پنجشنبه

رونالدو  ۸۰۰تایی شد

بنزما محکوم شد

منچســتریونایتد در نخســتین بازی بعد از سولسشــر به پیروزی دســت پیدا کرد و با دو گل ویارئال را شکســت داد کــه گل اول این
دیــدار را کریســتیانو رونالدو به ثمــر رســاند .مهاجم پرتغالــی با ایــن گل توانســت بــه رکــورد بینظیــر  ۸۰۰گل در دوران فوتبال خود
دســت یابد .از این تعداد  ۱۲۸گل در دو دوره حضورش در یونایتد به ثمر رسیده اســت ۵ ،گل برای اسپورتینگ ۴۵۱ ،گل برای رئال
مادرید ۱۰۱ ،گل در یوونتوس ،و  ۱۱۶گل برای تیمملی پرتغال نتیجه گلزنیهای رونالدو بوده است.
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کریم بنزمــا در دادگاهی مربــوط به تالش برای اخــاذی با یک نــوار ویدئویی از هم تیمــی خود ماتئو
والبوئنــا ،به یک ســال حبــس تعلیقی محکوم شــد .خبرگزاری فرانســه دیــروز گــزارش داد مهاجم
رئــال مادرید بایــد  ۷۵هزار یــورو جریمه بپــردازد .این اتهامــات به ژوئــن  ۲۰۱۵باز میگــردد؛ زمانی که
ماتئو والبوئنا ،هافبک فرانسوی از کریم بنزما شکایت کرد.

گفتوگو با حسین توکلی ،سرمربی تیمملی پارا وزنهبرداری

سفر به پاریس از مسیر تفلیس
آرزو قنبری
ورزش

قهرمانها زبان یکدیگر را خوب میدانند .حرفها و دردهای مشترکی

جدایــی ســرمربیان از تیمهــای ورزشــی ،همیشــه

دارن ــد .اصــا یـکجــورهــایــی مـیشــود گفت کــه اعــضــای یــک خــانــوادهانــد.

هم به دنبال کســب نتیجه نامطلوب نبوده و نیســت.

در واقــع  ۴پارالمپیــن توکیــو و  ١٠ورزشــکار در ردههــای
بزرگساالن و جوانان.

نمونهاش همین حسین توکلی که سال  ٢٠٠٠بر سکوی قهرمانی پرید و

ی ایــن موضــوع را ظاهــرا هــم در
شــما در زندگــی حرف ـها 

ایــن تیم ،چقــدر بــه آن تیم قهرمــان نورســلطان در

وزنهبرداری ایران را بعد از  ٣٢سال ،صاحب دومین نشان طالی المپیک

وزنهبرداری و هم پارا وزنهبرداری تجربه کردید.

کرد .او بعدها تجربیاتش را به تیم ملی نوجوانان این رشته انتقال داد و با

ش میآید.
در ورزش حرفهای این رفتن و آمدنها پی 

مربی قهرمان شد و بعدتر تیم ملی وزنهبرداری
آنها هم در جهانِ ،
جوانان را در کلمبیا روی سکوی سومی دنیا بــرد و ...حتی اگر

آیا تصوری از بازگشت به پارا وزنهبرداری داشتید؟

 ١٩سال از آن پرواز بلند قهرمانی در سیدنی گذشته باشد،
یکی شبیه او کــه عــرق ریخته و راه را از بیراهه شناخته،
میتواند با همین زبان مشترک در پارا وزنهبرداری دست
روحا ...و حامد و خیلیهای دیگر را در نورسلطان بگیرد.
روحا ...رستمی ،راه خودش را دقیقا از همانجا با آن فریاد
پیدا کرد و از طالی قزاقستان به قهرمانی پارالمپیک توکیو
رسید .حامد صلحیپور هم با وجود دو دوره ناکامی در لندن
و ریــو ،روی سکوی قهرمان جهان قزاقستان رفــت تا بــاالخــره با
یک مــدال نقره توکیو ،گرچه دور و دیــر  ،نشان پارالمپیک را به کارنامه
خودش اضافه کند .حسین توکلی برای نخستین بار سال  ١٣٩٧مسؤولیت تیمملی

