از حرف تا عمل تئوری «سپردن فوتبال به فوتبالیها»؛

جادوگر هم
وارد میدان شد!
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با توجه به تغییرات اساسنامه فدراسیون فوتبال ،پای فوتبالیها هم به انتخابات پیشروی این
فدراسیون باز خواهد شد ،فعال «علی کریمی» به عنوان یکی از بازیکنان ملی اسبق فوتبالمان

کاندیداتوری خود را اعالم کرده است و این اعالم نامزدی کریمی بازخوردهای متفاوتی از سوی
اهالی فوتبال داشته است.

 ...ادامه درصفحه 8

«رئیس پیشین هیات فوتبال استان اصفهان» مطرح کرد:

عرق سرد بر پیشانی فدراسیون فوتبال ایران!
صفحه 6

طناب پوسیده آموزش
در رسانه ملی
صفحه 2

گاف بزرگ وزارت ورزش؛

واگذاری سرخابیها بدون
شگذاریمعنوی!
ارز 
صفحه 3

لبخند حاج قاسم ،شریک شادی
زندانیان رها شده از بند
صفحه 4
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خبر

«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به ویژه
شهید داریوش حمیدی راد راگرامی می دارد

سرمقاله

خبر اول

طناب پوسیدۀ آموزش
در رسانه ملی

افشاگری رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از وضعیت نیروگاه مازوتسوز تهران

الهام آمرکاشی -دبیر تحریریه
از قدیم االیام تا به امروز ،قریب به اکثریت رسانههای رسمی
شنیداری جامعه تا حد مطلوبی برای
و تریبونهای دیداری-
ِ
مخاطبان دارای با ِر آگاهی و افزایش آموزههای متناوب در
سنی متفاوت بوده و با توجه به نیاز
سطوح متعدد و در مراتب ِ
و ضرورت هریک از مخاطبان سیما ،تعدد کانالهایی به وجود
آمده که هریک با رویکرد متناسب برنامهها در جهت تنویر افکار
عمومی نقس بسزایی دارند و ایفای وظیفه میکنند؛ اما در این
راستا با عنایت به شماری از تبلیغات زیانرسان و اغواکنندهای
که اخیر ًا در رسانه ملی پخش شد و حساسیت افراد در راستای
اعتماد به رسانهها را بیش از پیش افزایش داد ،رصد برنامههای
آموزشی مشخص میکند مطالب و مفاهیم بهروزشده فراخور
این روزهای جامعه ،طبقهبندی نشده و مطالبی که برای عرضه،
تهیه و تنظیم میشود در پارهای مواقعً ،
صرفا جهت بستن یک
پالتوی چنددقیقهای و اتمام برنامۀ تولیدی است و از لحاظ
محتوایی مطالب خاصی را برای مخاطب در سنین کودکی در
سبد توزیع ندارد .باتوجه به فراشمولی آموزشهای مجازی و
شرایط موجود که اکثریت آموزههای کودکان از طریق رسانه
ملی تأمین میشود و با درنظرگرفتن این مهم که اولین کاراکتر
تعیینکننده در تکوین شخصیت فردی ،آموزههای ابتدایی در
سنین کودکی محسوب میشود ،توجه به این مهم و دقتنظر
درخصوص انتقال مفاهیم و چگونگی برخورد با آسیبهای
اجتماعی ،شرایط بحران ،زنگ خطرهای مکرر در سطح جامعه
و موارد اینچنینی ،گزارههای پی در پی به شمار میآید که
تعیین راه برای هریک از پیشآمدهای مشخص در
توجه و
ِ
انتقال مفاهیم راهبردی برای برونرفت از شرایط اضطرار و قوام
آمدن فعلیت فردی مورد محاسبه قرار نگرفته تا کودکان بتوانند
با پیشینههای کسبکرده برآنچه به عنوان سد یا زنگ خطری
در مقابشان دیده میشود با بهترین شیوه عمل کرده و ادامه
مسیر دهند و آنچه در آموزههای سیما این روزها به شدت لنگ
میزند ،استفاده از شیوههای قدیمی و بدون پرورش در راستای
محیط مجازی ،آسیبهای دربرگرفته و موارد عدیده در این زمینه
است و توجه به آموزههایی که به این نکته دقت داشته باشد
که کودکِ امروز در شرایط نابسامان آموزش و با قرارگرفتن در
محیط مجازی و دردسترس بودن فضاهای اینترنتی به راحتی
میتواند با ورود به درگاههای مختلف آسیبهای بیشماری را
از آن خود کند ،به طور کامل از برنامه آموزشی رسانه ملی حذف
شده و هیچگونه هشدار ،زنگ خطر و انتقال مفاهیم اساسی در
هیچیک از برنامههای موجود درنظر گرفته نشده است.
علی ربیعی -سخنگوی دولت درحالی فرودینماه جاری به نقش
تعیینکننده رسانه ملی در استمرار آموزشی کشور اشاره و تأکید
داشت که به گفتۀ وی «امر آموزش دروس از طریق شبکه ملی
قابل توجه و تعمق است»؛ اما نکته مغفول در این راستا وجهه
تربیتی آموزش در رسانه ملی است که اگر قرار است جای خالی
ِ
مدارس را به قاب تلویزیون بسپاریم ،عدم آموزههای جهتدار
شخصیتی کودکان ،حلقه مفقودهای است
برای تکوین و تکامل
ِ
که تا این لحظه به آن توجه نشده است.
کاراکتر و نقش پرورشی در کلیدواژۀ آموزش و پرورش در حالی
این روزها در مسیر خاک خوردن است که ضرورت رسیدگی
گیری اسباب فضای مجازی و
به این امر با توجه به همه ِ
دگرگونیهای تربیتی یکی از محورهای قابل رسیدگی در این
مجرا به حساب میآید و با در نظرگرفتن این بند که صر ً
احتا
بیانمیکند:آموزشوپرورشمیتواندمنشأتغییراتاجتماعی
باشد و بر این امر تأکید دارد که« :هر جامعه دستخوش تغییر و
دگرگونی است .در اغلب جوامع ،تغییر با پیشرفت مرتبط تلقی
شده از آموزش و پرورش انتظار میرود که جامعه را در نیل
به پیشرفت یاری رساند .گسترش آموزش و پرورش و اهمیت
یافتن دانش فنی و تخصصی در دورههای بازسازی و توسعه
جامعه ،میتواند به پیدایی نخبگان جدید و در نتیجه ،به تحول
در سلسله مراتب قدرت و منزلت منجر شود»؛ ضرورت رسیدگی
به این امر و سیر و روند صعودی در این مجرا از جمله اهدافی
است که انتظار میرود در چارت سیمای ملی مورد بازبینی قرار
مجازی این روزها واژۀ پرورش
بگیرد و برای آموزش و پرورش
ِ
به یغا سپرده نشود!

سوخت مازوت استفاده نمیکرد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اضافه کرد:
سوخت گازوئیل نیروگاه فوق غیراستاندارد بود و  120برابر
از حد مجاز ،آالیندگی بیشتری تولید میکرد! هجوم این
سمی به سمت شهر تهران از علل آلودگی
آالیندههای ّ
هوا است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آمارها و
اظهارنظرها درباره منابع آالینده متفاوت است ،افزود :با
وجود آن که سالیان سال آلودگی هوا را تجربه میکنیم
اما آمار مشخصی در مورد سهم منابع آالینده نداریم
همچنین اظهارنظرها درباره علل آلودگی هوا مختلف
است؛ همین امر بررسی نظارتی مجلس را سخت میکند؛
ما در فراکسیون محیط زیست مجلس به جد پیگیر این
مسئله هستیم.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خاطرنشان کرد:
برخورداری از هوای سالم حق همه مردم است و مردم
باید بدانند که کدام دستگاه متولی در کاهش منابع

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی،
جزئیات جدیدی از سوخت مورد استفاده در یک نیروگاه
مازوتسوز در اطراف تهران منتشر کرد که این سوخت
۱۲۰برابر بیشتر از حد مجاز ،مواد آالینده تولید میکند!
به گزارش «دنیای هوادار» ،سمیه رفیعی -رئیس
فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی با اشاره
به جزئیاتی از بازدیدش از یک نیروگاه مازوتسوز در
اطراف تهران اظهار کرد :این نیروگاه از گازوئیلی استفاده
میکرد که  120برابر بیشتر از حد مجاز ،مواد آالینده تولید
میکند!
رفیعی ضمن انتشار چند ویدئو درباره بازدید سرزده خود
از یک نیروگاه مازوتسوز اطراف تهران نوشت :به جهت
عمل به وظایف نظارتی مجلس و در راستای رسیدگی به
علل آلودگی هوای شهر تهران ،روزدوشنبه 15 -دیماه از
یک منبع آلودهکننده هوای تهران بازدید کردم؛ استفاده از
سوخت بدون استاندارد در این نیروگاه قابل مشاهده بود؛
نمیتوانم به صورت صددرصدی بگویم که این نیروگاه از

آالینده هوا قصور یا تخلف کردهاند.
بر اساس این گزارش ،به اعتقاد برخی مسئوالن ،یکی
از مهمترین علتهای آلودگی هوا ،استفاده نیروگاهها از
سوخت مازوت است؛ مازوت یا نفت سنگین برشی از
برج تقطیر نفت خام است که این ماده ،ارزانترین سوخت
برای کورهها ،حمامها ،تنورهای نانوایی ،موتورهای دیزلی
و برخی نیروگاهها نیز محسوب میشود.

کرونا در ایران

شناسایی اولین مورد ویروس انگلیسی در ایران؛

مرگهای ناشی ازکرونا دو رقمی شد
وزیر بهداشت از کاهش مرگ و میر ناشی از کووید۱۹
و دو رقمی شدن آمار آن در کشور خبر داد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،دکتر سعید نمکی گفت:
بعد از مدتها تالش همکارانمان امروز به مرگهای
دو رقمی ناشی از کرونا رسیدیم و به ۹۸نفر مرگناشی
از کووید ۱۹در شبانه روز گذشته رسیدیم .گرچه
اینهم زیاد است و غم انگیز .اما این کاهش حاصل
تالش شبانه روزی همه همکاران من و همه عزیزانی
است که طی این مدت ما را یاری کردند.
وی همچنین درباره ویروس جهش یافته کرونا گفت:
قرار بود اولین مواردی که از هر نوعی از ویروس
موتاسیون یافته را مشاهده کردیم ،به اطالع مردم
برسانیم .متأسفانه اولین مورد کووید ۱۹موتاسیون

یافته انگلسیی را در یک هموطن که از انگلیس
آمده بود و بعد از مدتها رصد ،پیدا کردیم .وی
در یکی از بیمارستانهای خصوصی بستری بود و
پس از بررسیهای مکرر ،تست کووید ۱۹وی از نوع
موتاسیون یافته تأیید شد.
وزیر بهداشت گفت :حال این فرد در حال حاضر خوب
است و خوشبختانه از آن جایی که از روز اول بسیار
هوشیار و آگاه بودند ،با اینکه با  pcrمنفی وارد کشور
شده بودند ،بین همراهان و خانواده شان کامال خود
را ایزوله کرده و هیچ ایاب و ذهاب به هیچ جای
مشکوک نداشتند ،تمام اطرافیان این فرد ارزیابی
شدند و خوشبختانه رد و نشانی از این ویروس را در
نزدیکان و خانوادهشان پیدا نکردیم.

