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

آموزش

«وزیرآموزش و پرورش» خبر داد:

از ستاد کرونا خواستهایم تا جایی که
امکان دارد مدارس حضوری شوند
«یوسف نوری» -وزیرآموزش و پرورش -در هزار و ششمین
جلسه شورای عالی آموزش اظهار کرد :آموزش و پرورش در
دوران کرونا از لحاظ جامعه شناختی ،فرهنگی ،اجتماعی
و ...دچار آسیبهای زیادی شده است .هر چند کرونا
آموزش و پرورش را دچار مشکل کرد ولی فرصتهای
خوبی برای برون رفت از آموزش سنتی و استفاده از
روشهای آموزش مدرن در اختیار آموزش و پرورش قرار
داد.
وزیر آموزش و پرورش گفت :برای ساماندهی فضای مجازی
در حوزه یادگیری دانشآموزان باید برنامهریزی متناسب با
شرایط و مقتضیات جامعه انجام شود .استفاده از روشهای
آموزشی مدارس خاص یکی از راههای مؤثر ارائه آموزش به
دانش آموزان است؛ در این مدارس معلمان در دوران کرونا از
موقعیتهای یادگیری مختلف از جمله فضای آزاد و برخی
اوقات از مساجد و برنامه بوم برای ارائه آموزش به دانش
آموزان استفاده کردند ،این روش یک نوع مهارت استفاده از
موقعیتهای مختلف برای آموزش و یادگیری دانش آموزان
است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این که مدارس همواره
باید آماده ارائه خدمات آموزشی و تربیتی به دانش آموزان
باشند ،تأکید کرد :از ستاد ملی مبارزه با کرونا درخواست
کردهایم تا جایی که امکان دارد اجازه بدهند مدارس به
صورت حضوری به فعالیت خود ادامه دهند و از تعطیل
کردن مدارس خودداری کنند.
نوری با اشاره به این که برای بازگرداندن دانش آموزان
بازمانده از تحصیل به مدرسه باید چاره اندیشی کنیم،
خاطرنشان کرد :با یک برنامه ریزی هوشمندانه می توانیم
دانش آموزانی که ترک تحصیل کردهاند و از آموزش
بازماندهاند به چرخه آموزش بازگردانیم تا بتوانند از خدمات
آموزشی بهرهمند شوند.
وزیرآموزش و پرورش تصریح کرد :آمار آموزش و پرورش
یکی از مواردی است که دارای ایراد است ،یک بار برای
همیشه باید این نقص برطرف شود ،البته قب ًال توانایی ارائه
آمار و اطالعات دقیق تر و به روزتری از وضعیت آموزش
و پرورش داشتیم که االن دچار مشکل شده و در صدد
هستیم این مشکل را بر طرف کنیم .با توجه به این که اکثر
مردم و معلمان واکسیناسیون شدهاند ،مدارس با رعایت
پروتکلها و توصیههای بهداشتی باید باز باشند و معلمان
در مدارس حضور داشته باشند تا چرخه آموزش و پرورش
دچار مشکل نشود.
نوری گفت :محتواهای بسیاری درباره آموزش و پرورش
دانش آموزان در فضای مجازی تهیه و تولید شده است،
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و معاونتهای
آموزش و پرورش باید یک ممیزی و تنظیمگری مناسب
بر روی این محتواها اعمال کنند .تعدادی از مدارس خوب
در کشور داریم که باید یک کانال ارتباطی و تعاملی مؤثر و
سازنده بین این مدارس و سایر مدارس کشور برقرار کرده و
آنها را به هم پیوند بزنیم.
وزیرآموزش و پرورش با اشاره به لزوم تهیه پیوست فرهنگی
برای سامانه شاد ،گفت :سامانه شاد نباید به یک سامانه
اختصاصی تبدیل شود بلکه باید در کنار آن از سامانههای
اثربخش و کارآمدتری هم استفاده شود.
نوری با اشاره به این که چرخه آموزش و پرورش دانش
آموزان نباید در هیچ شرایطی تعطیل شود ،تأکید کرد:
آسیبهای تعطیلی مدارس ،در سالهای بعد ،جامعه را
دچار بحران و مشکل خواهد کرد ،مدرسه دروازه ورود دانش
آموزان به اجتماع برای پذیرش مسئولیتهای آن هستند
لذا تعطیلی مدارس آسیب های جبران ناپذیری را بر جامعه
تحمیل می کند.
وی در پایان افزود :معلم اصلی ترین فرد در نظام تعلیم
و تربیت کشور است که باید شان و جایگاه او حفظ شود.

خبر

«رئیس پلیس تهران بزرگ» خبر داد:

شناسایی  ۱۱محل تردد اوباش در پایتخت
«سردار رحیمی»  -رئیس پلیس تهران -گفت ۶۳۴ :نفر از
سارقان دستگیر شدند که هزار و  ۸۹۷فقره سرقت کشف شد
و  ۱۴۴خودرو و موتورسیکلت سرقتی کشف و  ۷۸۹پرونده
سرقت مختومه شد که ارزش اموال سرقتی  ۱۶میلیارد تومان
است.
سردار رحیمی گفت :سارقان به هزار فقرع سرقت اعتراف
کردند ۴ .قبضه سالح جنگی ۶۸ ،عدد فشنگ ۵۰ ،قبضه
سالح سرد کشف شد ۶۹ .پاتوق سارقان ۱۱ ،مرکز مالخران۱۱ ،
محل تجمع و تردد اوباش ۷۵ ،مرکز خرده فروشی موادمخدر
منهدم و  ۲۲اوباش سطح دار دستگیر و  ۴۵کیلوگرم
موادمخدر کشف و  ۲۷۵خرده فروش دستگیر شدند.

وی افزود ۲۸ :فقره پرونده کاالی قاچاق بررسی و مختومه
شد ۵۰۰ ،عدد ماینر در  ۳مزرعه بیت کویین در جنوب
و جنوب غرب تهران کشف شد .طی ده ماه امسال ۲
درصد وقوع سرقت خرد افزایش پیدا کرده و  ۲.۷درصد
افزایش کشف در سرقت داشتیم .برخورد با خودروها و
موتورسیکلتهای دود زا توسط تمام ردههای پلیس تهران
در حال اجرا است.
گفتنی است؛ پیشتر سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران
از دستگیری  ۸۷۲سارق ،مالخر ،خفت گیر ،زورگیر۱۲ ،
اوباشگر سارق و انهدام  ۸۸باند سرقت در طرح رعد ۵۱
خبر داده بود.

حقوق و قضا

در نشست با «کارکنان اداری قوه قضاییه» مطرح شد؛

مطالبه باید ازطریق قانونی و منطقی باشد
«امین حسین رحیمی» -وزیر دادگستری -روز چهارشنبه در
نشست صمیمانه با تعدادی از کارکنان اداری قوه قضاییه از
چندین استان کشور که با هدف پیگیری وضعیت معیشت
و افزایش حقوق کارکنان اداری قوه قضاییه برگزار شد،
حاضران با صراحت ،دغدغهها و گلهمندیهای خود را درباره
ً
مخصوصا کادر اداری قوه
وضعیت معیشتی همه همکاران،
قضاییه بیان کردند و ناراحتی خود از عدم تصویب فوقالعاده
خاص را ابراز داشتند.
وزیر دادگستری نیز در این نشست تاکید کرد :همکاران اداری

وظیفه و تکلیف است که این مشکل را رفع کنیم.
رحیمی با اشاره به اینکه الیحهای در خصوص تعادل
بخشی و همسان سازی حقوق برای شغلهای مشابه
در همه دستگاههای اجرایی در حال تدوین است،
اظهار داشت :ریاست قوه قضاییه رفع مشکالت
معیشتی کارکنان خدوم قوه قضاییه را جزو
اولویتهای اصلی خود قرار داده و سایر
مسئوالن نیز از هیچ کوششی در این راه
دریغ نخواهند کرد.

ما در قوه قضاییه از پرتالشترین و
پاکدستترین کارکنان جمهوری
اسالمی و جزو کارکنانی هستند
که کمترین دریافتی را
ت نفس
دارند اما با عز 
و در نهایت سختی
زندگیمیکنند
و بر ما
مسئوالن،

حوادث و انتظامی

بهداشت و سالمت

«رییسپلیسراهورانتظامی»:

«وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی»:

درحادثه بهبهان ،ایربگ هیچ
خودرویی بازنشد!

وزارت بهداشت به بودجه  ۷۰هزار
میلیاردی نیازدارد

«سردار هادیانفر»  -رییس پلیس راهور
انتظامی -گفت :امروز در ایران ،همه کاربر
ترافیک هستتد ٣٧ ،میلیون وسیله نقلیه در
کشور داریم که نظم و انضباط تولید عابران،
انضباط و رانندگان است .متاسفانه  ٣٢درصد
از فوتیهای ما مربوط به سرنشینان ماست که
کمربند ایمنی استفاده نمیکنند و  ۲۵درصد
هم مربوط به رانندگان ١٩ ،درصد عابران هم
شامل میشوند .سردار هادیانفر گفت :فوتیهای ناشی از کرونا به  ٢٠نفر رسیده و دنیا را
گرفته است ،اما تصادفات همواره هست و خواهد بود ،به ازای هر نفر فوتی ٢٠ ،الی ۲۵
نفر مجروح و معلول داریم ،امروز در  ۱۴۰۰رشد  ١٢درصدی در ترددهای کشور داشتیم و ١١
هزار و  ۱۴۷نفر جانباخته داشتیم .به گفته رییس پلیس راهور انتظامی ،در حادثه بهبهان،
ایربگ خودروها هیچ کدام باز نشده است ،این چه نوع خودروسازی است؟ وزارت صمت
پیگیری کند ،وقتی شرایط جوی نامناسب است و پلیس راهور هشدار میدهد ،چرا توجه
نمیکنید؟ مردم باید خودشان رعایت کنند ،امروز ناوگان عمومی ما  ٢هزار و  ١٠٠کشته
داده ،شما رانندگان با تجریه هستید چرا این طور رانندگی میکنید؟

«دکتر بهرام عیناللهی»  -وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی -با اشاره به سیاست
دولت برای حذف ارز  4200تومانی در حوزه
دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده گفت:
هدف از اصالح روند تخصیص ارز ترجیحی
به کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات پزشکی
رساندن منابع مالی حاصل از آن به دست
مصرفکننده واقعی و مردم به صورت
مستقیم است .وی ادامه داد :منظور از مردم ،افرادی هستند که با استفاده از بیمهها
کارهای درمانی خود را انجام میدهند و یارانهها در سال آینده با استفاده از بیمهها در
اختیار مردم قرار خواهد گرفت و بیمهها باید ساز و کار تخصیص یاران ه را طراحی کنند.
عیناللهی تاکید کرد :پرداخت ارز ترجیحی ،حوزه صادرات و خرید مواد اولیه را دچار
مشکل کرده است؛ زیرا این ارز در زمان و موعد مقرر تخصیص داده نمیشود و نمیتوان
برنامهریزی الزم را برای آن انجام داد .وی با اشاره به بودجه  40هزار میلیارد تومانی برای
تامین دارو و تجهیزات پزشکی گفت :این مبلغ بسیار کم است و حداقل به  70هزار
میلیارد تومان برای حمایت از بخش دارو و تجهیزات پزشکی نیاز داریم.