پــاراوزن ـهبــرداران بــرای بازیهای توکیو به مربیانی
پارالمپیکی داشتند امــا ظاهرا ایــن تصمیم منجر
به نتایج مــورد انتظار فدراسیون ورزشه ــای جانبازان
و مــعــلــوالن و کمیته ملی پارالمپیک واق ــع نــشــد .حاال
ایــن دومین بــاریاســت که توکلی به دعــوت خــانــواده پارا

به خانواده کارگر جانباخته در ایستگاه ارم سبز

شــهردار منطقــه  12در تشــریح ویژهبرنامههــای گرامیداشــت هفتــه
بسیج در این منطقه از مراســم دیدار با بســیجیان همکار و تقدیر از
آ نــان خبــر داد .بــه گــزارش روا بــط عمو مــی شــهرداری منطقــه ،12
سهشــنبه 2 ،آذرماه ،مراسم دیدار شــهردار قلب طهران با بسیجیان
شــاغل در این منطقه با حضــور امیر یــزدی ،شــهردار منطقــه در دفتر شــهردار برگزار
شــد .در این دیدار ،یــزدی ضمن تبریک به مناســبت گرامیداشــت هفته بســیج و با
یادآوری خاطراتی از دوران دفاع مقدس ،شــکلگیری نهاد بسیج در کشور را از برکات
انقالب دانســت و گفــت :بعد از جنــگ تحمیلی ،بســیج ابعــاد بینالمللی پیــدا کرد و
بــرای همــه دنیا شــناخته و قــدرت آن آشــکار شــد تــا آنجا کــه در برخــی کشــورها نظیر
همین تشکل شــکل گرفت؛ از حزباهلل لبنان گرفته تا بســیجی که در سوریه توسط
شــهید ســلیمانی و شــهید همدانــی به وجــود آمــد و حشــد الشــعبی در عراق کــه اگر
شکل نگرفته بود ،داعش در عراق مسلط میشد.
وی بــا تأکید بــر اینکه همــه مســؤوالن و مردم بایــد قــدر بســیج را بدانند ،ادامــه داد:
همه باید بدانند که اگر بســیج نبود ،کشــور هم نبود؛ به عنوان مثال پیشــرفتهای
نظامی کشــور یا کنترل بحــران کروناویروس مرهون تالشهای بســیجیواری اســت
که به صورت دلی و فوق برنامه توسط کسانی که اندیشه بسیجی و انقالبی داشتند،
صورت گرفت؛ به همین دلیل حضرت امام (قدسالسره) به همه مسؤوالن توصیه
میکردنــد که اگــر از بســیج غفلــت کنید بــه آ تــش دوزخ الهی گرفتــار میشــوید و این
فرمایــش ایشــان از دو جنبــه فقهی و الهــی برای آنهــا ایجاد وظیفــه میکنــد؛ بنابراین
مســؤوالن موظفانــد بــه بســیج توجــه کننــد .شــهردار قلــب طهــران ،نمــود واقعــی
بســیجی را در مراسم تشــییع حاج قاســم ســلیمانی یا مراســم  9دی دانســت و بیان
داشــت :شــرکتکنندگان در ایــن برنامههــا ،همانهــا هســتند کــه هرجا الزم باشــد،
پــای ارزشهای انقالب میایســتند و از ایــن میراث بــزرگ ،کوتاه نمیآینــد .وی با بیان
این مطلب که ســران نیروهای مسلح در کشــور نیز خود را بســیجی میدانند ،افزود:
هرکــس در هــر لباســی در نظــام اســامی خدمــت میکنــد ،خــود را بســیجی میداند؛
چراکــه روحیــه و تفکر بســیجی اســت کــه مهم اســت ،چنانچــه مقــام معظــم رهبری
(مدظلهالعالی) فرموند ،بسیجیبودن یک تفکر است؛ تفکر و روحیهای که خواستار
تقابل با فساد است و نسبت به حل مسائل کشور ،غیرت و تعصب دارد.

