تثبیت صدرنشینی در مسیر تهران آبادان؛

تداو ِم بیقانونی در فدراسیون فوتبال؛

صفحه 6

صفحه 2

پرسپولیسسوخت،
استقاللساخت

روزنامه

آنارشیسم
همچنانمیتازد!

شماره 975
دوشنبه
 16اسفند 1400
قیمت 3000 :تومان

مگر قرار نبود
ورزشسیاســینباشد؟
صفحه 7

ِ
اندرحکایت یکسوءتفاهم در تکریم اَرباب ُرجوع؛

نیمه اسفند؛

صفحه 3

صفحه 5

همیشه شعبان
ک بار هم رمضان!
ی 

بویعید
و زندگی دوباره...

با صدور مجوز کمیسیون ماده ۵؛

نامنماینده
«شهرخودرو» ِ
فوتبال خراسان است
صفحه 7

لف
ض
والدت با سعادت علمدا ر دشت کربال حضرت ابوا لالعباس(ع) و روز جانباز مبارک باد

در نکوهش «نژادپرستی»؛
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روزنامه

دنیای هواداریاد وخاطره شهداء بویژه بسیجی «محمد ایاسه»
که  16اسفند  ۱۳۶۳در منطقه عملیاتی بدر به مقام شامخ

دوشنبه  16اسفند  -1400شماره 975

شهادت نائل گشت را گرامی میدارد

سرمقاله

خبر اول

تداو ِم بیقانونی در فدراسیون فوتبال؛

پس از رأی گیری در «مجلس شورای اسالمی»؛

آنارشیسمهمچنانمیتازد!

رکن
بدون شک ،بیقانونی ِ
اول فدراسیون تحتِ صدارت
ِ
«شهابالدین عزیزیخادم»
بود ،آنقدری که اینمهم ،عم ِر
مدیریتی خوبان عالم را به
محمدرضا ولی زاده
کمتر از یکسال تقلیل داد .اما
رفتن عزیزی خادم
دبیر تحریریه
حاال پس از ِ
و همراهان او ،هنوز هم یکی
اصلیترین موارد تمر ِد قانون در فدراسیون مذکور مغفول مانده
است .در شرایطی که نزدیک به  ۲۰روز از تصدی میرشاد ماجدی
در سرپرستی فدراسیون فوتبال میگذرد ،ارکان قضایی فدراسیون
همانن ِد قبل به فعالیت غیرقانونی خود ادامه میدهند و نمونه اظهر
الشمش آن ،فعالیتِ رئیس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال
من ِ
است .باری؛ قانون واضح است؛ در وهله اول بر اساس بند  4ماده
 62مجمع فدراسیون باید ارکان قضایی فدراسیون را انتخاب کنند.
همانطور که در این بند آمده است« :رئیس ،معاون و اعضای ارکان
قضایی بنابر پیشنهاد هیئت رئیسه فدراسیون و توسط مجمع
عمومی انتخاب میشوند و هیچ یک از آنها نمیتوانند در سایر
بخشهای فدراسیون عضویت داشته باشند ».ضمن اینکه بند 6
ماده  62اساسنامه میگوید« :اگر رئیس ،معاون و اعضای ارکان
قضایی انجام وظیفه رسمی خود را در طی دوران مسئولیت به
صورت دائمی متوقف نمایند ،هیئت رئیسه میبایست شخص
دیگری را جهت انجام وظایف مربوطه تا زمان برگزاری مجمع
عمومی بعدی جایگزین نماید» .اما پس از انتخاب عزیزی خادم
بعنوان رئیس فدراسیون فوتبال ،در ادامه تخلفات جنابشان ،مبنی
بر عدم برگزاری مجمع برای انتخاب نواب رئیس و اعضای ارکان
قضایی فدراسیون ،وی اجازه نداد ارکان قضایی فدراسیون به صورت
قانونیانتخابشوندوباتوجهبهاینکهاینکمیتههانمیتوانستند
تا زمان برگزاری مجمع بالتصدی باشند ،رؤسای ارکان قضایی که
طبق اساسنامه قبلی انتخاب شده بودند ،به کار خود ادامه دادند
و همچنان مشغول به فعالیت هستند ،آنهم در شرایطی که این
کمیتهها با حضوری غیرقانونی ،در پروندههای مختلف رای صادر
میکنند تا بیقانونی در فدراسیون فوتبال تداوم داشته باشد .از
طرفی ،در بند  5ماده  62اساسنامه فدراسیون فوتبال که مربوط به
ارکان قضایی است ،آمده است« :رئیس ،معاون و اعضای کمیته
انضباطی ،کمیته اخالق و کمیته استیناف باید کلیه شرایط مورد
نیاز برای احراز وصف استقالل به شرح مندرج در بند  5ماده 60
اساسنامه که برای رئیس و معاون کمیته حسابرسی ذکر شده
را دارا باشند» .با رجوع به بند  5ماده  60اساسنامه که مربوط به
کمیته حسابرسی است ،با این جمله مواجه میشویم« :رئیس و
معاون این کمیته باید مستقل باشند .چنانچه در هر زمان طی چهار
سال منتهی به فعالیت آنها ،خود یا اعضای خانوادهشان (همسر،
فرزند ،فرزند خوانده یا فرزند ناتنی ،والدین ،خواهر و برادر ،والدین
همسر و خواهر و برادر همسر) واجد یکی از شرایط ذیل شوند،
دیگر عنوان مستقل را ندارند» .بخش الف بند  5ماده  60اساسنامه
میگوید« :در فدراسیون و/یا هر یک از باشگاهها ،لیگها ،اعضای
کنفدراسیون فوتبال آسیا (و شرکت و سازمانهای زیر مجموعه
آنها) دارای سمت یا قراردادی (مستقیم یا غیر مستقیم) باشد که
برای آن حق الزحمه پرداخت میشود و یا دارای سمتی داوطلبانه
باشد که برای آن هرگونه حقالزحمه پرداخت گردد» .حال باتوجه
به قوانین فوقالذکر ،فعالیتِ «یونس اسدی مقدم» -رئیس کمیته
اخالق فدراسیون فوتبال -غیرقانونی در غیرقانونی است ،در وهله
اول عدمِ انتخاب توسط مجمع فدراسیون فوتبال و در وهله بعدی
شرایطِ علی اسدی مقدم -فرزند یونس اسدی مقدم -که با باشگاه
رئیس
نساجی مازندران قراردادی به اعتبار سه سال دارد و این قرارداد ِ
فعلیکمیتهاخالقرافاق ِدصالحیتِ قانونیبرایتصدیاینکمیته
قضایی فدراسیون معرفی میکند .آنهم کمیتهای با نامِ اخالق
نقش «سپر
که با بیاخالقی و صدالبته بیقانونی ،پیش از این ِ
رئیس معزول فدراسیون فوتبال را بازی میکرد .حال از
قضایی» ِ
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال انتظار میرود با استناد به قانون،
در اسرع وقت اصالحات را در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال بویژه
تشکیل مجمع فوقالعاده نیز،
اخالق آن آغاز کنند ،گرچه
کمیتۀ ِ
ِ
میتواند راهکار مطلوبی برای نجاتِ فدراسیون فوتبال از بیقانونی
فعلیباشد.