محیط زیست

آخرین وضعیت پرونده «مهشاد» و «ریحانه»؛

پرونده هنوزدرمرحله تحقیقات «مقدماتی» است
 ۲تیرماه سال جاری حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران
رخ داد که به جان باختن مهشاد کریمی  -خبرنگار ایسنا
 و ریحانه یاسینی  -خبرنگار ایرنا  -و مصدومیت بیش از ۲۰خبرنگار و عکاس دیگر انجامید .حاال با وجود گذشت
بیش از شش ماه از وقوع این اتفاق دلخراش ،یکی از
وکالی دم میگوید که پرونده هنوز در مرحله تحقیقات

مقدماتی است.
«پرتو برهانپور» -وکیل اولیای دم -در گفت و گویی اظهار
کرد ۶ :آذرماه قرار عدم صالحیت از طرف دادسرای عمومی
و انقالب نقده صادر و پرونده برای رسیدگی به دادسرای
ارومیه ارسال شد.
وی تاکید کرد :با وجود گذشت بیش از شش ماه از وقوع

حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران فوت دو خبرنگار و
مصدومیت عدهای زیاد اما هنوز پرونده در مرحله تحقیقات
مقدماتی است و روند بررسی این فاجعه ملی بسیار کند
است بنابراین خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده
هستیم.
برهانپور در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به
قرار داشتن پرونده در مرحله مقدماتی تحقیقات آیا امکان
تغییر متهمان وجود دارد ،گفت :این احتمال وجود دارد.
تا زمانی که قرار نهایی جلب دادرسی یا منع تعقیب صادر
نشود ،امکان تغییر متهمان وجود دارد.

اجتماعی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «محمدرضا رزمی»
 -شهید مدافع سالمت  -را گرامی می دارد
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فناوری و اطالعات

حمل و نقل

«وزیر ارتباطات و فناوری و اطالعات» در یادداشتی نوشت:

«مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالمللی»
پاسخ داد:

پیگری حل مشلک رسعت و کیفیت اینرتنت هستم

«عیسی زار عپور» -وزیر ارتباطات و فناوری و اطالعات-
روز گذشته در صفحه اینستاگرام خود نوشت« :من
و خانوادهام نیز مانند شما گاهی از کندی و تاخیر
شبکه کالفه و گلهمند میشویم .کندی شبکه دالیل
مختلفی دارد که یکی از آنها عبور و توزیع کل ترافیک
شبکه از پایتخت است .تصور کنید هموطنی در
سیستانوبلوچستان بخواهد به محتوایی در استان
همجوار مثل کرمان دسترسی داشته باشد یا روی
پلتفرم وطنی «قرار» با فامیلش در استان خودش
ً
قاعدتا اگر چنین
تصویری صحبت کند.
ارتباطی مستقیم باشد باید کمتر از
پنج میلیثانیه برقرار شود اما
اکنون چنین نیست».
وی ادامه داد« :اکنون
چنین ارتباطی باید مسیر
میان سیستانوبلوچستان
و تهران و برگشت به
کرمان را بچرخد که حدود
 ۳۰میلیثانیه تاخیر دارد
و این یعنی کندی و
تاخیر در ارتباط! حاال اگر

این ارتباط بین دو اپراتور متفاوت باشد ،پیچیدگی و
تاخیر در مسیر باز هم بیشتر میشود و اگر ارتباط بین
داخل و خارج کشور باشد ،باز هم بیشتر خواهد».
وزیر ارتباطات اظهار کرد« :اکنون همکاران
من در شرکت ارتباطات زیرساخت،
سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیوئی ،سازمان
فناوری اطالعات و پژوهشگاه
ارتباطات با همراهی اپراتورها و
شرکتهای تامینکننده محتوا
آستین باال زدند تا این مشکل را
حل کنند .یعنی قرار است
جریان ترافیک داده در
کشور را بازطراحی کنند،
بهطوری که بهجای
توزیع همه ترافیک
کشور از پایتخت ،محتوا
در نزدیکترین محل و در
مراکز منطقهای توزیع
داده توزیع شود و تاخیر و
کندی به حداقل برسد».

زار عپور افزود« :این کار با فعال کردن نقاط توزیع
شبکه داخلی ( )IXPو نقاط دروازه دسترسی به اینترنت
بینالمللی ( )IGWممکن است .در این صورت توزیع
محتوای داخلی هم متناسب با همان نقاط توزیع شبکه
داخلی انجام میشود .در فاز نخست این طرح که یکی
از پروژههای شبکه ملی اطالعات است ،نقاط توزیع داده
و محتوا در شهرهای تبریز ،شیراز و مشهد و در فاز دوم،
طبق طراحی تا  ۱۰مرکز توزیع داده در نقاط مختلف کشور
ایجاد میشود .البته کار اپراتورها در ایجاد این مراکز بسیار
ت کنیم».
سخت است و باید از آنها حمای 
وی خاطرنشان کرد« :به یاری پروردگار تا پایان سال
جاری بازطراحی ترافیک شبکه تکمیل و همزمان اقدامات
اجرایی برای پیادهسازی این طرح شروع میشود و طرح
در چند فاز به تدریج تکمیل خواهد شد .از زمانی که این
مسئولیت سنگین را پذیرفتم ،با خود عهد کردم که هر
روز پیگیر حل مشکل اتصال و سرعت و کیفیت ارتباطات
باشم تا هیچ هموطنی کالفه و گلهمند نشود و با راحتی
و آرامش از خدمات فناوری استفاده کند .حاال هم وظیفه
خود میدانم که هر کاری برای بهبود کیفیت و سرعت
ارتباطات در کشور انجام میشود را به شما مردم عزیز
گزارش داده و بازخوردهای شما را دریافت کنم».

«اکنون همکاران من درشرکت ارتباطات زیرساخت ،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ،سازمان فناوری
اطالعات و پژوهشگاه ارتباطات با همراهی اپراتورها و شرکتهای تامینکننده محتوا آستین باال زدند تا این مشکل را حلکنند.
یعنی قراراست جریان ترافیک داده درکشوررا بازطراحیکنند ،بهطوریکه بهجای توزیع همه ترافیککشورازپایتخت ،محتوا در
نزدیکترین محل و درمراکزمنطقهای توزیع داده توزیع شود و تاخیروکندی به حداقل برسد».

سفرزمینیهمسایگان
به ایران آزاد شد؟

روز سه شنبه احمد وحیدی  -وزیر کشور -در پایان جلسه قرارگاه
عملیاتیستادملیمقابلهباکرونادرتشریحمصوباتاینجلسه
گفت:محدودیتهایموجودباکشورهایمختلفموردبررسیقرار
گرفت و محدودیت با کشورهای همسایه به حالت قبل برگشت،
به شکلی که با داشتن تستهای پی سی آر منفی ،افراد می
توانند وارد کشور شوند .به این ترتیب محدودیت با کشورهای
همسایه حذفشد.
در این راستا جواد هدایتی  -مدیرکل ترانزیت و حملونقل
بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای  -اعالم کرد
که به نظر میرسد محدودیتهای بسیاری در این جلسه
برداشته شده و تغییر کردهاند از جمله اینکه ممنوعیت
سفر اتباع کشورهای همسایه به ایران برداشته شد و تنها
محدودیت برای آنها داشتن کارت واکسن و تست منفی
 PCRاست.
وی افزود :البته هنوز این ابالغیه به دست ما نرسیده است اما
به محض ابالغ آن را اجرایی خواهیم کرد .اما تا قبل از ابالغ
این مصوبه جدید ،اتباع ایرانی هم از کشورهای همسایه یا از
کشورهای ممنوعه اروپایی و آفریقایی قصد ورود به ایران را
داشتند باید تست منفی  PCRو کارت واکسن ارائه میکردند و
اگر به هنگام ورود در غربالگری دارای عالئم مشکوک تشخیص
دادهمیشدندنیزبهمدتدوهفتهقرنطینهمیشدند.ممنوعیت
ورود کشورهای اروپایی مانند انگلستان و فرانسه همچنان برقرار
است اما این ممنوعیتها مختص سفرهای هوایی است و به ما
ارتباطی ندارد چرا که مسافر اروپایی نداریم که از مرزهای زمینی
به کشور وارد شود.

کشاورزی

بازار

اقتصادکالن

وضعیت تولید و ذخایرگوشت قرمز،
مرغ و تخم مرغ مطلوب است

فازدوم طرح درج قیمت تولیدکننده
بررویکاالهاکلید خورد

فروش سهم دولت درهلدینگ
خلیجفارستاپایانسال

«سیدجواد ساداتی نژاد»  -وزیر جهاد کشاورزی -با اشاره به این که در حال
تمهید بارگذاری و تامین نهادههای دامی و تامین ارز آن در بهمن ماه هستیم،
گفت :از این بابت هیچ نگرانی در حوزه دام و طیور نداریم؛ نشست های بسیار
نزدیک و خوبی از ماه گذشته با اتحادیههای صنعت دام و طیور و عشایری
برگزار کردهایم و نظارت کامل در حوزه دام روستایی داریم .برای این که عزیزان
ما دغدغه ای در تامین سرمایه در گردش نداشته باشند ،دامدار کارت با کمک
بانک کشاورزی در کشور بین دامداران توزیع می شود .وزیر جهاد کشاورزی
گفت :در بحث مربوط به تامین گوشت با تصمیمات گرفته شده ،تا شب عید
روزانه در فاز اول برای شهر تهران کشتار  ۲۰۰۰راس دام سبک و  ۲۰۰راس دام
سنگین تمهید شده تا شب عید بازار به طور کامل تحت کنترل باشد که روند
کار بسیار خوب در حال انجام است.
وی افزود :از محل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام در دام زنده و بخش خصوصی
این کار در حال انجام است و فراوانی خوبی در حوزه گوشت قرمز سبک و سنگین
داریم و هیچ مشکلی نداریم ،هر جای کشور هم که الزم باشد با اعالم سازمانهای
جهاد کشاورزی و یا استانداران ،شرکت پشتیبانی امور دام از ذخیره الزم برای تامین
برخورداراست.

