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امام سجاد(ع)« :کشته شدن عادت ما و شهادتکرامت ماست».
دنیای هواداریاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای استان لرستان راگرامی میدارد
سرمقاله

شهری

ِ
دراست ُمر َدن؛
سالگی زندهنام «ناصر احمدپور» :در
بهبهانۀ 63
ِ

«معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس

ناطق بیواک
ِ

راهور تهران بزرگ» پاسخ داد:

حق تقدم در تردد میدانهای
شهری با کیست؟
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران
بزرگ ،گفت که۷ ،درصد از تصادفات رانندگی در میادین
و تقاطعها روی میدهد که یکی از علل آن ،رعایت
نکردن حق تقدم عبور از سوی رانندگان است .سرهنگ
علی همه خانی افزود :یکی از رایجترین علل وقوع
تصادفات و حوادث رانندگی رعایت نکردن حق تقدم در
هنگام عبور از میادین است که بسیاری از رانندگان از
قوانین و مقررات آن بی اطالع هستند و آن را فراموش
کرده اند.
رعایت حق تقدم در هنگام عبور از میادین میتواند تا
حد زیادی از بروز خیلی از تصادفات جلوگیری کرده
و تعداد حوادث را در میدان کاهش دهد .در هنگام
تصادف در میدان  ۴حالت پیش روی قرار میگیرد و
حالت اول این است که در هنگام ورود به میادین حق
تقدم با وسیله نقلیهای است که داخل میدان در حال
حرکت است یعنی در صورت وقوع تصادف و حادثه
وسیلهای که نقلیهای که تازه وارد میدان شده است
مقصر حادثه است.
حالت دوم زمانی است که هر دو وسیله در حال گردش
در میدان هستند حق تقدم با وسیله نقلیهای است
که به سکوی میدان نزدیکتر است (مرکز میدان) و در
صورت وقوع تصادف خودرویی که به میدان نزدیکتر
است حق تقدم عبور دارد.
حالت سوم در حالی است که هر دو وسیله در حال
گردش و حرکت در میدان هستند ،اما یکی از خودروها
به سمت راست منحرف و یا تغییر مسیر میدهد و با
خودرویی که در مسیر خود در دایره میدان تردد میکند،
برخورد مینماید که در این صورت خودرویی که تغییر
مسیر داده مقصر حادثه و حق تقدم با خودرویی است
که در مسیر صحیح خود تردد میکند.
حالت چهارم در حالی است که هر دو وسیله در حال
گردش و حرکت در میدان هستند ،اما خودرویی قصد
خروج از میدان را دارد که در این صورت حق تقدم با
خودرویی است که داخل میدان در حال گردش است
و خودرویی که قصد خروج از میدان را دارد در صورت
تصادف مقصر حادثه است.
حال ببینید در هنگام عبور از میادین شما در کدام
وضعیت قرار دارید و چگونه میتوانید از برخورد با
خودروها جلوگیری نمایید که معاون آموزش و فرهنگ
ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ به این پرسش پاسخ
دقیق میدهد :هنگام ورود به میدان حتما از سرعت خود
کاسته و دقت کنید حق تقدم با خودروهایی هست که
االن در میدان حضور دارند و حداکثر سرعت در میادین
 ۳۰کیلومتر است که میبایست آنرا رعایت نمایید و
همچنین نکته دومی که میتواند به شما کمک نماید
که در میادین تصادف نکنید رعایت حق تقدم عبور در
میادین است که با مطالعه دقیق  ۴حالت ذکر شده دیگر
تصادف نخواهید داشت.

خبر

مهدی تیموری
سردبیر

آیا انسان خردمند  -آنگونه که در بحث اسطورهشناسی از آن
درحال گذار از تراژدیهاست که پلی بزند به فضای
یاد شدهِ -
مصنوعی «مامور و معذور»گونۀ اکنون-
ش
رباتیک و هو 
ِ
حال فعلیمان،
آینده!؟ بیجا نیست که با رجوع متمرکز به ِ
جویای مسیر خویش در این تندباد دیوانهوا ِر حوادث شویم:
تبدیل «مرگ» از تراژدی به
که این ِسر شدگی قساوتبا ِر
ِ
یک آمار و رسمِ نهروزانه ،بل «لحظهای» ،بطو ِر دقیق حاصل
چهچیزهایی است؟ آیا داوم و بقا و البته حفظ اصالت بشر
در این بلبشو تا رهایی و زیستن در موقعیت میل-آزادی
امکانپذیر خواهد بود؟ شاید! بگذریم...
اسباب فراموشی فراهم
میگویند «خاک سرد است و
ِ
میکند» .من اما میگویم «خشکِ »مان میکند .پژمرده و
دلزده؛ و در مرحلۀ نهاییاشِ ،سر میکند و عادتمان میدهد
به نبودشدنها؛ که طبعا ،متفاوت است با «فراموشی»ِ حاصل
از جهل .ولیکن ،با علمِ آگاه به همۀ این گزارهها و دیگر
بوتیکی رایج ،هستند کسانی که هیچزمان ،نبودشان
مفاهیمِ
ِ
برایت به عادت بدل نمیشود .در اینلحظه که چنین
ک َتن
نوشتاری را شروع به خواندن کردهاید ،مشخصا از ی 
سخن میگویم :ناصر احمدپور.
طول سالهای رفته و بهحرکتدرآوردنش انگیزهای
همواره در ِ
نیروبخش و محرکی باال برایم بهحساب میآمده؛ «قلم» را
میگویم .نه آن قلمی که فتیشوار و با رویکرد نوستالژی،
پشت «ماشین تایپ کهنه و قدیمی» متحجر شده باشد؛ و
یا شکل کالسیک دیگرش ،تنها با «قلم و روی کاغذ سفید
حوالیو کاهی» .قلمی که شخصا از همان ابتدای راه
ِ
سالهای پایانی دهۀ هشتاد -نوشتن را بصورت جدی با
آن آغاز کردم ،همواره بر مدا ِر تاکید و عادت با صفحۀ چند
تاپ شخصی و «تایپ» شکلگرفته .اینیکی،
اینچی لپ ِ
بیان اندیشهها
و
بروز
در
من
نسل
ظاهری
ویژگی
احتماال
ِ
ِ
ِ ِ
روی کاغذ باشد .بدیهی است که تفاوتی هم ندارد .هر فرد
تجارب
که چیزی بنویسد و نوشتارش برآمده از «تفکر» و
ِ
صاحب سخن است؛ حال به هر روشی که
زیستهاش باشد،
ِ
میخواهدباشد...
مقولۀ نگارش از جایی برای من جدیتر شد که بواسطۀ عالقه
شخص
و آشنایی با «فوتبال» و سپس ،رفاقتِ دیرینۀ پدرم با ِ
زندهیاد «ناصر احمدپور» و همکاریهایشان در روزنامههایی

نظیرِ «خبرورزشی»« ،البر ِز ورزشی»« ،نود» و «هوادار» ،که
جملگیشان را ناصرخان از صفر تا صد به اوج رسانده بود،
وارد ادبیاتِ
نوشتاری فوتبال شدم.
ِ
نظر ،موضعگیری ،نقد و بطورکلی ،رویکردهای درستِ عاری
حاصل تجربۀ زیستی و مواجهۀ
بوبغضهای رایج،
از ح 
ِ
مستقیمِ ما با پدیدههای مدنظر است .تا وقتی به پدیده،
فرد یا جریانی نزدیک نشویم و با فاصلهگیری از النگشات،
در کلوزآپ با آنها وارد دیالوگ نشویم ،لمسشان نکنیم و
نبینیمشان ،نتیجهگیری ما از پرنسیپ و شخصیتِ آنان،
استدالل دقیق و درستی است؛ و بهتبع ،شناختِ
فاق ِد هرگونه
ِ
تدقیقشدهای .ای نرا بدینجهت گفتم تا بگویم پیش از آنکه
از نزدیک با شخصیت ،شیوۀ کاری و مرام مسلکِ ناصر

عقب نامش همچنان
احمدپور(چقدر این «زندهیاد» گذاشتن ِ
سخت است!) از نزدیک آشنا شوم ،با توجه به «شنیدههای
صرف و دورادور» که تمامیشان برآمده از قضاوتهای
فودی وقت بود ،توق ِع رویارویی با یک غول
سطحی و فست ِ
و مافیای ترسناکی داشتم که از قضا پشتِ آن چهرۀ جدی
و مصمم و عینکِ همیشگیاش ،سردبی ِر بداخالقی است
که نهتنها به هیچکس احترام نمیگذارد ،که کوچکترین
شأنیتی برای نویسنده و خبرنگار ِان جزء قائل نیست! خیلی
هم هنر کنی و خودت را توی دلش جا کنیَ ،تهتهش جواب
سالمِ خشک و زورکیاش را تحویلت دهد! اما همۀ این
افسانهها و خیالپردازیهای جعلی تنها با یک دیدار ساده،