خبر

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح رتبهبندی معلامن

«محمدباقر قالیباف» -رئیس مجلس شورای اسالمی -در
جلسه علنی روز یکشنبه  ۱۵اسفند مجلس شورای اسالمی
در ادامه بررسی بخش هزینهای الیحه بودجه گفت :شورای
نگهبان ایراداتی را نسبت به الیحه رتبهبندی معلمان مطرح
کرده است ،مجلس هم الیحه را به کمیسیون آموزش
ارجاع داده و کمیسیون نیز پس از انجام بررسیهای الزم،
اصالحات مورد نظر شورای نگهبان را اعمال کرده است.
وی اضافه کرد :بر اساس ماده  ۱۸۲قانون آئیننامه داخلی
مجلس ،در دستور بررسی بودجه باید بال انقطاع در کل
ایام هفته جلسات بررسی بودجه را ادامه بدهیم و موضوع
دیگری در دستور جلسه قرار نگیرد ،ولی این ماده تبصرهای
دارد که بر اساس آن اگر مطالب فوری و فوتی اعم از طرحها
و لوایح دو فوریتی و غیره پیش آید که به تشخیص مجلس
تأخیر آن موجب زیان شود باید درباره آنها تصمیمگیری

شود .بنابراین اکنون در جلسه ،رأیگیری خواهیم داشت تا
پیشنهاد کمیسیون آموزش برای اصالحات این الیحه مورد
بررسی و رأیگیری قرار بگیرد.

همچنین «مجتبی توانگر» -نماینده تهران -با اشاره به رفع
ایرادات شورای نگهبان در جلسه مجلس در الیحه رتبه بندی
معلمان در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت« :عیدی

مجلس به معلمان؛ ایرادات الیحه رتبهبندی خارج از نوبت
در صحن مجلس اصالح شد .رتبه بندی معلمان از ۳۱
شهریور  ۱۴۰۰اعمال و اجرا میشود .از روز اولی که معلمان
وارد کالس شوند ،رتبهبندی خواهند شد .همه کارکنان
شریف وزارت آموزش و پرورش که در حکم کارگزینی آنها
معلم درج شده نیز شامل خواهند شد».
همچنین «علیرضا سلیمی» -عضو هیات رییسه مجلس-
نیز با انتشار توییتی مشابه گفت« :ایرادات شورای محترم
نگهبان به الیحه رتبه بندی در صحن مرتفع شد .دولت
موظف است از ابتدای مهر  ۱۴۰۰آن را اجرایی کند .واقعا
تاخیر در اجرایی شدن رتبه بندی موجب شرمندگی است».
گفتنی است ،پس از اظهارات رئیس مجلس الیحه
رتبهبندی معلمان به رأی گذاشته شد و اصالح آن به
تصویب نمایندگان مجلس رسید.