«عباس تابش» -مدیرعامل سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به
انجمنهایتولیدی-طیبخشنامهایخطاببهرؤسایکانونصنایعغذایی،صنایع
سلولزیبهداشتی،صنایعشوینده،بهداشتیوآرایشی،کارخانجاتوتولیدکنندگان
و صادرکنندگان ماکارونی ،صنایع کنسروسازی ،تولید لنت ترمز و کالچ و همچنین
پاالیشگاههای روغنسازی ،دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده/واردکننده را ابالغ
کرد بر طبق این بخشنامه ،کلیه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت ترمز،
فیلتر روغن ،روغن موتور ،محصوالت شوینده ،محصوالت سلولزی ،سس ،رب،
کنسروها ،ترشیجات و ماکارونی ،به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی
و اجحاف در حق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،مکلفاند از تاریخ  19دیماه
سال جاری نسبت به درج قیمت تولیدکننده/واردکننده که دربرگیرنده مجموع
هزینهها و سود قانونی واحدهای تولیدی/وارداتی با احتساب مالیات ارزش افزوده
میباشد ،اقدام نمایند .در این بخشنامه  7مادهای اعالم شده قیمت تولیدکننده/
واردکننده درج شده بر روی کاال میبایست ً
عینا منطبق با قیمت فروش بر اساس
صورتحسابهایصادره(فاکتورهایفروش)باشد.همچنینبهمنـظوربهرهمـندی
مصرفکننـدگانازتخفیـفهایاعطایـیاحتمالی،هرگونهتخفـیفمیبایستبا
کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کاال صورت پذیرد.

«حسین قربانزاده»  -رئیس سازمان خصوصیسازی -در گفت و گویی به میزان
واگذاریهای دولتی اشاره کرد و افزود :بر اساس تکلیف قانون بودجه  ۱۴۰۰در
زمینه واگذاریها ،عددی معادل  ۱۶۰هزار میلیارد تومان پرداختی به صورت انتقال
سهام به صندوقها و سازمانها انجام شد که بخشی از آن به عنوان رد دیون
تلقیمیشود.
وی اظهار داشت ۸۹ :هزار میلیارد تومان از آن برای سازمان تامین اجتماعی،
صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و بخش دیگر آن در بند
«و» تبصره دو قانون بودجه به صورت جزیی آمده است و مربوط به صندوق عشایر
میشود .قربا نزاده با اعالم اینکه  ۹۰هزار میلیارد تومان هم فروش سهام برای
انتفاع خزانه است ،گفت :این رقم در کنار آن  ۱۶۰هزار میلیارد تومان ،عددی معادل
 ۲۵۰هزار میلیارد تومان میشود که تاکنون حتی یک لایر آن محقق نشده است
و در بازار سرمایه هم چیزی به فروش نرفته است.
رئیس سازمان خصوصیسازی اعالم کرد :به تازگی به سمت فروش بلوکی
هلدینگ خلیج فارس پیش رفتهایم که عاقبت فروش آن مشخص نیست؛ زیرا
بلوک یک و  ۲درصدی آن را اخیر ًا عرضه کردیم اما با استقبال مواجه نشد و به
فروش نرفت.
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احتمالی واکسنهای یادآور کرونا پیشگیری کنیم؟
چگونه از عوارض
ِ
از اقدام به واکسیناسیون با معده خالی و یا پس از مصرف غذاهای سنگین ،سرخ شده یا تند خودداری شود .همچنین
استعمال سیگار و نوشیدنیهای حاوی کافئین توصیه نمیشود .وعده های غذایی کم حجم و به دفعات بیشتر داشته
باشید .مقدار زیادی آب بنوشید .حفظ رطوبت بدن مهم است .مصرف مواد مغذی با تمرکز بر پروتئینها و مواد غذایی
با هضم آسان مانند کشک توصیه میشود .مصرف میزان کافی از میوهها و سبزیجات توصیه میشود.

لرستان

بوشهر

«رئیسدادگستریاستانلرستان»:

«رئیس کل سازمان امور مالیاتی» خبر داد:

عامالن شهادت  ۲نفر از نیروهای
انتظامی در خرمآباد قصاص شدند
«محمد رزم ظهر»  -رئیس
دادگستری استان لرستان-
در اجرای مراسم خون صلح
در کوهدشت ،با بیان اینکه
موضوع صلح و سازش در
آیات و روایات دینی ما مطرح
فرشید گلهداری
شده و یکی از موضوعات
نویسنده و خبرنگار
بسیار مهم و معنادار است
اظهار داشت :آیات بسیاری در قرآن کریم بر صلح و سازش
اشاره دارند و از بهترین خصلتهای دینی در آیات و روایات
مطرح شده است.
وی با تاکید بر برخورد با قاچاقچیان سالح و مهمات در
استان ،بیان کرد :با قاچاقچیان سالح و مهمات با شدت و
قاطعیت قانونی برخورد میشود و هر قاچاقچی که دستگیر
میشود توسط بازپرسان ویژه امنیتی بازداشت موقت شده
و بدون مالقات به زندان معرفی و با شدت قانونی با آنها
برخورد میشود.
رزم افزود :بسیاری از قاچاقچیان موادمخدر در زندان مرکزی
مراحل اجرای حکم را دارند میگذارنند و دو نفر تروریستی که
در  22بهمن ماه پمپ بنزین دره گرم را به آتش کشیده و منجر
به شهادت  2نفر از نیروهای خدوم انتظامی شدند ،شناسایی،
دستگیر و اعدام و به سزای اعمال خود رسیدند.
وی بیان کرد :دادگستری لرستان با اشرار ،اراذل و اوباش،
مجرمان سالح و مهمات ،سارقین مسلح ،راهزنان و
کسانی که بخواهند در نظم و امنیت استان اخالل ایجاد
کنند و جرایمی که مورد تاکید قوه قضائیه است با شدت
برخورد میکند.

استان ها

س با ارزش یک میلیارد تومان
ت از خودروهای لوک 
اخذ مالیا 

«داوود منظور»  -رئیس کل سازمان امور مالیاتی -روز
چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر درآمدهای مالیاتی
را شامل مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کاال و خدمات
دانست و با اشاره به پیشبینی وصول مالیات در الیحه
بودجه امسال اظهار داشت :امسال وصول  270هزار میلیارد
تومان درآمد مالیاتی پیشبینی و تاکنون  230هزار میلیارد
تومان آن محقق شده است.
وی با بیان اینکه در الیحه بودجه سال آینده  449 ،هزار
میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده است تصریح
کرد :درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در الیحه بودجه سال
آینده نسبت به امسال رشد  60درصدی دارد و به  450هزار
میلیارد تومان میرسد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این افزایش
شامل مالیات مستقیم ،غیرمستقیم ،درآمد ،شرکتها
و مالیات ارزش افزوده بهصورت متوازن محقق میشود
افزود :در سال مالی آینده به بخشهای اقتصادی شفافی

که مالیات را بهصورت منظم پرداخت میکردند و از مودیان
مالیاتی منضبط بهشمار میروند فشار وارد شود.
منظور با بیان اینکه مودیان مالیاتی منضبط همانند
سالهای گذشته مالیات پرداخت میکنند تصریح کرد:
ساماندهی درگاههای پرداختی و دستگاههای کارتخوان
یکی از برنامهها است که این مهم از حدود یک ماه گذشته
شتاب گرفته و پیشبینی میشود تا پایان سال به انتها
برسد .وی سرجمع پوزها قرار گرفته بر روی سامانه سازمان
مالیاتی را  9.5میلیون دستگاه دانست و گفت :بخش بزرگی
از آنها مودی مالیاتی نیستند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی به مالیات خودروهای لوکس
پرداخت و مالک اخذ مالیات از خودروهای لوکس را قیمت
خودروها دانست و بیان کرد :افرادی که ارزش خودرو و افراد
تحت تکلیف آنها باالی یک میلیارد تومان است باید نسبت
به پرداخت مالیات خودرو خود اقدام کنند.
منظور با بیان اینکه بانک اطالعات خودروها از پلیس راهور و

نیروی انتظامی دریافت و ارزشگذاری شده گفت :بر اساس
اطالعاتی پایگاه اطالعات ثبت احوال خانوادههای مشمول
این موضوع مشخص شده است.
وی از شناسایی  550هزار خودرو لوکس در کشور خبر
داد و گفت :بر اساس
برآوردهای سازمان
امور مالیاتی سال
آینده این تعداد
خودرو  5هزار
و  600میلیارد
تومان مالیات
میپردازند.

البرز

«استاندار البرز» در نشست مجمع عمومی اتاق اصناف استان مطرح کرد:

خیرین اصناف دولت و مردم را بیشتر دریابند
«مجتبی عبداللهی»  -استاندار البرز -روز چهاشنبه در نشست
مجمع عمومی اتاق اصناف استان البرز ضمن قدردانی از
اصناف به دلیل همراهی با سیاست های ستاد های استانی
و کشوری مقابله با کرونا ،افزود :اصناف در روزهای سخت
شیوع کرونا بسیار همراهی کردند و هر گاه نیاز بود بدون

هیچ چشمداشتی دولت را حمایت کردند و کسبه به معنای
حقیقی حبیب خدا هستند و این جایگاه ،آنها را نزد مردم
عزیزتر کرده است و همواره در بحران های بزرگ و مشکالت
کوچک در محله ها ،نقش ریش سفید و گره گشا را داشته
اند .عبداللهی گفت :از فعالیت خیرین اصناف با خبر هستم

کرمان

اصفهان

بودجهآبخیزدارینیازمند
تقویت است

آب شرب «بن-بروجن»
ازسدکارون  ۴تأمین شود

«مسعود منصور»  -رییس سازمان جنگلها -در جریان سفر به شهرستان منوجان
در جنوب استان کرمان اظهارداشت :در آستانه بودجه سال  ۱۴۰۱هستیم لذا
امیدواریم سازمان جنگل ها در حوزه آبخیزداری تقویت شود .پژوهشها نشان
می دهد که  ۷۰درصد خسارت سیل در جایی که طرح های آبخیزداری اجرا شده،
کاهش پیدا میکند.
منصور تصریح کرد :دولت بخشی از خسارت ها را پرداخت می کند از این رو دولت با
توجه بیشتر به اعتبارات طرح های آبخیزداری می تواند پیشگیری از خسارت کند.
به میزان اجرای طرح های آبخیزداری اثربخشی نیز بیشتر می شود از این رو باید به
طرح های آبخیزداری توجه بیشتری شود.
منصور به سیالب اخیر در جنوب کرمان اشاره کرد و گفت :سازمان جنگل ها ،مراتع
و آبخیزداری کشور به اندازه وسع خود اعتباری معادل ۱۷۰میلیارد تومان در حوزه
آبخیزداری برای جنوب کرمان در نظر گرفته است.
رییس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور افزود :همکاران ما در اداره کل
منابع طبیعی جنوب کرمان این اعتبارات را در طرح های احداث بند ،سد و مدیریت
روان آب و کنترل سیالب اجرا می کنند .امسال  ۱۰۰هزار هکتار از عرصه های منابع
طبیعی استان کرمان مشمول عملیات آبخیزداری می شوند.