احتی هرچهتمامتر رنگباخت .تا آنجا که به این نتیجه
بر ِ
ت احدی حتی یکبار صدای داد
رسیدم که احتماال بعید اس 
حین کار شنیده باشد .او «عمیقا» و
و فریاد یا بلندِش را ِ
ناطق بیواکِ تمامعیار.
در ُکنهِ لحظات ،مهربان بود .یک ِ
هم بود و هم نبود .هیچ نمیگفت و همهچیز میگفت.
اهل مماشات ،تعارفات رایج و مرسوم نبود و «صراحتِ
ِ
لهجه»اش ،که از بارزترین ویژگیهایش بود و به همان هم
شناخته میشد ،در روابط دوستانه و کاریاش هم واضح و
شفاف بود .بهیاد دارم که روزگاری نچندان دور ،که روزنامۀ
عنوان واپسین ایستگا ِه فعالیتِ
مطبوعاتی
«هوادار» ،به ِ
ِ
آنمرحوم  -که این «دنیای هوادار» هم میراث همان هوادا ِر
اوست -را میچرخاند ،در برههای بخش کوچکی از کارها
 مشخصا «تایپ»ِ یادداشتها ،آنهم با آن دستخطهایعباس عبدالملکی! -را عهدهدار
وحشتناکِ خودش و زندهیاد ِ
شدم .در یکی از روزها و در میان ترافیکِ کاری ،نوشتاری را
زمان
شخصا درخصوص «مصائب منچست ِر پسافرگوسن» در ِ
سرمربیگری«دیویدمویس»نوشتمکهبااستقبالغیرمنتظرۀ
ِ
او و عباسآقا و البته معاون سردبیرِ وقت« ،مهدی هژبری»ِ
عزیز قرار گرفت و همان شمارۀ فردایش هم کار شد...
یادشبخیر! هیچ یادم نمیرود که نخستین دستمزدم برای
نوشتن را هم از خودش گرفتم! آنهم در شرایطی که فاز و
برحسب رفاقتِ خانوادگی بود و
موقعیتِ همکاری ما موقتی و
ِ
میان ما وجود نداشت؛ اما
کارمندی-دستمزدی
انسن
ِ
اصال میز ِ
شناس مادرزاد دانستهام،
از آنجایی که همواره او را یک روان ِ
معتقدم که با اینکارش ،موتور محرک جدی و نوینی در من
ایجاد کرد .درحقیقت ،مسئله اصال «پول» و مقدا ِر آن نبود .او
جوان تازهکار در یک فضای انحصارزده ،رسمیت
به یک نیروی ِ
بخشیده بود .باعثِ انگیزهام شده بود .به من این آگاهی را
بخشید که «تو برای ما ارزشمندی» .چهچیزی بزرگتر از چنین
یادگاری ارزشمندی برای همۀ عمر؟ پس از چندینسال ،حاال
دیگر با قاطعیت میگویم که «ناصر احمدپور» ،جزو معدود
انسانهایی است که حداقل برای نگارندۀ اینسطور ،نهتنها تا
واپسیندمِ زندگی بدستِ فراموشی سپرده نخواهد شد ،که
معنای تا موتمامِ دراستِ چگونه ُمر َدن و َرس َتن است .حال که
از جای بهتری نظارهگرِ ما هستی ،این پیغامِ کوتاه و شفاف
را مستقیم به خودت میرسانم« :راه و منشت ،همچنان زنده
جنابسردبیر».
است ِ

رفاه و تعاون

آموزش

«معاون رفاه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» مطرح کرد؛

خط فقربرای خانواده
 ۴نفره  ۴میلیون است

«معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش» مطرح کرد:

افت چشمگیرتوانایی نوشتن
دانشآموزان

ابوحمزه معاون رفاه وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :برخی از دستگاهها رقم ۱۰
میلیون تومان را برای خط فقر مطرح کردهاند
که مبنای کارشناسی ندارد و اگر این طور
باشد  ۹۰درصد ایرانیان زیر خط فقر هستند.
به گفته معاون رفاه ،دولتها وظیفه تامین
حداقلهای معیشت برای افراد را دارند و
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با استفاده
از سامانه رفاه ایرانیان سعی میکند با اطالعاتی مانند گردش حساب بانکی ،اطالعات
ملکی ،سفرها ،خودرو ،داشتن فرزند معلول تحت پوشش بهزیستی ،مدرک تحصیلی،
داشتن بیمه و دادههایی که در دستگاههای حاکمیتی بر اساس کد ملی ثبت شده
است تصویری از وضعیت درآمدی و معیشتی مردم ارائه دهد.
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان زیر نظر وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد
شناسنامه رفاهی و اقتصادی افراد ایجاد شده و با مالک قرار دادن اطالعات دهکهای
درآمدی ثروتمند و کم برخوردار را مشخص میکند و تحلیل اطالعات این سامانه
مبنای تصمیمگیری دولت در پرداخت یارانه و سایر امور قرار میگیرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش
گفت :در دوران کرونا و ارائه آموزش مجازی
همواره این سؤال وجود داشت که نحوه و
میزان یادگیری دانشآموزان در این فضا در
مقایسه با آموزش حضوری به چه شکلی است،
پایشی را در این زمینه انجام دادیم و نتیجه
ارزشیابی سال تحصیلی گذشته دانشآموزان
دوره ابتدایی را در تمام دروس و پایههای
تحصیلی با نتایج ارزشیابی دو سال گذشته که مشکل کرونا را نداشتیم ،مقایسه کردیم.
وی افزود :در این مقایسه مشاهده شد که برای دانشآموزان بهویژه پایه اول ابتدایی شاهد
افت چشمگیری در یادگیری مهارتهای سواد پایه خواندن و نوشتن هستیم به شکلی
که در درس بسیار مهمی مثل فارسی پایه اول دبستان که پایه و بنیان سواد دانشآموزان
است ،درصد دانشآموزانی که نتایج «خیلی خوب» کسب کردند 10 ،درصد نسبت به دو
سال گذشته کاهش پیدا کرده است و درصد دانشآموزانی که «نیازمند تالش هستند»،
افزایش پیدا کرده است که حاکی از چالشهای جدی در یادگیری دانشآموزان در خصوص
مهارتهای سواد پایه است.

اجتماعی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «محمد یاراحمدی»
 -شهید مدافع سالمت  -را گرامی می دارد
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نگاه

صنعت

«وزیر صمت» خبر داد:

الزا ِم «جوانگرایی» در دولت و سیاست؛

سارا نصرتی
نویسنده و مترجم

طبیعت «جوان» با عناصری همچون امید ،ابتکار،
صراحت ،خطرپذیری و خستگیناپذیری همراه است
که همه این عناصر برای اداره و پیشرفت یک جامعه
ضروری است ،تا جایی که برخی از مشکالت کنونی
کشور هم می تواند ناشی از فقدان این عناصر باشد.
واژه جوان در دولت ،دولتی برخوردار از روحیه جهادی ،با
نشاط ،پرتالش و دارای انگیزه برای حل مشکالت
کالن کشور است .چنین دولتی در بزنگاه های
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و بینالمللی بجای
بهانه تراشی برای فرار از مسئولیتها ،از تمامی
ظرفیتهای موجود کشور و محیط پیرامون برای
رفع موانع حرکت نظام به سمت اهداف مادی و
معنوی خود بهره میبرد.
مفهوم اصلی از «جوانگرایی» تنها نباید سن
باشد بلکه منظور افرادی فعال ،پویا و دارای تفکر
خالق است .در حقیقت جوانگرایی یعنی روی
کارآمدن جوانان متعهد ،دغدغهمند ،باانگیزه و
انقالبی ،بدونشک در حال حاضر تنها راه نجات
در عرصههای مختلف استفاده از ظرفیت جوان
است.
جوانگرایی در بدنه و بخشهای میانی دولت باعث
میشود احساس انسداد در کشور از بین برود و ذخیره
ارزشمندی برای مدیران ارشد و مجرب آینده فراهم
شود .مزیت استفاده از جوانان در مدیریتها این است
که از نظر برخورداری از حلقه دوستان هم سن خود،
ارزیابی دقیقتر و نزدیکتری به واقعیات و امور دارند و

فقدان امید و ابتکــار
در
ِ

ضمن استفاده از دیدگاههای نسل جدید به خوبی قادر
هستند با آنان ارتباط برقرار کرده و حلقه واسطهای میان
مشکالت و دغدغههای آنان و نسل میانسال به باالی
نظام باشد.
مزیت مهم دیگر که جوان سازی دولت و بدنه مدیریتی
آن را الزم و با اهمیت میکند ،بحث انسداد است که
رهبری هم به آن اشاره دارند .در چند سال اخیر مشکالت

اقتصادی به واسطه تحریمها و برخی بیتدبیریهای
مسئوالن باعث حس درماندگی و انسداد در برخی امور
شده است که در بحرانی مثل شیوع کرونا بیشتر درک
میشود که بطور عمده ناشی از ضعفهای مدیریتی و
عدم برخورداری از روشهای خالقانه است.
استفاده از جوانان باعث میشود در چنین مواقعی کمتر
دچار انسداد در روش و اجرا شده و برای امور مختلف

راه و مسکن

اقساط 2/5میلیون تومانی وام
نهضتملیمسکنبرایکمدرآمدها

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نهضت ملی
مسکن گفت :با برنامهریزی انجام شده در دولت جدید تأمین زمین ،ارائه تسهیالتی
مانند تخفیف در مالیات ساختمان ،انشعابات و مصالح ساختمانی توسط دولت انجام
می شود و ساخت مسکن توسط اشخاص صورت می گیرد.
ویافزود:باتأمیننهضتملیمسکن،سقفتسهیالتنسبتبهسالهایگذشتهچند
برابر افزایش داشته است ،به نحوی که بیش از  50تا  55درصد قیمت تمام شده یک
واحد مسکونی از طریق تسهیالت تأمین می شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تسهیالت پیش
بینی شده امسال حدود  2هزار میلیارد تومان است که نظا م بانکی در بخشهای
مختلف این منابع مالی را پرداخت خواهند کرد ،اضافه کرد :تمام بانکها حدود 20درصد
قیمت مسکن را تسهیالت میدهند ،با هماهنگیهای انجام شده سهمیه همه بانکها
مشخص شده و در حال حاضر مرحله ثبت نام و معرفی متقاضیان را آغاز کردیم.
محمودزاده درباره اقساط خرید این واحدهای مسکونی گفت :باز پرداخت تسهیالت با
نرخ  18درصد محاسبه می شود و در قانون جهش تولید ،صندوق ملی مسکن پیش
بینی شده است که براساس دهک های جامعه ما به التفاوت بین  18درصد را محاسبه
و توسط دولت پرداخت میشود.
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ساماندهیاصنافبدونمجوز،
در دستور کار

چندین گزینه مناسب و بهروز خواهیم داشت که به
شدت گرهگشا خواهد بود .دولت باید نسل جوان را وارد
سیاست و جایگاه آنان را تثبیت کند تا نقش فعال و
سازنده خود را در این عرصه نشان دهند.
استفاده از جوانان در امر سیاستگذاری کشور ،تنها
رهیافت جامع و کارآمد و علمی در توسعه کشور
میباشد .جوانان با دلبستگیهای قابل توجهی که به
توسعه دارند میتوانند با طرح ایدهها ،نظارت جدید
و جامع و کامل و علمی و به روز خود و با اتصاالت
به موقع تکنولوژیک و علمی و مدیریتی با غرب و
طرح سیاست خارجی ،هموار کننده محیط امنیتی
داخلی و خارجی قابل اتکا و با ثباتی را برای کشور
به ارمغان بیاورند.
بنابراین دولت باید به این امر واقف باشد که در
یک زمان واحد نمیتواند هم اندیشه تولید کند و
هم آن را به مرحله اجرا در آورد .در نتیجه مجریان
نظام برای حفظ قدرت سیاسی و موفقیت هرچه
بیشتر کشور ،باید از اندیشه نخبگان و فکر جوانان
استفاده کنند .پس کشور برای رسیدن به پیشرفت
به نیروهای جوان وظیفهشناس ،مسئولیت پذیر،
منصف و متدین نیاز دارد.
حال با توجه به توضیحات فوق میتوان گفت در کشوری
که هویت ملی آن را نیروی فعال و با استعداد تشکیل
میدهند ،توسعه سیاسی کشور را میتوان بر دوش این
سرمایههای طالیی نهاد تا با استفاده از تالش جوانان
از تفرقه و فقدان اجماع نظری که مانع توسعه سیاسی
کشور می شود ،جلوگیری کرد.

سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با اعضای هیات
رئیسه اتاق اصناف ایران و مراکز استانها که با حضور اکبری
تاالر پشتی ،رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار
شد ،اظهار کرد :با استقرار ساختار سازمانی جدید وزارت صمت
ادغام واقعی در وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی به
وقوع پیوست و نحوه حکمرانی تغییر و به روز شد.
وزیر صمت با بیان اینکه در تبصره  ۱۸اصناف دیده،
معافیتهای گمرکی برای اصناف لحاظ شده و تمام مزایایی
که واحدهای صنعتی دارند واحدهای صنفی نیز دارا هستند،
گفت :دفاتر تخصصی رشته فعالیتها همزمان صنف و صنعت
را جلو میبرند و تمام مسائل رشته فعالیتها در حوزه مربوطه
در درون دفاتر تخصصی همان رشته فعالیت پیگیری میشود.
وی همچنین با بیان اینکه در ستاد تنظیم بازار اتاقهای
اصناف ،بازرگانی و تعاون حضور دارند و نظرات بخش
خصوصی در تمام فعالیتها کسب میشود ،با اشاره به
تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای اظهار کرد :اصناف توزیعی
و تولیدی میتوانند از این تفاهم نامه استفاده و مبتنی بر
فاکتورهایالکترونیکیسامانهجامعتجارتتسهیالتدریافت
کنند .این مقام مسئول همچنین گفت :ساماندهی اصناف
بدون مجوز را نیز در دستور کار داریم و پیگیری خواهیم کرد.

نفت و انرژی

اقتصادکالن

احیای قراردادگازی
دردستورکارایران و ترکمنستان

مردم نگران افزایش
درآمدمالیاتینباشند

روز شنبه «جواد اوجی» ،وزیر نفت با «سردار بردی محمداف» ،معاون
رئیس کابینه وزرای ترکمنستان و «رشید مردوف» ،معاون رئیس کابینه
وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستان در ساختمان اصلی وزارت نفت ،دیدار
و گفتوگو کرد.
اوجی پس از پایان نشست با هیئت ترکمنستان ،با بیان اینکه در حوزههای مختلف
مرتبط با انرژی گفتوگوهای خوبی داشتیم ،گفت :سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر
خاک ایران به کشور آذربایجان از ابتدای ماه ژانویه سال جاری میالدی عملیاتی شده
وهمکارانماکهدرایستگاهمیترینگمنطقهسرخسترکمنستانمستقرهستند،بر
اجرای سوآپ با شروع  4تا  5میلیون مترمکعب در روز یا به عبارتی  1.5تا  2میلیارد
مترمکعب در سال نظارت دارند.
وزیر نفت با بیان اینکه روزهای  18و  19دیماه ،اسنادی بین دو طرف امضا شده،
گفت :این اسناد از سوی کارشناسان ایرانی و کارشناسان کشور دوست و برادر،
ترکمنستان ،تهیه شده است و مربوط به حوزههای نفت و گاز میشود که دو طرف
ظرفیت خوبی برای همکاری در این زمینهها دارند.
اوجی افزود :در قراردادهایی که در این دو روز امضا شده ،بر روی احیای قرارداد گازی
و نیز بحث افزایش سوآپ با کشورهای همسایه تمرکز میکنیم.

سیداحسان خاندوزی در مراسم رونمایی از دو محصول خودپرداز ارزی و کارت
ارزی ریالی بانک ملی با تاکید بر اینکه سیاست دولت کاهش فرار مالیاتی است،
گفت :افزایش درآمدهای مالیاتی که در الیحه بودجه سال آینده دیده شده متکی
بر کاهش فرار مالیاتی است ،نه افزایش فشار و بار مالیاتی بر مودیانی که مالیات
خود را به صورت شفاف پرداخت میکنند .این افراد نباید نگران افزایش درآمد
مالیاتی باشند .وی ادامه داد :افزایش مالیاتی دولت تمرکز بر کاهش فرار مودیان و
شناسایی افرادی است که مالیات پرداخت نمیکنند .درصد کمی از مودیان مالیاتی
که بیشترین درآمد را دارند مالیات پرداخت نمیکنند که تمرکز دولت روی این افراد
است .خاندوزی در ادامه با اشاره به رونمایی از خودپرداز ارزی و کارت ارزی و ریالی
بانک ملی گفت :ما از هر ابزاری که بتواند به کاهش تقاضای اسکناس ارز کمک
کنداستقبالمیکنیم.
همچنین در این مراسم محمدرضا فرزین  -مدیرعامل بانک ملی در مورد رونمایی از
دو محصول مذکور توضیح داد :سامانه جدید تحت عنوان کارآ راهاندازی شده است
که افراد میتوانند در بانک ملی حساب ارزی باز کنند و کارت عابربانک دریافت
کنند که با این کار امکان خرید ریالی هم فراهم است و هر زمانی که بخواهند
میتوانند پول خود را برداشت کنند.
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آنتیبادی موجود در شیر مادر نقش محافظتی برای نوزادان در برابر کرونا دارد
مطالعات جدید نشان میدهد شیردهی مادر مبتال به کرونا نه تنها برای نوزاد مضر نیست؛ بلکه آنتیبادی موجود در شیر
مادر برای نوزاد در برابر کرونا نقش محافظتی دارد .مطالعات جدید محققان دانشگاههای روچستر ،واشینگتن ،آرکانزاس
و بیمارستان بریگام با بررسی نمونه شیر  ۶۰مادر نشان میدهد شیر زنان مبتال به کرونا ،حاوی ویروس عامل کرونا
نیست ،این مطالعه نشان میدهد آنتیبادیهای موجود در بدن زنان مبتال به کرونا تا  ۲ماه باقیمیماند.

استان ها

رهبری

«رهبر معظم انقالب» در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم قم مطرح کردند:

مذاکره ،صحبت و تعامل با دشمن در مقطعی به معنای تسلیم شدن نیست

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز
یکشنبه در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم
قم ،قیام تاریخی  ۱۹دی  ۱۳۵۶قم را نشان دهنده «عمق اعتقاد
دینی» و «غیرت دینی همراه با عقالنیت» خواندند و با اشاره
به کینه عمیق امریکا به نظام برخاسته از اعتقادات ملت ایران
گفتند :باید با درک وظیفه کنونی ،با امید و وحدت و قدرت به
روشن آینده حرکت کنیم که در این مسیر
سمت چشم انداز ِ
مسئوالن نیز باید با تقویت و تکمیل ابعاد مردمی ،تالش های
مشهود خود را برای حل مشکالت گسترش دهند.
رهبر انقالب حادثه  ۱۹دی  ۱۳۵۶را منشأ ایجاد حرکتی سلسلهوار
در شهرهای مختلف و در نهایت پیروزی انقالب خواندند و
افزودند :اینگونه حوادث که مضامین قوی و پیامهای بزرگی
برای نسلهای آینده دارند ،نباید در غبار فراموشی ،کمرنگ
شوند .حادثه ۱۹دی و دنبالههای سیاسی -اجتماعی آن،
نشاندهنده عمق اعتقادات دینی مردم بود زیرا اگر امام به
عنوان یک مرجع تقلید و عالِم دینی در مرکزیت آن نبود ،هیچ
شخص و جریان دیگری نمیتوانست ملت را شهر به شهر به
خروش و قیام وادارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به محوریت علمای دینی
اجتماعی
شجاع و سیاستشناس در اغلب حوادث تاریخی و
ِ
 ۱۵۰سال اخیر ایران از جمله قضیه تنباکو ،نهضت مشروطه،
حادثه گوهرشاد ،قیام  ۳۰تیر و قیام  ۱۵خرداد گفتند :عناصر
با نفوذ ممکن است شماری از مردم را به حرکت درآورند اما به
موج درآوردن اقیانوس عظیم ملت در مقابل استعمار و استکبار
و دنبالههای آنها ،فقط کار عالِم و مرجع دینی است و از همین
جا میتوان راز دشمنی عمیق مستکبران را با دین ،علمای
دینی ،علمای سیاسی ،فقه سیاسی و اسالم سیاسی درک
کرد.
ایشان با اشاره به کسانی که شعار «مرگ بر امریکا» را
علت خصومت همیشگی استکبار با جمهوری اسالمی
میدانند ،افزودند :امریکا از بُن دندان با نظام
اسالمی دشمن است زیرا این نظام را برخاسته از
دین و مظهر اعتقادات دینی ملت میداند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،غیرت دینی
را از دیگر عوامل قیام  ۱۹دی برشمردند و
گفتند :برخی تالش و تبلیغ میکنند که
غیرت دینی را «بیمنطقی و خشونت»
بنامند اما حقیقت این است که غیرت
دینی همراه با عقالنیت و برخاسته از
بصیرت است و بصیرت نیز شعبه و مظهری از