حقوق و قضا

حوادث و انتظامی

«رئیس سازمان زندان ها» خبر داد:

«رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ» خبر داد:

 ۱۱هزارمحکوم تا پایان سال پابند
الکترونیکدریافتمیکنند

شناسایی فرارمالیاتی ۳۷۵۰میلیاردی
 ۲۵شرکت درتهران

«غالمعلی محمدی» -رئیس سازمان زندانها-
ضمن اشاره به تاکیدات رئیس دستگاه قضا
مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندانها
اظهار کرد :با توجه به جزء  ۳بند «ت» و بند
«د» ماده  ۱۱۳قانون برنامه پنج ساله ششم
توسعه ،ماده  ۶۲قانون مجازات اسالمی و ماده
 ۱۲دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش
جمعیت کیفری زندانها با تدابیر صورت گرفته
در سه ماه اخیر جهت تامین پابندهای الکترونیکی ،اقدامات الزم مبنی بر اجرای کلیه
احکام صادره محاکم قضایی با تامین پابندهای الکترونیکی آغاز و در حال حاضر نیاز کلیه
دادگستریهای سراسر کشور در این زمینه بر طرف شده است.
وی افزود :این سازمان آمادگی دارد تا در اجرای آرای جدید مجازاتهای جایگزین حبس
تحت نظارت سامانههای الکترونیک موضوع ماده  ۶۲قانون مجازات اسالمی ،اقدامات الزم
را انجام دهد .در حال حاضر تعداد  ۵هزار و  ۵۰۰محکوم در کشور تحت نظارت الکترونیکی
از طریق استفاده از پابند قرار دارند ،حدود یک هزار پابند نیز جهت اجرای حکم توزیع شده
است و با توجه به روند تولید پابندهای الکترونیکی پیش بینی میشود تا پایان سال جاری
این ظرفیت به میزان دو برابر یعنی به میزان  ۱۱هزار عدد افزایش یابد .رئیس سازمان
زندانها در پایان گفت :با توجه به توافق صورت گرفته با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) ،در
نیمه اول سال آینده نیز تعداد  ۱۵هزار پابند الکترونیکی تحویل سازمان زندانها خواهد شد.

«سرهنگ علی ولیپور گودرزی»  -رییس پلیس
امنیت اقتصادی تهران بزرگ -در گفتوگویی
یکی از وظایف پلیس را برخورد با تخلفات و
فرارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت :این موارد با
هماهنگی میان پلیس ،وزارت اقتصاد و سازمان
امور مالیاتی کشور انجام میشود و پلیس اجازه
نخواهد داد تا افراد سودجو و فرصت طلب با
روش های غیرقانونی از پرداخت مالیات فراری
شوند .وی ادامه داد :در همین راستا نیز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در هماهنگی با
دستگاههای مربوطه  ۲۵شرکت دارای فرار مالیاتی را در سالجاری مورد شناسایی قرار دادند که
در این خصوص  ۳۵نفر نیز بازداشت شدند .این افراد عمدتا با روش های مجرمانه و جعلی
اقدام به فرار مالیاتی کرده بودند که برایشان پرونده ای تشکیل شده و برای ادامه روند رسیدگی
به جرم روانه دادسرا شدند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ میزان فرار مالیاتی این شرکت ها را سه هزار و ۷۵۰
میلیارد لایر اعالم کرد و گفت :شرکت های متخلف موظفند که این مبالغ را به حساب بیت
المال بازگردانند .مجرمان با روش هایی مانند صدور فاکتور فروش و مهر جعلی ،ثبت شرکت
با مشخصات افراد کارتن خواب ،سو استفاده از کد اقتصادی شرکت های متعلق به غیر ،جعل
گواهی ارزش افزوده و  ...اقدام به این رفتار مجرمانه کرده بودند که البته از سوی پلیس مورد
شناساییقرارگرفتند.

بهداشت و سالمت
«معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی» اعالم کرد:

 58/31درصد میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی
معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روز
یکشنبه در گزارشی منتشر کرد :شرایط کرونا در کشور نزولی
به نظر میرسد ،اما نزدیکی تعطیالت نوروز  ۱۴۰۱و رعایت
پایین پروتکلهای بهداشتی ،میتواند زنگ خطری برای ایجاد
قلهای دیگر در پیک ششم باشد و آمارهای کرونا را مجددا به
سرعت افزایشی کند.
میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی
استانهای کشور در بازه زمانی چهارم تا  ۱۱اسفند ماه ،۱۴۰۰
بالغ بر  ۶۱.۸۰درصد بوده است .در این شاخص بیشترین میزان
رعایت در استان کرمانشاه با  ۶۹.۱۳درصد و کمترین میزان
رعایت هم در استان قم با  ۵۲.۵۴درصد بوده است .همچنین
میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از
 ۲۷بهمن تا  ۱۱اسفند ماه  ،۱۴۰۰بالغ بر  ۶۱.۸۰بوده است
که سالنهای سینما و تئاتر با  ۹۷.۱۴درصد بیشترین میزان
رعایت و نانواییها با  ۵۶.۹۱کمترین میزان رعایت را در این

شاخصداشتهاند.
میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان
به تفکیک اماکن عمومی استانهای کشور چهار تا  ۱۱اسفند
ماه  ۵۵.۷۳ ،۱۴۰۰درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت
در استان خراسان جنوبی با  ۶۴.۵۱درصد و کمترین میزان
رعایت مربوط به همدان با  ۴۶.۴۸درصد بوده است .همچنین
میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به
تفکیک اماکن عمومی کشور نیز از  ۲۷بهمن تا  ۱۱اسفند ماه
 ۵۵.۷۳ ،۱۴۰۰درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از
ماسک در اماکن عمومی مربوط به فرودگاهها با  ۹۵.۱۲درصد
و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به نانوایی ها و
مراکز ورزشی با  ۴۷.۳۷درصد است.
میانگین درصد رعایت پروتکل فاصلهگذاری در اماکن عمومی
استانهای کشور از چهارم تا  ۱۱اسفند ماه  ۵۷.۰۴ ،۱۴۰۰درصد
بوده است که بیشترین میزان رعایت مربوط به استان مرکزی

