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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به ویژه
شهید اسماعیل اسدی راگرامی می دارد

سرمقاله

خبر اول

چند سطر برای تولد یک رفیق که استادم بود؛

«فیروزی» مطرح کرد:

«دنیای هوادار» چراغی شده تا
نورش نام تو را در دلم زنده نگه دارد

کنترل آلودگی هوای استانها نیازمند نسخههای متفاوت

گاهی وقت ها خسته می
شوم! بار مسئولیت سنگین
است! خوب می دانی که
یک روزنامه چقدر کارهای
ریز و درشتی دارد که باید با
دقت باالیی انجام شود ،آن
مهرداد تیموری
هم با حساسیت هایی که از
مدیرمسئول
شما آموخته ایم.
گاهی وقت ها نا امید می شوم! آری گفتنش سخت و تلخ
است .خوب می دانم که نا امید شدن در مرام و مسلک
شما نبوده و از شما آموخته ایم در این راه هیچ وقت نا
امید نشویم اما چه بگویم که این اواخر عرصه بر مطبوعات
تنگ آمده و گاهی این حس به سراغم می آید.
گاهی وقت ها هم دلم تنگ می شود! دلتنگی آنقدر بر من
غالب می شود که دست و دلم به هیچ کار نمی رود .آخر
دیگر عباس آقا را هم نداریم! دلش تاب نیاورد و پیش شما
آمد .پس حتما به من حق می دهید که دلتنگ دوستانم
باشم.
همه این خستگی ها و نا امیدی ها و دلتنگی ها را یاد تو
قابل تحمل می کند .اینجا با «دنیای هوادار» چراغی را به
یادت روشن کرده ایم .قرار بود با عباس آقا این روزنامه را
به یادت پیش ببریم اما دست تقدیر او را هم از ما گرفت
و خیلی زود پیش شما آمد.
در شوک رفتن عباس آقا بودیم که این مسیر را با توحید
آغاز کردیم تا به خودمان آمدیم با آن چیزهایی که از شما
آموخته بودیم سری در سرها درآوردیم و آوازه دنیای هوادار
که هر شماره آن مزین به عکس و نام و یاد خاطر شما
بود بر زبان ها پیچید .مسیر سختی سپری شد اما با یاد
تو شیرین می شد.
در این سال ها دوستان زیادی بودند که در راه زنده نگه
داشتن یاد شما و چراغ روزنامه دنیای هوادار به ما کمک
کردند .خالصانه و بدون ریا حق رفاقت را اداکردند و لطف
شان شامل حال ماست .البته بودند دوستانی که یا به
میل شخصی و یا مشکالت زندگی امکان همراهی در این
مسیر برایشان مقدور نبود امیدوارم هرکجا هستند خداوند
یارشان باشد.
راستی تا یادم نرفته بگویم ،همانطور که شما و عباس
آقا توصیه و پیش بینی کرده بودید مهدی پسرم روزنامه
نگار حرفه ای و سرآمدی شده  -البته به گواه کارشناسان و
پیشکسوتان این عرصه  -این روزها در کنار سردبیری دنیای
هوادار مجله ای تخصصی در حوزه سینما را سردبیری می
کند که در سه شماره پیشین غوغایی به پاکرده که باید
دید .خوشحالم که توصیه های شما عملی شد و آقا مهدی
ما در مسیری گام بر می دارد که بزرگانی مثل شما در آن
حرکت کرده اند.
این روزها دنیای هوادار چراغ دلمان شده و نور این چراغ
بر نام شما می تابد تا نامتان در دلمان و ذهنمان زنده
بماند و روزهای سال را به این امید سپری کنیم .راستی
ناصرخان احمدپور تولدت مبارک...

ستاد مدیریت بحران به همراه نمایندگان و مسئوالن
زیستمحیطی استان راهکارهای کارشناسی برای کنترل
آلودگی هوا را بررسی کنند.
نماینده مردم نطنز در مجلس تصریح کرد :ما نمی توانیم
به منظور کنترل آلودگی هوا در همه استانها یک نسخه
را بپیچیم چراکه در هر استانی متناسب با شرایط استان،
جمعیت استان و صنایع فعال در آن منشأهای مختلفی
وجود دارد که در بحث آلودگی هوا و تشدید آن مؤثر
است .در هر استانی کارشناسان زیستمحیطی به همراه
مسئوالن و دستگاههای مرتبط و مسئول در این حوزه
باید تیمی کارشناسی تشکیل داده و به دنبال راهکارهایی
متناسب با وضعیت استان برای کنترل آلودگی هوا
باشند.
فیروزی پوربادی در پایان تأکید کرد :در خصوص استفاده
از سوخت مازوت در نیروگاهها و تأثیر آن بر تشدید
آلودگی هوا دو نظر وجود دارد که یکی مخالف تاثیر آن
بوده و نظر دیگر که کارشناسیتر است تأثیر منفی آن را

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تأکید
کرد :باید در هر استان متناسب با منشأهای تشدیدکننده
آلودگی هوا راهکارهای کارشناسی برای کنترل آن مورد
بررسی قرار گیرد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،رحمتاهلل فیروزی پوربادی
درباره دالیل آلودگی هوای کالنشهرها و ضرورت
مدیریت این موضوع ،بیان کرد :در بحث آلودگی هوای
کالنشهرها ً
قطعا فعالیت صنایع مختلف ،نیروگاهها و
کارخانههایی نظیر سنگ و سیمان که گردو خاک باالیی
تولید میکنند ،مؤثر است .از سوی دیگر تردد گسترده
خودروها و ماشینهای سنگین که از عمر مفید آنها
گذشته و ماشینهایی که از سوخت گازوئیل استفاده
میکنند همگی دست به دست هم داده و آلودگی را
تشدید میکند.
وی در ادامه اظهارکرد :هرساله با فرا رسیدن فصل سرما
در هر استان ما با این معضل روبه رو هستیم .ازنظر بنده
باید در هر استان متناسب با منشأ تشدیدکننده آلودگی

تأیید می کند .از نظر بنده نیز باید این موضوع با جدیت
بیشتری دنبال شده و جلوی استفاده از آن گرفته شود.
برای کنترل آلودگی هوا ما نیازمند برنامهریزی و ارزیابی
کارشناسی در سطح هر استان هستیم.

کرونا در ایران

خــطرتــکرارفــاجعهافزایشکــرونا
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با استناد
به اظهارات سازمان جهانی بهداشت ،گفت :بنابراعالم
 ،WHOکشورهایی که محدودیتها را اعمال کرده و
جدی میگیرند و به طور جد واکسیناسیون را آغاز
کردند ،تا پایان تابستان سال آینده درگیر بیماری
کووید۱۹هستند .در کشور ما این زمان را باید تا پایان
پاییز سال آینده هم متصور بود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،دکتر مسعود مردانی درباره
وضعیت افزایش کرونا با توجه به آلودگی هوا ،گفت:
هر واقعهای که در ارتباط با تشدید زنجیره انتقال
عفونت کرونا ،رخ میدهد ،دو هفته بعد روی میزان
ابتال و مرگ و میر اثرش را نشان میدهد .در عین
حال از زمانیکه فرد به کرونا مبتال میشود تا زمانیکه
عالئم بالینیاش مشخص میشود ،به طور متوسط
 ۵.۵روز طول میکشد ،دو هفته طول میکشد که

در صورت شدت یافتن بیماری در بیمارستان بستری
شود .در عین حال اثر این موارد چهار هفته بعد
خودش را در میزان مرگ و میر نشان میدهد.
ً
تقریبا از هشت روز قبل
وی افزود :در حال حاضر
آلودگی هوا شدت یافته است ،حال اثر این آلودگی بر
روی کرونا اگر قرار باشد اتفاق بیفتد ،حداقل دو هفته
بعد از شروع این واقعه ایجاد میشود .البته باید توجه
کرد که افزایش کرونا به دلیل آلودگی هوا در قیاس با
سفر میلیونی مردم به استانهای شمالی که منجر به
فاجعه شد ،بسیار کمتر است.
مردانی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت کرونا
در کشور خوب پیش میرود و روندی کاهشی
داشتهایم ،گفت :البته این تجربه را در اردیبهشت ماه
هم داشتیم .در آن زمان مردم با کاهش روند کرونا
تصور کردند که کرونا تمام شده است و این موضوع

منجر به عدم رعایت پروتکلها و محدودیتها ،تجمع
و سفر و در نتیجه افزایش بیماری شد.
وی ادامه داد :در حال حاضر هم نشانههایی از این
موضوع را میبینیم .وقتی مردم برای رفتن به سفر
و شمال رفتن اصرار دارند و یا زمانیکه دورهمیهای
خانوادگی و مهمانیها را برگزار میکنند ،ممکن است
تشدید زنجیره انتقال اتفاق افتد و دوباره فاجعه
افزایش کرونا تکرار شود .امیدوارم مردم این بار
هوشیار باشند.
مردانی درباره زمان پایان کرونا ،گفت :سازمان
بهداشت جهانی اعالم کرده که کشورهایی که
محدودیتها را اعمال کرده و جدی میگیرند و به طور
جد واکسیناسیون را آغاز کردند ،تا پایان تابستان سال
آینده درگیر بیماری کووید۱۹هستند .در کشور ما این
زمان را باید تا پایان پاییز سال آینده هم متصور بود.