نمکی درباره مورد جهش یافته ویروس در غرب
ن همکار ما
کشور ،گفت :این خبر کال تایید نشد و ای 
بارها تست شد و بیش از ۲۴۰نفر هم که با این همکار
ما در تماس بودند ،چک شدند و خوشبختانه در هیچ
یک از آنها ردی از کرونای جهش یافته انگلیسی پیدا
نشد.
نمکی تأکید کرد :تنها مورد ردیابی شده از ابتال به
کووید ۱۹انگلیسی همان فرد بستری در بیمارستان
خصوصی است که حال ایشان هم کام ًال خوب است.
مردم بدانند این گزارش به معنای وحشت جدید
نیست بلکه به معنای رعایت بیشتر پروتکلها و
ت و اگر مورد دیگری هم باشد به اطالع
مراقبتها اس 
مردم خواهد رسید.

«سخنگوی دولت»:

دولت خرید های اطمینان بخش درخصوص واکسن انجام داده است
سخنگوی دولت با انتقاد از دو قطبیسازی واکسن
داخلی و خارجی که نمیتواند هدفی جز پاشیدن بذر
ناامیدی در بین مردم داشته باشد ،اعالم کرد :دولت
خرید های اطمینان بخش در خصوص واکسن انجام
داده است.
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی
خود که در راستای رعایت پروتکلهای بهداشتی ،به
صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد ،با بیان اینکه مایلم
در این سخنگویی اعالم کنم که در سال نو میالدی و
در آستانه ورود به  ،1400ملت ایران وارد دوران نوینی
از حیات سیاسی و اجتماعی خود می شود ،به مرور
مسیرهای دستاوردهای ملت ایران در این شرایط دشوار
تاریخی پرداخت و گفت 8 :ما در سالهای گذشته فشاری
وصف ناشدنی در مقابل جنگ افروزی بی سابقه توسط
دولت ترامپ را متحمل شدیم .اما در آستانه  1400شاهد
آشکار شدن شکست سیاست فشار حداکثری هستیم
که اخرین مصداق و نمونه آن در روزهای اخیر ،شکست
آمریکا در تالش برای احیای کمیته پیگیری تحریم در
سازمان ملل بود.
از معدود کشورهای پیشتاز در ساخت واکسن
کروناهستیم

وی اضافه کرد :همزمان ما سال سختی را با همهگیری
ویروس کرونا پشت سر گذاشتیم .سالی که بر اثر
فضاسازی های خبری و پنهان کاری بسیاری از دولت
های جهان از آمار واقعی کرونا ،ایران را در رتبه های اول
همه گیری قرار داد ولی امروز در ماههای پایانی سال ،نه
تنها با همت مردم و زحمات کادر درمانی ،موفق به مهار
این ویروس شدیم ،بلکه جز معدود کشورهای پیشتاز
در تولید واکسن نیز هستیم.
سخنگوی دولت در ادامه خاطرنشان کرد :در مواجهه با
این دستاوردهای انکارناپذیر ،تالشهای پررنگ تری در
جهت ناامید کردن مردم و تحقیر دستاوردهای ملی
از یک طرف و القای وضعیت جنگی به منظور تحت
الشعاع قرار دادن دستاوردهای مقاومت مردم در برابر
تحریم ها از طرف دیگر آغاز شده است .دوقطبی سازی
میان واکسن وارداتی و واکسن ساخت داخل و اشاعه
بی اعتمادی به واکسن داخلی ،نمی تواند هدفی جز
پراکندن بذر ناامیدی و ابهام در میان مردم داشته باشد.
وی تأکید کرد :ما همواره تکرار کرده ایم که واردات
واکسن و تولید آن همزمان و در موازات هم پیش می
روند و هیچکدام ،اخاللی در روند انجام دیگری ایجاد
نمی کند .در خالل این دوقطبی سازی ،خود تحقیری

و یأس پراکنی ،نباید این افتخار ملی را از یاد برد که
ما تا امروز به رغم محدودیت های مالی تحریم ،گام
هایی را در راه تولید و آزمایش واکسن ویروس کرونا
برداشته ایم که تنها ملت های انگشت شماری قادر به
انجام آن بوده اند.
وی در ادامه یادآور شد :البته تا روشن شدن نتیجه
نهایی هنوز مراحلی باقی مانده اما تا به همین جا هم
نباید قدر دانشمندان مان را که بی وقفه در حال تالش
برای سالمت مردم بوده اند ،نادیده گرفت .البته این
فضاسازی های تبلیغاتی برای بزرگنمایی نقاط منفی و
کوچک نمایی نقاط مثبت جدید نیست .روزهای اولیه
گسترش ویروس کرونا را به یاد آوریم! شوکی که به
دنیا و ایران وارد شد و این که چگونه در آغا ِز بحران،
جریانهای خبری ،وضعیت کرونا در ایران را به عنوان یک
نقطه ضعف دولت و ملت اعالم می کردند .تا زمانی که
کتمانهای بینالمللی کنار رفت و همگان دیدیم که ما
در مقایسه با بسیاری از کشورها عملکرد بهتری داشتیم
به ویژه با این کادر بهداشت و درمان فداکار که برخالف
کادر درمان برخی کشورها نه تنها در برابر باز بودن درهای
بیمارستانها ممانعت نکردند که با جانفشانی به ستونی
محکم در موفقیتهای ملی ما بدل شدند.

جامعه

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «محمود شمسالدینی»
 شهید مدافع سالمت  -راگرامی می داردقلندر

واگذاری سرخابیها بدون ارزشگذاری معنوی!
مجید سعیدی
نویسنده و روزنامه نگار

مسعود سلطانی فر هرگاه با هجمه سرخابی ها روبهرو
می شود ،بالفاصله به سراغ گزينه روی ميز می رود:
واگذاری آن ها!
وزير محترم ورزش در صحبت های اخير خود ،برای آنكه
هرگونه ابهام و ايرادی را كه در مسير واگذاری سرخابی
ها مطرح است مرتفع سازد! اشاره صريحی به مايملک
آن ها و تراز مثبت شان از نسبت دارايی به بدهی كرده

را چند حساب می كند؟ البته ارزش معنوی نه كشک
است و نه معمای مرغ و تخم مرغ ،صحبتِ از جامعه
آماری  ٨٠ميليونی است كه شايد به وصال تدبير و اميد
نرسد!...

«البرز» چه خبر؟

«استاندار البرز» خبر داد:

رشد  ۹۴درصدی صادرات البرز
استان نیز اقدامات بسیار خوبی برای مقابله با قاچاق کاال
و ارز انجام دادهاند که در این زمینه بسیار مؤثر بوده است.

استاندار البرز گفت :صادرات البرز در ۹ماه ابتدای سال
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۴درصد رشد
داشته است.
عزیزاهلل شهبازی صبح سهشنبه در جلسه کمیسیون
برنامهریزی مقابله با قاچاق کاال و ارز استان البرز که در
سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد ،با اشاره به اینکه
هیچ موضوعی در این استان به علت شیوع کرونا معطل
نماند ،اظهار کرد :رسیدگی به مسائل حوزههای مختلف
در قالب جلسات کمتراکم با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی یا به صورت ویدئوکنفرانس صورت گرفت.
وی با قدردانی از همراهی رئیسکل دادگستری البرز،
دادستان کرج و مجموعه دستگاه قضا در استان بیان کرد:
نیروهای نظامی ،انتظامی و امنیتی و ادارهکل بازرسی

قاچاق سیستم تولید داخلی را مضمحل میکند
استاندار البرز تصریح کرد :قاچاق در واقع سمی مهلک
برای اقتصاد کشور محسوب میشود و عاملی بازدارنده در
مسیر جهش و رونق تولید و اشتغال و یکی از مؤلفههای
اساسی توسعه پایدار ،عدم وجود قاچاق کاال و ارز
محسوب است.
وی خاطرنشان کرد :قاچاق با تبعات منفی به بارآورده
سیستم تولید داخلی را مضمحل میکند ،بنابراین باید
با عزم جدی در راستای مقابله با این پدیده شوم اقدام
کنیم.
شهبازی با بیان اینکه نیروی انتظامی استان البرز در
حوزههای مختلف بهویژه در کشف قاچاق کاال و مقابله
با کرونا موفق ظاهر شده است ،گفت :در ۹ماه اخیر
کشفیات کاالی قاچاق ۸۹درصد افزایش داشته است که
نشان از همت نیروی انتظامی در این استان دارد.
وی اظهار کرد :سازمان صمت البرز نیز در راستای
شناسایی ،پشتیبانی و حمایت از کشف کاالی قاچاق
ضمن تقویت نیرو باید با جدیت بیشتری وارد عمل شود
و اقدامات مؤثریتری در این حوزه انجام دهد.
تشکیل  ۱۳۲۰پرونده تعزیراتی در البرز

استاندار البرز با بیان اینکه تعزیرات حکومتی استان
نیز در ۹ماه ابتدای سال جاری یکهزار و ۳۲۰پرونده
تشکیل داده است ،تصریح کرد :این تعداد نسبت به
مدت مشابه سال قبل رشد باالیی داشته و در این راستا
روند رسیدگیها نیز تقویت شده و امید است با همراهی
دستگاه قضا به ۱۱درصد پروندههای باقیمانده با سرعت
بیشتری رسیدگی شود.
وی بیان کرد :در خصوص دفتر اموال تملیکی استان
البرز و روند فعالیت آن باید پیگیری جدی از طریق دبیر
کمیسیون صورت گیرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظر
برسیم.
شهبازی خاطرنشان کرد :مصوب میشود که تمامی
دستگاهها بر اساس قانون به سامانه مربوطه مقابله با
کاالی قاچاق کاال و ارز در دادگستری البرز به صورت
پایلوت در کشور متصل شوند.
وی گفت :صادرات البرز در ۹ماه ابتدای سال جاری نسبت
به مدت مشابه سال قبل ۹۴درصد به مبلغ ۷۳۱میلیون
دالر رشد داشته است.
استاندار البرز اظهار کرد :امید است روند امور برای مقابله
جدی با قاچاق کاال و ارز به پیروی از تأکیدات و منویات
مقام معظم رهبری در البرز هرچه بیشتر عملیاتی شود.
وی متذکر شد :این کمیسیون دارای شأن و جایگاه بسیار
باالیی بوده و مصوبات آن از اهمیت باالیی برخوردار است
و این امر باید مد نظر تمامی مسئوالن استان قرار بگیرد.