چه شرایطی؟

س ــپ ــرده ش ــد ک ــه در س ــاله ــای گــذشــتــه تجربه

و رکـــوردهـــای قــابــل قــبــول مــدتــی بــعــد ،هــدایــت

وزنـ ـ ـهب ـ ــرداری پ ــاس ــخ مــثــبــت داده
و پــنـجــشــنــبــه (ام ـ ـ ــروز ) هــمــراه

پاراوزنهبرداری و حسین توکلی سرمربی تیم است.

همانطــور کــه گفتــم تمرکــز روی پارالمپیــک پار یــس
اســت .حاال هــم کــه دوبــاره آمــدهام صرفــا بــه اولویت
هدایــت تیــم ،شناســایی اســتعدادها و مســائل فنی
ن اهــداف قطعا قرار بر
فکر میکنم .برای رســیدن به ای 
همکاریاست.

ت ــیــمم ــل ــی کـ ــشـ ــورمـ ــان راهـ ــی

ایــن دومیــن مســابقات قهرمانــی جهان اســت که

گرجستان میشود .در آستانه

شــما هدایت تیمملی پــارا وزن هبــرداری ایــران را بر عهده

برگزاری مسابقات قهرمانی جهان

دار یــد .ظاهــرا ایــن دوره  ۵ورزشــکار بــه ترکیــب اعزامــی

 ٢٠٢١تــفــلـیــس ،آقـ ــای ســرمــربــی به
پرسشهایجامجمپاسخمیدهد.

پیام تسلیت مدیر عامل جدید و عضو هیات مدیره شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه

بینالمللی پیدا کرد

خب شرایطی مطرح شد که به نظرم فضا متفاوت آمد.

حــاال همزمــان ،حســین رضــازاده رئیــس انجمــن

اعزام  ۱۴پاراوزنهبردار به گرجستان

بعد از جنگ تحمیلی ،بسیج ابعاد

پذیرفتید؟

پــارا وزن ـهبــرداری را بر عهده گرفت و در رقابتهای قهرمانی جهان  ٢٠١٩قزاقستان،

رقابتهــای پاراوزنــه بــرداری قهرمانــی جهــان ،گزینشــی
پارالمپیــک  ۲۰۲۴پار یــس از شــنبه  ۶آذر در تفلیــس
گرجســتان آغــاز مــی شــود .تیــم پاراوزنــه بــرداری ایــران
بــرای شــرکت در ایــن رقابتهــا ســاعت  10صبــح امــروز
(پنجشــنبه) بــا ایــن نفــرات راهــی تفلیــس مــی شــود:
احســان صــوری ( 49کیلو گــرم) ،ســعید ا ســکندرزاده
( 80کیلوگرم) در رده جوانان ،علیرضــا ایزدی ( 56کیلوگرم)،
سید یوســف یوســفی و محســن بختیار ( 59کیلوگرم) ،امیر
جعفری و علی ســیفی ( 65کیلوگرم) ،نادر مــرادی ( 72کیلوگرم)،
روحاهلل رســتمی ( 80کیلوگــرم) ،حامــد صلحیپــور ( 97کیلوگــرم)،
ســامان رضــی و علیاکبــر غر ی ـب شــی ( 107کیلوگــرم) ،مهدی صیــادی و
احمد امینزاده ( +107کیلوگرم).

شهردار منطقه  12در دیدار با بسیجیان شاغل
در شهرداری منطقه:

با این اوصــاف چطور پیشــنهاد همــکاری دوباره را

شهــای جانبــازان و معلولین و
هم به فدراســیون ورز 
هم کمیته ملی پارالمپیک انتظارات و نیازها را گفتهام.
با آقــای خســرویوفا هــم صحبــت کردیم .به هــر حال
افق پیش رو پاریس  ٢٠٢۴است.

