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شهید احمد رضایی مزرعه شاهی راگرامی می دارد

سالمت

وضعیت شهرهای زرد و آبی در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت ،ضمن ارائه تازهترین آمار کرونا در
کشور ،موارد فوتی در شبانهروز گذشته را  ۹۷مورد اعالم کرد.
سخنگوی وزارت بهداشت ،با اشاره به ۹۷مورد فوتی در شبانهروز
گذشته ،مجموع جانباختگان این بیماری در کشورمان را
۵۶هزار و ۴۵۷نفر اعالم کرد.
الری با اعالم اینکه تا روزگذشته۶ ،هزار و  ۳۱۷بیمار جدید
شناسایی شدند ،گفت :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به
یک میلیون و ۳۰۵هزار و ۳۳۹نفر رسید.
وی افزود :تا کنون یک میلیون و ۹۴هزار و  ۳۸۸نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
الری گفت ۴۴۶۹ :نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی ادامه داد :تا کنون  ۸میلیون و ۳۱۶هزار و ۳۷۵آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
به گفته الری ،درحال حاضر و بر اساس آخرین تحلیلها،
۷شهرستان ساری ،آمل ،فریدونکنار ،قائمشهر و نکا در استان
مازندران و بندرگز و کردکوی در استان گلستان در وضعیت
قرمز قرار دارند.
وی افزود :همچنین ۳۰شهرستان در وضعیت نارنجی،
۲۱۹شهرستان در وضعیت زرد و ۱۹۲شهرستان در وضعیت آبی
قرار دارند.

 ۷۲درصد مردم واکسن کرونا
ایرانی را تزریق میکنند
رئیس مرکز اطالعرسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی اعالم کرد :بر اساس نظرسنجی انجام شده۷۲ ،درصد
مردم واکسن ایرانی کرونا را تزریق خواهند کرد.
کیانوش جهانپور در صفحه توییتر خود نوشت :نظرسنجی مرکز
افکارسنجی ایرانیان درباره واکسن کرونا نشان داد که  ۷۲درصد
مردم واکسن ایرانی کرونا را تزریق خواهند کرد .همچنین ۶۰
درصد مردم امید زیادی به تولید واکسن ایرانی دارند و ۴۰
درصد به واکسنهای خارجی اعتمادی ندارند ۵۳.درصد هم
گفتهاند اگر وزارت بهداشت واکسنی خارجی را تأیید کند آن
را تزریق می کنند.
جهانپور پیش از این گفته بود :مسیر تولید واکسن کرونا در
داخل دنبال میشود .اقدام برای تولید واکسن کرونا در داخل
از ابتدا توسط  ۱۶شرکت ایرانی شروع شده بود و تا این لحظه
 ۱۲تقاضا و اعالم آمادگی برای تولید واکسن کرونا در ایران به
سازمان غذا و دارو وصول شده و از این تعداد هشت شرکت
پرونده فعال دارند و از این هشت شرکت یک مورد وارد فاز
کارآزمایی بالینی انسانی شده ،دو شرکت دیگر نیز به زودی وارد
فاز مطالعه بالینی انسانی میشوند.
سیما سادات الری -سخنگوی وزارت بهداشت نیز اعالم کرده،
واکسن ایرانی کرونا احتما ًال تیر ۱۴۰۰به مرحله تولید و بهره
برداری میرسد.

خبر

«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به ویژه

سرمقاله

اندرحکایت دستهگلهای عجیب مدیرعامل باشگاه «گل ریحان»؛

آقای مدیر روز سیاهی در فوتبال البرز بهجا گذاشتی!
توحید وانشانی
روزنامه نگار

نماینده فوتبال البرز در دیدار هفته گذشته مسابقات لیگ
دسته اول فوتبال کشور میزبان تیم خیبر بود .دیداری که
نتیجه ای تلخ و سنگین را در کارنامه گل ریحان به ثبت
رساند .شاگردان میثم منیعی که روند نتیجه گیری آن ها از
ابتدای فصل کامال بی ثبات بوده در این بازی خانگی با سه
گل مقابل نماینده لرستان تن به شکست دادند تا سنگین
ترین باخت خانگی نماینده البرزی ها از بدو تاسیس زیر نظر
منیعی جوان رقم بخورد.
اما در یک شکست عوامل متعددی می تواند دخیل باشد
و نباید همه کاسه و کوزه ها را بر سر بازیکنان و یا مربی
شکاند .شاید بتوان روز شکست تیم گل ریحان را روز تلخی
برای فوتبال البرز دانست ،اما به طور قطع روز قبل از بازی
را روز سیاه فوتبال البرز باید لقب داد .جایی که شب قبل از
بازی مدیران هتل محل اقامت تیم گل ریحان که در اردو
به سر می بردند ،بازیکنان و عوامل تیم را به علت عدم
پرداخت مطالبات معوق از سوی مدیران باشگاه بیرون کرد!
تا بازیکنانی که برای دیدار مقابل خیبر به استراحت و تمرکز
نیاز داشتند ،شبانه آواره خیابان ها شده و هرکدام شب قبل
از بازی را به نحوی سپری کنند!

این اتفاق را می توان شاهکار مدیریتی مدیرعامل خود
نمای این تیم دانست .فردی که با نگاهی به نوع تحرکات
رسانهایاش می توان به ابعاد ذهن مخدوش وی پی برد!
مدیری که پول هتل برای تیمش را ندارد و با صدور اطالعیه
اعالم می کند که گل ریحان قصد تاسیس بزرگترین آکادمی
پرورش استعدادهای کشور را دارد ،به نظرتان پارکش در
کجای شهر واقع شده است؟
رضا رضایی که از بد ماجرا در دوره بی پولی گل ریحان
مسئولیت دار شد را می توان یکی از عشق شهرت ترین
مدیران فوتبال دانست .به نحوی که با سابقه تحلیل مسائل
غرب وحشی در رسانه ها پا در عرصه فوتبال کشور گذاشت
و با مشاوره های غلط فردی که سوابق آن کامال مشخص و
علت اخراجش از روزنامه ورزشی کامال عیان است ،سعی در
خود نمایی دارد .آن هم به هر قیمتی تا شاید کمی معروف
شود! معروفیتی که صد درصد در حال تخریب شخصیت وی
است! البته نه که فکر کنید در مقابل اذهان عمومی ،چراکه
به قول خداد عزیزمان که به مهرداد میناوند گفت «آخه کی
تورو میشناسه» این دوستمان را هم کسی نمی شناسد!
اما منظور نگارنده همان حداقل دوستان اطراف وی و بقال
زحمتکش محله شان است که او هم با این روند دیگر تره
برایش خورد نمی کند!
شما مخاطبان خوب ما در نظر بگیرید ،مدیری که چند ماه
است به واسطه بگیر و ببندهای موسسه نور و همچنین
نسبت خانوادگی با نبی رضایی مدیرعامل موسسه نور که
اکنون از سرنوشت وی بی اطالع هستیم وارد چرخه فوتبال
شده است و این روزها شاهکارهای مدیریتی اش مثل
همین که چند سطر پیش به اطالعتان رسید ،نشان می

دهد توانایی اداره یک تیم سه نفره «گل کوچیک» در محله
ما را ندارد برای انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده و
با انتشار عکسی در فضای مجازی خود را ناجی فوتبال ایران
معرفی می کند! جالب تر اینجاست از آنجا متوجه توهمات
ذهنی آقای مدیر شدیم که روابط عمومی باشگاه با صدور
چند مرحله اطالعیه خبر از تغییرات در مدیریت باشگاه و
برکناری احتمالی مدیرعامل این تیم از سوی مالک باشگاه
را داد .ناگهان پس از چند روز طی اطالعیه ای از سوی
مالک این باشگاه یعنی «رضا رضایی» با برکناری آقای «رضا
رضایی» (یعنی خودش) از سمت مدیرعامل موافقت نکرده و
خودش خودش را به ادامه پرقدرت در هر دو پست مدیریتی
یعنی مالک و مدیرعامل تشویق کرده است!
روز سیاه فوتبال البرز نشان داد دغدغه های نگارنده در
نگاره های پیشین در خصوص شفاف سازی منابع مالی
و درآمدی این تیم آن هم در شرایطی که با حکم مقام
قضایی امکان هزینه از اموال برخی موسسات وجود ندارد،
مطالبه گری صورت می گرفت ،این روزهای گل ریحان را
دیده بودیم و نمی خواستیم که بازیکنان شبانه از هتل
بیرون ریخته شوند و ساک به دست آواره خیابان ها شوند
آن هم در شرایطی که کمتر از  24ساعت به بازی حساس
مقابل خیبر باقی مانده است.
جالب است بدانید که سرمربی و بازیکنان تیم هیچ واکنشی
نسبت به این بی آبرویی نداشته و از حق مسلم خود برای
داشتن حداقل امکاناتی مثل یک جای خواب برای اردوی
پیش از بازی دفاعی نکرده اند .البته این نشان می دهد
مربی و بازیکنان با علم بر این وضعیت عضویت در گل
ریحان را پذیرفته و در این تیم فعالیت می کنند.

