پرسپولیس به بیخ گوش آبیها رسید؛

استقالل؛ سر بیدردی
کهدستمالبسته!
صفحه 6

روزنامه

«پیشکسوت ژیمناستیک» در گفتوگو با «دنیای هوادار» مطرح کرد:

شرایطفعلی ،امیدیبهبهبود
با
ِ
اوضاعژیمناستیکنداریم
صفحه 7

سربازی یا َسر بازی؟

و عدالت برای همه!
صفحه 8

شماره 972
پنج شنبه
 12اسفند 1400
قیمت 3000 :تومان

والیبالاصفهانرادریابید!
صفحه 6

«دبیرکل فدراسیون فوتبال» مطرح کرد:

برگزاری دریب
استقالل و پرسپولیس
با حضور تامشاگران

صفحه 7

از انواع تا اجرا؛

همه آنچه که در فوتبال
«پرس»نامیدهمیشود
صفحه 8

دو دیدگاه از یک مفهوم؛

ِ
ِ
توصیف«عدالت»
اندرحاکیت
صفحه 3

«سخنگوی ستاد کرونای البرز» مطرح کرد:

سفر بدون دز سوم ممنوع!
صفحه 4

جناب آقای «میالد فیروزان» ،دبیر محترم سرویس عکس روزنامه دنیای هوادار
کسب ِ
مقام سوم جشنواره مسابقات ملی دانشجویی نشریات رسانه و فضای مجازی در حوزه عکس را به شما تبریک میگوییم
ِ
مدیرمسئول و تحریریه دنیای هوادار و پایگاههای خبری دیواننیوز و هوادارینیوز

چه کسی ناجی والیبال نصفجهان خواهد شد؟
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روزنامه

دنیای هوادار یاد وخاطره شهداء بویژه برادران بسیجی

خبر

«گنجعلی مهرعلیان» و «محمدرضا صیدی»که  ۱۲اسفند
پنج شنبه  12اسفند  -1400شماره 972

 ۱۳۶۲به مقام شامخ شهادت نائلگشتند راگرامی میدارد

خبر

آموزش

«معاون سازمان بیمه سالمت» خبر داد:

اتباع خارجی مبتال به بیماری
خاص در ایران از پرداخت
فرانشیز معاف هستند

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران
اعالم کرد که ،همه اتباع خارجی مبتال به بیماری خاص از
تمامی پروتکلهای درمانی و دارویی در ایران برخوردار بوده
و از پرداخت فرانشیز معاف هستند .مهدی رضایی درباره
پوشش بیمه و ارائه خدمات به اتباع خارجی افزود :سازمان
بیمه سالمت ایران ،تمهیدات سختافزاری و نرمافزاری الزم
را برای بهرهمندی پناهندگان معرفی شده از سوی اداره
کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور در دو گروه
آسیب پذیر (پرداخت تمام حق بیمه توسط کمیساریای عالی
پناهندگان) و غیر آسیبپذیر (پرداخت تمام حق بیمه توسط
متقاضی) فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد :از  ۱۵اردیبهشت  ۹۴طبق تفاهمنامهای
مقرر شد ،اتباع و مهاجران خارجی (پناهندگان) تبعه افغانستان
و عراق ساکن ایران ،بتوانند تحت پوشش بیمه سالمت قرار
گرفته و از مزایای بسته جامع پایه بیمه سالمت کشور
برخوردار شوند .همه پناهندگان مبتال به بیماری خاص از قبیل
هموفیلی ،تاالسمی ،بیماران دیالیزی (همودیالیز -صفاقی)،
پیوند کلیه و ام اس نیز مانند بیماران خاص ایرانی از همه
پروتکلهای درمانی و دارویی برخوردار بوده و از پرداخت
فرانشیز نیز معاف هستند.
وی تصریح کرد :عالوه بر این گروه ،با ابالغ آییننامه جز
 ۵ماده  ۷۰قانون برنامه ششم توسعه و تخصیص اعتبارات
مشموالن آییننامه مزبور در بودجه سنواتی سازمان در سال
 ،۱۴۰۰سازمان بیمه سالمت  ۴۷هزار نفر از افراد مقیم و
پناهنده که از سوی وزارت کشور معرفی شدند را تحت
پوشش بیمه پایه سالمت قرار داد.
به گفته معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه
سالمت ایران ،این سازمان با ارائه تسهیالت الزم در
 ۱۳۰۰دفتر پیشخوان خدمات دولت طرف قرارداد
(کارگزاری) در سراسر کشور ،امکان بهرهمندی پناهندگان
را در دریافت پوشش بیمه پایه سالمت تسریع و تسهیل
کرده است.

«پلیس پیشگیری پایتخت» خبر داد:

دستگیری عوامل پرتاب سنگ
به سمت خودروی پلیس
سرکالنترچهارم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۵
شرور که در محله نارمک نظم عمومی را بر هم زده و با
حضور ماموران در محل به خودروی پلیس سنگ پرانی
کرده بودند ،خبر داد .سرهنگ اردشیر نادری در تشریح
جزییات این خبر بیان کرد :در پی دریافت خبری مبنی بر
تجمع اراذل و اوباش و ایجاد آتش و مزاحمت در محله
نارمک بالفاصله عوامل گشت انتظامی کالنتری  ۱۲۷نارمک
در محل حاضر شدند.
وی با اشاره به اینکه با حضور واحد گشت این اراذل و اوباش
اقدام به سنگ پرانی به سمت خودروی ماموران کرده بودند
ادامه داد :هر  ۵شرور با اقتدار پلیس زمینگیر شده و این
اقدام شجاعانه و عکس العمل مقتدرانه در محل رضایت
اهالی محل را در پی داشت .این افراد که  ۱۹الی ۲۳سال
سن دارند به برهم زدن نظم عمومی و سلب آسایش اعتراف
کردند.
سرهنگ نادری در پایان با بیان اینکه امنیت شهروندان
خط قرمز پلیس است و پلیس با این افراد قاطعانه برخورد
خواهد کرد خاطرنشان کرد :متهمان به همراه پرونده به مرجع
قضایی معرفی شدند.

 36هزار معلم در سه مرحله؛

احاکم استخدام معلامن حقالتدریس از اول اسفند صادر شده است
تبدیل وضعیت معلمان حقالتدریس با مصوبه مجلس
شورای اسالمی انجام شد و در مرحله اول 25هزار و 497
نفر و در مرحله دوم 30هزار نفر از آنان تبدیل وضعیت
شدند ،هماکنون سومین گروه از این معلمان بهتعداد
 12800نفر میگویند تا پایان سال  1400باید احکام
استخدامی آنها صادر شود که این کار انجام نشده است و
آنها نسبت به صادر نشدن احکام معترض بوده تجمعاتی
را هم مقابل مجلس برگزار کردند.
«سید محمد مولوی» -نایبرئیس کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس -درباره تأخیر در صدور احکام
استخدامی معلمان حقالتدریس گفت :بهدلیل کمبود
ظرفیت دانشگاه فرهنگیان این معلمان در چند مرحله
در دانشگاه پذیرش شدند و مرحله دوم نیز پس از مرحله
نخست انجام شد اما در زمان حاضر گروهی که در
مرحله سوم باید تعیین تکلیف میشدند ،هنوز وضعیت
مشخصی ندارند و با گذشت چهار ماه از اتمام دوره هنوز
بالتکلیف هستند و انتظار میرود در اسرع وقت همانند
گروههای قبلی مشمول قانون حکم استخدامیشان
صادر شود.

در همین ارتباط «عباس نجار» -رئیس مرکز برنامهریزی
منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش-
گفت :در سال گذشته 55هزار نفر طی دو مرحله استخدام
داشتیم و با تالش همکاران و هماهنگیهایی که با

سازمانهای ذیربط داشتیم ،مجوز استخدام 36هزار
نفر را دریافت کردیم .برای تعیین تکلیف نیروهای
حقالتدریس مشمول قانون که ابالغ ،گزینش و
دوره مهارتآموزی در دانشگاه فرهنگیان را دارند با

هماهنگیهای انجامشده مجوز استخدام برای آنها صادر
خواهد شد و از اول اسفندماه حکم استخدامشان اجرایی
میشود.
نجار گفت :خوشبختانه این افراد تا پایان بهمنماه
حقالتدریس و عیدی خود را دریافت کردهاند5 .هزار معلم
قرآنی و نزدیک به 60هزار نفر مشمول طرح مهرآفرین ،در
سال  1401تبدیل وضعیت و استخدام پیمانی خواهند
شد .هدفگذاری کردیم تا این موضوع حل شود ،در
زمان حاضر وضعیت آمار شفافسازی شده است چرا
که مبنای انجام هر کاری آمارهای درست و دقیق است.
رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت
آموزش و پرورش با اشاره به روند جمعیت دانشآموزان،
اظهار کرد :بررسی وضعیت 10ساله نشان میدهد که در
برخی از استانها با رشد جمعیت دانشآموزی روبهرو
هستیم که به توجه ویژه نیاز دارند .رشد جمعیت تا سال
 1405صعودی است و پس از آن کاهشی خواهد بود اما
این روند برای همه استانها یکسان نیست و متناسب
با این جمعیت پیشبینی کالسهای درس مورد نیاز
انجام شده است.

بهداشت و سالمت

«دبیر کمیته امنیتی اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا»:

«رئیس روابط عمومی فرمانداری تهران»:

تزریق دزسوم واکسنکرونا برای
مسافران نوروزی اجباری شد

مبلغ جریمه خودروی واکسن نزدهها
مشخص شد

«ایمان قربانی»  -رئیس روابط عمومی
فرمانداری تهران -در تشریح شرایط تردد بین
شهری در ایام سفر نوروزی در جمع خبرنگاران
گفت :بر اساس ابالغ ستاد ملی کرونا مسافران
ً
حتما باید ُدز سوم واکسن کرونا را
نوروزی
دریافت کرده باشند تا امکان تردد بین شهری
داشته باشند و مالک سفر نوروزی بر ثبت
پالک خودرو بوده و سرنشینان خودرو مالک
نیستند .وی افزود :خواهش ما از شهروندان تهرانی این است با توجه به اینکه فاصله زیادی
از تزریق دز دوم واکسن گذشته است افرادی که پالک خودرو به نام آنها ثبت شده باشد و
واکسن نزدهاند اقدام به دریافت واکسن کنند تا برای مسافرت نوروزی دچار مشکل نشوند.
قربانی همچنین در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی و صیانت از سالمت کارکنان
و مشتریان و اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا اظهار داشت :کلیه اصناف و صاحبان
واحدهای صنفی ملزم هستند مراحل تزریق سه دز واکسن خود را انجام و بعد از دریافت
واکسن کرونا کد هوشمند ( )QR codeنشان سالمت و تایید واکسیناسیون را از سامانه
«ایران من» به نشانی  http://asnaf.moi.irدریافت نموده و آن را در معرض دید عموم
نصب نمایند.

«حسینقاسمی»-دبیرکمیتهامنیتیاجتماعی
انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا -درباره
اهمیتواکسیناسیونمسافراننوروزیگفت:بر
اساس طرح مدیریت هوشمند ،محدودیتهای
گذشته مانند منع تردد پالکهای غیر بومی
به شهرهای قرمز و نارنجی نداریم .ما پالک
خودروهای شخصی را در این طرح مالک
عمل قرار میدهیم و بر اساس کد ملی متصل
به پالک خودرو؛ یعنی صاحبان خودروهایی که پالک به نامشان است ،با هماهنگی پلیس
راهنمایی رانندگی در سامانه کد ملی کنترل میکنیم.
وی افزود :صاحبان پالکهایی که واکسیناسیون انجام ندادهاند ،منع تردد دارند و اجازه تردد
بین شهری به آنها داده نخواهد شد ،اگر این افراد منع تردد را نقض کنند مشمول جریمه یک
میلیون تومانی خواهند شد .مبنای تردد را واکسیناسیون و بیمار نبودن صاحب پالک خودرو
قرار میدهیم ،شاید این سؤال پیش بیاید که ممکن است خودرویی به نام من باشد ،ولی فرد
دیگری از آن استفاده کرده باشد ،به علت همین مسئله ،ما پالک خودرو و کد ملی متصل به آن
را مالک قرار دادهایم .برای تردد بین شهری این طرح از  ۲۰اسفند اجرا میشود ،شرط تردد بین
شهری خودروهای شخصی ،دریافت سه ُدز واکسن است.

