحافظی مسعود اسماعیل پورازدنیایکشتی

دارنده مدالهای نقره و برنز کشتی آزاد جهان و طالی بازیهای آسیایی که
مدتها به دلیل آسیبدیدگی دور از میادین بود ،از دنیای قهرمانی
خداحافظی کرد .مسعود اسماعیل پور آزادکار جویباری ایران و
دارنده مدالهای نقره و برنز جهان ،طالی بازیهای آسیایی و
۳طالی آسیا با انتشار متنی از دنیای کشتی خداحافظی کرد.
سرمربی والیبال سایپا :هنوزنقاط ضعف زیادی داریم

تیم والیبال سایپا صبح دیروز در آغاز هفته هجدهم لیگ برتر با
نتیجه سه بر صفر خاتم اردکان را شکست داد .ناصر شهنازی-
سرمربی سایپا پس از این بازی اظهار کرد :هنوز نقاط
ضعف زیادی داریم که برای رسیدن به قهرمانی باید آنها
را برطرف کنیم.
آزادکاران تا  ۱۹دی به مرخصی رفتند

مرحلهنخستاردویتیمملیکشتیآزادایرانجهتحضوردرپیکارهای
قهرمانیآسیاوگزینشیالمپیکروزگذشتهبهپایانرسید.اعضای
تیم ملی کشتی آزاد پس از تمرین دیروز ،خانه کشتی را به مدت
چندروز برای استراحت ترک کردند و دومین مرحله از این اردو
به احتمال فراوان از روز ۱۹دیماه آغاز خواهد شد.
آغازاردوی تیم ملی اسکی آلپاین زنان

اردوی آمادهسازی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان ایران از روزشنبه در پیست
اسکی دربندسر آغاز شد.همزمان با بازگشایی پیست اسکی دربندسر
و با همکاری مدیریت این پیست ،زنان دعوت شده به اردوی تیم
ملی تمرینات خود را شروع کردند .تیم ملی اسکی آلپاین زنان ایران
درنهایت با چهارعضو به مسابقات قهرمانی جهان اعزام خواهدشد.
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 nصاحب امتیاز و مدیرمسئول :مهرداد تیموری

موتور چلسی همچنان خاموش است؛

پپ و شاگردان عامل
اخراج فرانکی!؟

چلسی در یک بازی خانگی با نتیجه  1-3از منچسترسیتی
شکست خورد.
دو تیم چلسی و منچسترسیتی در حالی امشب در
حساسترین بازی هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس به مصاف
یکدیگر رفتند که این بازی در نهایتا با نتیجه  1-3به سود تیم
مهمان خاتمه یافت تا عملکرد ناامیدکننده آبیها با فرانک
لمپارد ادامه پیدا کند.
در دقیقه  5زک استفن ،دروازه بان دوم منچسترسیتی که
در بازی امشب به دلیل ابتالی ادرسون درون دروازه این تیم
ایستاده بود یک اشتباه عجیب مرتکب شد .جایی که او پاس
به عقب رودری را با دست مهار کرد و باعث شد داور اعالم خطا
کند .حکیم زیاش پشت توپ ایستاد اما ضربه او بعد از برخورد
به مدافعان سیتی راهی کرنر شد.
منچستر سیتی در دقیقه  16به اولین موقعیت مهم خود
دست یافت .پاس خوب ژائو کانسلو باعث شد کوین دی
بروین در موقعیت تک به تک قرار گیرد اما ضربه این ستاره
بلژیکی با اختالف بسیار اندک از کنار دروازه چلسی عبور کرد.
در دقیقه  18بازی خوب تیم پپ گواردیوال نتیجه داد و این
تیم موفق شد گل اول خود را به ثمر برساند .پاس فیل فودن
برای ایلکای گوندوگان و چرخش فوق العاده او با یک ضربه
تمام کننده همراه بود تا منچسترسیتی  0-1پیش بیفتد.
حمالت منچسترسیتی بعد از گل اول نیز ادامه داشت .در
دقیقه  21پاس کوین دی بروین در دهانه دروازه و ضربه تمام
کننده فیل فودن به گل دوم سیتیزن ها منجر شد.
در کمال ناباوری منچسترسیتی موفق شد در دقیقه  35گل
سوم را هم وارد دروازه چلسی کند .رحیم استرلینگ روی یک
ضد حمله با دروازه حریف تک به تک شد اما ضربه او به تیر
دروازه برخورد کرد .با این حال کوین دی بروین توپی برگشتی
را تبدیل به گل کرد تا نتیجه  0-3شود.
در حالی که بازی به لحظات پایانی خود در نیمه اول نزدیک
میشد منچستر سیتی می توانست گل چهارم را هم وارد
دروازه چلسی کند اما ضربه تکنیکی ایلکای گوندوگان درون
محوطه جریمه با اختالف بسیار کم به بیرون رفت؛ موضوعی
که باید دو تیم با همان نتیجه  0-3به سود سیتی راهی
رختکنشوند.
منچستر سیتی نیمه دوم را هم بهتر آغاز کرد و می توانست در
دقیقه  54گلزنی کند اما ضربه سر رودری با واکنش فوقالعاده
ادوارد مندی راهی کرنر شد.
در دقیقه  83منچسترسیتی به یک ضربه آزاد پشت محوطه
جریمه چلسی دست یافت اما ضربه کوین دی بروین بعد از
برخورد به دیوار دفاعی راهی کرنر شد.
در در حالی که بازی به لحظات پایانی خود نزدیک میشد
چلسی موفق شد یکی از گل ها را جبران کند .در دقیقه
 92ارسال کای هاورتز در دهانه دروازه با ضربه تمام کننده
هادسون اودوی همراه بود تا نتیجه 1-3شود و بازی با همین
نتیجه نیز پایان یابد.
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 nدبیر تحریریه :الهام آمرکاشی

