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کرونا در ایران

لغوناگهانیمحدودیتهایکرونایی
تصمیمدرستینبود
رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا با اشاره به کاهش
چشمگیر بار ناشی از اپیدمی کرونا در سطح جامعه به دنبال اجرای
طرح محله محور مقابله با کرونا (طرح شهید سلیمانی)؛ در عین
حال متذکر شد :لغو ناگهانی محدودیتهای کرونایی و ترددهای
بین شهری تصمیم درستی نبود و باید با دقت و هوشیاری
بیشتری اعمال میشد؛ ضمن اینکه بسیاری از سفرها غیرضروری
است و لذا سهلانگاری شرایط و عدم کنترل و نظارت هوشمند بر
آنها میتواند به آغاز پیک چهارم اپیدمی منتهی شود.
دکتر حمید سوری -استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی با تأکید بر اینکه وضعیت اپیدمی کرونا از لحاظ
کاهش بار بیماری بر جامعه طی ۴۰روز گذشته بسیار مشهود
است ،اظهارکرد :به دنبال اجرای طرح محله محور مقابله با کرونا
(طرح شهید سلیمانی) و تشدید محدودیتهای کرونایی طی
یک ماه و نیم گذشته شاهد کاهش 83درصدی مرگ و میرها
و کاهش ۷۹درصدی موارد بستری ناشی از کرونا در سطح کشور
بودهایم .وی با اشاره به کاهش بار تحمیلی بر بیمارستانها و
کادر درمان و همچنین اثرات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
امنیتی کاهش آمار ابتال و مرگومیرهای کرونایی ،عنوان کرد:
به دنبال اجرای طرح شهید سلیمانی فوتیهای کرونا از حدود
 500مورد در روز ،االن به زیر 100نفر رسیده ،به گونهای که طی این
مدت توانستیم از مرگ بیش از 8000نفر پیشگیری کنیم ،این در
حالیست که اگر این طرح اجرا نمیشد چه بسا مجبور به تداوم
تعطیلیهایچندهفتهایوتحملتبعاتاقتصادیناشیازآندر
سطح کشور نیز بودیم .پیش از اجرای طرح محلهمحور ۴۶درصد
کل مرگهای منطقه مربوط به ایران بود .سوری همچنین با
اشاره به وضعیت اپیدمی در کشور در مقایسه با منطقه ،اظهار
کرد :قبل از آغاز طرح شهید سلیمانی یعنی در اوایل آذر ،حدود
۴۶درصد کل مرگهای منطقه مدیترانه شرقی تنها مربوط به
ایران بود ،در حالیکه این نسبت امروز به زیر ۲۰درصد رسیده که
دستاورد بسیار خوبی است .این استاد اپیدمیولوژی ادامه داد :در
سطح جهانی نیز طی  1.5ماه گذشته بیشتر کشورهای اروپایی از
جمله ایتالیا ،فرانسه ،انگلستان ،آلمان و اسپانیا ،با افزایش شدید
مرگهای ناشی از کرونا مواجه بودند ،ولی در مقابل کشور ما با
کاهش قابل مالحظه آمارهای ابتال و مرگ روبرو بوده است .لذا
اجرای طرح شهید سلیمانی و کاهش مرگ و میرها عمال اتهامات
مربوط به ناکارآمدی و عدم توانمندی کشور جهت کنترل اپیدمی
را رد کرده است .رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا با بیان
اینکه شناسایی کانونهای آلودگی یکی از مهمترین اهداف اجرای
طرح محله محور مقابله با کروناست ،عنوان کرد :بر اساس این
طرح تا امروز بیش از  ۷۰درصد کانونهای آلودگی در سطح کشور
شناسایی و تحت مراقبت و کنترل قرار گرفتهاند ،به عبارت دیگر
حدود ۳۰میلیون خانوار در کل کشور و حدود  2میلیون خانوار در
تهران تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند.
دچار خوش خیالی کاذب نشویم ،اپیدمی به راحتی قابل
بازگشت است
این متخصص اپیدمیولوژی در بخش دیگر گفتوگو با اشاره
به ماهیت شکننده و ناپایدار اپیدمی کرونا ،اظهار کردً :
قطعا هر
چقدر به سمت کاهش موارد مرگ حرکت کنیم کار سختتر
شده و گذر از این شرایط نیازمند توجه به چند نکته مهم است؛
اول اینکه نباید دچار خوش خیالی کاذب شویم ،چراکه اپیدمی
به راحتی قابل بازگشت است و بنابراین احتیاط و هوشیاری
کامل ضرورتی اجتناب ناپذیر است .وی ادامه داد :اپیدمی کرونا
یک اپیدمی داینامیک و تغییرپذیر است ،لذا باید مرتبا راهکارها
و راهبردهای خود را با توجه به شرایط اصالح کنیم ،به عبارت
دیگر نسخه دو ماه پیش در شرایط کنونی اثربخش نبوده و باید
مرتبا توسط سیاست گذاران و برنامهریزان اصالح و به روز شود.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه هم اکنون در مسیر کنترل
اپیدمی قرار داریم ،گفت :در مرحله کنترل اپیدمی مهمترین
مسأله توجه به طغیانهای اپیدمی در مناطق مختلف کشور
است ،به عبارت دیگر هر تغییری در اپیدمی باید به سرعت و
در همان مراحل اولیه شناسایی و با اقدامات مؤثر کنترل شود؛
در غیر این صورت ممکن است کانون آلودگی گسترش یافته و
منجر به بروز شرایطی غیرقابل کنترل شود.

خبر

حرف اول

سرعت گرانی کاالها بدون چراغ قرمز!
الهام آمرکاشی
دبیر تحریریه

آمار میگوید :فهرست تغییرات قیمت موادغذایی در آبانماه
جاری در یکایک اقالم و مایحتاج سفره معیشت خانوار از
رشد  5تا 26درصدی برخوردار بوده و اکثریت کاالهای مصرف
یومیه در شیب صعودی با سرعت حداکثری در حرکت است
ف ممنوع و یا چراغ قرمز برای ایستایی
و اخباری مبنی بر توق 
قیمت انواع و اقسام مایحتاج خانوار ،حضور خارجی ندارد.
در حالی کمتر از دوماه دیگر به سالگرد پاندمی کرونا نزدیک
خروجی بسیار ضعیف در حوزه اقتصاد و
میشویم و با
ِ
بنبست شماری از مشاغل و صنوف ،تنظیم دخل و خرج
معیشتی در تنگنای عدیده قراردارد که با توجه به روند
نابسامان در این حوزه ،همچنان سرعت نرخگذاری در کاالها
با سرعت باال در حال انجام است و ورود و نگاه مسئوالن در
این زمینه از عدم رصد و نظارت خبر میدهد.
رشد بیسابقه در مسکن ،افزایش قیمت خودرو ،گرانی در
بازار دارو و موارد متعدد دیگر در این زمینه را اگر به برچسب
مایحتاج یومیه اضافه کرده و درمقابل دستمزد حداکثری
جامعۀ کار قرار دهیم ،عدم تعادل در یکسانی دخل و خرج از
نبود نظام واحد نظارتی و مدیریتی در این راستا حاکی است
که بیتوجه همچنان در حال ازدیاد است.
آمار و گزارشهای موجود میگوید« :در چند سال گذشته
به دلیل افزایش فشار تحریمها قیمت دالر سیر فزایندهای
گرفته و به همین بهانه قیمت تمام کاالها افزایش داشته
است ،در نگاه نخست بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت
به وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به دالر انتقاد داشتند
و بانک مرکزی تأکید داشت سیاستهایی را برای کاهش
وابستگی به دالر و استفاده از سایر ارزها همچون یورو ،یوان
و ...در پیش میگیرد ،اما بعد از دو سال ،تورم و فشار دالر بر
شزا است».
اقتصاد کشور همچنان چال 
در این میان ،کامران ندری -اقتصاددان ،با اشاره به اینکه در
حال حاضر عمده دالر کشور در اختیار بانک مرکزی است،
گفت :در شرایط کنونی دالر از طریق بانک مرکزی به بازار
و صرافیها تزریق میشود از این رو نقش بانک مرکزی در
کنترل قیمت دالر باید محسوس باشد و همانطوری که قب ًال
در یک بازه زمانی در پاییز ۹۸دولت توانست نرخ دالر را کنترل
کند ،در حال حاضر هم این امکان برای دولت وجود دارد ،اما
به دلیل اینکه کاهش قیمت ارز میتواند به کاهش صادرات
و ورود ارز منجر شود دولت سیاست کاهش نرخ ارز را دنبال
نمیکند ،اما مسألهای که وجود دارد این است که اقتصاد
کشور کامال متأثر از نوسانات نرخ ارز است و قیمت تمام