کرونا انگلیسی چگونه وارد ایران شد؟

سازمان هواپیمایی :پس ازممنوعیت ،یک مسافرهم ازانگلیس نداشتیم

در پی تأییدشدن ورود کرونای انگلیسی به کشور از
سوی وزیر بهداشت انتقاداتی درباره نبود نظارت مناسب
روی پروازها و ورود مسافران به عنوان عامل شیوع این
ویروس جدید مطرح شد اما معاون سازمان هواپیمایی
کشوری این ادعاها را رد میکند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،سعید نمکی -وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :اولین مورد کووید۱۹
موتاسیون یافته انگلیسی 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 تایید شد.
در چنین شرایطی برخی از مردم در فضای مجازی
مدعی شدند که دوباره نبود نظارت مناسب روی پروازها
و ورود مسافران از طریق این کشور کرونای جدید را به
ایران وارد کرده است و مسئوالن باید پاسخگو باشند.
ابوالقاسم جاللی -معاون هوانوردی و امور بینالملل
سازمان هواپیمایی کشوری در این باره گفت :اگرچه
ورود ویروس کرونای انگلیسی به ایران از سوی وزیر
بهداشت تأیید شده اما این مسئله ارتباطی با ایرالینها
ً
دقیقا از روزی
و شرکتهای هواپیمایی ندارد چرا که
که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد،
جلوی پروازهای انگلستان را گرفتیم و هیچ مسافری
از آن روز به بعد اجازه ورود به کشور را نداشته است.
پس از ممنوعیت حتی یک مسافر از
انگلیس هم نداشتیم
وی افزود :از تاریخ مذکور تاکنون همه پروازهای
ایرالینهای داخلی و خارجی از انگلستان و به این
کشور را ممنوع اعالم کردیم و با قاطعیت میتوانیم

بگوییم حتی به یک نفر هم اجازه ورود به کشور از طریق
انگلستان را ندادیم.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه
از همان روزهای نخست وزارت بهداشت به دنبال
فهرسته افرادی بود که پیش از اعالم ممنوعیت از طریق
انگلستان به ایران وارد شده بودند ،گفت :پروازهای
مستقیم یا غیر مستقیم و داخلی یا خارجی برای ما
تفاوتی نداشت و جلوی همه آنها را گرفتیم چرا که
سالمت مردم برای ما اهمیت دارد اما نمی دانیم این
مسافر چگونه وارد کشور شده است.
البته وزیر بهداشت در اظهارات دیروز خود نیز این مسئله
را تأیید کرد که تخلفی در ورود این مسافر صورت نگرفته
است ،وی در این باره 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 کام ًال
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.

جامعه

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

«فرماندار کرج» خبرداد:

عدم فرهنگ استفاده از ماسک
در مازندران

کرج در زمره شهرهای با شرایط نارنجی قرار دارد و هنوز تب
کرونا در آن فروکش نکرده است.
وی با اشاره به وضعیت قرمز استانهای شمالی کشور نیز
افزود :کرج یکی از مسیرهای اصلی تردد به استانهای
شمالی کشور است و ترددهای بین استانی این کالنشهرها
را آسیب پذیر در معرض افزایش شیوع بیماری قرار می دهد.
قاسم پور با این تحلیل از شرایط ویروس را هنوز نیز
مستعد جهش دانست و بیان کرد :مردم تصور نکنند که
اگر در اکثر شهرهای استان شرایط زرد شده است عادی
شدن سطح ابتال به بیماری را شاهد هستیم؛ دوران گذار
زمان بر است و باید مردم با رعایت شیوهنامهها به پایان
بخشیدنشرایطبیماریکمککنند.

«نماینده مردم کرج در مجلس» مطرح کرد:

رتبۀ آخــرالبــرزدردریافت بــودجه
نماینده مردم کرج ،فردیس ،اشتهارد و آسارا در مجلس
گفت :از نظر شاخص عملکرد جزو  ۵استان اول کشور
بوده اما در دریافت بودجه آخر هستیم.
به گزارش «دنیای هوادار» ،علی عباسی در دیدار با اعضای
مجمع جوانان البرز که در خصوص انتخابات نمایندگان
مجلس در خانه ملت برگزار شد ،اظهار کرد :ما انتخاباتی
را پشت سر گذاشتیم که در کرج و کشور آن طور که
باید شور انتخاباتی نداشت و به نسبت دیگر انتخابات
مشارکت پایین بود .وی با بیان اینکه انتخابات تمام شد
حاال باید آسیبها و تهدیدها را ببینیم و مشارکتی پایین
را از یاد نبریم ،تصریح کرد :مردم عالقه به نظام را در
تشییع سردار سلیمانی نشان دادند اما مشارکت کم در
انتخابات به علت گلهمندی از دولتمردان ود و اگر به آن
نپردازیم جریان انقالبی و کل نظام آسیب میبیند ،این
نوع از حضور مردم اتمام حجت برای مسئوالن است.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری ادامه داد:
همانطور که ایشان فرمودند این مجلس ،مجلس امید
است؛ اگر خوب عمل کنیم ،مجلس امید است و اگر
خوب عمل نکنیم بر ضد خودش میشود ،بنابراین باید

دلیل این باشیم که مردم حضور حداکثری داشته باشند.
نماینده مردم کرج ،فردیس ،اشتهارد و آسارا در مجلس
با اشاره به ادغام برخی وزارتخانهها خاطرنشان کرد :گاهی
اشتباهاتی رخ میدهد که به دلیل ناکارآمدی برخی
مسئوالن است ،این مسائل باید آسیبشناسی شود و
جوانان که فارغ از یکسری مسائل هستند میتوانند در
بعد نظارتی و قانونگذاری به مسئوالن کمک کنند .وی
در خصوص ایجاد بانک اطالعات مسئوالن بیان کرد:
زمانی که وارد مجلس شدم اطالعات داشتههای خود
را اعالم کردم که از طرف برخی از متولیان امر مواخذه
شدم اما در این امر پیشقدم بودم ،با اصل این موضوع
مشکلی ندارم اما باید بدانیم متولی این امر چه کسانی
هستند ،زندگی بنده به شخصه شفاف است و در هیچ
دورهای از اعالم زندگی خود هیچ مشکلی نداشته و ندارم
و اگر ما عملکرد خوبی نشان دهیم مردم به مسئوالن
اعتمادمیکنند.
عباسی در خصوص واگذاری برخی صنایع و منابع
استان البرز به بخش خصوصی افزود :در واگذاریها باید
شفافیت ،سالمت و عملکرد افراد مدنظر باشد و اگر به

شرکتی مجوز داده میشود باید پیوست زیستمحیطی
و فرهنگی داشته باشد تا سالمت ،امنیت و رفاه مردم به
خطر نیفتد .وی حضور مدیران بومی در استان را از جمله
مهمترین دغدغههای استانی عنوان کرد و گفت :نبود یا
کمبود مدیر بومی یکی از ضعفهای استان است و ما
قحطالرجال نداریم اما در بحثهای مدیریتی جهلالرجال
وجود دارد ،باید کادرسازی صورت گیرد تا در مجموعهها
حداقل معاونین بومی باشند که اگر زمانی جایگزین مدیر
شدند با مشکالت استان آشنا باشند.
نماینده مردم کرج ،فردیس ،اشتهارد و آسارا در مجلس
در زمینه اختصاص بودجههای استانی گفت :برای سال
بعد از ابتدای سال باید برنامهریزی کنیم و به طور مثال
بودجه پارک علم و فناوری استان ۴میلیارد تومان بوده
و این در حالی است که از نظر شاخص عملکرد جزو
۵استان اول است و در دریافت بودجه آخر هستیم .وی
در پایان تأکید کرد :پیگیر کمپ ماده ۱۶جهت جمعآوری
معتادین متجاهر و بیمارستان امام خمینی(ره) برای
تأمین سالمت مردم و مدیران بومی در استان جهت
تأمین رفاه حال مردم و رفع مشکالت ایشان هستیم.

«معاون غذا و داروی علوم پزشکی البرز»:

تولید روزانه  ۵میلیون ماسک دراستان

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت:
در حال حاضر ۳۳واحد تولیدی ماسک در البرز ،روزانه
در حدود ۵میلیون عدد ماسک استاندارد تولید میکنند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،نفیسه خسروی در جلسه ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز که در استانداری البرز برگزار شد،
در توضیح کشفیات محصوالت بهداشتی قاچاق ،گفت:
از اسفند ماه سال گذشته ،دانشگاه علوم پزشکی حداقل
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استان ها

عدم فروکش تب کرونا در کرج
معاون استاندار و فرماندارشهرستان کرج با بیان اینکه
کرج مسیر اصلی تردد به استانهای شمالی کشور است
و اکثر شهرهای گیالن و مازندران هنوز در شرایط قرمز
کرونایی قرار دارند؛ این کالنشهر را آسیبپذیر در شیوع
بیماری کووید ۱۹قلمداد کرد و گفت :کرج نیز هنوز در
شرایط نارنجی کرونایی قرار دارد و تب کرونا درشهرهای
آن فروکش نکرده است و از آنجا که این ویروس مستعد
جهش است ،بنابراین عادی انگار بیماری به منزله بازگشت
به موج قبلی محدودیتها خواهد بود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،غفور قاسم پور با بیان این
مطلب گفت :طبق اعالم رسمی از سوی وزارت بهداشت و
درمان و قرارگاه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کالنشهر