با  ۶۶.۸۷درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به همدان با
 ۴۳.۸۳درصد بوده است .همچنین میانگین درصد رعایت
پروتکل فاصلهگذاری در اماکن عمومی کشور از  ۲۷بهمن تا
 ۱۱اسفند ماه  ۵۷.۰۴ ،۱۴۰۰درصد بوده که دانشگاهها با ۸۷.۹۶
درصد بیشترین درصد رعایت و تاالرهای پذیرایی با ۴۸.۲۴
درصد کمترین میزان رعایت را داشتهاند.
میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استانهای
کشور از چهارم تا  ۱۱اسفند ماه  ۶۰.۶۵ ،۱۴۰۰درصد بوده است.
در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به استان یزد با
 ۶۹.۸۷درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به همدان با
 ۴۹.۴۵درصد بوده است .همچنین میانگین رعایت تهویه
مناسب در اماکن عمومی کشور از  ۲۷بهمن تا  ۱۱اسفند ماه
 ۶۰.۶۵ ،۱۴۰۰درصد بوده است .فرودگاهها با  ۹۷.۵۶درصد در
صدر رعایت تهویه مناسب و مراکز ورزشی با  ۵۴.۱۷درصد در
قعر رعایت این پروتکل قرار دارند.

اجتماعی

پروانه پزشکی یا اشتغال پزشکانی که از کارتخوان استفاده نکنند ،باطل میشود
کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی ،پیراپزشکی ،داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه
کار آنها توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص
شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده ،مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
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نگاه

ِ
اندرحکایت یکسوءتفاهم در تکریم اَرباب ُرجوع؛

داود مبهوت
نویسنده و روزنامهنگار

یکی از دوستان میگفت؛ حداقل  ۳ماه پیش برای تبدیل
سند دفترچهای -منگوله دار -به کاداستر -تک برگ -به یکی
از دفترخانههای شهرمان مراجعه کردم .پس از دریافت سند
دفترچهای توسط متصدی و ثبت در کامپیوتر ،پیامکی به
شماره همراهم ارسال شد که نشان از شروع مراحل کاری
داشت .پس از چند روز پیامکی دیگر مبنی بر تحویل سند از
طریق اداره پست به اداره ثبت اسناد منطقه دریافت کردم که
خوشحالیام را افزونتر کرد و نوی ِد تسریع در انجام کار داشت.
اما متاسفانه عُ مر این سرور و شادی دیری نپایید .چراکه بعد
از گذشت چند ماه دیگر نه پیامکی آمد و نه خبری از تحویل
سند تکبرگ توسط اداره پست شد.
کمکم نگران شده و برای پیگیری به اداره ثبت محل مراجعه
ً
انصافا بخش مرتبط با راهنمایی ارباب رجوع کم
کردم.
نگذاشت و مراحل کار را ً
پیش
دقیقا تشریح کرد و گفت که ِ
کدام باجه بروم .پس از رجوع به باجه مربوطه ،از پشت شیشه
ُکتی خالی دیدم بر روی صندلی و تعدادی مراجعهکننده که
منتظر حضور مالکِ ُکت برای پاسخگویی بودند .من هم بر
روی یکی از صندلیها نشسته و به جمع چشم انتظاران
اضافه شدم.

همیشه شعبان یکبار هم رمضان!

پس از گذشت مدت زمانی ،سرانجام کارمند واحد تشریففرما
شد .پرونده را از ُکمد بایگانی و از زیر خروارها پوشه دیگر
بیرون کشید و بعد از نگاهی موشکافانه به آن ،خطاب به
من گفت :نقشه تهیه شده دارای اشکال است .متحیر مانده
و گفتم اِشکال چیست؟ گفت :طول و عرض نقشه با شکل
واقعی مِ لک همخوانی ندارد .باورم نمیشد اما با دریافت
نقشه و دیدن آن خودم هم تعجب کردم .تاجایی که در
 ۴۳سال گذشته از سکونتم
در این منزل میگذرد همیشه
آن را با توجه به مساحتش در
قالب یک مستطیل با اضالع
منظم دیدهام؛ اما نقشه ارائه
شده حکایت از شکلی عجیب
و اگر نگویم غریب بلکه جدید
در عالم حساب و هندسه
داشت .بیشتر به نوعی
کلهقند میماند تا مستطیل.
دیگر دهانم بسته شد .چرا که در نبودم ،پدر میگفت آقای
مهندس با کلی وسایل و تجهیزاتفنی برای تهیه نقشه
ً
حقیقتا با چشم
به منزل مراجعه کرده بود .باید تاکید کرد
غیرمسلح و بدون نیاز به چنین امکانات دقیق و محاسبهگرانه