حوادث و انتظامی

«معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور» تشریح کرد:

روش جدید کالهبرداری از حسابهای بانکی را بشناسید
«سرهنگ رامین پاشایی» -معاون اجتماعی پلیس فتا
انتظامی کشور -هشدار داد  :مجرمان سایبری با ترفند ارسال
پیامک با عنوان کارت بانکی شما به علت عدم ثبت در
سامانه شاپرک مسدود خواهد شد مترصد کالهبرداری مالی
از هموطنان هستند.
سرهنگ پاشایی در تشریح این خبر اظهار داشت :بر اساس
رصدهای صورت گرفته در پلیس فتا و گزارش های دریافتی
از سوی هموطنان مشخص شد این بار مجرمان سایبری
با طراحی پلت فرم مجرمانه در قالب ارسال پیامک با سوء
استفاده از نام و اعتبار سامانه شاپرک بانک مرکزی مبنی بر

ثبت کارت های بانکی هموطنان در سامانه امنیت شاپرک
مشروط به مراجعه لینک یا پیوند درج شده در پیامک و
نصب اپلیکیشن جعلی با نام شاپرک و ثبت کارت بانکی
در اپلیکیشن مذکور و ارسال اخطار دروغین غیر فعال شدن
کارت بانکی در صورت عدم مراجعه به لینک ارسال شده
مترصد کالهبرداری از هموطنان هستند.
وی در تشریح شگرد این کالهبرداران بیان داشت  :ترفند
این مجرمان سایبری دقیقا شبیه ترفند ابالغیه های قضایی
سامانه ثنا و سامانه پرداخت سود سهام عدالت بوده و با
توجه به آگاهی بخشی هموطنان نسبت به شیوه های

کالهبرداری قبلی این بار افراد کالهبردار در اقدامی جدید به
سراغ سامانه شاپرک بانک مرکزی رفته اند.
معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور ادامه داد  :عموم
مردم باید ضمن حفظ هوشیاری مراقب شگرد این افراد
کالهبردار باشند و همواره این آگاهی وجود داشته باشند که
تمامی ابالغیات و اطالع رسانی در خصوص بهره مندی از
خدمات دولتی از طریق شماره تلفن های پوششی صورت
خواهد گرفت و هیچ سازمان و نهاد دولتی از طریق شماره
تلفن های شخصی با اپراتورهای مختلف تلفن همراه برای
برقراری ارتباط با کاربران خود اقدام نخواهد کرد.

با کمال تاسف تاثر خبر درگذشت نماینده محترم انجمن جوجیتسو در استان قم ،یار محبوب و
دوست داشتنی ،زنده یاد «مرتضی سریشی» موجب تاثر عمیق جامعه جوجیتسو و ورزشکاران
گردید .این ضایعه بزرگ را به جامعه ورزش ،نمایندگان انجمن ورزشکاران ،به ویژه باز ماندگان معزز
آن فقید تسلیت عرض نموده برای روح آن مرحوم علو درجات آمرزش و آرامش مسالت دارم.
محمدحسن رستمیان -رئیس انجمن جوجیتسو جمهوری اسالمی ایران

اجتماعی

داود مبهوت

عدالت واژهای است که میتوان برای آن تعاریف گوناگونی
ارائه کرد و هر شخصی نسبت به این کلمه دیدگاه خود
را دارد .آنچنان که در طول تاریخ توسط سیاستمداران
یا فیلسوفان و جامعهشناسان ،مضامین متفاوتی از آن
تبیین شده است .از افالطون و ارسطو تا دیگر مدعیان
فلسفه سیاسی .اما جدا از اشاراتی که در منابع مذهبی
از این ُگ َ
مگشته انسانها تشریح گردیده؛ در اینجا از دو
نگرش و زاویه دید مختلف به مفهوم عدالت میپردازیم.
ابتدا از نگاه یک فیلسوف عدالتطلب چون «جان رالز»
و دیگری از شاهکار یک ادیب هنرمند چون «مولوی».
جان رالز در کتاب «نظریهای در باب عدالت» خود که
در سال  ۱۹۷۱منتشر شد ،به ارزیابی عدالت میپردازد.
رویکرد او در ُسنت نظریه قرارداد اجتماعی جای میگیرد.
در ُسنتِ قرارداد اجتماعی ،حاکمیت قانون شکلی از
قراردادی تلقی میشود که افراد جامعه به آن پایبند
میشوند؛ چون منافعی بهبار میآورد که از آنچه هریک از
افراد به تنهایی میتوانستند به دست آوردند بیشتر است.
رالز برای ادامه تفکر خود اعتقاد به قرار گرفتن اشخاص
در موقعیت «وضع اولیه» دارد .وضع اولیه فضایی است
که در آن باید یک (پرده بیخبری) بر همه زندگیمان
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یادداشت

خبر

دو دیدگاه از یک مفهوم؛

طبق اعالم «وزارت صنعت،
معدن و تجارت»؛

ِ
ِ
توصیف«عدالت»
اندرحاکیت
نویسنده و روزنامهنگار

روزنامه

بکشیم .این که کی هستیم ،کجا به دنیا آمدهایم و...
سپس بپرسیم بهترین قواعد برای زندگی کردن چه
قواعدی است؟ نکته رالز این است که تنها قوانینی که
همه گروهها بتوانند بهصورت منطقی بر سر آنها به اتفاق
ً
حقیقتا جانبدارانه نیستند و
نظر برسند ،قواعدیاند که
نژاد ،طبقه اجتماعی ،اعتقاد ،استعداد طبیعی ،یا ناتوانی
را به حساب نمیآوردند.
به عبارت دیگر ،اگر من ندانم جایگاهم در جامعه چه
شخصی عاقالنه مرا وا میدارد به دنیایی
خواهد بود ،سود
ِ
رای دهم که در آن با هر کس منصفانه رفتار میشود.
حرف رالز این است که اگر نظریههای عدالت از پس
این محک (یعنی بیطرفی) برنیایند ،فقط خیرخواهی
ما نیست که شکست خورده بلکه عقلمان هم شکست
خورده است.
پس فراموشی طبقه ،جایگاه و به نوعی ایزوله شدن از
هرگونه امتیاز و قرار گرفتن در نوعی خالء و به عبارتی
واقع شدن در وضع اولیه باعث میشود تا شخص در آن
حالت بهتر و بدور از هرگونه جانبگرایی فکر کند که چه
امکاناتی را میتوان برای جامعه اتوپیایی در نظر گرفت تا
همه از فرآوردهها به میزانی متعادل بهرهمند شوند و نه
فقط تعدادی قلیل.
اما نوع نگاه یکی از مشاهیر و متفکران ادبی ایران یعنی
«موالنا جاللدین مولوی» ،به مقوله عدالت را تا اندازه
زیادی نسبت به جان رالز میتوان عقالنیتر برشمرد .چراکه
در هر صورت امکان ایزوله کردن فکر و یا بازگشت به
وضع اولیه در حالت عادی وجود ندارد و افراد از لحظه
بازکردن چشم به روی دنیا در یک خانواده حضور یافته و
به تبع از موقعیتها و دیدگاههای گوناگونی نیز بهرهمند

میشوند و همین امر میتواند فرصتهای متفاوتی را
برای آنها ایجاد کند .در کنار نظریه رالز سخن مولوی را
میتوان کاربردیتر در نظر گرفت .عدالت از نظر مولوی
خالصه میشود در چند بیت ادبی .وی عدالت را به آبیاری
یک درخت تشبیه میکند .او معتقد است اگر آب به جای
ریشه یک درخت ثمرده به خار داده شود ،عدالت از مسیر
خود خارج شده است .بطور خالصه معنی عدالت در نگاه
مولوی یعنی قرارگیری نعمت در موضع اصلی خود و ظلم
یعنی وضع نعمت در ناموضعی.
عدل ِچه بود؟ آب ده َاشجار را
ظلم چه بود؟ آب دادن خار را
عدلَ ،وض ِع نعمتی در موضعش
نه به هر بیخی که باشد آب َکش
ظلم چه ب َود؟ وضع در ناموضعی
که نباشد جُ ز بَال را َمنبعی
نعمتِ حق را به جان و عقل دِه
نه به طب ِع پُر َزحیرِ پُر ِگرِه
ُسرمه را در گوش کردن شرط نیست
کاردل را ،جستن از تن ،شرط نیست
اما با توجه به مطالب آمده ،در پایان با یک مثال ساده
میتوان معنای عدالت را ملموس کرد :اگر تفویض
مسئولیت به افراد برپایه شایسته ساالری ،تعهد و
تخصص باشد عین عدالت است .در غیر این صورت آب
دادن به همان خار مورد نظر مولوی خواهد بود و ُسرمه
را بجای چشم در گوش کردن و نتیجهاش قربانی شدن
عدالت است و آن را میتوان ظلم به افراد الیق ،کاردان،
متخصص و در بُعدی کالنتر به اشخاصی برشمرد که به
چنین مسئوالنی مراجعه خواهندکرد.

شکر و برنج ایرانی ،صدرنشین
افزایش قیمت در دی ماه
آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) نشان میدهد که قیمت انواع برنج ،شکر و گوشت
در دی ماه امسال بین حدود  ۱۷تا  ۸۱.۸درصد افزایش یافته
که بیشترین افزایش قیمت مربوط به شکر و دو نوع برنج
ایرانی بوده است.
در بین انواع برنج ،گوشت و شکر ،بیشترین افزایش قیمت
در دی ماه مربوط به شکر است که قیمت آن  ۸۱.۸درصد
نسبت به ماه مشابه سال  ۱۳۹۹افزایش یافته است؛
بهطوریکه قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از حدود ۸۶۰۰
تومان در شهریور ماه سال قبل به  ۱۵هزار و  ۷۰۰تومان در
ماه مشابه امسال رسیده است.
مشاهدات میدانی نیز نشان میدهد قیمت شکر در
بستههای  ۹۰۰گرمی در مغازهها به  ۱۵تا  ۱۸هزار تومان هم
رسیده است .در این رابطه معاون بازرسی سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اوایل امسال علت افزایش
قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز
دولتی عنوان کرد و گفت که با توجه به اینکه شکر در حال
حاضر با ارز نیمایی وارد میشود دیگر مشمول نرخ گذاری
تثبیتی نیست.
وی تصریح کرد :عالوه بر این گروه ،با ابالغ آییننامه جز
 ۵ماده  ۷۰قانون برنامه ششم توسعه و تخصیص اعتبارات
مشموالن آییننامه مزبور در بودجه سنواتی سازمان در سال
 ،۱۴۰۰سازمان بیمه سالمت  ۴۷هزار نفر از افراد مقیم و
پناهنده که از سوی وزارت کشور معرفی شدند را تحت
پوشش بیمه پایه سالمت قرار داد.

بورس

کار و تعاون

اقتصادکالن

برای خرید سهام استقالل و
پرسپولیس چه بایدکرد؟

پیگیری  ۶هزارپرونده حقوقی
وزارت کار در مراجع قضایی

آخرین وضعیت پرداخت
سود سهام عدالت

سخت گیری فیفا درمورد خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس بهانه ای
شد تا این فرایند پس از سال ها به صورت جدی تری دنبال شود و طی دو هفته گذشته
شاهد ارزشگذاری دو باشگاه و ثبت آن ها نزد سازمان بورس بودیم .بر این اساس
پرسپولیس  ۳۲۰۰میلیارد تومان واستقالل  ۲۸۰۰میلیارد تومان ارزشگذاری شدند .به
این صورت که ارزش برند استقالل  ۱۷۸۰میلیارد تومان و امالک و مستغالت ۱۴۰۰
میلیارد تومان برآورد شد .ارزش روز دارایی های شرکت پرسپولیس نیز  ۳۲۰۰میلیارد
تومان و بدهیها  ۳۳۰میلیارد تومان بوده است .بر همین اساس قیمت پایه سهام
 ۳۲۱۰میلیارد تومان است .ارزش برند پرسپولیس  ۱۹۸۴میلیارد تومان و داراییهای
ثابت آن  ۱۱۰۰میلیارد تومان است.
همچنین طبق گفته مسئوالن ،قرار است  ۲۰درصد سهام این دو باشگاه به مردم،
هواداران ،بازیکنان و پیشکوستان واگذار شود .در واقع سهم مردم  ۱۰درصد ،سهم
هواداران پنج درصد و سهم بازیکنان و پیشکسوتان نیز پنج درصد تعیین شده بود.
اما با توجه به این که شرط اولیه و ضروری برای سهامدار شدن (مشارکت در افزایش
سرمایه) دو باشگاه استقالل و پرسپولیس برخورداری از کد سهامداری است ،عالقمندان
به مشارکت در افزایش سرمایه این دو باشگاه باید هرچه سریعتر نسبت به اخذ کد
سهامداری (از طریق سامانه سجام) اقدام کنند.