روزنامه

۷۰واحد تولیدی محصوالت بهداشتی در البرز را با صدور
۱۳۸پروانه ساخت موقت ،ملزم به تولید محصوالت مورد
نیاز برای مبارزه با کرونا کرد .نظارت بر تولید و نمونهبرداری
از محصوالت نیز به صورت مستمر توسط دانشگاه علوم
پزشکی صورت میگرفت.
خسروی ادامه داد :همچنین  ۲۶۵داروخانه نیز در سطح
کرج مورد پایش و نظارت قرار گرفتند تا محصوالت
بهداشتی مورد نیاز برای مبارزه با کرونا ،به صورت عادالنه
بین شهروندان توزیع شود و همچنین از هرگونه احتکار
و قاچاق ،ممانعت به عمل آید .با همکاری اداره کل
اطالعات استان البرز ،حفاظت اطالعات سپاه پاسدارن و
فرماندهی نیروی انتظامی ،بالغ بر ۳۰۰پرونده قاچاق مواد
ضدعفونی کننده به دانشگاه علوم پزشکی البرز ابالغ شد
که بر اساس آن ارزش ریالی کل مکشوفات در این حوزه
بالغ بر ۱۰میلیارد تومان بوده است.
وی همچنین افزود :پس از مواجه با موج دوم شیوع کرونا
در البرز ،تعداد واحدهای تولید کننده ماسک در استان را
افزایش دادیم بهطوری که در حال حاضر ۳۳واحد تولیدی
ماسک در البرز ،روزانه در حدود  ۵میلیون عدد ماسک
استاندارد تولید میکنند .با ادامه روند بیماری به منظور

اینکه با مشکل خاصی در تامین نیاز بیمارستانها برای
ضدعفونی و پیشگیری برنخوریم ،اقالم مورد نیاز سه ماه
بیمارستانهای البرز را در انبارهای استراتژیک دانشگاه
علوم پزشکی ذخیره کردهایم.
افزایش  ۸۹درصدی کشفیات قاچاق
در ادامه این جلسه یاسر نژادفالح دبیر کمیسیون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز البرز هم عنوان کرد :کشفیات قاچاق
توسط ناجا نسبت به سال گذشته ۸۹درصد افزایش داشته
که در سطح کشور ب ی سابقه بوده است .در بحث کشف
خودرو قاچاق نیز استان البرز ۲۲۴درصد رشد داشته است.
کشف تجهیزات رایانهای و مواد خوراکی قاچاق نیز به
ترتیب  ۴۳۸و ۳۲۸درصد در استان افزایش پیدا کرده
است که نشان از فعالیت قابل قبول این کمیسیون دارد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود :برای بهبود
عملکرد کمیسیون و افزایش کشف محصوالت قاچاق ،با
اتاق اصناف ،سپاه امام حسن مجتبی ،شهرداری کرج،
حوزه هنری و خانه مطبوعات به توافقات خوبی رسیدهایم
و قراردهایی در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز با این
دستگاهها منعقد شده است.

یک متخصص بیماریهای عفونی با بیان اینکه فرهنگ
استفاده از ماسک در مازندران آنگونه که باید و شاید جا نیفتاده
است ،گفت :با مراجعه به فروشگاهها و سوپرمارکتها میتوان
مشاهده کرد که تعداد کمی از مردم از ماسک استفاده می
کنند و شاید به ۳۰درصد هم نرسد که این امر موجب سرایت
بیش از پیش بیماری به دیگران میشود.
غالمرضا فقیه نصیری با بیان اینکه با وجود محدودیتهایی
که در کل کشور اعمال شد در مازندران اینگونه نبود ،اظهارکرد:
متأسفانه از سایر استانهای کشور به راحتی به مازندران وارد
می شدند و محدودیتی در این خصوص آنگونه که انتظار
میرفت اعمال نشد و مسافران و پالکهای غیر بومی آزادانه در
استان حضور داشتند و بنابراین به هیچ وجه این محدودیتها
مثمرثمرنبود.
وی در ادامه با ابراز تأسف و نگرانی از اینکه بسیاری از این
مردم کرونا را با سرماخوردگی اشتباه می گیرند و به همین
خاطر بسیار دیر به پزشک متخصص مراجعه می کنند ،افزود:
این اشتباه گرفتنها باعث میشود فرد به سمت درمان
خودسرانه و خوردن داروهای سرماخوردگی برود ،بنابراین با
دیر مراجعه کردن به پزشک متخصص باعث می شود ویروس
نفوذ کند و حتی بسیاری دیگر را آلوده کنند و آن زمان دیگر
کار از کار گذشته است.
این متخصص بیماریهای عفونی با بیان اینکه فرهنگ
استفاده از ماسک در مازندران آنگونه که باید و شاید جا نیفتاده
است ،تصریح کرد :با مراجعه به فروشگاه ها و سوپرمارکت
ها می توان مشاهده کرد که تعداد کمی از مردم از ماسک
استفاده میکنند و شاید به ۳۰درصد هم نرسد که این امر
موجب سرایت بیش از پیش بیماری به دیگران میشود.
فقیه نصیری ساده انگاری این بیماری را در خانواده ها و عدم
استفاده از ماسک در منزل را یکی دیگر از علل سرایت ویروس
کرونا برشمرد و گفت :بیشتر مراجعین به پزشک وقتی از آنها
علت سرایت پرسیده می شود می گویند یکی از اعضای خانواده
مبتال به ویروس شده و این امر با عدم رعایت پروتکل های
بهداشتی و استفاده از ماسک موجب سرایت آسان بیماری به
دیگر اعضای خانواده می شود.
وی تصریح کرد :همچنین قدرت سرایت بیماری در مهمانی
های خانوادگی چندبرابر میشود زیرا ممکن است آنهایی که
ناقل هستند هیچ عالئمی از بیماری نداشته باشند و با فرض
اینکه ناقل نیستن به راحتی این ویروس را به کسانی که در
مهمانی هستند انتقال میدهند و باید گفت بهترین راه برای
عدم جلوگیری از انتقال این ویروس ،کم کردن مهمانی ها،
تجمعات و یا استفاده از ماسک و فاصله است.
این متخصص بیماریهای عفونی در ادامه با تأکید بر تأمین
معیشت مبتالیان به بیماری کرونا در زمان قرنطینه بیان کرد:
بسیاری از مراجعین مبتال به ویروس که دارای شغل آزاد و
روزمزد هستند ،نگرانیهای زیادی را پس از درمان از جهت
تأمین معیشت دارند و زمانی که به آنها ۱۴روز استراحت و
قرنطینه پس از درمان کامل تجویز میشود به علت عدم تأمین
معیشت و نگرانیهای زندگی ،مجبور به ادامه کار می شوند و
از این راه ویروس را به دیگران انتقال میدهند.
فقیه نصیری تأکید کرد :باید تدابیری اندیشیده شود تا این
بیماران به نوعی زندگی آنها در این چند روز تأمین شود تا
با استراحت و قرنطینه این بیماران در منزل ،زنجیره بیماری
گسسته شود وگرنه هرچه درمان صورت گیرد فایدهای ندارد و
هزینه زیادی را برای جامعه و کادر درمان دربردارد.

4

روزنامه

شهری

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «ژازه طباطبایی»
 -نقاش ،شاعرو مجسمهسازفقید  -راگرامی می دارد
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داستان جلد

نیم قرن  3 +سال گذشت؛

تختی و پهلوان پنبه های وطنی

محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

پنجاه و سومین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی هم
سپری شد .روزها و سال های بسیاری از پی هم آمدند
و رفتند و ایامی بس طوالنی بیگاه شد .دریغا که تختی
دیگری متولد شود و دگر باره پهلوانی چون او رخ بنماید.
بیش از نیم قرن گذشت و مادر گیتی فرزندی چون او نزاد.
چه بسیار شب ها و روزها از پی هم خواهند آمد تاچشم ها
به دیدار چون اویی روشن شود .آیا این روزگار سترون می
تواند در دامن خود تختی دیگری را آبستن شود؟
مردی به تمام معنا مرد و دالوری بی همتا .پدر پیر فلک
باید بسیار صبوری کند تا چنین اسطوره ای پای بر عرصه
حیات بگذارد.
تختی برای اینکه دل شاگرد آرایشگر ناشی را به سبب خراب
کردن موهایش نرنجاند گرمای هوا را بهانه کرد و از او
خواست تا سرش را با ماشین نمره چهار از ته بزند! حقوق
ناچیزی را که از راه آهن دریافت می کرد خرج پیرزن ویلچر
نشین کرد تا دل مادری را شاد کرده باشد.
از وقتی که خود را شناخت سربه زیر و استوار ،با گام هایی
مطمئن تا قله های افتخار پیش تاخت .حتی آنگاه که رو
بسوی نیستی ره می سپرد اندک تزلزلی از خود نشان نداد.
رستم دستان زمانه بود که خیلی زود از شاهنامه رفت .باید
می ماند تا آخر شاهنامه خوش باشد .اما نماند تا ملتی را
که دل و جان به قصه زندگی و دالوری های او سپرده بودند
در بهت و حیرت فرو برد.
نیم قرن گذشت و ورزش ما همچنان چشم نهاده تا شاهد
تولد تختی دیگری باشد اما گویا تختی گوهر یگانه ای بود
که نظیری برای او نمی توان یافت.
بسیاری از مدعیان پهلوانی تالش فراوان کردند تا پا جا
پای او بگذارند اما در این راه سپر افکندند و دست خالی
بازگشتند .گویا این معدود پهلوان پنبه های وطنی به یاد
نداشتند که پهلوانی باید در خونشان باشد و مردم آن ها
را به این افتخار برسانند .پهلوانی تنها زور بازو ،سینه ستبر
و کسب مدال نیست .چه بسیار پهلوانانی که نام و نشان
ندارند اما به معنی واقعی کلمه در زندگی مردم نقش پهلوان
واقعی دارند.