ای هم میشد دید که ملک مستطیل است و اثبات آن نیز با
یک متر ساده بنایی امکان پذیر بود ،حال تجهیزات مهندسی
و دیجیتالی که دیگر هیچ.
پس از تماس با مهندس نقشهکش قرار شد که مدارک
برای وی ارسال تا دوباره نقشه بررسی گردد ،اینکه اقدام
جدید چقدر زمان بُرد و چندین بار دیگر مجبور شدم چشم
به ُکت خالی از کارمند اداره ثبت بدوزم و ...بماند .اما همه
این سخنها یک طرف،
نکته حائز اهمیتی که بیش
از همه ارباب رجوع حساس
را میآ ُزرد برگههای  A4بود
که در سر تا سر راهروی این
اداره و بر روی دیوار نصب
شده بودند .بر روی آن ها
با استناد به مواد قانون
مجازات اسالمی مراجعان
را تهدید میکرد که اگر در
حین کار به هر دلیلی به کارمندان توهین کنند با عواقبی
چون :شالق ،حبس و ...طرف هستند.
باید گفت تا این جای کار هیچ اشکالی نیست و به عبارتی
گردن ما در برابر قانونی که قرار بود و هست که همه از

یکی از دوستان میگفت؛ حداقل  ۳ماه پیش برای تبدیل سند دفترچهای -منگوله دار -به کاداستر -تک برگ -به یکی
از دفترخانههای شهرمان مراجعه کردم .پس از دریافت سند دفترچهای توسط متصدی و ثبت در کامپیوتر ،پیامکی به شماره
همراهم ارسال شد که نشان از شروع مراحل کاری داشت .پس از چند روز پیامکی دیگر مبنی بر تحویل سند از طریق اداره پست به
ِ
نوید تسریع در انجام کار داشت.
اداره ثبت اسناد منطقه دریافت کردم که خوشحالیام را افزونترکرد و

مسئول و غیرمسئول را با یک چوب و عادالنه تنبیه کند
ً
حتما باید حُرمت کارمندان َخدوم
از تار مویی باریکتر .و
عزیز ادارات حفظ شود تا بتوانند براحتی امور را پیش ببرند.
اما در اینجا سوالی پیش میآید و آن هم این است که
در کنار حفظ حرمت کارمندان اگر کارمندی در زمان انجام
وظیفه باعث اِخالل در کار ارباب رجوع شد و خسارت مالی
و یا اتالف زمانی را به وی تحمیل کند در این صورت باید
با کدام ماده (ق.م.ا) با او بر خورد کرد؟ و آیا اص ًال گوش
شنوایی برای بررسی و اِحقاق حق ارباب رجوع هست یا
خیر؟
و یا هنگامی که باید اِشکال و ایراد وارد به کار متقاضی بعد از
گذشت مدت زمانی حتما از طریق پیامک به وی اطالعرسانی
شود اما نشده و او هم بیاطالع از دلیل توقفکار هیچ اقدام
پیگیرانهای نکرده و با خیال راحت تصور میکند کارش در
حال انجام است در حالی که نیست و پرونده در بایگانی خاک
میخورد؛ در این حال ارباب رجوع باید با این کارمند چگونه
رفتار کند؟ آیا یک تنبیه اداری که اص ًال معلوم نیست انجام
شود یا خیر تسلیبخش عصبانیت چند ماهه ارباب رجوع
خواهد بود؟ ارباب رجوعی که زمان زیادی را در راهروهای
ادارهای باال و پایین رفته و در انتها پس از کلی سر و صدا
کارش در کمتر از ده دقیقه پایان یافته؟ پس باید به متولیان
دستگاههای دولتی و اجرایی گفت؛ اگر همیشه شعبانی
هست باید در جوار آن رمضانی هم باشد تا تعادل حفظ گردد.
خواهشمند است دستگاههای اجرایی ،همواره یک سوزن به
خود بزنند و بعد یک جُ والدوز به مردم تا ارباب رجوع هم با
اعصاب آرامتری به ادارات مراجعه کند و تنشی که باعث
مجازات شود ُرخ ندهد.

اقتصادکالن

استقبال سرد هواداران و سهامداران
از سرخابیها در بورس

در روز نخست پذیرهنویسی سرخابیها ۱۶۷میلیون و ۴۰۳هزار و  ۹۳۰سهم باشگاه استقالل
توسط ۱۷۹هزار و  ۱۸۵نفر و ۱۶۲میلیون و ۲۲۹هزار و  ۱۳۶سهم باشگاه پرسپولیس توسط
۲۰۱هزار و ۲۵۴نفر خریداری شد .پذیرهنویسی سهام جدید ناشی از سلب حقتقدم در افزایش
سرمایه شرکتهای فرهنگی ورزشی استقالل ایران و پرسپولیس در حالی روز (یکشنبه)
بهترتیب در قیمتهای  2,910لایر و  3,387لایر از ساعت  09:30لغایت ساعت  11:30انجام
شد که در روز نخست این پذیرهنویسی  167میلیون و  403هزار و  930سهم باشگاه استقالل
توسط  179هزار و  185نفر و  162میلیون و  229هزار و  136سهم باشگاه پرسپولیس توسط
 201هزار و  254نفر خریداری شد .این در شرایطی است که برای این پذیرهنویسی تعداد
 1،236،099،656سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی استقالل ایران (سهامی عام)
در نماد معامالتی (استقاللح )1و تعداد  1،034،840،567سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی
ورزشی پرسپولیس (سهامی عام) در نماد معامالتی (پرسپولیسح )1ناشی از سلب حقتقدم
بهروش ثبت سفارش امروز در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس ایران عرضه شده بود .با
وجود این بر اساس اعالم مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران ،مطابق بند  18اعالمیههای
پذیرهنویسی سهام جدید ناشی از سلب حقتقدم در افزایش سرمایه شرکتهای فرهنگی
ورزشیاستقاللایران(سهامیعام)وفرهنگیورزشیپرسپولیس(سهامیعام)،پذیرهنویسی
از روز یکشنبه مورخ  1400/12/15آغاز میشود و بهمدت  30روز ادامه خواهد یافت.

