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استقالل و مس رفسنجان روز شنبه در چارچوب هفته چهاردهم لیگ
برتر فوتبال در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این دیدار با
نتیجه  ۳بر یک به سود استقالل به پایان رسید و با این نتیجه
استقالل  ۳۲امتیازی شد .دقیقه  :۹پاس خوب زبیر نیک نفس از
داخل زمین خودی به کوین یامگا رسید و این بازیکن با خطای مهدی
ترکمان درون محوطه جریمه سرنگون شد و داور یک خطای پنالتی
به سود آبی ها اعالم کرد .کوین یامگا پشت به زیبایی و توپ را
وارد دروازه کرد و استقالل را پیش انداخت .دقیقه  :۳۴یک ارسال
پشت مدافعین به مجید علیاری رسید که این بازیکن درون محوطه
جریمه با خطای مرادمند سرنگون شد و داور نیز به نشانه خطای
پنالتی در سوت خود دمید .گادوین منشا آن را وارد دروازه حسینی

کرد .دقیقه  :۶۰ارسال کوین یامگا از سمت راست به رودی ژستد
رسید و این بازیکن نیز ضربه اش را به سمت دروازه زد اما با خطاب
سیدمجید نصیری سرنگون شد و داور نیز یک خطای پنالتی دیگر
به سود استقالل اعالم کرد .کوین یامگا نیز پشت این توپ ایستاد
و ضربه اش را برخالف حرکت نوشی صوفیانی وارد دروازه کرد و
استقالل را پیش انداخت .دقیقه  ::۸۷اشتباه مرگبار عقیل کعبی و
پاس رو به عقب او ،پیش از آنکه به نوشی صوفیانی برسد ،با توپ
ربایی امین قاسمی نژاد همراه شد و این بازیکن نیز با عبور از سنگربان
مس ،دروازه خالی را به راحتی باز کرد.دقیقه :۹۲مسی ها روی یک
ضربه آزاد در محوطه جریمه استقالل صاحب موقعیت شدند که روی
اشتباه مدافعان این تیم ،سلیمانی گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

تیم فوتبال پرسپولیس در جریان هفته چهاردهم لیگ برتر
فوتبال ایران برابر شهرخودرو با نتیجه یک بر یک متوقف
شد .در جریان هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران ،تیم
فوتبال شهرخودرو از ساعت  ۱۵در ورزشگاه ثامن مشهد
میزبان پرسپولیس بود این دیدار در نهایت با تساوی یک
بر یک به پایان رسید.
در دقیقه  ،۳۱پرسپولیس صاحب یک ضربه ایستگاهی شد
و در ادامه مهدی ترابی توپ را روی دروازه شهرخودرو ارسال
کرد که توپ با ضربه سر مسعود زائر ،بازیکن شهرخودر وارد
دروازه این تیم شد .در دقیقه  ،۴۵+۱شهرخودرو صاحب
یک ضربه ایستگاهی شد که صادق صادقی با استفاده از

این فرصت توپ را روی دروازه ارسال کرد و وحید امیری
به اشتباه دروازه خودی را باز کرد .پرسپولیسیها که
نمیخواستند با از دست دادن امتیاز از صدر جدول فاصله
بگیرند ،در بیشتر دقایق بازی ،مالک توپ و میدان بودند
اما در ایجاد فرصت گلزنی ناموفق بودند و بیشتر توپهای
ارسالی آنها را مدافعان شهرخودرو برمیگرداندند .در
نهایت تالش دو تیم برای تغییر نتیجه حاصلی نداشت تا
بازی با تساوی یک بر یک به پایان برسد ،اما نکته جالب
توجه ایندیدار ،اشتباه تاثیرگذار داوری بود ،در شرایطی
گل تیم پدیده ،مهمترین اشتباه داور
که خطای منجر به ِ
ایندیدار بود.
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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به بویژه غواص خطشکن لشکر۱۰
سیدالشهدا (ع) حاج محمدرضا بورقی که  ۱۹دیماه  ۱۳۶۵در شلمچه و
آغازعملیاتکربالی  ۵به مقام شامخ شهادت نائلگشت راگرامی میدارد.

حقوق و قضا

خبر اول

باپیگیریویژه«رئیسقوۀقضائیه»؛

«معاون بهداشت وزارت بهداشت» خبر داد:

قول مساعد دولت برای جبران
مشکالتمعیشتیکارکنان
دستگاه قضا
معاون اول قوه قضائیه ضمن ابراز تاسف از تصویبنشدن
طرح فوقالعاده خاص کارکنان قوه قضائیه از تالش رئیس
دستگاه قضا و موافقت دولت برای جبران مشکالت معیشتی
کارکنان در سال جاری خبر داد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،حجتاالسالم والمسلمین مصدق
ضمن تشکر از تالشهای شبانهروزی و بیوقفۀ کارکنان
دستگاه قضا گفت :همکاران قوه قضائیه از پرتالشترین و
محرومترین قشر جامعه در مجموعۀ کارکنان دولت هستند.
معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد :توجه به معیشت
کارکنان همواره مورد توجه مسئوالن دستگاه قضایی بوده و
حجتاالسالم و المسلمین محسنی اژهای ،از نخستین روز
مسئولیت خود ،همواره بر این موضوع تاکید کرده است.
تصویب
وی با اشاره به ابراز ناراحتی رئیس قوه قضائیه از عدم
ِ
طرح فوقالعاده خاص کارکنان دستگاه قضا در مجلس شورای
اسالمی ،از پیگیری رئیس عدلیه برای جبران این موضوع خبر
داد و گفت :در روزهای اخیر با پیگیریهای رئیس قوه قضائیه،
هماهنگیهایی در این زمینه با دولت انجام شد .بویژه رئیس
جمهور قول مساعد دادند که این موضوع به نحوی جبران شود.
معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد :به اطالع همکاران قضایی
خود در سراسر کشور می رسانم که بزودی و با تحقق این
وعدهها از سوی دولت ،خبرهای خوشی را شاهد خواهیم بود.

خودرو و اموال منقول در موارد
پذیرش وثیقه قرار گرفتند
دادستانی کل کشور در بخشنامهای به دادستانهای مراکز
استانها در راستای کاهش جمعیت کیفری ،خودرو و اموال
منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه،
در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستانهای عمومی و
انقالب مرکز آمده است :از آنجا که براساس گزارشهای رسیده
و بازرسیهای به عمل آمده ،تعداد زیادی از جمعیت کیفری
وارده به زندانها را افرادی تشکیل میدهند که به صورت کوتاه
مدت به ندامتگاه اعزام میشوند و تعداد قابل توجهی از این
متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه ،اتمام وقت
اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طوالنی شدن فرایند معرفی
وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن ،به زندان معرفی
میشوند ،لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش
تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی
کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند
(خ) ماده  ۲۱۷قانون آیین دادرسی کیفری ،با یادآوری تبصره
ماده  ۲۲۶این قانون ،نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از
نوع اموال منقول نظیر خودرو و  ...اقدام شود و در مورد خودرو
چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی
میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه گذار و مالحظه
مدارک معتبر و احراز مالکیت وی ،دستور توقیف صادر و
خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگهای مجاز معرفی و
قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود.
بدیهی است در این حالت مفاد ماده  ۲۲۰قاتون آیین دادرسی
کیفری در خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز
مجری خواهد بود.
همچنین رئیس سازمان زندانها در نشست با مدیران ستادی
و استانی سراسر کشور در خصوص این بخشنامه ،عنوان کرد:
دادستان کل کشور در بخشنامهای به همکاران قضایی در زمینه
صدور قرار وثیقه ،موارد جدیدی را درخصوص در نظر گرفتن
خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کردهاند
که میتواند شرایط جدیدی را در خصوص کاهش جمعیت
کیفری برقرار سازد.

خبر

دستورالعمل تزریق دوز سوم واکسن کرونا تغیری کرد

کمال حیدری ،معاون بهداشت وزارت بهداشت در نامهای به
معاونین بهداشت دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی
سراسر کشور ،آخرین مصوبات و بهروز رسانی تزریق نوبت
سوم واکسن کرونا و واکسن مسافرین که در کمیته ملی
واکسن کووید 19به تصویب رسیده را ابالغ کرد .متن این
نامه به شرح زیر است:
پیرو مکاتبات شماره  18783/300د مورخ  1400/9/30در
خصوص تزریق دوز سوم واکسن کووید 19به گروه سنی
باالی  18سال و  15175/300د مورخ  1400/8/11در خصوص
واکسیناسیون مسافرین ،دستورالعملهای مذکور باتوجه به
مصوبات کمیته ملی واکسن کووید 19مورخ 1400/10/6به
شرح ذیل به روز رسانی میشود:
 افرادی که نوبت اول و دوم واکسنهای غیرفعال(سینوفارم،بهارات بیوتک و کووایران برکت) تزریق کردهاند ،برای نوبت
ً
ترجیحا از واکسن غیرفعال استفاده شود گرچه میتوانند
سوم
آسترازنکا و یا پاستوکووک پالس نیز دریافت نمایند.

 افرادی که در نوبت اول و دوم واکسن آسترازنکا تزریقکردهاند ،در نوبت سوم میتوانند واکسن آسترازنکا،
پاستوکووک پالس یا واکسن اسپوتنیک  Vنوبت اول(تحت
عنوان اسپوتنیک الیت) را دریافت نمایند.
 افرادی که در نوبت اول و دوم واکسن اسپوتنیک Vتزریق کردهاند ،در نوبت سوم میتوانند واکسن آسترازنکا یا
پاستوکووک پالس را دریافت نمایند.
 -برای داوطلبان شرکتکننده در کارآزمایی بالینی واکسن

پاستوکووک در دو شهری که واکسن سه نوبته دریافت
کردهاند ،تزریق دوز چهارم(یادآور) پس از گذشت  6ماه از
تزریق دوز سوم با واکسن پاستوکووک پالس انجام گیرد.
 افرادی که دو نوبت واکسن غیرفعال(سینوفارم ،بهاراتبیوتک یا کووایران برکت)را دریافت کرده و به علت الزامات
سفر تمایل به تزریق دو نوبت آسترازنکا دارند ،با اخذ
رضایتنامه و ارائه مدارک سفر میتوانند دو نوبت آسترازنکا با
رعایت فاصله حداقل یک ماه بین نوبتها را دریافت نمایند.
 افرادی که دو نوبت واکسن اسپوتنیک  Vرا دریافت کردهو به علت الزامات سفر تمایل به تزریق دو نوبت آسترازنکا
دارند ،پس از اخذ رضایت آگاهانه و ورود به مطالعه پژوهشی
میتوانند دو نوبت آسترازنکا را دریافت نمایند .این مطالعه
باید توسط کمیته اخالق مورد تایید قرار گیرد.
 افرادی که در نوبت اول و دوم ،واکسن پروتئیننوترکیب(اسپایکوژن) تزریق کردهاند ،در نوبت سوم می توانند
همان واکسن را دریافت نمایند.

بهداشت و سالمت
«رییس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت »؛

«سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت»؛

گردش درون جامعهای
ُامیکرون آغازشد

آماررعایت پرتکلهای
حدود  ۴۷تا  ۴۸درصد است

دکتر قادری رییس اداره مراقبت مرکز
مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
درباره وضعیت سویه ُامیکرون ،گفت :عدم
رعایت پروتکلهای بهداشتی و عدم استفاده
از ماسک کشورهای غربی را با چالش مواجه
کرده است .در کشور ما در حال حاضر ۴۶۷
بیمار مبتال به ُامیکرون گ شناسایی شدهاند.
وی با بیان اینکه متاسفانه این ویروس
گردش خود را درون جامعه آغاز کرده است ،گفت :به طوری که ما بیمارانی را پیدا
کردیم که در اماکن عمومی برخی شهرهای بزرگ بودهاند و این موضوع ما را نگران کرده
است که به این معناست که انتقال درون جامعهای این ویروس در کشور ما هم آغاز
شده و ممکن است ما را در طی چند هفته آینده با افزایش چشمگیر موارد مواجه کند.
قادری ادامه داد :برخی استانها بیشتر در معرض خطر هستند ،مانند هرمزگان ،تهران،
خراسان رضوی ،اصفهان و مازندران استانهایی هستند که باید بیشتر مراقب بحث
ُامیکرون باشند و مداخالت اجتماعی خودشان را به نحو احسن انجام دهند.