تختی نه دنبال جاه و مقام بود و نه در اندیشه دستیابی
به کرسی ریاست و سیاست.دغدغه اش مردم بود .مردمی
که هزار و یک مشکل و گرفتاری داشتند .مردمی که می
دانستند در میان خود آنان و کنارشان پهلوانی زندگی
می کند که در دسترس است .تختی دکترای خود را در
دانشگاه همین مردم کوچه و بازار گرفته بود .آنگاه که
دست یاری بسوی نیازمندان می گشود خوب می دانست
فقط باید بدهد و بستانی در کار نخواهد بود .ثروت و مکنت
در قاموس جهان پهلوان رنگی نداشت .تمام دارایی اش
چشمان سپاسگزار و لبخند دلنشینی بود که مردم نثارش
می کردند .کاری که در زلزله بویین زهرا کرد قصه و افسانه
نیست .دست ردی که به سینه تبلیغاتچی ها زد داستان
نبود .الفبای سیاست را می شناخت اما سیاسی و سیاست
باز نبود .به معنی واقعی کلمه پهلوان بود ،نه چون برخی
پهلوان پنبه های امروز که جیب شان چاه ویل است و
دست بگیرشان دراز!
تختی کجا و برخی ها که پول روی پول می گذارند کجا،
دریغ از این مدعیان پهلوانی که یک لایر کمک به
نیازمندان کنند ،یا گامی در راه خیر بردارند .تازه هر کجا
پا می گذارند طلب حق قدم دارند .محاسبه می کنند اگر
جایی صرف داشته باشد می روند و اگر نداشته باشد هزار و
یک بهانه می تراشند .خیلی از این پهلوان پنبه های وطنی
حتی جواب تلفن آشنا را هم نمی دهند چه برسد به غریبه.
خود را عالمه دهر اقتصاد می شمارند و مال اندوزی را زرنگی
قلمداد می کنند .ورزش را سکوی پرتاب مدارج غیر ورزشی
می سازند تا به اهداف مورد نظر دست پیدا کنند .آنان ابایی
ندارند اگر در ره مقصود ،سیمای ورزش ،ورزشکاران و کلمه
پهلوانی مخدوش شود.
خالصه که واژه پهلوانی بد جوری رنگ باخته و بعضی ها
ناجوانمردانه از این واژه سو استفاده کردند .غافل از اینکه
زمانی ،فرهنگ ملتی پشت این واژه ایستاده بود .روزگاری
پهلوانی در اسم و شخص و لقب خالصه نمی شد .بلکه
پهلوان بودن یعنی داشتن مرام و معرفت ،جوانمردی و عزت
نفس ،چشم پاکی و صفای وجود.
تختی مرام و معرفت را هم با خود زیر خاک نبرد .همین که
پس از پنجاه و سه سال یاد و نام وی گرامی داشته می شود
به مفهوم آن است که مرام و معرفت نمرده .پس بای د چشم
ها را دوباره شست .جور دیگر باید دید .باید از نو طرح تازه
ای افکند .ورزش ما نیاز به فرهنگ سازی دوباره در ورزش
داریم .عالج کار جایگزین کردن فرهنگ پهلوانی به جای
فرهنگ قهرمانی است .فرهنگی که با دنیایی از لطف و صفا
در هم آمیخته و نیاز امروز جامعه است...

گزارش

«دنیای هوادار» بررسی می کند؛

تاوان معافیت محتکران زمین چیست؟
محتکران «زمین» نه تنها در تهران که در کل کشور با
برخورداری از حاشیه امن مالیاتی« ،نسبت قیمتها
توساز بههم زدند .رکود
در بازار ملک» را به زیان ساخ 
ساختمانی  ۵سال اخیر اگرچه محصول سیاستگذاری
غلط  -سرکوب قدرتخرید  -بوده ،اما معافیت مالیاتی
سفتهبازها باعث تشدید این رکود شد .خریدهای
غیرمصرفی زمین سبب شده است نسبت قیمت زمین به
مسکن در کشور از عدد یک فراتر رود .این سبقت ،توجیه
اقتصادی ساختوساز را به شدت کاهش داده است.
حداقل دو راهکار مالیاتی برای پایان محدودیت «عرصه»
برای ساخت مسکن وجود دارد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،تغییر معنادار در آهنگ رشد
قیمت زمین منجر به روشن شدن چراغ چک در بازار
زمین کشور شده است .بررسیها از روند تغییرات قیمت
زمین در کشور نشان میدهد هماکنون بازار کشوری
معامالت زمین پا جای پای بازار زمین شهر تهران گذاشته
است و آهنگ رشد قیمت زمین در شهرها به شکل
معناداری تغییر کرده است .تا قبل از سال  ،۹۰نسبت
قیمت زمین به مسکن در شهر تهران همواره زیر عدد
یک بود اما از سال  ۹۰به بعد این نسبت به یک رسید و
هماکنون به مرز  ۱ /۵رسیده است .این نسبت همواره در
سالهای اخیر در کشور زیر یک بوده است .اما نیمه اول
سال  ۹۹این نسبت در کشور نیز از مرز عدد یک عبور کرد.
بررسیها نشان میدهد به دنبال این تغییر معنادار
در آهنگ رشد قیمت زمین آالرم قیمتی در بازار زمین
روشن شده است .به گونهای که این تغییر نسبت خود
را در شکل کاهش محسوس حاشیه سود سازندهها از
فرآیند ساخت به واسطه تغییر در نسبت قیمت زمین به
مسکن و افزایش هزینه ساخت از محل گرانترین جزء
ساختمانی نشان میدهد.
پیش از این و از سال  ۹۰به دنبال تغییر نسبت قیمت
زمین به قیمت مسکن وعبور آن از عدد یک ،حاشیه
سود سازندهها در پایتخت کاهش یافت و این موضوع در
کاهش تمایل سازندهها به ساخت وساز مسکن موثر بود.
هماکنون که بازار ساخت وساز مسکن در شرایط رکودی

قرار دارد بازار زمین کشوری نیز با تبعیت از بازار زمین در
شهر تهران ،با تغییر آهنگ رشد قیمت مواجه شده است.
این تغییر حاشیه سود سازندهها در بازار کشوری مسکن را
تحت تاثیر قرار داده واز میزان آن کاسته است.
هم اکنون کف بحرانی ساخت مسکن در کشور ساخت
ساالنه  ۵۶۰هزار واحد مسکونی است .این در حالی است
که در سالهای اخیر بهطور متوسط در هر سال حدود ۳۰۰
هزار واحد مسکونی ساخته شده است وساخت وسازها از
کف بحرانی کمتر بوده است.
با توجه به شرایط رکود ساختمانی و از آنجا که عمده
متقاضیان در بازار معامالت زمین سازندههای متقاضی
ورود به بازار ساخت وساز هستند تغییر آهنگ رشد
قیمت زمین و سبقت تورم زمین از تورم مسکن ،رویدادی
عجیب به نظر میرسد .چرا که در نبود تقاضای محسوس
برای خرید زمین از سوی سازندهها و در نبود شرایط
سونامی ساخت وساز اساسا انتظاری از بابت سبقت
تورم ساالنه زمین از تورم ساالنه مسکن وجود ندارد .با
این حال ،و در شرایطی که تنها حجم محدودی ساخت
وساز کمتر از کف بحرانی ساخت مسکن در سالهای
اخیر انجام شده است ،تورم ساالنه زمین از تورم ساالنه
مسکن سبقت گرفته و در عین حال نسبت قیمت زمین
به قیمت مسکن در کشور به یک رسیده است.
مهمترین دلیل این موضوع را میتوان به افزایش تقاضای
سفتهبازی و سرمایهگذاری به خصوص طی یک سال و
نیم گذشته در بازار معامالت زمین و امالک مسکونی
کلنگی نسبت داد .طی دستکم یک سال و نیم گذشته
برخی سرمایهگذاران برخوردار از سرمایههای کالن که
به دنبال سرمایهگذاری در بازاری کمریسک با سطح
بازدهی مناسب بودند به بازار زمین و امالک مسکونی
کلنگی روی آورده واقدام به خرید زمین وملک کلنگی
کردند .همین اقدام موجب شد به رغم آنکه عمال حجم
ساخت وسازها در کشور به میزان محسوس در مقایسه
با سالهای قبل افزایش نیافته و بازار ساخت و ساز در
شرایط رکودی قرار دارد تورم ساالنه زمین از تورم ساالنه
مسکن پیشتر حرکت کند.

شهری

کاهش آلودگی هوا با بهروزکردن فناوریهای کارخانجات
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی انتقال کارخانجات و صنایع به مناطق دور از
کالنشهرها و بروز کردن فناوریهای آنها را در کاهش
آلودگی هوا موثر دانست.
به گزارش «دنیای هوادار» ،اهللوردی دهقانی با بیان
اینکه بخش عمدهای از آلودگی هوا ناشی از آالیندگی
صنایع و سوخت خودروهاست ،اظهار کرد :بسیاری از
خودروهای داخلی میزان مصرف سوختشان باالست و
سوخت آنها هم کامل نمیسوزد ،اما متاسفانه ارادهای
برای تغییر سیستم سوخت خودروها و به طور کلی
تغییر از سوخت فسیلی به سمت انرژیهای نو و تولید
خودروهای هیبریدی وجود ندارد.
او با بیان اینکه آلودگی هوا مردم را به طور جدی با
مشکل مواجه میکند ،تصریح کرد :بخشی از این
آالیندگی هم به کارخانجات و نیروگاهها باز میگردد که
وزارتخانههای نفت و نیرو در این زمینه نقش دارند و باید
تالش کنند گاز مصرفی صنایع انرژیبر را تامین کنند تا

این صنایع ناچار به استفاده از مازوت نشوند.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد:
در واقع همه حاکمیت در کنترل و مهار آلودگی هوا نقش
دارند در همین راستا ما نیازمند یک استراتژی بلندمدت
هستیم تا این موضوع به صورت ساالنه پایش شود و
هدف گذاریهای الزم صورت گیرد.
دهقانی ادامه داد :مثال میتوان سیاستی را اتخاذ کرد
که حداقل در کالنشهرها خودروهای دارای انرژی نو
مورد استفاده قرار گیرند .اگر این اقدامات صورت نگیرد
وضعیت آلودگی هوا سال به سال بدتر خواهد شد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی اضافه کرد :در مورد آالیندگی صنایع هم یکی از
اقدامات مهم انتقال آنها به مناطق دیگر کشور و جاهایی
است که آلودگی کمتر است .در واقع تمرکززدایی در این
زمینه و همچنین به روز کردن فناوریهای صنایع از
مهمترین پارامترهایی است که به کاهش آلودگی هوا
کمک خواهد کرد.