کرونا در ایران

هشدا ِر شعلهور شدن کرونا با تشدید آلودگی هوا؛

زالی :تعطیلی چند روزه میتواندکمککند
فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران با اشاره به ارتباط
مستقیم میان افزایش آلودگی هوا و افزایش شیوع
کروناویروس گفت :متأسفانه در تهران با بسته ای از
آالینده ها روبرو هستیم که هر یک آثار تخریبی بر روی
شهروندان دارد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،علیرضا زالی در پایان
هجدهمین جلسه کارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت،
زنان و خانواده استانداری تهران با تأکید بر وجود ارتباط
مستقیم میان آلودگی هوا و افزایش شیوع کرونا ویروس
و تأثیر آن در آمار ابتال ،بستری و فوتیهای کروناویروس
گفت :موضوع ارتباط آلودگی هوا و شیوع کروناویروس
براساس مطالعات جهانی مشخص شده است .بی تردید
همزمانی کروناویروس با هر نوع بیماری تنفسی قطعا
در شیوع آن تأثیرگذار خواهد بود .به ویژه در مورد ذرات
کمتر از ۲.۵میکرون که مطالعات ارتباط میان این بیماری
و آالیندگی را به اثبات رسانده است .وی افزود :آلودگی
هوا در افرادی که بیماری های زمینه ای تنفسی دارند به
ویژه افراد دارای بیماریهای آلرژیک و آسم باعث می شود
بیماری آن ها را شعله ور شود و همزمان خطر ابتال و مرگ
و میر را افزایش میدهد.
وی ادامه داد :پدیده اینورژن یا وارونگی هوا در روزهای
اخیر به گونه ای پیشرفته که الیه وارونگی به میزان زیادی
ارتفاع اش با سطح زمین کاهش پیدا کرده و به ۲۰۰متر
رسیده است .در چنین شرایطی با توجه به اینکه ویروس
کرونا نسبتا سنگین است زمان بیشتری در پیرامون قرار
می گیرد و بقای آن افزایش پیدا می کند .بدین ترتیب
احتمال شیوع و ابتال افزایش پیدا می کند .وی تأکید
کرد :در این شرایط همه افراد از جمله افراد سالم در خطر
هستند اما خطر برای بیماران تنفسی ،قلبی و افراد مبتال

به بیماریهای زمینه ای تنفسی به ویژه کودکان مبتال
به آسم و افراد مسن خطر بیشتری آن ها را تهدید می
کند .فرمانده ستاد مدیریت کرونا در استان تهران در بخش
دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه در فصل
سرما آلودگی هوا افزایش پیدا می کند و میزان آالیندهها
به شکل فزایندهای براثر انباشت در هوا زیاد میشود ،گفت:
در تهران با تنوع آالینده ها نیز مواجه هستیم به شکلی
که دی اکسید گوگرد ،ازون ،مونوکسید کربن و ذرات معلق
وجود دارد که هر یک آثار تخریبی بر شهروندان دارند .در
حقیقت در تهران با بستهای از آالیندهها روبرو هستیم .وی
افزود :نهادهای اجرایی باید در این حوزه مشارکت داشته
باشند چرا که شهروندان با توجه به مشکالت اقتصادی،
معیشتی و ...مجبور به حضور در سطح شهر هستند و
در این میان افراد پرخطر که بیماریهای زمینه ای دارند،
خانم های باردار و افراد مبتال به بیماریهای قلبی نباید از
منزل خارج شوند .هر گونه فعالیت ورزشی و فعالیتهای
انفرادی باید متوقف و تعطیل شود .باید عدم خروج از
منزل به جز در موارد ضروری به عنوان تنها راهبرد فعلی در
دستور کار شهروندان قرار گیرد .البته اقدامات مداخلهای
همچون تعطیلی باید توسط دستگاههای اجرایی تصمیم
گیری شودً .
قطعا تعطیلی چند روزه میتواند به این
شرایط کمک کند اما این موضوع نباید منجر به خروج
شهروندان از شهرها شود .وی در خصوص عدم رعایت
فاصله گذاری در بخش حمل و نقل عمومی شهر تهران
گفت :حمل و نقل عمومی شهر تهران به عنوان معضلی
جدی هم در آلودگی هوا و هم در موضوع کرونا ویروس
نقش دارد و نیازمند راه حل های حمایتی است .شهرداری
تهران در این میان تالش بسیاری کرده اما به لحاظ مالی
و بودجه ای شرایط خاصی دارد .باید نسبت به افزایش

ناوگان مترو و اتوبوسرانی و تغییر در زیرساخت ها اقدام
کنیم که شهرداری با توجه به مشکالت مالی مواجه شده
نمیتواند اقدامات الزم را انجام دهد لذا باید برای این کار
بودجه مشخصی تخصیص داده شود.
زالی در خصوص جلسه تشکیل شده در استانداری تهران
در حوزه سالمت ،زنان و خانواده گفت :بررسی علل مرگ
کودکان و نوزادان نشان می دهد در ۹ماهه نخست امسال
در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش مرگ
و میر کودکان زیر ۵سال اتفاق افتاده است و همچنین
ناهنجاری های مادرزادی که باید با افزایش دامنه
غربالگری نسبت به کاهش آن اقدام کنیم .خوشبختانه
با اقدامات انجام شده ۱۳.۹درصد نسبت به سال گذشته
در کودکان زیر ۵سال شاهد کاهش مرگ و میر بوده ایم
که البته بیشتر این آمار نیز مربوط به افراد غیرایرانی بوده
که متأسفانه برخی از آنها اطالعاتشان در نظام سالمت
ثبت نشده ولی در آمار استان تهران گنجانده می شوند لذا
باید تمهیدات ویژه ای برای تسهیل مراجعه آنها به نظام
سالمت اتخاذ شود.
وی ادامه داد :مرگ و میر ناشی از حوادث به ویژه سقوط
در سه سال ابتدایی زندگی و همچنین غرق شدگی از موارد
عمده دیگری در مرگ و میر کودکان است که بی تردید
کاهش آن نیازمند آموزش خانواده است .بسیاری از این
موارد قابل پیشگیری هستند بر همین اساس پیشنهاد شد
در برنامه آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای دختران ما
که مادران آینده هستند این آموزش ها گنجانده شود .بی
تردید مرگ های ناشی از حوادث قابل پیشگیری هستند
لذا بالغ بر ۱۵راهحل با مشارکت سه دانشگاه علوم پزشکی
در قالب بستهای تدوین و مقرر شد توسط استاندار تهران
به دستگاههای مختلف ارجاع شود.

جامعه

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

سرهنگ «غالمعلی شرق» خبر داد:

رادیو ورزش در آستانه
تغییرات مدیریتی

شرق گفت :طرح برخورد با خودروهای آالینده و فاقد
معاینه فنی در همه فصول سال ادامه دارد اما در ۶ماهه
دوم سال به دلیل آلودگی بیشتر در کالنشهرها ،این طرح
ها با شدت بیشتری انجام می شود.
شرق افزود :خودروهایی که عمر تولید آن ها کمتر
از چهارسال باشد نیازی به معاینه فنی ندارند اما باالی
چهارسال باید برگه معاینه فنی دریافت کنند.
وی بیان کرد :با توجه به وضعیت هوای استان البرز انتظار
می رود شهروندان نسبت به انجام معاینه فنی خودروهای
خود و رفع نواقص فنی آنها اقدام کنند.
شرق افزود :اکنون ۱۱مرکز معاینه فنی خودرو در استان
البرز فعال است که از این تعداد یک مرکز در شهرستان
ساوجبالغ ،سه مرکز در نظرآباد و بقیه در کرج قرار دارند که
مردم می توانند برای معاینه فنی خودروهای خود به این
مراکزمراجعهکنند.

اعالم سامانه الکترونیکی برای دریافت مجوزتردد ازکرج
فرماندار کرج از راهاندازی سامانه مجوز الکترونیکی تردد
بین شهری خبر داد و گفت :شهروندان شهرستان کرج
جهت دریافت مجوز تردد سفرهای ضروری به استانهای
شمالی کشور میتوانند به صورت مجازی به این سامانه
مراجعهنمایند.
غفور قاسم پور گفت :با توجه به اینکه اکثر شهرهای
کشور در شرایط زرد کرونایی هستند و تعدادی از
استانهای شمالی کشور موقعیت قرمز کرونایی دارند،
تردد از کالنشهر کرج به این مناطق ممنوع است.
وی با اشاره به آلودگی هوا و ضرورت کاهش ترددهای
بین شهری ،راهاندازی این سامانه را گامی در جهت تحقق
خدمات الکترونیکی به شهروندان کرج عنوان کرد و
افزود :تنها متقاضیانی که شرایط خاص و ویژهای دارند و
سفرهای آنها به مناطق شمالی کشور از جمله مازندران و
گیالن ضروری است؛ میتوانند بدون مراجعه حضوری به
فرمانداری کرج و از طریق سامانه الکترونیکی به آدرس:

 http://Taradod.karaj.alborz.irنسبت به بارگذاری
مدارک و مستندات خود به منظور اخذ مجوز تردد قدام
نمایند.
معاون استاندار البرز با بیان اینکه کرج دومین کالنشهر
کشور پس از تهران در راهاندازی سامانه صدور مجوز تردد
الکترونیک است ،گفت :این سامانه یکی از درگاهها در
میز خدمت الکترونیکی است که با هدف ایجاد سهولت
کار برای شهروندان کرج و کاهش حجم مراجعههای
حضوری راهاندازی شده است.
فرماندار کرج خاطرنشان کرد :شرایط زرد کرونایی هنوز
شکننده و ناپایدار است و باید رعایت شیوه نامههای
بهداشتی را به جد تداوم ببخشیم.
وی افزود :منع تردد شبانه نیز هنوز به قوت خود پابرجا
است و هرگونه تردد از ساعت ۲۱شب الی ۴بامداد به سایر
شهرها از جمله شهرهای زرد ،قرمز ،نارنجی و آبی؛ ممنوع
و مشمول جریمه خواهد بود.