«مرضیه داوری لنگرودی»  -مدیرکل حقوقی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی-
اظهار داشت :دولت سیزدهم اهتمام جدی به مبارزه با فساد و حل پروندههای
حقوقی در دعاوی کشور به ویژه با هدف دفاع از حقوق اقشار ضعیف جامعه
از جمله کارگران را دارد و از زمان عبدالملکی ،برای تعیین تکلیف پروندههای
حقوقی و فعال شدن پروندههای راکد حقوقی در مراجع قضایی تالش شده است.
سامانه دعاوی وزارتخانه نیز در مدت شش ماه اخیر و در دولت جدید راهاندازی
شده تا بتوان صدای مردم را شنید و به شکل تخصصی و کارآمد به دعاوی
موجود رسیدگی کرد .وی تکمیل بانک اطالعات امالک غیرمنقول وزارت مردم،
مستندسازی اموال و امالک غیرمنقول راهبردی ،پیگیری موارد حقوقی استانها،
تدوین و ابالغ قوانین و مقررات مربوطه به دستگاههای و سازمانهای تابعه و
ایجاد بستر ارتباط مستمر و اثربخش با واحدهای حقوقی سازمانهای تابعه وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را از جمله اقدامات اداره کل حقوقی وزارت مردم در
دولت سیزدهم عنوان کرد .داوری لنگرودی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای شش
ماهه وزارت مردم را مثبت ارزیابی کرد و گفت :این نمایشگاه فضایی فراهم کرده
تا ادارات و واحدهای وزارت تعاون در کنار سازمانهای تابعه آن بتوانند عملکرد
خود را در همین مدت به نمایش عمومی بگذارند.
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بر اساس آخرین محاسبات ،سود سهام منتهی به  ۲۹اسفندماه سال ۱۳۹۹
مشموالن سهام عدالت حدود  ۵۵۰هزار تومان اعالم شده است و پرداخت این مبلغ
منوط به مبالغی که شرکتهای سرمایه پذیر به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی
واریز میکنند ،خواهد بود .این سود هم شامل افرادی میشود که روش مستقیم را
برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند ،هم افرادی که روش غیرمستقیم را
برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند و هم افرادی که بعد از آزادسازی سهام
عدالت سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی را خریداری کردهاند.
طبق گفته مسئوالن این سود قرار است تا پایان سال جاری پرداخت شود اما درحالی
که به نیمه اسفندماه نزدیک شده ایم ،هنوز برخی از شرکت ها سود مورد نظر را یا
به دلیل افزایش سرمایه و یا به دلیل اینکه سودی برای پرداخت کردن نداشته اند،
به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نکرده اند.
در این راستا مشموالن سهام عدالت هنوز هم به طور کامل سود سال  ۱۳۹۸را
دریافت نکرده اند .چراکه از مجموع  ۳۶شرکت بورسی و فرابورسی از دو شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر و پتروشیمی جم به دلیل افزایش سرمایه آنها سود سهام
مشموالن دریافت نشد تا مشموالن سهام عدالت از مزایای حق تقدم و سهام جدید
ناشی از افزایش سرمایه بهرهمند شوند.

4

شش عالمت پوستی اومیکرون که نباید نادیده گرفت
امروزه بسیاری از بیماران مبتال به کرونا طیف وسیعی از عالئم کامال متمایز از یکدیگر را تجربه میکنند که یکی از
این عالئم زبان کووید است .تاکنون مشخص شده کووید به سالمت دهان مبتالیان نیز آسیب میرساند .بسیاری
از بیماران از برجستگیها و تورمهای روی زبان شکایت میکنند و بسیاری نیز زخمهای دهانی را گزارش کردهاند.
چنین عالئمی میتواند باعث ناراحتی هنگام غذا خوردن شود.

روزنامه
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البرز

«سخنگوی ستاد کرونای البرز» مطرح کرد:

واکنش «استاندار البرز» به حواشی انتصابات اخیر؛

سفر بدون دز سوم ممنوع!

«مهرداد بابایی»  -سخنگوی ستاد کرونای البرز -در گفتوگویی
اظهار کرد :بر اساس ابالغ ستاد ملی کرونا مسافران نوروزی
ً
حتما باید ُدز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده باشند تا
امکان تردد بین شهری داشته باشند و مالک سفر نوروزی بر
ثبت پالک خودرو بوده و سرنشینان خودرو مالک نیستند.
بر این اساس افرادی که پالک خودرو به نام آنها ثبت شده و
بیش از سه ماه از زمان تزریق دز دوم آنها گذشته ،قبل از سفر
باید دز سوم را دریافت کنند تا دچار مشکل نشوند.
این مسئول در ادامه افزود :با توجه به نزدیک شدن به
روزهای پایانی سال و خرید شب عید و همچنین شلوغی و
ازدحام جمعیت در بازارهای شهر ،از شهروندان میخواهیم
پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند تا ضمن اعمال نشدن
محدودیتهای جدید ،از پیک ششم کرونا نیز به سالمت
عبور کنیم.
بابایی تاکید کرد :کلیه اصناف و صاحبان واحدهای صنفی ملزم
هستند مراحل تزریق سه دز واکسن خود را انجام و بعد از دریافت
واکسن کرونا ،کد هوشمند ( )QR codeو تایید واکسیناسیون
را از سامانه «ایران من» به نشانی  http://asnaf.moi.irدریافت
نموده و آن را در معرض دید عموم نصب نمایند .عدم نصب
کد هوشمند نشان سالمت تخلف محسوب شده و ناظران و
بازرسین در صورت عدم رعایت با هماهنگی مراجع قضایی با
متخلفین برخورد خواهند کرد.

استان ها

هر انتصایب که انجام میدهم با وجداین آسوده است

«مجتبی عبداللهی» -استاندار البرز -در جلسه با احزاب
استان که روز چهارشنبه در سالن شهدای دولت
استانداری برگزار شد ،با بیان اینکه هدف همه ما خدمت
به نظام ،انقالب و مردم است ،گفت :فرقی نمی کند چه
دیدگاه و نظری داریم چراکه هدف همه ما اعتالی ایران
شکوهمند و عزتمند اسالمی است .باور دارم فعالیت
احزاب قانونی ،تاثیرگذار است ،همه با هم با هر حزبی
و گرایشی باید دست به دست هم دهیم تا البرز را
به توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه
برسانیم.
عبداللهی گفت :نقدهای سازنده را به
جان و دل می پذیرم و از مشورت
تمامی صاحب نظران و دلسوزان
استان استقبال می کنم .در هر
پستی که مسئولیت داشتم توفیق
خدمتگزاری صادقانه و تالش شبانه
روزی را نیز در کارنامه خود ثبت
کرده ام .بهترین کار سیاسی
خدمت به مردم است ،بر
اساس تجربه  30سال خدمت

خود در این نظام بر این باور هستم که خدمتگزاری مردم
بهترین کار ممکن است.
وی افزود :طی مدت حدود  3ماه حضورم در البرز بعنوان
استاندار ،بیش از  300نشست با گروه های مختلف
مردم و فعاالن حوزه های مختلف سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و ...داشته ام و با بیش از  3هزار
تن از البرزنشینان به طروق مختلف دیدار چهره به چهره
داشته ام.
عبداللهی گفت :هیچ گاه نیز اجازه نداده
ام که دیدارها و نشست هایم به
صورت گزینشی برگزار شود .البرز
بعنوان استانی استراتژیک ،سرشار
از ظرفیت ها و فرصت های بالقوه
است که باید اراده و مدیریتی
برای شکوفایی آنها

معطوف شود چراکه پرداختن به فرصت ها ،تهدیدها
را خنثی می کند .پیشرفت و توسعه در گرو وحدت،
انسجام و پرهیز از حواشی مخرب است و می توان در
سایه همدلی و همگرایی به مشکالت را حل کرد.
وی افزود :مشکالت را می توان طبق راهبرد مقام معظم
رهبری با کار ویژه و روحیه جهادی و انقالبی و کار شبانه
روزی از سر راه برداشت بنابراین باید همه با هم برای
تحقق این امر متحد و یکپارچه شویم .جایگاه و اثرگذاری
جوانان را باور دارم از این رو بزودی مشاور جوانی را برای
حضور در حوزه های تصمیم سازی منصوب خواهیم کرد.
وی در پایان با اشاره به روند انتصابات ،افزود :هر انتصابی
که انجام می دهم با وجدانی آسوده است چراکه برای
شناخت و انتصاب افراد وقت بسیاری را صرف می کنم و
از افراد مختلف نظرسنجی می کنم .در وهله اول بدنبال
بومی گزینی هستم ولی جدا از این موضوع عقیده دارم
باید افرادی را در پست های مختلف منصوب کنیم که
شایسته باشند و همراه برنامه های ملی و استانی باشند
و در مسیر توسعه شتابان استان همپای مدیریت عالی
استان حرکت کنند .در خصوص ایجاد خانه احزاب نیز
پیگیری های الزم را خواهم داشت.

عبداللهیگفت:نقدهایسازندهرابهجانودلمیپذیرموازمشورتتمامیصاحبنظرانودلسوزان
استان استقبال میکنم .درهرپستیکه مسئولیت داشتم توفیق خدمتگزاری صادقانه و تالش شبانه روزی را
نیزدرکارنامه خود ثبتکرده ام .بهترینکارسیاسی خدمت به مردم است ،براساس تجربه  30سال خدمت خود
دراین نظام براین باورهستمکه خدمتگزاری مردم بهترینکارممکن است.
قزوین

سیستان و بلوچستان

بوشهر

پرداخت بدون ضامن وام تا سقف ۱۰۰
میلیون تومان بهکارمندان و بازنشستگان

 ۲۴تن روغن خوراکی قاچاق و ۳۰میلیارد
کاالیاحتکاریدربلوچستانکشفشد

توزیع نهادههای دامی
درکشور  2/5برابر شد

«ذبیحاهلل سلمانی»  -معاون توسعه مدیریت وزارت اقتصاد و دارایی  -در حاشیه
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :با توجه به دستور اکید و صریح وزیر اقتصاد روند پرداخت تسهیالت
خرد تا سقف  100میلیون تومان به اقشار کارمندی و بازنشستگان تسهیل شده و
طی یک ماه اخیر فقط  100هزار فقره از این تسهیالت پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه این تسهیالت و وامها برای کارکنان و کارمندان دولتی بدون
ضامن ارایه میشود ،اضافه کرد :هیچ مدیر بانکی حق ندارد بابت وامهای
خرد از کارمندان یا بازنشستگان ضامن بخواهد و اگر مدیری در این حوزه از
دستورالعمل وزارت اقتصاد و دارایی سرپیچی کند ،برکنار میشود .همچنان
که در یک ماه گذشته چند مدیر بانک به دلیل خودداری از پرداخت تسهیالت
خرد برکنار شدند.
معاون توسعه مدیریت وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به فازبندی اجرای طرح تسهیل
اعطای وامهای خرد گفت :در مرحله اول کارمندان و افراد بازنسته میتوانند از همان
بانکی که از آن حقوق میگیرند ،درخواست وام کنند که برای پرداخت وام  100میلیون
تومانی باید یک فقره چک یا سفته بدهند و برای گرفتن وام  50میلیون تومانی نیازی
به همین چک و سفته هم نیست.