فرهنگی

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «فرامرز پایور»
 -نوازنده سنتور و آهنگساز و مولف موسیقی فقید  -را گرامی می دارد

نگاه

اصغر قلندری  -نویسنده و روزنامه نگار
خاطره غمبار درگذشت جهان پهلوان غالمرضا تختی ،اسطوره
کشتی المپیک و جهان و افتخار ایران در اذهان عمومی
جامعه ورزش را زنده می کند.
با گذشت  ۵۳سال ،روز گذشته «هفدهم دیماه» بود تا
جامعه ورزش بار دیگر یادی کند از ابر مرد و اسطوره کشتی
جهان و المپیک :جهان پهلوان غالمرضا تختی .دالور مردی که
از خصیصه های گوناگونی در رادمردی و مردم داری برخوردار
بود و نامش با قلب مردم ایران اجین شده است .افسوس
که راه تختی در ورزش ایران ادامه نیافت و توصیف مردی و
مردانگی ،گذشت ،جوانمردی ،وپاکباختگی جز شعاری رنگ
باخته نیست! متاسفانه در ورزش امروزی ،مادیات جایگزین
معنویات شده است و اخالق گریزی و بد اخالقی در ورزش
روز به روز بیشتر و بیشتر شده است! از مقامات و مسئوالن
ورزش ایران می پرسیم :کدام فضائل اخالقی و فرهنگی را در
ورزش نهادینه کرده اید؟ و کدامیک از خصایص و خصایل
جهان پهلوان تختی در ورزش امروز شما نمود دارد؟! ورزش
پاک و عاری از دروغ و ریاکاری و پایبندی به اصول و مرام
پهلوانی گذشته ما را به کجا سوق می دهید!؟ چه چیزی از
اخالق و فرهنگ و منش جوانمردی و مردم داری در ورزش
امروزی مشاهده می شود و کردار ،رفتار و پندار نیک را در
کجای ورزش امروزی لحاظ می کنید!؟ پنجاه و سومین
سالگرد عروج نابههنگام جهان پهلوان تختی گرامی باد...
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گردشگری

دیروز پنجاه و سومین سالروز درگذشت
جهان پهلوان تختی بود؛

دل مهرورزان سرای تو باد

روزنامه

لوگوی مشهورترین موزههای جهان را بشناسید
سالهاست که انتخاب یک لوگو برای هر مؤسسه و نهادی
از ملزومات شده است ،آن هم زمانی که پای مؤسسات
هنری همانند موزهها به میان میآید .شاید به همین خاطر
است که بسیاری از ما انتظار داریم ،لوگوی موزهها از هویت
بصری زیبایی برخوردار باشند؛ هرچند تجربه ثابت کرده است
که طراحان مشهور دنیا سادگی را به زیبایی ترجیح میدهند
و باور دارند که سادگی در ذهن مخاطب رد پای پررنگتری
به جا میگذارد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از ایسنا ،کافی است که
نگاهی گذارا به لوگوی معروفترین برندها و مؤسسههای
معروف جهانی بیندازیم تا متوجه شویم که هر مقدار جهان
اطرافمان به سمت پیچیدگی میرود ،تبلیغات و طراحی
و ارتباطات به سادگی نزدیکتر میشود؛ موضوعی که با
سادگی میتوان در لوگو یا آرمهای معروفترین موزههای
جهان نیز مشاهده کرد.
 موزه لوورموزه «لوور» ( ،)louver museumیکی از مهمترین و
شلوغترین موزههای دنیا است که در شهر پاریس و در
مجاورت رود ِسن قرار دارد .این موزه که دستور ایجاد آن
در سال  ۱۹۰۰برای یک نمایشگاه جهانی صادر شد ،خودش
یک اثر هنری معماری است که به آن کا خ هنرهای زیبا
نیزمیگویند.
لوگوی موزه «لوور» که به نوعی ترکیبی از رنگهای سیاه
و سفید است با یک تصویر عکاسیشده از ابرها در پشت
حروف ،ترکیب عجیب و البته سادهای شده است .برخی
معتقدند که تصویر کلی این لوگو در ذهن مخاطبان
یادآور فیلمهای نوآر (یک اصطالح سینمایی که برای
توصیف درامهای جنایی استفاده میشود) و قدیمی است.
این درحالی است که در عین القای یک حس مبهم و
نوستالژیک ،از حروف ساده و سری شده و در واقع مدرن نیز

بهره گرفته شده است .پیام این لوگو این است که «لوور»
یک موزه جدی با آرزوهای باال است.
 موزه متروپولیتن نیویورکمتروپولیتن نیویورک از بزرگترین و مشهورترین موزههای
جهان است که در منهتن نیویورک و در مجاورت ضلع شرقی
سنترال پارک قرار دارد .این موزه حاوی مجموعه بزرگ و
نادری از تاریخ اسالم و ایران باستان و در سال ۱۸۷۲
میالدی افتتاح شد.
موزه شهر نیویورک ( )Metropolitan Museum of Artدارای
یک لوگوی ساده است که طی سالها بنا بر تغییرات جهان،
با تغییراتی همراه شد .در توضیح این تغییر گفته شده است
که دنیای فرهنگی به طرز چشمگیری تغییر کرده است.
جهان شلوغتر و پرهیاهوتر شده است و برای تأثیرگذاری
باید به سمت سادهسازی پیش رفت .موزه متروپولین که
از نام « »The Metدر لوگوی خود استفاده کرده ،یکی از
قدرتمندترین داراییهای خود را در ارتباط با مخاطب ،نام
مستعارش عنوان کرده است.
 موزه ویکتوریا و آلبرتموز ٔه ویکتوریا و آلبرت (The Victoria and Albert
 )Museumدر لندن از برترین موزههای جهان است .این
موزه در سال  ۱۸۵۲تأسیس و به نام ملکه ویکتوریا و پرنس
آلبرت که در جوانی درگذشت نامگذاری شد.
لوگوی موزه ویکتوریا و آلبرت به عنوان یکی از معروفترین
لوگوهای موزههای جهان شناخته میشود .لوگویی که با
بهرهگیری از ویژگی سادگی توانسته است به خوبی در ذهن
مخاطبان خود نقش ببندد .تلفظ این لوگو « »vandaکه
مخفف نام موزه و شامل دو حرف است که در امتداد یک
خط مورب به هم میپیوندند .این دو حرف به طور همزمان
نمادی از تاثیر هر دو بخش ،یعنی ویکتوریا و آلبرت است.

مؤسسهاسمیتسونینمؤسسه اسمیتسونین سال  ۱۸۴۶با هدف افزایش و
گسترش دانش ،تاسیس و به افتخار جیمز اسمیتسون،
دانشمند بریتانیایی که نخستین اهداکننده مالی و مؤسس
آن بود ،اینچنین نامگذاری شد .این موزه تا سال « ۱۹۶۷موزه
ملی ایاالت متحده آمریکا» نامیده میشد.
اسمیتسونین ( )Smithsonian Institutionیکی از
شناختهشدهترین و جامعترین موزههای ایاالت متحده
آمریکا است که لوگوی آن نیز تالش دارد تا این بزرگ و
قدرمند بودن را نشان دهد .تصویر آرم که یک دایره بزرگ
است که از فضای منفی ایجاد شده است .نمادی که نور
دانش را نشان می دهد همراه با نمادی از وحدت ،یک طرح
آرم مناسب برای این موزه و هر موزه است.
 موزه کودکان شیکاگواین موزه ( ) Chicago Children’s Museumکه یکی از
معروفترین موزههای جهان برای کودکان و نوجوانان است
و تالش میکند فعالیتها و نمایشهای متعددی را برای
جوانترین دوستداران هنر و علم در دنیا فراهم کند ،لوگوی
خود را نیز در همین راستا طراحی کرده است .آرم نیز این
ویژگی را کام ًال بیان می کند .رنگ اصلی این طرح آبی است
و تصویر کلیدی ،اثر دستی کودک است که نشان میدهد
این مرکز متعلق به کودکان است.