عدم بکارگیری ظرفیتکشوربرای انتشارتولیدات سواد رسانهای
رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی
وزارت فرهنگو ارشاد اسالمی گفت :فعالیتهای خوبی
در عرصه تولید محتواهای سواد رسانهای توسط بخش
خصوصی و به ویژه جوانان انجام شده اما به نظر میرسد
که تمام ظرفیت کشور برای عرضه و انتشار تولیدات
سواد رسانهای به کار گرفته نشده است.
محمدرضا بهمنی در دومین رویداد تجربهنگاری فعاالن
سواد رسانهای کشور که روزگذشته در سالن جلسات
دهکده ورزشی چهارباغ برگزارشد ،با بیان اینکه در این
زمینه به خصوص نقش و ظرفیت شبکههای ملی و
استانی رسانه ملی و صدا و سیمای جمهوری اسالمی
تعیین کننده است ،افزود :اگر شبکه مدیریتی صدا و
سیما ،حلقه انحصار تولید و پخش را قدری کم کرده
و فضا را برای ظرفیت غنی رسانهای بخش خصوصی و
به ویژه جوانان کشور باز کند ،شاهد تولید و پخش آثار
و محصوالت مؤثر در زمینه سواد رسانهای و تعامالت
مجازی در دوره انتخابات پیشرو خواهیم بود.
وی در ادامه با بیان اینکه رویکرد وزیر فرهنگ و ارشاد
مبنی بر این که «ایران فقط تهران نیست» گفت :بر این
اساس تالش ما این بوده که برگزاری این گونه برنامهها
در استان های مختلف کشور رقم بخورد.
بهمنی با اشاره به ماهیت تمدنی گام دوم انقالب افزود:
اگر در گام دوم انقالب ،به برتری رسانهای فکر نکنیم
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دریچه

ممنوعیت ورود خودروهای آالینده به معابر البرز
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز با اشاره به تغییرات
جوی و افزایش سطح آلودگی هوا در این استان گفت :
ورود خودروهای آالینده و فاقد معاینه فنی به معابردرون
شهری استان ممنوع است.
سرهنگ غالمعلی شرق اظهار کرد :با توجه به افزایش
آلودگی هوای شهرستان های استان البرز ،طرح تشدید
برخورد با خودروهای دودزا در این استان به اجرا درآمده
است.
وی خاطرنشان کرد :تردد کامیون ها در سطح شهرهای
استان البرز به ویژه کالنشهر کرج تا پایان هفته جاری به
دلیل آلودگی هوا ممنوع است.
رئیس پلیس راهور البرز از مردم خواست تا حدامکان از
هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می شود،
خودداری کنند و از خروج غیرضروری از منازل و فعالیت
های طوالنی یا سنگین اجتناب ورزند.

روزنامه

و آن را محقق نکنیم ،باید بدون تعارف بگوییم تحقق
تمدن نوین اسالمی دچار اختالل خواهد شد.
وی ادامه داد :اما در این میان به طور قطع یکی از الزامات
برتری رسانه ای رشد و تقویت مستمر سواد رسانه ای در
سطوح و الیه های مختلف است ،بدین معنی که سطح
مخاطبان و مردم (به عنوان کاربران رسانهها) و هم سطح
گروه های مرجع و خود اهالی رسانه نیازمند رشد سواد
رسانه ای است.
رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی
گ و ارشاد با اشاره به انتخابات پیش روی
وزارت فرهن 
خاطرنشان کرد :هم اکنون کشور ما نیز در حال آماده
شدن برای یکی دیگر از تحوالت سیاسی و مدیریتی
است و به طور قطع در کارنامه درخشان حضور مردم در
انتخابات ها برای رسیدن به تراز خوبی از مردم ساالری
دینی ،شاهد یک برگ زرین دیگری از این حضور خواهیم
بود.
بهمنی افزود :اما در این بین باید با توجه به حساسیت
باالی فعالیت بسترهای نوین رسانه ای و پیامرسانهای
اجتماعی ،باید به نقش فعاالن تولید و نشر محصوالت
سواد رسانهای به صورت جدی تر و پررنگتری توجه
شود.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری دومین رویداد
تجربهنگاری فعاالن سواد رسانهای کشور گفت :افرادی

که امروز در این نشست تجارب و ایدههای خود را
مطرح خواهند کرد ،میتوانند به عنوان یاریگران سالمت
انتخابات باشند ،از این زاویه ،میتوان گفت ،مهمترین
دستاورد این رویداد یک همآوایی و همافزایی برای
نقشآفرینی مثبت در فرآیند انتخابات پیشرو است.
قابل ذکر است؛ دومین رویداد تجربه نگاری فعاالن
سواد رسانهای کشور روز چهارشنبه به صورت آنالین و
به میزبانی البرز در دهکده ورزشی چهارباغ برگزار شد.
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رادیو ورزش به عنوان رسانه ای
پرکار و تاثیرگذار اگر مهم ترین
رسانه در بخش ورزش تلقی
نشود قطعا یکی از مهم ترین
هاست.
این رادیو به شکل شبانه روزی
سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار در حال فعالیت است و تقریبا
همه رشته های ورزشی فعال
و گاه غیرفعال را پوشش می دهد .نقدهای کارشناسانه در
موضوعات مختلف ورزشی از خصوصیات منحصر به فرد این
رسانه است .بدون اغراق رادیوی اتومبیل اغلب ورزشی ها روی
موج  92قراردارد و از این طریق در جریان اخبار ورزشی قرار می
گیرند.
در این خصوص اهالی فن مطلع هستند که اداره یک رسانه
بیست و چهار ساعته چه کار دشوار و طاقت فرسایی است .این
امر قطعا بدون حضور همکاران همراه و کارشناس؛ نشدنی است.
موهبتی که رادیو ورزش طی سالیان دراز از آن برخوردار بوده
است.
در کنار این؛ حفظ جایگاه و نیز ایجاد اعتماد در مخاطبان هدف
بزرگی است که در رادیو ورزش دنبال شده و از این نظر مورد اقبال
جماعت ورزش قرار گرفته است.
با نگاهی منصفانه نیت خیر بانیان این رادیو سال ها مددکار
گردانندگان این رادیو بوده و کماکان این رسانه را برجسته می
کند .بدون اغراق هر کس در ورزش ایران فعالیتی داشته برای
دقایقی هم شده از طریق این تریبون نظرش را اعالم کرده و این
رویه کماکان ادامه دارد.
در بخش مدیریتی؛ رادیو ورزش کمتر شاهد جابه جایی بوده و
ثبات در این زمینه کامال به چشم آمده است .پس از مجید ندیری
و حمید قاسمی طی سالیان اخیر ،سید غالمرضا میرحسینی به
عنوان مدیر این شبکه روال پسندیده این رادیو را ادامه داده و در
مدت مدیریت خود روحیه جسارت و پرداخت جدی به مشکالت
و مسایل ورزش را به شکل شفاف در بسیاری از برنامه ها مد نظر
قرار داد .از این رو با وجود مشکالت پیدا و پنهان در مسیر حرکت
این رسانه ؛ رادیو ورزش همچنان سرآمد نشان می دهد.
رادیو ورزش که در انعکاس اخبار یک پیشتاز است اکنون خود
خبرساز شده و زمزمه تغییر مدیریت آن به گوش می رسد .سید
غالمرضا میرحسینی مدیر پرتالش و ارزشی این رسانه با رسیدن
به دوره بازنشستگی استعفای خود را به مسئوالن رادیو ارائه داده
و با وداع از همکاران منتظر معرفی جانشین خود است.
میرحسینیدرمدتزمانمدیریتخودباایجادتحوالتیملموس
رادیو ورزش را به عنوان یک رسانه قابل اعتماد هدایت کرده است.
به همین دلیل یکی دو بار استعفای او مورد پذیرش واقع نشده
اما گویا این بار موضوع شکلی جدی به خود گرفته است.
با شنیدن زمزمه کناره گیری میرحسینی از مدیریت رادیو ورزش،
بحث جدیدی در خصوص جانشینی او شکل گرفته است .به نظر
می رسد مسئوالن امر در نظر دارند رادیو ورزش همچنان از مدیران
داخلی صدا و سیما بهره ببرد و عالقه مند به استفاده از نیروهای
خارج از سازمان نیستند .از مهدی آذرمکان ،مدیر کل ارزیابی و
نظارت خبر و برنامه های سیاسیبه عنوان سرپرست جدید رادیو
ورزش نام برده می شود .از شواهد و قرائن چنین بر می آید که
به زودی شاهد این تغییر خواهیم بود.
ضمن آرزوی موفقیت و سالمتی برای سید غالمرضا میرحسینی
در همه مراحل زندگی و تقدیر از تالش های او باید امیدوار بود
که مدیر جدید با جدیت و تالش مضاعف جایگاه این رسانه مهم
در عرصه ورزش را همچنان حفظ کرده و بر غنای آن بیافزاید.
قطعا در این مسیر حمایت بیشتر سازمان صدا و سیما یک اصل
مهم است که باید تحقق یابد.
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روزنامه

شهری

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «هوشنگ طاهری»
 -نویسنده ،منتقد هنری و مترجم فقید  -راگرامی می دارد
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گزارش

«دنیای هوادار» بررسی می کند؛

تهران چشم انتظار مدیریت بادی!