«معاون استاندار البرز»:

استفاده ازمازوت درنیروگاه منتظرقائم ممنوع است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت :برای
کاهش غلظت آالیندههای هوا بنا شده تا مدتی میزان
توزیع بنزین معمولی در استان کاهش یابد و توزیع بنزین
یورو ۴بیشتر شود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،علی درویشپور با اشاره به
اینکه طبق استعالم از اداره کل هواشناسی البرز تا پایان
هفته شاهد پایداری هوا و پدیده وارونگی دما در استان
هستیم ،اظهار کرد :برای کاهش آلودگی هوا کمیته
اضطراری تشکیل شده که مصوبات آن به همه دستگاهها
ابالغ شده است.
وی ادامه داد :براساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی
هوای استان ،تمام فعالیتهای عمرانی که باعث تشدید

آلودگی هوا میشود تا پایان هفته متوقف شده است.
وی توضیح داد :طی مدت مذکور کلیه معادن شن
و ماسه و کارخانههای تولید بتن تعطیل و استفاده
از سوخت مازوت در نیروگاه منتظرقائم ممنوع شده
است.
این مسئول اضافه کرد :با توجه به اینکه آلودگی هوا
ممکن است برای گروههای حساسی که در سطح شهر
تردد دارند مشکل ساز شود ،آمبوالنسهای اورژانس در
معابر پرتردد حضور دارند تا در صورت بروز مشکل بتوانند
در کمترین زمان به مردم خدمات رسانی کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت :با
توجه به اینکه خودروها نقش به سزایی در آلودگی هوا
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استان ها

گاف بزرگ وزارت ورزش؛

كه جای بسی تامل دارد.
پرسش اين است؛ تراز مالی آن ها با وجود همه گفتمانی
كه از بدهی آن ها وجود دارد! چگونه در كوتاه مدت به
اين ميزان از رشد رسيده كه دارایی آن ها از مجموع
بدهی و سرمايه فزونی يافته كه امكان واگذاری آن ها از
طريق سازمان خصوصی سازی يا بورس به صورت بلوک
يا هر روش ديگری فراهم گردد؟
و نكته ديگر اينكه ،در پی تغييرات مديريتی و اعضای
هيات مديره اين دو باشگاه (!) ترازنامه آن ها مورد تایید
كدام یک از اعضا قرار گرفته و يا قرار خواهد گرفت؟
و مهم ترازهمه كه همواره مغفول باقی مانده! سرمايه
معنوی اين دو تيم است .
سرمايه ای كليدی كه مهم ترين شاخص در ارزش گذاری
برند قلمداد می گردد .به راستی وزارت ورزش برای رها
شدن از هجمه سرخابی ها (!) ارزش معنوی اين دو تيم

روزنامه

دارند بنا شده با همکاری پلیس تمامی خودروهایی که
فاقد برگه معاینه فنی هستند اعمال قانون شوند.
درویشپور تأکید کرد :عالوه براین ،طی این مدت تمامی
خودروها و موتورسیکلتهای دودزا متوقف و به پارکینگ
ارجاع داده میشوند.
وی ادامه داد :برای کاهش غلظت آالیندههای هوا بنا شده
تا مدتی میزان توزیع بنزین معمولی در استان کاهش یابد
و توزیع بنزین یورو ۴بیشتر شود.
وی گفت :برای کاهش آلودگی هوا تنها یک دستگاه
مسئول نیست و در کنار تعامل بین دستگاهی شهروندان
نیز باید با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و استفاده
کمتر از خودروهای شخصی نقش خود را ایفاء کنند.

طرح تشدید کنترل معاینه فنی
در قزوین اجرا میشود
رئیس ستاد معاینه فنی شهرستان قزوین از اجرای طرح
تشدید کنترل و اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه
فنی در این شهرستان به علت وقوع پدیده وارونگی هوا
خبر داد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از روابط عمومی معاونت
حملونقل و ترافیک شهرداری قزوین ،شیما زرآبادیپور
اظهار کرد :طبق مصوبه ستاد معاینه فنی شهرستان قزوین
مقرر شد با توجه به وقوع پدیده وارونگی هوا ،به مناسبت
۲۹دیماه روز هوای پاک و در راستای همکاری با ادارهکل
محیط زیست ،طرح تشدید کنترل معاینه فنی خودروها و
اعمال قانون خودروهای فاقد برگه معاینه فنی ،با همکاری
پلیس راهور و شهرداری قزوین از ۲۰دیماه تا ۱۵بهمنماه
اجرا شود.
خوان نصب شده در
ک
پال
های
ن
دوربی
اتصال
او افزود:
ِ
سطح شهر به سامانه سیمفا (سامانه معاینه فنی ایران)،
به منظور شناسایی پالک خودروهای فاقد معاینه فنی ،در
حال پیگیری است.
زرآبادیپور تصریح کرد :امسال نیز در روز ۲۹دی به مناسبت
روز هوای پاک ،معاینه فنی خودروهای مراجعهکننده به
مرکز معاینه فنی خودرو شهید رجایی شهرداری قزوین به
صورت نیمبها انجام میشود.
سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری قزوین
ادامه داد :همچنین شهروندان در صورت تمایل میتوانند
با مراجعه به پرتال مرکز معاینه فنی خودرو شهید رجایی
شهرداری به نشانی https://rajaeionlineres.qazvin.ir
نسبت به نوبتگیری آنالین اقدام کنند.

افزایش تولید طالی سرخ
در گیالن
مدیر امورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیالن از افزایش
تولید و متقاضیان کشت زعفران در استان خبر داد.
منوچهر پارسافر اظهار کرد :تولید زعفران یکی از مشاغل
جانبی با درآمد مناسب است که در استان گیالن سطح
زیر کشت و تعداد متقاضیان آن رو به افزایش است.
وی افزود۱۹۲ :خانوار در گیالن در تولید زعفران فعالیت دارند
و شهرستانهای املش ،رودبار ،سیاهکل ،تالش و آستار
بیش از دیگر شهرستانهای دیگر استان طالی سرخ تولید
میکنند.
پارسافر ادامه داد :تولید زعفران از سال  ۱۳۸۷به صورت
آزمایشی در گیالن شروع شد و تاکنون ۳۳هکتار از اراضی
کشاورزی این شهرستانها به کشت و تولید زعفران
اختصاص دارد.
وی تصریح کرد :اراضی باالدست برای تولید این محصول در
شهرستانهای مذکور مناسب هستند و ما توصیه میکنیم
به دلیل مناسب بودن خاک بخش جلگه گیالن برای تکثیر
پیاز زعفران افراد بیشتری برای ورود به این زمینه فعالیت
کنند.
مدیر امورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیالن خاطرنشان
کرد :در صورت توسعه اختصاص اراضی جلگه گیالن به
تکثیر پیاز زعفران عالوه بر نیاز استان ،نیاز استانهای
همجوار ما به پیاز زعفران نیز تامین خواهد شد.
پارسافر با اشاره به اینکه طعم ،رنگ و عطر از فاکتورهای
مهم یک زعفران خوب است ،گفت :در برخی از
شهرستانهای این سه فاکتور حتی بهتر از زعفرانهای
خراسان است.
وی افزود :در حال حاضر در مجموع ۵۸کیلوگرم طالی سرخ
در گیالن تولید میشود و عملکرد تولید زعفران در هر هکتار
سه کیلوگرم است که با توجه به شرایط اقلیمی گیالن
عملکرد خوبی داریم.
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روزنامه

شهری

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «مهدی بیانی»
 -بنیانگذارکتابخانه ملی ایران  -راگرامی می دارد
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جستار

لبخند حاج قاسم ،شریک شادی
زندانیان رها شده از بند
ابراهیم نوروزی فر
رئیس بسیج رسانه
استان البرز

این روزها باید برای از دست دادن مردی گریه می کردیم
که نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت اما انگار خودش
هم نمی خواهد چشمان دوستدارانش را گریان ببیند؛ گویی
خدا هم شرایط را به گونه ای فراهم کرد تا به جای اشک،
با بازگشتن  76زندانی به آغوش خانواده لبخند مهمان
صورتمان باشد.
تا به حال به چوب خط های روی دیوار زندان فکر کرده ای؟
انتظار یعنی نگاه زندانی به در تا شاید اتفاقی بیفتد و در
باز شود؛ زندان یعنی حسرت ،دلتنگی ،ندیدن و در آغوش
نگرفتن فرزندان و در یک کالم زندان یعنی انتظار.
فرقی نمی کند چه مدت را در زندان گذرانده اند ،مهم
انتظاری است که می کشند ،به خصوص اگر به دالیل
غیرعمد پایشان به محبس باز شده باشد .اینجاست که زمان
دیر می گذرد ،لحظه ها دیر سپری می شود و دلتنگی به
اوج می رسد.
هر ساله در اقدامی خداپسندانه خیرین و نیکوکاران دست
در دست هم می دهند و به یاری زندانیانی می شتابند که به
دلیل جرائم مالی و غیرعمد زندانی شده اند و با جمع آوری
کمک های نقدی اقدام به آزادی این زندانیان می کنند و
خانواده هایی را از چشم انتظاری در می آورند.
امسال نیز در آستانه سالگرد شهادت سردار حاج قاسم
سلیمانی که نه تنها ملت ایران بلکه ملت های مسلمان
منطقه ،آزادی و امنیت خود را مدیون حاج قاسم و حاج
قاسم ها هستند ،سازمان بسیج مداحان استان البرز با
همکاری ستاد دیه ،سازمان زندان ها ،بسیج حقوقدانان،
اصناف و مرکز نیکوکاری زندانیان اقدام به آزادسازی
زندانیان جرائم غیرعمد کردند.
روز موعود فرا رسید و مسئوالنی که قرار بود در این مراسم
حضور داشته باشند ،به ندامتگاه مرکزی فردیس آمدند تا
در مرحله اول در مراسم آزادسازی  ۷۶زندانی ،شریک شادی
خانواده هایی باشند که با نبود عزیزانشان شادی از خانه
هایشان پر کشیده بود.
در مرحله دوم این آزادسازی و در آستانه سالگرد شهادت
سردار دل ها ،سازمان بسیج مداحان استان البرز نیز با
همکاری و مشارکت مداحان پس از راه اندازی پویشی تحت
عنوان نذر مهربانی در فضای مجازی موفق به آزادسازی ۱۴
نفر از این مددجویان شد.
نام سردار دل ها در پوستر طراحی شده پویش نذر مهربانی
چشم نوازی می کرد و میل و رغبت مردم برای کمک های
نقدی را بیشتر و بیشتر می کرد و با وجود شرایط کرونایی
در کشور و عدم فعالیت برخی صنوف و در پی آن بروز
مشکالت مالی در خانواده ها ،باز هم در مسیر آزادی همنوع
قدم بر می داشتند.
برخی توان پرداخت مبالغ باال را نداشتند و با کمک های
اندک به یاری زندانیانی شتافتند که چشم انتظار مدد و
یاری همنوعان خود بودند اما از آن جا که اندک اندک جمع
گردد ...همان مبالغ کم نیز گره های بزرگی را باز کرد و
مادران و پدرانی را به آغوش خانواده بازگرداند البته نقش
بی بدیل اصحاب رسانه در بازنشر و انتشار پوستر و دعوت
برای شرکت در پویش نذر مهربانی را نمی توان نادیده گرفت.
امروز قرار بود مراسم بزرگداشت سردار دل ها در زندان و در