«حجتاالسالم محمدتقی نقدعلی» -عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس شورای اسالمی -در گفتوگویی درباره وضعیت حوضه آبریز زایندهرود و لزوم
تأمین آب طرح بن -بروجن از محلی دیگر به غیر از زایندهرود ،اظهار کرد :با مشورتهایی
که انجام دادیم و طبق نظر کارشناسان اگر برای تأمین آب بن -بروجن از سد کارون ۴
آب شرب این طرح را تأمین کنیم بدون اینکه در لولهگذاری جدید دخل و تصرفی انجام
شود ،پمپاژ معکوس انجام و آب شهرهای بن و بروجن تأمین میشود.
وی افزود :طرح بن-بروجن به پمپاژ باالی آب نیاز دارد تا آب شرب مصرفی بن و بروجن
تأمین شود و این در حالی است که حوضه آبریز زایندهرود ظرفیت آبی محدودی دارد و
این حوضه آبی حتی کفاف بارگذاریهای جدید را نمیدهد و بارگذاری جدید در واقع
بارگذاری روی ظرفیت خالی است.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس ،گفت :بر این اساس اگر بارگذاری را برای تأمین
آب این دو شهر روی سد کارون  ۴بگذارند منطقیتر است ،چراکه آب به اندازه کافی
در این حوضه آبریز وجود دارد .آب پشت سد زایندهرود بسیار محدود است و با توجه
ً
مسلما آبی وجود ندارد که به سمت بن-
به اینکه وضعیت بارشها هم خوب نیست،
بروجن پمپاژ شود و بهترین روش این است که آب شرب این مناطق از سد کارون
 ۴تأمین شود.

و می دانم که بسیاری از کسبه به صورت انفرادی و گمنام
نیز کارهای خیر بزرگی را انجام می دهند .سال ها است
که کشور ما در تحریم های ناجوانمردانه قرار دارد و این امر
اقتصاد ما را متاثر کرده است ولی همراهی مردم موجب
شده که بتوانیم از تنگناها سربلند خارج شویم.

آذربایجان شرقی

امروزاقتصاد هسته ای
ارزش افزوده باالیی دارد

«محمد اسالمی»  -معاون رئیس جمهور -در سفر به آذربایجان شرقی پس از بازدید
از مرکز پرتودهی شمالغرب (بناب) معاونت توسعه کاربرد پرتوهای سازمان ،در دیدار
با حجت االسالم والمسلمین سید محمد علی آل هاشم ،نماینده ولی فقیه در
این استان و امام جمعه تبریز در خصوص مسئله هسته ای و آخرین تالش ها
و اقدامات سازمان انرژی اتمی ایران توضیحاتی ارائه کرد .معاون رئیس جمهور با
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی به ویژه سه تن از شهدای هسته ای
که در همین ماه به شهادت رسیدند و ایام سالگرد آنهاست ،با بیان اینکه آذربایجان
شرقی همواره در طول تاریخ نقشآفرین بوده است ،اظهار داشت :قدرتهای بزرگ
که ً
عمدتا هستهای هستند ،در تالشند که فناوری هستهای در اختیار دیگر کشورها
قرار نگیرد و فقط در انحصار خودشان باشد ،برای همین جامعه اسالمی در پرتو
رهبری داهیانه ،رهبر معظم انقالب اسالمی که مسیر عزت را انتخاب کرده ،در نظر
دارد از فناوری هستهای در تمام بخشهای صلحآمیز بهرهمند شود .وی تاکید کرد:
دشمنان مدام مانع ایجاد کرده و اتهامات ناروا به ما می زنند و دائم مشغول انحراف
افکار عمومی هستند و محیط را برای پیشبرد جنگ روانی هموار می کنند ولی بدون
حمایت دیگران و به رغم همه مزاحمت ها امروز در چرخه سوخت ،از نقطه صفر
معدن تا مرحله غنیسازی دارای ظرفیت قابل اعتماد هستیم.

فرهنگی

ابتال به سرماخوردگی نقش محافظتی برای افراد در برابر ابتال به کووید ۱۹-دارد
واکسیناسیون هنوز بهترین راه را برای محافظت از افراد در برابر ابتال به کووید ۱۹-ارائه می دهد ،اما یک تحقیق
جدید نشان میدهد که فعال شدن سلولهای  Tدر سیستم ایمنی بدن به واسطه سرماخوردگی ،نقش محافظتی
در برابر ابتال به کووید ۱۹-دارد.
سینما و تئاتر

«رئیس سازمان سینمایی» خبر داد:

«دفترچهنیمسوخته»
یا «دفترچه نیمسوخته یک تکفیری»؛

فیلم فجر در حالی برگزار میشود که سینما آسیب دیده
این جریان است و به همین دلیل سازمان سینمایی
تصمیم گرفته است با برگزاری سراسری جشنواره در
سطح استانهای کشور ،شور و شوق را در جامعه بار
دیگر تقویت کند .ضمن اینکه جوانان مشتاق بسیاری در
شهرهای مختلف ایران حضور دارند که به سینما
عالقهمند هستند و این امر باعث
میشود تا آنها نیز در این
رویداد مهم سینمایی شرکت
کنند و از این فضا استفاده
کنند.
وی خاطرنشان ساخت :چتر
فجر باید بر فراز کل
سینما گسترده باشد
و از آن جایی که
این جشنواره به
مثابه یک رویداد

اجتماعی در دل جشن های دهه مبارکه فجر قلمداد می
شود الزم است مردم در شهرهای مختلف کشور و به
صورت ویژه تر ،همه خانواده سینما با سالیق مختلف
را در بر بگیرد.
به گفته وی ،جشنواره فیلم فجر صرفا یک جشنواره
سینمایی نیست بلکه رویدادی فرهنگی است و باید با
نگاهی عدالت محور اثرات و دستاوردهای آن شامل کل
جامعه شود.
خزاعی با اشاره به ضرورت رونق سینماها و نشاط عمومی
جامعه و استقبال مردم از سینماها خاطرنشان کرد:
جشنواره چهلم باید سرآغازی باشد برای دورهای جدید در
سینما و شاهد سیر تحوالت ساختاری در سینما باشیم
و سینما را بیش از پیش در سبد استفاده خانوادهها و
جامعه ببینیم.
گفتنی است؛ چهلمین جشنواره فیلم فجر در دو بخش
فرهنگی و رقابتی از  ۱۲تا  ۲۲بهمن به دبیری «مسعود
نقاشزاده» برگزار خواهد شد.

جشنواره ها

اسکارپس ازسه سال
مجری دارمیشود

فیلمهای ایرانی جشنواره وزول
فرانسه معرفی شدند

کریگ ارویچ ،رئیس شبکه ای.بی.سی ،دیروز
سهشنبه ۲۱ ،دی از حضور یک مجری اصلی
در نودوچهارمین دوره از مراسم اهدای جوایز
اسکار خبر داد .از سال  ۲۰۱۸تاکنون این اولین
بار است که مراسم اسکار توسط یک مجری
برگزار میشود.
جیمی کیمل مجری مطرح آمریکایی ،کار
اجرای مراسم اسکار در سالهای  ۲۰۱۷و
 ۲۰۱۸را برعهده داشت .نودمین دوره از جوایز اسکار که در سال  ۲۰۱۸برگزار شد۲۶ ،
میلیون و  ۶۲۰هزار بیننده داشت و آمار بینندگان اسکار بدون مجری سال  ۲۰۱۹به
 ۲۹میلیون و  ۵۶۰هزار نفر رسید .در سال  ،۲۰۲۰حدود  ۲۳میلیون و  ۶۴۰هزار نفر
به تماشای مراسم اهدای جوایز اسکار نشستند و آمار بینندگان در سال گذشته به ۱۰
میلیون و  ۴۰۰هزار نفر کاهش یافت.
تام هالند ،ستاره فیلم مرد عنکبوتی :راهی به خانه نیست ،در یک گفتوگوی جدید با
هالیوود ریپورتر از عالقه خود به مجریگری مراسم اسکار خبر داده بود و حاال گزارشها
نشان میدهد آکادمی اسکار در این باره با هالند تماس گرفته است.
اسکار نودوچهارم  ۲۷مارس (هفتم فروردین  )۱۴۰۱پخش تلویزیونی میشود؛ گلن ویس
برای هفتمین سال متوالی کارگردان این مراسم و ویل پکر تهیهکننده است.

بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی
فیلمهای آسیایی در وزول فرانسه از تاریخ
 ۱تا  ۸فوریه ( ۱۲تا  ۱۹بهمن) برگزار خواهد
شد و «مجبوریم» ساخته رضا درمیشیان در
بخش رقابتی فیلمهای بلند« ،جاده خاکی» به
کارگردانی پناه پناهی در بخش پیشنمایش،
«آشو» ساخته جعفر نجفی در بخش رقابتی
مستند« ،موج سبز» به کارگردانی علی صمدی
احدی در بخش تاریخ در پسزمینه به نمایش گذاشته میشوند .همچنین در بخش تمرکز
بر سینمای جاده ابریشم نیز فیلمهای «سفر قندهار» ساخته محسن مخملباف« ،جزیره
آهنی» به کارگردانی محمد رسول ُاف و «ُ ۳رخ» از جعفر پناهی به نمایش گذاشته میشوند.
«یک روز ،یک کالغ» ساخته عبداهلل علیمراد« ،کالغی که میخواست قویترین باشد» به
کارگردانیمحمدعلیسلیما نزادهو«گنجشکوپنبهدانه»ساختهمرتضیاحدیسرکانیهم
انیمیشنهای ایرانی در بخش مخاطبان جشنواره وزول فرانسه هستند .امسال لیال حاتمی
بازیگر ایرانی در راس هیات داوران بخش مسابقه فیلمهای بلند بیست و هشتمین دوره
جشنواره بینالمللی فیلمهای آسیایی وزول در کشور فرانسه حضور دارد و در کنار «سوها
عارف» فیلمنامهنویس فلسطینی« ،زیگ دوالی» کارگردان اهل کشور فیلیپین و «یرالن
نورموخامبتوف» کارگردان قزاقستانی فیلمهای جشنواره را داوری خواهند کرد.