هــمــراه ایــن تیم بــر سکوی نخست م ــردان ایــســتــاد .بــا ایــن وج ــود و ثبت عملکرد

مدیرعامل جدید و عضو هیات مدیره شــرکت بهره برداری متروی تهران
و حومــه در گذشــت کارگــر خدوم شــرکت پیمانــکاری نامــدار پــارس را به
خانواده این مرحــوم و همکاران تســلیت گفت .در پیام تســلیت مهدی
شایســته اصــل مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره شــركت بهره بــرداری
راهآهن شهری تهران و حومه آمده است :انا هلل و انا الیه راجعون
خبر درگذشــت همکارمان مرحــوم علیرضــا گــودرزی در حادثه پیــش آمده در ایســتگاه
ارم ســبز ،موجب تأســف و تأثر اینجانب و تمامی همکاران خدوم در شــرکت بهره برداری
متروی تهــران و حومه گردیــد .اینجانب ضمن عرض تســلیت مراتب همــدردی خود را با
خانواده محترم آن مرحــوم اعالم داشــته و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز از دســت
رفته ،رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.
گفتنی اســت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــركت بهره برداری راه آهن شــهری تهران
و حومــه آمــده در اولیــن روز آغــاز رســمی کار خود در شــرکت بهــره بــرداری متــروی تهران

وقتــی کاری بــه مــن ســپرده میشــود ،صرفــا بــه انجام
صحیح آن فکــر میکنم .البته تــا زمانی که حضــور دارم
و بعد از آن برای من کامال تمام میشود .وزنهبرداری یا
پارا وزنهبرداری فرقی ندارد .حتی بعد از توکیو هم وقتی
بابــک محمــدی ،دبیــر انجمــن ،بــرای بازدیــد از اردوی
رکوردگیــری دعوتم کــرد ،برنام ـ ه خاصی برای بازگشــت
نداشتم.

و حومه دســتور بازبینــی رونــد کارهــای عملیاتــی را بــرای جلوگیــری از اینگونه حــوادث در
دســتور کار قــرار داد .مهــدی شایســته اصــل با ابــاغ به کمیســیونهای بررســی ســوانح
شــرکت بهرهبــرداری متــروی تهــران خواســتار نظــارت بیشــتر بــر حســن اجــرای مقــررات
حفاظت فنــی و بهداشــت کار صیانــت نیروی انســانی و همچنیــن پیشــگیری از حوادث
ناشــی از کار ،حفظ و ارتقای ســامت کارگران و ســالم ســازی محیطهای کار ،پیشــگیری از
بروز این گونه حوادث شــد .وی با تاکید بر اینکه بهداشــت جســم و روان نیروی کار برای
پیشــرفت یک صنعت و پویایی کشــور از اهمیت باالیی برخوردار اســت گفــت :توجه به
ایمنــی در محیــط کار ،صد درصــد در بهــره وری تأثیــر میگذارد لذا ســامت جســم و جان
کارکنان بــرای ما بســیار حائز اهمیــت اســت ،همکارانــم را در واحدهای عملیــات ،ایمنی
و مهندســی عملیــات ،معاونت طــرح و برنامــه ،معاونت ســرمایه هــای انســانی ،کیفیت
و واحدهــای متولی دیگــر بایــد هرچه زودتر آســیب شناســی کــرده و دســتورالعمل های
الزم در این خصوص را بازبینی کنند تا دیگر شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

اضافه شده.

بلــه .ایــن دوره  ١۴وزنهبــردار بــه مســابقات میبر یــم.