جمع چشم انتظاران آزادی برگزار شود؛ گام ها به سمت
زندان برداشته می شد ،صدای تپش قلب ها به گوش می
رسید ،همسر ،مادر ،فرزند ،پدر ،خواهر و برادر همه چشم
انتظار دیدار عزیزشان بودند.
آقای میانسالی در حال امضای چک هایی بود که هر یک
قرار بود سند آزادی یکی از این عزیزان باشد و دل خانواده
ای را شاد کند .حس و حال عجیبی بر مراسم حاکم بود.
مجلس بوی حاج قاسم می داد؛ بوی معرفت ،مردانگی و از
خود گذشتگی .کجایی حاجی؟ کجایی که ببینی حتی نامت
نیز باعث حرکت و برکت است؟
به اسامی روی کاغذ نگاه کردم ،نام چند خانم بین اسامی
زندانیان ،توجهم را به خود جلب کرد؛ تصور اینکه مادری
ماه ها یا سال ها از همسر و فرزندانش دور باشد خیلی
سخت بود .با اینکه شناختی از آن ها نداشتم اما دلم می
خواست هر چه زودتر این دقایق و ساعت ها بگذرد و انتظار
به سر برسد.
به سمت حسینیه دعوت شدیم .گام هایم آهسته تر و
نفس در سینه حبس شد .تصاویر حاج قاسم را نگاه کردم.
او هم خوشحال بود و می خندید .مدیرکل زندان های استان
البرز از طریق تریبونی که در اختیارش قرار گرفت از رشادت
ها و مکتب سردار می گفت و توصیه های الزم را به زندانیان
می کرد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان کرج نیز با بیان
موضوعاتی در وصف شهید سلیمانی مجلس را معطر کرد و
او را مرد میدان نامید و از همه خواست مرد واقعی میدان
باشند .دل ها به تپش افتاده بود و هر کس منتظر بود
نامش قرائت شود و سند آزادی خود را در روز شهادت حاج
قاسم بگیرد.
نخستین زندانی ،خانمی بود که  ۹سال از بهترین روزهای
عمرش را در زندان سپری کرده بود .نفر بعدی بانوی
میانسالی بود که زمان گرفتن برگه آزادی دستانش می
لرزید؛ نمی دانم از شدت استرس بود یا شادی؟ اما دلیلش
هر چه بود چشمانم را خیس کردم تا لرزش دستانش را
نبینم...

گزارش

«احد رسولی» انتقاد کرد؛

پروژه «رینگ  ۳۰متری اسالمآباد»
چرا به تعطیلی کشیده شد؟
رئیس کمیسیون شهرسازی ،معماری و بافتهای
فرسوده شورای شهر کرج با طرح این سؤال که پروژه
رینگ  ۳۰متری اسالمآباد چرا به تعطیلی کشیده شده
است ،گفت :شهرداری زمان اتمام این پروژه را اعالم کند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،احد رسولی عصر یکشنبه در
نطق پیش از دستور دویست و سی و یکمین جلسه
رسمی شورای اسالمی شهر کرج با اشاره به بازدید میدانی
از محدوده  ۱۷۰هکتاری اسالمآباد گفت :پارک دانایی قرار
بود دیماه سال جاری به بهرهبرداری برسد که طوالنی
شدن این پروژه در کنار بهرهبرداری از پارکینگ ،زمین
فوتبال ،والیبال و زمین ورزشی چندمنظوره در  ۲۳هکتار
از فضای محدوده  ۷۲هکتاری خدمات ما را در شهرداری
دچار نقصان میکند.
او افزود :در خصوص قراردادهایی که با برگزاری مناقصات
انجامشده است شهرداریها در اکثر موارد با اتمام قرارداد
قبل از انجام مواجه بوده است تمهید شهرداری در این
خصوص چیست؟ آیا آمادگی الزم توسط شهرداری برای
پیش بردن پروژهها بهصورت امانی وجود دارد؟ با توجه
به بررسیهای بهعملآمده شهرداری کرج آمادگی الزم
برای مدیریت ماشینآالت در چنین مواقعی نداشته و
این خود بر پیچیدگی و عدم موفقیت مدیریت شهری
اثر سوء گذاشته است.
رئیس کمیسیون شهرسازی ،معماری و بافتهای
فرسوده شورای شهر کرج گفت :با توجه به انجام عملیات
مکانیک خاک و ژئو تکنیک برای برخی از نقاط ازجمله

کوه بینهایت بیش از  ۳۰درصد نبوده لذا الزم است روی
طرحهای دادهشده توسط مهندسین مشاور بر اساس
وضعیت موجود تجدیدنظر اساسی انجام شود.
رسولی ادامه داد :قرار بود امسال رینگ  ۳۰متری مانند
بسیاری از پروژهها به سرانجام برسد ولی حتی با تعدیل
قرارداد پیمانکار قبلی در مناقصه جدید نیز شرکت نکرده
و عم ًال این پروژه به تعطیلی کشانده شده است برنامه
شهرداری برای ادامه این پروژه چیست و چه موقع این
پروژه به اتمام خواهد رسید ؟ شورای شهر چه زمانی
شاهد اتصال رینگ  ۳۰متری به خیابان شریعتی بر
اساس طرح مصوب و آزادسازی حداقل  ۱۸۰۰متری آن
خواهد بود؟
سند پالکهای اسالمآباد اخذ شود
خزانه دار شورای شهر کرج همچنین گفت :برنامه
شهرداری برای صدور سند مالکیت اسالمآباد که
عرصه آن به نام شهرداری است از ابتدای دوره مورد
تأکید بوده و جلسات متعددی نیز در این خصوص با
واحدهای مرتبط ازجمله معاونت معماری و شهرسازی
و امالک داشتهایم ،بر اساس طرح مصوب و جلسات
مکرر مقررشده بود برداشت نقشهبرداری انجام و پس
از انطباق با وضعیت موجود و خروج پالکهایی که
در این محدوده سند مالکیت اخذ کردهاند برای مابقی
زمینها سند مطابق طرح مصوب صادر و پسازآن
شهرداری مطابق الگوهای مصوب تجمیع و تفکیک
تصمیمگیری الزم را اتخاذ کند که مدتی است این
پروژه مسکوت مانده ،چرا این پروسه با سرعت و در
جهت رفاه و صدور سند مالکیت این قطعات پیش
نمیرود.
رئیس کمیسیون شهرسازی ،معماری و بافتهای
فرسوده شورای شهر کرج ضمن همکاری همهجانبه
تمامی سازمانها برای بازآفرینی فضاهای شهری در
راستای اجرای این طرح گفت :با توجه به نیازسنجیهای
انجامشده ضروری است سند پالکهای اسالمآباد اخذ
شود ،قطعات و الگوسازی قطعات بر اساس شیوه
تجمیع و تفکیک مجدد تجمیع شود ،افزایش درصد
رایگان صدور پروانه از  ۵۰به  ۷۰درصد مدنظر قرارگرفته
شود و در اجرای پروژه الگوی توسعه مسکونی تسریع و
پروژههای محرک توسعه اجرا شوند.

شهری

تهیه بیش از ۲۱۰۰کاتالیست برای تاکسیهای کرج
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج از
تهیه بیش از دو هزار و  ۱۰۰کاتالیست برای تاکسیهای
کرج خبر داد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،محمد یساولی با اشاره به اینکه
با توجه به افزایش ذرات آالینده هوا طی چند روز اخیر،
همه ما وظیفه داریم نقش خود را در کاهش آلودگی هوا
ایفا کنیم ،گفت :یک دستگاه یا یک ارگان به تنهایی از
عهده حفظ کیفیت هوا بر نمیآید و این امر در کنار تعامل
بین دستگاهی ،در گرو مشارکت شهروندان است.
او گفت :سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری کرج
برای کاهش ذرات آالینده ناشی از فعالیت تاکسیها دو
 ۲۱۷۳کاتالیست به قیمت یک و نیم میلیارد تومان
خریداری کرده است.
یساولی توضیح داد :تا کنون  ۵۰۰مورد از این کاتالیستها
در تاکسیها نصب شده و مابقی نیز تا نیمه اول بهمن
ماه نصب خواهد شد.
او در خصوص وضعیت معاینه فنی تاکسیها گفت:

رانندگان تاکسی میتوانند با پرداخت  ۵۰درصد هزینه
معاینه فنی به مراکز اعالم شده مراجعه و برگه معاینه
فنی خود را دریافت کنند.
یساولی تاکید کرد :از ابتدای سال تا کنون هم در مجموع
 ۱۱۰تاکسی جدید جایگزین تاکسیهای بسیار فرسوده
شهر شده و در نظر داریم با تامین منابع مالی ،تسهیالتی
در اختیار رانندگانی که تاکسی فرسوده دارند قرار دهیم تا
بتوانند خودروی جدید خریداری کنند.
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج
در خصوص وضعیت آالیندگی اتوبوسهای کرج هم
گفت :سال گذشته  ۸۱دستگاه اتوبوس نو وارد ناوگان
اتوبوسرانی کرج شده که تا چهار سال آینده نیاز به معاینه
فنی ندارند.
او گفت :وضعیت آالیندگی سایر اتوبوسها هم به طور
مستمر بررسی میشود تا در صورت آالیندگی از مدار
خدمات رسانی خارج و پس از رفع مشکل دوباره به
خطوطبازگردند.

فرهنگی

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «سیاوش کسرایی»
 -شاعر فقید  -را گرامی می دارد

جهان سینما
دیدن «این فیلم» دیگر جرم نیست!
سرانجام فیلمسینمایی «دیدن این فیلم
جرم است» به کارگردانی رضا زهتابچیان از
چهارشنبه ۱۷دیماه روی پرده سینماهای
سراسر کشور میرود.
روایتی بی پرده از داعش در «به اضافه مستند»
مستند «زنانی با گوشوارههای باروتی»
با روایتی صریح و بیپرده از داعش در
جدیدترین برنامه تلویزیونی «به اضافه
مستند» پخش میشود.
پایانتصویربرداریفیلمکوتاه«ناسور»
فیلم کوتاه «ناسور» به کارگردانی مسعود
روستا و تهیهکنندگی انجمن سینمای
جوانان تهران با اتمام مراحل تصویربرداری
در حال تدوین است.
انیمیشنایرانیدرفهرستاسکار
پویانمایی «گرگم و گله میبرم» به
کارگردانی امیرهوشنگ معین در فهرست
نهایی فیلمهای کوتاه انیمیشن اسکار
 ۲۰۲۱قرار گرفت.
«نارگیل»متقاضیحضوردرجشنوارهفیلمفجرشد
فیلم سینمایی «نارگیل» به کارگردانی سید
داود اطیابی و نویسندگی حمزه صالحی
متقاضی شرکت در سی و نهمین جشنواره
فیلم فجر شد.