دریچه ورزشی

ِ
حکایت الزامی که مغفول ماند؛

علیرضا آذربرزین
خبرنگار

یکی از ایرادهایی که  AFCدر رابطه با صدور مجوز حرفهای
استقالل و پرسپولیس گرفته ،مبحث مغفول مانده
مالکیت مشترک دو باشگاه است .بهرحال خصوصیسازی
سرخابیها دیگر به یک روند فرسایشی تبدیل شده و
مدتهاست از اجرای وعدههای آن از دولتی به دولت
بعدی منتقل میشود ،این آش آنقدر شور شده که میتوان
از قصههای پرغصه آن ،یک کتاب قطور نوشت.
خصوصیسازی یک فرآیند طوالنی است و یکی از الزاماتِ
اینفرآیند مقوله حق پخش تلویزیونی است .اما حاال نکته
عحیب جایی است که صداوسیما که ،خود یکی از عوامل
عدم خصوصیسازی استقالل و پرسپولیس محسوب
میشود ،پس از حذف دو تیم پایتخت از لیگ قهرمانان
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کتاب و ادبیات

برگزاری چهلمنی جشنواره فیلم فجر در  ۳۱استان کشور

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان
سینمایی عنوان کرد که ،چهلمین جشنواره فیلم فجر بعد
از رکود سینما در دوران کرونا در تمام استانهای ایران به
طور همزمان برگزار میشود .محمد خزاعی اظهار داشت:
این کار در راستای عدالت فرهنگی و هنری و تمرکززدایی
صورت می گیرد.
او متذکر شد :شایسته است که در تمام مناطق ایران
جوانان حامی سینما هم ،تماشاگر مهمترین اتفاق
سینمایی کشور باشند و این امر باعث یک شور و
نشاط ملی می شود .از این رو سازمان سینمایی
حامی اجرای این جریان خواهد بود و حمایت مالی
اکران فیلمها را برعهده خواهد داشت.
رئیس سازمان سینمایی با اشاره
به اینکه کرونا باعث شده تا
چرخ سینما کمی کندتر از
قبل حرکت کند؛ توضیح
داد :چهلمین جشنواره

روزنامه

مُ َق ِصردرنقش مُ ن َت ِقد!
آسیا ،در صف اول منتقدین قرار گرفته و مدام درحال
ساخت آیتم و دعوت کارشناسهای متعدد ،برای بررسی
ماجرای حذف سرخابیها است.
گرچه بررسی دالیل حذف استقالل و پرسپولیس و
بازخواست مسببان اینفاجعه میتواند اقدامِ مثبتی باشد،
اما زمانیکه سیاستکاری و رویکر ِد یک سازمان ،خود
از دالیل عدم جداسازی مالکیت دو تیم بوده و سالیان
مدیدی است که صداوسیما زیربار پرداخت حق پخش
تلویزیونی که حق مسلم فوتبال است ،نمیرود ،نمیتواند از
نقش دلسوز فرو رود .در شرایطی
بقیه هم ایراد بگیرد و در ِ
که پرداخت حق پخش ،جدا از رفع یکی از مهمترین ایرادات
مقوله حرفهای سازی ،میتواند بخش زیادی از مشکالت
مالی باشگاهها را هم حل کند و موجب کاهش بدهیهای
تمامنشدنی آنها نیز شود.

در فوتبال جهان ،حق پخش یکی از اصلیترین راههای
درآمدزایی برای باشگاهها است .در میان لیگهای برتر اروپا،
لیگ برتر انگلیس هر ساله بیشترین درآمد را از فروش حق
پخش بازیهای خود کسب میکند .برای مثال لیورپول
 ۱۷۴میلیون یورو و بارسلونا و رئال مادرید ۱۳۰ ،و ۱۲۵
میلیون یورو از این راه در سالهای گذشته درآمد کسب
کردهاند .رقمهای نجومی که نشان دهنده درآمد باالی
فوتبال از این مهم است.
باری؛ اگر قرار بر واگذاری دو تیم است ،صداوسیما چارهای
جز پذیرش این موضوع ندارد ،چرا که اگر استقالل و
بدون حق پخش خصوصی شوند ،در ادامه باز
پرسپولیس ِ
هم به مشکل برخواهند خورد ،بدلیل اینکه ،اصلیترین راه
درآمدزاییشان همچنان مسدود است.
گرچه دولت جدید هم وعدهی خصوصیسازی را در
بهمنماه داده ،اما به نظر نمیرسد باتوجه به مشکالتی که
وجود دارد ،به این زودیها موانع خصوصیسازی استقالل
و پرسپولیس رفع شود و اینمهم اتفاق بیافتد .به هر جهت،
گوش فوتبال از وعده و وعیدهای خصوصیسازی پر است،
ِ
لطفا یکبار عمل کنید.

یک تشابه اسمی و دو روایت

«دفترچه نیمسوخته» به قلم
سیده خدیجه مدنی مشائی
و انتشارات روایت فتح
کتابی است ،جذاب ،برگرفته
از دفترچه خاطرات بجا مانده
از سرباز مدافع وطن شهید
داود قربانزاده
مرتضی قربا نزاده که توسط
نویسنده
یکی از همرزمانش بنام
ابراهیم معینیان از جیب
پیراهن خاکی و خونی مرتضی در صحرای آتش و خون و در کنار
رود وحشی بهمنشیر آبادان بیرون آورده می شود و ما را با خود
در جبهه های حق علیه باطل در سال  1359همراه می سازد.
درست در طرف دیگر قضیه« ،دفترچه نیم سوخته یک تکفیری»
به قلم محمدرضا حدادپور جهرمی که از جیب یک تروریست
تکفیری در حومه حلب سوریه پیدا شده است ،کتابی است با
موضوع تجاوز داعش به سرزمین شامات و سوریه و حوادث
تلخی که حضور تکفیری ها در این سرزمین ها دربرداشته است.
دو کتاب ً
تقریبا با دو اسم مشابه ا ّما با دو روایت کام ًال متفاوت
که هر کدام دو اعتقاد ،دو جریان و دو هدف خاص را دنبال
می کند .یکی به روایت سرباز مدافع وطن و دیگری به روایت
یک تروریست تکفیری .اولی روایت عاشقی ،ایثار  ،مجاهدت،
فداکاری و جانفشانی در راه وطن و دومی روایت تجاوز ،درد،
سالخی و رگهای بریده است.
در «دفترچه نیم سوخته» مرتضی جوان عاشقی است که برای
فراهم کردن مقدمات زندگی و ادای دین یک جوان ایرانی به
خدمت مقدس سربازی اعزام می شود و مقارن با شروع جنگ
تحمیلی و با درخطر دیدن امنیت کشور برای دفاع از شرف و
انسانیت و حفظ مرزهای کشورش جانانه به صحنه نبرد پا می
گذارد .ا ّما «دفترچه نیم سوخته یک تکفیری» پاگذاشتن بر روی
تمام مرزهای انسانیت و اعتقاد و اخالق است .کسی که می رود
تا امنیت مردم کشور دیگری را به خطر بیاندازد .مرتضی جوان 21
ساله ای است که هدفش آزادی از اسارت است .آزادی از اسارت
آنچه که هم وطن او را به زنجیر درآورد .آزادی از اسارت کشور.
آزادی از آنچه که او را به بند کشد و در نهایت آزادی از قفس تن.
دیگری روایت تکفیری که خود در اسارت است .اسارت در جهل
و افکار پلیدی که او را به یک حیوان وحشی بی رحم تبدیل
کرده و از او یک ابزار قتاله متحرک ساخته است.
دو خاطرات متفاوت در دو دفترچه نیم سوخته که خواندن هر
اکیدا و ً
دو کتاب را ً
قویا به همه عالقه مندان و همه آنانی که
دلشان به عشق کشور عزیزشان می تپد ،پیشنهاد می کنم .اولی
آنقدر شیرین که وقتی شروع به خواندنش می کنی ،نمی خواهی
زود تمام شود .حیفت می آید قهرمان داستانت شهید شود ،ا ّما
دیگری به رغم خاطرات خشونت آمیز و حتی منزجرکننده و با
قلم شیوا و توانای نویسنده ،فداکاری و ایثار شهدای مدافعین
حرم را در سوریه و عراق به نمایش می گذارد که اگر نبود این
رشادت ها ،شاید اکنون ایران بود که جوالنگاه این عناصر پلید و
کثیف داعش می بود .دو کتاب با دو روایت یکی به یاد شهدای
مدافع وطن و دیگری به یاد شهدای مدافع حرم.
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فدراسیون فوتبال :هنوز زمان نهایی مشخص نشده است
حسین شریفی سخنگوی فدراسیون فوتبال در توضیح آخرین اقدامات انجام شده برای حضور اینفانتینو گفت:
امیدوارم بتوانیم جشن داشته باشیم؛ شرایط حضور اینفانتینو را فراهم میکنیم و خودش هم بررسی انجام
میدهد .مدام با دفتر ایشان در ارتباط هستیم و وآنها وضعیت کرونا و ُامیکرون را بررسی میکنند .به ما باید
تاریخ بدهند و به محض اعالم آنها ما هم حتما رسانهای میکنیم اما هنوز زمان حضور او مشخص نیست.

ورزشی

دیالوگ

«سرمربی تیم والیبال سپاهان» در گفتوگو با «دنیای هوادار» مطرح کرد:

در رشایط کرونایی چطور به خودشان اجازه میدهند سالمت مردم را به خطر بیندازند!؟
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