بشنویم| ببینیم| بخوانیم
موسیقی

کتاب

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

Yearning

 - Honest Thiefدزد راستگو

راههای مؤثر برای ایجاد انگیزه -برایان تریسی

 ::جولیوسوالنبرگ ::

 ::مارکویلیامز ::

 ::ترجمه :فرزامحبیبیاصفهانی ::

آلبوم کالسیک معاصر اشتیاق  Yearningاثری از جولیوس والنبرگ Julius
 Wallenbergآهنگساز جوان سوئدی است.
جولیوس والنبرگ  Julius Wallenbergآهنگساز ،نوازنده و طراح صدای سوئدی
است .او از سال  ۲۰۱۹وارد دنیای موسیقی شده است و تا به امروز یک آلبوم با نام
اشتیاق  Yearningو یک تک آهنگ با نام آرزو  Hiraethمنتشر کرده است .آثار او
گستره زیادی از سبکهای مختلف از جمله موسیقی امبینت ،کالسیک معاصر،
کالسیک مدرن ،پست راک و موسیقی تجربی را شامل میشود .او تالش میکند
تا ورای قواعد دشوار زبانی ،حس خود را قالب نتها و ملودیها به مخاطب
انتقال دهد .او موسیقی را وسیلهای برای بیان آنچه در قلبش میگذرد و میداند
و در آثارش تالش میکند تا احساسات جاریاش را به مخاطب منتقل کند.
اشتیاق اولین ایپی این هنرمند است که پس از تکآهنگ آرزو  Hiraethمنتشر
شد .همه قطعات این آلبوم موسیقی بدون کالم ،تفسیرهای او از احساسات
و چشماندازهایی است که انسان از مفهوم اشتیاق دارد .تمامی قطعات آلبوم
 Yearningبه صورت مستقل توسط شخص جولیوس والنبرگ نوشته شدهاند و در
آنها شنونده قطعاتی با تمها و سبکهای مختلف هستیم .در این آلبوم میتوان
رد پایی از پست راک و موسیقی امبینت را نیز شنید و با اثری مواجهیم که در
عین کوتاهی از جرئیات باالیی برخوردار است.

خالصه داستان :سارق بانک (لیام نیسون) تالش میکند تا پولهای ربوده شده
را تحویل پلیس دهد زیرا در دام عشق گرفتار آمده و قصد دارد زندگی سالمی
را در پیش بگیرد ،اما زمانی که متوجه میشود پلیس فدرال از او نیز فاسدتر
است تصمیم میگیرد اسمش را از لیست مجرمین پاک کند.
در بخشی از نقد و بررسی فیلم به قلم ( James Berardinelliجیمز براردینِلی)،
آمده است :عادالنه است که اگر بگوییم «لیام نیسون» میتواند نقش خودش
را در خواب هم بازی کند .شاید این نکته بتواند نبود عجیب انرژی خاصی در
این اثر و به طور کلی در بازی او را توجیه بکند .از زمانی که «نیسون» به عنوان
ستارهی فیلمهای اکشن (با بازی در فیلم «ربوده شده»  ) Takenشناخته شد،
میتوان چنین آثاری را تا حد خوبی پیشبینی کرد.
اگر بخواهیم خیلی کلی صحبت بکنیم باید بگوییم که آنها بر روی «نیسون»
به عنوان یک پارتیزان ساکت و قوی تمرکز کردهاند که به دنبال برقراری عدالت
است.
«دزد راستگو» (  ) Honest Thiefشاید شلخته و بیبرنامهترین فیلم در میان
این آثار باشد و بسیاری از جنبههای این اثر در حوزهی «لذتهای گناهآلود»
قرار میگیرند ،فیلمنامه به حدی احمقانه است که حتی نمیتواند یک نفر را
از حماقت خود گمراه بکند و...

کتاب راههای مؤثر برای ایجاد انگیزه نوشته برایان تریسی است .این کتاب
به توصیف روانشناسی محیط کار میپردازد و راهکارهایی مفید برای تمام
افرادی که که در فضاهای تیمی کار میکنند ،ارائه میکند .بسیاری از
کتابهای برایان تریسی مانند همین کتابی که در دست دارید ،به شما کمک
میکند تا با راههای رسیدن به موفقیت به خصوص در محل کار و زندگی
آشنا شوید .در یک فضایی کاری هم میتوان افراد اعضای تیم را بزرگترین
سرمایه آن تیم دانست .هر سازمان ،شرکت یا هر مؤسسه افرادی را دارد که در
آنجا کار میکنند اما کار آنها است که سبب رشد و موفقیت و حتی توسعه
آن شرکت و سازمان میشوند .به عنوان یک مدیر یا رهبر یک تیم الزم است
که مدام افراد را ترغیب کنید و انگیزه ببخشید.
اما این کار از چه راهی انجام میشود؟ برای ایجاد انگیزه در اعضای یک
تیم و به وجود آوردن فضایی که به افراد کمک میکند تا در شرکت بیشتر
کار کنند و سودآوری بیشتری داشته باشند و همچنین به کاری که انجام
میدهند عالقه و تعهد داشته باشند ،راهکارهای بسیاری وجود دارد .برایان
تریسی این راهکارها را بیان میکند و برای تمام مدیران فضا و فرصتی فراهم
میکند تا راهکارها را در محل کارشان به کار بندند و شاهد نتیجه شگفتانگیز
و فوقالعاده آن باشند.
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«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «عزیزاهلل جوینی»  -محقق ،نسخهشناس،
مصحح متونکهن ادبی و شاهنامهپژوه فقید  -راگرامی می دارد
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ف جهان
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مستطیلسبز

ذوب آهن ،ذوب آهن همیشگی نیست!؟

چمنیان گزینه اصلح سرخهای آذربایجان؛

ناکامی در پی ناکامی!

تراکتورسازان با ترکیب شجاعی-چمنیان
مدعی قهرمانی شدند

اصغر قلندری
محمدرضا ولی زاده

نویسنده و روزنامه نگار

چه اتفاقاتی در باشگاه ذوب آهن اصفهان
باعث گردیده که ورزش این باشگا ِه ریشهدار
از روزهای طالیی سالهای گذشته فاصله پیدا
کرده و درسراشیبی تند سقوط قرار بگیرد!؟
به جرأت میتوان گفت در روزگاران گذشته
خیلی از کشورهای همجوار در حسرت داشتن
باشگاه صاحب اعتباری آسیایی همچون ذوب
آهن اصفهان بودند!
با نگاهی گذرا به کشورهای عربی به ویژه
بحرین ،قطر و امارات که سرجمع جمعیت
این سه کشور به اندازه حتی استان اصفهان
نیست ،خواهیم دید دولت و مقامات ورزشی
این کشورها چه عنایت ویژهای به ورزش به
خصوص فوتبال دارند ،در حالی که در کشور ما
جناب وزیر به دنبال فروش باشگاههایی مثل
استقالل و پرسپولیس تهران به بخشهای
خصوصی است.
مسئله تنها مرتبط به دو باشگاه تهرانی نیست،
بلکه در پی واگذاری ورزش به بخشهای
خصوصی است!
طبیعی است در چنین شرایطی تیم ذوب آهن
اصفهان که به نوعی وابسته به دولت است ،با
کمبود بودجه برای باشگاه ورزشی مواجه شده و
باعث رکود و افت فاحش تیمهای ورزشی این
باشگاه قدیمی به ویژه در فوتبال شده که در
سالهای نهچندان دور یک برند معتبر و جهانی
محسوب میشد!
مدیرعامالن شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
با کسر بودجه ورزش باشگاه را به سرنوشتی
دچار کردند تا با مشکل مالی مواجه شود و
برای به خدمت گرفتن کادر فنی و یارگیری
و بستن تیمهای لیگ برتر با مشکل روبرو
شود که شرایط مطلوبی نداشته و در دو سال
گذشته به عینه شاهد بودیم که در ردههای ۱۴و
۱۵جدول مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور
قرار داشته است !آقای دکتر احمدیان -رئیس
محترم هیات مدیره ،آقای مهندس یزدیزاده-
مدیرعامل محترم شرکت سهامی ذوب آهن
اصفهان ،اعضای محترم هیات مدیره ،آیا
میدانید با کسر بودجه ورزش ،باشگاه ذوب
آهن را دچار چه سرنوشت شومی کردید؟ و چه

خبرنگار

بالئی برسر تیم فوتبال آوردید!؟
هیچ میدانید از  ۹بازی و  ۶امتیاز و در قعر
جدول ردهبندی بودن برای تیم پرآوازه فوتبال
ذوب آهن اصفهان چه معنایی دارد!؟ جایگزین
کردن بازیکنان جوان و دینامیک به جای مهدی
رجبزاده ،قاسم حدادیفر و ...شاید در آینده
جواب بدهد اما در حال حاضر ذوب آهن به
چند بازیکن گلزن در خط حمله نیاز دارد تا به
نتایج بهتر دست یابد و از کمند سقوط به دسته
یک رهایی پیدا کند.
مضاف بر اینکه برای جهتدادن و بهترکردن
کارهای تاکتیکی و برنامهریزهای دقیق و
هدفمند با گذشت ۱۰هفته از رقابتهای لیگ
برتر باز هم دیر نیست.
اینکه گاهی اوقات بعضی از تیمهای بزرگ
و سرشناس در برههای دچار بحران میشوند
اجتنابناپذیر است ،اما با مدیریت افراد کاربلد
و پشتوانههای مالی خوب درهر مقطعی با
تغییرات تحوالتی در امر کادرفنی و خرید دو
بازیکن گرهگشا میتوان تیم را از بحران نجات
داد.
ذوب آهن که از شیفتگان و هواداران متعصب
پرشوری برخوردار بوده در فصل گذشته و پیش
از شیوع بیماری کرونا ویروس با این بحران
دست و پنجه نرم کرد و در جدول مسابقات
وقتی در رده چهاردهم قرار گرفت به تدریج از
تعداد هوادارانش کاسته شد!
وقتی مدیران شرکت و هیات مدیره از مدیرانی
که دارای سوابق خوب و کارهای بهیادماندنی
وخالق و تجربه مدیریتی غافل ماندند و آنها را
نادیده انگاشتند ،باید منتظر چنین پیامدهای
ناگواری هم میبودند.
اگرچه باید برنامهریزی غلط به افسردگی
مسابقات در دورانی که اکثر تیمها از شیوع
ویروس کرونا در ثبت نتایج رنج میبردند،