عقالنیت است ضمن اینکه در عمل نیز در اغلب موارد ،غیرت
دینی با عقالنیت همراه بوده است.
دینی همراه با
ایشان امام خمینی(رض) را مظهر کامل غیرت ِ
عقالنیت و خردمندی دانستند و افزودند :شاگرد شایسته امام،
آیتاهلل مصباح نیز ،هم در غیرت دینی در اوج بود و هم در
عقالنیت یک فیلسوف به معنی واقعی کلمه بود.
رهبر انقالب تصمیم رژیم طاغوت برای چاپ مقاله موهن درباره
امام در یکی از روزنامهها را تصمیمی براساس محاسبه و نقشه
خواندند و گفتند :طاغوت با درک نفوذ روزافزون امام در مردم،
میخواست جایگا ِه انگیزهبخش و انرژیبخش ایشان را تن ّزل
دهد و مرکزیت نهضت را از بین ببرد و اگر مشت محکم مردم
قم در  ۱۹دی  ۵۶به سینه طاغوت نمیخورد ،این حرکت را در
شکلهای مختلف ادامه میداد.
رهبر انقالب با اشاره به پشتگرمی طاغوت به حمایت
واشنگتن و سخنان کارتر رئیسجمهو ِر وقتِ امریکا در  ۱۰دی
 ۵۶در تهران افزودند :کارتر براساس محاسبات غلط امریکاییها
که همچنان ادامه دارد ،ایر ِان پهلوی را «جزیره ثبات» نامید اما
قیام مردم قم و سلسله قیامهای بعد از آن ،بهگونهای نقشه
محاسباتی رژیم و امریکا را بر هم زد که کارتر مجبور شد سال
 ،۵۷ژنرالی بهنام هایزر را به ایران بفرستد تا با کشتار ،کودتا یا
هر روش دیگر ،نهضت اسالمی ملت ایران را سرکوب کند که به
فضل الهی ناکام ماند.
حضرت آیتاهلل خامنهای به شهادت رساندن سردار سلیمانی را
نمونه دیگری از استمرار محاسبات غلط امریکای یها دانستند
و افزودند :تروریستها میخواستند حاج قاسم را بهعنوان
نماد حرکت عظیمی که نمایندهاش بود از
بین ببرند ،اما حرکت عظیم و ابراز ارادت
و محبت عمومی ملت ایران و مردم
کشورهای دیگر در دومین سالگرد شهادت
سردار ،به عنوان یک حرکت عظیم ناشی از
دست قدرت خداوند ،نشان داد که دستگاه
ً
محاسباتی امریکاییها ً
انصافا معیوب و
حقا و
خراب است.
رهبر انقالب با اشاره به گذشت  ۴۳سال از
روزهای پر شکوه پیروزی انقالب و برپایی
نظام مردمساالری دینی ،وظیفه یک
ملتِ زنده را عبرت گرفتن از
گذشته ،شناخت

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  ۳۴۲و  340دفتر  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 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

وظایف کنونی ،و تعیین چشمانداز و گامهای استوار برای
حرکت پر قدرت به سمت آن چشم انداز دانستند و افزودند:
این وظیفهدانی و آیندهشناسی موجب کامیابی و پیروزی نهایی
یعنی حیات طیبه ملت ایران و تأمین دین ،دنیا و رفاه روحی و
جسمی برای ملت خواهد شد.
ایشان «غیرت دینی» را عامل نجات کشور در بزنگاههای مختلف
و تبدیل کردن تهدیدها به فرصت خواندند و افزودند :غیرت
دینی را حفظ کنید زیرا این غیرت دینی مردم بود که کشور را
در دفاع مقدس -یعنی آن جنگ بینالمللی که آمریکا ،شوروی،
ناتو و ارتجا ِع آن روز برای به زانو در آوردن انقالب به راه انداخته
بودند -پیروز کرد.
رهبر انقالب ،تشییع تاریخی شهید سلیمانی را نمونه دیگری از
فور ِان غیرتِ فرصتساز مردم دانستند و گفتند :در آن مراسم،
ملت ایران بار دیگر وحدت و هویت دینی و انقالبی خود را
عیان کرد و اگر آن پیکر مقدس به سوریه ،لبنان و پاکستان نیز
میرفت ،همانند ایران و عراق مورد استقبال عظیم ملتهای
مسلمان قرار میگرفت.
ایشان  ۹دی  ۸۸را مصداق دیگری از ّ
تجلی غیرت دینی مردم
خواندند و خاطرنشان کردند :در آن حادثه نیز غیرت دینی مردم
آثار سوء تهدیدها را از بین برد و آنها را به فرصت تبدیل کرد،
بنابراین باید گویندگان ،نویسندگان و صاحبان نفوذ تالش کنند
تا غیرت دینی مردم محفوظ بماند.
حضرت آیتاهلل خامنهای «حساسیتزدایی از اصول و مبانی
انقالب بهوسیله تبلیغات وسیع در فضای مجازی و رسانههای
بیگانه و برجستهسازی سخنان افراد کممایه و پر ادعا» را از
دیگر برنامههای دشمنان دانستند و گفتند :اصول انقالب از
جمله «شکلگیری حکومت و جامعه بر اساس هندسه دینی»،
«استقالل» و«مبارزه با فساد و بیعدالتی» نباید تضعیف شوند.
ایشان در همین زمینه افزودند« :تسلیم نشدن در برابر دشمن
مستکبر و زورگو» نیز جزو اصول انقالب است و اینکه در
مقطعی با دشمن مذاکره ،صحبت و تعامل شود به معنای
تسلیم شدن در مقابل آن نیست ،همچنانکه تا کنون تسلیم
نشده و از این پس نیز نخواهیم شد.
ایشان با تأکید بر اینکه پایبندی به اصول انقالب از مهمترین
ابزارهای پیشرفت کشور است ،خاطرنشان کردند :در طول این
 ۴۳سال هر جا پیشرفت و حرکت کردهایم ،محصول روحیه و
مجاهدت افراد مؤمن و انقالبی بوده و هر جا کار زمین مانده،
پای فرصتطلبی ،فساد ،اشرافیگری و نگاههای غیرانقالبی در
میان است.
حضرت آیتاهلل خامنهای در تذکری دیگر ،همگان را به «حفظ

وحدت و انسجام ملی» فراخواندند و تأکید کردند :البته در
خصوص بعضی که در مقابل انقالب میایستند ،انقالب
چارهای جز ایستادگی ندارد اما نباید «اختالف نظر و سلیقه» به
جبههگیری در مقابل یکدیگر ،تضعیف امید و مخدوش شدن
انسجام عمومی منجر شود.
ایشان با اشاره به تخصص برخی دشمنان انقالب در سیاست
«تفرقه بینداز و حکومت کن» و تالش آنها برای ایجاد اختالفهای
مذهبی و درگیر کردن شیعه و س ّنی ،افزودند :نباید اجازه داد این
مسائل در کشور اتفاق بیفتد و اوج بگیرد ،همچنانکه قرنها
است شیعه و س ّنی در کشور در کنار یکدیگر و بدون درگیری
و اختالف زندگی کردهاند ،بنابراین نباید برای اختالفها بهانهای
بهوجود بیاید که خوشبختانه نیز بهوجود نیامده است .حاال یک
کسی حرف غلطی میزند و یک نفر هم احساس تکلیف میکند
اما این مسائل را نباید ادامه داد و همه باید انسجام عمومی
را حفظ کنند .ایشان ،جمهوری اسالمی ایران را مظهر اسالم
و حاکمیت امت اسالمی خواندند و با اشاره به اظهار عالقه و
تعصب اهل سنت در کشورهای مختلف به جمهوری اسالمی،
گفتند :مراسمهای عظیم تجلیل از شهید سلیمانی در کشورهای
اسالمی نمونهای از این عالقه و تعصب و پشتیبانی امت
اسالمی از جمهوری اسالمی از شرق آسیا تا غرب آفریقا است.
ایشان با اشاره به مکتوم ماندن موفقیتهای جمهوری اسالمی
در عرصههای گوناگون ،افزودند :با وجود مشکالت اقتصادی و
معیشتی بخصوص برای طبقات ضعیف و مشکالتی همچون
مشکالت بانکی و مالیاتی ،جمهوری اسالمی دستاوردهای مهمی
در بخشهای مختلف داشته که باید برای مردم و کسانی که فقط
با بیان مشکالت از این موفقیتها غافل هستند ،بیان شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تحسین گرایش مردمی و محسوس
دولت ،تقویت و تکمیل این حرکت را ضروری خواندند و
افزودند :باید به وعدهها نیز در موعِد خود عمل کرد و اگر به
هر دلیلی اجرای وعده ممکن نشد ،صریح و صادقانه برای مردم
توضیح داد.
ایشان ایجاد سازوکاری برای استفاده از دیدگاهها و شیوههای
پیشنهادی صاحبنظران ،متخصصان و مردم و بررسی چگونگی
استفاده از مشارکتهای مردمی را در اقدامات دولت الزم دانستند
و به دولتمردان توصیه کردند از ظرفیتهای مردمی برای نظارت
عمومی بر مسائلی نظیر فساد و ویژهخواری نیز استفاده کنند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان تأکید کردند :مسئوالن با
تالش
همه وجود برای مردم کار کنند و با نیت خالص ،کار و ِ
محسوس فعلی را گسترش دهند تا خداوند این تالشها را
ِ
هرچه بیشتر پُر برکت گرداند.

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  ۳۴۲و  340دفتر  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  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 ۱۲۰
قانون 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

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 ۸۹۹۲صفحه۳6۸جلد 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

فرهنگی

هشدار چشمپزشکان :افزایش نزدیکبینی کودکان در دوران کرونا!
انجمن حرفهای چشمپزشکان آلمان با اشاره به کاهش فعالیتهای تفریحی کودکان در دوران کرونا از والدین خواسته تا با آنها بیشتر
در خارج از خانه وقت بگذارنند .در غیر این صورت نزدیکبینی ،کودکان را تهدید خواهد کرد ،لودگر وولرینگ ،سخنگوی این انجمن به
خبرگزاری آلمان گفته است« :ما هنوز دادهای در این باره در دست نداریم اما مطالعات قبلی حاکی از احتمال چنین تأثیری است».
او نور روز را عامل مهمی در جلوگیری از نزدیکبین شدن کودکان برشمرد و گفت ،حتی نور کمجان روز بهتر از نور مصنوعی است.