حرف آخر

شکایت درمانی به سبک برخی فدراسیون های ورزشی؛

مرزهاینقدوتحملپذیرینقدشوندگان
محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

نوشتن ،گزارش کردن و نقد هر مجموعه ای از سوی
خبرنگار حوزه مربوطه واکنش های متفاوتی در میان
انتقاد شوندگان ایجاد می کند .بسیاری از نقد شوندگان،
نقد مخالفین را فرصتی بی بدیل می شمارند که طی آن
فرد یا افرادی ،به رایگان ،نقاط ضعف و مشکالت وی
و مجموعه تحت مدیریت اش را آشکار می کنند و او
فرصت می یابد تا کاستی های مورد اشاره را از میان
بردارد .متقابال معدودی توان شنیدن نظر مخالف را ندارند
چه برسد به اینکه عده ای در مقام خبرنگار یا گزارشگر
اقدامات این جماعت را به نقد کشیده یا آنان را به ضعف
مدیریت نسبت دهند .بسیاری از مدیران در گذر زمان
چنان به مدح و منقبت زیردستان عادت کرده اند که هیچ
کالم مخالفی را بر نمی تابند و نقد هیچ بنی بشری را بر
وی نمی بخشند .فرجام عملکرد و نوع مدیریت این افراد
را می توان از همان ابتدا پیش بینی کرد.
رسم خبرنگاری و نوشتن در باب مسائل گوناگون،
اتفاقات روزمره و رویدادهای ریز و درشت چونان گام زدن
بر لبه دیوار باریکی است که هر زمان بیم لغزش در آن
وجود دارد .اغلب این لغزش های گفتاری و نوشتاری بر
اثر اضطرار و لزوم سرعت عمل صورت می گیرد و گوینده
و نویسنده از سر سهو و اهمال چنین لغزش هایی را

مرتکب می شوند .درست به همین دلیل و معموال این
سهو و خطاها از سوی کسانی که مورد نقد قرارگرفته
اند نادیده انگاشته می شود .این خویشتنداری دو سود
مضاعف برای آنان دارد .نخست اینکه نقد کننده با پی
بردن به اشتباه خویش و اغماض طرف مقابل فرصتی
می یابد تا عملکرد خود را مورد بازنگری قرار دهد .دوم،
چه بسا رفتارهای توام با شکیبایی و درایت طرفین،
فرصتی فراهم می سازد تا نه تنها باب مصالحه و همدلی
به کلی مسدود نشود بلکه در مواقعی منجر به همفکری
و تعامل سازنده شود .این شیوه سلوک را طی دوران
طوالنی حضور در ورزش بسیار دیده و شنیده ایم و چه
بسا در سایه چنین سلوک توام با عاقبت اندیشی میزان
اشتباهات به حداقل رسیده و بهبود امور فزونی گرفته
است.
این پیش در آمد را آوردیم تا به این نقطه برسیم که
برخی روسای فدراسیون های ورزشی با کمترین انتقاد
خبرنگاران و کارشناسان همان رشته ورزشی عنان از کف
داده و بی درنگ علیه آنان پرونده سازی می کنند .این
فدراسیون ها با تکیه بر منابع مالی و وکالیی که در
اختیار دارند مطالب و اظهارات منتقدین را زیر ذره بین
می گذارند تا باالخره مورد شکایت را پیدا کرده و علیه
او اقامه دعوا کنند .خبرنگارانی که تقریبا هیچ پشتیبان
قانونی ندارند و احتماال به سبب ناآشنایی با حقوق
قضا به راحتی می توان آنان را محکوم کرد .در همین
رابطه فدراسیونی را سراغ داریم که چندین پرونده علیه
منتقدین ریز و درشت خود گشوده و حتی علیه چهره
های شاخص همان رشته اقامه دعوی کرده ،اقداماتی از
این دست کم و بیش در برخی فدراسیون های جریان
داشته و دارد که آخرین مورد آن توسط یکی از مدال