از نظــر مــن تنهــا شــباهتی کــه وجــود دارد نــام ایــن
ملیپوشان است؛ روحا ...رستمی ،امیر جعفری ،حامد
صلحیپور ،ســامان رضی ،علیاکبر غریبشاهی و نادر
مرادی و هــر  ۴ورزشــکار پارالمپیکــی کــه در این مدت
دیدهام ،نیاز به ریکاوری جسمی و روحی دارند.

نهایــی ،رکوردهــای باالیــی در تمرینــات و مســابقات
تدارکاتی میزننــد ،اما در میــدان اصلی بســیار پایینتر
از انتظار عمل میکنند .بعد هم برخــی در تحلیلها به
ً
فرافکنی پنــاه میبرند یا صرفا به بیان فشــار مســابقه
بســنده میکنند .در حالیکه مدیریت بار روانی و غلبه
بر این فشارها ،از مدتها قبل باید آغاز شود و تا خود
مســابقه و بعد از آن هم ادامه دارد .همینهاست که
حاال عرض میکنم ،یــک ماه و نیــم ،برای رویــداد بزرگی
مثل قهرمانی جهان تفلیس ،یعنی زمان صفر.

پــس بایــد در مــورد شــرایط متفــاوت تیــم ٢٠٢١

ن موضوع ،شــرایط مــدالآوران
بــا در نظر گرفتــن ای 

سال  ٢٠١٩شباهت دارد؟

پارالمپیــک و تیــم جدیــدی کــه هنــوز بــا آن در مرحلــه

صحبت کنیم.

بلــه تفاوتهــا بیشــتر اســت و مســأله اصلــی ،زمــان
بســیار کوتاهی اســت که این  ١۴نفر برای آمادهســازی
داشــتهاند .ســه اردوی آمادگی بــرای گرجســتان برگزار
شــده و مــن از اردوی دوم بــه تیــم پیوســتهام .در
واقع مــدت ز یــادی هم از تشــکیل ایــن ترکیــب جدید
نگذشــته بود که با تغییر کادر فنی هم روبهرو شــدند.
مــن بــه شــرایطی کــه ورزشــکاران در توکیو داشــتهاند
نطـور که اشاره کردم پارالمپیکیها
کاری ندارم اما هما 
به غیــر از برخــی مــوارد مصدومیــت ،دچار خســتگی و
مســائلی هســتند کــه آمادگــی روانی کامــل را هنــوز به
دست نیاوردهاند.
بحــث آمادگــی روانــی هــم کــه از پیشنیازهــای
همیشگی مورد توجه شماست.

دقیقــا .گرچــه کار مــا بــا پــوالد ســرد اســت امــا بخــش
غیرقا بــل ا نــکاری از وجــود ورزشــکاران ایرانــی،
احساســات و عواطف آنهاســت .مــن هم بــه عنوان
ورزشــکار در این سالنها بزرگ شــدم .مصائب زندگی
در اردوهــای بلندمــدت ،بیمهــا و امیدهــای رســیدن
بــه تیــم ملــی ،مانــدن و قهرمانــی را درك میكنــم .بــه
همین دلیل حفــظ روحیه در تقویــت اعتماد به نفس
قهرمانهــا حــرف اول را میزنــد .نمونــهاش همیــن
المپیکیهــا و پارالمپیکیهــا؛ اغلــب پیــش از اعــزام