اضافه کرد اما چگونه میتوان پذیرفت ذوب
آهن با آن همه سرمایه و پتانسیل در مقابله با
تیمها این چنین ظاهر شود و دچار لغزش شود
تا جایی که با ثبت نتایج ضعیف با خطر سقوط
به دسته یک مواجه باشد!؟
به هرحال تیم پرآوازه ذوب آهن اصفهان نیاز
به شوک اساسی دارد و باید با درایت تحولی در
باشگاه ایجاد شود تا با انگیزه بیشتر برای تغییر
وضعیت نابسامان و عملکرد بهتر به نتایجی
دست پیدا کند تا از بحرانی که دامنگیرش
شده است رهایی یابد .از گوشه و کنار شنیده
میشد آقای دکتر جوادمحمدی -مدیرعامل
باشگاه ذوب آهن قبل از بازی ذوب آهن با
تیم پرسپولیس اظهار کرده بود ،بعد از این
بازی بهخاطر معالجه و استراحت از سمت
مدیرعاملی باشگاه خداحافظی خواهد کرد!
در جلسه شورای سیاستگذاری ورزش باشگاه
فرهنگی و ورزشی ذوب آهن اصفهان که
سهشنبه شب۱۶ -دیماه با حضور دکتر
احمدیان -رئیس هیات مدیره ،مهندس یزدی
زاده -مدیرعامل ،مهندس یزدخواستی -عضو
هیات مدیره ،مهندس بهرامی -رئیس هیات
مدیره باشگاه ،دکتر جواد محمدی-مدیرعامل
باشگاه ،مهندس فاضل پور ،دکتر دادفر و
رسول کربکندی -اعضای هیات مدیره ،احمدی-
نماینده حراست ،علی شجاعی -سرپرست و
رحمان رضایی -سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن
و جمعی دیگر از مدیران ارشد و کارشناسان
ورزشی شرکت و باشگاه ذوب آهن برگزارشد در
خصوص مسائل کالن و برنامههای آتی باشگاه
و بهبود روند تیم فوتبال بحث و بررسیهایی به
عمل آمده است که خبر موثقی در دست نیست!
ولی امیدواریم هرچه که هست راهگشایی باشد
برای رفع مشکالت مالی و تقویت ورزش باشگاه
به ویژه فوتبال که هواداران بیشماری دارد.

آگهی ابالغ اجرائیهکالسه9900034 :
بدینوسیله به ورثه مرحوم عباداله سرمدی  -1فاطمه-۲.مهدیه -۳على -۴مرضیه  -۵غالمحسن  -۶راضیه همگی سرمدی بدهکار پرونده
کالسه فوق که برابر گزارش مامور اداره پست به آدرس کرج حصارک خیابان آزادی خیابان میر تقیها کوچه ولی عصر منزل شخصی پالک
 ۱۱مورخه ...............آدرس شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند نکاحيه بشماره  ۸۸۷۱مورخه  1377/04/27تنظیمی دفتر
خانه  ۲۱مسجدسلیمان له خانم سیده مریم سادات احمدی یک جلد کالم اهلل مجید با جلد زرین و یک شاخه نبات هدیه آن پانصد هزار
لایر به انضمام مهرالسنه و تعداد یکصد عدد سکه بهار آزادی و هزینه سفر حج به مبلغ ده میلیون لایر رایج بر ذمه زوج میباشد لایر
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه
فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده  18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی
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حسین بی نیاز  -مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی مسجدسلیمان

با اخراج «علیرضا منصوریان» از تراکتور،
مسئوالن باشگاه در اطالعیهای «مسعود
شجاعی» را به عنوان سرمربی موقت
سرخپوشان آذربایجان معرفی کردند ،اما
از دستیاران علیمنصور فقط «عباس
چمنیان» که به عنوان مدیرفنی در کادر فنی
تراکتوریها فعالیت میکرد ،در کنار مسعود
شجاعی ماند و هدایت تراکتوریها را برعهده
گرفت.
درحال حاضر تغییرات مدیران تراکتور با
ترکیب چمنیان و شجاعی جواب داده
است و نتایج تراکتوریها هم پس از اخراج
علیرضا منصوریان کامال متحول شده است.
با روی کار آمدن عباس چمنیان ،ترکیب
تراکتور کامال دست خوش تغییراتی شده
است ،تراکتوری ها که با منصوریان با سه
دفاع وسط بازی میکردند و چندان در
نتیجهگیری موفق نبودند ،حاال با تغییر
روش بازی با چهار مدافع به مصاف حریفان
خود میروند و اغلب با ترکیبهای پایه
 4.3.3و یا  4.5.1بازی میکنند ،این تغییر
رویه هم در کارهای تدافعی اثر مثبت داشته
است و هم در فاز هجومی باعث بهبود
عملکرد شاگردان چمنیان شده است.
تراکتوری ها در پنج مسابقه اخیرشان ،سه
پیروزی در مقابل ماشین سازی تبریز ،پیکان
تهران و ذوب آهن اصفهان کسب کرده اند
و در برابر شهرخودرو مشهد هم به تساوی
بدون گل رسیدند ،تنها شکست تراکتوری
ها در برابر صنعت نفت آبادان در دیداری
بیرون از خانه بود که با وجود برتری کامل
دو بر یک مغلوب شاگردان قلدر و یقهگیر
سیروس پورموسوی در صنعت نفت آبادان
شدند.
کسب  ۱۰امتیاز از  ۱۵امتیاز ممکن آن هم
در دیدارهایی که در هیچکدام کار راحتی
نداشتند ،عملکرد مطلوبی تلقی میشود و
حاال تراکتور با چمنیان و شجاعی به رده
سوم جدول رده بندی صعود کرده است و
کم کم آن تیم مدعی که هواداران پرشور

آذربایجان انتظار دارند ،درحال شکلگیری
است.
از دیگر مواردی که کامال در دیدارهای
تراکتور مشهود است ،بهبود عملکرد چندین
بازیکن این تیم است ،محمدرضا اخباری
در پست دروازهبان ،اکبر ایمانی در قلب
خط هافبک و محمد عباسزاده در نوک
پیکان خط حمله آن ها ،در چند دیدار اخیر
تراکتوریها ،عملکرد بینقصی داشته اند و
در کنار شجاعی ،حاجصفی و دژاگه (البته
به دلیل مصدومیت چندین دیدار را از دست
خواهد داد) به مهرههای قابل اتکا و ارزشمند
تراکتوریها تبدیل شدهاند.
هنوز سرمربی تراکتوریها معرفی نشده
است و احتماال تعطیالت نیم فصل
لیگ برتر تکلیف سرمربی آینده سرخها
را مشخص خواهد کرد ،اما قطعا عملکرد
این چند دیدار اخیر و دیدارهای حساس
آینده تراکتوریها با استقالل تهران ،گلگهر
سیرجان ،آلومینیوم اراک و پرسپولیس
میتواند آینده نیمکت تراکتوریها را
مشخصکند.
گرچه کارنامه کاری عباس چمنیان در تیم
های ملی پایه و تاثیر بسزای او بر سبک
بازی تراکتور و نتایج قابل قبولی که در
دیدارهای اخیر کسب کرده است ،میتواند
نیمکت تراکتور را با داشتههای فعلیاش
بیمه کند ،البته اگر مدیریت باشگاه فرصت
کافی را به او بدهد و با ایجاد آرامش به
کادرفنی تیم اعتماد داشته باشد ،قطعا
عباس چمنیان میتواند گزینه اصلح
نیمکت تراکتور باشد.
به هرحال باید دید در نهایت نیمکت
تراکتوریها به چه سرنوشتی دچار خواهد
شد ،باز هم تغییر یا این بار اعتماد به
کادرفنیفعلی...

آگهی اخطارماده ۱۰۱
به ورثه مرحوم منصور افشار ارومیه  :خانم ها طیبه  -طاهره  -منیژه-منیره-نیره جملگی افشار
ارومیه وراث مرحوم منصور افشار ارومیه (وارث مدیون پرونده اجرایی داود افشار ارومیه) همگی
به نشانی شهرک فردیس واحد ۲۴غربی پ  ۲۶۶-۱۱واحد  ،۲به این وسیله به شما اعالم میگردد
 :در خصوص پرونده اجرایی کالسه  ،۹۸۰۳۴۳۹برابر گزارش مورخ  1398/10/8کارشناس اموال
منقول خودروی پژو  ۴۰۵به شماره انتظامی ۸۵۷س ۸۹ایران ۳۸به مبلغ  120/000/000لایر
ارزیابی گردیده.لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید  ،اعتراض کتبی خود
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناسان
تجدید نظربه مبلغ  5/550/000لایر به دفتر این اجرا تسلیم نمایید .ضمنا به اعتراضی که خارج از
موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناسان تجدید نظر ترتیب اثر داده نخواهد شد99/800 .ف
ایرانی بجندی  -رئیس واحد اجرای ثبت کرج -از طرف تقوی

ورزشی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «منصورگروسی»
 پیشکسوت فقید شنا و واترپلو  -راگرامی می دارددر شهر

قلندر

در بازیهای بدون تماشاگر؛

معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران در بازدید از طرحهای عمرانی منطقه :۸