یراد در مورد داوری
پیش از آنکه به سخنان رحمان محمد 
بازی هفته شانزدهم در شهرستان گنبد که به مهد والیبال
ایران شهرت دارد بپردازیم ،الزم است در مورد قضاوت
داوران سیوپنجمن دوره رقابتهای لیگ برتر والیبال مردان
باشگاههای ایران اذعان کنیم که متأسفانه برخی از داوران
سلیقهای سوت میزنند و برای انتخاب شدن به عنوان داوران
هفته ،سعی دارند بازیها را به ست پنجم بکشند!
برای این منظور بارها شاهد بودیم که رأی داوران خط را مورد
تأیید قرار نمیدهند و شرایطی را به وجود میآورند تا نهتنها
بازیکنان که حتی مربیان هم لب به اعتراض بگشایند! از
رئیس سازمان لیگ و در نهایت از شخص رئیس فدراسیون
والیبال ایران میپرسیم؛ گرفتن کارت مجتبی میرزاجانپور جزو
وظایف ناظر فدراسیون بوده یا ناظر داوری؟ اصال چرا نگه
داشته شده که اعتراض سرمربی تیم فوالد مبارکه سپاهان را
بدنبال داشته است!
اما سرمربی تیم والیبال سپاهان در گفتوگویی اختصاصی
با روزنامه «دنیای هوادار» با اشاره به بازی پرحاشیه با تیم
شهرداری گنبد گفت :در مورد بازی با شهرداری گنبد باید بگویم
که اشتباهات داوری برای هر دو تیم نظم بازی را بهم پاشیده
بود و ذهن بازیکنان را ناآرام و تمرکزشان را بهم ریخته بود تا با
ناآرامی به بازی ادامه دهند.
یراد تصریح کرد :این اشتباهات بیحد تمرکز
رحمان محمد 
همه را اعم از بازیکنان و کادرفنی هر دو تیم ،تماشاگران و
حتی خود ناظران را هم بهم ریخته و بطور کلی شرایط را برای
ً
حقیقتا کنترل بازی از دست داور
این بازی سخت کرده بود و
اول خارح شده بود!
او اضافه کرد :دو تیم برنده و بازنده به نحوه قضاوت داوران
معترض بودند ،اگر اشتباهات داوری نبود ما ست اول را
میبردیم و اص ًال بازی به ستهای چهارم و پنجم کشیده
نمیشد و سه بر هیچ فاتح این دیدار بودیم .به صراحت باید
بگویم باعث گرفتن اخطار آقای مباشری و گرفتن کارت آقای
مجتبی میرزاجانپور از ضعف داوری ُ
نشات گرفت و همین
ضعف و اشتباهات داوری ،هم از طرف تیم ما و هم تیم
گنبد همراه میشد!
محمدی راد اظهارکرد :قضیه مهمی که در این وسط به فراموشی
سپرده شده است ،اینکه ناظر بازی کار آقای میرزاجانپور را
گزارش کرده اما اتفاقاتی که در جریان مسابقه رخ داده ،اعم
از بیاحترامیهایی که به بنده و میرزاجانپور شده را نادیده
انگاشته و اص ًال در گزارش خود قید نکرده است!
سرمربی تیم والیبال فوالد مباركه سپاهان خاطر نشان کرد:
شرایط غیراستاندارد سالن المپیک گنبد برای برگزاری این
مسابقه از لحاظ رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله نشستن
تماشاگران که کام ًال نزدیک بهم نشسته بودند آنهم بدون
استفاده از ماسک تعجبآور بود که در پایان مسابقه هم
ریختند وسط سالن و در حالی که ما داشتیم پیرامون علت نگه
داشتن کارت بازی آقای مجتبی میرزاجانپور با ناظران بحث می
کردیم حدو  ۲۰۰نفر اطراف ما را احاطه کرده بودند که صد در
صد غیر قانونی و دور از تعهدات رعایت پروتکلهای بهداشتی
است که باعث عصبانیت بنده شد که در شرایط کرونایی چطور
تماشاگران به خودشان اجازه می دهند سالمت ما و دیگران را
بخطر بیندازند؟! اینها مواردی بود که باعث بر هم زدن ذهن
آرامشمان شد تا به خودمان اجازه دهیم به نحوه داوری و
برگزاری مسابقه معترض شویم.

وی با اشاره مجدد به قضاوت داور اول گفتً :
واقعا آقای داور
به تنهائی قضاوت میکرد و تمام ر ُای داوران خط نگهداران را
قبول نداشت و برعکس ر ُای صادر می کرد که نشان میداد
شرایط خوبی برای داوری این مسابقه نداشت.
رحمان محمدی راد اضافه کرد :در مورد اینکه چرا ستاد ملی
مبارزه با کرونای شهرهایی مانند گلستان ،یزد و ارومیه اجازه
حضور تماشاگر نسبت به ظرفیت سالنهای برگزاری مسابقات
را میدهند اما ستاد ملی مبارزه با کرونای اصفهان با وجود
داشتن مجهزترین سالن  ۶هزار نفری و تمامی شرایط الزم
رعایت پروتکلهای بهداشتی و فواصل صندلیها چنین
اجازهای را نمیدهد؟! از عکسهایی که در سالنهای شهرهای
گنبد و گرگان مشاهده کردیم ،متوجه شدیم که در چه شرایط
بدی از لحاظ رعایت پروتکلهای بهداشتی مسابقات را برگزار
کردهاند!
متأسفانه در این مورد فدراسیون سلب مسئولیت کرده و
تصمیمگیرنده ستادملی مبارزه با کرونای استانها هستند که
با ظرفیتی که خودشان تشخیص میدهند اجازه ورود تماشاگر
را صادر می کنند و به نظر میرسد مقصر اصلی ستاد ملی
مبارزه با ویروس کرونا و اومیکرون هستند! اما حال که بعد
از دو سال اجازه ورود تماشاگران داده شده چرا کنترل خوب و
دقیقی صورت نمیگیرد؟ نظیر شرایطی که ما در گنبد تجربه
کردیم که باور کنید چقدر افتصاح و بد بود.
یراد در خصوص بازی پرحاشیه تیماش در
رحمان محمد 
مقابل شهرداری گنبد که با برتری  ۳بر  ۲سپاهان همراه بود،
اظهار کرد :بازی از نظر فنی بازی بسیار خوبی بود و هر دو تیم
در زمین به خوبی جنگیدند ،از عملکرد بازیکنانام راضی هستم
و حتی در دو ستی هم که بازی را واگذار کردیم ،تمام تالش
هماهنگ تر شده

خود را انجام دادیم .گنبد نسبت به دور رفت
بود و بازی با کیفیتتری را نشان دادند و شایسته برد در دو
ستی بودند که نتیجه گرفتند ،در ست پنجم هم با وجود اینکه
از تیم ما جلو بودند تجربه بازیکنان خوب تیم فوالد مبارکه
سپاهان باعث شد تا نتیجه بازی به سود ما تمام شود.
وی افزود :اما از ست اول مشکلی که وجود داشت ،مشکل
داوری و تصمیمات ایشان بود ،داور خیلی از تصمیمات خط
نگهداران را قبول نمیکرد و تصمیم خود را اجرایی میکرد و
موجب شد تا از همان ابتدای بازی ،فشار زیادی را متحمل
شویم و بعد ذهن کل بازیکنان ،مربیان و حتی تماشاگران
را درگیر تصمیمات خود کرد و باعث شدتمرکز خوبی نداشته
باشیم ،در بازبینی فیلم بازی دیدیم برخی از اشتباهاتی که
صورت گرفت باعث بر هم زدن تعادل و نظم بازی شد ،بهطور
قطع یکی از دالیلی که بازی را کمی به حواشی کشید همین
مسئله اشتباهات داوری بود
سرمربی تیم والیبال سپاهان در ارتباط با اخطاری که از داور
دریافت کرد ،خاطرنشان کرد :طبیعی است که تا حدودی
اشتباهات داوری را میتوانیم بپذیریم؛ ست اول ما
میتوانستیم پیروز میدان باشیم ،اما زمانی که از همان ابتدای
بازی میبینیم تصمیمات داوری موجب شد بازی از دست
ما در بیاید ،نه تنها من ،بلکه همه بازیکنان داخل زمین
به خود اجازه دادند که به داور اعتراض کنند ،این
گونه بگویم که در مقطعی همه اعتراض میکردند،
یعنی به داور ،به ناظر و حتی تماشاگران هم
اعتراضمیکردند.
وی تأکیدکرد :من در تمام بازیها ثابت کرده
ام که می توانم خودم را کنترل کنم؛ اما من
هم انسان هستم و احساسات و
ظرفیتی دارم و برخی مواقع
این اشتباهات آن قدر زیاد
میشود که نمیتوان ساکت
ماند .آرزو میکنم ،زودتر
شرایط اینکه داوران به
تنهایی قضاوت کنند از

بین برود و ویدئو چک در تمامی سالنهای مسابقه نصب شود
و سال آینده نصب این سیستم الزام صد در صدی برای تمام
تیمهای حاضر در لیگ شود.
یراد در خصوص اخطار علیرضا مباشری و محرومیت
محمد 
مجتبی میرزاجانپور گفت :لحظات خاصی را ما در زمین تجربه
میکنیم ،تحمل اشتباهات داوری هم حدی دارد ،بازیکن و
مربی در مسابقه شرایطی دارند که ممکن است از کوره در
بروند ،در این بازی داور هم ما را جریمه کرد که پذیرفتیم ،اما
ً
واقعا موافق رأی کمیته انضباطی در خصوص آقای میرزاجانپور
ً
نیستیم و اعتراض خود را هم کتبااعالم کردیم و نامهای به
فدراسیون ارسال نمودیم و مدیرعامل باشگاه نیز به جد پیگیر
این مسئله هستند
وی افزودً :
واقعا شدت رأی صادر شده که تنها براساس گزارش
ناظر بوده را نمیفهمیم ،گفته شده میرزاجانپور از کلمات
ناشایست استفاده کرده ،این رأی ،زیادهخواهی است ،در طول
فصل ،اتفاقات زیادی را شاهد بودیم که فیلم و اسناد آن
موجود است و کمیته انضباطی تنها یک جلسه محرومیت
برای آن اتفاقات در نظر میگیرد ،اتفاقاتی که شاهد الفاظی
که بهکار رفته شدیم ،اما در مورد میرزاجانپور در این جریان
فیلمی و سندی وجود ندارد و تنها کمیته انضباطی به گزارش
ناظر بازی بسنده کرده است .گزارشی که اعتقاد دارم بسیار
جای کاملتر شدن دارد ،بهواسطه اینکه خیلی موارد در آن ذکر
نشده است؛ بهعنوان مثال رفتار و مهمان نوازی که از ما در
طول مسابقه انجام شد ،گزارش نشده است ،این گونه بگویم
گویا دلشان برایمان تنگ شده بود و بنده را در طول مسابقه
بسیار مورد لطف قرار دادند .از مجتبی میرزاجانپور در طول
پنج ست مهماننوازی کردند و در نهایت هیچ گزارشی در این
مورد نشده است.
سرمربی والیبال سپاهان اضافه کرد :مورد دوم مشکالت و
عملکرد داوری بود که در مورد آن صحبت کردم ،آیا ناظر بازی
در این خصوص هم گزارشی ارائه داده است؟ بنده اطالعی
ندارم ،ما گزارش اعتراضی خود را نسبت به داوری به فدراسیون
ارائه دادهایم
وی اضافه کرد :مورد دیگری که برای اولین مرتبه است آن را
ً
شخصا دوست ندارم سالن را خالی از تماشاگر
میگویم ،اینکه
ببینم ،چندین مرتبه به تماشاگران حاضر در سالن گنبد تذکر
داده شد که ماسک خود را بزنند و فاصله خود را با یکدیگر
رعایت کنند ،اما در انتهای مسابقه شاهد چیز دیگری بودیم و
ً
واقعا امیدوارم مسئوالنی که در سالن بودند و نظارت میکردند،
وضعیت را بررسی کنند.
وی تصریح کرد :دوسال است درگیر بحث شیوع ویروس کرونا
هستیم و اکنون اجازه ورود تماشاگران صادر شده است ،سالن
مسابقه فضای خوبی برای رعایت فاصله و لذت بردن از بازی
داشت ولی آنها اصرار به کنار هم بودن و تشویق بدون ماسک
تیم خود داشتند ،انتهای بازی صحنههایی که دیدیم باعث
نگرانی شدیدمان شد.
یراد در خصوص حضور تماشاگران گفت :فدراسیون
محمد 
مسئول نیست و مسئولیت آن را بر عهده ستاد ملی
مبارزه با ویروس کرونای استانها گذاشته است،
در گلستان تصمیم گرفته شد که  ۴۰۰تماشاگر
در سالن حضور داشته باشند و در اصفهان این
اجازه صادر نشده که در سالن شش هزار نفرهای
که تماشاگران میتوانند با فاصله بازی ها از
نزدیک تماشا کننداز سوی ستاد کرونا در
اصفهان حضور تماشاگر را به
صالح ندانسته اند و من هم
جسارت نمیکنم که در این
خصوص صحبتی کنم ،به
این دلیل که سالمت همه
برای ما از اهمیت باالیی
برخوردار می باشد و ما به