روزنامه
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جشنواره

نجفی ۵۴ :فیلم در جشنواره فیلم فجر شرکت میکنند
روابط عمومی سازمان سینمایی درباره جزئیات جشنواره
فیلم فجر بیان کرد :امسال فیلماولیها با  ۳۲فیلم در
جشنواره شرکت کردهاند که آمار قابل توجهی نسبت به
سالهای قبل است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،تب جشنواره فیلم فجر با
ً
تقریبا هر
نزدیک شدن به ایام جشنواره بیشتر میشود.
روز اخباری درباره ثبت نام فیلمهای جدید برای حضور
در جشنواره منتشر میشود و به نظر میرسد که با این
حساب امسال با در نظر گرفتن اینکه کرونا مانع بیشتر
فعالیتهای مردم شده است ،فیلمسازی رونق خود را از
دست نداد و کرونا حریف سینماگران ما نشد.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره تعداد فیلمهای حاضر
در جشنواره و همینطور جزئیات برگزاری با مسعود نجفی
مدیرکل روابط عمومی معاونت سازمان سینمایی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی تماس گرفتیم.
نجفی در خصوص تعداد فیلمهای ثبتنامی بیان کرد
که تا این لحظه نزدیک  100فیلم برای حضور در جشنواره
فیلم فجر ثبت نا م کردهاند که باتوجه به اینکه برخی از
این فیلمها مغایر آئیننامه شرکت در جشنواره فیلم فجر
بودند ،تا این لحظه از سوی دبیرخانه  54فیلم توانستند
در این دوره از جشنواره شرکت کنند .نکته جالب توجه
اینکه از این تعداد  32فیلم اولی است که نشاندهنده
توجه بیش از پیش فیلمسازان جوان برای حضور در
جشنواره فیلم فجر است .مهلت ثبت نام امروز است و
تمدید نخواهد شد .همینطور سقف زمانی برای تحویل
 DCPفیلمها تا  20دیماه است که آن هم غیر قابل
تمدید است.
نجفی درباره علل حذف فیلمهای مغایر با آئیننامه گفت
ً
عموما یا تلهفیلم و ویدئویی بودند و یا
که این فیلمها
از شرایط دیگر حضور در جشنواره مانند پروانه ساخت یا
عدم حضور در جشنواره سال قبل برخوردار نبودند.

مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی در ادامه بیان کرد که
با توجه به خطرات ناشی از کرونا در صورتی که جشنواره
ً
قطعا تعداد فیلمهای
برای اصحاب رسانه برگزار شود
اکرانی در هر روز کمتر خواهد بود اما نشستهای خبری
آن با رعایت حداکثری پروتکلهای بهداشتی برگزار خواهد
شد .همینطور درباره سینمای اصحاب رسانه در صورتی
که امکان برگزاری آن برای خبرنگاران فراهم باشد احتمال
زیاد سینمای برج میالد خواهد بود و مانند سال قبل
یک سینمای دیگر نیز در نظر گرفته خواهد شد که هنوز
مشخص نیست.
وی در این باره بیان کرد که منتظر بررسیهای ستاد ملی
کرونا هستیم تا جواز الزم صادر و امکان حضور خبرنگاران

فراهم شود.
طبق اخبار منتشر شده از سوی روابط عمومی جشنواره
فیلم فجر ،فیلمهای ابلق به کارگردانی نرگس آبیار ،قاتل
و اهلی به کارگردانی حمید نعمتاهلل ،بدون همه چیز به
کارگردانی محسن قرایی ،کارو به کارگردانی احمد مرادپور،
مصلحت نظام به کارگردانی حسین دارابی ،آهو به
کارگردانی گلمکانی ،روشن به کارگردانی روح اهلل حجازی،
روزی روزگاری به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ ،یدو به
کارگردانی مهدی جعفری ،غیبت موجه به کارگردانی
عباس رافعی ،راند چهارم به کارگردانی علیرضا امینی و
بیشتر فیلمهای مهم و مورد انتظار امسال در جشنواره
فیلم فجر حضور خواهند داشت.

بشنویم| ببینیم| بخوانیم
موسیقی

کتاب

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

La Nehaya

 - Searchingجستوجو

زندگی نزیسته ات را زندگی کن -رابرت الکس جانسون

 ::شریفالوسیمی ::

 ::عنیشچاگانتی ::

 ::ترجمه :سیمینموحد ::

آلبوم نیو ایج بینهایت  La Nehayaاثری از شریف الوسیمی Sherif El
 Wesseimyآهنگساز مصری است .او متولد  ۱۹۸۲است و از سال  ۲۰۱۳وارد
عرصه موسیقی شده است.
این هنرمند یکی از آهنگسازان تحسینشده موسیقی مصر است که سابقه
درخشانی در ساخت موسیقی متن دارد .او در آثارش موسیقی شرق و غرب را
در هم میآمیزد و اثری ارائه میدهد که ترکیبی از آهنگسازی غربی با سازبندی
شرقی است.
آلبوم موسیقی بدون کالم بینهایت یک اثر روایی و سینمایی از این آهنگساز
مصری است که در آن از المانهای فرهنگی و جغرافیایی مصر نیز مورد استفاده
قرار گرفتهاند .آلبوم  La Nehayaشامل ۲۱قطعه و مدت تقریبی ۹۰دقیقه است و
در طول این مدت طوالنی ،مخاطب همراه با روایت موسیقایی شریف الوسیمی به
سفری در دل مصر میرود و گویی که در حال قدم زدن در فضای خاص این کشور
تاریخ است .این آلبوم تم ثابتی ندارد و فضای هر قطعه با قطعه دیگر تفاوت
کامال محسوسی دارد و هر کدام از این قطعات ریشه در یک اتفاق خاص دارد و
آهنگساز با الهام از این رخدادها این قطعات را نوشته است .در دنیا آهنگسازان
زیادی وجود دارند که پس از شنیده شدن آثارشان ،شنونده به افسوس میافتد
که چرا زودتر آثار آنها را نشنیده است و این آهنگساز مصری یکی از آنها است.

خالصه فیلم :پس از اینکه «مارگو» که به اردو رفته است جواب تلفنهمراه خود را
برای مدت طوالنی نمیدهد ،پدرش «دیوید» مجبور میشود برای یافتن حقیقت
وارد فضای شخصی دخترش در شبکههای اجتماعی شود و با چهرهی متفاوتی از
دخترش مواجه شود.
در نقد و بررسی فیلم به قلم  - James Berardinelliجیمز براردینِلی ،آمده است:
نحوهی رویکردی که نویسنده-کارگردان این اثر« ،انیش چاگانتری» ،برای ساخت این
اثر در نظر گرفته است یعنی نشاندادن صفح ه نمایش یک کامپیوتر و چیزهایی که
بر روی آن در گذر هستند ،هم بزرگترین نقطهی قوت و هم یک عقبگرد بزرگ برای
«جستوجو»( )Searchingاست.
اگرچه شاید که دیدن بازشدن و بستهشدن برنامههای کامپیوتری بر روی صفحه
نمایش یک کامپیوتر ،وارد و خارج شدن به صفحهی یک شخص در شبکههای
اجتماعی و همچنین دیدن ویدئوهای خانگی روش جالب و مستحکمی برای روایت
یک داستان نباشد اما حداقل تا دقایق پایانی اثر روش بسیار اثرگذاری است .در آن
لحظات که روایت نیاز به گستردهشدن و چیزی بیش از یک صفحهنمایش شدن دارد،
«چاگانتری» مجبور میشود که اخبار تلوزیون و همچنین تصاویر دوربینهای امنیتی
را نیز وارد داستان بکن« .جستوجو» بسیار پرتنش و مستحکم است ،فیلم هیجانی-
رازآلودی که سرعت مناسبی دارد و بخشهای احساسی قدرتمندی نیز دارد و...

«زندگی نزیستهات را زندگی کن :آزاد شدن از زندانهای تکرار و روزمرگی بعد از
سی سالگی» نوشته رابرت جانسون ( )۱۹۲۱است .این کتاب راههای روبهرو شدن با
رویاهای تحقق نیافته و رسیدن به مقصود زندگی در نیمه دوم عمر یا عبور از بحران
میانسالی را به خواننده عرضه میکند .وقتی دهه سوم زندگی آغاز میشود کمکم
احساس میکنیم زمان با سرعت هرچه تمامتر میگذرد .به سختی کار میکنیم
و بعضی جاها شاید فکرکنیم که مسوولیتهای شغلی همه زندگی را فراگرفته و
خستهکننده شدهاند ،یا شاید هم تا کنون ازدواج نکردهایم و از این موضوع دچار
افسردگی شدهایم .ازدواج میکنیم ،ولی ممکن است آن انتظاری را که از زندگی
زناشویی داشتهایم بدست نیاوردهایم .در نهایت به فکر میافتیم که از زندانی که خود
برای ساختن آن زحمت فراوان کشیدهایم خود را آزاد کنیم .زندگی زیست نشده از
همین جا آغاز می شود .بدلیل نوع انتخابهایی که تا این مرحله از زندگی داشتهایم،
چیزهایی که میتوانست در ما احساس رضایت ایجاد کند ،غایب است .حاال چه
کار کنیم ...
این کتاب میتواند کمکتان کند تا احساس یأس ،دلسردی و نارضایتیتان را متحول
کرده و به آگاهی بیشتر بدل کنید .این کتاب راههای هوشمندانهای را در اختیار شما
میگذارد تا بدون آسیب رساندن به خودتان یا دیگران مسیرهای مختلف را جستجو
و امتحان کنید.
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 -اسطوره ورزش ایران  -راگرامی می دارد

توپ و تور

«ندا عسگرنیا»:

باید برای بسکتبال زنان
خوشحالباشیم
سرمربی تیم بسکتبال زنان نارسینا میگوید :حضور بازیکنان و
مربیان خارجی در لیگ برتر بسکتبال زنان باعث افزایش سطح
مسابقات شده است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،تیم بسکتبال نارسینا تهران تا کنون
در تمام دیدارهای خود در لیگ برتر زنان پیروز شده است و در
صدر جدول گروه اول قرار دارد .این تیم با جذب سه بازیکن
خارجی یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ برتر محسوب
میشود.
ندا عسگرنیا -سرمربی نارسینا در مورد شرایط تیم خود گفت :تا
به امروز اتفاقهای خوبی افتاده است و بدون شکست بودهایم.
امیدوارم بعد از این هم بازیکنان با تالش این روند خوب را
ادامه بدهند .البته پیروزی و صدرنشینی تیم ما مالکی برای این
نیست که حتما قهرمان میشویم .تمام هدفمان قرار گرفتن
روی سکو است ،اما رقبایمان واقعا خوب هستند و از نفرات
با تجربهای استفاده میکنند .از طرف دیگر بسکتبال غیر قابل
پیشبینی است ،بنابراین تالش میکنیم تا به بهترین امسال
دست پیدا کنیم.
او در ادامه افزود :سعی کردهایم برنامههایمان را بر اساس منطق
و کیفیت مسابقات سازماندهی کنیم که خوشبختانه تاکنون
نتیجه گرفتهایم اما تیمهای دیگر هم برنامهریزی خود را دارند
و گروه ما در دور برگشت بکش بکش است .تیمهای گروه اول
سخت هستند و مسابقات ً
رسما میدان جنگ است.
سرمربی نارسینا در مورد تأثیر حضور مربی و بازیکنان خارجی
در لیگ برتر بسکتبال زنان ایران گفت :مربی خارجی مهرام تازه
آمده است و مطمئنا زیرساختهای اولیه تیم از قبل به صورت
منطقی چیده شده بوده و این مربی بهترش میکنند .حضور
مربیان و بازیکنان خارجی روی کیفیت لیگ تأثیر میگذارد
و باید برای بسکتبالمان خوشحال باشیم .تا جایی که میدانم
برای اولین بار بعد از انقالب ،این تعداد لژیونر و بازیکن خارجی
در لیگ داریم .ما هم دو بازیکن خارجی داریم و نفر سوم هم
که نیجریهای -آمریکای است به تازگی به ما پیوسته و در پست
 ۴و  ۵بازی میکند.
او در مورد حقوق و هزینههایی که بازیکنان خارجی دریافت
میکنند ،گفت :اسپانسر هر تیمی به تناسب بودجهای که برای
تیم خود در نظر گرفته ،بازیکن جذب میکند .ممکن است یک
بازیکن با درصد باالتری جذب شود ،اما اگر بخواهیم بسکتبال
را بهبود دهیم باید بازیکنان خارجی تزریق کنیم ،تا روزی به
جایی برسیم که بازیکنان ایران در کشورهای دیگر لژیونر شوند
چون واقعا پتانسیل باالیی دارند و مطمئن هستم که در آینده
اتفاقمیافتد.
عسگرنیا در مورد دیدارهای باقی مانده تیم نارسینا در دو هفته
پایانی دور برگشت گفت :این هفته مسابقه سختی با گروه
بهمن خواهیم داشت .این تیم به برد نیاز دارد و با انگیزه به
زمین میآید .ما هم برای حفظ صدرنشینی به این برد نیاز
داریم ،بنابراین مطمئنم که بازی قشنگی خواهیم داشت و
افسوس میخورم که تماشاگر نمیتوانند شاهد این مسابقه
باشند .هفته آخر هم دو بازی مقابل نامی نو و مهرام داریم
و با توجه به اینکه زمان برای ریکاوری خیلی کم است ،کار
سخت میشود.
سرمربی تیم بسکتبال زنان نارسینا در پایان از رسانهها به دلیل
انعکاس اخبار زنان تشکر و بیان کرد :از شما تشکر میکنم
که اخبار را رسانهای میکنید تا بقیه از وضعیت بسکتبال آگاه
شوند .خانمهای ایرانی با توجه به افتخاراتی که در محدودیتها
خلق میکنند ،بینظیر هستند و اخبار شما باعث میشود که
مردم بیشتر با آنها آشنا شوند.

ورزشی

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «جهانپهلوان غالمرضا تختی»

دیدگاه

«رئیس پیشین هیات فوتبال استان اصفهان» مطرح کرد:

عرق سرد بر پیشانی فدراسیون فوتبال ایران!
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

«علیاکبر ابرقویینژاد» در گفتوگویی درباره شرایط
ش رو اظهار داشت :فوتبال در
فوتبال ایران و انتخابات پی 
کشور ما ،نیازمند یک تحول جدی است.
وی تصریح کرد :ما در شرایط اقتصادی فعلی که باعث
شده تا کفگیر مجموعه فدراسیون فوتبال ایران به ته دیگ
بخورد!
ابرقوی ی نژاد خاطرنشان کرد :فوتبال ما نیاز به یک بازنگری
جدی دارد ،استراتژی فوتبال و مجموعه فدراسیون فوتبال،
مسائل اقتصادی مرتبط با آن و راه حل برای کسب درآمد،
نیازمند یک برنامه راهبردی بسیار خوب و جامعی است.
وی افزود :اکنون میبینیم که حتی بسیاری از باشگاههای
ما که همیشه شرایط اقتصادی خوبی داشتند ،به دلیل
فشارهای مالی و اقتصادی دچار وضعیت بغرنجی شدهاند
و در موقعیتی قرار گرفتهاند که به دلیل عدم برنامهریزی
مناسب و عقد قراردادهای نامناسب ،تیمهای فوتبال در
شرایط فعلی امکان استفاده از بازیکن و کادرفنی خارجی
را هم ندارند که بیشترین مشکالت به همان فشارهای
مالی و مسائل اقتصادی فدراسیون فوتبال باز میگردد.
رئیس اسبق هیات فوتبال استان اصفهان با تأکید بر حل
مسئله اقتصادی فوتبال خاطرنشان کرد :اولین چیزی که
باید مدنظر قرار بگیرد ،استراتژی درست برای درآمدزایی
است.
وی افزود :همچنین باید ساختار درستی را در فدراسیون
فوتبال و همین طور در باشگاههایی که به صورت
حرفهای و نیمه حرفهای فعالیت میکنند تبین کرد ،تا
بتوان درآمد ثابتی را برای فوتبال ایجاد نمود.
ابرقویینژاد با اشاره به روند چهار سال گذشته فدراسیون
فوتبال گفت :شرایطی که امروز فدراسیون با آن دست
و پنجه نرم میکند ،فرایند چهار سال گذشته است که
به دلیل عدم رعایت مسائل مختلف و به خصوص
مشکل عقد قراردادها ،به وجود آمد که این مسئله نیز
شامل فدراسیون فوتبال و البته دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس میشود که در این مدت مبالغ بسیار زیادی را
ت های خصوصی
که از طریق مختلف از جمله دولت ،شرک 
و فیفا به دست آمده بود ،از بین بردند ،پولهای زیادی
که حیف و میل شد که اظهر من الشمس آن ها نیز
قرارداد مارک ویلموتس است و جالب اینکه گفته می
شود ،پول را چمدانی بردهایم و به حسابی واریز کردهایم
که آن حساب مسدود شده است!
وی با بیان اینکه مشکالت قراردادی به دلیل عدم توجه
به مفاد قرارداد یا عدم رعایت مقررات بوده است ،یاد آور
شد :در مسئله قرارداد ویلموتس ،آن هایی که باید به مفاد
دقت م ی کردند ،مسائل را رعایت نکرده و آن هایی هم
که قرارداد را امضاء کردهاند ،درگیر پاسخگویی به نهادهای
مختلف هستند.
وی تصریح کرد :این افراد اکنون هم خودشان دچار
چالش شدهاند ،هم فدراسیون را به چالش کشیده اند و
هم کسانی که می خواهند درآینده وارد فدراسیون شوند
را با چالشی جدی و بدهی های سنگین درگیر خواهند
نمود.
عضو سابق مجمع فدراسیون فوتبال یادآور شد :اکنون
میبینید ساختمان اداری فدراسیون فوتبال که با زحمت
زیادی تهیه شده بود یا ساختما ن هایی که برای استقالل
و پرسپولیس به صورت اهدایی تهیه شده بود ،خیلی
راحت توقیف شدند و اگر این مسئله با تعامل و تأمین

منابع حل نشود ،چه بسا این ساختمانها به مزایده
گذاشته شوند .در این صورت حتی جایی برای نشستن
ساختار اداری فوتبال هم نخواهد بود.
ابرقویینژاد تأکید کرد :افرادی که بخواهند و برای پست
ریاست و نایب رئیسی فدراسیون فوتبال ثبت نام کنند،
باید بدانند چه جایگاه مهمی خواهند داشت .این جایگاه
در شرایط فعلی استثنایی و بحرانی است و افرادی که
توانایی مدیریت بحران را ندارند ،اصال ذهنیت ثبت نام در
انتخابات را هم نباید داشته باشند.
رئیس سابق هیأت فوتبال استان اصفهان اضافه کرد:
درست است که ثبتنام در انتخابات فدراسیون فوتبال
باعث میشود به این افراد توجه شودو رسانهها به آن
ها بپردازند ،اما باید تمهیداتی برای این مسئله اندیشید.
مسئله شهرت ،اشتیاق را برای افرادی ایجاد میکند تا وارد
جرگه انتخابات شوند که ای کاش تمهیداتی ایجاد شود و
به این شکل مطرح شدنها وجود نداشته باشد تا افرادی
که قادر هستند برنامه بلند مدت و کوتاه مدت ارائه کنند،
به انتخابات بیایند.
وی ادامه داد :کار سختی پیشروی رئیس بعدی
فدراسیون فوتبال است که به اعتقاد من باید علم مدیریت
داشته باشد و هم توانایی کار با عوامل اجرایی فوتبال را،
و هم اینکه پشت پرده و حواشی را خوب شناسایی کند،
از طرفی افرادی که توانایی تعامل و ارتباط با نهادهای
رسمی دولتی ،غیردولتی و بینالمللی مانند  AFCو فیفا
را دارند ،باید وارد فدراسیون فوتبال شوند که برای این
مجموعه نیز شناخته شده باشند.
عضو سابق مجمع فدراسیون فوتبال با بیان اینکه اسامی
مطرح شده برای ریاست فدراسیون فوتبال تکراری
هستند ،گفت :هنوز کسی برای انتخابات ثبت نام نکرده،
اما اسامی آنهایی را که مطرح میشوند ،بارها و بارها به
عنوان مهرههای همیشگی در ثبت نام وجود داشتهاند و
از نظر طرفداران فوتبال نیز این ها مهرههای سوخته به
شمار می آیند.
وی افزود :در لیست کاندیداها با اسامی مطرح شده در
جراید و رسانه مواجه شدم که به نظر من توانایی اداره
فدراسیون فوتبال ایران را از آن ها نمیبینم که بتوانند
فوتبال را از این شرایط بحرانی رهایی ببخشند.
وی معتقد است رئیس فدراسیون فوتبال باید علم
مدیریت در فوتبال ،روابط اجتماعی و ارتباطات و تعامل
را بداند و توانایی حل بحران را در ح اقل در یک برنامه