نمره هوشمندی مربیان چند است؟

مجید سعیدی
نویسنده و روزنامه نگار

«وحید امیری» از نخبه های تیم وحدت بود
كه در پاس و استقالل هم بازی كرد و به تیم
ملی رسید .او كه سالها در ورزش شهرداری
منشأ خدمت بود و در یكی از تیمهای پایه
ملی افتخاری را برای فوتبال به یادگار گذاشت!
سالهاست مدرس فوتبال است و مربیان را
تعلیممیدهد.
او برای تعلیم دادن مربیان و آشنایی آنها
با مسائل روز ،همواره باید مطالعه كند و
البته پژوهش !او در پژوهشهای اخیر و با
ادله فراوان به این نتیجه رسیده كه مربیان
ما از سطح هوشمندی باالیی برخوردارند و
شاخصه این هوشمندی تسلط بر مدیریت
سكوهاست.
استدالل علمی آقا وحید از جهات گوناگون
بسیار پسندیده است و ارزیابی مربیان ما به
ویژه در تیمهای بزرگ و پرطرفدار ،دقیقا با این
پژوهش موضوعیت دارد و به صراحت میتوان
گفت :در تیمهای بزرگ ما مربیانی موفق بودهاند
كه سكوها یا بهعبارتی تماشاگران را خوب
مدیریتكردهاند.
اینک پرسش این است:
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وقتی بهخاطر پیشگیری از شیوع كرونا بازیها
بدون تماشاگر برگزار میشود! دربارۀ مهمترین
شاخص مربیان در تیمهای بزرگ و پرطرفدار چه
قضاوتی باید داشت؟
آیا سادهانگارانه نیست كه در این تیمها
گلخوردن در دقایق پایانی بیمعنا میشود؟
ب هراستی اگر سكوها پر بود ،چه اتفاقی میافتاد؟
تردید نیست! اگرتماشاگر باشد مربیان باید
كه برای مدیریت سكوها توضیح بدهند و
در عمل اثبات كنند ،استراتژی آنها بعد از
گلزدن چه بوده؟
فاجعهآور این است كه مربیان ما بازخواست
نمیشوند و پاسخگو نیستند (نه از جانب سكو و
نه از جانب باالسری كه اهل فن باشد).
خأل فنی در ساختار كنونی باشگاهها و وجود
كشک چنان طبیعی است كه وزن هیات مدیره
را از پرسشگری خالی كرده است! بهخصوص
كه بركناری مربیان برای توجیه باخت اگر برای
تیمها آب نداشته باشد ،برای بعضیها كه
موقتی هستند ،نان دارد...

خیالستان زندگی ،زندگی را دوباره درمحلهها
جاری میکند
معاون هماهنگی امور مناطق شهردار تهران
در بازدید از پروژههای منطقه ،۸که با همراهی
شهردار منطقه انجام گرفت ،گفت«:پروژههای
ساخته شده یا در دست اقدام این منطقه ،با
هدف خدمت رسانی هر چه بیشتر به شهروندان
انجام شده است».
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از روابط
عمومی شهرداری منطقه ،۸مصطفی سلیمی در
این بازدید گفت« :طرح خیالستان زندگی ،طرحی
نوین است که نه تنها سرانه فضای سبز را افزایش
داده بلکه در انسجام محلههای منطقه نیز تاثیر
بسزایی داشته است  .همچنین نگاه فرامنطقهای
این طرح ،از نظر اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
تاثیر قابل توجهی در پیشرفت هر چه بیشتر
منطقه خواهد داشت».
معاون امور مناطق شهرداری تهران در ادامه
گفت«:خوشبختانه در این منطقه کارهای بسیار
خوبی به ویژه در حوزه نگهداشت شهر انجام
شده که باعث شده منطقه ۸در حوزه خدمات
شهری جزو مناطق نمونه شهر تهران باشد .البته
در حوزههای مختلف مانند افزایش سرانه فضای
سبز و پروژه های عمرانی اقدامات مناسبی انجام
شده که باید تداوم داشته باشد».
سلیمی با اشاره به پروژه خیالستان زندگی نیز
گفت«:خیالستان زندگی پروژه نو و بی نظیر در
شهر تهران است که امکان اتصال دو محلهای

که به واسطه فعالیت عمرانی در گذشته محقق
نشده بود ،با اجرای این طرح امکان پذیر میشود.
همچنین سایر پروژهها نیز همچون مخزن،
شبکه جمع آوری آبهای سطحی ،پارکینگ
زیرسطحی و بوستان ترنج زندگی و هایپرهای
گل و پروژههای توسعه محلهای نیز پیشرفت
فیزیکی قابل توجهی داشته است ،می تواند
کیفیت سطح زندگی اهالی منطقه را افزایش
دهد».
معاون هماهنگی امور مناطق شهردار تهران

با تاکید بر اینکه همواره هدف ما بر این بوده
است که فاصله بین شمال و جنوب ،شرق و
غرب تهران با یکدیگر کمتر شود ،گفت«:طرح
خیالستان زندگی ،جزو یکی دیگر از طرحهایی
است که امکان میدهد تا همه شهروندان شاهد
استفاده از امکانات یکدست در کنار یکدیگر
باشند .امیدواریم تا پایان سال مجموعه این
پروژهها به بهرهبرداری برسد تا شاهد عدالت
اجتماعی ،امکانات یکدست و یکنواختتر برای
شهروندانباشیم».

بعضی ها داغشو دوست دارن

قهرمانیتیمبحرگسترهرمزگاندرنیمفصللیگبرترقایقرانیبانوان

هفته اول لیگ برتر آبهای آرام بانوان یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
گرامیداشت زندهیاد هاجر پارساییمهر به میزبانی دریاچه آزادی برگزار شد؛
این رقابتها در مرحله اول و دوم صبح و بعدازظهر سهشنبه انجام شد
و تیم بحر گستر پارس هرمزگان قهرمان نیم فصل لیگ برتر قایقرانی
آبهای آرام بانوان شد.
عبادیپوربهتریناسپکرلیگقهرماناناروپا
فدراسیون والیبال اروپا ( )CEVدر حساب توئیتری خود ،به معرفی
بهترینهای رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا  ۲۰۲۱در پستهای مختلف
از جمله دریافت کننده ،اسپکر ،دفاع وسط ،لیبرو و پاسور پرداخته که
دریافتکننده ایرانی تیم والیبال اسکرا بلچاتوف لهستان ،در صدر
جدول بهترین اسپکرهای لیگ قهرمانان والیبال اروپا قرار گرفت.
المپیکیهابرای۶ماهدیگرحقوقمیگیرند

وزارتورزشوکمیتهملیالمپیکتوافقکردهاندبرایششماهدیگربهالمپیکیها
حقوق بدهند .این حقوق برای ورزشکارانی است که سهمیه گرفتهاند و
همچنین سرمربیان و مربیان تیمهای المپیکی را شامل میشود .بر این
اساس طبق آنچه قبال پرداخته شد ،ورزشکاران و سرمربیان برای ششماه،
۳۰میلیونومربیان۱۵میلیوندریافتمیکنند.
تیم دیگری به لیگ تکواندوی بانوان اضافهکردیم

کاظم نیکسرشت درخصوص حضور دوتیم از باشگاه فتح صدرالبرز درلیگ برتر
تکواندو بخش بانوان،گفت :به مسئوالن فدراسیون تکواندو اعالم کردیم
قصد داریم یک تیم باکیفیت همچون تیم بانوان فتح صدر البرز،قهرمان
سال گذشته لیگ تکواندو بانوان ،را وارد لیگ کنیم.از اینرو سازماندهی
خوبی در عرض چندروز انجام دادیم و تیم «راتاآ» را وارد لیگ کردیم.

اعضای تیمهای لیگ تکواندو تست  PCRدادند

درحالی که نوزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر تکواندو (جام خلیج فارس)
یادواره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از امروز با رقابت
چهارتیم گروه  Aدر خانه تکواندو آغاز میشود که صبح دیروز تمامی
بازیکنان ،کادر فنی و اعضای تیمهای استقالل ،شهرداری ورامین،
فتح صدر البرز و مس کرمان درهتل انقالب تهران تست  PCRدادند.
درخشش موسوی درشب باخت تیم والیبال «پیاچنزا» ایتالیا

تیم «پیاچنزا» بهرغم درخشش سیدمحمدموسوی -ستاره ملیپوش
ایرانی خود ،مغلوب لوبه شد .تیم «لوبه» در چارچوب هفته
شانزدهم سری آ ایتالیا میزبان پیاچنزا بود و سه بر یک به
پیروزی رسید .موسوی مدافع سرعتیزن و ملیپوش ایرانی
تیم پیاچنزا در این مسابقه عملکرد بسیار خوبی داشت.
مس رفسنجان؛ نامزد بهترین تیم فوتسال بانوان جهان درسال۲۰۲۰

قهرمان فصل گذشته لیگ برتر بانوان در میان ۱۰کاندیدای بهترین تیم
فوتسال جهان در سال گذشته میالدی حضور دارد .تیم فوتسال
مس رفسنجان که فصل گذشته به قهرمانی لیگ برتر بانوان
رسید ،یکی از نامزدهای بهترین تیم باشگاهی فوتسال بانوان
جهان در سال  2020از نگاه سایت «فوتسال پلنت» شد.
اهدایکاپ تیمهای برترلیگهایکاراته آقایان پس از۱۹۶روز!

اختتامیه و اهدای کاپ تیمهای اول تا سوم مسابقات سوپر لیگ سبک
های آزاد و کنترلی کاراته کشور آقایان روزسهشنبه ۱۶ -دیماه و پس
از  ۱۹۶روز با حضور سید حسن طباطبابی رئیس فدراسیون کاراته،
سرپرستان ،مربیان و کاپیتان تیمها و با رعایت پروتکلهای
بهداشتی در فدراسیون کاراته برگزار شد.
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