کاالها با هر نوسان ارزی باال میرود.
آلبرت بغوزیان -اقتصاددان دیگر در این زمینه با بیان اینکه
تورم در اقتصاد ایران به صورت پلهای هرچند ماه یکبار به
صورت هیجانی بروز میکند ،معتقد است :هر مسأله سیاسی
که در ایران و فضای بینالملل بروز میکند ،زمینه تورم جدید
در اقتصاد ایران میشود و از طرف دیگر سیاستهای ارزی
کام ًال جزو اختیارات بانک مرکزی است و االن به دلیل
نگرانیهای آینده ارز کافی به بازار تزریق نمیشود ،اما در
شرایط کنونی کمبود ارز موجود در بازار اقتصاد کشور را دچار
فضای التهابی کرده است و میبینیم که نوسانات ارز به
صورت روزانه رخ میدهد و اقتصاد را دچار نوعی سرخوردگی
کرده است.
در حالی به گفتۀ کارشناسان امر در این مجرا ،سیاستهای
ارزی حاکی از نقش دولت در نوسانات باالی دالر است که
تورمهای اخیر را دامن زده که در بطن موضوع ،تحمیل فشار
فزاینده و شرایط بغرنج و غیرقابل تحمل در این راستا؛ در نگاه
ابتدایی ،عموم افراد جامعه را به نشانه گرفته و تعاریف و
استداللهای منطقی یا سیاستهای موجود برای برونرفت
حال امروز دردی از آحاد
از شرایط کنونی در آینده ،در ِ
جامعهای که تعادلی در زمینۀ دستمزد و هزینهها برایشان
وجود ندارد ،دوا نخواهد کرد.
شیرین نوری -اقتصاددان نیز با نقد وارده بر بازار فعلی،
میگوید :این روزها کافی است به بازارهای مختلف
نیمنگاهی بیندازیم و ببینیم که قیمت کاالها هر روز گرانتر
از روز قبل میشود و دولت نیز بهدلیل ناتوانی بانک مرکزی
در کنترل قیمت دالر و تورم افسارگسیخته سعی میکند
ً
واضحا دولتمردان
مردم را به گرانی کاالها عادت دهد؛ اما
بدانند که نفس مردم نه بهخاطر ماسکزدن؛ که گرانیها
نفس آنها را تنگ کرده است.
در گزارشی که تیرماه جاری درخصوص موج گرانی در یکی
از خبرگزاریهای کشور بارگذاری شد ،در خصوص این مهم
که چگونه برخی اقتصاددانان در حال دامنزدن به بحران
تورم هستند؟ نظراتی مطرح گردید و به طور اشارهوار ،اینگونه
برانداز شد که :در تبیین عدهای ،استفادۀ بیحدوحصر دولت
از پایه پولی بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه «تنها»
ریشه اصلی تورم و گرانی در دوره اخیر است ،در زمانه افت
شدید ارزش لایر مردم داراییهای خود را از لایر فراری داده
و به سمت داراییهایی نظیر طال ،ارز و مسکن و بورس

میرمانند.
در این زمینه حامد قدوسی -اقتصاددان ،مطرح کرد -۱ :وقتی
عرضههای اولیه خیلی محدود و نزدیک صفر است-۲ .
نقدینگی مرتب رشد میکند -۳ .رشد حقیقی اقتصاد منفی
است -۴ .بازار ثانویه عمدتا به خاطر انتظارات نقدینگی و نرخ
ارز آینده مرتب رشد میکند :بازار سهام یک «جمع صفر» بین
دارندگان سهام و بقیه جامعه است .تکرار« :جمع صفر»! این
بازی فقط یک «بازتوزیع» از جیب طبقات محروم و فاقد
دارایی به دارندگان داراییهای ریسکی -سهام ،داراییهای
بر پایه ارز و در درجه بعدی مسکن  -است .از گفتن این
واقعیت نترسیم و هشدار بدهیم؛ طبقات محروم و فاقد
دارایی در این بازی بازنده هستند.
و در این میان باتوجه به شماری از موارد که به بنبست
اقتصادی و بازنده بودن اکثریت مردم ختم میشود و نیمنگاه
رصدگونه به اوضاع فعلی در زمینه اقتصادی و باتوجه به
بودجه تقدیمی دولت که طبق محاسبات مرکز پژوهشهای
مجلس ،الیحه بودجه ۱۴۰۰حدود ۳۲۰هزارمیلیاردتومان
کسری دارد و اگر این کسری بودجه از راههای پایدار تأمین
نشود ،ناچار ًا منجر به تورم میشود که بیشترین فشار را به
طبقات محروم وارد میکند؛ همچنان فشارهای وارده از
هر سمت و سویی به سمت طبقات پایین جامعه است و
ضرورتِ ورود کارشناسانه در این میان ،از جمله موضوعات
قابل پیگیری است که زنگ خطر و هشدار در این زمینه،
مدتی است که به صدا در آمده و شرایطِ برونرفت از وضعیت
حاضر همچنان در بنبست سکوت و تدبیر مسئوالن در حال
خاکخوردن است.
باید منتظر بود و دید با توجه به بودجه 1400و نقدهای
متعدد دراین زمینه ،راهکار ایستایی برای گرانی محصوالت
و کاالهای داخلی به مقصد ثبات میرسد یا همچنان عموم
افراد جامعه به تحمل شرایط طاقتفرسا ادامه مسیر خواهند
داد که به گفتۀ بهروز ملکی -اقتصاددان ،دولت نقدینگی را
مهار کند که رشد قیمتها زاییدۀ رشد نقدینگی است .رشد
نقدینگی در بیشتر سالها طی نیم قرن اخیر ،در بازه  ۲۰تا
۳۰درصد بوده است ،در دولت یازدهم نیز شاهد تداوم افزایش
ً
خصوصا تثبیت نرخ
حجم پول بودیم اما به دالیل مختلف
ارز و نرخهای باالی سود بانکی ،بروز تورم به تأخیر افتاد .در
دولت دوازدهم ،شوک ارزی موجب شعلهورشدن آتش زیر
خاکستر تورم انباشته شده گردید.

جامعه

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

به بهانه صدور دستور استرداد اموال نامشروع توسط رئیس دستگاه قضا؛

نگاهی بر پرونده فساد مالی
پیمانکار شهرداری کرج
مهدیشهیم
خبرنگار

ماجرای پیمانکار تامین نیروی انسانی شهرداری
کرج «شرکت آب خاک هستی» که با تغییر هدفمند
اعداد و ارقام در دریافتی هر نفر از نیروهای شرکتی
به صورت ماهیانه میلیون ها تومان به مدت حدود
چهارسال از شهرداری دریافت غیرقانونی داشت که
با اتهام کالهبرداری دستگیر و دادستان وقت طی
مصاحبه ای رسمی رقم کالهبرداری صورت گرفته از
شهرداری را حدود  ۳۰میلیارد تومان اعالم کرده بود
با اقدام سنجیده دادستان وقت و تالش مدیر کل
حقوقی سابق شهرداری متهم جهت استرداد بخشی
ازاموال به تاراج برده از شهرداری و در راستای جلب
رضایت شاکی (شهرداری کرج) با رضایت خود و در
کمال عقل و شعور و با آگاهی از ابعاد تاراج و دست
درازی خود به بیت المال سندملکی خود را با میل
و رغبت به نام شهرداری منتقل نموده که در همان
زمان آن ملک به ارزش شانزده میلیاردتومان توسط
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده بود تا
بخشی از رد مال شهرداری قرار گیرد.
بدینگونه در سایه درایت و مساعی مدیر کل حقوقی
سابق شهرداری قسمتی از اموال عمومی به غارت
رفته به شهرداری استرداد شده بود.
اما جالب است بدانیم در ادامه ماجرا به کجا ختم
شد؟
علی اصغر کمالی زاده شهردار کرج در در صد و
چهلمین جلسه علنی شورای شهر کرج درتشریح
وقایع مرتبط با فساد مالی شرکت تامین نیروی
آب خاک هستی گفته بود  :حق شهرداری از طریق
مراجع قضایی و نظارتی در حال پیگیری و بازگشت
است.
لیست حقوقی کارکنان شهرداری با همان مبلغ
تعیین شده در قرارداد پرداخت می شد اما در زمان
پرداخت حق پیمانکاری ،شرکت آب و خاک هستی
پول بیشتری را از شهرداری دریافت میکرد.
نتایج تغییر هدفمند مدیریتی در اداره کل حقوقی
شهرداری توسط برخی از اعضای شورای شهر
با ضعف در پیگیریهای قضایی بخصوص در این
پرونده ظاهر شد.
این تغییر و سپس انتصاب یک فرد ضعیف و کم
تجربه در امور حقوقی و مدنی در اداره کل حقوقی
شهرداری ضعف مدیریتی شهرداری کرج را آشکارتر
کرد و ناکامی حقوقی این نهاد را در این پرونده و
ضعف در دفاع از حقوق شهرداری را در پی داشت.
تغییر عنوان مجرمانه پرونده فساد از کالهبرداری
به تدلیس در جریان رسیدگی باعث شد متهم