روزنامه

دوشنبه  20دی  -1400شماره 929

جشنوارهها

رسانه

«ماشینم را بران» بهرتین فیلم انجمن میل فیلم منتقدان آمریاک شد

«ماشینم را بران» برنده جایزه بهترین فیلم انجمن ملی
منتقدان فیلم آمریکا شده و یک جایزه دیگر به لیست بلند
جوایز بزرگی اضافه کرده که تا به حال از گروههای منتقدان
دریافت کرده است .درام ژاپنی ساخته ریوسوکه هاماگوچی
پیش از این برنده جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان
فیلم لسآنجلس و حلقه منتقدان فیلم نیویورک هم
شده بود.
همچنین «ماشینم را بران» در کنار کسب عنوان بهترین
فیلم ،موفق به کسب جایزه بهترین کارگردان ،بهترین
فیلمنامه و بهترین بازیگر برای هیدتوشی نیشیجیما
هم از انجمن ملی منتقدان شد .در بخش بهترین فیلم
پس از «ماشینم را بران» با کسب  ۴۸امتیاز« ،مامان
کوچولو» و «قدرت سگ» برندگان دوم و سوم شدند و
به ترتیب  ۲۵و  ۲۳رای به دست آوردند.
فیلمهای «داستان وست ساید»« ،قدرت سگ» و
«مامان کوچولو» از جمله نامهایی بودند که در چند بخش
اصلی جزو نامزدهای اصلی بودند .ریوسوکه هاماگوچی در
بخش کارگردانی با  ۴۶رای بهترین کارگردان شد و جین
کمپیون برای «قدرت سگ» و سلین سیاما برای «مامان
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کوچولو» دومین و سومین کارگردان منتخب شدند و به
ترتیب  ۳۶و  ۲۸رای به دست آوردند.
پنهلوپه کروز به خاطر نقشآفرینی در «مادران موازی» برنده
جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول شد .روث نگا برای «عبور»

برنده جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل و اندرس دنیلسن
لی برای «بدترین آدم دنیا» برنده جایزه بهترین بازیگر مرد
نقش مکمل شد .انیمیشن «فرار کن» جایزه بهترین فیلم
غیرداستانی را به خود اختصاص داد و «شوالیه سبز» جایزه

بهترین تصویربرداری را برد.
انجمن ملی منتقدان فیلم آمریکا سازمانی معتبر است که
اعضایی از سراسر نشریههای برتر حوزه سرگرمی و همچنین
اعضای آزاد سرشناس دارد .جاستین چنگ از لس آنجلس
تایمز رییس هیات مدیره این سازمان است.
هر فیلمی که در سال  ۲۰۲۱در آمریکا چه در سینماها
و چه در پلتفرمهای استریمینگ اکران شده باشد،
میتواند در این جایزه شرکت کند .برخالف بسیاری از
گروههای دیگر ،این جایزه پروسه اعالم نامزدی ندارد.
برنده جوایز اول و دوم و سوم برای هر بخش به همراه
میزان رأیی که آوردهاند ،معرفی میشوند که اغلب
نشان میدهد چقدر رقابت نزدیک است.
سال گذشته «سرزمین آوارگان» برنده جایزه
بهترین فیلم شد و فقط با اختالف  ۲رای توانست
«نخستین گاو» را کنار بزند .پیش از آن هم
«پارازیت» یا «انگل» بهترین فیلم منتخب این انجمن
شده بود که در نهایت به عنوان بهترین فیلم اسکار هم
انتخاب شد .این انجمن در بخش بهترین فیلم خارجی
انتخابی انجام نمیدهد.

بازارجشنواره فیلم برلین مجازی شد
جشنواره بینالمللی فیلم برلین در یک اعالم رسمی از
مجازی شدن بازار این جشنواره در دوره جدید خبر داد،
جشنواره بینالمللی فیلم برلین با ارسال ایمیلی رسمی
اعالم کرد بازار فیلم این جشنواره که پیش از این قرار
بود به صورت ترکیبی برگزار شود ،امسال نیز همچون
دوره پیش کام ًال به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
این سایت اعالم کرد که علیرغم تمامی تالشها برای

حضوری برگزار کردن این دوره از بازار فیلم ،به دلیل
شیوع دوباره سویه جدید بیماری کووید  ،۱۹امسال
نیز بازار به صورت مجازی برگزار خواهد شد .هفتاد و
دومین دوره از جشنواره بینالمللی فیلم برلین امسال
از  ۲۱بهمن تا  ۱اسفند برگزار خواهد شد .بنیاد سینمایی
فارابی همچون سالهای پیشین ،چتر سینمای ایران را
در این بازار مهم بینالمللی برپا خواهد کرد.

آغاز ثبتنام اهالی رسانه برای
حضور در جشنواره تئاتر فجر
ثبت درخواست صدور کارت ویژه اصحاب رسانه برای
حضور در جشنواره چهلم از ساعت  ۲۴روز یکشنبه  ۱۹دی
از طریق سایت رسمی جشنواره آغاز میشود و تا ساعت
ی ادامه دارد .ثبت نام نمایندگان تمامی
 ۲۴یکشنبه  ۲۶د 
رسانههای مرتبط و تکمیل فرم مربوطه جهت صدور کارت
الکترونیکی برای حضور در تماشاخانههای زیر مجموعه
جشنواره الزامی است.
امسال نیز همچون سال گذشته شرایط به گونهای
است که ستاد جشنواره علیرغم میل باطنی نمیتواند
بر حضور همه فعاالن این حوزه اصرار ورزد ،به همین
جهت و به منظور تماشای آثار جشنواره در صورت اعالم
محدودیتهای بهداشتی از سوی مراکز رسمی کدی برای
متقاضیان در نظر خواهد گرفت که با آن میتوانند از
بستر فضای مجازی و در پلتفرمی که معرفی خواهد
شد آثار را تماشا کنند .هم چنین در صورت نداشتن
محدودیت کرونایی و تعیین میزان بهرهمندی از ظرفیت
سالنها متقاضیان میتوانند با دریافت کد برای دریافت
بلیت اقدام کنند.
در این دوره ،روابط عمومی جشنواره برای حضور اصحاب
رسانه کارتی صادر خواهد کرد که معرف آنها خواهد بود.
این کارتها برای حضور در فضای تاالرها و تماشاخانهها
تعریف شده است و تماشای نمایشها به صورت حضوری
ً
صرفا از طریق ارائه بلیط الکترونیکی میسر خواهد بود.
آپلود کارت واکسن کرونا توسط اهالی رسانه جهت
تماشای آثار جشنواره ضروری است .چهلمین جشنواره
بینالمللی تئاتر فجر از  ۱۴تا  ۲۶بهمن به دبیری حسین
مسافرآستانه برگزار میشود .اخبار و رویدادهای چهلمین
جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در سایت  fitf.irدر دسترس
است.

سینما و تئاتر

«اسپایدرمن» در آستانه غرق کردن
«تایتانیک» با  ۶۶۶میلیون دالر

جدیدترین قسمت از مجموعه «اسپایدرمن» شنبه  ۸.۳میلیون دالر دیگر به فروش خود
اضافه کرد و انتظار میرود تا پایان یکشنبه بتواند فروش خود در آمریکای شمالی را به
 ۶۶۶.۵میلیون دالر برساند و به این ترتیب با پشت سر گذاشتن  ۶۵۹.۳میلیون دالر
فروش«تایتانیک»جیمزکامرونتبدیلبهششمینفیلمپرفروشتاریخآمریکاشود.این
فیلم همچنین «دنیای ژوراسیک» با ۶۵۲میلیون دالر فروش را پشت سر خواهد گذاشت.
شرکت تحلیل دادههای باکس آفیسی انتلیجنس میگوید فیلم «اسپایدرمن :راهی
به خانه نیست» تا به حال توانسته در آمریکا و کانادا  ۵۴.۴میلیون قطعه بلیت
بفروشد .به این ترتیب ،حتی با وجود اینکه سویه اومیکرون باعث شده خیلیها در
ژانویه خانهنشین شوند« ،اسپایدرمن» هنوز دارد مردم را به سینماها میکشاند و انتظار
میرود فروش آخر هفته چهارم خود را به  ۳۰میلیون دالر از نمایش در  ۴۰۱۲پرده
سینما برساند .فیلم موزیکال خانوادگی «آواز بخوان  »۲با فروش تخمینی  ۱۰.۳میلیون
دالر تا پایان یکشنبه در رتبه دوم باکس آفیس آمریکا قرار میگیرد و فیلم اکشن
« »۳۵۵که نخستین آخر هفته اکران خود را تجربه میکند با  ۴.۳میلیون دالر سوم
میشود .این در حالی است که انتظار میرفت « »۳۵۵بتواند با جمع پرستاره خود تا ۷
میلیون دالر در آخر هفته اول بفروشد .جسیکا چستین ،لوپیتا نیونگاو ،پنلوپه کروز،
دایان کروگر و فن بینگبینگ در این فیلم بازی میکنند .

فراخوانجشنوارهفیلمکوتاه

«ماه» منتشر شد

سازمان بسیج هنرمندان کشور به منظور شناسایی و معرفی برترین آثار کوتاه
هنری اولین جشنواره هنری فیلم  ۶۰ثانیهای خود را برگزار میکند ،به منظور
شناسایی و معرفی برترین آثار کوتاه هنری در سطح کشور و ایجاد رقابت سازنده
بین فیلمسازان و ایجاد جریان سازی در ایده پردازی فیلم کوتاه ،سازمان بسیج
هنرمندان کشور اولین جشنواره هنری فیلم  ۶۰ثانیهای خود را برگزار میکند.
به گفته سیدامین جواهری دبیر جشنواره ،فیلمهایی که با رویکردی خالقانه و
نوآورانه به موضوعات جهاد سالمت (مقابله با کرونا) که به نوعی محور اصلی
جشنواره به حساب آمده تهیه شوند از اهمیت ویژهتری برخوردار هستند.
همچنینترویجفرهنگصرفهجویی،ترویجوگسترشنماز،وجدانکاریومعرفی
الگوهای برتر ،مبارزه با اعتیاد و ترویج ازدواج آسان از دیگر موضوعات جشنواره است.
تمامی اشخاصی که فیلمهای کوتاه داستانی و تجربی خود را با مدت زمان حداکثر
 ۶۰ثانیه (با دوربین موبایل یا دوربین حرفهای) تهیه کردهاند ،میتوانند آثار خود را
با تکمیل مشخصات فردی به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند .دریافت آثار از ۱۸
دی  ۱۴۰۰آغاز و تا  ۱۸بهمن ماه ادامه خواهد یافت .اسامی آثار راه یافته به بخش
مسابقه  ۲۲بهمن ماه اعالم خواهد شد .پس از مرحله انتخاب ۳۰ ،فیلم به هیات
داوران اعالم و فیلمهای منتخب به مدت  ۱هفته در فضای مجازی اکران میشوند.