«سرهنگ مرتضی جوکار» -جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان-
اظهار داشت :مأموران انتظامی شهرستان فنوج در راستای برخورد با اخاللگران و
مفسدان اقتصادی با اشراف اطالعاتی خود فردی را که اقدام به احتکار کاال و ارزاق
عمومی در انبار یک مغازه کلی فروشی در آن شهرستان کرده بود شناسایی کردند.
مأموران در این رابطه به همراه کارشناسان اداره صمت استان از انبار مذکور بازرسی
که طی آن بیش از  24تن برنج و مقادیر قابل توجهی انواع اقالم خوراکی و مواد
شوینده احتکاری کشف شد .ارزش اقالم احتکاری کشف شده بنابر اعالم نظر
کارشناسان بیش از  30میلیارد لایر برآورد شده است.
وی با اشاره به معرفی یک فرد متخلف به مراجع قضائی با بیان اینکه احتکار کاال
یکی از عوامل اصلی اخالل در نظام اقتصادی کشور است بر عزم جدی پلیس در
برخورد با متخلفان اقتصادی و اخالگران در بازار تأکید و از شهروندان خواست
اخبار و اطالعات خود را در این خصوص با تماس  110در اختیار پلیس قرار دهند.
سرهنگ جوکار در تشریح خبر دیگری اظهار داشت :در راستای طرح تشدید برخورد
با قاچاق کاال و مقابله با متخلفان اقتصادی ماموران انتظامی شهرستان بمپور
هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصالتی آن شهرستان به یک
دستگاه تریلی کشنده مشکوک شدند.

«مهدی سلیمانی»  -معاون پشتیبانی شرکت امور دام کشور -در آیین تودیع و
معارفه مدیر شرکت پشتیبانی امور دام استان بوشهر با بیان اینکه شرایط کشور
از نظر تأمین ذخایر و فرآوردههای دامی مطلوب است اظهار داشت :در این عرصه
ذخایر مواد پروتئینی و دامی کشور مطلوب است و مشکلی وجود ندارد .بوشهر،
استانی مهم و مهمانپذیر به خصوص در عید نوروز است و با توجه به ذخایر
مطلوب در زمینه تأمین فرآوردههای پروتئینی مشکلی وجود ندارد.
معاون پشتیبانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه تمام تالش پر
کردن جای خالی شرکتهای خصوصی است تصریح کرد :تالش میشود مشکالتی
در بخش تأمین نهاده و فرآورده دامی در کشور ایجاد نشود .سلیمان ی به وضعیت
نهادههای دامی پرداخت و از توزیع  7میلیون تن نهاده دامی خبر داد و خاطر نشان
کرد :در  11ماه امسال با وجود همه مشکالت و تنگناهای اقتصادی  7میلیون تن
معادل  2.5برابر تکلیف ساالنه نهاده دامی توزیع شده است .معاون پشتیبانی
شرکت امور دام کشور اضافه کرد :در شرایطی که تغییرات نرخ ارز سبب شده بخش
خصوصی فعالیتهای خود را کاهش دهد ولی شرکت پشتیبان ی امور دام از حالت
پشتیبانی خارج شده و به شکل دیگری فعالیت خود را از سر گرفته است .هرچند در
گذشته تأمین ذخایر استراتژیک تنها انتظار موجود از شرکت پشتیبانی امور دام بود.

فرهنگی

دلیل از دست رفتن حس بویایی مبتالیان به کرونا
بررسی جدید پژوهشگران دانشگاه هاروارد در مورد سلولهای بویایی نشان میدهد که شاید تهاجم ویروسی سلولهای پشتیبان
که در حفره بینی قرار دارند به کاهش بویایی بیماران مبتال به کرونا منجر شود .سلولهای غیرعصبی مغز و بینی به بیان ژنهایی
میپردازند که نقش مهمی در ورود کروناویروس بر عهده دارند اما نورونها این کار را انجام نمیدهند ،در نتیجه امکان دارد که
سلولهای غیرعصبی اهداف نخست آسیبهای ناشی از ویروس باشند و به از دست رفتن بویایی یا «آنوسمی» منجر شوند.
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دینامیت ،گشت ارشاد و قهرمان؛

به کارگردانی «حسین نمازی»؛

ش سال  ۱۴۰۰سینام دست نخورده بایق ماند
سه فیلم پُرفرو 

با توجه به این که عمال از هفته آینده ( ۱۸اسفندماه)
فیلمهای جدید اکران نوروز جایگزین فیلمهای پیشین
میشوند ،فیلمهایی که تاکنون ردههای اول تا سوم فروش
گیشه را به خود تخصیص دادهاند را میتوان با قطعیت سه
فیلم پرفروش سال  ۱۴۰۰نامید.
بر این اساس ،فیلمهای دینامیت ساخته مسعود اطیابی
با فروش نزدیک به  ۵۶میلیارد تومان ،گشت ارشاد  ۳به
کارگردانی سعید سهیلی با فروش باالی  ۴۱میلیارد و قهرمان
ساخته اصغر فرهادی با فروش  ۱۲میلیاردی به ترتیب
عنوان پرفروشترین فیلمهای سال  ۱۴۰۰را به خود
اختصاص دادهاند.
فیلم سینمایی دینامیت که از  ۱۰تیرماه ۱۴۰۰
نمایش خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده
و از همان زمان هم صدر گیشه را قرق کرده بود ،در
نهایت با فروشی معادل  ۵۵میلیارد و  ۹۹۴میلیون
پرفروشترین فیلم سال است .در فیلم سینمایی
دینامیت به کارگردانی مسعود اطیابی هنرمندانی
چون پژمان جمشیدی ،محسن کیایی ،احمد
مهرانفر ،نازنین بیاتی ،نادر سلیمانی ،زیبا کرمعلی و
ش کردهاند .این داستان
میرطاهر مظلومی ایفای نق 
آپارتمانی را روایت میکند که افرادی از اقشار مختلف
جامعه ،چون ساقی و طلبه در آن ساکن هستند که با توجه
به تضادهای فکریشان موقعیتهای طنزی را میسازند.
گشت ارشاد  ۳که از  ۲۶آبان  ۱۴۰۰اکران شده بود ،توانست
تا به امروز به فروش  ۴۱میلیارد و  ۱۵۶میلیون تومانی برسد
و در جایگاه دومین فیلم پرفروش سال  ۱۴۰۰قرار گیرد .این
فیلم سومین قسمت از سری پرطرفدار گشت ارشاد است.
گشت ارشاد  ۳به کارگردانی و تهیه کنندگی سعید سهیلی و
با بازی امیر جعفری ،ساعد سهیلی ،پوالد کیمیایی و بهنام

روزنامه

بانی ساخته شده است .فیلم سینمایی گشت ارشاد  ۳در
تهران فیلمبرداری شده و نویسندگی این کار بر عهده حسام
یزاده است.
سامر 
در خالصه این فیلم آمده است :حسن و عطا پس از سالها به
ایران برمیگردند .آنها به اجبار برای امرار معاش به نوازندگی
در خیابانها میپردازند ،پس از مدتی سودای خوانندگی آنها
را رها نمیکند تا این که تصمیم به انتشار آلبوم موسیقی
میگیرند .اما به لحاظ مالی در تنگنا هستند .پس تصمیم
میگیرند به سراغ یک زمین دار بزرگ در لواسان که نقش

او را بهنام بانی بازی میکند رفته و او را بدزدند .اما پس
از مدتی با او دوست میشوند و زمین دار بزرگ تصمیم
میگیرد از حسن و عطا حمایت کرده و تمام هزینه تولید
آلبوم موسیقی آنها را تقبل کند .در این مسیر ناگهان اتفاقات
عجیبی روی میدهد که هر سه آنها را دچار دردسرهای بزرگی
میکند...
فیلم سینمایی قهرمان به کارگردانی و نویسندگی اصغر
فرهادی که از  ۵آبان  ۱۴۰۰در سرار کشور منتشر شد ،تاکنون
به فروشی  ۱۲میلیاردی دست پیدا کرده است .در فیلم

قهرمان امیر جدیدی ،محسن تنابنده ،سحر گلدوست ،فرشته
صدرعرفایی و سارینا فرهادی ایفای نقش میکنند.
این فیلم در جشنواره کن  ۲۰۲۱حضور داشت و توانست
جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم کن را به خود
اختصاص دهد .در خالصه داستان قهرمان آمده است:
رحیم که به دلیل بدهی ،زندانی بند مالیست برای دو
روز به مرخصی میآید تا شاید بتواند طلبکارش را متقاعد
کند که رضایت دهد او آزاد شود اما او در این دو روز با
ماجرایی روبه رو میشود که هیچگاه پیش بینیاش را
نکرده بود.
بیهمه چیز سومین تجربه کارگردانی محسن قرایی
است که از  ۲۴آذر  ۱۴۰۰روی پرده رفته و توانست
در زمانی تقریبا سه ماهه ،به فروشی بیش از ۹
میلیارد دست پیدا کند .این فیلم در سی و نهمین
جشنوارهی فیلم فجر در پانزده رشته کاندید شد و
در پنج شاخه از جمله بهترین فیلمنامه اقتباسی،
جایزهی ویژه هیئت داوران و تدوین موفق به
کسب سیمرغ بلورین شد .پرویز پرستویی ،هدیه
تهرانی ،هادی حجازیفر ،باران کوثری ،الله مرزبان،
بابک کریمی و پدرام شریفی بازیگران بی همه چیز
هستند.
آتابای از  ۳آذر  ۱۴۰۰به نمایش عمومی درآمد و در مدت
سه ماه به فروشی معادل  ۵میلیارد و  ۵۳۹میلیون تومان
دست یافت .آتابای در سیوهشتمین دوره جشنواره فیلم
فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین در  ۵بخش و همچنین
فیلم برگزیده منتقدان و نویسندگان ماهنامه فیلم در شماره
اسفندماه  ۱۳۹۸شدهاست .در این فیلم هادی حجازی فر،
سحر دولتشاهی ،جواد عزتی ،دانیال نوروش ،یوسفعلی
دریادل و معصومه ربانینیا ایفای نقش میکنند.

«شادروان» با حذفیاتش
به اکران نوروز رسید

فیلم «شادروان» که یکی از گزینههای اکران نوروزی
است ،پروانه نمایش گرفت« .شادروان» به کارگردانی
حسین نمازی و تهیهکنندگی عباس نادران یکی از
هفت فیلم معرفی شده برای اکران نوروزی است که
نمایش آن در ایام عید به دریافت پروانه نمایش منوط
شده بود.
اداره کل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی
بصری اعالم کرده است که شورای پروانه نمایش
فیلمهای سینمایی ،در جلسه اخیر با صدور پروانه
نمایش برای فیلم «شادروان» موافقت کرده است.
این فیلم در جشنواره فجر چهلم رونمایی شد و سینا
مهراد ،نازنین بیاتی ،رویا تیموریان ،بهرنگ علوی ،گالره
عباسی و رضا رویگری جمعی از بازیگران آن هستند.
تهیهکننده این فیلم چند روز قبل اعالم کرده بود که
برای دریافت مجوز اکران« ،چیزی حدود چهار دقیقه از
فیلم حذف و تغییراتی در یک سوم پایانی فیلم ایجاد
شده است».