شهری

«وحیدی» خبر داد؛

یک کشته و یک مصدوم در برخورد قطار مسافربری
با خودرو درکرج
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج
گفت :برخورد قطار مسافربری با خودروی سواری پژو در شهرک
سعدی منجر به کشته شدن یکی از سرنشینان خودرو شد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،عباس وحیدی اظهار کرد :ساعت
 ۲۰:۱۷دقیقه شامگاه سه شنبه ( ۲۳دی ماه) ،قطار مسافربری
در محدوده شهرک سعدی کرج با یک خودرو پژو  ۲۰۶که قصد
عبور از روی ریل داشت برخورد کرد.
وحیدی افزود :به محض اعالم تماس با سامانه  ،۱۲۵نیروهای
آتش نشانی به محل حادثه اعزام و در کوتاهترین زمان
دو سرنشین را از خودرو خارج کردند که متاسفانه یکی از
سرنشینان در دم جان باخته و دیگر سرنشین خودرو مصدوم
شده بود.
رئیس سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کرج
گفت :در پایان با تالش عوامل آتش نشانی خودرو از ریل خارج
و پس از ایمن سازی ،مسیر قطار بازگشایی شد.

هوای تهران برای چند روز متوالی آلوده ماند و شاخص
آالیندگی عصر روزگذشته طبق اعالم اورژانس به عدد ۱۷۶
رسید و کیفیت هوا در تمامی مناطق تهران در وضعیت
«قرمز» گزارش شد که نشان می دهد تصمیمات اخیر
مسئوالن راه به جایی نبرده و باید کارهای ویژه تری انجام
شود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،خبرگزاری ایسنا گزارشی در
خصوص وضعیت آلودگی هوای تهران منتشر کرده است
که بخش های منتخب آن را در ادامه می خوانید.
تهران چندین روز پیاپی است که آالیندگی خود را به ثبت
می رساند و حتی روز گذشته هم عدد آالیندگی آن درصبح
 ۱۶۸بود اما در بعدازظهر ،طبق اعالم اورژانس کشور به ۱۷۶
هم رسیده بود که با کاهش کیفیت اکثر هوای مناطق،
تهران برای همه گروه ها ناسالم شد ،صفحات شبکه های
مجازی پر شده از عکس های تهران که زیر حجم آلودگی
گم شده است و یک تنفس سالم پاک به آرزویی برای
ساکنانش بدل شده است.
تشدید مصوبات تکراری
سال هاست که با باال رفتن عدد شاخص آالیندگی،
مسئوالن در رده های مختلف به یاد مضرات آلودگی
و تاثیرش بر سالمت بدن می افتند و سخنرانی های
متعددی در این خصوص قرائت می کنند ،اما بعد از
مدتی با پایین آمدن شاخص ها دوباره روز از نو روزی
از نو! این بار اما داستان آلودگی هوای تهران با ادغام در
ویروس کرونا ،طوالنی شده و علت بروز آن نیز تغییر کرده
است و مسئوالن در مواجهه با آن ناتوان جلوه می کنند
چراکه هر روز عدد آالیندگی باالتر می رود و خبری هم از
نجات دهنده همیشگی یعنی باد وباران نیست؛ هوا آنقدر
آلوده است که با وجود تداوم آالیندگی ها کارگروه شرایط
اضطرار آلودگی هوای تهران به ریاست انوشیروان محسنی
بندپی  -استاندار تهران  -و دبیری سعید محمودی  -مدیرکل
حفاظت محیط زیست استان تهران  -با حضور سایر اعضای
کارگروه در استانداری تهران با صبوری تشکیل جلسه داد
و نه تنها نتوانست برای برگزاری دربی پایتخت تکلیفی
روشن کند ،بلکه باز هم بر مصوباتی تکراری همچون
«تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و
موتورسیکلتهای آالینده و ممنوعیت تردد کامیونهای با
عمر باالی  ۲۰سال از سوی پلیس راهور» تاکید کرد.
درخواست از دادستان برای ارائه تخلفات آلودگی هوا
آرش حسینی میالنی رئیس کمیته محیطزیست شورای
شهر تهران از نمایندگان مجلس خواست مکانیزمی برای
تخصیص منابع درآمدی ناشی از جرایم رانندگی به کاهش
آلودگی هوا در کالنشهرها ایجاد کند و می گوید :دادستان
کل کشور از شوراهای شهر سراسر کشور خواستهاند اگر

اطالعاتی مربوط به تخلفات آلودگی هوا و مازوتسوزی
وجود دارد ،ارائه کنند .این مسئله مستلزم آن است که
به اطالعات دقیق انتشار آلودگی و منابع اصلی آالیندگی
یعنی دودکش صنایع و نیروگاهها دسترسی وجود داشته
باشد و این اطالعات به شکل سیستماتیک توسط سازمان
حفاظت از محیطزیست ثبت و نگهداری میشود و چنانچه
به این اطالعات دسترسی وجود داشته باشد ،شوراها
میتوانند به طرح دعواهای محیطزیستی در قوه قضائیه
اقدام کنند.
ورود کمیسیون اصل  ۹۰به آلودگی هوا
حسینی میالنی با تشکر از برگزاری جلسه کمیسیون اصل
 ۹۰مجلس درباره آلودگی هوا تاکید می کند :در این جلسه
دستگاههایی که در حوزه آلودگی هوا مسئولیت دارند،
فراخوانده شدند و شهرداری تهران نیز در این جلسه حضور
داشته است .گویا قرار است این جلسات به صورت ماهانه
در بحث آلودگی هوا ادامه یابد که در این باره از مجلس
تشکرمیکنم.
بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر نیز با اشاره
به وضعیت آلودگی هوای تهران با بیان اینکه آلودگی
هوا تنها معضل این شهر است که مستقیم و بیواسطه
سالمت و جان شهروندان را هدف میگیرد و هر نوع راهحل
فردی هم در برابر آن بیثمر است ،می گوید :مسالهای که
جز از طریق سیاستگذاری جامعنگر و پیگیرانه قابل حل
نخواهد بود.
کسی پاسخگوی نفس به شماره افتاده شهروندان نیست
وی ادامه می دهد :در تمام سه سال گذشته ،ترافیک
و آلودگی هوا ،نه فقط اولویتدارترین مساله از دیدگاه
شهروندان تهرانی؛ بلکه اولویتدارترین موضوع برای تمام
تالشها و پیگیریهای ما اعضای پنجمین دوره شورای
اسالمی شهر تهران بوده است؛ از پیگیریهای مستمر و
بیوقفه برای وصول اعتبارات مترو و تجهیز و گسترش
ناوگان حملونقل عمومی گرفته تا سیاستگذاریهای
معطوف به کاهش ترافیک و آلودگی هوا از طریق هزین هزا
کردن استفاده غیرضروری از خودروی شخصی ،اما امروز
آلودگی هوا از هر زمان دیگری شدیدتر است.
سالمت شهروندان در این روزهای سخت کرونایی ،بر هر
چیز دیگری ارجحیت داشته و مقامات کشور به اقتضاء
جایگاه و حیطه اختیارات موظفند ضمن پاسخگویی در
قبال عملکرد و وضعیت کشور ،در راستای صیانت از جان
مردم برنامه ریزی و بسترسازی الزم را معمول دارند».
در این روزهایی که خروجی جلسات اضطرار آلودگی هوا
هم تاثیری بر کاهش آالیندگی هوا ندارد شاید باید به
همان روش قدیمی چشم انتظار باد و باران بنشینیم و باز
هم مدیریت «بادی» به داد تهران برسد.

زمین

تعهد  ۵۰کشوربرای حفاظت از ۳۰درصد خشکی ها
و اقیانوس ها تا ۲۰۳۰
 ۵۰کشور جهان متعهد شدند که تا سال  ۲۰۳۰از حداقل ۳۰
درصد مناطق خشکی و اقیانوس های جهان محافظت کنند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،گروهی متشکل از  ۵۰کشور جهان
متعهد شدند تا در سال  ۲۰۳۰حداقل از  ۳۰درصد اراضی و
اقیانوس های جهان محافظت کنند تا با بحران کاهش تنوع
زیستی مقابله شود .این تعهد برای احیای طبیعت در اجالس
«یک سیاره» اعالم شد که به عنوان نشستی کلیدی برای
رهبران جهان و به میزبانی فرانسه ،بانک جهانی و سازمان ملل
برگزار شد .ائتالف کشورها به رهبری انگلیس ،کاستاریکا و

فرانسه روی هم حدود  ۲۸درصد از حیوانات خشکی جهان و
یک چهارم از ذخایر کربن زمین را تشکیل می دهند.
این گروه قصد دارد اقدامات بیشتری در زمینه جلوگیری از
کاهش تنوع زیستی پیش از اجالس مهم تنوع زیستی سازمان
ملل متحد که قرار است در ماه مه سال جاری در چین برگزار
شود ،انجام دهد.
به نقل از روزنامه ایندیپندنت ،در نشست چین حدود  ۲۰۰کشور
در مورد توافق نامه جدیدی برای محافظت از حیات وحش
مذاکره خواهند کرد.