«دینامیت»؛پرفروش
اماکم تماشاگر

صبح روز شنبه خبر رکوردشکنی فیلم سینمایی «دینامیت» به کارگردانی مسعود
اطیابی ،با فروش بیش از  ۳۸میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان در برخی خبرگزاریها
منتشر شد .این فیلم سینمایی در حالی رکورد فروش سینمای ایران را شکسته
است که نزدیک به  ۲۰۰روز از آغاز اکران آن میگذرد و حدود  ۱میلیون و ۷۴۰
هزار تماشاگر داشته است .جستوجو در آمار فروش فیلمها در سالهای گذشته،
ما را به اعداد و ارقام دیگری میرساند؛ فیلم سینمایی «مطرب» به کارگردانی
مصطفی کیایی که در سال  ۹۸اکران شد ،توانسته بود با فروش حدود  ۳۸میلیارد
و  ۸۴میلیون تومان ،مخاطب  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار نفری به همراه داشته باشد؛
البته «مطرب» این تماشاگر را تنها در  ۸۲روز یعنی کمتر از نصف زمان حضور
«دینامیت» روی پرده سینما به دست آورد.
سال قبل از آن هم ( )۱۳۹۷فیلم سینمایی «هزارپا» به کارگردانی ابوالحسن داوودی
روی پرده سینما به نمایش در آمد که توانست در مدت زمان  ۵۰روز ،بیش از ۴
میلیون مخاطب و بیش از  ۳۸میلیارد و  ۴۸میلیون تومان فروش را تجربه کند.
با این توضیحات ،میتوان دالیلی را برای رکوردشکنی دینامیت در فروش سینمایی
برشمرد؛ از افزایش دو برابری زمان اکران فیلم تا به امروز گرفته تا افزایش قیمت
بلیت و احتما ًال افزایش تعداد سالنهای سینما.
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ایران بدون اسکوچیچ به مصاف عراق میرود
کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) آرای انضباطی مرتبط با بازیهای مرحله انتخابی جام جهانی
 2022قطر را منتشر کرد که در یکی از این حکمها ،دراگان اسکوچیچ به دلیل رفتار غیرورزشیاش در قبال
حریف که در بازی با لبنان در تاریخ  11نوامبر  20( 2021آبان) داشت ،یک جلسه از همراهی تیم ملی محروم و
مبلغ پنج هزار فرانک سوئیس هم جریمه نقدی شد.

دیدگاه

پوتور
تو 

یک معاون و دو معارفه؛

این اتوبان یک طرفه است!
به عملکرد حمید سجادی
در وزارت ورزش و جوانان
در همین مدت کوتاه هم
نقدهای فراوانی وارد است،
اما نمیتوانیم در برابر حرف
و ادعای غیرورزشیها و
سیدرضا فیض آبادی
فرصتطلبانی که هر دم
نویسنده و روزنامه نگار
منتظرند یک اتفاقی بیافتد
تا به بهانه آن بیایند و بر
وزیر ورزش حملهور شوند ،هم سکوت کنیم.
مخاطب سخنان ما ،معدود نمایندگانی است که هر کدام
ِ
سعی میکنند از نهاد قانونی مجلس به تخریب وزیر بپردازند
و در فرصتهای مناسب تبلیغاتی هم برای خود داشته
باشند .تنی چند از اینها که البته مسبوق به سابقه هم
هستند ،در افتضاح پرونده ویلموتس چند روزی رسانهگردی
را شروع کرده بودند و خود را ضدفساد در فوتبال معرفی
میکردند و پس از اینکه فضا فروکش کرد ،آنها هم ساکت
شدند و دیگر خبری ازشان نبود .هرچند حاال هم درخصوص
حذف استقالل و پرسپولیس و چند علت دیگر به وزارت
ورزش حمله کردهاند و از نقاط ضعف بزرگِ سجادی سخن
میگویند.
بجای اینصحبتها ،آقایان به مردم بگویند ،پرونده
ویلموتس به کجا رسیده است؟ اگر بنابر دادخواست و حق
و عدالتطلبی و جلوگیری از هرج و مرج بیتالمال باشد،
نفر اول پرونده ویلموتس شخص وزیر سابق ورزش و جوانان
است .فدراسیون فوتبال بر اساس توصیه کتبی سلطانیفر
به گزینهای بنام ویلموتس رسید و این موضوع یک حقیقت
محض است.
درضمن خو ِد هیات رییسه گذشته فدراسیون فوتبال هم
دخیل بودند و جالب است که جز رییس و دبیر بقیه اعضای
هیات رییسه فعلی همانهایی هستند که قرارداد ویلموتس
را امضا کردهاند و حاال هم با وجود تخلفات متعدد در
فدراسیون فوتبال ،سمتهای مهمی مثل ریاست بر سازمان
لیگ را هم دارا شدهاند .اصال بفرمایند که با این گروه چه
خواهید کرد و آیا امکانش هست که در یک محکمه صالحه
بیایند و توضیح دهند که چرا چنین قرارداد وحشتناکی را
امضا کردهاند؟ آیا منافعی هم افراد دخیل در پرونده دارند
و داشتند؟
گرچه معاون قهرمانی را به سجادی تحمیل کردند و در
تحمیلی بودن پوالدگر همین بس که سجادی در مراسم
معارفه معاونش حضور نیافت و بعدا با فشار همان
باالدستی یک معارفه دومی برگزار کردند تا پوالدگر خودش
را معاون موجه جا بزند ،اما همه اهالیفن میدانند که
سجادی روی این یکی سفت و سخت ایستاده بود و بعید
است این زوج به آخر راه برسند.
یعنی سجادی و پوالدگر که از همین االن باهم موضع دارند
هرچه به بازیهای اسیایی نزدیکتر شویم ،اختالفاتشان
بیشتر خواهد شد .در حقیقت اتوبانی که سجادی و پوالدگر
در آن حرکت میکنند یکطرفه است و خدا آخر و عاقبتش را
برای ورزش مملکت بخیر کند.

ورزشی

ِ
حکایت روابطی که جای ضوابط را گرفته است؛

حضورتامشاگرانوالیبالدراستانهاهم«سفاریش»شد!؟
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

براساس کدام ضابطهای در یزد ،گنبد و گرگان ،تماشاگران
اجازه ورود به سالن مسابقات پیدا میکنند اما در سایر
شهرها نهتنها ورود تماشاگران ممنوع است که از ورود
خبرنگاران و عکاسان ،بدون کارت صادره از سوی ُ
هیات
والیبال استان جلوگیری به عمل میآید!؟ اگر بحث
رعایت فاصلهها و پروتکلهای بهداشتی است ،سالنهای
شش هزار نفری ارومیه و اصفهان حداقل میتواند
پذیرای  ۵۰۰تماشاگر مشتاق باشند ،چرا تبعیض و چرا
یک بام و دو هوا!؟
مشکل از فدراسیون والیبال است یا از مسئوالن ادارات
کل و ُ
هیاتهای والیبال و پزشکی ورزشی؟ وقتی قرار
باشد فاصلهها با وضعیت مطلوب رعایت شود و داشتن
کارت تزریق دز دوم واکسن مالک باشد چه ایرادی
دارد در تمام سالنهای محل برگزاری مسابقات
لیگ این امر لحاظ شود؟ مگر اینکه تالش و
پیگیری مدیران کل ورزش و جوانان ،روُسای
ُ
هیاتهای والیبال و پزشکی ورزشی از
یکسو و ازطرف دیگر تبعیض قائل شدن
فدراسیون والیبال عامل این تفاوتها
باشد که برخالف دستورالعمل سازمان
لیگ و فدراسیون پزشکی ورزشی است!
سخن اصلی و اساسی نگارنده به بازی
گرفتن باشگاهها و مربیان تیمهاست ،برنده
شدن به هر قیمتی! گاهی اوقات حرفهایی
هست که علیرغم درست و صحیح بودن فقط به
درد زینتالمجالس شدن میخورد! فقط باد هواست
و در عمل اجرای آن بسته به ذوق و سلیقه و دلخواه
مسئوالن برگزاری مسابقات است!
بهعنوان نمونه اجازه ورود تماشاگر به سالنهای محل
برگزاری مسابقات لیگ برتر هفته شانزدهم در شهرهای
گنبد ،گرگان و یزد که نزدیک به دوسال است برای
پیشگیری و ابتال به بیماری کرونا از ممنوعیت ورود
تماشاگران به سالنهای سرپوشیده سخن در اینخصوص
سر میدهیم اما حتی نیمی از صحبتهایمان را هم
عمل نمیکنیم.
آیا مدیران ما به اجرای مصوبات پزشکی ورزشی اهمیت
الزم را میدهند؟ بطور قطع و یقین اگر به نیمی از آنچه
که سخن میگویند عمل میکردند ،حال و روزمان این
نبود که شاهد فوت عده بیشماری از هموطنانمان بخاطر
ابتال به ویروس کرونا باشیم!
نکته دیگری که عنوان کردنش الزامی است ،بحث رعایت
دستورالعملهای بهداشتی برای ویروس جدید اومیکرون
است که به مراتب خطرناک تر از کرونا است ،که با
نهایت ُتاسف خبرهای ناگواری از فوت همه روزه تنی
چند از همنوعان و هموطنان عزیزمان از گوشه و کنار به

گوش میرسد .اگر این اخبار صحت دارد که دارد ،چطور
است که در شرایط کنونی در سالنهای برخی شهرهای
شمالی و شرقی میتوان با رعایت پروتکلهای بهداشتی
و فاصلهها اجازه ورود به تعدادی تماشاگر را داد اما در
سایر نقاط در این زمینه بشدت مانع از ورود تماشاگر به
سالن ها می شوند!
مخاطبان محترم به ویژه هواداران والیبال
یقین دارم
ِ
پاسخ این سئوالها را بهتر از نگارنده میدانند و الزم
به تکرار نیست ،اگر هم کسی بخواهد پیرامون آن بحث
و گفتوگو و یا اعتراض کند ،با هزاران دلیل و برهان
از سوی فدراسیوننشینها مواجه میشود که نظر به
درخواست مدیران کل و ُ
هیاتهای والیبال و موافقت
ُ
هیاتهای پزشکی ورزشی و با در نظر گرفتن رعایت
کامل پروتکلهای بهداشتی و فواصل صندلیها اجازه
ورود  ۴۰۰تماشاگر داده شده است ،که جوابی است
بهتبرانگیز!