روزنامه

کالهبرداری در انتهای ماجرا عالوه بر رد مال
به شهرداری از پرداخت جریمه به میزان مال
کالهبرداری شده در حق صندوق عمومی دولت به
دور باشد.
در جرایم کالهبرداری قانونگذار عالوه بر رد مال
به همان میزان جریمه نیز به عنوان مجازات برای
کالهبردار در نظر گرفته است اما در تدلیس فقط رد
مال را مقرر کرده است.
این تغییر عنوان مجرمانه به اعتقاد بسیاری از
حقوقدانان جایگاهی در این پرونده نداشته و
نیازمند بررسی های دقیق تر توسط قوه قضاییه بود
که ظاهرا بررسی هایی هم اکنون صورت میگیرد.
با گذشت زمان و در سایه ضعف اداره حقوقی
شهرداری و ناتوانی آن اداره در دفاع محکم از این
پرونده مرحله به مرحله متهم سبک بال تر گردید و
در دادگاه تجدیدنظر به کمتر از نصف محکومیت
اولیه خود محکوم گردید.
حال روز شادمانی پیمانکار کج دست فرا رسیده
بود چراکه پس از نتیجه دادگاه تجدیدنظر که
محکومیت حداقلی داشت بدنبال استرداد سند ملک
انتقال یافته به شهرداری بود و از آنجا که قیمت آن
ملک پس از واگذاری به شهرداری بیش از سه برابر
شده است اکنون بهترین زمان برای استرداد زمین
خود و دست یافتن به سود کالن توسط وی بود.
در حالیکه واگذاری و انتقال سند ملک به شهرداری
کرج به نوعی پرداخت بخشی از بدهی متهم بوده و
اکنون با چه مستمسکی بدنبال استرداد این ملک
افتاده است آیا غیراز این است که در پی دریافتی
غیرقانونی ازشهرداری و کسب مال نامشروع دیگری
است؟
همانطور که حضور رئیسی در مسند ریاست قوه
قضاییه باعث ایجاد امید در اجرای عدالت گردیده و
رهایی قلم های در بند و چرخش زبان های درکام
منتقدین نیز روز به روز در همراهی با حق طلبی
ایشان افزون تر گردیده حضور رئیس کل دادگستری
و تغییرات مدیریتی صورت گرفته در استان بارقه
های امید را زیادتر نموده است.
آقای فاضلی رئیس کل دادگستری استان البرز با
مداخله علمی و ریزبینانه در این پرونده نهایتا با
صدور دستور بررسی های دقیق تر پرونده را برای
اعمال ماده  ۴۷۷بار دیگر به جریان انداخته است.
اکنون که آقای رئیس با صدور دستور استرداد اموال
نامشروع باردیگر صراحت و عزم قاطع خود را در
مبارزه با فساد نشان داده است امید داریم اموال
شهرداری دراین پرونده نیز به شهرداری بازگردانده
شود و از استرداد ملکی که بعنوان بخشی از اموال
به تاراج رفته بنام شهرداری دوسال پیش انتقال
یافته است جلوگیری گردد چراکه کج دستی و
یغمای شرکت فاسد که اکنون محکوم نیز شده
است به اموال عمومی در شش سال گذشته را اگر
نسبت به زمان خود محاسبه نمایند رقمی بسیار
سنگین تر خواهد بود.
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«شهبازی»:

واکسن کرونا در البرز در حال تهیه است

نماینده عالی دولت در استان البرز با بیان این مهم که واکسن
کرونا در حوزه البرز در حال تهیه است ،گفت :در خصوص تزریق
واکسن کرونا اولویتبندی صورت گرفته و تمامی امکانات برای
تهیه واکسن آماده شده است.
عزیزاله شهبازی در جلسه سومین ستاد انتخابات استان (ریاست
جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا) که در سالن شهدای
دولت استانداری برگزار شد ،با اشاره به اینکه کرونا در استان البرز
تحت مدیریت است ،افزود :در زمانی که محدودیتهای کرونایی به
تبع از کل کشور در البرز نیز حاکم بود ،هیچ اقدام و برنامه ای در
این استان معطل نماند و امور با جدیت در قالب جلسات کم تراکم،
کارگروههاونشستهایویدئوکنفرانسیبارعایتدستورالعملهای
بهداشتی دنبال شد .وی ادامه داد :البرز در شرایط شیوع کرونا ،به
دالیل متعدد مستعد بحران در این رابطه بود چراکه حجم باالی
ترددهای بین استانی بهویژه در البرز و تهران ،گواهی بر این مدعا
است .شهبازی گفت :همراهی و تالشهای کادر بهداشت و درمان،
مردم بهویژه اصناف ،نیروهای نظامی و انتظامی و در مجموع اعضاء
و زیرمجموعه ستاد مقابله با کرونا سبب ساز قرار گرفتن البرز در
وضعیت زرد و تقدیر مسئوالن ملی شد .وی افزود :عادیانگاری
و رها کردن مقابله با کرونا به هیچ عنوان صورت نمیگیرد ولی در
کل کشور برنامههای بسیار خوبی از جمله واکسیناسیون در راستای
مقابله با این بیماری در دستور کار قرار گرفته است .استاندار البرز
با اشاره به رویدادهای اخیر در نظام سلطه ،اضافه کرد :استکبار
جهانی مدعی است که آمریکا مهد دموکراسی جهان پس از فرانسه
است ،ولی اکنون شاهد هستیم که تجمعاتی صورت گرفته و
گنگره آمریکا تسخیر شد .وی گفت :کمتر از ۱۰روز دیگر زمان ریاست
جمهوری آقای بایدن فرا میرسد ولی اوضاع این کشور به اندازهای
آشفته است که این موضوع را تحت تأثیر قرار داده است .شهبازی
افزود :اکنون بحث استیضاح آقای ترامپ مطرح است و طبق آیات
کالماهلل مجید به عینه دیدیم که کاخ ظلم ویران میشود .وی
گفت :هم پیمانان ظلم در منطقه نیز جلسهای تشکیل داده اند ،به

یاد داریم که بر علیه ایران اسالمی نقشه های شومی داشتند ولی
با رهبری پیامبر گونه مقام معظم رهبری تمامی این نقشهها نقش
بر آب شد و از تمامی گردنههای خطرناک بهویژه در ۴سال اخیر،
پیروزمندانه خارج شدیم .استاندار البرز افزود :در این ایام که اقتصاد
مقاومتی در نشانه حمالت دشمنان بود و در جنگ نرم اقتصادی
قرار داشتیم ،در استان البرز بر مدار توسعه و آبادانی با قدرت حرکت
کردیم .وی گفت :امسال البرز رشد ۹۴درصدی صادرات را نسبت
به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد و به میزان ۷۳۱میلیون دالر
صادرات از البرز صورت گرفت ،همچنین بیمه شدگان اجباری در
این استان تا سال ۹۸حدود ۳۰۵هزارنفر بود ولی امسال تا پایان
مهرماه ۹۹به  ۳۱۲هزار نفر رسید که برخالف شرایط موجود بواسطه
کرونا و تحریمها۲ ،درصد نیز افزایش در جمعیت اشتغال داشتیم.
شهبازی افزود :تعداد مستمری بگیران درسال ۹۸به تعداد ۱۴هزار و
۲۴۷نفر بوده و در سال ۹۹حدود ۱۰هزارنفر است .وی گفت :مصرف
برق صنعتی در البرز ۱۱درصد افزایش یافت که این امر نشان از
رونق تولید و پویایی در این حوزه است .استاندار البرز عنوان کرد:
البرز در احیای واحدهای تولیدی رتبه اول کشور را کسب کرد
چراکه  ۱۰۹واحدی که از چرخه تولید خارج شده بودند دوباره به
مدار بازگشتند .وی گفت :در خصوص اشتهارد اقدام بزرگی صورت
گرفت و طی اقدامی مسنجم استانی و ملی این موضوع بزرگ با
دستور رئیس جمهور مبنی بر معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی
مستقر در شهرکهای صنعتی اشتهارد ،رقم خورد .شهبازی افزود:
البته بخشنامهای از سوی سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه این
معافیت مشمول واحدهای از سال ۹۹به بعد میشود ،واصل شد
ولی پیگیریهای جدی در این رابطه صورت گرفت و طی مکاتبه
با معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس دفتر محترم رئیس
جمهور بارقه از امید وجود دارد .استاندار البرز با بیان اینکه اتحاد
و انسجام و پرهیز از حواشی در ایران کوچک ،بسترساز توفیقات
ارزشمندی در این استان شد ،افزود :از تمامی مسئوالن استان انتظار
میرود بر همین اساس امور را دنبال کنند.

منع عـــبورو مـــرورشبانه ادامـــه دارد
فرمانده قرارگاه مقابله با کرونا در استان البرز گفت :هر چند تعداد
فوتیهای روزانه کرونا در استان به کمتر از انگشتان یک دست رسیده
و تعداد بستریها هم از ۱۰۰۰نفر به ۳۰۰نفر کاهش پیدا کرده است
ولی بی توجه به دستورالعملهای ابالغی ضرربار خواهد بود و ممکن
است باعث شیوع موج چهارم کرونا شود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،نورمحمد فردی اظهار کرد :حدود ۱۱ماه
از شیوع ویروس کرونا در جهان میگذرد و طی این مدت فراز و
نشیبهای زیادی از جهشهای مختلف این ویروس تا پرشدن
تختهای بیمارستانی را تجربه کردهایم.
وی ادامه داد :خوشبختانه با اجرای طرح ملی مقابله با کرونا از ابتدای
آذرماه؛ شاهد سیر نزولی شیوع این بیماری در کشور به ویژه استان
البرز بوده ایم.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار البرز توضیح داد :در حال
حاضر شهرستانهای کرج ،ساوجبالغ و اشتهارد در وضعیت زرد و
سایر شهرستانهای استان در وضعیت آبی قرار دارند.