آورترین فدراسیون ها اتفاق افتاده و خبرنگار و کارشناس
مذکور شانس آورده که روز دادگاه یکی از رفقا را با خود
برده بوده تا با ارائه وثیقه او را از بازداشت احتمالی نجات
دهد در غیر این صورت باید پس از یک عمر دوندگی و
تالش ،راهی بازداشتگاه می شد.
ذکر این مطالب به مفهوم تشویق کارشناسان و خبرنگار
به اشاعه اخبار و اطالعات غیر واقع یا اتهام زنی و هتک
حرمت به افراد نیست اما همانطور که ذکر شد برخی
مدیران ورزش و مسئوالن فدراسیون ها هنر جذب و
بهره مندی از نقدهای سازنده منتقدین را دارند و از همان
ابتدا رابطه خود با اصحاب رسانه را بر پایه تعامل توام با
احترام تعریف می کنند اما معدودی با نگاه بدبینانه و
تقسیم افراد به خودی و غیرخودی از بدو ورود در خانه
شیشه ای تحت مدیریت خویش مشغول سنگ پرانی
متقابل با منتقدین می شوند.
نتیجه هر دو مسیر مشخص و پایان کار پویندگان هر
دو راه مشخص است .همانطور که نقد لجام گسیخته
و دور از معیارهای معمول نکوهیده می نماید ،واکنش
های شتابزده و خشم آگین نقد شونده و کوبیدن بر طبل
تخاصم و تقابل نیز خاطره ای ناخوشاینده در اذهان باقی
می گذارد...

عکس و مکث

ی ران» درخوان نخست
حضور«افس 
مسابقات فوتبال باشگاههای شهرستان ری با شرکت
ت نظر هیات فوتبال شهر ری به اهتمام و
 ۳۲تیم ،تح 
هلل حسنلو آغاز
ریاست نادر فالح و مدیریت اجرایی فرجا 
گشت .رقابت تیمها در ردهی سنی نونهاالن ،جوانان و
نوجوانان ،هر ساله با شور و اشتیاقی که همواره چاشنی

اعضای تیم «افسی ران»
ایستاده از راست :علی احمدی ،جواد
رضوی،سیدصادقسیدنژاد،سیناماهیگیر،

امیرحسین یلآبادی ،محمد محمدی و

امین جعفرزاده

نشسته از راست :متین جاورسینه ،سجاد

مظفری ،مهدی افشار ،هادی جعفرزاده و
مهدیاحمدعلیپور

نفرات دخیره :متین رستمزاده ،محمد

قرهباغی ،مهدی مروتی ،فرهاد درودی و

امیرحسینآزادبخت

این ورزش تیمیست برگزار میشود ،امسال هم با
وجود پاندم ی عالمگیر کرونا تصمیم بر این شد که این
رقابتها با رعایت پروتکلهای بهداشتی مصوب برگزار
شود تا همچنان خون تازهای در رگهای جوانان برای
استمرار در فعالیتهای ورزشی دمیده شود.

تیم «افسیران» تحت هدایت «نعمت ابراهیمی»
اسب خود را زین کرد تا در این رقابتها با انگیزهای
مضاعف و بدون برخورداری از هرگونه امکانات
سختافزاری وارد گود شده تا سوای نتیجهی بهدست
آمده به روح نامیرای ورزش نوری دوباره ببخشد.