برای اثبات سخنان باال شاهد داریم و معتقدیم یک مدیر
باید به اصول مدیریتی و وظایف خود آشنا باشد و به
اموری که به او سپرده شده با ضوابط به انجام آنها
بپردازد و نه با روابط تمرکز خود را معطوف کار غیراصولی
کند!
در ورزش مديران شایسته و قابلی داریم که دارای سالها
تجربهاند و از قوانین پیروی میکنند و صداقت کالم
دارند و تحت هیچ شرایطی رنگ عوض نمیکنند و پایبند
اصول و مقررات هستند .حاال که سخن به اینجا کشیده
شده ،اجازه میخواهم تا کالم را در همين زمینه ادامه
دهم ،چه فرقی است بین آقای یونس حسنزاده با سایر
ناظران و نمایندههای فدراسیون که همزمان و در یک
روز جمعی از سیاسیون در خانه والیبال شاهد برگزاری
مسابقه باشند و در اصفهان خبرنگارانی که در جایگاه
خبرنگاران نشسته بودند از سالن اخراج شوند!

اجرای قانون اگر هدفمند است باید در همهجا لحاظ
شود ،حال چه عواملی باعث گردیده تا فدراسیون اجرای
قانون وعظ شده را نادیده انگاشته و حاضر به قبول این
دوگانگی و تبعیض شده است ،اهلل اعلم.
تماشاگران پرشور و مشتاق والیبال اصفهان هم انتظار
چنین موهبتی را دارند و در تخصص مدیران باشگاه
فوالد مبارکه سپاهان هم هست که تمامی محیط
سالن وصندلی ها را ضد عفونی وفاصله گذاری کند .از
مناقشات و درگیریهای بیهوده در والیبال که چگونه
مانند موریانه دارد همه چیز را از درون تهی میکند
سخن نمیگوییم ،که در این سالهای اخیر راه به
صواب نبرده و ُ
منشا تمامی آنها ضعف مدیریتی بوده
که حکایات و پیامدهای ناخوشایند خاص خود را به
دنبال داشته است! که مسئوالن فدراسیون بارها از
موضع خود سخن گفتهاند و برهانهای خود را میآورند،
بدون آنکه توجهی به دالیل طرف مقابل داشته باشند!
به همین خاطر همه می دانند تا چرخ فدراسیون با این
روند می چرخد پرداختن به این داستانها سرانجامی
در بر نخواهد داشت.
و اما شواهد :آمادهسازی و عالمتگذاری صندلیها و
ضدعفونی کامل ورزشگاه اختصاصی شهداب برای
حضور هواداران فهیم و خونگرم شهداب یزد
برای اولین بار پس از دو سال ...خوش بحال
هواداران والیبال شهر بادگیرها.
بر زمینی مدیر کل ورزش و جوانان
استان گلستان ،مجوز ورود  ۴۰۰تماشاگر
برای سالن المپیک گنبد و سالن امام
خمینی(ره) گرگان دریافت کرده است.
خوشتان باشه والیبالدوستان ترکمن
صحرا مهد والیبال ایران.
بله قضیه از این قرار است که بدنبال تقاضای
مدیران کل ورزش و جوانان ،باشگاهها و
ُ
هیاتهای این دو استان از فدراسیون والیبال
برای ورود تماشاگران در هفته شانزدهم لیگ برتر
فدراسیون مجوز حضور تماشاگر در بازیهای هفته
شانزدهم می گیرند و برگزاری این خواسته از مدیران
را به ستاد کرونای استان ها محول می کنند تا بدین
طریق مدیران دلسوز و کاربلد استان گلستان طی رایزنی
با ستاد کرونای استان سرانجام برای هر یک از سالنهای
امام خمینی گرگان که در این هفته پذیرای راهیاب ملل
مریوان است و سالن المپیک گنبد که از تیم صدرجدولی
فوالد مبارکه سپاهان پذیرایی خواهد کرد ،مجوز ورود
 ۴۰۰تماشاگر را با رعایت پروتکلهای بهداشتی بگیرند،
البته شرط ورود تماشاگران مبتنی بر تزریق ُدز دوم کرونا
نیز میباشد.
با این حساب یا مقامات بهداشت و درمان در مورد شیوع
ویروس اومیکرون دروغ میگویند و شایعه است که
نیست و یا اینکه سالمت بازیکنان تیم های شرکتکننده
در مسابقات لیگ برای آقایان فدراسیوننشین اهمیتی
ندارد ،که ندارد؟! تا وقتی که وزیر ورزش و مقامات
باالدستی در این بحث به یک نقطه مشترک نرسند،
سخنان ما و اعتراض باشگاهها و مربیان راه بجایی
نخواهند برد.

براساس کدام ضابطهای در یزد ،گنبد و گرگان ،تماشاگران اجازه ورود به سالن مسابقات پیدا
میکنند اما در سایر شهرها نهتنها ورود تماشاگران ممنوع است که از ورود خبرنگاران و عکاسان ،بدون
کارت صادره از سوی ُ
هیات والیبال استان جلوگیری به عمل میآید!؟ اگر بحث رعایت فاصلهها و پروتکلهای
بهداشتی است ،سالنهای شش هزار نفری ارومیه و اصفهان حداقل میتواند پذیرای  ۵۰۰تماشاگر مشتاق
باشند ،چرا تبعیض و چرا یک بام و دو هوا!؟

خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس در حال حاضر محال است!
قربانزاده ،رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد :زیان انباشته استقالل  232میلیارد و  12میلیارد تومان هم زیان
مربوط به سال گذشته این باشگاه است که با این وضعیت امکان عرضه به بورس را ندارد .همچنین پرسپولیس هم
هنوز صورتهای مالی خود را ارائه نداده است!

ورزشی
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لژیونرها

کجسلیقگیها در «معاونت توسعه ورزش قهرمانی» ادامه دارد؛

همه چیز درباره جایزه پوشکاش؛

تقدی ِموزیر،تحمیلبهورزش!
محمدرضا ولی زاده
دبیر تحریریه

سرانجام جناب سجادی پس از  ۲۸روز بالتکلیفی در
مهمترین معاونتِ وزارتخانهاش ،طی حکمی با نظر به
تعهد ،تخصص و تجربیاتی ارزشمند(!) سیدمحمد پوالدگر
را بهعنوان معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و
جوانان منصوب کرد.
جناب پوالدگر از سال  62آغاز شد ،جایی
دوران مدیریتی ِ
ت هیاتهای
که فعالیت خود را در پستهای ریاس 
تکواندو استانهای مرکزی و قم آغاز کرد و سپس در سال
 73با عنوان نایبرئیسی به فدراسیون تکواندو راه یافت و
پس از هفتسال ،ریاست فدراسیون را هم بدست گرفت،
نمودن پلههای ترقی
ناب خود را در جهتِ طی
تا استعدا ِد ِ
ِ
مدیریت عالی ورزش کشور ،به منصه ظهور برساند.
پوالدگر از سال  79تا پایان آذرماه  ،۱۴۰۰ریاست فدراسیون
تکواندو را در پنج دوره متوالی و برعهده داشت ،رییس
فدراسیونی که پس از دو دهه فعالیت در تکواندو ،چند
رو ِز پیش ،کارزار انتخاباتی تکواندو را به هادی ساعی
واگذار کرد و پس از بیست و اندی سال حضوری مستمر،
سرانجام شکست را در برابر قهرمان اسبق المپیک پذیرفت.
به هر جهت ،درخصوص عملکر ِد سیدمحمد پوالدگر در
فدراسیون تکواندو در سالیان اخیر ،صحبتهای بسیاری
مطرح شده است و ما هم به هر نحوی به کرات از
سوءمدیریتهای موجود در فدراسیون و نزول سط ِح فنی
تکواندوی ایران در سط ِح جهانی گفتیم و نوشتیم ،اما
جدا از تمامِ اظهارنظرهای موافقین و مخالفین پوالدگر،

فدراسیون تکواندو تحت مدیریتِ پیرمر ِد اصفهانی ،طی
دو دهه فعالیتِ مستمر و البته با در نظر گرفتن تمامِ
ظرفیتهای باالی تکواندو کشور که نمی توان از آن ها
صرف نظر کرد ،سرآغازی قابلقبول و پایانی بسیار ضعیف
داشته است.
اما بطور کلی چندان نمیتوان کارنامه کاری صاحبمنصب
جدید کلیدیترین معاونت وزارت ورزش و جوانان را برای
حضور در سمتی به این اهمیت ،قابل دفاع قلمداد کرد و
همینامر میتواند مهمترین نگرانی اهالی ورزش پس از
انتصاب پوالدگر در پست معاونت قهرمانی وزارت ورزش
ِ
و جوانان باشد.
انتصاب سیدمحمد پوالدگر ابهاماتِ
بدونشک
ِ
بسیاری را برای اهالی ورزش بوجود آورده
است که باید توسطِ شخص وزیر بهصورت
شفاف مطرح گردد ،در وهله اول مهمترین
نکته جایی است که باید پاس ِخ آن مشخص
دالیل انتخاب پوالدگر برای
شودِ ،
این پست چه بوده است؟ آیا
عملکردش در فدراسیون
تکواندو تا این حد
تحسینبرانگیز و مقبول
واقع شده که تنها چند
نیاوردن
روز پس از رای
ِ
در انتخابات فدراسیون،
پستی به مراتب باالتر و
البته مهمتر به او اهدا
شده است؟
شخص وزیر ورزش در
اصال ِ
این انتصاب نقشی داشته
عنوان
یا پوالدگر را هم به ِ
سفارش برخی ،تقدیم
معاونت قهرمانی و تحمیل