محمد هاشمی سرپرست مرکز روابط عمومی
و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،درباره وضعیت
کرونا در کشور ،گفت :به هر حال حتی کم شدن
آمار یک نفر فوتی ،تاثیر بسیار خوبی در جامعه
دارد .بر این اساس بسیار خوشحالیم که تعداد
فوتیها و موارد بستری هر روز در کشور کمتر
شود .وی افزود :با اینحال باید بسیار هوشیار و
مراقب باشیم که اخبار خوشی که درباره کاهش
فوتیها میشنویم ،منجر به عادیانگاری و سهلانگاری در رعایت پروتکلها نشود .زیرا
متاسفانه علیرغم توصیههای زیاد وزارت بهداشت ،رسانهها و  ...آمار رعایت پرتکلهای
حدود  ۴۷تا  ۴۸درصد است که اصال آمار خوبی نیست.
هاشمی ادامه داد :برای اینکه بتوانیم آمار فوتیها را به صفر برسانیم ،امیدواریم همچنان
پروتکلهای بهداشتی رعایت شود و به ویژه استفاده از ماسک را ادامه دهیم .باید توجه
کرد که مهمتر از همه اینها تزریق واکسن است .افرادی که واکسن تزریق نکردند یا
واکسیناسیونشان را تکمیل نکردند باید نسبت به آن اقدام کنند.

محیط زیست

 ۲پلنگ در فاصله  ۲۰روز در ایران تلف شدند؛

سرنوشت انقراض یوزایرانی درانتظار«پلنگ ایرانی»!
پلنگ ایرانی ( )Persian Leopardبه لحاظ جثه بزرگترین
زیرگونه پلنگ در جهان است که در مناطق غرب آسیا و
کشورهای ایران ,ترکمنستان ،جنوب روسیه ،پاکستان،
افغانستان و عراق دیده شده است .برآوردها تعداد
پلنگهای ایرانی باقی مانده را  1300قالده تخمین میزند
که حدودا  70درصد جمعیت این پلنگ در ایران و در
استانهای خراسان رضوی و شمالی ،گلستان و مازندران و
سمنان یافت میشود.
گونه پلنگ ایرانی با وجود اینکه در ردهبندی جانداران در
خطر انقراض قرار دارد ,هنوز وارد فهرست سرخ اتحادیه
بینالمللی حفاظت طبیعت ( )IUCNنشده است و این به
معنی است که امیدها برای حفظ این گونه همچنان زنده
است اما باال رفتن آمار تلفات پلنگ ایرانی در سالهای اخیر
زنگ خطر را برای انقراض این گونه به صدا در آورده است و
به نظر میرسد که در آیندهای نه چندان دور پلنگ ایرانی نیز
به سرنوشت یوز ایرانی دچار خواهد شد.

روز جمعه یک قالده پلنگ زندهگیری شده در استان کرمان
بر اثر عوامل انسانی تلف شد و روز یکم دیماه سال 1400
نیز یک فرد پلنگ دیگر در استان خراسان رضوی تلف شد؛
یک فرد دیگر از این گونه نیز هفته گذشته در کشور عراق
حین زندهگیری یکی از پاهای خود را از دست داد و به دلیل
اینکه دیگر توانایی بقا در طبیعت را از دست داده بود به باغ
وحش منتقل شد .انتقال این پلنگ که یکی از پاهای خود
را نیز از دست داده است ،به باغ وحش ،شانس تولید مثل
و جفتگیری آن را صفر میکند و به نظر میرسد این جانور
آزاد ,در قفس عمر چندانی نخواهد کرد 70 .درصد از تلفات
پلنگ ایرانی در کشور ما ,مربوط به عوامل انسانی میشود
که نشان از عدم فرهنگسازی درست در کشور ما در مواجه
با حیات وحش است .شکار کردن ,ورود به مناطق حفاظت
شده ,تصادفات جادهای ,آزار دادن حیوان زخمی که به روستا
پناه آورده است و و حتی سگهای صاحبدار دستآموز،
عواملی هستند که تلفات پلنگ ایرانی را رقم میزنند.

حفظ این گونه ارزشمند حیات وحش کشورمان که همه
جهان آن را به عنوان پلنگ ایرانی میشناسند ،در گرو
آموزش مردم محلی و همچنین جبران خسارات وارده به
آنها ،وضع قوانین محکم برای متخلفان و حیوانآزاران و
افزایش جریمههای شکار و کشتار گونههای در خطر انقراض
حیات وحش کشور است .نجات حیات وحش بیمثال
کشورمان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آموزش
عمومی است و مشارکت تمام اقشار جامعه را میطلبد.

اجتماعی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «فریدون زارع خفری»
 -شهید مدافع سالمت  -را گرامی می دارد
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یادداشت

انرژی

«آیتاهلل هاشمیرفسنجانی»؛ رکني از ارکان انقالباسالمي

«سخنگوی صنعت برق» خبر داد:

سانسور شناسنامه انقالب؟

مسیح مهاجرى در یادداشتی نوشت :در پنجمین سالگرد
فقدان آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،درباره اینکه چرا تکاپوئی
رسمی و حاکمیتی برای بزرگداشت او که دوست و دشمن
عنوان «رکنی از ارکان انقالب اسالمی» بودن را شایستهاش
میدانند ،صورت نگرفت ،سه نوع اظهارنظر دیده شده است.
عدهای گفتند چون با حاکمیت زاویه داشت و عدهای گفتند
هاشمی نیازی به چنین تکاپوئی ندارد و گروه سوم گفتند
بزرگداشت هاشمی سودی برای حاکمیت ندارد و لذا انگیزهای
برایتکاپویرسمی ایجاد نمیکند.
کاری به اینکه کدامیک از این سه نظریه درست است نداریم
ولی این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که هیچ کشور و ملتی
نمیتواند رکنی از ارکان خود را فراموش کند یا به فراموشی
بسپارد .بسیاری از بزرگان ،آقای هاشمی رفسنجانی را
«شناسنامهانقالب»نامیدهاند.تعبیر«نزدیکترینیارامام»نیز
یکی دیگر از القابی است که عدهای از صاحبنظران و مطلعان
به آقای هاشمی رفسنجانی دادهاند .انکار این واقعیتها
نمیتواند مشکلی از منکران حل کند کمااینکه مسکوت
گذاشتن یاد و خاطره و خدمات این مرد بزرگ نیز کمکی به
آنها نخواهد کرد.
آنچه در این موضوع بسیار مهم است و کسی نمیتواند به
مصاف آن برود اینست که افتخارات هیچ ملتی را نمیتوان
انکار کرد یا به فراموشی سپرد .عالوه بر این ،تالشهای
رسمی برای نادیده انگاشتن بزرگان به عکس خود
تبدیل میشود کمااینکه تبلیغات افراطی
نیز ضدتبلیغ میشود و نتیجه عکس
میدهد .بنابراین ،نباید نگران فقدان
تکاپوی رسمی برای بزرگداشت

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بود .چه بخواهند و چه نخواهند
آقای هاشمی رفسنجانی بخشی از تاریخ انقالب اسالمی و
تاریخ ایران است که با برجستهترین خطوط و حروف نوشته
شده و هیچ قدرتی نمیتواند آن را زایل کند .اینکه میبینیم
به جای تکاپوی بزرگداشت ،تکاپوئی برای طرد کردن و از چشم
انداختن او در جریان است ،خود نشانه مطرح بودن و غیرقابل
انکار بودن اوست .هرگز با کسی که نیست دشمنی نمیکنند،
نفس دشمنی کردن نشانه وجود کسی است که دیده میشود
و دیدن او موجب نگرانی کسانی است که خود را مکلف به
دشمنی کردن با او میدانند.
در کنار این واقعیتها ،دو نکته بسیار روشن را میتوان دید
که یکی باعث خوشحالی است و دیگری قابل تأمل.
نکته اول اینست که تکاپوی غیررسمی برای زنده نگهداشتن
یاد و خاطره آیتاهلل هاشمی رفسنجانی نه فقط در سالروز
فقدان وی بلکه در تمام
فصول جریان دارد .وقتی
بحرانداخلیپیشمیآید،
میگویند جای هاشمی
رفسنجانی خالی که مرد
بحرانها بود و اگر اآلن در
میان ما بود این بحران را مهار
میکرد.

نفت

مخالفت سازمان برنامه و بودجه
با ورود  LPGبه سبد سوخت

مصطفی نخعی ،سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در گفتوگویی
اظهار داشت :موضوع ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها در الیحهای که دولت برای
بودجه  1401ارائه کرده وجود ندارد .در قانون بودجه  1400در تبصره یک ،بندی در این
خصوص آورده شده بود که این بند اجرایی نشد و دولت نیز در بودجه  1401اشاره ای به
موضوع ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها نداشته است .سخنگوی کمیسیون انرژی
مجلس تصریح کرد :برخی نمایندگان اعتقاد دارند که LPGباید به سبد سوخت خودروها
بیاید و به همین دلیل این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و در جلسه ای
با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه در این زمینه بحث و بررسی شد .وی ادامه داد:
در کمسیون انرژی مجلس ،موضوع مطرح شد و چند نماینده پیشنهاد افزودن LPGبه
سبد سوخت را با درج بندی در قانون بودجه ارائه دادهاند که قرار شد این پیشنهاد به
کمیسیون تلفیق ارائه شود و آنجا مورد بررسی قرار گیرد .نخعی با بیان اینکه کمیسیون
انرژی تصمیمی در خصوص ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها نگرفته ،گفت :صرفا
بحثی در این خصوص مطرح شد و قرار شد پیشنهادات نمایندگان به کمیسیون تلفیق
ارسال شود .در این جلسه ،نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و سازمان
برنامه و بودجه مخالف ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها بود و اعالم شد که سازمان
برنامه و بودجه اعتقادی به ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها ندارد.

وقتی خارجیها بحران میآفرینند ،گفته میشود اگر هاشمی
رفسنجانی بود میدانست چگونه باید با آن برخورد کرد و یا
اصو ًال اجازه نمیداد چنین بحرانی به وجود بیاید .وقتی سخن
از دفاع مقدس به میان میآید کسی نمیتواند قطعهای از
آن را بدون یادآوری نقش هاشمی رفسنجانی توصیف کند،
حتی رسانه ملی هم ناگزیر است نقش او را یادآوری کند و
اگر نکند توسط مردم سرزنش میشود که چرا واقعیات دفاع
مقدس را سانسور میکند و اصو ًال بدون هاشمی رفسنجانی،
گزارشهای رسانه ملی ناقص میمانند .همهی ما ً
طبعا حق
داریم هاشمی را هم نقد کنیم ،اما باید توجه داشته باشیم که
نقد با نفی تفاوت دارد .در قانونگزاری ،در اجرائیات ،در تحکیم
سیاست خارجی ،در عمران و آبادانی ،در صنعت ،در صنایع
دفاعی ،در حمایت از حقوق کارگران ،زنان ،حقوق شهروندی
و در زیرساختهای کشور کسی نمیتواند نقش هاشمی
رفسنجانی را انکار کند .چنین شخصیتی را نه کسی میتواند
به یاد نیاورد و نه کسی میتواند سانسور کند .همین واقعیت
است که باعث خوشحالی حقطلبان است.
نکته دوم که قابل تأمل است اینست که چرا با چنین
شخصیت برجسته و تأثیرگذار و خدومی ،رفتار خصمانه
میشود؟ در کشورهای آزاد ،برای مطرح کردن افراد برجسته
برنامهریزیهای فوقالعادهای صورت میگیرد تا الگوئی برای
نسلها باشند و افتخاری برای کشورشان ثبت شود .ما با
سانسور کردن افتخارات خودمان و برخورد خصمانه با آنها چه
هدفی را دنبال میکنیم؟ این سیاست ،عالوه بر اینکه جواب
نمیدهد ،بازخورد منفی آن گریبانگیر خو ِد عامالن این
سیاستمیشود.آنهابایدبدانندشناسنامهانقالب
را نمیتوان سانسور کرد.