زمان پرداخت سود سهام عدالت
مشخص شد
«مجید عشقی»  -رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار -روز گذشته در مورد
اینکه برخی شرکتها سود خود را به شرکت سپردهگذاری مرکزی جهت واریز
سود مشموالن سهام عدالت پرداخت نکردهاند ،گفت :برخی شرکتها با توجه به
مشکالت مالی امکان پرداخت سود خود را ندارند ،اما سازمان بورس باید به وظیفه
خود عمل کرده و از مجاری مختلف این موضوع را پیگیری میکند .بحث عدم
پرداخت سود از سوی شرکت مخابرات مطرح است که باید گفت میزان این سود
زیاد نیست و تاثیر زیادی روی میزان سود ندارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد زمان پرداخت سود سهام عدالت سال
 ۱۳۹۹گفت :این سود تا  ۲۱اسفند در حساب مردم است و فرایندی برای تغییر
دامنه نوسان طی شده است و دامنه به تدریج بازتر خواهد شد .تصمیمی که در
این مورد گرفته شده است در سال جدید اعالم خواهد شد .سیاست دولت در
خصوص نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی و سیاست اصلی نیز ثبات نرخ ارز است.
وی گفت :در بودجه سال آینده واریز سود از طریق سامانه سجام دیده شده است.
در فاز اول سود سال جاری از طریق سجام پرداخت میشود و در فاز دوم سودهای
سنوات سال گذشته از شرکتها جمع اوری شده و از طریق سجام پرداخت
میشود .البته سهام داران باید در این سامانه ثبتنام کنند.

اجرای پروتکلهایکرونایی
در پروازهای نوروزی

«حسن خوشخو» -سرپرست معاونت هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی
کشوری -از اجرای دقیق پروتکلهای بهداشتی ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با
کرونا در پروازهای نوروزی خبر داد و اعالم کرد که ،قیمت بلیت هواپیما در این ایام
افزایشنمییابد.
خوشخو در گفتوگویی در پاسخ به این سوال که آیا تزریق سه دوز واکسن برای مسافران
در پروازهای نوروزی اجباری شده است یا خیر؟ اظهار کرد :این پروتکل از سوی ستاد
ملی مقابله با کرونا به بخش هوایی ابالغ نشده است .اما اگر این اتفاق بیافتد ،به دقت
این پروتکل را اجرایی میکنیم و به مسافرانی که سه دوز واکسن نزده باشند ،اجازه
پرواز نمیدهیم .از ابتدای شیوع ویروس کرونا تمام پروتکلهای مصوب ستاد ملی
کرونا در پروازهای داخلی و خارجی اجرا شده است و همین روند همچنان ادامه دارد
و با متخلفان برخورد میکنیم .سرپرست معاونت هوانوردی و امور بینالملل سازمان
هواپیماییهمچیندربارهقیمتبلیتهواپیمادرایامنوروزگفت:هیچافزایشقیمتی
در پروازهای داخلی در ایام نوروز نخواهیم داشت .بنابراین اگر ایرالینی قیمت بلیت
هواپیما را در این ایام افزایش دهد ،مرتکب تخلف شده و با او برخورد خواهد شد .مردم
نیزمیتوانندازطریقسامانهحقوقمسافردرسایتسازمانهواپیماییکشوریشکایات
خود را به اطالع ما برسانند تا به آنها رسیدگی شود.
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آیا واکسن کرونا ،عامل ناباروری است؟
شواهد علمی نشان میدهد که واکسن کرونا نیز با همان مکانیزم سایر واکسنها مثل واکسن آنفلوانزا و سایر
واکسنهای ضد ویروس عمل می کند و همه مراحل علمی تایید واکسن از نظر نداشتن عارضه و ایمن یزایی برای
واکسنهای تولید و تایید شده ،طی شده است و مانند آنها در بدن افراد آنتی بادی ایجاد میکند و جای هیچگونه
نگرانی وجود ندارد.

استان ها

ِ
نخود هر آش!

سعید شفیعیان
نویسنده

در همین هفته گذشته-۱ :مسابقات کشتی صد نفر زیرگیر
مدعی با پرستوی اسراییلی لو نمیرفت ،بعد به بچههای

«اگر فضای مجازی نبود»

مردم میگن با بدها مسابقه ندین!
 -۲تخلیه نکردن خونه دولتی ۱۸۰۳متری با  ۶۸۴متر
اعیانی متعلق به بیتالمال توسط وزیر سابق کشور و
رئیس دیوان محاسبات اسبق لو نمیرفت .بیچاره مردمی
که سیاهه محاسباتشون دست این محاسبان باشه!