حمل و نقل

انجام تست رایگانکرونا درایستگاه مترو
معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران از
انجام تست رایگان کرونا مسافران در متروی تهران خبر داد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،سید مجتبی تقوی نژاد اعالم کرد :در
ادامه طرح غربالگری شهید قاسم سلیمانی ،معاونت فرهنگی
و اجتماعی مترو با همکاری شرکت شهر سالم و دانشگاه علوم
پزشکی تهران در ایستگاه مترو شوش اقدام به اخذ تست سریع
کرونا می کنیم.
وی با بیان اینکه این طرح به منظور عدم مراجعه سرپایی به
بیمارستانها و شناسایی و نیز کاهش مبتالیان به ویروس
کرونا انجام میشود گفت :مسافران مترو در ایستگاه شوش
می توانند با حضور در جایگاه انجام آزمایش و مراجعه به
کارشناسان مربوطه به صورت رایگان مورد آزمایش قرار بگیرند.

معاون فرهنگی شرکت بهره برداری مترو با بیان اینکه براساس
برنامه ریزی های صورت گرفته این تست فوری در ایستگاه
مترو شوش که بزرگ بوده و فضای کافی آن موجب ازدحام
نمی شود اخذ خواهد شد افزود :این طرح به صورت موقت از
ایستگاه متروشوش آغاز شده و بعد از بررسی و کسب نتایج
امکان دارد در سایر ایستگاه ها نیز برپا شود.
به گفته وی این برنامه در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی و
با هدف توسعه و ارتقای فرهنگ سالمت اجتماعی و افزایش
سالمت جسمانی مسافران مترو برگزار میشود.
تقوی نژاد تاکید کرد :تیم های اخذ تست سریع تا  ۲۸دی ماه
از ساعت  ۹تا  ۱۳در ایستگاه مترو مستقر هستند تا به صورت
رایگان از مردم تست کرونا بگیرند.

فرهنگی

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «حسین گل گالب»
 -گیاهشناس ،ادیب ،نویسنده ،شاعر ،مترجم فقید  -را گرامی می دارد

جهان سینما

خود کشی در شهرآورد ۹۴

نیکول کیدمن در نقش لوسیل بال ظاهر میشود
نیکول کیدمن برای بازی در نقش لوسیل بال در
فیلم زندگینامهای از این کمدین مشهور در کنار
خاویر باردم در نقش همسرش جلوی دوربین
میرود.

نام «اوج  »۱۱۰به «منصور» تغییر کرد
فیلم سینمایی «اوج  »۱۱۰به کارگردانی سیاوش
سرمدی و تهیه کنندگی جلیل شعبانی به
«منصور» تغییر نام داد.
حضور «سگها دیشب نخوابیدند» در جشنواره
گوآیهند
فیلم سینمایی «سگها دیشب نخوابیدند»
در نخستین نمایش جهانی در بخش اصلی
جشنواره بینالمللی هند با عنوان گوآ به رقابت
میپردازد.
پوسترفیلم«گیجگاه»منتشرشد
پوسترفیلمسینمایی«گیجگاه»نخستینساخته
سینمایی عادل تبریزی منتشر شد .محمدرضا
شریفینیا طراحی پوستر و لوگو تایپ این پوستر
را انجام داده و اجرای آن را روزبه کلباسی بر عهده
داشتهاست.
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دریچهی فوتبالی

فروش سینماهای آمریکا۸۰درصد کاهش داشت
فروش گیشههای سینماهای آمریکا در سال۲۰۲۰
بدترین وضعیت در ۴۰سال اخیر را تجربه کرد و با
فروش۲.۲میلیارد دالر در کل سال به دلیل بحران
ویروس کرونا ،کاهشی ۸۰درصدی را ثبت کرد.

سریالابرقهرمانی«پسرها»پیشتازشد
فیلمهای «پسرها»« ،روح» و «پالم اسپرینگز» در
ابرجوایزانتخابمنتقدانامسالبهعنوانبرندگان
بزرگشناختهشدند.

روزنامه

احمد اسناوندی
نایب رئیسس انجمن فوتبال
کارگران کشور

تا اشتباهی در بازی فوتبال رخ ندهد اتفاقی نمی افتد.
مربیان کاربلد در مسابقات حساس به شاگردان خود یاد می
دهند که شما اشتباه نکنید ،آنقدر پاسکاری کنید و توپ را
نگهدارید تا یکجا تیم حریف دچار اشتباه شود.
برخی بازیکنان ذاتا باهوش هستند و خیلی خونسرد در
زمین حرکت می کنند و گاهی اوقات می بینی که قدم
می زنند اما در یک لحظه توفان بهپا می کنند .این دسته
از بازیکنان کاری به تاکتیک و مربی و این چیزها ندارند.
آن ها در ضمیر ناخودآگاه خود مسابقه و تیم حریف را کامال
آنالیز کرده اند .می دانند که بر اثر تکرار زیاد حتما تیم حریف
دچار اشتباه می شود.
خداداد عزیزی ،پیش از او فرشاد پیوس ،علی اصغر
مدیر روستا و در حال حاضر مهدی قائدی دارای چنین
خصوصیاتیهستند.
خداداد در بازی ایران و استرالیا در ملبورن تا  ۲۰دقیقه پایانی
اصال توپ به او نرسید ولی دوتا حرکت کرد و دو تا گل به
نام ایران و آن حماسه رخ داد.
او در لیگ ایران هم همینطور بود .در ابومسلم و پاس در
نقاط کور دفاع حریف قدم میزد .یک لحظه توپ در فضای
مناسب گیرش می آمد و با یک استارت انفجاری گلش
را می زد .مربیان اغلب به دلیل در رفتن خداداد از زیر بار
تمرینات با او مشکل داشتند اما او به مربی می گفت از من

گل زنی می خواهید منم قول می دهم که گل بزنم.
عامل خط زدن خداداد در مقدماتی جام جهانی  2002توسط
بالزویچ این بود که بالژ می گفت باید به فرمان من باشد
ولی خداداد نمی توانست در آن تمرینات طاقت فرسا خود را
قرار دهد و اختالف نظرهای دیگر که اینجا جای باز کردنش
نیست.
مقدمه را برای دربی  ۹۴آوردیم.
دو مربی جوان ایرانی با دو اشتباه مرگبار نتیجه مطلوب را
از دست دادند ولی همین اشتباهات مرگبار گل محمدی و
فکری بازی  ۹۴سرخابی های پایتخت را زیبا و پرگل کرد.
فکری تیمش نیمه اول با برتری یک بر صفر به رختکن رفته
و طبیعتا باید نیمه دوم را با احتیاط شروع می کرد چون
طبیعی بود پرسپولیس فشار همه جانبه می آورد .پس عقل
و منطق حکم می کرد فکری در ده دقیقه اول نیمه دوم با
دفاعی چند الیه جلو هجومهای پرسپولیس را بگیرد و بعد
که بازی را آرام کرد دوباره به فکر بازی تهاجمی باشد.
آوردن شیخ دیاباته سنگین و ایستا در شروع نیمه دوم
یعنی باز کردن یک اتوبان هموار برای پرسپولیسی که
انتحاری وارد زمین شد.
دیاباته فوق العاده است ولی برای زمانی که استقالل نیاز به
بازی تهاجمی دارد و می خواهد توپ از چپ و راست روی
دروازه حریف بریزد و او از این فضا استفاده کند.
نه برای این بازی که که استقالل باید ابتدا از گل زده دفاع
می کرد و بعد به اداره بازی می پرداخت.
اما فکری خواست شجاعتش را نشان دهد و به همه ثابت
کند که برای دفاع کردن وارد بازی نشده است .این تفکر
خوبی است در جایی که ابزارش را داشته بشید جناب فکری!
نه اینکه یک بازیکن آماده و سرعتی را از بازی بیرون ببرید و
جانشینش یک دیاباته ایستا و سنگین شود.
یحیی گل محمد وقتی دیاباته وارد زمین شد به راحتی
سیستم تیمش را کامال تهاجمی کرد و این بود که بیشتر

لحظات بازی نیمه دوم مهاجمان پرسپولیس بیشتر از
مدافعان استقالل بودند.
پرسپولیس روی تعارف فکری دو گل زد و  4گل هم نزد اما
گل محمدی هم در دقایق پایانی دست به خودکشی زد و
تعارف فکری را دوستی پس فرستاد.
هم همان کتاری را کرد که استقالل نیاز داشت.
پرسپولیس از دقیقه  85به بعد باید به اداره بازی می
پرداخت .برای اداره بازی در این شرایط که حریف زخم
خورده است بازیکنانی خونسرد ،دونده ،پابه توپ و باتجربه
باید در زمین باشند اما یحیی گل محمدی که فقط یک
مهاجم کالسیک آماده بنام مهدی عبدی دارد در حالی در
دقیقه  86عبدی را از بازی بیرون آورد که او بازهم یک
گل حیاتی و زیبا زده بود و خیلی روحیه و انگیزه داشت
و توانایی دویدن برای یک نیمه دیگر را داشت و مدافعان
حریف که از او زخم خورده بودند مدام پابه پای او حرکت
می کردند.
عبدی که بیرون آمد آرمین رمضانی جانشین او شد ولی
خط دفاع استقالل نفس راحتی کشید و رو به بازی تهاجمی
و ریسکی آورد .اگرچه رمضانی با یک شوت سنگین می
رفت که تاریخساز سرخ ها شود ولی گل محمدی می
توانست عبدی را نگه دارد و بازیکنی مثل نورالهی که هم
خسته بود و هم بلحاظ روانی بابت دو موقعیت گلی که
از دست داده بود به هم ریخته را می تونست بیرون بکشد
و یکی مثل امید عالیشاه را به بازی بفرستد اما یحیی هم
دچار اشتباه شد ضمن اینکه خط دفاعی پرسپولیس مغرور
و سرمست از پیروزی از بازیکن فرصت طلبی مثل مهدی
قائدی غافل شد تا او در یک موقعیت مناسب و دقیقه آخر
وقت اضافی از شانه چپ حرکت کند و با شوتی دقیق با
پای راست بازی را به تساوی بکشاند .برای قائدی همین
یک اشتباه کافی بود چون تخصص قائدی همین حرکات
است .در لیگ قائدی چند گل به همین شکل زده است...