خسارت بیش از ۱۰۰میلیارد تومانی
سیل جنوب به تاسیسات برق
مصطفی رجبی مشهدی اعالم کرد :سیل اخیری که در
جنوب کشور اتفاق افتاد سبب شد هموطنان زیادی با
شرایط سختی روبرو شوند .شبکه برق در هرمزگان-پارسیان،
بندرعباس ،بندرخمیر و جاسک در ساعت هایی ناشی از سیل
قطع شده بود و حدود  ۴۰هزار مشترک با قطع برق روبرو
شدند که اکنون این مشکل برطرف شده است.
سخنگوی صنعت برق گفت :برق رسانی به کمتر از ۱۰۰
مشترک در مناطق با دسترسی سخت به دلیل مسایل حمل
و نقل و نبود امکان عبور و مرور ادامه دارد .در فارس -المرد
و مهر قطعی مشترکان به طور کامل رفع شده و برقدار شده
اند .البته در ساعت هایی چندصد مشترک بی برق شده
بودند و آب بردگی پل ها در حوزه شهرستان مهر در منطقه
دارالمیزان و مشکالت حمل و نقلی محدودیت هایی در برق
رسانی ایجاد کرد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود :در کرمان-
منوجان و جنوب کرمان همه روستاهای بدون برق که
به دلیل آب بردگی پایه ها و شبکه ها در ساعت هایی با
چند صد مشترک خاموشی روبرو بودند ،برق دار شدند .در
سیستان و بلوچستان  -کنارک و چابهار از چند صد مشترک
رفع خاموشی شده و تعدادی مشترک که به دلیل مسایل
ایمنی و جلوگیری از برق گرفتگی خاموش شده بودند نیز
برق دار شده اند.
وی ادامه داد :اکنون شرایط در کل کشور عادی است و
خسارت های سنگین شبکه های برق در حال جبران و رفع
است .اکنون فعالیتهایی همانند مقاوم سازی ،تبدیل کابل
ها به کابل خود نگهدار و افزایش پایداری شبکه در دست
اقدام قرار داشته یا در حال انجام است.

کشاورزی

صنعت

تخصیص ۱۰۰درصد یارانه نهاده ها و
عوامل تولیدکشاورزی در ۹ماهه امسال

افزایش ۳۰درصدی تولید روغن
خوراکی درکشورطی  ۹ماهه امسال

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت :دولت ۱۰۰،درصد یارانه های
تامین نهاده ها و عوامل تولید محصوالت کشاورزی در  ۹ماهه امسال را تخصیص
داد .قاسمی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارتخانه گفت :به موجب بند ( )24مصارف
هدفمندی یارانه ها ،موضوع تبصره ( )14قانون بودجه سال  1400مبلغ  3450میلیارد
تومان با هدف تامین یارانه برای فعالیت های کشاورزی در  9ماهه سال جاری
اختصاص یافت .این میزان اعتبار بیش از  5برابر کل اعتبار تخصیص یافته این
ردیف در سال  1399است .قاسمی ،اعتبار تخصیص یافته از این ردیف در سال
گذشته را  650میلیارد تومان عنوان کرد .وی ،تخصیص مبلغ  3450میلیارد تومان
یارانه تامین نهاده ها و عوامل تولید محصوالت کشاورزی در مدت یاد شده را بیانگر
عزم دولت سیزدهم در حمایت از تولیدات بخش کشاورزی دانست .مدیرکل دفتر
برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت :این مبلغ برای تامین ،تدارک،
توزیع و فروش انواع کود شیمیایی ،کودهای آلی و زیستی ،تامین و تدارک انواع
بذر ،تامین و تدارک تخم نوغان ،بهینه سازی مصرف و کنترل کیفی انواع سم و
کود شیمیایی ،تامین و تدارک انواع نهال ،اصالح نژاد دام روستایی ،استفاده بهینه از
بقایای محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در تغذیه دام و اجرای مصوبات شورای
قیمتگذاریواتخاذسیاستهایحمایتیبخشکشاورزیتخصیصیافتهاست.

رشید عزیزپور عضو هیئت مدیره انجمن صنایع روغن نباتی ایران گفت :تولید
روغن نباتی در  ۹ماهه امسال ،نسبت به مدت مشابه سال قبل ،حدود  ۳۰درصد
افزایش یافته و به  ۱میلیون و  ۶۵۰هزار تن رسیده است.
رشید عزیزپور افزود :در  9ماهه سال گذشته ،یک میلیون و  250هزار تن روغن
نباتی تولید شده بود که امسال (در  9ماه),به یک میلیون و  650هزار تن رسید.
وی گفت :در حوزه روغنهای صنعتی نیز نسبت به سال گذشته رشد داشتیم به
طوری که در  9ماهه سال  , 99حدود  450هزار تن روغن صنعتی تولید شده بود
که امسال میزان تولید به  660هزار تن افزایش یافته است.
عزیز پور افزود :امسال حوزه واردات و تولید روغن خوراکی با مشکل خاصی مواجه
نبوده ایم و بواسطه شرایط کنترلی که ایجاد شده میزان عرضه و تقاضا کامال رصد
میشود .عضو هیئت مدیره انجمن صنایع روغن نباتی ایران گفت :برخی مواقع در
برهههایی از سال ،شاهد کمبودهایی در بازار روغن مصرفی خانوار بودیم که این
موضوع بیشتر ناشی از جو روانی و انتشار اخبار کذب در فضاهای مجازی بود که
مصرف کنندگان به بازار هجوم میآورند و بیشتر از نیاز خود خریداری و در منزل
انبار میکردند ،اما خوشبختانه از ابتدای سال ،کاهشی در تولید و واردات این کاالی
مصرفی رخ نداده است.
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کودکان و واکسن نزدهها در معرض خطر موج بعدی کرونا
جهانبانی ،متخصص بیماریهای داخلی اعالم کرد :خطر موج بعدی کرونا در کمین کودکان زیر  ۱۲سال که
مشمول واکسیناسیون نبودهاند و یا افرادی است که حاضر به تزریق واکسن کرونا نشدهاند .نشانههایی مثل تب،
سرفه ،از دست دادن حس بویایی و چشایی در واریانت امیکرون کمتر دیده میشود.متأسفانه پی سی آرهایی
که در حال حاضر در اختیار ما قرار دارد حساسیت باالیی برای تشخیص اومیکرون ندارد.

البرز

لرستان

«معاون خدمات شهری شهرداری فردیس» خبر داد:

در نشست «استاندار لرستان» با اصحاب رسانه مطرح شد؛

ساماندهیدستفروشانفردیسبه
بخش خصوصی واگذار می شود

معاون خدمات شهری
شهرداری فردیس گفت:
جمعآوری دستفروشان
فردیس از یک ماه و نیم
گذشته توسط شهرداری از
طریق بنیاد تعاون ناجا آغاز
مریم آقانوری
شده و در آینده به بخش
نویسنده
خصوص واگذار میشود.
حسین روستایی معاون
خدمات شهری شهرداری فردیس با اشاره به مطالبات
شهروندان برای ساماندهی دستفروشان فردیس و رفع سد
معبر ،اظهار کرد :طرح جمعآوری دستفروشان بلوار شهدا طی
قرارداد شهرداری با بنیاد تعاون ناجا از یک ماه و نیم گذشته
با اولویت دستفروشان بلوار شهدا در حال اجراست .وی افزود:
بهمنظور تحقق مطالبات شهروندان و اجرای بهتر ساماندهی
دستفروشان ،در ماه آینده طی قراردادی از سوی شهرداری
فردیس با یک شرکت انتظام ،موضوع ساماندهی دستفروشان
و جلوگیری از تخلفات ساختمانی به بخش خصوصی واگذار
میشود .این مدیر شهری در خصوص سد معبر و پهن کردن
بساط در پیاده روها توسط مغازهداران ،گفت :اگرچه رفع سد
معبر در حدود قوانین شهرداری در سطح شهر پیگیری و انجام
میشود ،اما با توجه به تراکم باالی دستفروشان در بلوار شهدا،
طرح جمعآوری دستفروشان در بلوار شهدا اجرا شد .اما قرار بود
رفع سد معبر توسط مغازهداران توسط اتاق اصناف پیگیری
شود که متاسفانه تعامل ضعیف بوده است .وی در بخش
دیگری در خصوص تجمع معتادان و اراذل در اطراف میدان
سپاه برای فروش ضایعات ،گفت :در میدان سپاه یک کلونی
از مراکز غیرمجاز ضایعاتی وجود دارد که با اخذ دستور قضایی
از دادستان محترم ،نسبت به پلمب آنها اقدام شد .اما برخی
از این مراکز غیرمجاز خودسرانه اقدام به فک پلمب کردند
که با درخواست مجدد از دادستان محترم و دریافت احکام
قضایی ظرف یک ماه آینده مراکز غیرمجاز ضایعاتی فردیس
پلمب خواهد شد .روستایی در ادامه در خصوص افزایش
جمعیت سگهای بالصاحب در شهر ،بیان کرد :جمعآوری
سگهای بالصاحب در فردیس چندماهی غیرفعال بوده که
اخیرا مقدمات کار برای قرارداد با پیمانکار فراهم شده و تا پیش
از پایان سال ۶۰۰ ،قالده سگ از سطح شهر جمع آوری و به
مرکز نگهداری سگهای بالصاحب تحویل میشود .وی تخلیه
چوبهای حاصل از هرس درختان سطح شهر در کوچه مشاور
در شهرک وحدت را تایید کرد و گفت :دیوارکشی این زمین در
حال انجام است و طی دو هفته آینده با خرید دستگاههای خرد
کن ،این شاخ و برگها به پودر چوب تبدیل و در موارد الزم
استفاده خواهد شد.

استان ها

رهآورد سفر رئیس جمهور و هیات دولت به لرستان ترشیح شد
فرشید گلهداری
نویسنده و خبرنگار

روز گذشته استاندار لرستان خبر داد که هفت هزار و
 ۹۳۷میلیارد تومان برای اجرا یا تکمیل  ۱۷۰طرح در سفر
 ۱۹آذر رییس جمهور و هیات دولت به این استان مورد
توافق قرار گرفته است ،دکتر زیویار در نشست با اصحاب
رسانه در خصوص پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور
به لرستان افزود :این سفر حاصل بیش از  ۲ماه کار
کارشناسی ،رفت و آمد کارشناسان نهاد ریاست جمهوری
به استان و برنامهریزی با دستگاههای اجرایی بود.
وی با بیان اینکه تعداد  ۱۸۰مصوبه سفر با ادغام برخی
موارد به  ۱۷۰مورد تجمیع شده است اظهار داشت :با
توجه به بررسیهای انجام شده تعداد و رقم مصوبات
پیشنهادی مربوط به لرستان از سایر استانهایی که سفر
به آنها صورت گرفته بیشتر است.
وی تصریح کرد :در این سفر  ۶هزار و  ۷۵۳میلیارد تومان
اعتبار عمرانی ۷۷۲ ،میلیارد تومان تسهیالتی و ۴۱۰
میلیارد تومان سرمایهگذاری از جانب استان مورد توافق
قرار گرفت که فرآیندهای الزم برای تصویب نهایی آنها
در حال پیگیری است.
وی ادامه داد :بخشی از مصوبات سفر نتیجه جلسات
کارشناسی است ،برخی دیدار با معاونان اجرایی یا معاون
اول رییس جمهور ،تعدادی نتیجه مستقیم حضور آیت
اهلل رییسی در استان و یا وزرا و نمایندگان وی در اعزام
به مناطق مختلف لرستان است.
استاندار لرستان در مقایسه اعتبارات  ۱۴۰۰و  ۱۴۰۱استان
نیز گفت :اعتبارات سرمایه استانی برای سال آینده رشد
 ۴۴درصدی داشته و استان رتبه دهم را در این شاخص
دارد همچنین اعتبارات ۱۴۰۰نفت و گاز استان گرچه
هنوز جذب نشده اما برای سال آینده  ۳۵.۵درصد رشد
داشته است.
زیویار میانگین رشد اعتبارات نفت و
گاز کشور را در بودجه سال ۱۴۰۱
نسبت به امسال  ۲۲.۵درصد
عنوان کرد و افزود :اعتبارات
توازن منطقه ای استان
نیز برای سال بعد
 ۴.۳۷درصد رشد
یافته است و
در مجموع