سینما و تئاتر

شنبه اعالم نهایی ترکیب
اکران نوروز

«حبیب ایلبیگی»  -قائم مقام سابق بنیاد سینمایی فارابی -در پاسخ به این پرسش
که اسامی فیلمهای سینمایی اکران نوروز  ۱۴۰۱کی نهایی میشود ،گفت :راجع به
هیچکدام از فیلمها صحبت نمیکنم چون ما جمع بندی مان را طبق آیین نامه شورای
صنفی نمایش در جلسه ای که مختص اکران های نوروزی است ،اعالم می کنیم.البته
امسال شورای صنفی نمایش اسامی فیلم هایی را با عنوان پیشنهادات خود عنوان
کرده است که این فیلم ها به همراه باقی فیلم هایی که در فهرست  ۲۱فیلم متقاضی
اکران هستند از سوی سازمان بررسی می شوند
ایلبیگی اظهار داشت :این فیلم ها با توجه به داشتن مجوز یا عدم مجوز اکران و
داشتن پروانه نمایش یا عدم برخورداری از آن در جلسه ای که به همین منظور و
با همان ترکیبی که از آن نام بردم تشکیل شده و فیلم های اکران نوروزی انتخاب
و اعالم می شوند .روز چهارشنبه قرار برگزاری جلسه داشتیم و اعالم کرده بودیم که
اعضای مربوط حاضر شوند اما متاسفانه برخی حضور نیافتند و جلسه لغو شد البته
ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حاضر و منتظر بودیم؛ در نهایت شنبه این جلسه
تشکیل خواهد شد .زمان نهایی برای تشکیل این جلسه همان شنبه است و اگر این
جلسه به هر دلیلی شنبه تشکیل نشود سازمان سینمایی باید تصمیم گرفته و اسامی
فیلم ها را اعالم کند.

منع سینمای دولتی روسیه
از حضور در جشنواره کن
متولیان جشنواره فیلم کن با انتشار یک بیانیه از تحریم سینمای وابسته به
دولت روسیه خبر دادند .در این بیانیه آمده است :همزمان با آن که جهان با
بحران سنگینی روبهرو شده که در خالل آن بخشی از اروپا زیر آتش جنگ است،
جشنواره فیلم کن میخواهد از مردم اوکراین و همه افرادی که در این منطقه
هستند ،حمایت کند .اگرچه این حمایت چندان بزرگ نیست اما ما با آنهایی که
با این موقعیت غیرقابل قبول مخالفت کرده و رفتار روسیه و رهبرانش را محکوم
میکنند،همصدامیشویم.
در بخش دیگری از این بیانیه میخوانیم :جشنواره فیلم کن در زمستان سال ۲۰۲۲
وارد مرحله آمادهسازی شده است .ما تصمیم گرفتیم در این دوره جضور هیات
های رسمی روسیه و هرکسی را که به دولت این کشور ارتباط دارد ،ممنوع کنیم،
مگر آن که جنگ تمام شده و امنیت مردم اوکراین تضمین شود.
متولیان جوایز فیلم اروپا نیز حمله روسیه به اوکراین را قویا محکوم کرد و
تصمیم گرفت فیلمهای روسی را از این جایزه کنار بگذارد .در بخش دیگری از
واکنشهای سینمایی جهان به جنگ اوکراین ۵ ،استودیوی بزرگ هالیوودی از
جمله دیزنی ،یونیورسال ،پارامونت ،سونی و برادران وارنر ،اکران فیلمهای جدید
خود در سینماهای روسیه را متوقف کردند.

«دستها» بهترین فیلمکوتاه
جشنواره هند شد

دستها درحالی موفق به دریافت جایزه بهترین فیلک کوتاه جشنواره «»khamrubu
شد که پیش از این بیش از بیست جایزه بین المللی کسب کرده است .در خالصه
فیلم دستها آمده :دستها یک فیلم شاعرانه و فلسفی است ،دست ها حکایت
جبر و اختیار مخلوقاتی است که در صحنه روزگار پدیدار می شوند .شماری در جبر
و سکونند تا به واسطه دستی شکل گیرند و برخی می کوشند تا شکل دهند .دومین
دوره این جشنواره در  ۲۶و  ۲۷فوریه (هفتم و هشتم اسفند) در هند برگزار شد.
پرویز رجایی کارگردان این اثر فیلمنامه نویس و فیلمساز و عضو انجمن سینمای
جوانان ایران است؛ مجموعه اشعار منظومه سفر ( )۱۳۸۹و فیلم کوتاه در وجود سرد
( )۱۳۸۹از جمله آثار رجایی است.
مستند سرباز شماره صفر به کارگردانی محمد سلیم یراد ،برنده دو جایزه از
جشنواره بین المللی فیلم  Bimonthlyبرزیل در آمریکای جنوبی شد .جشنواره
بین المللی فیلم Bimonthlyکه در شهر سائوپائولوی برزیل برگزار میشود ،میزبان
فیلمهایی از سراسر جهان بود و مستند بلند سرباز شماره صفر به کارگردانی
محمد سلیم یراد در  ۵بخش (بهترین مستند ،تدوین ،کارگردانی ،فیلمبرداری و
صداگذاری) کاندیدا شد و در نهایت جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری
این جشنواره را بدست آورد.
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وحید هاشمیان :یک روز مربی تیمی در بوندسلیگا میشوم
مهاجم سابق تیم ملی گفت :من برای تیم هانوفر  3سال بازی کردم .شهر اینجا فوق العاده است .این تیم به لیگ
دسته اول تعلق دارد و شما باید این استراتژی را توسعه دهید .یک روزی دوست دارم در بوندس لیگا مربی تیمی شوم
که برای آنها بازی کردهام ولی در حال حاضر برای همکارانم صمیمانه آرزوی موفقیت میکنم.

ورزشی

توپ و تور

چه کسی ناجی والیبال نصفجهان خواهد شد؟

اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

حال که وزیر ورزش و جوانان از جنس ورزش و از قهرمانان
خوشنام دو و میدانی کشورمان انتخاب شده است ،انتظار
جامعه ورزش ایران بویژه استانهای والیبالخیز کشور بیش
از گذشته است ونیاز به توجه ویژه به ورزش پایه در تمامی
رشتههای ورزشی دارند ،البته امیدواریم دکتر سجادی که اینک
در ر ُاس وزارت ورزش حضور پیدا کرده است ،با توجه به دغدغه
و گرفتاریهای ورزش استانها نگاهی ویژه نسبت به ورزش
استانهایی داشته باشند که مورد کملطفی و بیتوجهی برخی
از روُسای ُ
هیات ها قرار گرفتهاند.
به صراحت اذعان کنیم ،در استانهایی مانند اصفهان،
آذربایجان شرقی و غربی بازیکنان مستعد و آیندهدار بسیاری
وجود دارند که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند ،بویژه در
اصفهان بازیکنانی داریم که اگر به آنها در رده های پایه اهمیت
داده شود و درست هدایت شوند ،والیبال حاشیهنشینان زاینده
رود غنی و به مرز خودکفایی در والیبال دست پیدا میکنند،
حضور  ۲۰بازیکن اصفهانی در تیمهای نوجوانان حاضر در
مسابقات قهرمانی دست ه یک کشور موُید و دلیل قانع کنندهای
است بر این ادعا.
اما اصفهان بهرغم پتانسیلهای باالیی که در زمینه پایه والیبال
دارد و استعدادهای بیشماری را دارا میباشد که نمونههای
بارز آن را در مسابقات قهرمانی نوجوانان باشگاههای کشور
میبینیم ،نیاز به توجه و حمایت ویژه و جدی دارد که در
سالهای اخیر مورد بیمهری مسئوالن ُ
هیات والیبال استان
اصفهان قرار گرفتهاند!
رئیس  ۸سال گذشته ُ
هیات والیبال استان بارها به عدم توجه
بهکار پایه وسازندگی مورد انتقاد صاحب این قلم قرار گرفته ولی

والیبال اصفهان را دریابید!

اهمیتی قائل نشده! چون اینکاره نبوده وبرای اداره چنین پستی
ساخته نشده بود و از نظر مدیریتی بسیار ضعیف عمل کرد ،اگر
توفیقی در بخش دختران حاصل گردیده مدیون کارآیی خانم
فریبا صادقی نایب رئیس در امور بانوان بوده و بس!
وقتی پای وظیفه در میان باشد بعنوان یک منتقد هزارانبار
دیگر از عملکرد ضعیف ُ
هیات والیبال این استان خواهیم
نوشتُ ،
هیاتی که در  ۸سال گذشته حتی هیچ اقدام اساسی
برای تعلیم و پرورش پاسور بهعمل نیاورده و از وجود پاسورهای
چیرهدست و پرتجربه پیشکسوتی همچون مرتضی ُماموریان،
علی بهرامینیا ،سعید عقیلی ،هومن باقری و فرزاد مالبهرامی
برای تعلیم و پرورش پاسور برای تیمهای رده های مختلف بهره
الزم نبردهاست که سالهای زیادی در تیم های منتخب استانی
و باشگاهی بعنوان پاسور خدمات ارزشمندی را ارائه دادهاند و در
این زمینه میتوانستند مثمر ثمر باشند تا امروز با فقر پاسورهای
جوان مواجه نبودیم و باشگاههای اصفهانی مجبور نمیشدند
از پاسورهای پا به سن گذاشته و باالی  ۴۰سال غیربومی در
تیمهای لیگ خود سودببرند!
مربیانی که هماکنون در قامت مربی بینالمللی زیر چتر حمایت
باشگاههای فوالد مباركه سپاهان ،ذوبآهن ،گیتیپسند و خانه
والیبال ناحیه  ۳آموزش و پرورش و کانونهای والیبال اصفهان
در ردههای مختلف سنی منشاء خدمات ارزندهای هستند و
بازیکنانی را پرورش دادهاند که نهتنها در تیمهای باشگاهی
اصفهان که در تیمهای نوجوانان و جوانان سایر استانها از
جمله قم و همدان از آنها استفاده میشود و توجه کارشناسان
را به خود جلب کردهاند .اما در رده جوانان که بیش از  ۲۰بازیکن
کانون ناحیه  ۳اصفهان بخاطر نداشتن سهمیه دستهیک بناچار
تعدادی را با نام باشگاههای سروقامتان همدان که مقام
قهرمانی را تصاحب کرد و برخی هم با تیم رعد پدافند قم به
میدان رقابت ها گسیل داشت که نایب قهرمان ایران شد.
اکثر آنها از اصفهان و از خانه والیبال ناحیه ۳بودند که
میتوانستند در قالب تیم ُ
هیات والیبال استان اصفهان در این
رقابتها برای اصفهان افتخارآفرینی کنند .اما بار دیگر مورد بی
مهری رئیس ناکارآمد ُ
هیات والیبال استان قرار گرفتند.
حال از تیمور باجول می پرسیم آیا بخاطر دارد روزی که در
مجمع انتخابات برای چهار سال اول انتخاب شد ودر مصاحبه
اختصاصی با صاحب این قلم باد به غبغب انداخت و گفت من
ً
وجدانا احیا
آمدهام تا والیبال استان اصفهان را احیا کنم ،آیا

نمود؟ خروجی ُ
هیات در  ۸سال گذشته چه بوده وبعد از دو
دوره چهارساله چه گلی بسر والیبال این دیار کهن که در دهه
 ۵۰نایب قهرمان ایران شده بود ،زده؟ اگر وجدان بیدار در عمق
وجودشان حکم میکند که در قبال جوانان و نوجوانان والیبال
نصفجهان وظایفی دارند ،باید به وظیفهشان عمل می کردند
نه اینکه برای سومین دوره انتخابات هم کاندیاشوند ! همان
بهتر که در دوران بازنشستگی از این مسئولیت خطیر کنارهگیری
نماید و اجازه دهد جوانان تحصیل کردهای که عمری در کنار
والیبال اصفهان منشاء خدمات ارزشمندی بودهاند ،سکان
رهبری ُ
هیات والیبال را به دست بگیرند و مانند دوره قبل با
تشکیل مجمع مهندسی شده ر ُای کسب نکندکه شخص آقای
داورزنی اعتراف کرد و بخدا سوگند یاد نمود که باجول رأی نداده
و به آقای دکتر شهرام صدری مدیرکل دخانیات اصفهان که خود
از والیبالیستهای خوشنام و با اخالق بوده رأی داده است،
اما بر همگان اثبات شده که با ترفند های گوناگون وتماس
با روُسای ُ
هیات والیبال شهرستانهائی که حق ر ُای داشتند با
وعده وعیدهای توخالی مجاب کردند تا به او رأی دهند و به
ناحق بار دیگر خود را به صندلی ریاست ُ
هیات والیبال استان
اصفهانرساند!
ولی این را بداند او ًال این صندلی به کسی وفا نکرده وگرنه
اکنون او روی آن جلوس نمیکردً ،
دوما بیتوجهی به بازیکنان
جوان که از سر اجبار جالی وطن کردند و یا به سایر استانها
مهاجرت نمودند تاوان سنگینی دارد و نفرین آنها روزی
دامنگیرشان خواهد شد.
و اما در مسابقات قهرمانی دستهیک نوجوانان کشور نیز که از
روز جمعه ششم اسفند به میزبانی بندر انزلی با حضور  ۱۴تیم
در دو گروه  Aو  Bبه در حال اجرا است از اصفهان دو تیم با
نامهای گیتیپسند و خانهوالیبال ناحیه  ۳حضور پیدا کردهاند
که باز تمامی بازیکنان دو تیم از همین ناحیه  ۳و کانون های
والیبال تشکیل یافته که عبارتند از بهنود اسدی ،امیر زاهد ،بهنیا
اسدی ،محمد صادقی ،شایان ستاینده (یوسف نادری ،امیر رضا
اسماعیلی ،امین رضا محمودیان و رسول طاهری متولدین )۸۶
پرهام امین ،محمد عرفان روهنده ،سهیل نصر ،شایان بزرگی،
علی جان نثاری ،سهیل سلیم ،محمد مهراد شیروانی ،آرمان
محمدی ،سروش عبداللهی ،عباس قاسمی و پارسا هاشمی.
از  ۲۰بازیکن اعزامی به مسابقات نوجوانان لیگ دسته یک
باشگاه های ایران (  ۱۷بازیکن ازخانه والیبال ناحیه سه۲ -