بشنویم| ببینیم| بخوانیم
موسیقی

کتاب

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

Siamese Dream

ِ - Tenetت ِنت

 ::کریستوفر نوالن ::

 ::گوینده :رضاعمرانی ::

آلبوم آلترناتیو راک سیامیز دریم  Siamese Dreamاثری درخشان از گروه
اسمشینگ پامپکینز  The Smashing Pumpkinsاست .این گروه با اولین آلبوم
خود ،گیش  Gishتوانست به موفقیتهای زیادی برسد و مراجع نقد موسیقی
خیلی زود آنها را به عنوان ستاره آینده موسیقی آلترناتیو راک مطرح کردند.
آلبوم اول پله آغاز درخشش این گروه در دنیای موسیقی بود ،اما آلبوم دوم،
سیامیز دریم بود که منجر به محبوبیت و شهرت گسترده آنها شد .آنها در
این آلبوم با تلفیق المانهایی از موسیقی شوگیز و دریم پاپ و پراگرسیو کمی
از ریشههای اولیه خود فاصله گرفتند و تا حدود زیادی به موسیقی آلترناتیو و
پراگرسیو راک نزدیک شدند.
این آلبوم به موفقیت تجاری بسیار خوبی رسید و توانست در رده  ۱۰فروش
بیلبورد ۴ ،در بریتانیا ۱۹ ،در سوئد ۳ ،در کانادا قرار بگیرد و در کشورهای زیادی
نیز جز آثار پرفروش قرار بگیرد .نسخه ریمسترشده این آلبوم که در سال ۲۰۱۱
منتشر شد ،بار دیگر به فروش بسیار خوبی رسید و در رده  ۱۱۰بیلبورد جای
گرفت .بیش از ۶میلیون نسخه از این آلبوم در دنیا و ۴میلیون نسخه در آمریکا
به فروش رسیده است.
منتقدان نیز این آلبوم را شدیدا مورد ستایش قرار دادند و نقدهای بسیار خوبی
را به آن اختصاص دادند.

خالصه داستان :دو جاسوس بینالمللی حرفهای برای جلوگیری از وقوع جنگ
جهانی سوم ،درگیر ماجرا و توطئهای پیچیده میشوند؛ از جمله یک فناوری
بیمانند که امکان وارونگی زمان را به بشر داده است.
در بخشی از نقد و بررسی فیلم به قلم  -Peter Bradshawپیتر بردشاو آمده
است :چه کسی باید سینما را نجات بدهد؟ ظاهرا این کار وظیفهی جیمز باند
نیست .یک اثر شگفتانگیز دیگر با بازی «دنیل کرگ» از زمان عید پاک منتظر
اکران شدن است .اما تیم  ۰۰۷تمایل زیادی ندارد تا اثر خود را در سایهی یک
قرنطینهی احتمالی دیگر اکران بکند و دیزنی هم آنچنان به این وضعیت روی
خوش نشان نداده است و نسخ ه الیو-اکشن «موالن» (  ) Mulanرا بر روی
خدمات استریمینگ خود برده است.
پس قرع ه کار به نام « کریستوفر نوالن » خورده است تا قمار قهرمانانهای را
قبول کرده و فیلم بزرگ خود را در سینماها اکران بکند.
« ِتنِت» (  ) Tenetابرفیلمی بسیار سرگرمکننده و اثر اکشن-هیجانی بسیار
عظیمی است که در آن شخصیت اصلی مثبت که نام « پروتاگونیست »
(شخصیت اصلی مثبت) را بر خود دارد ،به جنگ غارتگریهایی کیهانی از آینده
میرود آن هم در حالی که زمان به صورت همزمان به سوی آینده و گذشته
جریان دارد و...

ی اخالقی مردم شاد
کتاب هنر نه گفتن در مرحله اول به ما یاد میدهد ویژگ 
کنی را کنار بگذاریم و به خودمان اهمیت بدهیم .بیشتر آدمها مخصوصا
کسانی که دچار مهرطلب هیتند نمیتوانند به راحتی نه بگویند .ما به خودمان
اجازه نمیدهیم کاری کنیم که دیگران را ناراحت و دلخور کند .اگر این ویژگی
را دارید بدانی دیگران ممکن است با شناختن این ویژگی به راحتی از ما
و رفتارمان سواستفاده کنند و ما هم هربار در باتالق بله گفتن بیشتر فرو
میرویم .آنوقت ما تبدیل میشویم به انسانی که همیشه به خاطر خوشایند
دیگران زندگی میکند و هدفش تنها برآوردن نیازهای کوچک و بزرگ آنها
است .اینجا است که شروع میکنیم به ذره ذره تحلیل رفتن و از دست دادن
انرژیمان و در نهایت هم احساس قربانی شدن میکنیم .نه گفتن به دیگران
یکی از مهمترین مهارتهایی است که میتوانید کسب کنید .این مهارت به
شما آزادی میدهد تا عالیق شخصی و حرفهای خود را دنبال کنید؛ تا آنجایی
که بهرهوریتان را بهبود بخشیده ،روابطتان را بهتر کرده ،و شما را سرشار از
حس آرامشی میکند که ممکن است در این لحظه برایتان بیگانه به نظر
توانایی نه گفتن آزادیبخش است .اما بیشتر اوقات ،کسب این مهارت
بیاید.
ِ
دشوار برای اکثر ما مستلزم سالها تمرین برعکس است .اما ارزش اینهمه
تالش را دارد.

 ::اسمشینگپامپکینز ::

کتاب صوتی هنر نه گفتن -دیمون زاهاریادس
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 -اسطوره فقید فوتبال ایران  -راگرامی می دارد
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هم کالم با پرافتخارترین سبک وزن تاریخ کشتی آزاد ()2

در واکنش به بیتوجهی خروج از رنکینگ FIFA

فکر می کنند در کشتی قحط الرجال است!
محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

بیگمان ابراهیم جوادی از جمله نوابغ کشتی
ایران و جهان است .مردی که طی  ۶سال حضور
در ترکیب تیم ملی هیچگاه دست خالی به وطن
بازنگشت و هرگز خیل عالقهمندان آن روز کشتی
را ناامید نکرد .تنها دوبار طی طول دوران قهرمانی
خود به حریفان داخل و خارج باخت .بار اول
در همین تهران به علی اصغر اسالمی باخت و
بار دوم در المپیک مونیخ ،برابر حریف بلغاری
بازندهاش کردند .اکنون در این شماره ،قسمت دوم
و نهایی این گفت و گوی مفصل را خواهید خواند:
میخواستم در  ۳۰سالگی و در اوج از دنیای
قهرمانیخداحافظیکنم
جوادی خاطرنشان میکند :بعد از المپیک
مونیخ من یک وزن باالتر رفتم از قضا همین
بلغاری هم آمده بود وزن  ۵۲کیلو ،همه مدعیان
به رقابتهای دانکلوف دعوت شده بودند .با
وجودی که نخستین حضور من در یک وزن
باالتر بود ،همه مدعیان از جمله نیکولوف
بلغاری را در کشور خودش از دم تیغ گذراندم.
واقعیت این است که در طول دوران کشتی از
همه مدعیان هم وزن خودم یک سر و گردن
باالتر بودم .سال بعد و رقابتهای جهانی ۷۳
تهران باردیگر بر مدعیان جهانی پیروز شدم و
مدال طال گرفتم .در آن مسابقات بر قهرمانان
جهان و المپیک از جمله اهلل وردیف روس و
تاکادای ژاپنی غلبه کردم .رفته رفته به دوران
بازنشستگی نزدیک شدم ۳۰ .سال داشتم و
میخواستم در اوج از دنیای قهرمانی خداحافظی
کنم .موضوع خداحافظی من به گوش مسئوالن
وقت رسیده بود و آنها به من تاکید کردند فعال
کنارهگیری نکنم چون سال بعد ایران میزبان
بازیهای آسیایی است و ما تیم اول را به این
میدان خواهیم فرستاد.پذیرفتم یک سال دیگر
در میدان باشم .سال  ۱۹۷۴فاصله بین بازیهای
آسیایی تهران و جهانی استانبول حدود یک ماه
بود به همین دلیل مسئوالن تصمیم گرفتند تیم