اعتبارات عمرانی در جایگاه  ۱۴کشور قرار داریم.
وی همچنین با تاکید بر اینکه شرایط بیکاری استان
در مدت زمان کوتاهی بهبود نمییابد اضافه کرد :رییس
جمهور نسبت به کاهش این معضل و ایجاد اشتغال
در لرستان قول داده است .بیش از  ۱۱۷هزار درخواست
و نامه مردم لرستان درسفر رییس جمهور دریافت و در
سامانه سامد ثبت شده است که شاید  ۶۰درصد این
تقاضاها مربوط به اشتغال است.
زیویار گفت :بخشی از بیکاری متوجه دولت است و برای
مابقی اقدامات باید رایزنی هایی انجام دهیم که در کمتر
از یک ماه بعد از سفر رییس جمهور به لرستان ،جلساتی
با سرمایه گذاران مختلف در حوزه پنل های خورشیدی،
شیالت ،دامداری و دامپروری برگزار شده است.
وی تاکید کرد :هر امکاناتی که الزم باشد در چارچوب
قواعد برای جلب سرمایهگذار فراهم میکنیم اما رسانهها
نیز باید از نخبگان و سرمایه گذاران مطالبه و نسبت
به استان اعتمادسازی کنند تا ظرفیت های داخل
استان معرفی شود .رییس جمهور با اطالع از ظرفیت
و توانمندیهای بسیار لرستان از آمار باالی بیکاری در
استان اظهار ناراحتی کرد و دستور داد سرمایه گذاری در
استان مورد حمایت قرار گیرد.
وی همچنین سیمای شهر خرم آباد را برای ورود و جلب
نظر سرمایه گذاران مساعد ندانست و افزود :شهرداری ها
در کش و قوس سیاسی ،رقابت های گروهی و جریانی
و چشم و هم چشمی ها هستند و استعدادها در حوزه
شهری مورد استفاده قرار نمی گیرد.
استاندار لرستان همچنین در خصوص راه اندازی
واحدهای راکد گفت :ابتکاری در دستور کار قرار گرفت
که دولت می خواهد در نظام
بودجه ریزی ،صندوق
عدالت و پیشرفت
را راه اندازی کند
تا همه استانها به
طور مساوری از
ظرفیت های این
صندوق بهره

مند شوند.
دکتر زیویار همچنین گفت :با توجه به اینکه استان به
ویژه در مناطق جنوبی دارای روزهای آفتابی است رایزنی
هایی برای ایجاد طرح های انرژی خورشیدی در دستور
کار قرار دارد .چنانچه از جهت زمین و امکانات زیرساختی
تسهیالتی تامین نشود امکان اجرای این طرحها وجود
ندارد که در این خصوص سرمایه گذارانی هفته های
آتی وارد استان می شوند تا پس از بازدیدهای الزم برای
اجرای این طرح ها اعالم آمادگی کنند.
استاندار لرستان همچنین با اشاره به تفاوت بین
تخصیص آب و حقابه گفت :لرستان در باالدست قرار دارد
و محل تولید رواناب در حد بیش  ۱۰میلیارد مترمکعب
است بنابراین نمی توان حقابه آن را ضایع کرد ولی
درخصوص سدسازی؛ طرح های آبی و ذخیره سازی آب
که تخصیص و مجوز الزم است مشکالتی ایجاد شده
است.
زیویار افزود :باوجود این همه ظرفیت اساسی در بخش
آب اما حدود  ۸۰درصد زمین های کشاورزی لرستان
دیم است که دلیل آن ارایه عدد و رقم غلط در گذشته
بوده است.
وی همچنین تاکید کرد :اجرای سد معشوره و راه آهن
در لرستان جزو مطالبات شخص رییس جمهور است
و تردید نداشته باشید مورد عنایت قرار می گیرد .رقم
فرهنگی سفر برای مساجد ،موسسات فرهنگی ،کتابخانه
و تاالر مرکزی بیش از  ۳۰۰میلیارد تومان است که عدد
مربوط به مصلی ها و مساجد  ۴۰میلیارد تومان بود و
در جلسه با حضور رییس جمهور به  ۶۰میلیارد تومان
افزایش یافت.
دکتر زیویار گفت :از مجموع  ۱۷۰مورد توافق سفر۲۳ ،
توافق با رقم یک هزار و  ۳۴۲میلیارد تومان توافق
در حوزه وزارت نیرو ،یکهزار و  ۳۹میلیارد تومان جهاد
کشاورزی و یکهزار و  ۴۰۶میلیارد تومان راه و شهرسازی
است .رقم اعتباری هر کدام از طرح های راه آهن و سد
معشوره متفاوت و معادل کل سفر است.
استاندار لرستان در پایان گفت :کارخانه پارسیلون غمی
است که همه مردم لرستان نسبت به آن رنجیده خاطر
شدند که یکی از دالیل رکود آن گذشت  ۵۰سال از این
صنعت است .این کارخانه مصوبه منطقه ویژه
اقتصادی دارد و باید با دیدگاه جدید راه اندازی
شود و البته ظرفیت انسانی آن هم نمی تواند
نادیده گرفته شود اما نیازمند به روز رسانی
تجهیزات ،حمایت و تسهیالت است .بیش
از  ۲هزار خودروی شوتی از محورهای
استان عبور می کنند که بسیاری از
رانندگان این خودرو ها لرستانی
تبار هستند.

روزگذشته استاندار لرستان خبر داد که هفت هزار و  ۹۳۷میلیارد تومان برای اجرا یا تکمیل  ۱۷۰طرح
در سفر ۱۹آذر رییس جمهور و هیات دولت به این استان مورد توافق قرارگرفته است ،دکتر زیویار در نشست با
اصحاب رسانه درخصوص پیگیری مصوبات سفررییس جمهوربه لرستان افزود :این سفرحاصل بیش از ۲ماهکار
کارشناسی ،رفت و آمدکارشناسان نهاد ریاست جمهوری به استان و برنامهریزی با دستگاههای اجرایی بود.
آگهی تبصره  ۳ماده  ۱۲۰قانون ثبت
اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان به مساحت  29179/43متر مربع پالک ۳۵۰فرعی از  ۱۰اصلی که مقدار  1176/04مترمربع آن حریم رودخانه و مقدار  ۱۳۳۵مترمربع آن حریم دره میباشد ذیل
صفحات ۳۴۴و۳۴۶و۳۴۸و ۳۵۰و  ۳۵۴و  ۳۳۶و  ۳۴۲دفتر  ۳۸ارنگه به نام خانمها فهیمه و منیژه و فرزانه و مینا و زهرا و بتول همگی نام خانوادگی صالحی هر یک نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ و آقایان امیر عباس و عبداله و بیژن
همگی نام خانوادگی صالحی هر یک نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردید سپس خانم زهرا صالحی اعالم نمودند اصل سند مالکیت نزد آقای بیژن صالحی با توجه به اینکه در اجرای تبصره  ۳ماده ۱۲۰
مراتب به موجب اخطار ادارای جهت ارائه اصل سند مالكيت اخطار گردیده و نامبرده در موعد مقرر مراجعه ننمود و با توجه به اینکه اخطار ابالغ واقعی نگردیده لذا در اجرای تبصره  ۳ماده  ۱۲۰قانون ثبت یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار آگهی
می گردد .بدیهی است چنانچه پس از سپری شدن مهلت مقرر اصل سند مالکیت پالک مذکور به این اداره ارسال نگردد این اداره وفق مقررات اقدام و نسبت به صدور سند مالکیت به نام وراث درخواست کننده وفق مقررات اقدام خواهد نمود/945 .ف
عباسعلی شوش پاشا  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج  -از طرف اسماعیل کالنتری

فرهنگی

اومیکرون کودکان را به یک بیماری جدید اما آشنا مبتال میکند
سویه اومیکرون کووید ۱۹-به نظر میرسد که کودکان زیر پنج سال را به شیوهای جدید تحت تأثیر قرار میدهد به طوری
که در آنها به بروز سرفههای خشک و خشدار منجر میشود که به «خروسک» شناخته میشوند .پزشکان میگویند،
علت این موضوع به احتمال زیاد این است که به نظر میرسد سویه اومیکرون تمایل دارد در مجرای تنفسی قرار بگیرد
تا اینکه به اعماق ریه نفوذ کند.
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گزارش

سینمای ایران در جهان

عرض اندام «قهرمان» در مطبوعات خارجی

مرور آثار نیکی کریمی در مرکز
آرشیوفیلمآمریکا

دو هفته مانده به اکران دیجیتال فیلم «قهرمان» در سرویس
آمازون پرایم ،مطبوعات خارجی نقدهایی را درباره این فیلم
پرافتخار ایرانی منتشر کردند.
فیلم قهرمان به کارگردانی و نویسندگی اصغر فرهادی که
دو جایزه اسکار را در کارنامه دارد ،نماینده ایران در رقابت
برای اسکار بهترین فیلم بینالمللی است .داستان مردی به
نام رحیم را روایت میکند که از همسر اولش جدا شده و
یک پسربچه مبتال به لکنت زبان دارد .رحیم که سه سال به
دلیل بدهی در زندان بوده ،در یک مرخصی دو روزه سعی
میکند سرنوشت خود را تغییر دهد اما به زودی در تاری
تنیده شده از دروغهای مصلحتی گرفتار میشود .قهرمان
در حال حاضر روی پرده سینماهاست و از روز  ۲۱ژانویه (۱
بهمن) روی سرویس آمازون پرایم پخش اینترنتی میشود.
جاستین چنگ ( ،)Justin Changروزنامهنگار و منتقد
آمریکایی ،در روزنامه لسآنجلس تایمز درباره این فیلم
نوشت :یکی از بینشهای زیرکانه فرهادی در قهرمان
این است که موسسات حتی بیشتر از افراد ،از تبدیل
داستا نهای الهامبخش به آنچه برایشان منفعت مالی یا
اعتبار دارد ،سود میبرند .فرهادی همیشه در افشاسازی

زنجیرههای به هم پیوسته از پیچیدگی خوب عمل کرده
است؛ به عنوان نمونه ،وی در فیلم جدایی نادر و سیمین
از مساله طالق یک زوج برای پرداختن به معضالت مربوط
به طبقه اجتماعی ،پول ،دین و مذهب و جنسیت در تهران
استفاده کرد .فیلم قهرمان هم همان راه روشنگری اجتماعی
را در پی میگیرد.
ای .او .اسکات ،روزنامهنگار و منتقد فرهنگی ،در روزنامه
نیویورک تایمز نوشت :فرهادی با نظم و بینش یک

رماننویس دسته اول فیلم میسازد .قهرمان هم تنش و
سرعت یک فیلم مهیج را دارد هم از غنا و تیزبینی یک رمان
سه جلدی قرن نوزدهمی برخوردار است .زمانی که روایت
داستان به پایان تلخ و شیرین و راضی کننده خود میرسد،
ممکن است به این نتیجه برسید که روایت هدف اصلی
نبوده و نیست .در ابتدای فیلم ،رحیم برادر همسر سابقش را
در کارگاهش مالقات میکند .این کارگاه گورستانی باستانی
است که در پهلوی یک صخره کنده شده است .کارگاه با
داربست پوشیده شده که استعارهای برای موضوع این
فیلم جذاب و مبتکرانه هستند؛ مجموعهای از نردبانها و
گذرگاههایی که همزمان اسرار مرگ و زندگی را میپوشانند
و دسترسی به آن را فراهم میکنند.
دبورا یانگ ،نویسنده و روزنامهنگار آمریکایی ،نیز برای نشریه
هالیوود ریپورتر چنین نوشت :اصغر فرهادی کارگردان و
فیلمنامهنویس به لطف کار در تئاتر میتواند درام را در
غافلگیرکنندهترین جاها پیدا کند .قهرمان که بینهایت با
درام طبقه متوسطی جدایی نادر از سیمین تفاوت دارد،
فرهادی را در یک حکایت پیچیده از حقیقتهای نصفه و
نیمه و دروغها به مبانی داستاننویسی ملی باز میگرداند.