بازیکن از کانون آقای مکسبی و یک بازیکن از کانون آقای
محمدی پور) بیواسطه در این رقابتها حضور پیدا کردهاند!
کادرفنی تیم نوجوانان خانه والیبال ناحیه سه اصفهان که زیر
نظر علی بهرامینیا مربی با دانش و پاسور نامدار تیمهای فوالد
مبارکه و ذوبآهن و رعد پدافند هوایی اصفهان اداره میشود،
عبارتند از مهران نصر(سرمربی) ،فرزام شریفی(مربی) ،وحید
موسوی (مربی) ،حسین شفیعی(سرپرست) و محمد تقی
افشار(مدیرفنی).
کادرفنی تیم گیتیپسند را هم عادل رئیسی(سرمربی) بهروز
شیرازینژاد که بیش از سهدهه کار سازندگی در والیبال پایه
شهرستان مبارکه را در کارنامه دارد(مربی) احمدرضا ماندیزاده
(مربی) مهدی شهباززاده (سرپرست) و محمدابراهیمی (آنالیزور)
بازیکنان تیم گیتیپسند اصفهان نیز عبارتند از؛ عرفان
محمودزاده ،ابراهیم مهدوی ،امیرحسین شرافت ،علی باقری،
میالد سعادتمند ،بهراد چگینی ،علی ممبینی ،رضا گری ،مهدی
زين الدینی  ،مهدی صالحی ،محمد صادقی  ،نوید کیقبادی،
ایمان غراوی ،محمدرضا پقه،امیرجهانگیری و علی وکیلی.
 ۱۴تیم شرکت کننده در این دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان
باشگاههای کشور در دو گروه و به صورت دورهای باهم به
رقابت میپردازند که هم اکنون مسابقات جریان دارد :در گروه
 :Aتیمهای عقاب ،افق قم ،شهداب جوان یزد ،گیتیپسند
اصفهان ،کندوان شمال نور ،قارتال سرعین اردبیل ،اردکان یزد
و در گروه  :Bتیمهای خانه والیبال ناحیه  ۳اصفهان ،آریای
تنکابن ،وارنای گیالن ،سرو قامتان همدان ،مقاومت تهران،
هوشیار اسپرت تبریز و سرخ رود با هم دیدار میکنند ،که
در گزارشهای بعدی با درج نتایج حاصله ،از حواشی مجمع
عمومی انتخاب رئیس ُ
هیات والیبال استان اصفهان بیشتر
خواهیمنوشت.

دیدگاه
پرسپولیس به بیخ گوش آبیها رسید؛

سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار

از ابتدای فصل و بخصوص از هفتههای ششم و هفتم به بعد،
همیشه تاکید داشتیم که استقالل ظرفیت قهرمان شدن را
دارد ،مگر اینکه خودش نخواهد به قهرمانی برسد .ابتدا سپاهان
را رقیب اصلی استقالل میدانستم اما وقتی پرسپولیس با
هوشمندی و سماجت تمام ،همانند یک دونده باهوش و
بابرنامه ،در تمام  20هفته در باد استقالل نفس به نفس او
حرکت کرد تا امروز که آبیها وارد یک چالش خودساخته
شدهاند ،حاال بر این باورم که پرسپولیس هرچند آن تیم 5
فصل قبل نیست و بجز دو سه بازی در سایر مسابقات این
فصل برای من بعنوان بیننده فاقد جذابیت بوده ،اما در ثلث
سوم لیگ میخواهد خودش را از باد استقالل خارج کند و
استارت نهایی قهرمانی را بزند.
دوندههای استقامت و آنها که مدعی اول شدن هستند،
معموال در  12دوری که روی پیست گام برمیدارند تا  5هزار
متر را تکمیل کنند ،در تمام  11دور با فاصله کم بعنوان نفر
دوم و سوم پشت سر نفر اول حرکت میکنند اما به یکباره

استقالل؛ سربیدردیکه دستمال بسته!
در نیمدایره پایانی شاهکار خود را به نمایش میگذارند و با
یک استارت قوی آهنگ خط پایان میکنند و تا نفر اول به
خود بیاید ،دونده مدعی دو سه گام جلو زده و از خط پایان
عبور کرده است.
پرسپولیس را در این فصل تا به اینجا چنین دیدهایم .در
بازی این هفته ،پرسپولیس مقابل مس رفسنجان نشان داد
که حدس ما نیز درست بوده و پرسپولیس به فکر همان
استارت نهایی است .بدونشک بازی کردن مقابل مس
ربیعی یکی از سختترین کارهای پرسپولیس در
لیگ  ۲۱بود ،ولی با همین بضاعت و مشکالت
و کمبودها دیدیم که توانست یکی از بهترین
و زیباترین نمایشهای خود را مقابل این تیم
سمج و دونده ارائه کند .پیوستن مهاجم جوان
ازبکستانی شاید در ادامه همین تفکر باشد ،چرا
که گلمحمدی میداند  10فینال دیگر
هم پیشرو دارد و در این ده
فینال اگر هر بازی امتیاز بدهد
از رقابت جا خواهد ماند.

اما استقالل چرا نتوانست در هفتههایی که پرسپولیس خوب
نتیجه نمیگرفت با جمعآوری کامل امتیازات ارتفاع بگیرد
و با استرس کمتری در این ثلث سوم به میدان برود؟ کافی
است به صحبتهای سیاوش یزدانی که قربانی اهمالکاری
مصطفی آجورلو و اعتماد به فرهاد مجیدی شده یکبار دیگر
توجه کنید ،حرکات عجیب و غریب آجورلو از ابتدای فصل تا
همین بازی هفته بیستم که کاور قرمز میکروفن خبرنگار را
در آورد و دور انداخت و حرفهای او که هشدار به دشمنان
فرضی میدهد و سوار بر موج احساسات میشود را مرور
کنید ،مصاحبه سفارشی فرهاد مجیدی بعد از توقف
مقابل نساجی را ببینید که خودش نیامده و کمکش
از قول مجیدی میگوید؛ این فوتبال مال خودتان! را
دقت بفرمایید تا به گفته ما یقین آورید که مانع و
ترمز استقالل خود استقالل است .حاال هم تعدادی
از هواداران استقالل مقابل وزارت ورزش
تجمع کردند و عالوه بر اعتراض به
سربازها به وزیر هم هشدار دادند
که حواسش به دربی باشد و

یک داور بیطرف انتخاب کند تا رنگی سوت نزند! این حرکت
شزاست و
کامال خودجوش هواداران استقالل! خود به خود تن 
اگر تداوم یابد بیشتر ضربه می زند...
ُخب ،اینها را کنار هم قرار دهید و به تیم مقابل و رقیب
سنتی پرسپولیس هم توجه کنید .در حالیکه دو بازیکن
خارجی استقالل را هدیه وزارت به آبیپوشان میدانند و دست
گلمحمدی برای جذب بازیکن چنان بسته بود که گذاشت
و رفت ،ولی دوباره برگشت و بعد از برگشت مجدد به خود
و تیمش القا کرد که ما با همین تیم و همین بضاعت باید
بجنگیم .بجنگیم و با تمام وجود هم میجنگیم تا ثابت کنیم
که همه ادعاها فقط در حد تخریب بوده است.
بنظر میرسد آجورلو این را خوب خوانده و در صدد برهم زدن
آرامش رقیب است تا گل محمدی و پرسپولیس نتوانند با
این تمرکز باال در هفته های باقی مانده ظاهر شوند .یکبار با
پاس این بازی بیرون زمین را برد و دعوا را به زمین استقالل
و سپاهان و فوالد انداخت تا پاس قهرمان شود اما حریف
امروز آقای آجورلو پرسپولیس است که رقیب دیرینهاش
استقالل را شانه به شانه دارد .تمرکز رسانهها روی این دو
تیم بیشتر است و کوچکترین واکنش مثل قضیه میکروفن
را دیدیم چگونه پوشش دادند ...اما بازهم تاکید می کنم،
ترمز استقالل را خود استقالل کشیده مگر اینکه تغییر رویه
بدهد آقای سردار آجورلو.

ورزشی

زندیموقتاسرمربیتیمآلمانیشد
روز سهشنبه باشگاه دینامو درسدن از برکناری سرمربی خود به نام «الکساندر اشمیت» خبر داد .مدیر ورزشی این باشگاه
اعالم کرد که مربی  53ساله به دلیل مشکالت شخصی تصمیم گرفته تا تیم را ترک کند .با رفتن اشمیت ،باشگاه دینامو
درسدن اعالم کرد که دستیار این مربی یعنی «فریدون زندی» به صورت موقت هدایت این تیم را برعهده خواهد گرفت.
این تیم یکشنبه باید به مصاف وردربرمن برود.

روزنامه
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سوژه

«پیشکسوت ژیمناستیک» در گفتوگو با «دنیای هوادار» مطرح کرد:

در جام جهان پهلوان تختی؛

ِ
رشایط فعیل ،امیدی به بهبود اوضاع ژیمناستیک نداریم
با
محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

با اوضاع کنونی و تفکر حاکم بر فدراسیون ژیمناستیک،
امیدی به رفع مشکالت و حواشی ژیمناستیک نیست.
«روحاهلل وین» -پیشکسوت و از چهرههای شاخص
ورزش ژیمناستیک کشور -با بیان اینکه حداقل انتظار از
مسئولین ورزش این بود که با یک تصمیم درست به ۵
سال کشمکش و حاشیه در فدراسیون ژیمناستیک پایان
دهند تصریح کرد :با وجود حضور طیف حاشیهساز چند
سال گذشته و چیدمانی که صورت گرفته تصور نمیکنم
در مسیری که انتخاب شده امکان ایجاد وفاق در جامعه
ژیمناستیک ممکن باشد.
رییس چند دوره هیات ژیمناستیک استان تهران در ادامه
صحبتهای خود افزود :نزدیک به بیستسال رییس
هیات بودم و هر زمان مصدر کار شدم تیمهای
تهران با فاصله زیاد باالتر از استانهای دیگر
در صدر جدول بودند ،هنوز هم موفقیتهایی
که بدست میآید حاصل تالشهای بنده و
دیگر زحمتکشان در هیات تهران
است ،اما همین تهران ،نزدیک
به یکسال بالتکلیف است،
چون همین کسانی که
اکنون در فدراسیون