کوتاه مدت یک ساله داشته باشد.
او تصریح کرد :این توانایی هم نه فقط برای فدراسیون
فوتبال ،بلکه نیاز تمام بخشهای فوتبال کشور است؛ از
فوتبال پایه و آکادمیها تا باالترین سطح که تیم ملی و
فوتبال حرفهای است ،نیاز به تصمیم گیری و برنامه ریزی
برای تصمیم سازی درست را دارا باشد که چنین کاری
را انسا ن های شریف ،خوب و ارزشمند م ی توانند برای
فوتبال انجام دهند.
ابرقویینژاد در خصوص شرایط حضور بازنشستهها در
انتخابات پیشرو و اینکه تعدادی از اعضای هیات
رئیسه فعلی با وجود این همه مشکالت فدراسیون
و بازنشستگی قصد حضور در انتخابات را دارند ،اظهار
داشت :من نمیدانم اکنون وضعیت چطور است ،چون
متن کامل اساسنامه را نخواندهام و آن را کامل در اختیار
نداشتم ،اما هر کسی شرایط اساسنامه را داشته باشد،
میتواند ثبت نام کند.
وی افزود :جذابیت حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال
خیلی برای آن ها (هیات رئیسه فدراسیون فوتبال) مهم
است که چهره آن ها در تلویزیون و فضای مجازی باشد،
اما خودشان کالهشان را قاضی کنند که آیا دستاورد آن ها
در چند سال حضور شان در فوتبال به خصوص در چهار
سال اخیر ،موفق بوده است؟ که آن را مقابل مجمع و
طرفداران فوتبال به عنوان کارنامه درخشان ارائه نمایید؟
وی ادامه داد :احساس من این است که انشااهلل با توجه
به افزایش تعداد اعضای مجمع که بخشی از آن ها
چکیده فوتبال هستند ،کسی انتخاب شود که به سود
فوتبال گام بر دارد.
وی تصریح کرد :فردی که انتخابات می شود باید بداند
که اداره یک سال اول فدراسیون فوتبال بسیار مهم است
که باید فوتبال را از این بحران و ورشکستگی نجات دهد.
مضاف بر اینکه اعضای مجمع باید ببینند کارنامه این
افراد  20بوده یا  3یا . 7
رئیس سابق هیأت فوتبال استان اصفهان یادآور شد که
جذابیت فوتبال باعث میشود آن هایی که بارها تجدید
شدهاند یا نمره مردودی گرفتهاند ،همچنان برای ماندن
تالش می کنند ،اما ترکیب اعضای مجمع باعث سعی
دارند فردی را انتخاب کنند تا چیزی مانند گذشته نباشد
و کمتر از قبل بتوان مجمع را دسته بندی کرد و انتخابات
را یک جانبه پیش برد.

ورزشی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «محمود معزی پور»
 -پیشکسوت فقیدکشتی  -راگرامی می دارد

جهان فوتبال
ُرم به دنبال همتیمی اوکراینی میالد محمدی
باشگاه خنت آماده جذب مهاجم جدیدی در
نقلوانتقالهای زمستانی میشود ،زیرا رومان
یارمچوک ،مهاجم اوکراینیاش را از دست
خواهد داد .یارمچوک 25ساله پیشنهاد جدی
و بسیار خوبی از رم ایتالیا دریافت کرده و به
احتمال فراوان ماه جاری راهی سری  Aخواهد شد.
 ۶بازیکن منچستریونایتد در لیست خروجی
نشریه انگلیسی «سان» با انتشار گزارشی مدعی
شد؛ مدیران باشگاه منچستریونایتد قصد دارند
در پنجره نقلوانتقاالت زمستانی 6بازیکن
خود را در لیست خروجی قرار دهند تا با
جدایی آنها ،جا برای حضور خریدهای جدید
در این تیم باز شود.
زنیت با آزمون در امارات اردو میزند
تیم فوتبال زنیت اردوی زمستانیاش را از
15ژانویه (26دی) در امارات آغاز میکند .قرار
است سرمربی زنیت برای این اردوی خارجی
چندین بازیکن جوان را نیز فرا بخواند.
توافق اولیه ارزوروم اسپور با مجید حسینی
مدیریت باشگاه ارزوروم اسپور برای تسریع
در روند جذب بازیکنان جدید در پنجره
نقلوانتقالهای زمستانی با مجید حسینی،
مدافع ایرانی ترابزوناسپور به توافق اولیه
رسید.
جوایز برترینهای ماه لیگ ستارگان به تیم
کریمی رسید
یوسف بالیلی -بازیکن تیم قطر اس سی به
عنوان بهترین بازیکن ماه دسامبر  2020در
این رقابتها انتخاب شد.
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دریچه

دوسال بالتکلیفی هیات ژیمناستیک استان بوشهر!

اختالف بر سر لیست اعضای مجمع است
محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

حدود دوسال از بالتکلیفی هیات ژیمناستیک استان بوشهر
سپری می شود و مدت هاست اهالی ژیمناستیک استان
خواهان برگزاری انتخابات هستند اما اعمال نظر فدراسیون
مانع از تعیین تکلیف هیات شده است.
اداره کل ورزش و جوانان استان از همان ابتدا خواهان
برگزاری انتخابات در وقت قانونی و تعیین تکلیف هیات
بوده اما مسئوالن فدراسیون بنا به دالیلی این مهم را به
تاخیرانداختند.
اداره کل ورزش استان تا کنون دوبار اقدام به برگزاری
انتخابات کرده و هر دو بار نیز هماهنگی های الزم را با
فدراسیون انجام داده اما بار اول هیچ کدام از مسئوالن
فدراسیون در مجمع حضور پیدا نکردند و بار دوم نیز با وجود
فراهم شدن مقدمات و زمان مجمع اما دست اندرکاران
فدراسیون خواهان با انگشت گذاشتن روی لیست اعضای
مجمع خواهان ایجاد تغییرات مجدد در لیست اعضای
مجمعشدند!
در همین راستا محمود برقک رئیس پیشین هیات
ژیمناستیک استان و یکی از چهار نامزد ریاست هیات به
خبرنگار ما گفت :نزدیک دوسال است که بوشهر رئیس
هیات ندارد و فدراسیون حاضر نیست انتخابات را برگزار
کند .تاکنون دوبار زمان انتخابات تعیین شده اما مسئولین

فدراسیون حاضر به همکاری نشدند.
وی در ارتباط با دالیل کارشکنی فدراسیون تاکید کرد :آن ها
مدام به لیست ارائه شده از سوی اداره کل ایراد می گیرند
و خواهان تغییر آن هستند .دفعه آخر هم نه تنها دوباره
خواستار تغییر لیست شدند بلکه تاکید داشتند یکی از ۵
هیات منتخب شهرستان در مجمع حضور نداشته باشد .آنان
همچنین نسبت به تغییر نماینده مربیان ،داوران و باشگاه ها
تاکید داشتند که با توجه به خالف آیین نامه بودن این موارد
ما سه نفر از نامزدهای ریاست هیات به این امر اعتراض
کردیم و اداره کل نیز نامه را به وزارت ورزش ارسال کرده تا
تعیین تکلیف شود .واقعیت این است که آن ها دنبال فرد
موردنظر خودشان هستند و چون می دانند در هر شرایطی
اقبال الزم را ندارند بنابراین بدون توجه به اینکه بالتکلیفی
طوالنی مدت چه بر سر ژیمناستیک استان می آورد هدف

خودشان را دنبال می کنند.
در همین راستا طی تماس با کشتکار معاونت اداره کل
ورزش و جوانان استان بوشهر ،نامبرده نیز ضمن تایید
بالتکلیفی دو ساله هیات ژیمناستیک استان خاطرنشان
کرد :اداره کل تا جای ممکن با فدراسیون همکاری کرده
اما متاسفانه مسئوالن فدراسیون حاضر به همکاری با ما
نیستند .آیین نامه حدود و وظایف دو طرف را مشخص کرده
و ایضا در مورد اعضای مجمع صراحت دارد بنا براین ما نمی
توانیم خالف آیین نامه رفتار کنیم .در هر حال به نظر من
وزارت ورزش موظف است پا پیش بگذارد و مسئله را حل
و فصل کند تا انتخابات قانونی برگزار شود .برای ما در اداره
کل تفاوتی نمی کند کدام یک از نامزدها رییس هیات شود
آنچه که برای ما اهمیت دارد اجرای درست قانون و رعایت
مفاد آیین نامه است.

بعضی ها داغشو دوست دارن

معروف همچنان درانتظاربازی
باتوجه به تعویق مجدد لیگ برتر والیبال چین ،پاسور تیم ملی ایران همچنان
باید منتظر انجام نخستین بازی باشگاهی خود در صل جاری باشد.بااعالم
فدراسیون والیبال چین ( ،)CVAبهدلیل شیوع مو ج جدید ویروس کرونا در
استانهای شمالی این کشور ،لیگ برتر چندرشته ورزشی از جمله والیبال
این کشور برای پیشگیری از مبتالشدن به تعویق افتاد.

زینبکرمی بین برترین دروازهبان فوتسال جهان درسال۲۰۲۰
دروازهبان تیم مس رفسنجان در بین ۱۰دروازهبان برتر فوتسال جهان قرار
گرفت.سایت معتبر فوتسال پلنت که هر ساله بهترینهای فوتسال جهان
را انتخاب میکند ،انتخاب بهترینهای فوتسال جهان درسال ۲۰۲۰را
آغاز کرده و درگام دوم به سراغ انتخاب بهترین دروازهبانان فوتسال
جهان رفته که نام زینب کرمی هم در این لیست قرار گرفته است.
کشتی ایران با تفکرجامجهانی محورخراب شد

رئیس فدراسیون کشتی گفت:متأسفانه کشتی ایران را با تفکر جامجهانی محور
خراب کردند.علیرضا دبیر افزود:اگر کشتی در میان مردم محبوب است،
ً
قطعاهادی عامل یکی از عوامل آن بوده است.گزارشگران فوتبال از هرکسی
که دلخوری دارند اورا تخریب میکنند ،اما هادی عامل هرچند ازخیلیها
هم دلخور بود،اما کشتی را در صداوسیما همواره بزرگ نشان داد.
برای بازگشت به تیم ملی درلیگ مبارزه میکنم

فرزان عاشورزاده گفت :قصد حضور در رقابتهای لیگ برتر را نداشتم ولی
صحبتهای سرمربی تیم ملی در خصوص نگاه ویژه به لیگ برای انتخاب
تکواندوکاران ،باعث تغییر نظرم شد .ملی پوش تکواندو کشورمان افزود:
هدف اصلی من بازگشت به ترکیب اصلی تیم ملی است و برای رسیدن
به همین هدف هم در لیگ مبارزه میکنم.