این مسئول توضیح داد :با این اوصاف فعالیت همه صنوف با رعایت
پروتکلهای بهداشتی در شهرهای آبی بالمانع است و در شهرهای زرد
هم صنوف گروه یک ،دو و سه اجازه فعالیت دارند.
فردی در پاسخ به نحوه حضور کارمندان دولت در شرایط فعلی گفت:
در وضعیت زرد دو سوم کارکنان باید در محل کار حضور پیدا کنند و
مابقی دورکاری داشته باشند.
فرمانده قرارگاه مقابله با کرونا استان البرز افزود :با توجه به اینکه طرح
ممنوعیت ترددها از ساعت ۹شب تا ۴صبح نتیجۀ رضایتبخشی
داشته ،این طرح تا اطالع ثانوی اجرایی میشود.
وی با اشاره به اینکه مردم نباید در شرایط فعلی حساسیت خود را
نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی از دست بدهند ،گفت :هر چند
تعداد فوتیهای روزانه کرونا در استان به کمتر از انگشتان یک دست
رسیده و تعداد بستریها هم از  ۱۰۰۰نفر به ۳۰۰نفر کاهش پیدا کرده
است ولی بی توجه به دستورالعملهای ابالغی ضرربار خواهد بود و
ممکن است باعث شیوع موج چهارم کرونا شود.
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شهری

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «علی اکبردهخدا»
 -نویسنده و پژوهشگرفقید  -راگرامی می دارد
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گزارش

پس دربی

«دنیای هوادار» بررسی می کند؛

پرسپولیس مبهوت؛ استقالل مدیون نورالهی!

«سوخت مکمل» برای رشد
دوباره خانهسازی چیست؟

سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار

نبض ساخت مسکن در تهران طی پاییز با فراز و
فرود شدید روبهرو شد .تیراژ عرضه در آبانماه با
چاشنی خوشبینی بازارها به آینده ،از حالت رکود
چندینساله خارج شد و بیش از  ۲۵درصد رشد
ماهانه پیدا کرد؛ اما در آذر مجددا سقوط کرد .تغییر
شدید در رفتار بساز و بفروشها ،نیاز بازار ملک به
«سوخت مکمل» برای رونق را نشان میدهد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،جزئیات کارنامه عرضه
مسکن از ابتدای سالجاری تا پایان فصل پاییز
نشان میدهد :اگرچه تند شدن تیراژ ساختوساز
در ماه میانی فصل پاییز میتوانست نقطه برگشت
سازندهها به این بازار باشد اما بالفاصله بعد از
این صعود ،ساختوساز با یک برگشت معنادار
مواجه شد .بهنظر میرسد استمرار روند کنونی در
فصل زمستان ،میتواند رکورد جدیدی در رکود بازار
ساختوساز را برجا گذارد.
اطالعات شهرداری تهران از کارنامه ۹ماهه
آپارتمانسازی در سال  ۹۹نشان میدهد از ابتدای
سالجاری تا پایان پاییز ،مجموعا  ۴۰هزار و ۲۸۱
واحد مسکونی از شهرداری مجوز ساخت دریافت
کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
معادل  ۱۶درصد افت کرده است .سال گذشته
تیراژ آپارتمانسازی در مناطق  ۲۲گانه شهر تهران
در همین بازه زمانی معادل  ۴۷هزار و  ۷۴۱واحد
مسکونی بوده است.
بررسی آمار ساختوساز در سه فصل ابتدایی
سالجاری بهصورت جداگانه نیز قابلتوجه است.
این آمار نشان میدهد :بر خالف دو فصل ابتدایی
سال  ۹۹یعنی بهار و تابستان ،هر یک در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته معادل  ۱۴درصد افت
داشتهاند .حجم آپارتمانسازی در فصل پاییز اگرچه
در همین مسیر حرکت کرده اما میزان افت نسبت
به مدت مشابه سال گذشته(پاییز  )۹۸معادل یک
واحد درصد نسبت به دو فصل ابتدایی بیشتر بوده
است .به این معناکه تعداد واحدهای مسکونی
ساخته شده در فصل پاییز امسال معادل  ۱۵درصد
در مقایسه با پاییز سال  ،۹۸کاهش داشته است.
درحالیکه مقایسه رکود نقطهای ساختوساز در سه
فصل اول امسال حاکی از آن است که رکود پاییزی
آپارتمانسازی در پایتخت ،یک واحد درصد نسبت
به دو فصل ابتدایی ،بیشتر شده اما در فصل سوم
سالجاری ،تیراژ ساختوساز روند متفاوتی را سپری
کرده بهطوریکه حجم آپارتمانسازی با یک رشد
قابلتوجه مواجه شده است.
در واقع در فصل پاییز که رکود نقطهای آن نسبت
به دو فصل اول سالجاری بیشتر شده ،ماه میانی
این فصل تیراژ ساختوساز هم به لحاظ ماهانه یک
رشد تند و هم به لحاظ نقطهای یک رشد قابلتوجه

را تجربه کرده است.
آمارهای رسمی نشان میدهد :در آبان ماه سالجاری
مجموعا ۵هزار و  ۶۸۲واحد مسکونی مجوز ساخت
دریافت کردهاند که نسبت به ابتدای پاییز(ماهانه)
رشدی معادل  ۲۸درصد و در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته معادل  ۱۳درصد افزایش داشته است.
در ماه ابتدایی فصل پاییز وضعیت ساختوساز به
لحاظ تیراژ چندان امیدوارکننده نبود ،بهطوریکه
تیراژ ساختوساز نسبت به ماه قبل از آن معادل ۴
درصد و نسبت به مهرماه سال  ۹۸معادل  ۱۹درصد
افت داشته است.
ممکن است در نگاه نخست این سوال به وجود
آید که چرا با وجود رشد ماهانه و نقطهای تیراژ
ساختوساز در ماه آبان ،باز هم رکود نقطهای فصل
پاییز نسبت به دو فصل ابتدایی امسال بیشتر شده
است .برای پاسخ به این سوال ،توجه به روند آماری
ساختوساز در ماه پایانی فصل پاییز کمک میکند.
مطابق با اطالعات شهرداری تهران ،تیراژ ماهانه و
نقطهای آذرماه سالجاری هر یک به میزان  ۳۸درصد
افت داشتهاند .در این ماه مجموعا  ۳هزار و ۵۰۰
واحد مسکونی مجوز ساخت از شهرداری دریافت
کردهاند که نسبت به ماه میانی پاییز وضعیت
کامال متفاوتی را به تصویر میکشد .به این ترتیب
در دو ماه پایانی فصل پاییز نبض آپارتمانسازی در
پایتخت با یک رفت و برگشت تند مواجه بوده است.
بهنظر میرسد مهمترین عامل در رشد قابلتوجه تیراژ
آپارتمانسازی در آبان ماه سالجاری ،واکنش بازار
ساختوساز همچون سایر بازار به کاهش ریسک
غیراقتصادی بوده است .در آبان ماه ،همزمان با
مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا ،ریسک
غیراقتصادی کاهش و در نتیجه کاهش بدبینیها
و تعدیل انتظارات منفی ،تمامی بازارها نسبت به
آینده تا حدودی خوش بین شدند .این روند در رفتار
سازندهها نیز نسبت به آینده بازار ساختوساز نمود
پیدا کرد و منجر به افزایش مراجعه سازندهها به
شهرداری برای اخذ مجوز ساختمانی شد.
بررسی روند آماری ساختوساز در شهر تهران در
ماههای گذشته از سالجاری نشان میدهد با اتمام
سال  ،۹۹ششمین سال رکود ساختمانی امسال ثبت
میشود .طی پنج سال گذشته ،تیراژ ساختمانی
کمتر از  ۷۰هزار واحد مسکونی بوده است .هرچند
که با روند آپارتمانسازی فعلی در پایتخت این
احتمال وجود دارد که تیراژ ساختوساز به کمتر از
 ۶۰هزار واحد در سالجاری برسد و در این صورت
رکود ساختوساز رکورد جدیدی به لحاظ تیراژ رقم
میزند .در صورتی که در سال آتی شرایط برای
رونقگیری مجدد معامالت مصرفی فراهم شود،
کمبود عرضه مسکن بیشتر نمایان خواهد شد.

«محمود فکری» دقیقا بر عکس آنچه در زمین اتفاق افتاد می گوید
پرسپولیس از اشتباهات استقالل استفاده کرد .یا فکری بازی را
خوب ندیده و یا از اینکه تیمش با اختالف حداقل دوگل نباخت
خیلی ذوق زده شده است.
از فکری سوال می کنیم که منهای گل زودهنگامی که مطهری
دقیقه اول بازی روی اشتباه مسلم دفاع پرسپولیس زد و گل وقت
اضافی مهدی قائدی که او هم با اشتباه در یارگیری سرخ ها بود
چندبار خطر ایجاد کرد که حاال فاتحانه صحبت می کند؟ واقعا فکری
از احمد نورالهی تشکر کند که چندبار دروازه خالی استقالل را باز نکرد
که هرکدام از آن ها اگر گل می شد جریان بازی یک چیز دیگری بود.
درباره گل قائدی هم باید به هوش این بازیکن تبریک گفت .او در
لیگ امسال چند گل زیبا به یک شکل از همین ناحیه زده و این
بار هم حساس ترین گلش را با تخصص خاص خود زد .او از گوشه
چپ حریف پا به توپ می شود ...چند قدم بر می دارد دوبار نشان
می دهد که می خواهد بزند که نمی زند تا تمرکز دفاع و گلر را به

هم بریزد و نهایتا با پای راست و شوتی کات دار و به موقع می زند
که حاصلش گل است.
دفاع پرسپولیس به همین راحتی تسلیم شد آن هم در آخرین دقیقه
وقت اضافی .و اما دلیل خراب کردن نورالهی بر می گردد به روحیه
او قبل از بازی .باید دید چه اتفاقی برای نورالهی افتاده بود که او
تمرکز نداشت اما هر چه بود روز خوب کاپیتان دوم سرخ ها نبود
وگرنه نتیجه دربی  94چیز دیگری بود با این وجود یک بازی هیجان
انگیز برای هواداران بود که در این میان استقاللی ها خوشحال تر به
نظر می رسند و برای همین محمود فکری دست از پا نمی شناسد و
بازی را برعکس تحلیل می کند .ایرادی هم ندارد چون او با وضعیت
موجود خیلی راضی و خوشحال است.