این تصمیم آنها احترام میگذاریم .سالن گنبد هم گنجایش
خوبی داشت و میتوانستند با فاصله مناسب تماشاگران خود
را در سالن بنشانند ،اما این گونه نشد و امیدوارم در مسابقات
آینده عملکرد بهتری داشته باشند.
سرمربی تیم والیبال سپاهان در خصوص بازی تیماش در
مقابل شهرداری ورامین خاطرنشان کرد :امسال اتفاقی که در
لیگ رخ داده است ،بر خالف نظر برخی از کارشناسان ،اعتقاد
دارم کیفیت و عملکرد تیمها خیلی باال است .از دوازده بازی
خود در دور رفت که پیروز میدان بودیم ،میتوانم تنها به یک
بازی اشاره کنم که عملکرد تیم مقابل در سطح پائینی بود و در
سایر بازیها ً
واقعا تیمها سطح فنی خوبی داشتند ،بازیهای
این هفته و نتایجی که رقم میخورد گواه این مسئله است،
نتایج  ۳بر  ،۲برد و باختها و نتایج غیر منتظره دلیل بر این
ادعا است و این برمیگردد به بازی خوب تیمها ،در سالن خود
که شرایطی فراهم میکنند تا از مزایای میزبانی برای پیروزی
و شکست رقبای خود برخوردار باشند.
یراد گفت :در بازی با شهرداری ورامین باید کامل و با
محمد 
تمام توان خود بازی کنیم تا بتوانیم با توجه به میزبانی به
موفقیت برسیم ،به دنبال آن هستیم که استاندارد و عملکردی
که از خودمان توقع داریم را در زمین شاهد باشیم و جنگندگی
و انگیزه باالی بازیکنان برای ما بسیار اهمیت دارد تا یک بازی
خوب و با کیفیت را نشان دهیم.
اما دیدار بسیار زیبا و تماشایی دو تیم شهرداری ورامین و
فوالد مبارکه سپاهان در هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر
والیبال مردان باشگاههای ایران که در سالن بدون تماشاگر
حماسه  ۲۵آبان ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد گویای
این واقعیت انکار ناپذیر است ،مضاف براینکه باخت  ۳بر صفر
شهرداری گنبد به آذر باتری و  ۳بر یک تیم شهرداری ارومیه در
مصاف با تیم مقاومت یزد یا باخت سه بر یک سایپا به لبنیات
هراز آمل و پیروزی  ۳بر صفر فوالد سیرجان ایرانیان در دیدار
با تیم پاس گرگان ثابت می کند که بازیهای مرحله برگشت
تفاوت بسیاری با دور رفت دارند.
و اما بازی دو تیم شهرداری ورامین و فوالد مبارکه سپاهان
که از جذابیت خاصی برخوردار بود ،سه بردیک بسود تیم
میزبان خاتمه پیدا کرد .در این بازی حساس و نفسگیر تیم
فوالد مبارکه سپاهان ست اول را به سختی و با نتیجه  ۲۵بر
 ۲۳بسود خود تمام کرد .اما در ست دوم شاگردان ساسان
خداپرست با برتری چشمگیر خود روی بازیسازی عالی امین
نجفی پاسور چپ دست که در برخی مواقع به صورت یک
مهاجم ضربه دوم را اسپک میکرد و آبشارهای محمود رسولی
پشتخط زن ،سید آرش تقوی دریافت قدرتی و کاپیتان با
تجربه حسین والیی و دیگر قدرتی زنها در کنار آبشارهای
ی و دریافتهای اول
سرعتی و مهار نشدنی علیرضا مصلح آباد 
اسماعیل طالبی لیبروی تیم با اختالف زیاد  ۲۵بر  ۱۷برنده
شدند.
ست سوم هم با برتری تیم شهرداری ورامین دنبال شد که تایم
یراد سرمربی
استراحت و تعویضهای بموقع رحمان محمد 
بادانش تیم فوالد مبارکه سپاهان پس از تساوی در امتیاز ۲۰
بازی را به سود تیم زردپوشان سپاهان تغییر داد تا در نهایت
ست سوم با حساب  ۲۵بر  ۲۲بسود تیم فوالد مبارکه سپاهان
رقم بخورد.
یراد که عبارت بودند از امیر
در ست چهارم شاگردان محمد 
غفور ،پرویز پزشکی ،علیرضا مباشری کاپیتان پرتجربه ،فرهاد
قائمی ،متین تکاور ،سامان فائزی و رضا اصالنی لیبرو با
قاطعیت بازی را آغاز کردند و با اختالف  ۹امتیاز موفق شدند
ست چهارم را با نتیجه  ۲۵بر  ۱۶به پایان برسانند و فاتح سه
بر یک این دیدار باشند و با  ۴۲امتیاز همچنان در صدر جدول
سیوپنجمن دوره مسابقات لیگ برتر قرار بگیرند .در تیم فوالد
مبارکه سپاهان همه بازیکنانی که در ترکیب تیم قرار میگرفتند
به استثنای ست دوم خیلی خوب ظاهر شدند ولی امیر غفور
طبق معمول امتیازآورترین بازیکن میدان بود.

تاریخ اعالم لیست تیم ملی و شروع اردو مشخص شد
محمودرضا رضایی ،مدیر رسانهای تیم ملی اعالم کرد :اردو با حضور بازیکنان داخلی از روز سوم بهمن شروع میشود
و اسکوچیچ تا  2بهمن لیست را اعالم میکند .تا پنجم اردو با حضور لژیونرها تکمیل میشود.

ورزشی

«وحید شمسایی» سرمربی تیمملی فوتسال شد؛

محمدرضا ولی زاده
دبیر تحریریه

سرانجام پس از حواشی متعددی که در اوقات اخیر کمیته
فوتسال ما تجربه کرد،
فوتسال فدراسیون فوتبال و تیمملی
ِ
نشست هیاترییسه فدراسیون فوتبال برگزار شد و بر اساس
مصوبه روز چهارشنبه ایننشست ،هیاترئیسه فدراسیون،
«وحید شمسایی» -ستارهپیشین فوتسال کشورمان -هدایت
تیمملی را بر عهده گرفت ،آنهم در شرایطی که «محمد
ناظمالشریعه» شهریور  ۱۳۹۴بود که به جای «خسوس
کاندالس» هدایت تیمملی را بر عهده گرفت و بعد از حدود ۶
سال کار در این تیم و کسب دو عنوان قهرمانی آسیا و یک
مقام سوم جام جهانی و البته پس از ناکامی در جام جهانی
 ،۲۰۲۱جای خود را به وحید شمسایی داد.
کادرفنی تیمملی فوتسال تکمیل شد
اما در اولین اقدام وحید شمسایی دستیاران خود را برای
هدایت تیمملی فوتسال انتخاب کرد ،اسطوره فوتسال
کشورمان از شهابالدین سفالمنش بعنوان دستیار
اول ،مصطفی نظری بعنوان مربی دروازهبان و یک مربی
اسپانیایی دیگر استفاده خواهد کرد.
گفتنی است؛ سفالمنش یکی از مدرسان فوتسال
کنفدراسیون فوتبال آسیا است و سابقه کار با شمسایی
در تیم تاسیسات دریایی را دارد .او همچنین سرمربی تیم
جوانان لبنان در مسابقات قهرمانی آسیا بوده است.
همچنین مصطفی نظری هم سابقه دروازهبانی در
تیم ملی فوتسال ایران را دارد و با شمسایی در
تیمهای مختلف کار کرده است.
شمسایی :از هیچ تالشی دریغ نخواهم کرد
اما وحید شمسایی پس از انتصاب خود بعنوان
توگویی
سرمربی تیمملی فوتسال در گف 
اظهار داشت :در ابتدا جا دارد از ریاست
فدراسیون فوتبال ،اعضای هیأت
رئیسه و همچنین از سیدمحمد
ناظمالشریعه سرمربی تیمملی که
زحمات زیادی را در این سالها
برای این تیم کشیده است،
قدردانی کنم .کار سخت است
اما با تمام توان و با همکاری و
همدلی تمام بزرگان و پیشکسوتان
فوتسال مثل ابطحی ،صالحی،
رعدی ،شمس و ...که در کنارشان
فوتسال را آموختم ،این بار سنگین
را باید با همت و یکدلی یکدیگر بلند
کنیم.
وی گفت :مطمئن باشید تا آنجا که در
توانم باشد از هیچ کوشش و تالشی دریغ

عصــرِجدید

ناظمالشریعه :عزت و ذلت دست خداست!
اما محمد ناظمالشریعه درباره پایان فعالیت خود در تیم
ملی فوتسال ایران میشد ،اظهار داشت :عزت و ذلت
دست خداست و موفقیتها حاصل لطف خدا ،دعای مردم
و تالش بازیکنان و مربیان بوده است .دو قهرمانی جام
ملتهای آسیا ،سومی جام جهانی  ۲۰۱۶و صعود به یک
چهارم نهایی جام جهانی  ،۲۰۲۱بیانگر تالشهای انجام شده
است و امیدوارم تیم ملی فوتسال در ادامه راه موفق باشد.
وی در مورد انتخاب وحید شمسایی بهعنوان سرمربی تیم
ملی فوتسال کشورمان تصریح کرد :وحید یکی
از یادمانهای ُپرافتخار فوتسال کشورمان
است .او زحمات زیادی برای فوتسال ایران
کشیده است و امیدوارم بتواند افتخارات
تیم ملی را تداوم ببخشد .نفرات جدید
افراد کاربلدی هستند و دعای خیر ما
هم پشت تیم ملی خواهد بود .هر جا
نیاز به کمک باشدً ،
حتما به تیم ملی
کمکمیکنم.
سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال در پاسخ
به این پرسش که آیا از برکناری خود از این
سمت مطلع بوده است یا خیر ،خاطرنشان
کرد :به من نگفته بودند که برکنار
میشوم ،اما از این موضوع ناراحت
نیستم .فعالیت بهعنوان سرمربی
تیم ملی ،عشق و عالقه زیادی به
همراه دارد .با این حال این مسئولیت
سنگینی روی دوشم
بود و ناراحت
نیستم .کسانی
که مربیگری بلد
هستند،میدانند
که مربیگری
همین است و هر