خبر

«رام» به تدوین رسید
فیلم کوتاه «رام» روایتی از احوالت درونی انسانی به
تدوین رسید .فیلم کوتاه رام ( )Tamedبه نویسندگی و
کارگردانی صالح بخارایی با اتمام فیلمبرداری هماکنون
در مرحله تدوین قرار دارد .این فیلم برای حضور در
جشنوارههای خارجی آماده نمایش خواهد شد .رام
( )Tamedروایتی مینیمال دارد ،تک پرسوناژ بوده و
علیپویا قاسمی در آن به ایفای نقش پرداخته است.

این فیلم کوتاه سعی در نشان دادن احواالت
درونی انسان را دارد .دیگر عوامل این پروژه شامل
تهیهکننده :صالح بخارایی ،مجری طرح :سجاد
قراگزلو ،مدیر فیلمبرداری :شهریار کاووسی ،طراح
حرکات :سروش کریمینژاد ،طراح گریم :خلیل
نظری ،صداگذار :امیرحسین صادقی ،مدیر تولید:
علی رحیمزاده ،دستیار کارگردان و برنامهریز :مهرنوش

مرکز آرشیو فیلم و تلویزیون  UCLAامریکا با همکاری بنیاد
فرهنگ لس انجلس به مرور آثار نیکی کریمی میپردازد .فیلم
سینمایی سوت پایان به کارگردانی نیکی کریمی در اولین دوره
رویداد آرشیو فیلم و تلویزیون آمریکا به نمایش گذاشته و
نشست پرسش و پاسخ نیز با حضور کارگردان برگزار خواهد
شد.
سوت پایان در سال  ١٣٨٩جایزه بهترین فیلم از جشنواره
مانهایم -هایدلبرگ آلمان و سه جایزه اصلی جشنواره وزول
فرانسه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی و بهترین فیلم از نگاه
تماشاگران و همچنین جایزه معتبر موزه گیمه را دریافت کرده
است .این نمایش در روز  ۱۹دی ( ۹ژانویه) در سالن «بیلی
وایلدر» مرکز آرشیو فیلم و تلویزیون  UCLAبرگزار خواهد شد.
فیلم سینمایی سوت پایان به کارگردانی در بیست و نهمین
دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت ،داستان سامان و سحر
زوج مستندسازی است که زندگی آرامی را در شهر تهران
میگذرانند اما درگیر مشکالتی در ساخت فیلمی تلویزیونی
می شوند .در جشنواره سینمائی «وزول» فرانسه ،هیئت داوران
جوان فرانسه ،جایزه اصلی خود را به این فیلم اهدا کرد .عالوه
بر آن هیئت داوران آسیایی این جشنواره نیز جایزه خود را به
فیلم سوت پایان داد .سومین جایزه را هم انستیتو زبانهای
شرقی پاریس به همراه جایزه نقدی به این فیلم داد.

حسینی ،آهنگساز :بابک کیوانی ،مشاور رسانهای:
امین اعتمادیمجد ،طراحی و ساخت دکور :حنیف
مقدس ،حسام بهاری ،سرپرست گروه بدلکاری :ایمان
باقری ،طراح لباس :شادی بخارایی ،مدیر صحنه:
عطیه پیرعلی ،مدیر تدارکات :مجید محمدی ،منشی
صحنه :یاسمن تبریزی ،عکاس و فیلمبردار پشت
صحنه :فاطمه تقوی هستند.

سینما و تئاتر

تصویربرداری «موشکور»
به پایان رسید

فیلم کوتاه «موش کور» به نویسندگی و کارگردانی محمدحامد ستاری پس از پایان
تصویربرداری مقابل دوربین داوود ملک حسینی و تدوین روی میز حمید نجف یراد در
کزاده تهیه کنندگی «موش کور» را بر
حال طی کردن آخرین مراحل فنی است .رضا مل 
عهده دارد و دانیال خجسته مشاور کارگردان و مجری طرح این پروژه است .این فیلم
که در جغرافیای دورود لرستان تصویربرداری شده است ،پس از پایان مراحل فنی و
پس تولید آماده حضور در جشنوارههای خارجی و داخلی خواهد شد .درخالصه داستان
این پروژه آمده است:ورود یک زن به خوابهای مرد تنهای شیفته طبیعت ،زندگی
کزاده و آزاده کرمی در این فیلم کوتاه
مرد را دستخوش تغییر قرار میدهد .رضامل 
به ایفای نقش پرداخته اند .سایر عوامل «موش کور» عبارتند از نویسنده و کارگردان:
کزاده ،مجری طرح و مشاور کارگردان :دانیال
محمدحامد ستاری ،تهیه کننده :رضا مل 
خجسته،مدیرتصویربرداری:داوودملکحسینی،تدوین:حمیدنجفیراد،طراحیصحنه:
سیناآقایانی،طراحیلباس:مریمنورمحمدی،صدابردار:اشکانطلوعیان،صداگذار:محمد
مهدی جواهری زاده ،موسیقی :پیام آزادی ،طراحی گریم :محسن دارسنج ،بازیگردان:
دانیال خجسته ،اصالح رنگ و نور :فرهاد قدسی ،جلوههای ویژه بصری :امید اقبال ،دستیار
اول کارگردان و برنامه ریز :محمد جواد خواجه ،منشی صحنه :نجمه بقولی ،دستیار دوم
کارگردان :آناهیتا گلفام ،گروه فیلم برداری :محمد تبریزی ،سینا بهادری ،سروش مقنی.

«دینامیت»رکوردفروش
سینما را شکست
سینمای ایران در هفتهای که گذشت ( ۱۱تا  ۱۷دی) ،فروش  ۵میلیارد و ۶۰۰
میلیون تومانی را با  ۲۷۴هزار و  ۹۰۴مخاطب تجربه کرد .این رقم نسبت به هفته
گذشته ،با کاهش  ۳میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومانی مواجه بود.
با مشخص شدن مجموع فروش فیلم «دینامیت» به قیمت  ۳۸میلیارد و ۶۰۰
میلیون تومان این فیلم رکورد فروش سینمای ایران را شکست .در دو سال
گذشته تنها فیلم سینمایی «مطرب» این رکورد را برای خود ثبت کرده بود اما
«دینامیت» که در اوج بحران کرونا و اوایل تیر اکران خود را آغاز کرد ،با ۲۴
هفته اکران ،رکورد فروش فیلم در دوسال اخیر را به نام خود ثبت کرده است.
پس از آن نیز «گشت ارشاد  »۳با فروش  ۳۱میلیارد تومانی در دنبال رسیدن به
رکورد فیلم «دینامیت» است و در جایگاه سوم نیز «قهرمان» با فروش  ۱۱میلیارد
تومانی قرار دارد.
فروش گیشه فیلم سینمایی «مطرب»  ۳۸میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان بود،
البته نمیتوان گفت که «دینامیت» رکورد «مطرب» را شکسته یا خیر ،چون آن
زمان قیمت بلیت  ۲۰هزار تومان بود اما در حال حاضر  ۳۰هزار تومان است .اگر
صرفا بخواهیم فروش گیشه را در نظر بگیریم ساخته مسعود اطیابی توانسته
رکورد «مطرب» را بشکند.

حضورهنرمندان۷۵کشور
درجشنواره فیلمکوتاه «رسام»

 ۵۹اثر در بخش ملی و  ۴۴اثر در بخش بینالملل به مرحله نهایی داوری جشنواره
فیلم کوتاه «رسام» رسیدند .سرهنگ محمود سزاوار رییس سازمان هنری و
امور سینمایی دفاع مقدس از حضور هنرمندان  ۷۵کشور در سومین جشنواره
بینالمللی فیلم کوتاه «رسام» خبر داد و گفت :اختتامیه این رویداد سینمایی
 ۲۹دی در خوزستان برگزار میشود .وی به سطح کیفی آثار رسیده به این رویداد
سینمایی اشاره و عنوان کرد :خوشبختانه در سومین گام این رویداد ،به اذعان
هیات داوران و دبیر جشنواره ،کیفیت آثار سطح باالتری نسبت به دورههای گذشته
پیدا کرده است .رییس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس درباره تعداد
آثار رسیده به جشنواره بیان کرد :امسال در سومین جشنواره فیلم کوتاه «رسام»
در مجموع یک هزار و  ۳۴۸اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که  ۵۹اثر در بخش
ملی و  ۴۴اثر در بخش بینالملل به مرحله نهایی داوری رسیدند .سرهنگ سزاوار
مطرح کرد :علیرغم مشکالتی که جهان به واسطه ویروس کرونا درگیر آن بود اما
خوشبختانه شاهد بودیم که در این رویداد هنرمندان  ۷۵کشور آثارشان را برای
جشنواره ارسال کردند .وی در پایان تاکید کرد :سومین جشنواره «رسام» امسال
با مشارکت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان خوزستان و
منطقه آزاد اروند در تاریخ  ۲۹دی در آبادان و خرمشهر برگزار خواهد شد.
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قائممقام پدیده :پرسپولیس هرچه زودتر بدهی اش را پرداخت کند ،بهتر است!
اسماعیل حیدرپور قائممقام باشگاه پدیده در پایان بازی با پرسپولیس اظهار داشت :با صدری فقط در فضای
مجازی صحبت میکنیم .همیشه قول دادند جلسهای را برگزار کنند ،اما به دلیل مشکالتی که در مورد لیگ
قهرمانان داشتند ،قرار شد هفته بعد جلسهای داشته باشیم .این طلبی است که باید پرداخت شود و هرچه
زودتر هم باشد ،بهتر است.

ورزشی

مستطیل سبز

از هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر؛

اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر با برگزاری  ۸بازی پیگیری
شد و شاگردان ساکت الهامی در نساجی مازندران با یک گل از
سد ذوبآهن گذشتند.
ترکیب نساجی مازندران :علیرضا حقیقی ،سعید غالمعلی بیگی،
رضا جعفری ،ایوب کالنتری ،عبدالکریم اسالمی ،حامد شیری،
مرتضی منصوری ،مهرداد عبدی ،حسن نجفی مرزبان ،مسعود
شجاعی ،اکبر صادقی .سرمربی ساکت الهامی
ترکیب ذوبآهن :حبیب فرعباسی ،حامد نورمحمدی،
سیدمحمد قریشی ،مسعود ابراهی مزاده ،محمد سلطانی مهر،
رضا خالقیفر ،میالد جهانی ،آرمان قاسمی ،سجاد دانایی ،محمد
خدابنده لو ،سینا اسدبیگی .سرمربی مهدی تارتار
داور :سعاد وفاپیشه .کمک داور اول :علیرضا ایلدروم ،کمک
داور دوم :محمد عطایی ،داور چهارم یاسر همرنگ .ناظر داوری:
اکبربخش یزاده
گل :دقیقه  ۴۷ایوب کالنتری برای نساجی مازندران.
لیگ بیست و یکم در شرایطی برای تیم قدیمی و ریشهدار
ذوبآهن رقم خورد که کمتر هواداری از کیفیت بازیها و
نتایج تیم محبوبشان در دوره گذشته اظهار رضایت میکرد!
طبیعی است نتیجهگرا شدن اغلب مربیان و مدیرعامالن باشگاه
ذوبآهن ،خ ُال ستارگان متعصب و وفادار این تیم و عدم
ثبات مدیریتی باشگاه از مهمترین دالیل و عوامل افت کیفی
تیم ذوبآهن در فصل گذشته و فصل جدید بوده است! با
آمدن مهدی تارتار انتظارات مسئوالن باشگاه و هواداران پرشور
این تیم افزایش پیدا کرده و بعد از تحمل یک فصل کسل
کننده و انتقادآمیز ،دوست دارند شاهد بازیهای قابل قبول و