حضور دارند بخاطر اینکه دنبال مهندسی انتخابات
بودند و هستند ،اجازه نمیدهند بدون اینکه فرد مورد
نظرخودشان بر سر کار آید ،انتخابات برگزار شود .ماهها
از زمان قانونی سرپرست فعلی هیات سپری شده اما
وی همچنان بر سر کار است و تاکنون هر کاری کرده
در جهت ایجاد دودستگی در ژیمناستیک تهران بوده
است .حرف ما و جمع کثیری از جامعه زحمتکش و
تاثیرگذار ژیمناستیک این است که آقایان مسئولین ،اگر
خواهان برگزاری انتخابات عادالنه در هیاتهای استانی
و فدراسیون هستید ،افراد بیطرف را بعنوان سرپرست
انتخاب کنید .اینکه از یکطرف خواهان رفع حواشی
گذشته در فدراسیون باشید و از طرف دیگر مسئولیتها
دست همان عوامل حاشیهساز باشد نشانه تناقض آشکار
و قابلتوجیه نیست.
مربی پیشین تیمملی ژیمناستیک ادامه داد :پرسش من
از مسئولین ورزش این است که مگر قرار نبود سرپرست
فدراسیون هیچ عزل و نصبی نداشته باشد ،پس چگونه
است ایشان دبیر و نایب رییس انتخاب میکند آنهم
افرادی که همه میدانند دنبال چه هدفی هستند و قرار
است جاده را به نفع کدام طرف صاف کنند.
از یک سو سرپرست هیاتی را که مدتها
از دوره قانونی مسئولیت وی سپری
شده با این استدالل که سرپرست
فدراسیون نباید عزل و نصب کند در
مسئولیت خود حفظ میکنند از
طرف دیگر حساسترین
پست را به فردی
میدهند که از طرف
مسئولین وزارت

ورزش گذشته به کارگیری او منع شده بود .با این اوضاع
چه کسی میتواند انتخابات آینده فدراسیون را بیطرفانه
و عادالنه تصور کند؟
این پیشکسوت ژیمناستیک تصریح کرد :اگر واقعا هدف
این است که شرایط برای گزینش فرد خاصی مهیا شود
صراحتا اعالم کنند تا جامعه ژیمناستیک فکر برگزاری
انتخابات آزاد را از سر به در کند و همین وضعیت
پرحاشیهای که طی چند سال گذشته تداوم داشته،
ادامه پیدا کند .اگر غیر از این است و هدف برگزاری
انتخابات به معنی واقعی است که با این وضعیت و
چیدمان در فدراسیون و هیاتهای استانی چنین امکانی
وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد :سرپرست فدراسیون باید
دنبال برگزاری انتخابات سالم باشد و برای سروسامان
دادن به اوضاع آشفته ژیمناستیک تالش کند اما وقتی
شنیده میشود وی در حال رایزنی با ادارات کل استانها
جهت گماردن افراد خاص بعنوان سرپرست یا رییس
هیات است نشان از این واقعیت دارد که دستهایی
در کار است تا تنها یک گروه و افراد خاص در فدراسیون
باشند و بقیه تالشگران ژیمناستیک کنار گذاشته شوند.
سیاستی که طی  ۵سال گذشته دنبال شد و حاصل آن
ناکامی کامل فدراسیون در پیشبرد اهداف این ورزش در
کلیه سطوح بود .مهندسی انتخاباتی که هماکنون در
فدراسیون دنبال می شود کامال واضح و از دید جامعه
ورزش و اهالی ژیمناستیک پنهان نیست .مسئولین
ورزش نمیتوانند منکر این موضوع شوند .تردید نداشته
باشید هر کدام از آنها که امکانو اجازه چنین فضایی را
برای دست اندرکاران فدراسیون فراهم کنند باید در آینده
پاسخگوی اقدام خود باشند.

«روحاهلل وین» -پیشکسوت و ازچهرههای شاخص ورزش ژیمناستیککشور -با بیان اینکه حداقل
انتظار از مسئولین ورزش این بود که با یک تصمیم درست به  ۵سال کشمکش و حاشیه در فدراسیون
ژیمناستیک پایان دهند تصریح کرد :با وجود حضور طیف حاشیهساز چند سال گذشته و چیدمانی که صورت
گرفته تصورنمیکنم درمسیریکه انتخاب شده امکان ایجاد وفاق درجامعه ژیمناستیک ممکن باشد.

«دبیرکل فدراسیون فوتبال» مطرح کرد:

برگزاری دربی استقالل و پرسپولیس با حضورتماشاگران
تماشاگران فوتبال احتماال در دربی تهران در  ۲۶اسفند حضور
خواهند داشت .این قولی است که دبیرکل فدراسیون فوتبال
به هواداران دو تیم داده و اعالم کرده برنامهریزیها برای
حضور آنها در ورزشگاه در حال انجام است.
پس از حضور آزمایشی و ناموفق تماشاگران استقالل و
پرسپولیس در ورزشگاه در آبان  ،۱۴۰۰ستاد مقابله کرونا جلوی
اجرای این برنامه را گرفت اما تماشاگران فوتبال یک بار دیگر
و در دیدار تیم ملی ایران و عراق هم حضور داشتند که با اوج
گرفتن سویه امیکرون در ایران همراه بود و مجددا مجوزهای
الزم برای این اتفاق لغو شد.
با این حال ،اخیرا فدراسیون فوتبال توانسته مجوز ۳۰
درصدی برای حضور تماشاگران در ورزشگاهها را اخذ کند.
این اتفاق بعد از آن صورت گرفت که دیدار تیم ملی بسکتبال
ایران و سوریه در انتخابی جام جهانی با حضور  ۳۰درصدی
تماشاگران برگزار شده بود.
در نتیجه ،اکنون فدراسیون فوتبال زمان الزم برای اجرای
این مصوبه را از داربی تهران در نظر گرفته است .علت این
تصمیم ،به میزبانی استقالل در دو بازی آتی و طبیعتا

معرفی آزادکاران برتر  ۵وزن
نخست انتخابی

نفرات برتر  ۵وزن نخست رقابتهای کشتی آزاد انتخابی
جام تختی مشخص شدند .رقابتهای کشتی آزاد انتخابی
جام تختی با برگزاری مسابقات  ۵وزن نخست در سالن فتح
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران برگزار شد که
در پایان مسابقات ،برترینها به شرح زیر مشخص شدند:
 ۵۷کیلوگرم -۱ :عرفان آئینی (تهران)  - ۲میثم فیروزآبادی
(همدان)  -۳پوریا ترکمان (مرکزی) و صابر خانجانی (مازندران)
 -۵امیر پرسته (مازندران) و علیرضا گودرزی (تهران)  -۷افشین
رحمانی (قشم)  -۸رضا خالقی (خراسان رضوی)  -۹مهدی
رحیمی (البرز)  -۱۰مهدی جوکار (گیالن)
 ۶۵کیلوگرم -۱ :محمدرضا باقری (مازندران)  -۲عرفان نجف
نژاد (آذربایجان شرقی)  -۳امیرپارسا قدرتی (البرز) و کیان
محمودجانلو (مازندران)  -۵علی علیزاده (کیش) و ایمان
صادقی (گلستان)  -۷بابک بهاری (قشم)  -۸علیرضا اشکیور
(مازندران)  -۹مهران نصیری (مازندران)  -۱۰حسن عبادی
(مازندران)
 ۷۴کیلوگرم -۱ :امیرحسین حسینی (تهران)  -۲فریبرز بابایی
(مازندران)  -۳بهروز حیدری (گلستان) و علی اکبر طالشی
(تهران)  -۵سیدمحمدعلی میرقائمی (تهران) و پیمان حقی
(تهران)  -۷محمد شهبازنژاد (آذربایجان شرقی)  -۸محمدسعید
عزیزی (کرمانشاه)  -۹سجاد چهاردولی (همدان)  -۱۰محسن
کوچ نژاد (قزوین)
 ۸۶کیلوگرم -۱ :علیرضا کریمی ماچیانی (البرز)  -۲هادی
وفائی پور (همدان)  -۳امیدرضا سهیلی (البرز) و علی شکوری
(مازندران)  -۵حامد عاشق حسینی (سیستان و بلوچستان) و
علی آقائی (کرمانشاه)  -۷شکور فاتحی (کردستان)  -۸علیرضا
کریمی (همدان)  -۹مرتضی جانعلی زاده (مازندران)  -۱۰علیرضا
جدیدی (تهران)
 ۹۷کیلوگرم -۱ :دانیال شریعتی نیا (همدان)  -۲عرفان
حسین زاده (آذربایجان شرقی)  -۳مرصاد مرغزاری
(مازندران) و محمدحسین فیروزپور (مازندران)  -۵سجاد
عزیزی (تهران)  -۶آرمان کاظمی (لرستان)  -۷رامین اشرفی
(تهران)  -۸مجید کرمی (کرمان)  -۹مهراب کریمی (تهران)
 -۱۰حسین بوچانی (تهران)

پایان جام حذفی در ماه رمضان؛

اعالم زمان برگزاری بازیهای

سرخابیها

برگزاری دو بازی آینده پرسپولیس در خارج از تهران است.
اما سه هفته بعد دربی تهران در  ۲۶اسفند برگزار میشود و
به منظور برقراری عدالت ،این دیدار برای حضور تماشاگران به
ورزشگاه در نظر گرفته شده است.
کامرانیفر در ارتباط با حضور تماشاگران در داربی تهران در
پادکست فوتبالی اینترنتی گفته است« :با توجه به اینکه
داربی بازی جذابی است و حضور تماشاگران میتواند این
جذابیت را چند برابر کند ،برنامه ما هم همین است که در روز
 ۲۶اسفند شاهد حضور هواداران  ۲تیم در ورزشگاه باشیم.
صحبت ما با ستاد ملی مبارزه با کرونا هم بر همین اساس
بوده است».
او در ادامه به مجری برنامه قول داد که داربی تهران با حضور
تماشاگران برگزار خواهد شد و از این گفت که امیدوار است
این اتفاق مربوط به یک بازی نباشد و در مسابقات آینده
باشگاهی در فروردین  ۱۴۰۱هم ادامه داشته باشد.
دیدار تیم های استقالل و پرسپولیس از هفته بیست و دوم
لیگ برتر و در چارچوب داربی  ۹۸تهران برگزار خواهد شد .این
دو تیم در حال حاضر با اختالف سه امتیازی در صدرجدول
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هستند و برای کسب قهرمان لیگ بیست و یکم تالش
می کنند .هواداران دو تیم آخرین بار در  ۹۲پایتخت حضور
داشتند که در بهمن  ۱۳۹۸برگزار شد و دو تیم به تساوی دو
بر دو دست یافتند .از آن زمان تاکنون ،پنج بازی دو تیم بدون
تماشاگران برگزار شده است.

هفته بیستوچهارم لیگ برتر
زمان برگزاری مسابقات هفته بیستوچهارم لیگ برتر فوتبال
و همچنین جام حذفی در سال جدید اعالم شد .تیمهای
فوتبال سپاهان و فوالد خوزستان دو نماینده ایران در فصل
 2022لیگ قهرمانان آسیا هستند .مسابقات مرحله گروهی
لیگ قهرمانان آسیا از  18فروردین تا  7اردیبهشت ماه سال
 1401برگزار میشود .با توجه به اینکه تیم ملی فوتبال ایران نیز
در تاریخ چهارم و نهم فروردین ماه  1401بازیهای مقدماتی
جام جهانی  2022قطر را برگزار خواهد کرد ،این سؤال مطرح
شده است که سازمان لیگ چه برنامهای برای ادامه لیگ و
جام حذفی دارد.
سهیل مهدی ،سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ در این
زمینه به تسنیم گفت :در تاریخ  12فروردین ماه سپاهان و
فوالد خوزستان که درگیر مسابقات گروهی لیگ قهرمانان آسیا
خواهند بود ،بازی هفته بیستوچهارم خود را برگزار خواهند
کرد تا هم بازی کنند و هم با آمادگی بدنی به این مسابقات
بروند .سایر بازیهای هفته بیستوچهارم  15و  16فروردین
ماه برگزار میشود .در ماه مبارک رمضان بازیهای جام حذفی
را به پایان میرسانیم چرا که فوالد و سپاهان حذف شدهاند و
در این رقابتها حضور ندارند.