آشــنایی هســتید ،هدف اصلی از حضور در گرجســتان
چیست؟

هــدف اصلــی در واقــع ،خود حضور اســت .گرجســتان
یکــی از درگاههــای ضــروری پارالمپیــک پاریس اســت.
ملیپوشــانی کــه از توکیــو آمد هانــد ،فرصتــی بــرای
اســتراحت و ریــکاوری روانــی نداشــتند .مــا حداقــل
میبایســت چنــد اردوی دیگــر در کنــار هــم باشــیم تــا
بچههــا بــه ســطح اصلــی خودشــان بازگردنــد امــا برای
شــرکت در ایــن رقابتهــا الــزام وجــود دارد .اینبــار
ترکیبی داریم از پارالمپینها با خستگی و مصدومیت
نســبی ،جوانان جویای نام و نیــز دیگر بزرگســاالنی که
بنا به دالیــل مختلف ،پشــت درهای تیم ملــی و برخی
اعزامها ماندهانــد .به هر حال ،با نــگاه بلندمدت ،باید
بدانیــم تــا ســال  ٢٠٢۴چــه تعــداد نفراتــی را میتوانیــم
داشــته باشــیم .قطعــا تــا یــک ســال آینــده ،تعــدادی
از افــراد رشــد خواهنــد کــرد ،بنابرایــن در مــورد مجــوز
حضــور در رویدادهــای بعــدی نگرانــی نداریــم .بعــد از
مســابقات تفلیــس فرصــت بهتــری بــرای ارزیابــی و
پــرورش ملیپوشــان داریم .با ایــن وجــود ،کادر فنی و
انجمن ،تــاش خــود را در گرجســتان میکننــد و البته
ورزشــکاران پارا وزنهبرداری هم همیشــه ارادهای قوی
برای عبور از دشواریها دارند.

افزایش  ۱۰درصدی تولید برق در نیروگاه

پیام تبریک مدیر عامل چادرملو

مدیرعامل نیروگاه رامیــن اهواز از افزایش بیــش از  ۱۰درصدی تولید
برق در این نیروگاه در مهرماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه
پارســال خبــر داد .بــه گــزارش روابــط عمومــی نیــروگاه رامیــن اهــواز ،
خلیــل محمــدی مدیرعامــل نیــروگاه رامیــن گفــت :ایــن نیــروگاه در
اولیــن ماه پاییــزی بــا تولید بیــش از  ۸۸۰هــزار مگاوات ســاعت ،میــزان تولیــد برق ۷
ماهه در ســال  ۱۴۰۰را بــه مرز  ۶میلیون مگاوات ســاعت رســاند .او افــزود :این مهم با
تالش و همت وصف ناپذیر متخصصین سختکوش نیروگاه رامین و با وجود تداوم
گرمــای طاقــت فرســای جنــوب صــورت گرفتــه و توانســتیم اولیــن فصــل پاییــز را بــا
افزایش ۱۰/۳۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل سپری نماییم.
محمــدی اظهار داشــت :با تولیــد  ۸۸۸هــزار و  ۴۱۲مــگاوات ســاعت بــرق در مهر ماه
امســال میزان تولیــد  ۷ماهه نیــروگاه رامین طی امســال بــه  ۵میلیــون و  ۹۵۶هزار و
 ۵۳۹مگاوات ساعت رسیده است.

پنجم آذر ،یادآور تشکیل مردمی ترین نهاد ارزشمند در نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران اســت که با افکار و اندیشــه های واالی معمار
کبیــر انقــاب اســامی حضــرت امــام خمینــی(ره) شــکل گرفــت و این
شــجره طیبه امروز درخــت تناوری اســت که تا کنــون توانســته با بهره
گیــری از نیروهــای متعهد در صحنــه هــای مختلف انقــاب از  8ســال دفــاع مقدس تا
عرصه عمــران و ســازندگی ایران اســامی و اینــک در عرصه ســامت نقــش مهمی ایفا
نماید .هفته بســیج فرصتی اســت تا با ارج نهادن به تمامی خدمات این قشر خدوم و
یادگاران  8سال دفاع مقدس ،فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت را پاس داریم .سالروز
تشــکیل ایــن نهــاد ارزشــمند را بــه تمامــی خانوادههــای معظــم شــهدا و ایثارگــران و
بســیجیان ســر افراز ایران اســامی به ویژه کارگران بســیجی تالشگر درســنگر تولید و
سازندگی تبریک عرض می نماییم و موفقیت و سربلندی این عزیزان را در پرتو رهبری
حکیمانه مقام معظم رهبری از خدواند متعال مسئلت داریم.

رامین اهواز

بمناسبت هفته بسیج