ِ
شکست ذوبآهن و پریوزی سپاهان در شب تساویهای تکراری
مهیجی باشند تا تیم نایب قهرمان آسیا به روزهای درخشان
خود بازگردد.
اگر چه از حیث نتیجهگرایی و کمبود ستاره در تیم ذوبآهن
شرایط چندان تغییری نکرده و امیدواری مقامات مسئول و
هواداران به مهدی تارتار هم تبدیل به ُیاس شده است و به
نوعی می توان گفت آش همانا و کاسه همان است! جوانان
این تیم در کنار با تجربههایی مثل مسعود ابراهیم زاده و میالد
جهانی و ...می نتوانستند انتظارات را بر آورده کنند و شرایط را
برای گاندوهای سبز بهتر نمایند.
درخشش امثال جهانی ،رضاخالقی فر ،محمد خدابنده لو ،محمد
سلطانی مهر و ...می توانست مرهمی باشد بر دلهای زخم دیده
هواداران این تیم پرطرفدار اصفهانی ،تا فراموش کنند درد کمبود
پدیدهها و ستارگان متعصبی همچون مهدی رجب زاده ،محمد
صلصالی ،قاسم حدادیفر و ...را .یادمان نمی رود بازی های
شاداب و حرفهای چند سال پیش ذوبآهن در برابر تیم های
بزرگی همچون استقالل ،پرسپولیس و سپاهان که درخشان بود.
البته جای خالی حسین شنانی در ترکیب تیم ذوبآهن کامأل
مشهود بود .بازیکنی که برای اثبات خودش در این تیم با انگیزه
باالیی بازی می کند ،گرچه باید به بازی سرعت ببخشد ،ذوبی
ها بافقر بازیکن تمام کننده که در زدن ضربات نهایی دقت عمل
خوب و (شم) گلزنی داشته باشند مواجه است ،تیمی که به دو
فوروارد تیز پا و یک هافبک نفوذی که بتواند جانشین خوبی
برای قاسم حدادیفر و مهدی رجب زاده باشد نیاز دارد .جای
این دو اسطوره تکرار نشدنی را چه کسانی گرفته اند که دوست
دارند خود را بزرگ بدانند اما پتانسیل و ابزار الزم را ندارند.
در تیم ذوبآهن چه کسانی به اندازه مهدی رجب زاده ،محمد
صلصالی و قاسم حدادیفر در بین هواداران از محبوبیت

برخوردار بوده اند؟ اسطورههایی که نامشان را ذکر کردیم روی
انگیزههای شخصی و تعصب زیادی که به پیراهن باشگاهی
داشتند محبوبیت پیدا کردند و با بازیهای جذابشان،
تماشاگران ب ه ویژه هواداران را به وجد میآوردند.
نمیدانیم چه سری است که سال به سال تیم ذوبآهن سیر
نزولی طی می کند و این تیم خوب به حاشیه کشیده میشود
تا شائبه ایجاد کند .اگر یکی از مهمترین زمینههای پیشرفت
ورزش باشگاهها ،ثبات مدیریتی و برنامهریزیهای بلندمدت
بدانیم ،بدون اغراق باشگاه ذوبآهن اصفهان این ویژگی مهم
را در سالهای اخیر نداشته است!؟ بدون تردید یکی از دالیل
ناکامی گاندوهای سبز در میدان فوتبال همین تغییرات مداوم
مدیریت است و متأسفانه باشگاه ذوبآهن هیچ برنامه میان
مدت و بلند مدتی ندارد زیرا مدیران باشگاه نمی دانند برای چند
وقت ُ
مستاجر این باشگاه نامدار و قدمتدار هستند.
به هرحال در هفته چهاردهم بیست و یکمین فصل لیگ برتر
فوتبال ایران جام خلیج فارس دیدار دو تیم نساجی مازندران
و ذوبآهن در زمین چمن ورزشگاه امام رضا( ع) برگزار شد
و با نتیجه یک بر صفر به سود تیم نساجی مازندران به پایان
رسيد .تنها شرحی که برای این بازی میتوان داد ،تالش دو
تیم در نیمه اول گلی را در برنداشت و در آغاز بازی در نیمه
دوم شروع توفانی نساجی مازندران در دهانه دروازه ذوب آهن
با دفع توپ توسط سیدمحمد قریشی یک کرنر را برای شاگردان
ساکت الهامی در بر داشت که ارسال مسعود شجاعی و ضربه
سر مهرداد عبدی به تیر دروازه اصابت کرد ودر برگشت با شوت
ایوب کالنتری گل برتری نساجی مازندران به ثبت رسید.
تالش بیامان ذوبیها بارها و بارها مهاجمان ذوبآهن را در
موقعیت خوب گلزنی قرار داد اما دفاع منسجم و مستحکم

و نفوذناپذیر مازنیها و درخشش عالی علیرضا حقیقی اجازه
گلزنی را به ذوبی ها ندادند ،تعویض همزمان چهار بازیکن عارف
رستمی ،علی خدادادی ،امیرحسین صدقی و حسین ابراهیمی
بجای رضا خالقی فر ،میالد جهانی ،مسعود ابراهیم زاده و سجاد
دانایی و متعاقب آن تعویض محمد حسین اسالمی با محمد
خدابنده لو هم در دقايق پایانی نتوانست گل تساوی را به ثمر
برسانند وشکست ذوبآهن  ،ناکامی دیگری را در کارنامه آقای
تارتار به ثبت رساند.
در سایر مسابقات نیز این نتایج حاصل شد.
پرسپولیس با تساوی  1-1برابر پدیده متوقف شد .پیکان تهران
هم در مصاف با آلمینیوم اراک به تساوی  1-1رضایت داد.
گل گهرسیرجان با یک گل از سد هوادار گذشت و بازی فجر
سپاسی با تراکتور سازی هم  1-1مساوی خاتمه پیدا کرد.
استقالل  3بر  2مس رفسنجان را مغلوب کرد و با  32امتیاز
به صدر جدول صعود نمود و فوالد مباركه سپاهان در یک
بازی نفسگیر و سخت موفق شد تیم فوالد خوزستان را  2بر 1
شکست دهد و در رده سوم جدول قرار بگیرد .همچنین صنعت
نفت آبادان  0-2نفت مسجدسلیمان را از پیش رو برداشت.

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی تبصره  ۳ماده  ۱۲۰قانون ثبت
اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان به مساحت  29179/43متر مربع
پالک ۳۵۰فرعی از  ۱۰اصلی که مقدار  1176/04مترمربع آن حریم رودخانه و مقدار  ۱۳۳۵مترمربع آن حریم دره میباشد
ذیل صفحات ۳۴۴و۳۴۶و۳۴۸و ۳۵۰و ۳۵۴و  ۳۳۶و  ۳۴۲دفتر  ۳۸ارنگه به نام خانمها فهیمه و منیژه و فرزانه و
مینا و زهرا و بتول همگی نام خانوادگی صالحی هر یک نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ و آقایان امیر عباس و
عبداله و بیژن همگی نام خانوادگی صالحی هر یک نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و سند مالکیت صادر و
تسلیم گردید سپس خانم ها فهیمه و مینا صالحی اعالم نمودند اصل سند مالکیت نزد آقای بیژن صالحی با توجه به
اینکه در اجرای تبصره  ۳ماده  ۱۲۰مراتب به موجب اخطار ادارای جهت ارائه اصل سند مالكيت اخطار گردیده و نامبرده
در موعد مقرر مراجعه ننمود و با توجه به اینکه اخطار ابالغ واقعی نگردیده لذا در اجرای تبصره  ۳ماده  ۱۲۰قانون ثبت
یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار آگهی می گردد .بدیهی است چنانچه پس از سپری شدن مهلت مقرر اصل سند
مالکیت پالک مذکور به این اداره ارسال نگردد این اداره وفق مقررات اقدام و نسبت به صدور سند مالکیت به نام وراث
درخواست کننده وفق مقررات اقدام خواهد نمود/944 .ف
عباسعلی شوش پاشا  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج  -از طرف اسماعیل کالنتری

خانم افسانه مظفری کاکاوند ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در سمت جنوبی طبقه سوم قطعه ششم تفکیکی بمساحت 177/91
مترمربع بشماره پالک  ۲۵۳۳۸فرعی از  ۱۵۱اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک  ۱۸۸۵فرعی از اصلی مذکور واقع در
اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج ذیل دفتر  ۳۹۸۵و صفحه  ۱۵۸و ثبت  ۱۰۴۱۴۰۸بنام متقاضی ثبت و سند بشماره
چاپی  984551صادر و تسلیم شد و برابر سند رهنی شماره  ۲۹۷۴۴و ۲۹۷۴۵مورخ  1393/5/15دفتر  73کرج در
رهن بانک مسکن قرار گرفته که سند مالكيت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالكيت
المثنی نموده است ،لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده  ۱۲۰آئين نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی
می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالكيت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل
گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند
مالكيت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد/943 .ف
عباسعلی شوش پاشا  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج  -از طرف اسماعیل کالنتری

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم رویا موید جعفری به وكالت از طرف مالک خانم زهرا صالحی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم
نموده است که سند مالکیت  0/5دانگ مشاع از ششدانگ باستثناء بهای ثمنیه اعیان زمین مشجر و مزروعی مشتمل
بر ساختمان و طويله و انبار به مساحت  21102/07متر مربع به شماره  ۳۴۹فرعی از  ۱۰اصلی واقع در اراضی حوزه ثبتی
شهرستان کرج مورد ثبت  ۸۹۹۲صفحه ۳۶۶جلد  ۳۸امالک به نام مالک فوق ثبت و صادر گردیده که مفقود گردیده و
تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت
در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور
باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق
مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد
سند مالكيت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد/947 .ف
عباسعلی شوش پاشا  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج  -از طرف مسلم مرزآرا

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ها سحر و ساغر رضائی به وکالت از طرف مالک خانم فهیمه صالحی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق
شده اعالم نموده است که سند مالکیت  0/5دانگ مشاع از ششدانگ باستثناء بهای ثمنیه اعیان زمین مشجر و مزروعی
مشتمل بر ساختمان و طویله و انبار به مساحت  21102/07متر مربع به شماره  ۳۴۹فرعی از  ۱۰اصلی واقع در اراضی حوزه
ثبتی شهرستان کرج مورد ثبت  ۸۹۹۲صفحه ۳۷۰جلد  ۳۸امالک به نام مالک فوق ثبت و صادر گردیده که مفقود گردیده
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم
تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند
ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد/946 .ف
عباسعلی شوش پاشا  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج

خانم ها سحر و ساغر رضائی به وكالت از طرف مالک خانم
مینا صالحی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق
شده اعالم نموده است که سند مالکیت  0/5دانگ مشاع از
ششدانگباستثناءبهایثمنیهاعیانزمینمشجرومزروعی
مشتمل بر ساختمان و طویله و انبار به مساحت 21102/07

آگهی فقدان سند مالکیت
متر مربع به شماره  ۳۴۹فرعی از  ۱۰اصلی واقع در اراضی نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی
حوزه ثبتی شهرستان کرج مورد ثبت ۸۹۹۲صفحه۳۸۸جلد مدعی وجود سند مالكيت نزد خود و یا انجام معامله نسبت
 ۳۸امالک به نام مالک فوق ثبت و صادر گردیده که مفقود به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده
گردیده و تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده است .روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه

ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نگردد سند مالكيت المثنی طبق مقررات به
متقاضی تسلیم خواهد شد/948.ف
عباسعلی شوش پاشا  -رئیس اداره ثبت اسناد و
امالک ناحیه یک کرج

ورزشی

اعالم مبلغ فروش صیادمنش؛ مهاجم تیم ملی به یک شرط در فنرباغچه میماند
باشگاه فنرباغچه برای فروش صیادمنش مبلغ  5و نیم میلیون یورو تعیین کرده و منتظر پیشنهادی به این اندازه
است تا این بازیکن را بفروشد .در صورتیکه چنین پیشنهادی برای جذب صیادمنش به سران باشگاه فنرباغچه نرسد
می خواهند با تمدید قرارداد مهاجم ایرانی او را در ترکیب تیم حفظ کنند.