 -۳کمآوردن روسها از افند تا پدافند و لجستیک و
پشتیبانی مقابل ارتش منتظر وعده حمایت غرب نقل
محفل جماعت نمیشد ما را بگو به کی !....اینکه شلوار
خودش هم نیمهراهه و تاریخ انقضای بسته غذاهای
تقسیم شده بین سربازاش مال هفت سال پیشه!

 -۴اگر فضای مجازی نبود کدوم رسانه قادر بود دو
روز یکبار پته یک نجومیبگی ِر تکخو ِر بیوجدان را
دل ِ
کف
رو آب بریزه! پانزده میلیونش برگرده و حداقل ِ
حقوقبگیرها خنک بشه!
اگر فضای مجازی نبود...

دیالوگ

جناب آقای جعفری

الملل
مدیر محترم روابط عمومی و امور بین
فردیسکرد:
شهرداریمطرح
فردیس»
«شهردار

با سالم

توسعه فضای سبز فردیس و کاشت  ۱۰۰هزار اصله درخت

مردم و
چاپبهودست
است که
صلح از
بعنوان نماد
االنتشارشهر
کثیر بوستان
 ۶۲وپارک و
فردیس در
روزشهر
برگزاراسامیسبز
اقداماتپارک
استمردم در
شهری و
جمعه،هامدیران
گفت:نامهدرمالیامام
با احترام؛ با توجه بهشهردار
انتشار
درختانیجهت
جملهاسالمی
فرهنگ
ارشاد و
واقع(سراسری) از اداره
تهران
محلی
نامه های
تندرستیاخذ
الزم جهت
مستدعی
شهرداری
فردیسآیین
الزام ماده 5
مسووالن در شهر کاشته می شود.
توسطاست.
سبزکه شده
فضای
توسعه
درختکاری و
ویژه به
سبززیر درشد؛دوبر لزوم
فضای
توسعه
مناقصه هایراستای
آقانوری
مریم
حضرت عالی اعالم می گردد را مبذول فرمایید.
کادری
تعداد
داخلی در
صفحات
اهتمامو در
نوبت ذیل
جدول
شرح
عمومی به
آگهی
متن
وی اضافه کرد :در سال آینده با توجه به نظر کمیسیون
کاشت  ۱۰۰هزار اصله درخت باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله) تاکید کرد و شهردار فردیس با بیان اینکه نگاه ویژه مدیریت
خبرنگار
الزم به ذکر است بنا بر الزام ماده  5آیین نامه مالی شهرداری ها آگهی در دو نوبت ذیل جهت چاپ روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران(قوه قضاییه) در وب سایت  www.rrk.irبار گذاری گردید.
اسالمی در خصوص توسعه
خدمات شهری شورای
ی در دوره دوم به توسعه وسیع فضای سبز
در طول  ۴سال توسط افزود :کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر فردیس ،شهر 
فضای سبز ،برای سال آینده مبلغی بالغ بر ۸
شهرداری فردیس انجام میشود که امسال نیز  ۸هزار اصله شهرداری را مکلف کرده است ،در طول  ۴ساله دوره دوم شهر فردیس است؛ گفت :امسال در هفته
درختکاری  ۸هزار اصله درخت در سطح کاوه پورسلیمانیان
و سال آتی  ۲۵هزار اصله درخت در شهرستانمهر
میلیارد تومان برای خرید گل و درخت در
زمانیان مدیریت شهری ،بیش از  ۱۰۰هزار اصله درخت به حوزه فضای
انگیزکاشته
فردیس
امالک
و
ها
پیمان
امور
حقوقی،
ست
رپر
س
ها
پیمان
امور
اداره
سرپرست
نظر گرفته شده و کاشت  ۲۵هزار درخت
شهر فردیس کاشته میشود که با توجه
سبز شهری فردیس اضافه کند.
میشود.
در سال  ۱۴۰۱در دستور کار شهرداری
شنبه)که روز گذشته وی در ادامه صحبتهای خود اضافه کرد :عرصه فضای سبز به ایام تلخ جنگ بین دو کشور در دنیا،
درختکای
فردیس /در
محمدرضا
آیین( دو
2099
شهردار21/90
آژیراول :
نوبت
فردیس است.
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی با حضور شهر فردیس  ۱۶۴هکتار است که  ۶۴هکتار از ظرفیت فضای امروز درختان زیتون مثمر و زیتون تلخ
نوبت دوم ( 2099/21/21 :دوشنبه)
آگهی مناقصه و مزایده عمومی از طریق سامانه ستاد

ستاد-نوبتبهدوم
سامانه
برگزاریطریق
عمومی از
مناقصه و
شهرداری فردیس در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سالآگهی
متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید لذا متقاضیان می
مزایده عمومی
مناقصه و
ایدهطریق
ذیلمراز از
 0011پروژه