کارآمدن
ورزش مملکت کردهاند؟ پیش از اینهم با روی
ِ
عدهای ،به یقین رسیده بودیم که قحطالرجال در ورزش
مملکت بیداد میکند ،اما نمیدانستیم فاجعه تا این
حد پیش رفته که یک مدیر ناموفق با تکیه بر قانون
پایستگی مدیران به صندلی معاونتی خواهد رسید ،که
بهعنوان کلیدیترین معاونتهای این حوزه در ورزش
مطرح میشود و با توجه ماموریتهایی که در ارتباط با
 ۵۱فدراسیون ورزشی و شرایط آنها در حوزههای مختلف
دارد ،میتواند نقش تعیین کنندهای را در آینده صدراتِ
جناب سجادی در وزارت ورزش و جوانان دولت سیزدهم
ایفا کند.
حال در شرایطی که پوالدگر نتوانسته حتی
رای اعتماد هیاتهای استانی منصوب شده
خود را هم در انتخابات تکواندو جلب کند،
چطور میخواهد بهعنوان معاون اول وزیر،
برای  ۵۱فدراسیون ورزشی و البته استقالل و
پرسپولیس تصمیمسازی کند!؟ گرچه این
انتصاب باز هم نشان داد ،هنوز
نصب معاونت ورزش
هم برای ِ
قهرمانی ،کجسلیقگیها
ادامه دارد و تغییر دولتها
هم این معضل را برطرف
نمیکند ،پیش از این،
محمدرضا داورزنی و
مهدی علینژاد بعد از
حضور در راس یک
فدراسیون در معاونت
قهرمانی مشغول کار
شدند و حاال نوبت به
پوالدگر رسیده است،
تا سیر این انتصاب های
فاجعه بار را تکمیل کند.

ِ
عنوان سفارش برخی،
شخص وزیر ورزش در این انتصاب نقشی داشته یا پوالدگر را هم به
اصال
ِ
تقدیم معاونت قهرمانی و تحمیل ورزش مملکتکردهاند؟

«مهدی» در یک قدمی جایزه بزرگ
مهدی طارمی یک گام تا رسیدن به جایزه پوشکاش فاصله دارد،
جایزه پوشکاش از تاریخ  ۲۰اکتبر  ۲۰۰۹به زننده زیباترین گل
سال اهدا میشود .نام این جایزه به افتخار فرانس پوشکاش
بازیکن تیم شکست ناپذیر مجارستان دهه  ۱۹۵۰و رئال مادرید
دهه  ۱۹۶۰انتخاب شده است .تا کنون هیچ بازیکنی موفق به
دریافت جایزه پوشکاش بیش از یکبار نشده است و البته تا
کنون هیچ فوتبالیست زنی موفق به دریافت جایزه پوشکاش
نشده است .امسال مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران
شانس دریافت این جایزه را دارد و در بین  ۳بازیکن نهایی است.
تا سال  ،۲۰۱۸برنده کام ًال بر اساس رای طرفداران در وب سایت
رسمی فیفا تعیین می شد .با این حال ،پس از یک جنجال در
جایزه  ،۲۰۱۸فیفا رویه را تغییر داد .در حال حاضر ،این جایزه
توسط کارشناسان منتخب فیفا تعیین می شود ،که برنده را بر
اساس رای مردم انتخاب می کنند.
گل مهدی طارمی به چلسی ،در جمع سه گل برتر سال ۲۰۲۱
فیفا قرار گرفت و برای کسب جایزه پوشکاش با اریک المال و
پاتریک شیک رقابت میکند .او سال گذشته در دیدار برگشت
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا دروازه چلسی را به
صورت قیچی برگردان باز کرد و از سوی فیفا به عنوان زننده یکی
از بهترین گلهای سال گذشته میالدی نام گرفت.
طارمی اکنون با پاتریک شیک (مهاجم اهل جمهوری چک و
باشگاه لورکوزن آلمان) و اریک المال (مهاجم اهل آرژانتین و
باشگاه سویا اسپانیا) رقابت خواهد کرد.
تمام برندگان جایزه پوشکاش 2009 :کریستیانو رونالدو2010 ،
حمیت آلتینتاپ ۲۰۱۱ ،نیمار ۲۰۱۲ ،میروسالو ستاچ۲۰۱۳ ،
زالتان ابراهیموویچ ۲۰۱۴ ،خامس رودریگز ۲۰۱۵ ،وندل لیرا،
 ۲۰۱۶مهد فائز سوبری ۲۰۱۷ ،اولیور ژیرو ۲۰۱۸ ،محمد صالح،
 ۲۰۱۹دنیل زوری۲۰۲۰ ،سون هیونگ مین همچنین لیونل
مسی ،روبرت لواندوفسکی و محمد صالح از سوی فیفا بهعنوان
سه نامزد نهایی کسب جایزه بازیکن برتر سال  ۲۰۲۱معرفی
شدند .لیونل مسی که چندی پیش جایزه توپ طال را به دست
آورد حاال برای کسب عنوان بهترین بازیکن سال فیفا باید با
روبرت لواندوفسی مهاجم بایرن مونیخ و محمد صالح مهاجم
مصری لیورپول رقابت کند .همچنین روبرتو مانچینی ،توماس
توخل و پپ گواردیوال نیز  ۳نامزد نهایی برترین مربی سال
هستند .طبق اعالم فیفا ،مراسم اهدای جوایز بهترین های این
نهاد در سال  ۲۰۲۱در تاریخ  ۱۷ژانویه ( ۲۸دی) برگزار میشود.

توپ و تور

پایان ناکامیهای سپاهان در والیبال؛

شکست بهروزعطایی درجدال مربیان ملی

هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال مردان روز یکشنبه۱۹،
دی با هفت دیدار در شهرهای رفسنجان ،گرگان ،تهران،
رامسر ،گنبد ،یزد و ورامین پیگیری شد.

تیم سپاهان اصفهان پس از سه هفته ناکامی به
سختی شهرداری گنبد را شکست داد .شاگردان رحمان
محمدیراد در تیم اصفهان سه بر دو پیروز شدند تا با
 ۳۹امتیاز همچنان صدرنشین لیگ باشند .تیم پیکان
تهران با پیروزی سه بر صفر مقابل آذرباتری ارومیه ۳۳
امتیازی شد و با شهرداری ارومیه همامتیاز شد اما
همچنان در رتبه سومجدول ردهبندی قرار دارد.
تقابل سرمربی و مربی تیم ملی هم یکی از دیدارهای
جالب این هفته بود .شاگردان بهروز عطایی (سرمربی
تیم ملی) در یزد به مصاف شهداب رفتند که در پایان
نماینده یزد در سه ست پیاپی به پیروزی رسید تا علیرضا
طلوعکیان برنده این تقابل باشد.
در این هفته بعد از دو سال دوری به دلیل شیوع
ویروس کرونا ،پای هواداران به ورزشگاهها باز و در برخی
از دیدارها بلیت فروشی انجام شد.
نتایج کامل هفته شانزدهم لیگ برتر مردان به قرار زیر
است:
مس رفسنجان  ۲ - ۳فوالد سیرجان ایرانیان :ست اول

( ۲۵بر  ،)۱۹ست دوم ( ۲۴بر  ،)۲۶ست سوم ( ۲۰بر ،)۲۵
ست چهارم ( ۲۵بر  ،)۲۳ست پنجم ( ۱۵بر )۱۱
پاس گرگان  ۲ - ۳راهیاب ملل مریوان :ست اول ( ۲۱بر
،)۲۵ست دوم ( ۲۵بر  ،)۲۳ست سوم ( ۲۵بر  ،)۱۷ست
چهارم ( ۲۳بر  ،)۲۵ست پنجم ( ۱۵بر )۱۲
پیکان  - ۳صفر آذرباتری ارومیه :ست اول ( ۲۵بر ،)۱۹
ست دوم ( ۲۵بر  ،)۱۸ست سوم ( ۲۵بر )۱۹
هورسان رامسر  ۱ - ۳شهرداری ارومیه :ست اول ( ۲۵بر
 ،)۱۹ست دوم ( ۲۵بر  ،)۱۸ست سوم ( ۲۶بر  ،)۲۸ست
چهارم ( ۲۶بر )۲۴
شهرداری گنبد  ۳ - ۲فوالد مبارکه سپاهان :ست اول
( ۲۵بر  ،)۲۳ست دوم ( ۲۳بر ،)۲۵ست سوم ( ۱۷بر
 ،)۲۵ست چهارم ( ۲۵بر  ،)۲۲ست پنجم ( ۱۰بر )۱۵
شهداب یزد  - ۳صفر لبنیات هراز آمل :ست اول ( ۲۵بر
 ،)۲۱ست دوم ( ۲۵بر  ،)۲۱ست سوم ( ۲۵بر )۲۱
شهرداری ورامین  ۲ - ۳سایپا :ست اول( ۲۵بر  ،)۱۹ست
دوم( ۱۸بر  ،)۲۵ست سوم( ۱۹بر ،)۲۵ست چهارم (۲۵
بر  ،)۲۰ست پنجم ( ۱۵بر )۱۲

«روزنامهاکیپفرانسه»نوشت؛

عدم توافق لیون با زنیت بر سر قیمت
انتقالآزمون
لیون فرانسه قادر به توافق با زنیت روسیه بر سر قیمت انتقال
سردار آزمون نیست .روزنامه اکیپ فرانسه اعالم کرد که؛ آینده
سردار آزمون همچنان مبهم است و لیون فرانسه به عنوان تیم
جدی خواهان این بازیکن با زنیت سنپترزبورگ نمیتواند روی
مسائل مالی توافق کند .بر اساس این گزارش؛ مذاکره مدیران
تیمهای لیون فرانسه و زنیت روسیه درباره انتقال سردار آزمون به
خاطر قیمت این بازیکن به تعویق افتاد .لیون حاضر به پرداخت
 3میلیون یورو است اما زنیت دو برابر این مبلغ را میخواهد.
البته لیون این موضوع را میداند که سردار آزمون تابستان سال
جاری میالدی بازیکن آزاد خواهد شد و میتواند به صورت رایگان
زنیت را ترک کند .نقلوانتقالهای زمستانی آخرین شانس زنیت
برای کسب درآمد از فروش سردار آزمون است.

روزنامه
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