نویسنده

با پایان یافتن مجمع انتخاباتی بوکس ،تکلیف رئیس
این فدراسیون المپیکی برای  ۴سال آینده مشخص
شد .این مجمع صبح روز گذشته (شنبه)  ۱۸دی ۱۴۰۰
به میزبانی آکادمی ملی المپیک و ریاست سینا کلهر
معاون فرهنگی وزیر ورزش انجام گرفت که در پایان
حسین ثوری با وجود حواشی و انتقادات فراوان به
نحوه عملکردش در طول  ۴سال گذشته ،بار دیگر به
عنوان مرد شماره یک تشکیالت بوکس کشور شناخته
شد.
حسین ثوری و روحاهلل حسینی دو کاندیدای حاضر
در این انتخابات بودند که در پایان ،حسین ثوری با
کسب  ۲۶رای از  ۴۲آرای موجود ،به عنوان رئیس
فدراسیون بوکس انتخاب شد .حسینی هم  ۱۶رای
کسب کرد .در این مجمع قرار بود سه باشگاه نیز حق
رأی داشته باشند که به دلیل تایید نشدن مدارکشان،
از دادن رای در این انتخابات منع شدند.
به این ترتیب کل آرای موجود در این انتخابات ۴۴
رای بود که طبق اعالم جالل نادمی دبیر مجمع۴۳ ،
عضو در محل برگزاری انتخابات حاضر و حق رای
داشتند .مالک انتخاب برای رئیس جدید نیز  ۲۳رای
از  ۴۳رای موجود بود .طبق اعالم سینا کلهر معاون
فرهنگی وزیر ورزش ،وزارت ورزش و جوانان در این
مجمع رای نداد تا تعداد آرای موجود  ۴۲رای باشد.

مکث

ِ
اندرحکایتانتخاباتبوکس؛

ناظمی نامزد بهترین داور فوتسال جهان شد؛

انتخاب ثوری به عنوان رییس چهار سال آینده این
رشته ،روحاهلل حسینی با عصبانیت مجمع را ترک کرد.
حسینی در حال خروج از محل برگزاری مجمع گفت:
شرایط برای انتخابات مساوی نبود و مجمع به صورت
شفاف برگزار نشد.
او که به شدت عصبی بود ،از حضور در جمع خبرنگاران
و از پاسخ دادن به سواالت خودداری کرد.
استکی :ادعای حسینی را قبول ندارم!
سرمربی تیم ملی بوکس در پاسخ به ادعای روحاهلل
حسینی مبنی بر شفاف نبودن انتخابات عنوان کرد:
این موضوع را تایید نمیکنم؛ بله قبول دارم که شرایط
مساوی نبود و اتفاقا وزنه به نفع حسینی سنگینی
میکرد .اما ُخب رقابت بود و یک نفر باید پیروز
میشد.
استکی ادامه داد :انتخاب از میان ثوری و
حسینی یکی سختترین اتفاقات
زندگیام بود و باید انتخابی
میکردم که سخت بود.
به کربال رفتم و برگشتم،
بعد رای دادم .هر دو
این عزیزان از خانواده
بوکس هستند ،اما اگر
ثوری میخواهد شرایط
بهتر باشد باید تغییراتی
ایجاد کند.

حسینی :مجمع شفاف نبود!
پس از اتمام مجمع انتخاباتی فدراسیون بوکس و

ثوری باید بداند که با چه شرایطی دوباره رئیس
فدراسیون شده و این دوره مهمتر از چهار سال اول
ریاست او است.

ثوری :با کارنامه  ۴ساله ام ،بله را گرفتم!
حسین ثوری پس از انتخابش به عنوان رییس چهار
سال آینده فدراسیون بوکس ،توضیح داد :مجمع به
کارنامه  ۴سال قبل من و همچنین برنامههای آیندهام
بله گفت .چهار سال پیش صحبت مدال جهانی کردیم
که کسب شد و مدال المپیک هم دور از دسترس
نیست .از فردا اردوهای خود را آغاز خواهیم کرد ،با
همان سبک گذشته که در مورد اردوها و تیمها بود.
با تفاوت این که مشکالت را شناسایی کردهایم و با
بیشترین توان پیش خواهیم رفت.
برای انتخابات فقط یک و نیم میلیون هزینه کردم!
او درباره ادعای روحاهلل حسینی مبنی بر مساوی
نبودن شرایط انتخابات ،توضیح داد :تمام
هزینهای که برای این انتخابات کردم یک و
نیم میلیون تومان بود که برای گرفتن کپی
از مدارکم بود و بس .آقای روحاهلل حسینی
هم که برنامه ارائه کردند ،از همین االن اعالم
میکنم در هیات رییسه اگر تمایل دارند در
کنار ما باشند .نیاز بوکس همدلی است و
اهالی بوکس میبایست به آن برسند.
او درباره بوکس بانوان نیز اظهار کرد :تالشهای
اساس ی من این است که با کمک وزارت
ورزش یک کار اساسی صورت بگیرد،
چون بوکس بانوان با رعایت
حجاب اسالمی در کشورهای
اسالمی اجرا میشود و
مشکلی نیست .ما هم از
دورهگذشتهپیگیربودیم
و االن هم هستیم.

با پایان یافتن مجمع انتخاباتی بوکس ،تکلیف رئیس این فدراسیون المپیکی برای  ۴سال آینده
مشخص شد .این مجمع صبح روزگذشته (شنبه)  ۱۸دی  ۱۴۰۰به میزبانی آکادمی ملی المپیک و ریاست سینا
کلهرمعاون فرهنگی وزیرورزش انجامگرفتکه درپایان حسین ثوری با وجود حواشی و انتقادات فراوان به نحوه
عملکردش درطول  ۴سالگذشته ،باردیگربه عنوان مرد شماره یک تشکیالت بوکسکشورشناخته شد.
دیدگاه

مگر قحطالرجال است که ما خبر نداریم؟

سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار

سرانجام رییس رفوزه شده ارتقا گرفت! عجب! حاال باید
باز هم بگوییم هرسال دریغ از پارسال!؟ اصال چه طلبی
اینچسبیدهها از ورزش دارند؟ یا ورزش چه بدهی به
فرمان
اینافراد دارد؟ آقای سجادی! واقعا معلوم هست ِ
سکانداری ورزش مملکت دست چهکسی است؟ این آقا
را با هزار جنگ و دعوا از تکواندو رد کردند ،حاال به او ناز
شست دادید و او را کردید معاون خودتان!؟ قحطالرجال
است که خبر نداریم؟
البته سرانجام معلوم شد که فرمان ورزش خارج از دست
سجادی است ،گرچه حتی اینموضوع هم برای سجادی
بهانه و توجیه خوبی نیست .پوالدگر با  ۲۵سال ریاست
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سالنیبازها

با وجود وعدههای صوری؛ ثوری ماندین شد!
فرهاد غالمعلی

روزنامه

«رفوزه تکواندو» معاون وزیرشد!
در فدراسیون تکواندو هرکاری کرد نتوانست از
هیاتهایی که خودش منصوب کرده
بود رای اعتماد بگیرد ،حاال آقای وزیر
ورزش با چه ادلهای ایشان را حاکم
تمام فدراسیونها کردهاند که ما
خبر نداریم؟ مجمع تکواندو پوالدگر
را رد صالحیت کرد ،حاال چطور
 ۵۲فدراسیون تحت
اختیار پوالدگر نفس
بکشند!؟
جناب سجادی!

جامعه ورزش را ناامید کردید! ُخب همان روزی که
علینژاد با زار و زور رفت و مثال استعفا داد ،حکم
معاونت پوالدگر را میزدید تا اینهمه جامعه
تکواندو عذاب نکشند ،هرچند خوب شد که
پوالدگر با اینوضعیت از تکواندو رفت تا بعدا
قهرمانبازی و سازی نشود.
جناب سجادی! بهرحال با شرایط
فوقالذکر ،دیر یا زود نوبت
به خود شما هم میرسد
و آن روز است که،
دست بر دست میزنید
که دریغ نشنیدم
حدیث دانشمند...

 ۳ایرانی در بین برترینهای فوتسال
جهان سال ۲۰۲۱
سایت بینالمللی «فوتسال پلنت» در پایان هر سال میالدی،
برترینهای بخشهای مختلف فوتسال جهان را معرفی
میکند و این روند را از روز (شنبه) آغاز کرده است .این
سایت نامزدهای برترین داوران فوتسال جهان در سال 2021
را معرفی کرد که نام گالره ناظمی از ایران در این فهرست
دیده میشود.
ناظمی در سال  2021در جام جهانی لیتوانی قضاوت کرد و
در تیم داوری دیدار فینال بین پرتغال و آرژانتین نیز حضور
داشت.
نورالدین بوکوئف از قرقیزستان ،محمد حسن از مصر،
والریا پالما از شیلی ،ماریا استفانیا از آرژانتین ،آنتونی ریلی
از نیوزیلند ،خوسه گایاردو و آلخاندرو مارتینس فلورس از
اسپانیا ،چیارا پرونا از ایتالیا و ایرینا ولیکانووا از روسیه ،سایر
نامزدهای بهترین داور سال  2021فوتسال جهان به شمار
میروند.
فرزانه توسلی دروازهبان فصل گذشته سایپا و ملیپوش
فوتسال ایران در بین  ۱۰دروازهبان برتر زن جهان قرار دارد و
در بخش برترین دروازهبان مرد هم نام علیرضا صمیمی گلر
مس سونگون دیده میشود .پس از آنکه اسامی برترینها
در بخشهای دیگری چون بهترین بازیکن ،بهترین مربی و
بهترین باشگاه اعالم شود ،رایگیری آغاز خواهد شد.

توپ و تور

با دیدار شهداب یزد و لبنیات هراز آمل؛

پایان دوری  ۲ساله
تماشاگرانازوالیبال

هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال مردان یکشنبه( ۱۹دی)
با برگزاری هفت دیدار پیگیری میشود .در این هفته تیم
شهداب یزد میزبان لبنیات هراز آمل است .نماینده یزد در
حالی میزبان شاگردان بهروز عطایی است که با  ۲۲امتیاز
در جایگاه ششم جدول ردهبندی قرار دارد و آمل هم با ۲۸
امتیاز چهارم است.
طبق اعالم باشگاه شهداب یزد قرار است این دیدار با حضور
تماشاگران مرد برگزار شود و بعد از دو سال دوری به دلیل
شیوع ویروس کرونا پای هواداران این رشته به ورزشگاهها
باز شود .در اطالعیه این باشگاه آمده است که با همکاری
و هماهنگی باشگاه شهداب و ستاد مبارزه با کرونا استان
یزد ،مجوز حضور  ۳۰درصدی تماشاگران مرد در بازی روز
یکشنبه و همچنین تمام بازیهای خانگی باقیمانده این
تیم تا پایان فصل که در ورزشگاه اختصاصی شهداب برگزار
میشود ،صادر شد.
ارائه کارت واکسیناسیون (دو دز واکسن)،به همراه داشتن
ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی ،رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی و همکاری با مسووالن ورزشگاه در این مورد از
شروط حضور تماشاگران در ورزشگاه است.
فدراسیون والیبال به تازگی اعالم کرده بود تیمها میتوانند
با هماهنگی با ستاد مبارزه با کرونا استانهای خود نسبت
به اخذ مجوز حضور تماشاگران در ورزشگاهها اقدام کنند و
در صورت تایید ستاد کرونا استان حضور تماشاگران از ۱۸
دی ماه بالمانع است.