شهری

«شهردار کرج» مطرح کرد؛

فسخ قرارداد واگذاری بیمارستان امام (ره)
شهردار کرج با اشاره به اینکه متروی کرج در سه شیفت کاری
سرعت میگیرد ،گفت :با تأمین بهموقع اعتبار ،مسیر  Fتا  Kاین
پروژه در موعد مقرر به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،علی کمالی زاده عصر یکشنبه در
دویست و سی و یکمین جلسه رسمی شورای شهر با اشاره به
آخرین وضعیت بیمارستان امام خمینی (ره) اظهار کرد :قرارداد
واگذاری این بیمارستان فسخشده و با توجه به اختالفاتی که با
پیمانکار این مجموعه وجود دارد ،تعیین تکلیف این بیمارستان از
طریق محاکم قضایی در حال انجام است.
وی بابیان اینکه شهرداریهای استان توان اداره این بیمارستان
رادارند و نیاز به واگذاری آن نیست ،ادامه داد :پیشنهادی در این
خصوص مطرح شد ولی از سوی استانداری که سهامدار اصلی این
بیمارستان است پذیرفته نشد .وی در ادامه بابیان اینکه پروژه قطار
شهری کرج با سرعت قابل قبولی در حال تکمیل است ،اضافه
کرد :پروژه قطار شهری کرج برای اولین بار وارد شیفت شب شده و
برای اینکه بتوانیم قطار شهری کرج را در موعد وعده دادهشده به
بهرهبرداری برسانیم ،فعالیتها را سه شیفته کردهایم.
کمالی زاده توضیح داد :هر پنجشنبه جلسهای برای بررسی آخرین
وضعیت این پروژه برگزار و چالشها و موانع پیش روی آن
شناسایی میشود تا اقدامات الزم جهت رفع آنها صورت پذیرد.
شهردار کرج بابیان اینکه مسیر بحرانی این پروژه برای افتتاح شفت

انتقال قطار به تونل است ،گفت :خاکبرداری و شمع گذاری این
مسیر انجامشده است و با تأمین اعتبار مناسب امیدواریم این
پروژه در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.
این مسئول با اشاره به اینکه حساسیتها در خصوص پروژهای که
شورای پنجم برای آنوقت گذاشته ،مصوبه ارائه کرده و حمایت
ویژه داشتهاند قابلدرک است ،گفت :پروژه قطار شهری کرج
تعطیلشده بود و با روی کار آمدن شورای پنجم خون تازهای به
این پروژه تزریقشده است.
به گفته کمالی زاده با تعامل و مشارکت جمعی بهزودی شاهد
افتتاح ایستگاههای مسیر  Fتا  kخواهیم بود.
کمالی زاده بابیان اینکه سعی کردهایم از پرداخت منابع مالی
علیالحساب به پیمانکار خودداری کنیم توضیح داد :یکی از
چالشهای این پروژه در دورههای قبل پرداخت علیالحسابهای
متعدد به پیمانکار بود که این مسئله ارائه صورتوضعیت شفاف
را با مشکل مواجه کرده بود.
وی ادامه داد :در حال حاضر بر اساس صورتوضعیت و کارکرد
ماهانه به پیمانکار پول تزریق میشود.
شهردار کرج در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به الیحه
طراحی و ساخت تندیس پرستار جهت قدردانی از این نیروهای
تالشگر افزود :پیشنهاد میشود این تندیس در میدان پرستار که
یکی از مهمترین ورودیهای استان است نصب گردد.

محیط زیست

همزمان با طرح جمعآوری سبدهای زباله؛

مخازن مکانیزه پسماند جانمایی شد
معاون خدمات شهری شهرداری کرج از جانمایی حدود  ۲۸۰۰مخزن
مکانیزه پسماند با بهره گیری از موقعیت مکانی  GISو کنترل روزانه
در معابر اصلی خبر داد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،علی اصغر همتی با اشاره به اینکه مخازن
مکانیزه پسماند از جمله مهمترین تجهیزات نظافتی شهر به شمار
می آیند ،اظهار کرد :این مخازن به جهت نقش به سزایی که در حفظ
نظافت و پاکیزگی محیط ،زیباسازی سیما و منظر شهری ،جلوگیری
از شیوع انواع بیماریهای میکروبی و تامین رفاه حال شهروندان
دارند ،از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.
او گفت :طی روزهای گذشته حدود  ۲۸۰۰مخازن مکانیزه پسماند در

مناطق دهگانه کرج جانمایی شده که محل جانمایی تمامی این مخازن
در نقشه GISخدمات شهری در سایت شهرداری کرج بارگذاری شده است.
همتی افزود :پس از هر مرحله نصب مخازن جدید در معابر سطح
شهر ،الیه نقشه موصوف نیز در صفحه پورتال شهرداری کرج به روز
رسانی میشود.
مهندس همتی با اشاره به اینکه عملیات نصب مخازن مکانیزه
پسماند در نقاط پرتردد سطح شهر شامل خیابانهای اصلی و اولویت
۱و ۲در حال انجام است ،گفت :تاکنون  ۲۲۳مخزن مکانیزه اضطراری
پسماند در معابر و محالت مورد نیاز شهر جانمایی و نصب شده و
نصب این مخازن تا پایان سال در معابر اصلی و مهم شهر ادامه دارد.

فرهنگی

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «غالمحسین بنان»
 -خواننده و بنیانگذار انجمن موسیقی ایران  -را گرامی می دارد

جهان سینما

اکران آثار جشنواره فیلم کوتاه تهران از اول
بهمن آغاز میشود
فیلمهایراهیافتهدربخشملیوبینالمللسی
و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در ۲بخش
آنالین و حضوری ،از اول بهمنماه آغاز میشود.
دو جایزه برای «گوسفندان ما را خواهند بلعید»
از انگلیس
فیلمکوتاه«گوسفندانماراخواهندبلعید»جایزه
بهترین فیلم کوتاه زبان خارجی و جایزه بهترین
صدا را در ماه دسامبر از جشنواره اسکرین پاور
انگلیسدریافتکرد.
«درسهای فارسی» از اسکار بازماند
فیلم سینمایی «درسهای فارسی» که از سوی
بالروس برای حضور در بخش بینالمللی اسکار
نود و سوم معرفی شده بود ،فاقد صالحیت الزم
برای شرکت در این بخش تشخیص داده شد.
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رسانه ملی

شبکه خانگی تلویزیون؛ قربانگاه سرمایه و هنر

معرفیبرترینهایسالجامعهملیمنتقدانفیلمآمریکا
پنجاه و پنجمین دوره جامعه ملی منتقدان فیلم
آمریکا برترینهای سال ۲۰۲۰را در۱۰بخش معرفی
کرد« .سرزمین آوارگان»ساخته کلویی ژائویک بار
دیگر عنوان برنده سال را از آن خود کرد و این بار
در  ۴بخش جایزه برد.
نسخه اولیه «لیپار» به دبیرخانه جشنواره فجر
ارائه شد
سعیدخانی-تهیهکنندهفیلمسینمایی«لیپار»به
کارگردانی حسین ریگی گفت :نسخه اولیه این
فیلم سینمایی در اختیار دبیرخانه سی و نهمین
جشنواره فیلم فجر قرار گرفت.

روزنامه

جبار آذین
نویسنده و منتقد

تلویزیون انحصاری و اسپانسری وسرمایه ساالرکشور در اوج
ناتوانی درسریال سازی ،همچنان با سریال های ضعیف
و زیر متوسط ،آنتن های خود را پر می کند .سیما این
روزها با پخش مجموعه های «بیگانه ای با من است» که
با وجود کارگردانی خوب ،به کمک تزریق ماجراها و حوادث
فرعی بجا ونابجا ،سعی دارد خط اصلی داستان سریال را
سرپا نگهدارد و سریال ضعیف تر از کارهای قبلی تلویزیونی
برزو نیک نژاد با نام «با خانمان» با شعار طنز تلویزیوتی
و سریال بسیارضعیف ،شعاری و سطحی «روزهای ابدی»
مسیر بیگانه با نیازها و سلیقه های مردم را در بیراه های
اسپانسرپسند طی می کند .شبکه خانگی که در غیبت
سریال های خوب تلویزیونی و کجروی های سیما و ارادت
آن به سلیقه اسپانسرها و سلیقه های نازل مدیران خود و
کپی سازی از فیلم ها و سریال های ماهواره های خارجی،
به هنگام وجود در تشکل قبلی ،در رقابت با تلویزیون،
گوی سبقت را از آن ربوده بود ،بعد از وصل تحمیلی به
عنوان زیرمجموعه سیما ،به سرعت مسیرسقوط را در دره
های بی هنری و بی محتوایی می پیماید .تولید و پخش
سریال هایی که دست های اسپانسرهای معلوم و مجهول
و مشکوک ،در بطن و حاشیه آن ها خودنمایی می کند،
درقد و قواره های زیر متوسط ،ثابت می کند که شبکه
خانگی به قربانگاه سرمایه ها واستعدادها تبدیل شده و
برای متولیان آن ،فقط حفظ قدرت و موقعیت و سیاست