اول در بازیهای آسیایی شرکت کند و تیم دوم
را به جهانی اعزام کنند .بنابراین من به اتفاق
برزگر ،فره وشی ،نوایی ،سوختهسرایی،خرمی،
علیدوستی و بقیه در تهران ماندیم .طی آن
مسابقات که به واقع واپسین حضورم در میدان
بزرگ رسمی بود با کسب مدال طالی وزن ۵۲
کیلوگرم رسما از دنیای قهرمانی خداحافظی
کردم.
با غذاهای معمولی و زحمت بیحد و اندازه از
سکوهای جهان و المپیک باال رفتم
از این نابغه کشتی در رابطه با دالیل موفقیت و
پیروزیهایش در کشتی میپرسم ،پاسخ میدهد:
تالش و باز هم تالش رمز موفقیت من بود.
«نابرده رنج ،گنج میسر نمیشود» آن زمان ما اصال
نمیدانستیم مکمل غذایی و دوپینگ چیست؟ با
همین غذاهای معمولی اما سالم و زحمت بیحد
و اندازه توانستیم از سکوهای جهان و المپیک باال
برویم .آخر هفتهها برنامه کوه داشتیم و در طول
هفته تمرینات مرتب .سالها در سرما و گرما از
کرج تا تهران آمدم و رفتم برای اینکه میخواستم
نفر اول باشم .با مشکالت و سختیها ساختیم تا
برای کشور و مملکت افتخارآفرینی کنیم .بگذریم
از اینکه بعضیها االن ما را قبول ندارند و خودشان
را عالمه دهر میدانند.
آن ها میخواهند همه کارها را خودشان تجربه
کنند و نسبت به تجربه پیشکسوتان و بزرگترها
بیاعتنا هستند .هر رئیس فدراسیونی که مصدر
کار میشود سلیقهای کار میکند .رسول خادم به
کار شورایی اعتقاد داشت اما فدراسیون کنونی
دوست ندارد از دیدگاه قدیمیها استفاده کند.
حرف ما همواره این بود که رئیس فدراسیون
از جنس کشتی باشد اما متاسفانه فردی که از
جنس کشتی است خیلی دوست ندارد بزرگان
کشتی دور و بر او باشند.
آقایان فکر میکنند در کشتی قحط الرجال است
من واقعا تعجب میکنم رئیس فدراسیون برچه
اساسی تاکید میکند رئیس یک فدراسیون دیگر،
لیگ کشتی را ریاست کند؟ مگر در کشتی قحط
الرجال است یا کسی نمیتواند لیگ را سازماندهی
کند؛ قبال مگر مسابقات لیگ برگزار نمیشد؟
وی در همین رابطه ادامه میدهد :اینکه چه
اصراری بود مسابقات لیگ را با آن سرعت برگزار
کنند و این همه افراد به کرونا مبتال شوند،
نمیدانم؛ اما این را میدانم برگزاری مسابقات با
شیوه کنونی اشتباه بود و پافشاری بر ادامه همان

راه اشتباه بزرگتر.
دارنده  ۵مدال جهان و المپیک در رابطه با
لزوم آمادگی و موفقیت کشتی در المپیک
تصریح کرد :فرصت زیادی تا المپیک نداریم
البته مربیان باید ابتدا برای کسب سهمیههای
باقیمانده اقدام کنند و بعد هم برای موفقیت
در المپیک تالش مضاعف داشته باشند .کسب
مدال در المپیک آسان نیست اما کشتی ایران
این قابلیت و توان را دارد که بتواند در توکیو
نتیجه درخوری کسب کند.
جوادی تاکید می کند :دوستان توجه داشته
باشند که نقد من به وضعیت موجود به خاطر آن
نیست که دنبال حضور در فدراسیون یا انجام کار
اجرایی باشم .امثال ما نه توقع مالی از فدراسیون
داریم و نه دنبال جایگاهی در این مجموعه
هستیم .بزرگترهای کشتی دوست دارند احترام و
کسوت آن ها رعایت شود و مسئوالن فعلی بدانند
که قهرمانان گذشته هم برای این مردم و این
ک افتخار آفریدهاند .دستهای برزگر و
آب و خا 
موحد را ببینید آنها برای اینکه اقتدار و بزرگی این
مردم را ثابت کنند تا پای جان برابر حریفان مبارزه
می کردند .من از ناحیه هردو زانو ،گردن ،کمر و
دستانم درد میکشم زیرا یک عمر برای عظمت
این کشور در میادین مختلف مبارزه کردم .اگر
میخواستم مال و منال جمع کنم بسیار بیشتر از
آنچه که اکنون دارم جمع کرده بودم اما هیچ وقت
به مسئوالن گذشته و امروز رو نزدم چون اعتقاد
داشتم یک قهرمان باید غرورش را حفظ کند.
رسول خادم همان کاری را میکند که
تختی میکرد
و باالخره اینکه از دارنده دو مدال بازیهای
آسیایی در ارتباط با مرام و مسلک پهلوانی در
کشتی سئوال می کنم و او پاسخ می دهد :با
توجه به اینکه چند روز گذشته سالروز درگذشت
جهان پهلوان تختی بود او را الگوی ورزش و
مسلک او را مرام پهلوانی می دانم .البته متاسفانه
راه و رسم تختی بین ورزشکاران و قهرمانان
گمشده و اغلب امروزی ها صرفا مدعی تبعیت
از او هستند .به نظر من از قهرمانان حاضر رسول
خادم در مسیر تختی گام گذاشته و با کمک
هایی که به نیازمندان می کند تالش دارد نقش
و جایگاه واقعی قهرمانان در اجتماع به آنان یاد
آوری کند .همه ما دوران اوج و حضیض داریم .
هیچ کس برای همیشه رئیس نخواهد ماند و این
میز و دفتر به کسی وفا نکرده آنچه باقی می ماند
نام نیک و مرام و معرفت است.

جهاننجاتی :مسئوالن برای فوتبال
زنان فکری بکنند
سرمربی شهرداری سیرجان در واکنش
به بیتوجهی مسئوالن فدراسیون فوتبال
نسبت به خروج تیم ملی زنان از رنکینگ
فیفا گفت :هیچ وقت مسأله برگزاری
اردوهای زنان تا این اندازه اهمیت نداشته
و نباید آن را به مشخص شدن تکلیف
فدراسیون و برگزاری انتخابات موکول کرد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از ایسنا،
مریم جهان نجاتی در مورد خروج تیم ملی
فوتبال زنان ایران از رنکینگ فیفا گفت:
مدتی است از رنکینگ خارج شدهایم
و هنوز اتفاقی نیفتاده است .فدراسیون
اکنون درگیر داستان انتخابات است اما
امیدوارم هر چه سریعتر مسئوالن برای
فوتبال و فوتسال زنان فکری بکنند چون
فوتسال هم باید از عنوان قهرمانی خود در
آسیا دفاع کند .به عنوان کسی که سالها
برای فوتبال این مملکت زحمت کشیده
و همیشه در میدان بوده از مسئوالن
خواهش میکنم هر چه سریعتر برای
خارج کردن فوتبال و فوتسال زنان از
این وضعیت و برگزاری اردوها تدبیری
بیندیشند.
او در مورد تاثیر خروج از رنکینگ فیفا بر
بازیکنان بیان کرد :زحمت زیادی کشیده
شده که در رنکینگ قرار بگیریم اما اکنون
خارج شدهایم و این که فکر کنید هر
چه در این سالها زحمت کشیدهاید از
بین رفته باعث بیعالقگی ،بیانگیزگی و
دلسردی میشود .فدراسیون باید مسأله
رنکینگ زنان و برگزاری اردوهای فوتبال
و فوتسال را در اولویت قرار بدهند .هیچ
وقت و هیچ زمانی مسأله برگزاری اردوهای
زنان تا این اندازه اهمیت نداشته و نباید آن
را به مشخص شدن تکلیف فدراسیون و
برگزاری انتخابات موکول کرد.

سرمربی شهرداری سیرجان در مورد کیفیت
لیگ جاری فوتبال زنان گفت :از نظر فنی
لیگ امسال نسبت به دورههای قبل
باکیفیتتر بوده و رقابتها بسیار نزدیک
است .سازمان لیگ هم در زمینه برگزاری
خوب و منظم مسابقات سال متفاوتی
را داشته است .از طرفی دیگر از عملکرد
بازیکنانم راضی هستم .تیم بسیار جوانی
داریم و در هفتههای اخیر به نوجوانان
میدان دادهایم که برخی از آنها پدیدههای
لیگهستند.
او در واکنش به این که شهرداری سیرجان
امسال متفاوتتر و قویتر از سالهای
قبل ظاهر شده است ،بیان کرد :چند سال
است که سعی کردهایم ترکیب اصلی تیم
را حذف کنیم .ضمن اینکه  ۵- ۶بازیکن
۱۶ساله را به عنوان بازیکن غیر بومی از تیم
ملی نوجوانان به سیرجان آوردیم که آنها
را از سال  ۹۲حفظ و سعی کردیم ،به تدریج
کمکشان کنیم .آنها اکنون جوانان بسیار
پختهای هستند .کار کردن با جوانان ،توجه
با ردههای پایه و بها دادن به آنها از جمله
برنامههایی بوده که در سالهای اخیر
دنبال کردهایم و اکنون از آن سود میبریم.
جهاننجاتی در مورد به کارگیری بازیکنان
جوان در لیگ گفت :هر چه مربیان
شهامت استفاده از بازیکنان جوان را داشته
باشند ،به آینده فوتبال کمک کردهاند اما
تیمها به حدی نتیجهگرا هستند که تعداد
کمی از آنها به جوانان فرصت میدهند .با
این حال هر خبری که از بازیکنان نوجوان
و جوان میشنویم ،خبرهای خوبی است
و نسل جدیدی به فوتبال اضافه میشود.
امیدوارم همه باشگاهها در کنار نتیجه
گیری به فوتبال ردههای پایه و بازیکنان
کم سن و سال بها بدهند.