روزنامه
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داستان جلد

محمدرضا ولی زاده
دبیر تحریریه

مهم نیست خدمتی مقدس باشد یا بهزعمِ عدهای اعزامی
اجباری« ،سربازی» در کشو ِر ما ،قانونی سفت و سختی است
نسل جوان
که حتی اگر برای دولت هم هزینهبر باشد و یا ِ
را برای بهرهمندی از اولیهترین نیازهای ادامه حیاتِ خود،
وادار به سوختن و ساختن کند ،باز هم الزماالجراست ،چرا
که حتی در عصرِ سلطهی بیقانونی -فعلی -هم باید اصل،
اجرای «قانون» باشد .آنهم برای قانونی که در این یکمور ِد
بخصوص ،بیش از قبل نیازمن ِد اصالحات اساسی است.
سرانجام «سیاوش یزدانی» و «محمدحسین مرادمند» با
معرفی خود به پادگان آموزشی شهید نامجوی حسنرود،
ملوان نیروی دریایی ارتش شدند تا فرآیندی که آن
سرباز ِ
قانون نظام وظیفه مینامیدند ،بهدرستی در قبالشان اجرا
را ِ
شود .همان قانونی که اینبار ،حتی بنا به مصلحتاندیشی و
یا درکِ برخی از ضرورتهای زمانه هم خم نشد ،تا فراتر از
رنگها قدرتنمایی کند.
باری؛ نه ظلمی در کار است و نه سخنی از ناعدالتی در میان؛
یزدانی  ۳۰ساله و ملیپوش و مرادمند ۲۸ ،ساله و لیگبرتری
مشمول خدمتِ سربازی هستند و قانون
است ،که هر دو
ِ
درباره وضعیتِ آنها صراحت دارد .اما پروسهی اجرای این

 nسردبیر :مهدی تیموری

سربازی یا َسر بازی؟

و عدالت برای همه!

درخصوص مدافعان استقالل ،به نحوهای رقم خورد
قانون
ِ
که هم باشگاه متضرر شود و هم آیندهی فوتبالی دو تن از
بهترین بازیکنان فوتبال کشور تحتِ تاثیر یکسوءمدیریت
جمعی قرار گیرد.
اما باتوجه به دور ِان نهچندان موفق باشگاه
سالیان اخیر و شرایطِ فعلی
استقالل در
ِ
تویکم ،بطور
آبیها در لیگ بیس 
کارآمدن «مصطفی
کلی روی
ِ
آجورلو» در ر ِاس مدیریت باشگاه
و «فرهاد مجیدی» بعنوان
سرمربی تیم را میتوان یک
اتفاق مثبت قلمداد کرد ،اما
در وهله اول ،در ماجرای از
دستِ
مدافعان اصلی
دادن
ِ
ِ
تیم ،نمیتوان مجیدی و آجورلو
را بینقش و نقص دانست .سردار
حتی با سابقهی مدیریت در ورزش سپاه
پاسداران و باشگاههایی چون پاس و تراکتور
آنهم از نو ِع نظامی آنها ،نتواستِ کار خاصی را در ای نراه
انجام دهد و فرهاد هم ،با اعالمِ عدم نیا ِز عارف آغاسی و
پیوستن او به فوالد خوزستان ،یکاشتباه بزرگ را
موافقت با
ِ

مرتکب شد تا عم ًال نقطهقوتِ
استقالل مجیدی ،در مهمترین
ِ
برهه فصل با چالش روبهرو شود .گرچه ناگفته نماند که
اجرای قانون و ظرفیتهای آنً ،
ش یا
قطعا ارتباطی به تال 
مدیرعامل فعلی استقالل ندارد.
سبقهی کاری
ِ
از طرفی نمیتوان هیچ توجیهی هم برای
آنها داشت ،چرا که در ابتدای فصل،
همهی عوامل باشگاه استقالل
میدانستند که مرادمند و یزدانی
از ابتدای اسفندماه سرباز
هستند و نهتنها هیچ اقدامِ
ثمربخشی انجام ندادند ،بلکه
در بازه  ۲۸روزه نقل و انتقاالت
زمستانی با دلبستن به تفق ِد
بچههای باال ،هم فرصتِ تقویتِ
خط دفاعیشان را از دست دادند و
هم با ِ
امکان بازی در تیمِ
اتالف وقتِ ،
نظامی لیگ برتری -فجر شهید سپاسی
فصل
شیراز -را از بازیکنان خود گرفتند تا در نیم ِ
منتهی به جامجهانی قطر ،بهترین مدافعان فوتبال ایران راهی
لیگ دستهیک شوند.
از طرفی یزدانی و مرادمند را هم نمیتوان قربانی دانست،

چرا که آنها بیش از هر فردی از شرایطِ خود با خبر بودند،
سربازهای استقالل نمیتوانن ِد همهی آنچه که رخ داده را به
گردن باشگاه بیندازند و با مصاحبههای بیسر و ته ،یا اعمالی
ِ
سخیف -آنفالو کردن صفحه سرمربی تیم در اینستاگرام-
حواشی فعلی را دو چندان کنند و آرامش را از آبیها بگیرند،
آنها نمیتوانند از باشگاه گلهمند باشند که چرا برای تمرد از
اعمال نفوذ نکرده ،البته میتوان
قانون ،از نهادهای غیرقانونی ِ
درخصوص شرایطِ
برای آیندهشان نگران بود ،اما نمیتوان
ِ
فعلی این دو ،از واژههایی چون ظلم و بیعدالتی سخن
گفت و حماسهسرایی کرد .فراموش نکنیم که بازی در هر
تیمِ نظامی و در هر سطحی ،از دو سال خدمت در نقطهی
صفر مرزی و یا حتی الکچریترین پادگان نظامی هم سهلتر
است.
باری؛ همانطور که قانون در برابر بازیکنان استقالل اجرا شد،
انتظا ِر اهالی فوتبال ،از سازمان نظام وظیفه شفافسازی
قبال بازیکنان فوتبال است ،حال میخواهد
بیشتر در ِ
قبال شائبههای کارتهای جعلی برخی از
اینشفافیت در ِ
بازیکنان باشد یا سرباز فراریهای بیسروصدای سرخابیها
یا تیمهای صنعتی ،چرا که قانون برای همه فصلالخطاب
است ،همه یعنی؛ یزدانی ،مرادمند ،امیری ،رضائیان یا هر
بازیکندیگری...

مهم نیست خدمتی مقدس باشد یا به ِ
کشور ما ،قانونی سفت و سختی است که حتی اگر
زعم عدهای اعزامی اجباری« ،سربازی» در
ِ
ِ
حیات خود ،وادار به سوختن و ساختن کند ،باز هم
نسل جوان را برای بهرهمندی از اولیهترین نیازهای ادامه
برای دولت هم هزینهبر باشد و یا
ِ
الزماالجراست ،چرا که حتی در عص ِر سلطهی بیقانونی -فعلی -هم باید اصل ،اجرای «قانون» باشد .آنهم برای قانونی که در این یک ِ
مورد بخصوص،
ِ
نیازمند اصالحات اساسی است.
بیش از قبل
ایستگاه تاکتیک

از انواع تا اجرا؛

همه آنچه که در فوتبال «پرس» نامیده میشود
امیر کریمی
نویسنده و کارشناس فوتبال

در مورد پرس و انواع و اقسام آن بارها صحبت شده اما شاید
هیچوقت بطور دقیقی تقسیمبندیها و شکلگیریهای آن
توضیح داده نشده باشد .از همین جهت بهتر است ابتدا به
تعریف اصطالح پرس در فوتبال بپردازیم .ایجاد پرس در لغت به
معنی ایجاد فشار و در فوتبال دقیقتر به معنی تحت فشار قرار
دادن است .پرس کردن به سه دسته تقسیم میشود:
اول :در فوتبال از شکل اجرایی آن در بازی فوتبال از سه موضع
قابل بررسی است:

الف) پرس توپ :دقیقا به معنای آن است که باید هر بازیکن
توپ حریف را تحت فشار قرار دهیم که یا به اشتباه
صاحب ِ
توپ او را تصاحب کنیم .هدف اصلی این نوع پرس
بی ُفتد ،یا ِ
گرفتن قدرت فکر کردن و انتخاب صحیح کردن در لحظه برای
بازیکن صاحب توپ است.
ب) پرس بازیکن :یعنی گرفتن و از کار انداختن گزینههای
قابل پیشبینی بازیکن صاحبتوپ که بهنوعی میتوان این
نوع پرس و پرس قبلی را مکمل یکدیگر دانست ،چرا که اگر
پرس توپ موفقی داشته باشیم ،عمال خروجی آن اشتباهات
بازیکنان حریف است ،پس بعد از تحت فشار قرار دادن بازیکن
صاحبتوپ ،باید بازیکنانی که گزینه پاس هستند را هم
تحت فشار بگذاریم که صدالبته انرژی بسیار زیادی را از تیم
پرسکننده طلب میکند.
ج) پرس فضا :این پرس را شاید بتوان مشتقی از پرسهای
باال نامید ،چرا که اگر پرسهای باال بهدرستی انجام شود به
هر صورت حریف هم احتماال راههای آنتی پرس را امتحان

صدور رای پرونده النصر به تعویق افتاد
در یکی از ادعا های النصر علیه پرسپولیس این موضوع مطرح شده بود که باشگاه
پرسپولیس در مسابقات از بازیکنی استفاده کرده که غیرقانونی بود است .دادگاه حکمیت
ورزش که تا کنون در چند مرحله ،اعالم رای پرونده شکایت باشگاه النصر عربستان مربوط
به لیگ قهرمانان آسیا  ۲۰۱۸را عقب انداخته بود با ارسال نامهای ،بار دیگر با استناد به ماده
 R۵۹قوانین ورزشی ،مهلت خود را برای صدور و ابالغ رای پرونده النصر تا  ۲۵مارس ۲۰۲۲
مطابق با جمعه  ۵فروردین  ،۱۴۰۱به تعویق انداخت.

میکند و یکی از موثرترین این راهها فضا سازی می باشد که
اگر تیم ما به یک استقرار درست و صحیح و اصولی و چینش
دفاعی مناسب با اشغال این فضاها توان فرار حریف از پرس را
میگیریم و این پرس فضا نامیده می شود.
ً
اصطالحا مالکیت دو دسته
دوم :پرس به لحاظ حفظ توپ و
میشود:
الف) پرس در زمان حمله
ب) پرس در زمان دفاع
سوم :پرس از جهت منطقه اجرای آن:
الف) منطقه دفاعی :در حقیقت همان فشار گذاشتن روی
بازیکن صاحبتوپ در حین حفظ فشردگی در انتهای زمین
خودی را شامل میشود.
ب)منطقه میانی :وسط میدان میتواند اصل همبستگی و
شکلگیری کمربند ایمنی را شکل دهد ،فاصله دورتر از دروازه
خودی ،حفظ عرض و طول مناسب و نگه داشتن توپ در
وسط زمین و بدست آوردن آن و شکل دادن و ایجاد بستر برای

حمالت سریع.
ج)منطقه هجومی :منطقه هجومی در همان پرس از باال
تعریفی مجزا دارد که فوتبال روز دنیا این فضا را بعنوان بهترین
منطقه دفاعی خودی تعریف میکند.
تقسیمبندی مناطق زمین و پرس در آن دقیقا همان نکاتی
است که دقت در اجرای تقسیم بندی و اهداف در آن بخشهای
زمین باعث ایجاد انواع و اقسام پرس ها که حاال با نام های
مختلف شناخته میشوند است.
باری؛ نکته مهمتر در پرسینگ و بیشتر از این موارد تمرکز و
داشتن در عینیت بخشیدن به تعریفات ذهنی است که بازیکنان
برای آنها احتیاج به داشتن تمرینات تخصصی این داستان و
همچنین انرژی فیزیکی و روانی برای اجرای آن دارند.

مجیدی در آستانه کسب رکورد تازه برای استقالل
تیمهای گلگهر سیرجان و استقالل در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ برتر باید روز
یکشنبه  ۱۵اسفند در تهران و از ساعت  ۱۷و  ۳۰دقیقه روی چمن استادیوم آزادی به
مصاف هم بروند .این دو تیم پنج بار در لیگ برتر و جام حذفی به مصاف هم رفته اند
که چهار بازی در لیگ برتر و یک بازی در جام حذفی بوده است .تیم استقالل در صورت
پیروزی مقابل شاگردان امیر قلعه نویی در بازی هفته بیست و یکم پنجمین شکست
متوالی را به تیم گل گهر سیرجان تحمیل خواهد کرد.