مهم است .هومن سیدی که در سینما در مقام کارگردان،
قابل تامل ظاهر شده و مغزهای کوچک زنگ زده او از فیلم
های درخشان نسل جوان سینما است با سریال آشفته در
مضمون و محتوا ،داستان و ساختار و لبریز از آدمک های
بدون شناسنامه و حوادث کاریکاتوری ،نشان می دهد که
در سریالسازی ناموفق است و اگر در این حوزه قورباغه که
هیچ ،خرچنگ و تمساح هم بسازد ،با این روند به جایی
نمی رسد .در کارنامه تلویزیونی حسین سهیلی زاده هم با

آنکه یک ،دو سریال باالی متوسط مخاطب پسند به چشم
می خورد ،اما تولید سریال بدون در و پیکر و ضعیف «ملکه
گدایان» نمایانگرعقبگرد این مجموعه ساز است .از سریال
های همرفیق و ...به دلیل ضعف های مفرط در ساختار و
محتوا نمی شود سخن گفت .شبکه خانگی در جاده انحرافی
صداوسیمای دورشده از مردم ،با چتر سوراخ سرمایه ها و
سیاست های مشکوک ،بدون سرنشینان فرهنگی و هنری،
به سرعت ،سقوط آزاد در دره ابتذال را تجربه می کند.

بشنویم| ببینیم| بخوانیم
موسیقی

کتاب

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

Night Sky

 - Let Him Goرهایش کن

از حال بد به حال خوب -دیوید برنز

 ::سوفیهاچینگز ::

 ::توماسبوژا ::

 ::ترجمه :مهدیقراچهداغی ::

آلبوم نئوکالسیک آسمان شب Night Skyاثری از آهنگساز توانمند استرالیایی ،سوفی
هاچینگز  Sophie Hutchingsاست .او از سال  ۲۰۱۰وارد دنیای موسیقی شده است و
بهواسطه ارائه آثاری عمیق و پراحساس از شهرت زیادی در میان عالقهمندان موسیقی
نئوکالسیک و کالسیک مدرن برخوردار است .فضای آثار او تلفیقی از پیانو و سازهای
زهی و حضور المانهای دیگر تشکیل شده است.آثار سوفی هاچینگز با ساختههای
هنرمندانی چون مکس ریشتر ،داستین اوهالوران ،مایکل نایمن ،نیلس فرام و بسیاری
دیگر از آهنگسازان مدرن قیاس میشود .این هنرمند استرالیایی ساکن سیدنی تا
به امروز چهار آلبوم استودیویی منتشر کرده است .برادر او جیمی هاچینگز Jamie
 Hutchingsنیز در دنیای موسیقی فعال است .او توانست نگاههای زیادی را به خود
معطوف کند .آلبوم خاطر آسوده  Becalmedاثری بود که به واسطه ساختار ملودیک و
تکاندهنده ،باعث جلب توجهات به سوی سوفی هاچینز شد .گام دوم او ،آلبوم آسمان
شب است که در آن میتوان تغییر در فضاسازی را به خوبی لمس کرد .اگر آلبوم اول ،از
اقیانوسها الهام گرفته بود ،آلبوم دوم از دل دنیای شبانه ملهم شده است .موسیقی که
از شب میآید ،بی شک با رویا و آرزو در ارتباط است و این ویژگی را میتوان در ساختار
کلی این آلبوم به خوبی شنید و لمس کرد .آلبوم  Night Skyاثری زیباییشناختانه
است که حضور دقیق سازها در کنار هم تداعیکننده گذر رویاها و آرزوهای انسانی در
عمق تاریکی است و میتواند مخاطب را وارد دنیای عمیق از انتزاعیات و تخیالت بکند.

خالصه داستان :در سال ۱۹۶۳مونتانا ،کالنتر بازنشسته جورج بلکلیج (کاستنر) و
همسرش مارگارت (لین) ،با پسرشان جیمز (رایان بروس) ،همسر او ،لورنا (کایلی
کارتر) و نوه تازه متولد شده خود ،جیمی زندگی میکنند .جیمز وقتی از اسب
افتاد و گردنش شکست ،کشته میشود.
در بخشی از نقد و بررسی فیلم به قلم  - James Berardinelliجیمز براردینِلی،
آمده است :روزگاری بود که بودن نام « کوین کاستنر » بر روی فیلمی باعث
جابهجا شدن شگرف آن فیلم در لیست باکس آفیس میشد.
کاستنر که در ابتدای فعالیت حرفهایش ظاهر زیبایش از رنج محدودش پیشی
گرفت در فیلمهای پرفروش و موفقی پشت سر هم بازی کرد تا باالخره « پستچی
» و « دنیای آبی » خوب از آب در نیامدند .اکنون پس از سه دهه از اوجش ،کاستنر
پس از از نو ساختن خود به عنوان یک بازیگر کارکتر به جای یک بت دارد یک
شروع مجدد را تجربه میکند .به نظر میرسد انتخاب بازیگران بهترین کاری بود که
« بزوکا » با این فیلمنامه نامتجانس میتوانست انجام دهد .فیلم مربوط به دهه
 60است (منظور  1960و سالهای مربوطه است) ،این فیلم یک فیلم مهیج است
که بارقههایی از وسترن هم در آن دیده میشود .نیمه دوم فیلم ،زمانی که عناصر
به هیجان آورنده فیلم در اوج قرار میگیرند بسیار بسیار بهتر از نیمه اول فیلم
(یک سفر جادهای بدون یک پایان مشخص) که پر پیچ و خم است میباشد و...

از حال بد به حال خوب نوشته دکتر دیوید برنز ،کتابی در زمینه شناختدرمانی
است .شناختدرمانی یکی از روشهای رواندرمانی است که در سطوح مختلف
به حل مشکالت روانی افراد میپردازد .این رویکرد درمانی و اصول و تکنیکهای
آن مبتنی بر روانشناسی شناختی است که اهمیت زیادی برای شناختها و افکار
انسان قائل هستند و نوع این افکار و شناختها را در سالمت یا عدم سالمت روان
سهیم میدانند .براین اساس در جریان شناختدرمانی ،شناخت درمانگر تالش
دارد با شناخت افکار و باورهای فرد به تصحیح آنها بپردازد و فرد را در داشتن
شناختهای مفیدتر یاری دهد .در این کتاب موضوع داشتن حال خوب زیر ذرهبین
قرار روانشناسی گرفته است .ب هراستی چگونه میتوان حال خوب داشت و حال
خوب چیست؟ حال خوب در خانه ،در کار و بهطور ّ
کلی در زندگی .دیوید برنز
در کتاب از حال بد به حال خوب ،درباره روشی انقالبی و درعینحال بینیاز از
دارو برای درمان افسردگی صحبت کرده است که شناختدرمانی نامیده میشود.
شناختدرمانی میتواند ما را از تفسیرهای غلط درباره اتفاقات زندگی روزمره و
احواالت بد گذرا دور نگاه دارد و به ما شیوه نوینی از نگرش به زندگی ،توأم با
مثبتاندیشی و واقعگرایی را آموزش دهد .برنز در این کتاب آموزشها و تمریناتی
مرتبط با شناختدرمانی به شما ارائه میکند تا با کمک آنها بتوانید احساسات
خود را مؤثرتر بازگو کرده ،افکار و احساسات دیگران را بهتر بشنوید و درک کنید.
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«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «ناصرحجازی»
 -اسطوره فقید فوتبال ایران  -راگرامی می دارد

ورزشی

داستان جلد

2 -2
نمره قبولی برای شهرآورد ۹۴؛

۹۴دقیقههیجان،پیشکشآخرینتقابلقرنسرخابیها!
از باتجربهها آبی گرم نشد ،عبدی و قائدی گل کاشتند!

محمدرضا ولی زاده
دبیر سرویس ورزشی

دیدار معوقه دو تیم استقالل و پرسپولیس از هفته هشتم
لیگ برتر جام خلیج فارس ،با تساوی پرگل دو بر دو به
پایان رسید ،تا شهرآورد  ۹۴در اوج جذابیت و حساسیت
برنده نداشته باشد.
اطالعات بازی
بازی معوقه از هفته هشتم لیگ برتر خلیج فارس
استقالل  2-2پرسپولیس
ورزشگاه آزادی| دوشنبه  22دی  99ساعت 16:35
گل ها :ارسالن مطهری (دقیقه  - 2استقالل)  /مهدی
عبدی (دقیقه  - 51پرسپولیس)  /وحید امیری (دقیقه - 66
پرسپولیس)  /مهدی قائدی (دقیقه  -90+3استقالل)
داور :رضا کرمانشاهی
کمک داوران :آرمان اسعدی  -تورج عیوض محمدی داوران
پشت دروازه :بیژن حیدری  -وحید کاظمی
داور چهارم :حسن یوسفی
ناظر :محمدرضا فالح | ناظر ویژه :فریدون اصفهانیان
ترکیب استقالل :رشید مظاهری | احمد موسوی (تعویض
دقیقه  45با شیخ دیاباته) ،عارف غالمی ،محمدحسین
مرادمند ،محمد نادری (تعویض دقیقه  65با دانشگر)
| مسعود ریگی ،مهدی مهدی پور (تعویض دقیقه  80با
فرشید اسماعیلی) ،آرش رضاوند ،وریا غفوری | ارسالن
مطهری ،مهدی قائدی
سرمربی :محمود فکری
ترکیب پرسپولیس :حامد لک | سیامک نعمتی،
محمدحسین کنعانی زادگان ،سیدجالل حسینی ،سعید
آقایی | کمال کامیابی نیا ،میالد سرلک ،احمد نوراللهی،
وحید امیری ،احسان پهلوان | مهدی عبدی (تعویض دقیقه
 86با آرمان رمضانی)
سرمربی :یحیی گل محمدی
گزارش و تحلیل
نیمه اول این دیدار در شرایطی آغاز شد که در ثانیه  ،۶۱روی
پرس از جلو آبیها و اشتباه کمال کامیابینیا روی شوتی