حمیده عباسعلی به لیسبون اعزام نمی شود

بانوی المپیکی کاراته ایران با هدف رسیدن به آمادگی مطلوب
به رقابتهای «کاراته وان» پرتغال اعزام نمیشود.نخستین
مرحله از رقابتهای لیگ جهانی کاراته درسال ۲۰۲۱طی
روزهای اول تا سوم اسفندماه بهمیزبانی پرتغال در لیسبون
برگزارخواهدشد.
کاوه :تیلوربیاید ،یزدانی هم به ایتالیا میرود

مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد گفت :اگر حضور در رقابتهای
بینالمللی «ماتیو پلیکونه» ایتالیا به نفع کشتی کشورمان برای
حضور در المپیک باشد حتما حضور خواهیم یافت .برای مثال
اگر «دیوید تیلور» آمریکایی در این تورنمنت حضور یابد به طور
حتم «حسن یزدانی» هم عازم این کشور خواهد شد.
هشت ملیپوش دراولین لیگ جهانی۲۰۲۱کاراته

تیم ملی کاراته ایران با هشت ورزشکار و سه مربی در اولین مرحله لیگ جهانی
در سال  ۲۰۲۱شرکت خواهد کرد .ذبیحاله پورشیب ،سجاد گن جزاده ،امیر
مهد یزاده،بهمنعسگری،صالحاباذریوعلیاصغرآسیابریدرکومیته
مردان و رزیتا علیپور و سارا بهمنیار در کومیته زنان ،ترکیب تیم اعزامی
ایران را تشکیل میدهند.
مهسامجللی:آمادهحضوردرگزینشیالمپیکهستیم

مربی تیم ملی قایقرانی آبهای آرام زنان ایران گفت:ملیپوشان را تا زمان حضور
درمسابقاتگزینشیالمپیکدرتایلندبهسطحیازآمادگیمیرسانیمتا
بتوانند نتایج خوبی کسب کنند.وی افزود:سعی کردیم درمدت زمانی
که اردویی برگزار نمیشد و قایقرانان خود تمرین میکردند ،آنان را از
دور رصد کنیم و کموبیش تمرینات آنان را کنترل میکردیم.
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داستان جلد

از حرف تا عمل تئوری «سپردن فوتبال به فوتبالیها»؛

جادوگر هم وارد میدان شد!
محمدرضا ولی زاده
خبرنگار

با توجه به تغییرات اساسنامه فدراسیون فوتبال ،پای
فوتبالیها هم به انتخابات پیشروی این فدراسیون باز
خواهد شد ،فعال «علی کریمی» به عنوان یکی از بازیکنان
ملی اسبق فوتبالمان کاندیداتوری خود را اعالم کرده است و
این اعالم نامزدی کریمی بازخوردهای متفاوتی از سوی اهالی
فوتبال داشته است.
در ابتدا باید بگوییم که علی کریمی بدون شک یکی از
بهترین بازیکنان تاریخ قاره آسیا و فوتبال ایران بوده است
و بحثی در بزرگی او در مستطیل سبز وجود ندارد ،از منظر
جایگاه اجتماعی هم شمایل خوبی در میان مردم دارد و
جدا از عُ شاقی که در هواداران پرسپولیس و حتی تراکتور
دارد ،از جایگاه قابل احترامی هم در میان استقاللیها و
دیگر تیمهای فوتبالمان برخوردار است و همین شرایط ،در
نگاه اول به اندازه کافی حضور علی کریمی را در انتخابات
فدراسیون فوتبال جذاب کرده است.
اما جدا از ابعاد تبلیغاتی و رسانهای ،که از علی کریمی ،یک
کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال ساخته است ،آیا واقعا او
برای رسیدن به باالترین مقام حقوقی در فوتبال
ایران یک گزینه اصلح به حساب می آید؟
اینکه اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران
پس از کشمکش های فراوانی ،تغییر

کرد و کلیت آن حرفه ای سازی شد ،اقدام بسیار رو به جلویی
برای فدراسیون بایر پنج ستاره فوتبالمان است ،اما هنوز هم
در بخش انتخابات فدراسیون ابهاماتی وجود دارد که شرایط را
کمی غیرقابل تصور کرده است.
علی کریمی در طول دوران حرفهای شاید به اندازه تمام هم
دورهایهایش حاشیه داشته است ،به حدی که گویا کریمی،
جنجال و درگیری با یکدیگر پیمان اخوت بستهاند .از درگیری
با علی دایی ،صادق درودگر ،درگیری در تیم امید و محرومیت
یکساله از سوی  ،AFCدرگیری با امیر عابدینی و محمد
رویانیان و حتی سردار آجرلو ،اخراج از تیم ملی در مسابقات
غرب آسیا در اردن به دستور دادگان ،لگد معروف به ساک
پزشکی در جام جهانی  ۲۰۰۶پس از تعویض و حتی درگیری
نصفه و نیمه با افشین قطبی گرفته تا همین چند سال
گذشته که با اختالف نظر و درگیریهای عجیب با کارلوس
کیروش خواسته و ناخواسته به اختالف و شکاف بزرگ میان
پرسپولیسی ها و تیم ملی وقت دامن زد.
اما کسی که در تمام دوران بازی و حتی پس از کنار گذاشتن
فوتبال حرفهای تا این حد با اهالی فوتبال درگیری داشته
است و هیچگاه قصد تعامل با کسی را نداشته و ندارد ،چطور
میتواند موضوع «اتحاد فوتبالیها» را مطرح کند و کشتی به
گِل نشسته فوتبال را به سمت ساحل آرامش هدایت کند؟
یکی دیگر از مواردی که در خصوص علی کریمی باید به آن
اشاره کرد ،سابقهی مدیریتی است ،علی کریمی حتی برای
مربیگری هم تجرب ه و سبقهی کافی را ندارد حاال چه برسد
بخواهد برای ریاست فدراسیون فوتبال از حضورش صحبت
شود که اوضاع قطعا وانفسا خواهد شد.
خبرهایی مبنی بر مشخص شدن ترکیب
کاری کریمی برای حضور در
فدراسیون به گوش

میرسد ،حاال اینکه باز هم بخواهد پای ابراهیم شکوری به
فدراسیون فوتبال باز شود ،مجددا باید منتظر فاجعههای
جدیدی باشیم ،زیرا فوتبال ایران نیاز به مدیری کاربلد دارد
تا ماشین های متعصب امضا ،که جز چشم چیزی نگویند.
در ضمن ،امیدواریم در انتخابات میزان تحصیالت هم در
نظر گرفته شود ،تا خدایی نکرده پس
از پایان رایگیری و کشف
رزومه کاری و تحصیلی فرد
منتخب ،مورد تمسخر
دیگر کشورها قرار
نگیریم .به هرحال
عقل و منطق،
ریاست یک
فرد فوتبالی را به
چهرههای سیاسی
و اقتصادی در
فدراسیون فوتبال ترجیح
میدهد ،اما یک مدیر فوتبالی
نه هر فردی که صرفا
در فوتبال حضور
داشته است.

علی کریمی در طول دوران حرفهای شاید به
اندازه تمام هم دورهایهایش حاشیه داشته
است،بهحدیکهگویاکریمی،جنجالودرگیری
با یکدیگرپیمان اخوت بستهاند .ازدرگیری با
علی دایی ،صادق درودگر ،درگیری درتیم امید
و محرومیت یکساله ازسوی ،AFCدرگیری با
امیر عابدینی و محمد رویانیان و حتی سردار
آجرلو ،اخراج از تیم ملی در مسابقات غرب
آسیا در اردن به دستور دادگان ،لگد معروف
به ساک پزشکی در جام جهانی  ۲۰۰۶پس از
تعویض و حتی درگیری نصفه و نیمه با افشین
قطبی گرفته تا همین چند سال گذشته که با
اختالف نظر و درگیریهای عجیب با کارلوس
کیروش خواسته و ناخواسته به اختالف و
شکاف بزرگ میان پرسپولیسی ها و تیم ملی
وقت دامن زد.
اما به تصور نگارنده ،حضور علی کریمی
در انتخابات فدراسیون فوتبال تا همان
حد تبلیغاتی که مثال به اساسنامه
فدراسیون فوتبال احترام گذاشته
شده است ،وگرنه از فدراسیونی که
ما سراغ داریم و با سیاست کاری
وزارت ورزشمان ،نفر بعدی
ریاست فدراسیون فوتبال
طبق سیستم تاج کفاشیان
(به معنای شخصیت
حقوقی و سیاست کاری
و جایگاه اجتماعی)
خواهد بود...

آگهی مزایده عمومی  -نوبت اول
شهرداری فردیس در نظر دارد پیرو آگهی که در دو نوبت در تاریخ ( 99/09/30یکشنبه) و نوبت دوم در تاریخ ( 1399/10/06شنبه) در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده است ،پروژه ذیل
را از طریق برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی جهت خرید اسناد مزایده
با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در جاده مالرد جنب پارک منظریه خ  16متری حافظ بلوار فرگاز انتهای بلوار شهید تهرانی مقدم روبه روی شهرک بهارستان شهرداری مرکزی
فردیس  ،ضمن واریز مبلغ  2/000/000لایر به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب  400819688645نزد بانک شهر شهرداری و ارائه رسید آن نسبت به اخذ اسناد مزایده اقدام نمایند  .سایر
اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است  .شهرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و به غیر از سپرده شرکت در مزایده کلیه اسناد و مدارک مربوط به متقاضیان نزد شهرداری باقی می ماند .پیشنهادات
می بایست در پاکت های مجزا(الف  -ب  -ج) الک و ممهور به مهر شرکت شده و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1399/11/07به دبیرخانه شهرداری یا به صورت حضوری یا با پست پیشتاز تحویل داده شود .جلسه کمیسیون مزایده
شهرداری در روزچهار شنبه مورخ  1399/11/08ساعت  6:30در محل دفتر شهردار فردیس برگزار خواهد شد.

ردیف

شرح عملیات

1

تخریب سه طبقه ساختمان سابق شهرداری فردیس با فونداسیون ها ،
آوار برداری ،حمل نخاله ها و جمع آوری فنداسیون ها و حمل مصالح
ناشی از تخریب تا مرکز دفن نخاله های ساختمانی

مبلغ سپرده شرکت
برآورد مبلغ ریالی پروژه در مزایده به لایر

5/000/000/000

250/000/000

محل اجرا
بلوار شهید قاسم سلیمانی
رو به روی پارک منظریه
ساختمان سابق
شهرداری فردیس

درصد نقد
حداقل رتبه الزم
و تهاتر

 - 5ابنیه

 100%نقد

مدت

 2ماه

نکته :اخذ مجوز های انسداد ،تاسیسات آب  ،برق و گاز برای شرکت کنندگان الزامی است.
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/10/24

شهرداری فردیس