ورزشی
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داستان جلد

جنگ یحیی و رسولپناه ،بازی باخت باخت پرسپولیس؛

یک قدم تا بحران!
محمدرضا ولی زاده
دبیر سرویس ورزشی

پس از دیدار پرسپولیس و استقالل در شهرآورد پایتخت،
یحیی گل محمدی در صحبتهایی اعالم کرد که وزیر
ورزش دو روز فرصت دارد تا عذر مهدی رسول پناه رئیس
هیات مدیره پرسپولیس را بخواهد وگرنه تبعاتش برگردن
شخص وزیر است.
اینکه فردی در جایگاه سرمربی ،برای رئیس هیات مدیره
باشگاه ،خط و نشان بکشد و تهدید کند ،قطعا فقط در
فوتبال ایران به آن برخورد میکنیم ،حاال هرچقدر رابطه
گلمحمدی و رسولپناه تیره باشد ،این نوع صحبت کردن
یحیی برای خودش هم تاوان خواهد داشت .اما مشکل
یحیی گلمحمدی و رسولی پناه تا چه حد جدی است؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش مهم چند مورد را باید
در نظر بگیریم.
اول اینکه شروع درگیری رسول پناه و گلمحمدی از انتشار
فایل صوتی و تصویری مدیرعامل وقت باشگاه درحال
افشاگری با بخشی از هوادادان و چندی از خبرنگاران
بود ،جایی که در خصوص موضوعات مختلف باشگاه،
صحبتهای جنجالی و عجیبی در آن فایل منتشر شده
بود ،اما در مورد گلمحمدی ،ماجرای ایجنت مشترک او با

چندی از بازیکنان پرسپولیس و تاثیر در عقد قراردادها و
ی شدید سرمربی
بازی کردن آن ها در تیم ،آغازی بر درگیر 
و مدیرعامل باشگاه بود.
گل محمدی روز سهشنبه در تمرینات شرکت نکرد و
تمرین روز چهارشنبه سرخپوشان را هم تعطیل کرد ،تا
عملی کردن تهدیداتش را آغاز کند.
حاال پس از صحبتهای رسول پناه درخصوص گلمحمدی
و تهدید یحیی پس از دربی ،درگیریهای این دو نفر به
صورت علنی شد تا آغازی برای حواشی جدید پرسپولیس
باشد ،اینکه چه کسی در نهایت حرفش را می تواند به
کرسی بنشاند ،مشخص نیست ،زیرا رسول پناه یک مدیر
قدرتمند در پرسپولیس محسوب میشود و آن طور که
مشخص است ،گلمحمدی فرد مناسبی را برای توجیه
نتایج نه چندان مطلوب پرسپولیس در چند وقت اخیر
انتخاب نکرده است.
پرسپولیس یحیی نزدیک به پنجاه روز است که رنگ برد
ِ
را ندیده است و پس از شکست در فینال آسیا و از دست
دادن قهرمانی آسیا ،در چهار دیدار متوالی موفق به کسب
پیروزی نشده و هشت امتیاز حساس را از دست داده
است ،باتوجه به دو دیدار حساس پرسپولیس با فوالد
خوزستان و گلگهر سیرجان در همین هفتههای آتی،
فشار بر روی کادرفنی پرسپولیس را دوچندان کرده است.
اینکه یحیی با تفکر و هوش باالیی ،جنگ رسانهای را
برای توجیح نتایجش آغاز کرده است ،اقدام هوشمندانه
و حساب شدهای است و برای زمان انجام این کار هم،
یک نمایش قانع کننده در دربی ،بهترین موقعیت ممکن
بود ،اما گلمحمدی تا چه حد میتواند به این بازی ادامه

دهد؟ آن هم در مقابل ریاست هیات مدیره باشگاه ،فردی
که پس از آن همه حواشی و آبروریزی در کف خیابان و
افشاگریهای بزرگش با ادبیاتی سخیف ،هنوز هم بدون
هیچ مشکلی در هیات مدیره پرسپولیس حضور دارد.
در طی خبری ،علت ابقای رسول پناه در هیات مدیره
باشگاه پرسپولیس ،بدهی چندین میلیاردی باشگاه
پرسپولیس به او اعالم شده است ،آن هم برای رفع و
رجوع کردن پرونده برانکو ،ولی آن طور که از شواهد پیدا
است ،این مورد نمیتواند تنها دلیل ابقای مهدی رسول
پناه باشد ،گذشت زمان بسیاری از این موارد را ثابت خواهد
کرد ،اما ارتباط نزدیک رئیس هیئت مدیره پرسپولیس با
وزیر ورزش قطعا از مهم ترین دالیل قدرتمندی رسول

بعضی ها داغشو دوست دارن

پیگیرانجامکارهایبازیکنخارجیهستیم
آزاده زمانپور درباره فراهمکردن شرایط حضور بازیکن خارجی نامی نو اصفهان
گفت:اقداماتیبرایجذببازیکنخارجیداشتیموپیگیرانجامکارهابرای
آمدن به ایران هستیم.وی درخصوص دلیل شکست تیمش درنیمه اول
برابر مهرام گفت:شاگردان من از یار هفتم و هشتم ،بازیکنان بیتجربه
و خیلی جوان هستند و نمیتوانند هر برنامهای را درزمین اجرا کنند.

کرونا میزبانی مسابقات هندبال جوانان آسیا را ازایرانگرفت
فدراسیون هندبال آسیا به دلیل حساسیت برخی کشورها نسبت به شرایط
همهگیری کرونا ،میزبانی مسابقات جوانان آسیا را به بحرین واگذار کرد.
پیش از این شیراز بهعنوان میزبان مسابقات درنظر گرفته شده بود و
فدراسیون هندبال ایران تمام تمهیدات الزم راجهت برگزاری این رقابتها
بهکار گرفت تا بتواند میزبانی شایستهای از این رویداد داشته باشد.
تمام هدف ما رسیدن به پلیآف است

سرمربی تیم والیبال شهرداری ورامین گفت :همه بازیها سخت و غیرقابل
پیشبینی است اما تمام هدف ما این است که به مرحله پلیآف برسیم.
مجید تابشنژاد درمورد پیروزی 3برصفر شاگردانش مقابل شهرداری
قزویندرهفتهبیستویکملیگبرتروالیبالگفت:روندتیمیمادرحال
بهتر شدن است و بازیکنان درحال هماهنگی و پیشرفت هستند.
المپیک میدانی عالی برای ما خواهد بود

سروش احمدی -نایب قهرمان تکواندو جهان درخصوص بازگشت
ً
واقعا دلتنگ
تکواندوکاران به مسابقات بعد از حدود 10ماه گفت:
بازگشت دوباره به خانه تکواندو ،شیاپچانگ و مبارزه بودیم و با
کارخوب و قشنگ فدراسیون تکواندو ،لیگ برگزار شد تا این فرصت
برای مدعیان حضور در تیم ملی مهیا شود در لیگ به میدان بروند.

پناه در پرسپولیس است ،اما بدون شک هر نتیجهای که
این درگیری داشته باشد ،به ضرر پرسپولیس تمام خواهد
شد ،جایی که اگر رسول پناه از هیئت مدیره پرسپولیس
خارج شود ،قطعا شاهد حواشی بزرگی درخصوص باشگاه
خواهیم بود و باید منتظر صحبتها و اقدامات مدیرعامل
اسبق سرخها در خصوص بعضی از مسائل هم باشیم،
اما اگرمانند حاال ،همچنان در پست خود ابقا شود ،آن
موقع است که یحیی به دربهای خروج باشگاه نزدیک
خواهد شد.
در هر حال چندین روز پرماجرا در انتظار پرسپولیس خواهد
بود ،پرسپولیسی که برخالف تصورات در نزدیکترین نقطه
ممکن برای ورود به بحران است.

عدالت ورزشی بایددراستانها رعایت شود

رئیسفدراسیونکشتیگفت:زمانیمیتواندرورزشاستانیشاهدتوسعه
بود که در آن عدالت ورزشی رعایت شود و تخصیص اعتبارات براساس
قهرمانی و مدالآوری انجام شود.علیرضا دبیر بابیان اینکه نباید
ازجوانانغافلشد،گفت:جوانانبهترینسرمایههایاجتماعییک
کشور هستند و باید ویژه به مسائل مربوط به آنها نگریست.
زندروحانی :ایران قلبکوراش آسیاست

سرمربی تیم ملی جوانان کوراش گفت :اضافه شدن کوراش به بازیهای
آسیایی بر اهمیت این رشته افزوده است .خراسانیهای زیادی هم
در رقابت های جاکارتا ،حضور داشتند و نگاه ویژهای به استانهای
مستعد خواهیم داشت .ایران قلب کوراش آسیاست و میتوانیم
بهبهترینعناویندرتورنمنتهایبینالمللیدستیابیم.
کمکیکمیلیاردیکمیتهملیالمپیکبهکشتی

سیدرضا صالحی امیری -رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به پرداخت
دو نیم میلیاردتومان بودجه فدراسیون کشتی تصریح کرد :فدراسیون
کشتیبهصورتویژهموردحمایتحداکثریقرارمیگیردچراکهامید
اصلی ما درتوکیو کشتی خواهد بود .وی ادامه داد :در همین راستا
مبلغیکمیلیاردبهکشتیکمککردیموبازهمکمکخواهیمکرد.
حضور ۶۰۰ورزشکاردرمرحله اول مسابقات تنیس بینالمللیکیش

سرپرست مؤسسه ورزش و تفریحات سالم کیش ،از شرکت  ۶۰۰ورزشکار
در مرحله اول مسابقات تنیس کیش در دو سطح ملی و بینالمللی
خبر داد .عزیز اله فرضی پور گفت :با وجود شرایط کرونا و به
حداقل رسیدن مسابقات تنیس در بخش ملی و بینالمللی،
 ۶۰۰ورزشکار در مرحله اول این مسابقات حضور خواهند داشت.
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