زیبا و ناگهانی ،ارسالن مطهری دروازه پرسپولیس را باز کرد.
اما شرایط بعد از گل برای استقاللی ها متفاوت شد ،باتوجه
به ترکیبی که در ابتدای بازی محمود فکری استفاده کرده
بود ،انتظار از نوع و سبک بازی استقاللیها در این مسابقه
متفاوت بود .استقالل پس گل زودهنگام مطهری ،توپ
را به حریف داد و بیشتر در نیمه اول به کارهای تدافعی
پرداخت ،اغلب دقایق بازی در نیمه اول ،توپ و میدان
در اختیار شاگردان گلمحمدی بود ،اما پرسپولیس توانایی
خلق موقعیت در نیمه اول را نداشت.
در نیمه دوم اما شرایط متفاوت بود ،از همان ابتدای
مسابقه در  ۴۵دقیقه دوم ،پرسپولیسیها با ارائه بازی برتر
قصد زدن گل تساوی را داشتند .اشتباهات فاحش خط
دفاع استقالل در نیمه دوم از هر توپی برای پرسپولیسیها
موقعیت گل میساخت .بزرگترین مشکل استقاللیها در
این دیدار نداشتن نظم تاکتیکی و عملکرد ضعیف در
بخش دفاع تیمی بود.
حمالت پرسپولیسیها در نیمه دوم و اشتباهات متعدد
مدافعین وسط استقالل در حدفاصل دقایق  ۵۰مسابقه تا
 ۷۰موقعیتهای پرتعدادی را برای مهاجمین پرسپولیس
خلق کرد که دو گل هم برایشان به همراه داشت و مهدی

عبدی در دقیقه  ۵۱و وحید امیری در دقیقه  ۶۶دروازه رشید
مظاهری را باز کردند ،شاید اگر احمد نوراللهی هم بادقتتر
عمل میکرد ،تعداد گلهای پرسپولیس در نیمه دوم از
عدد سه هم عبور میکرد.

استقاللیها در دقایق پایانی مسابقه ،فشار را بر روی دروازه
پرسپولیس بیشتر کردند و روی حرکت عالی مهدی قایدی
در دقیقه  ۹۳گل تساوی بخش دربی  ۹۴را به ثمر رساندند.
یکی از نکاتی که در دربی ۹۴باید به آن اشاره کرد ،عملکرد
استقالل در نیمه دوم این بازی بود ،جایی که حدود 30

دقیقه از بازی ،بازیکنان استقالل محو تماشای پرسپولیسی
ها بودند و دقیقا در همان دقایق هم بازیای که با برد
همراه بود را باخت عوض کردند.
تعویضهای محمود فکری هم طبق سیر ضعیفی که از
ابتدای فصل طی کرده است ،همچنان چنگی به دل نمیزد،
جایی که هرویه میلیچ یکی از بهترین مدافعین چپ لیگ
برتر ،بر روی نیمکت قرار گرفت تا محمد دانشگر به جای
محمد نادری در پست غیرتخصصی به کار گرفته شود.
پرسپولیس در نیمه اول مسابقه در خلق موقعیت ناتوان
بود ،اما در نیمه دوم بازی شرایط را برای آنها بهتر شد.
روند امتیازگیری پرسپولیس در این فصل خوب نبوده
و شاگردان گلمحمدی در چهار دیدار اخیرشان هشت
امتیاز از دست داده اند تا کمی از کورس مدعیان جا
بمانند ،قطعا این نوع امتیازگیری اگر بخواهد ادامهدار
باشد کار پرسپولیسیها را برای ادامه فصل دشوار خواهد
کرد.
استقالل محمود فکری همچنان خوب بازی نمیکند ،اما
هنوز هم به روند امتیارگیری مناسبش ادامه میدهد۱۹ ،
امتیاز از  ۱۰مسابقه و میانگین  ۱.۹امتیاز از هر بازی ،عملکرد

قابل قبولی برای محمود فکری است ،اما اگر استقاللیها
در این فصل از مسابقات قهرمانی میخواهند ،باید فکری
به حال سبک بازیشان هم بکنند ،البته استقالل نقاط
ضعف بزرگی دارد که همچنان آزاردهنده است ،وسط زمین
استقاللیها هنوز هم خوب توپ را در زمین نمیچرخاند
و در انتقال توپ از میانه زمین به خط حمله مشکل دارد،
البته بزرگترین معصل استقاللیها قلب خط دفاعی آنها
است ،جایی که به جرات به اندازه یک فصل در ده مسابقه
لیگ بیستم ،به حریفانشان موقعیت تقدیم کردهاند.
پرسپولیسی ها حداقل در یک ماه آتی دو دیدار حساس
دیگر خواهد داشت« ،فوالد» جواد نکونام در آزادی به
مصاف پرسپولیس خواهد رفت و «گل گهرِ» امیر قلعه نویی
هم در سیرجان میزبان آنها خواهد بود ،جایی که به اندازه
همین دربی  ۹۴برای پرسپولیسی ها حساسیت خواهد
داشت ،از آخرین برد پرسپولیس بیش از چهل روز میگذرد
و سرخها فعال بردن را فراموش کردهاند و این مسئله مهم
ترین نگرانی آنها خواهد بود.
دربی  ۹۴جدا از مسائل فنی ،در بخش داوری هم پر حرف
و حدیث بود ،دقایقی پس از گل اول استقاللیها محمد
نادری قصد ارسال توپ را به محوطه جریمه پرسپولیس
داشت که توپ با دست وحید امیری برخورد کرد و داور
برخالف استقاللیها ،اعتقادی به پنالتی نداشت .اما
دیگر صحنه شاخص داوری این دیدار ،روی ضدحمله
پرسپولیسیها و خطای عارف غالمی بر روی مهدی عبدی
بود ،جایی که عارف آخرین مدافع استقالل بود و به اعتقاد
پرسپولیسیها میتوانست کارت قرمز داشته باشد اما نظر
رضا کرمانشاهی کارت زرد بود .به هرحال نظردهی در این
مورد را برعهده کارشناسان داوری میگذاریم ،اما فوتبال
ایران دیشب بازهم نشان داد که شدیدا نیازمند حضور
سیستم  VARاست.
از نکات تاریک این دیدار ،بازهم رفتار غیرحرفهای نیمکت
های دو تیم بود ،جایی که در هر صحنهای که رخ میداد،
اعتراضات نیمکت نشینان دو تیم به باالترین حد ممکن
میرسید .برخالف اغلب صحبتهایی که پیش از دربی
انجام شد ،شهرآورد نود و چهارم ،بسیار جذاب و دیدنی
دنبال شد ،دیداری که هم پرگل بود و هم پرحادثه و از
آن تساوی هایی که از رخ دادنش حرص نخوردیم و کِیف
کردیم.
در پایان این بازی استقاللی ها با  ۱۹امتیاز در رده دوم
جدول ردهبندی قرار گرفتند و پرسپولیسیها هم با این تک
امتیاز به رده هشتم جدول صعود کردند.

23دیماه پنجمین سالگرد پرواز آسمانی جواد رفوگر «قهرمان اخالق و ورزش»
رییس فقید فدراسیون کشتی را گرامی می داریم

اصغرقلندری  -محمدرضاکاظمی  -جمشیدملکی  -محسن جهانگیری  -تحریریه دنیای هوادار
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حرف آخر

اندرحکایت انواع و اقسام فساد در فوتبال؛

عجب بلبشویی شده دنیای فوتبال ایران!
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

اتفاقاتی که در ماه های اخیر رخ داده و خبرهای ناگواری که
هر روز در باب بدهی های میلیاردی فدراسیون فوتبال ایران
به مارک ویلتوس و احکام صادره از سوی دادگاه بین المللی
به گوش می رسد ،به هیچ وجه امیدبخش نیست .از خود
پرسیده اید چه کسانی از بروز این حوادث و اتفاقات سود
بردند و چه کسانی به خواسته هایشان رسیدند و بهره بردند و
در این میان ورزش به ویژه فوتبال ایران متضرر گردیده است؟!
خوب به اطراف واطرافیان فدراسیون فوتبال ایران نگاه کنید!
چرا کارشناسان فوتبال از فدراسیون فوتبال دور شده اند،
پراکنده گشته اند ،طرد شده اند؟! و یا با پشت پا زدن به بزرگان
فوتبال باعث بروز اتفاقات ناگوار شده اند!؟
تعجب اینجاست که اصل موضوع رها شده و گروهی که خود
را مدعی خدمت به جامعه ورزش و فوتبال می دانند اما در پی
کسب قدرت و شهرت هستند به دنبال گرفتن کرسی صدارت
فدراسیون فوتبال ایران به تکاپو افتاده اند بی آنکه به دشواری
و وظیفه فوق العاده غامض و سنگین پیش روی فوتبال ایران
بیاندیشند!
طبیعی است زیرا اشکال از وزارت ورزش و جوانان است که
از این قبیل افراد که روش های عوام فریبانه و پدرمآبانه و
دلسوز به فوتبال حمایت پیش گرفته اند و باعث سلب قدرت