روزنامه
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سوژه

والیبال زنان
هدفنیمهنهاییآسیاست؛

سرمربیوالیبالزنانایران:
مجبور به داشتن حجاب نشدهام
نشست خبری الساندرا کمپدلی ،سرمربی ایتالیایی تیم
والیبال زنان ایران در کمیته ملی المپیک برگزار شد .این
مربی ایتالیایی صحبتهایی را انجام داده است که در ادامه
میخوانید:
ایده درخواست برای حضور روی نیمکت ایران چگونه شکل
گرفت؟ من فقط شانسم را میخواستم امتحان کنم .در
ایتالیا ،معمو ًال فرصتهای سطح باال به مردان ارائه میشود.
زنان اغلب به عنوان فیزیوتراپیست یا مدیر تیم استخدام
میشوند .اکنون این یک واقعیت است که اکثریت قریب
به اتفاق مربیان سطح باال از مردان تشکیل شدهاند ،علیرغم
بسیاری از مربیان خوب و شایسته زنان این فرصت به ما
داده نمیشود.
راه رسیدن به فدراسیون ایران چه بود؟ فهمیدم دنبال مربی
زن خارجی هستند و دو سال پیش رزومه را فرستادم .آنها
تحت تأثیر تمرینات فرهنگی و ورزشی من در سطح جوانان
قرار گرفتند ،با والسکو صحبت کردند که همه چیز را تأیید
کرد و پس از این دوره که جهان تغییر کرد ،آنها قدرت و
ثبات الزم را داشتند که دوباره با من تماس بگیرند .من
با چهار نفر دیگر گزینه تیم ملی بودم اما در پایان آبانماه
انتخاب شدم.
آیا اهدافی تعیین شده است؟ با هدف رسیدن به نیمه
نهایی آسیا ،کارمان را شروع میکنیم .تیمهای قدری چون
چین ،ژاپن ،کره و تایلند در آسیا هستند که در بین بیست
تیم برتر جهان قرار دارند .یک هدف بلندپروازانه اما من
دوست ندارم به راحتی کنار بکشم.
آیا در قرارداد ،اقامت شما در ایران پیشبینی شده است؟
در حال حاضر دو هفته است که ایران هستم و در پایان
ژانویه برمی گردم .من یک قرارداد  ۱ + ۱سال خواستم و
میخواهم با جستوجو در تمام استانها کمی وقت
بگذارم تا باشگاهها ،مربیان و دختران را بشناسم .االن در
یکی از هتلهای تهران زندگی میکنم و به سراسر کشور
سفر خواهم کرد.
زن بودن در ایران به چه معناست؟ من می خواهم این
تصور را از بین ببرم که زن مطیع حجاب دارد و کار دیگری
نمیتواند بکند .زنان در ایران آگاه هستند که انتخاب
میکنند نمادی را بپوشند که بخشی از فرهنگ آنهاست.
آنها نوع حجاب را کوتاه یا بلند ،تیره یا رنگی میپوشند اما
آن را به عنوان مسوولیت سخت احساس نمیکنند .هیچ
کس تا به حال مرا مجبور به پوشیدن آن نکرده است ،اما من
این کار را به عنوان نوعی احترام انتخاب کردهام و به هیچ
وجه بر من تأثیر نمیگذارد.
آیا احساس می کنید پیشگام هستید؟ کامال .آنقدر زنان
برای من نامه مینویسند .مساله شجاعت نیست ،بلکه
خواستن رویارویی با یک چالش است ،من همچنین
خوش شانس هستم که خانوادهای دارم که از من حمایت
میکند.

 nسردبیر :مهدی تیموری

 nدبیر تحریریه :محمدرضا ولی زاده

محمدرضا ولی زاده
دبیر تحریریه

استقالل و پرسپولیس از آسیا حذف شدند ،اینبار حتی
دادن ترازهای مالی و صرفا
سندسازی و مثبت نشان ِ
ساختگی هم نتوانست دردی را درمان کند! گرچه حذف
سرخابیها خب ِر چندان عجیب و غریبی هم نبود« ،فاجعه»
زمانی رخ داد که کنفدراسیون آسیا چندی پیش با قریب
پایین مطرحترین تیمهای فوتبال
به  ۴۰۰صفحه ،از باال تا ِ
کشورمان ایراد گرفت.
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حرفهای کردن
ساختار باشگاههای آسیایی ،فرآیند صدور
مجوز حرفهای را در دستور کار قرار داده ،این
مجوز شامل  ۵معیار اصلی و اساسی ورزشی،
زیرساخت ها ،پرسنلی ،حقوقی و مالی هستند
که روی هم رفته دارای حدودا  ۶۰۰آیتم هستند
و تمامی بخشهای یک باشگاه حرفهای را
شامل میشوند که استقالل و پرسپولیس در
هیچکدام از این پنج آیتم ،شرایط مدنظر AFC
را نداشتند.
اما چه شد کع «فاجعه» رخ داد؟ جدا از مواردی
که به استانداردسازی امکانات و تجهیزات فوتبال ایران
برمیگردد ،اینروزها بزرگترین علت حذف استقالل و
پرسپولیس ،معضل مالکیت مشترک معرفی میشود،
بر اساس قوانین ،یک فرد یا یک شرکت و یا یک نهاد
نمیتواند مالکیت مشترک دو باشگاه را در یک لیگ
بدونتعارف درکی برای پذیرش این مهم
داشته باشد ،اما ِ
در ورزش کشورمان وجود ندارد ،گرچه انتقال صوری و

حذف تنها تاوان نیست؛

چه شد که «فاجعه» شد!؟

کاغدی استقالل به وزارت صمت و پرسپولیس به وزارت
قوانین فوتبال در منع دخالت
اقتصاد که باز هم برخالف
ِ
اجرایی دولتیها بود هم  AFCرا متقاعد نکرد.
دومین علت حساسبرسیهای غیرشفاف ای ن دو تیم
است که یک معضل قدیمی برای سرخابیهای پایتخت
بوده ،همچنین سومین دلیل نیز ،بدهیهای سنگین
مالیاتی است که جمعا چیزی حدود  ۵۰۰میلیارد تومان
برآورد میشود ،چهارمین علت بدهیهای میلیاردی است

که استقالل و پرسپولیس به ارگانها و اشخاص مختلف
دارند ،گرچه پنجمین و یکی از مهمترین دالیل حذف
مفتضحانه سرخابیها موضوع «جعل» است ،جایی که
یکی از ای ن دو تیم برخی از مدارک خود را ناشیانه جعل
کرده است .البته ناگفته نماند که ششمین علت حذف
سرخابیها ،ماجراهای حق پخش است که سالیانی است
در فوتبال کشور مغفول مانده است.

اما یقینا این پایان کار نخواهد بود ،پرونده صدور
مجوز حرفهای استقالل ،پرسپولیس و گلگهر از سوی
فدراسیون فوتبال به دبیرخانه کمیته انضباطی و اخالق
 AFCارسال شده است .گویا نقش این کمیته بسیار
تعیین کننده خواهد بود که میتوان جریمه مجدد
فدراسیون فوتبال و حتی سنگینتر را با توجه به تکرار
تخلف ،قطعی دانست و باید دید در قبال سه باشگاه چه
اتفاقی رخ خواهد داد.
در صورتی که مشخص شود استقالل،
پرسپولیس و گلگهر با ارائه اسناد خالف
واقع ،قصد داشتهاند فدراسیون فوتبال و
 AFCرا برای دریافت مجوز حرفهای خود فریب
ً
مسلما باید منتظر تبعات آن هم باشند.
دهند،
تبعاتی که میتواند از جریمه نقدی که حداقل
محکومیت است آغاز شود و تا محرومیت از
حضور در لیگ قهرمانان آسیا که محکومیتی
سنگین خواهد بود ،ادامه پیدا کند .این
محرومیت احتمالی هم فراتر از لیگ قهرمانان
 2022خواهد بود که این تیمها فرصت حضور
ندارند و میتواند منجر به محرومیت آنها از
حضور در فصلهای آینده شود.
تاوان سوءمدیریتهای فوتبال ایران
پس حذف تنها ِ
فوتبال
نیست و حاال باید منتظر ماند و دید برای
ِ
جاعل ما چه تصمیمی گرفته خواهد شد.
غیرحرفهای و ِ
البته ما می دانیم ،شما هم بدانید که حتی این حذف
هم شرایط فوتبال کشور را تغییر نمی دهد؛ یقینا آش
همان آش و کاسه همان کاسه خواهد ماند.

نخود هر آش!

راستی! چقدر خوبیم ما؛

دکتر علی  ساجدی
نویسنده

ً
ابدا در حرفهای بودن ما شک نکنید ،تیمهای ما دارای
زمین تمرین اختصاصی و زمین مسابقه مجهز هستند.
تیمهای ما از حق پخش تلویزیونی و بلیطفروشی
مستقل برخوردارند .تیمهای ما در مسابقات از آخرین
تکنولوژیهای روز دنیا مثل  VARبرخوردارند .تیمهای
ما از روانشناس ،ماساژور و کادرفنی کاربلد بهره
میبرند.

ما«حــرفهای»هستیم!
تیمهای ما برای حضور در مسابقات فیلترهای غیرورزشی
ندارند .تیمهای ما بازیکنان سفارشی و مربیان فرمایشی
ندارند .در تیمهای ما جایگاه تماشاچیانشان به روی
همه باز است و هیچ مشکلی هم در اینباره وجود ندارد.
تیمهای ما نه با تیمملی تداخل بازی و بازیکن دارند نه
با نظام وظیفه به مشکل بر میخورند.
تیمهای ما برای برگزاری مسابقات یا برای رفتن به
اردو نیاز به هزار جور مجوز از فالن نهاد ،بهمان سازمان
غیرورزشی ندارند .تیمهای ما دارای هواپیمای اختصاصی

و اتوبوس اختصاصی (هم نه ،چون خطر مورد منکراتی
دارد) ،بلیط متروی اختصاصی دارند .تیمهای ما گل و
بلبلند و همه چیزشان روال است و کسی هم حق ندارد
بگوید باالی چشمشان ابروست.
پس چطور میشود که فیفا همچین میکند و ما را
غمگین میکند!؟ اصال برویم یک هشتگی چیزی راه
بیندازیم که تیمهای ایرانی حذف شدنی نیستند .یا مثال
هیچ وقت تیمهای ایرانی را تهدید نکنید .نه این هم نه.
راستی! االن دقیقا چه کار باید بکنیم!؟

لژیونرها

شیرین سال نو برای «مهدی»؛
آغا ِز
ِ

کامبک شیرین پورتو درشب درخشش طارمی
در ادامه رقابتهای هفته هفدهم لیگ فوتبال پرتغال،
تیمهای استوریل پرایا و پورتو به مصاف هم رفتند .در این
دیدار مهدی طارمی ،ستاره ایرانی پورتو از ابتدا در ترکیب
تیمش به میدان رفت.
ابتدا آرتورگوز در دقیقه  ۳۸و آندره فرانکو در دقیقه  ۴۳از
روی نقطه پنالتی دروازه یاران طارمی را باز کردند تا استوریل
در نیمه اول با پیروزی راهی رختکن شود .در نیمه دوم
مهدی طارمی در دقیقه  ۴۹گل اول پورتو را به ثمر رساند تا
پورتو به بازی برگردد .در ادامه لوئیس دیاز در دقیقه  ۸۴برای

بار دوم دروازه استوریل را باز کرد تا همه چیز مساوی شود.
پاس گل را مهدی طارمی برای هم تیمی اش مهیا کرد.
در دقیقه  ۹۰چیکو کنسیسائو ،فزرند سرمربی این تیم روی
پاس لوئیس دیاز دروازه استوریل را برای بار سوم باز کرد
تا پورتو کامبک خود را کامل و  ۳امتیاز شیرین دیگر را
کسب کند.
شاگردان کنسیسائو با پیروزی در این دیدار بدون شکست
باقی ماندند و با  ۱۵پیروزی و  ۲مساوی و کسب  ۴۷امتیاز
صدر نشین لیگ فوتبال پرتغال ماندند.