مربی باید آماده رفتن باشد؛ پس چه بهتر که با عزت بروی.
ناظمالشریعه در واکنش به انتقادات کارشناسان فوتسال از
خودش و اینکه آنها معتقد بودند سرمربی جدید تیم ملی
کار سختی بابت جوانگرایی پیش رو دارد ،گفت :همه مسائل
موردنیاز تیم ملی به موقع انجام شده و همه چیز آماده
است .شمسایی کارش را بلد است و کمیته فوتسال از او
حمایت میکند .امیدوارم اتفاقات خیلی خوبی رخ دهد تا
مردم خوشحال شوند.
وی درباره قرارداد خودش با فدراسیون فوتبال که تا پایان
سال  ۱۴۰۰است اظهار داشت :من تا پایان اسفند با فدراسیون
قرارداد دارم و فدراسیون میداند باید چه کند .با این حال از
همه مردم و پیشکسوتان فوتسال تشکر میکنم که در این
راه از من حمایت کردند .همچنین به صورت ویژه از همکاران
خودم و بازیکنانی که در این چند سال به تیم ملی کمک
کردند تا دل مردم را شاد کنند ،سپاسگزارم.
در انتظا ِر «تغییرات» و البته «اصالحات»
اما باتوجه به شرایط و حواشی اینروزهای فوتسال کشور،
بدونشک وحید شمسایی کار بسیار دشواری را برای هدایت
تیمملی خواهد داشت ،شمسایی که یکی از پرافتخارترین
سالنیبازهای جهان فوتسال است و در دوران بازی ،پنجبار
عنوان مرد سال آسیا را تصاحب کرده ،در جامه مربیگری
نیز ،با تیمهای تاسیسات دریایی و دبیری تبریز ،موفق به
کسب عنوان قهرمانی لیگبرتر فوتسال شده است ،حال باید
دید مر ِد پرافتخار فوتسال ایران در قامت هدایتِ تیمملی چه
عملکردی را خواهد داشت.
اما فوتسال کشور ،ظرفیتهای بسیار باالیی دارد و
اینمهم را میتوان از موفقیتهای فوتسالمان در سطوح
مختلف آسیایی و جهانی متوجه شد ،اما سالیانی است
که فدراسیون فوتبال سرمایهگذاری خاصی در این رشته
پرافتخار انجام نداده و هیج برنامه مدونی برای توسعه
فوتسال در رویکر ِد کاری فدراسیون وجود نداشته است.
حال انتخاب وحید شمسایی بعنوان یکی از مفاخر فوتسال
کشور میتواند خبر خوشایندی برای اهالی اینرشته باشد،
اما بدونشک این تغییر تضمینی برای تکرار موفقیتهای
گذشته نخواهد بود.
در شرایطی که با تمام انتقادات و جو نامناسبی که در
اواخر دوران فعالیت محمد ناظمالشریعه در قامتِ سرمربی
دوران شش
تیمملی وجود داشت ،بطور کلی تیمملی در ِ
ساله هدایت ناظمالشریعه ،نتای ِج مطلوبی گرفته ،اما
فوتسال ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمن ِد «تغییر» و
البته «اصالح» است .پروژهای که انتخاب وحید شمسایی
میتواند ،سرآغازی برای آن باشد و جوانگرایی و تغییر
نسل مهمترین هدف آن .به هر جهت امیدواریم با تزریق
آرامش ،شرایط برای نتیجهگرفتن و پیشرفت فوتسال
کشور ایجاد شود .حال در نهایت باید دید ،آینده تیمملی
فوتسال با وحید شمسایی چه خواهد شد.

سوژه

سرانجا ِم پس از چهار ماه بالتکلیفی؛

رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس شد
نشستتعیینتکلیفمدیرعاملباشگاهپرسپولیسباحضور
حمید سجادی ،وزیر ورزش و جوانان به همراه وزرای اقتصاد
و دادگستری تشکیل و رضا درویش به عنوان مدیرعامل
پرسپولیس انتخاب شد .همچنین درویش ،ذوالفقارنسب،
علیپور ،مسجدی و پوراحمدی به عنوان اعضای هیات مدیره
باشگاه پرسپولیس معرفی شدند .سوابق مدیر عامل و اعضای
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به شرح زیر است.
رضا درویش (مدیرعامل جدید و عضو هیئت مدیره

باشگاه پرسپولیس) :سابقه مدیرعاملی باشگاه سایپا
را دارد .بیژن ذوالفقارنسب (عضو هیئت مدیره باشگاه
پرسپولیس) :پیشکسوت پرسپولیس ،سرمربی سابق
تیمهای سایپا ،پیکان ،ذوب آهن ،استقالل ،مربی تیم
ملی ،سرمربی تیم ملی ب و در حال حاضر مشاور وزیر
ورزش و رئیس کانون مربیان است .محمد اسد مسجدی
(عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس) :سرپرستی
فدراسیون پزشکی ورزشی و سرپرستی باشگاه استقالل
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دیدگاه

داستان جلد

نخواهم کرد و تمام توانایی و تجربیات خودم را در اختیار
تیمملی فوتسال قرار خواهم داد ،اما کار دشوار است و ما
باید در ابتدا به رده های پایه توجه کنیم.
سرمربی تیم ملی فوتسال گفت :اگر روزی پیراهن تیم ملی
را پوشیدم به همت و کمک همه بزرگان فوتسال بود و حاال
هم که این سکان را در دست گرفتهام ،دوست دارم همگی
به کمک من و تیم ملی بشتابند.
شمسایی در پایان تاکید کرد :در همین ابتدا از اصحاب
رسانه خواهش میکنم اگر ایراداتی در من دیدند بگویند
و مطمئن باشند در صورتی که راه را اشتباه رفته باشم،
با جان و دل میپذیرم .همه ما در کشور چه اهالی رسانه،
چه پیشکسوتان و ...باید دست در دست هم دهیم و به
فوتسال فکر کنیم.

روزنامه

خوزستان را در کارنامه دارد .سید مجید پوراحمدی (عضو
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس) :مشاور وزیر ارشاد و
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر بوده است .غالمعلی
محمد علیپور (عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس):
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی بوده است.

ذات ورزش کجاست!؟

اخالق در میدان ورزش
گم شده است

دو نفر از روسای
فدراسیونهایی که اخیرا
انتخاباتشان برگزار شده ،درد
دلی میکردند بر این مبنا که
کار هر دو به جایی رسیده
بود که بین دو راهی ماندن و
سیدفرشاد فیض آبادی
یا قید همه چیز را زدن ،گیر
خبرنگار
افتاده بودند.
عرصه ورزش باید عرصه مروت ،راستی و زیبایی و انرژی مثبت
باشد ،ولی این چیزهایی که امروز در عرصه ورزش میبینیم
کامال متفاوت از ذات ورزش است .کافی است یک روز
رسانههای نوشتاری ،دیداری و گفتاری ورزش را اتفاقی نگاه
کنید تا ببینید که بداخالقیها ،بیاخالقیها و تهمت زدنها در
ورزش چه راحت شده است .شوربختانه قبح کار هم شکسته و
اگر در گذشته به ظاهر هم که بود ،احترام بزرگتر و پیشکسوت
را داشتند ،امروز آنذره هم از بین رفته است .یک فردی را بر
اساس باند و رفاقت و مسائل پشت پرده مدتی کوتاه سرپرست
باشگاهی پرطرفدار گذاشتند و پس از یکسال فعالیت (که
سرانجام رو ِز گذشته رسما به پایان رسید) ،برای خود در رسانهها
جایگاه دارد و هرگاه هم که سوژهها ته میکشد ،رسانههای ما
چنین افرا ِد تشنه تیتر شدن را به میدان میکشانند.
یا فردی که سرپرست یک باشگاه بزرگ بوده و معلوم نیست از
کجا و چگونه به اینجا آمده را به پرطرفدارترین برنامههای سیما
میآورند و او هم با تکیه بر همان فرهنگ خود ،جوری همه
ارکان مدیران گذشته و پیشکسوتان را به سخره میگیرد که انگار
وارد چاله میدان شده است.
کسی که خود هیچ رزومهای ندارد ولی بدلیل اینکه در جایگاه
یک باشگاه مردمی نشسته ،سعی میکند از این جایگاه برای
مطرح کردن خود با فرهنگ عوامانه ،هرچه دلش میخواهد را
بگوید .فوتبال ویترین پرجاذبهای دارد و همگان ،از مجلسیها
گرفته تا سیاسیون و بازاریان و دیگران میخواهند از این سفره
بهرهای ببرند ،چه مادی و چه معنوی! اما حاال فوتبال تهی از
حقیقت خود شده و میبینید که مسابقات باشگاهی ما آن
جذابیتی ندارد و هر چه هست ،حاشیه است و متن خالی از
جذابیت مانده! اما وظیفه رسانه چیست!؟ چرا رسانهها اینقدر
منفعل شدهاند که یک نفر با راه انداختن یک گروه یا کانال
خط و خطوط ورزش را مشخص میکند و اثر گذار هم هست!؟
گرچه باید ابتدا از خودمان شروع کنیم .رسانهها میتوانند با
بدست گرفتن این چرخه ،تولید و محتوای عقالنی و منطقی و
اخالقگرا این فضا را تغییر دهند .ما باید فکر کنیم که چه اثری
میتوانیم بر جامعه بگذاریم تا فردا شرمنده خود و آیندگان
نباشیم .بیاییم از فضای کاذب و هیجانزده خارج شویم و
کمی وارد معقوالت شویم .ورزش تنها فوتبال و استقالل و
پرسپولیس نیست 11 .میلیون دانشآموز و میلیونها دانشجو
و  14میلیون کارگر داریم .اگر به ورزش این اقشار توجه کنیم
سود سالمتی آن به خانواده خودمان بر میگردد .یعنی توجه به
ورزش کارگران که میتواند شالوده و بنیان سالمتی جامعه کار
و تالش را تغییر دهد با بیش از  40میلیون عضو ثمرهاش یقینا
به زندگی تک تک ما بر میگردد .دست برداریم از هیاهوی
کاذب و بپردازیم به آنچه دنیا رفته و نتیجه گرفته است .ما
هنوز هم منتظریم  afcراه بازگشت استقالل و پرسپولیس را
برای حضور در آسیا هموار کند ،که چه شود؟ آیا واقعا بازگشت
این دوتیم با همین وضعیت به لیگ قهرمانان میتواند
راضیکننده باشد؟ هر سال که میگذرد ما ضعیفتر و رقبای
همسایه ما در حوزه خلیج فارس قویتر می شوند .اگر الهالل
عربستان در مرحله حذفی استقالل و پرسپولیس را حذف کرد،
امسال هر دو تیم با این وضعیت در همین مرحله گروهی
حذف میشدند .پس بگذاریم که استقالل و پرسپولیس درست
شوند و با قدرت برگردند .چرا باشگاه پیکان می تواند مجوز
بگیرد ،سپاهان و فوالد میتوانند ،ولی استقالل و پرسپولیس
نمیتوانند!؟

روزنامه

 nصاحب امتیاز و مدیرمسئول :مهرداد تیموری
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