از کسانی می شوند که با دانش ،فضائل و تحوالت پیشرفته
دانش ورزش روز آشنایی دارند و می توانند با ابتکار و خالقیت
فردی از صیانت ،فر و شکوه و اعتبار جهانی فوتبال حفظ و
حراستکنند!؟
در چنین شرایطی فوتبال ورشکسته کشورمان به اشخاصی
نیاز دارد که بتوانند از امیال شخصی خود چشم پوشی کنند و
مفسده جویان و مادی گراها را از حاشیه فوتبال کنار بگذارند
و در حقیقت عوامل تعامل اجتماعی باشند و به آسانی و به
سهولت قربانی امیال سود جویی و تمایالت نفسانی کسانی
نشوند که فقط به فکر حفظ صندلی خود در این فدراسیون
هستند!
این قابلیت ها معَ ین داللت بر کسانی دارد که به تهذیب و
پیرایش منش و اخالق پهلوانی در ورزش توسل دارند و به
توشه و ثواب آخرت می اندیشند نه به مال اندوزی وسرقت
بیت المال عمومی!
یکی ازمشکالت اساسی فوتبال امروز ما مسئل ه افراط و تفریط
و زیاده روی وهمچنین قانون و برنامه ریزی های «من در
آوردی» است! عدم اراده الزم برای برخورد با خاطیان و واسطه
گرها و دالالن نیز از دیگر مشکالت عدیده در فوتبال ما است
که متاسفانه سبب گردیده تا فوتبال باشگاه های معتبری نظیر
ذوب آهن اصفهان ،ماشین سازی تبریز و پرسپولیس تهران
در سراشیبی سقوط و تباهی و ازهم پاشیدگی قرار بگیرند!
در سنوات گذشته تیم فوتبال باشگاه قدیمی ذوب آهن
اصفهان به کر َات تا مرز فینال مسابقات لیگ برتر باشگاه های
کشور و رقابت های لیگ قهرمانان آسیا پیش می رفت و به
نتایج خوب و آبرومندانه ای هم دست پیدا می کرد .اما اکنون
برنامهریزی های ضعیف وعدم حمایت از سوی فدراسیون

فوتبال خوب نصف جهان را به ورطه نابودی کشانده است که
بی تردید معلول نبود امکانات مالی مکفی از عمده دالیل آن
است! از طرفی هم عدم آینده نگری باعث این رکود و نارسایی
در فوتبال باشگاه های معتبر کشور شده است! اگر بگوییم
معلول ضعف مدیریتی وزارت ورزش و جوانان که توانایی
ایجاد شرایط مناسب و تقویت بنیه تیم هایی که نماینده های
شایسته فوتبال ایران بودند را نداشته است ،پر بیراه نگفته ایم!
یکی از وظایف وزارت ورزش و جوانان دفاع از اعتبار ورزش
کشور ،کسب اعتماد بین المللی و حمایت از جایگاه فوتبال
ایران در آسیا وجهان است که به واقع توسط همین تیم ها
باید حاصل شود .پس باید وزیر و معاون توسعه ورزش وزارت
ورزش و جوانان با ظرافت خاصی این شرایط را باالنس کنند
و اولویت کمک رسانی و حمایت از تیم های باشگاه های
خوشنام و ریشه دار استان ها را در دستور کار خود لحاظ کنند
تا هیچ باشگاهی دچار چنین سرنوشتی نشود !و اما پاسخ
این پرسش که چرا امثال دکتر محمد دادگان ،همواره در پرده
ابهام مانده است ،اهلل و اعلم! کسی که در امر مدیریت ورزش

بعضی ها داغشو دوست دارن

کرونا بهترین اسنوکربازجهان را ویران میکند؟
پ دست اهل انگلستان معتقد است :پس
جیمی وایت -اسنوکرباز حرفهای چ 
از حذف جاد ترامپ ،مرد شماره یک اسنوکر جهان و جک لیسوفسکی
از رقابتهای اسنوکر مسترز ،۲۰۲۱این دو بازیکن ویران خواهند شد!
این کارشناس اسنوکر میگوید :ازدست دادن این فرصت برای این دو
بازیکن در آینده میتواند در نحوه عملکرد آنان تاثیر گذار باشد.

مسابقات داخلی شطرنج به صورت حضوری برگزارخواهد شد
سرپرست دبیری فدراسیون شطرنج میگوید :برنامهریزیها بر این اساس
است که مرحله دوم مسابقات قهرمانی کشور بهصورت حضوری
و بارعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی انجام شود .فدراسیون
شطرنج ایران چندی پیش برنامه مسابقات فصل زمستان را
منتشر کرد.
دو بازی دوستانه تیم ملی فوتسال با هلند لغو شد

تیم ملی فوتسال ایران در راه آمادهسازی خود برای حضور دررقابتهای فوتسال
قهرمانی آسیا چندبازی تدارکاتی را درنظرداشت که تاکنون هیچکدام
عملی نشده است.بعد از لغو بازی دوستانه با آذربایجان و تورنمنت
صدرا ،قراربود تیم ملی هلند نیز طی دو بازی دوستانه در اسفند با تیم
ایران روبرو شود اما این بازی نیز لغو شد.
چهارشنبه؛ آغازمرحله دوم لیگ برتروالیبال نشسته درتهران

مرحله دوم مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته مردان به میزبانی شهر تهران
برگزار میشود .با صدور مجوز برگزاری رقابتهای ورزشی از سوی ستاد
ملی کرونا ،مرحله دوم مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته مردان ،با
حضور هفت تیم از  23تا 27دیماه به میزبانی شهر تهران درسالن
فدراسیون با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار خواهد شد.

تبحر خاصی دارد و فردی است بادانش ،متخصص و کاردان
در امور ورزش به ویژه فوتبال اما دور از خانه ای که متعلق
به دادگان هاست !
چرا شرایط به گونه ای است که مدیران شایسته ای مانند
ایشان از صحنه ورزش و فوتبال دور شده اند؟! تنها فوتبال
نیست که از عدم حمایت مالی وزارت ورزش و جوانان در
مضیقه مالی قرارگرفته و از وجود چنین شرایط سختی رنج
می برد! درسایر رشته های ورزشی هم که حتی دارای سهمیه
بازی های المپیکی هستند هم این وضع صدق می کند! مثل
دوومیدانی ،وزنه برداری و...
خالصه کالم ،ناهنجاری های اخالقی و فرهنگی در ورزش از
یکسو و غفلت از ماجراهای دستمزد ویلموتس ها از سوی
دیگر ،نشان از عدم توانایی مدیریت واقعی افرادی دارد که با
وجود غیرورزشی بودن ،سکان ورزش ایران پرگهر را به دست
گرفته اند! که اگر هرچه زودتر به این غائله خاتمه داده نشود
و به صورت جدی به این مهم پرداخته نشود ،وضع نابسامان
ورزش ایران از اینکه هست هم بدتر خواهد شد...

معتمدی :اشتباهات فردی زیادی داشتیم

سرمربی تیم هندبال بانوان تأسیسات دریایی تهران پس از پیروزی تیمش
در این دیدار گفت :تیم فیروزآباد تیم جوان و خوبی بود و نیمه اول
پابهپای تیم ما پیش آمد البته ما اشتباهات فردی زیادی داشتیم
و شوتهای زیادی را خراب کردیم.درنیمه دوم با صحبتهایی که
انجام شد اختالف الزم را ایجادکردیم و نتیجه گرفتیم.
اسفندماه ،زمان برگزاری لیگ جودو

جلسه رئیس فدراسیون جودو و مسئول سازمان لیگ برای تصمیمگیری درباره
زمان برگزاری لیگ برگزار شد .آرش میراسماعیلی -رئیس فدراسیون جودو
در دفتر فدراسیون با سعید قمی -رئیس سازمان لیگ ،دیدار و گفتگو
کرد .در این جلسه مقرر شد که رقابتهای لیگ جودو در اسفندماه سال
جاری با رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی برگزار گردد.
«یلی»امتیازآورترینبازیکنهفتهنوزدهملیگوالیبالایرانشد

هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال ایران برگزار شد و تیمهای سپاهان ،هراز،
شهرداری قزوین ،فوالد سیرجان ،شهداب و شهرداری گنبد حریفان
خود را شکست دادند .پوریا یلی پشت خط زن تیم شهرداری
ارومیه در مسابقه این تیم مقابل شهداب در مجموع ۳۳امتیاز
کسب کرد تا عنوان امتیازآورترین بازیکن هفته را از آن خود کند.
بوکسورهای جوان هم راهیکیش میشوند

با تصمیم فدراسیون بوکس ایران ،سومین دور اردوهای تیم ملی جوانان به
میزبانی کیش برگزار خواهد شد .با تصمیم فدراسیون بوکس ایران مرحله
سوم اردوهای تیم ملی بوکس جوانان ایران ،از تاریخ ۲۳دی۱۳۹۹
به مدت ۱۴روز (دو هفته) با حضور  ۱۲بوکسور و سرمربیگری رضا
مهدیپور در جزیره کیش برگزار میشود.
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