مراجعه نمایند -0 .مبلغ 2/111/111
شرحدولت
الکترونیک
به و مزایده
مناقصه
 1000جهت
طریق11/
مورخ 16
پروژهشنبه
روز دو
بودجهساعت
اساساول) تا
آگهیبر(چاپ
انتشار
شهرداریاز تاریخ
توانند
(ستاد)نماید
ذیل واگذار
سامانهرایط به
متقاضیانبهواجد ش
اسنادعمومی
خریدزایده
مناقصه و م
برگ/زاری
ذیل را از
140019:00
مصوب سال
نظر دارد
فردیس در
www.setadiran.irواریز گردد  -2شرکت کنندگان
(ستاد)به به
الکترونیک
1400/12/16طریق
مورخ فردیس از
شهرداری
حساب
بایست به
اسناد می
میهزینه
عنوان
لذاریال به
آدرسالکترونیک دولت (ستاد)
سامانه
دولتمزایده
مناقصه و
سامانهاسناد
جهت خرید
نامشنبه
011806088004روزبه دو
اول) تا ساعت 19:00
(چاپ
انتشار آگهی
خریدتاریخ
توانند از
متقاضیان

سامانه
حسابنام شهرداری
 400819688645به
حساب
بایست به
اصلخرید
الف)هزینه
عنوان
لایر به
2/000/000
نمایند-1 .
به 1000/11روز شنبه به آدرس
(ستاد)/18
دولتمورخ
الکترونیک10:30
اداری ساعت
طریقوقت
فردیس ازپایان
 011820110006تا
نقدی به شماره
واریز
مییا فیش
اسنادنامه
ضمانت
پاکت
(صرفا
مبلغ تحویل
نسبت به
اجعهبایست
مرمی
100823004139
نقدی به
نامه یا
طبقهاصل
فردیسالف)
(صرفا پاکت
نسبت به
کنندگان
شرکت
واریز گردد -2
آدرس
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
حسابج در سامانه
شماره -ب و
پاکات الف
واریززمان
فیشهم
نمایند و
ضمانتاقدام
منفی یک
تحویلمرکزی
شهرداری
بایستخانه
می -دبیر
فرگاز
چهار راه
نرسیده به
www.setadiran.irمقدم
فردیس -بلوار تهرانی

رسیدهمنفی
پیشنهادات طبقه
مرکزی فردیس
شهرداری
عملفرگاز-
چهار راه
سامانهنرسیده
آگهیانیبا مقدم
بلوار تهر
مواردفردیس-
تناقصبهدرآدرس
روز شنبه
1400/12/28
 14:30مورخ
ایران)وقت
تا پایان
ظرف  08ساعت درکمیسیون عالی
بود -0
خانهخواهد
دبیرستاد
سامانه
ستاد ،بهمالک
مندرج در
هرگونه
صورت بروز
ساعت -0در
ادارینمایند.
بارگذاری

مالک
کسبستاد ،
جهتسامانه
آگهی با
مندرج در
مناقصهدروموارد
رنده تناقص
هرگونه
صورتبهبروز
(ستاد ایران)
الکترونیکی دولت
تدارکات
سامانه
الف-پسب واز ج در
فردیسپاکات
هم زمان
معامالتنمایند و
یک اقدام
عملبا
بیشتر
اطالعات
باشد -0
مزایده می
عهده ب
-3درآگهی
نمایند.چاپ
بارگذاری -هزینه
خواهد شد 4
مزایده اعالم
برنده مناقصه و
وکنترل
بررسی
مطرح و
شهرداری
00برنده مناقصه و مزایده اعالم خواهد شد  -5هزینه چاپ آگهی به
 00و پس از بررسی وکنترل
مطرح
سامانه ستاد خواهد بود  -4پیشنهادات رسیده ظرف  48ساعت درکمیسیون عالی معامالت شهرداری فردیس
شماره تلفن  120-00048000داخلی  048تماس و یا به سایت  www.shahrdarifardis.irمراجعه نمایید.
عهده برنده مناقصه و مزایده می باشد  -6جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  026-36658111داخلی  158تماس و یا به سایت  www.shahrdarifardis.irمراجعه نمایید.
ردیف

2
1

0

0

8

1
7
5
0
29

22

شرح عملیات
خرید نهال و گل و گیاه فصلی و کود و خاک
شماره فراخوان 1999989155999910

بهسازی پارک های فرسوده سطح منطقه یک
شماره فراخوان 1999989155999909

خرید دیوارهای پیش ساخته بتنی شماره فراخوان
1999989155999902

برآورد مبلغ ریالی پروژه
29/878/999/999

815/789/999

21/782/119/999

107/850/999

منطقه یک

5/899/999/999

018/999/999

سطح شهر

مزایده پیست دوچرخه سواری پارک تندرستی

مزایده سالن ورزشی سوله بحران منطقه یک

 59/999/999ریال ماهیانه

شماره فراخوان 1999989155999900

مرمت و بهسازی و بهبود معابر (جدولگذاری)

سطح شهر شماره فراخوان 1999989155999900
اصالح هندسی معابر سطح منطقه دو

شماره فراخوان 1999989155999908
احداث و بازسازی و تکمیل سرویس بهداشتی مناطق
یک و دو شماره فراخوان 1999989155999901

تکمیل و تجهیز ساختمان اداری شهرداری منطقه دو
شماره فراخوان 1999989155999907
تکمیل و تجهیز ایستگاه های آتش نشانی

شماره فراخوان 1999989155999905

خرید تجهیزات زیر ساخت فیبر نوری
شهرداری فردیس

شماره فراخوان 1999989155999900

محل اجرا
سطح شهر

 21/899/999ریال ماهیانه و

شماره فراخوان 1999989155999901

مبلغ سپرده شرکت در

مناقصه و مزایده به ریال

 289/999/999ریال سالیانه

حداقل رتبه الزم
تولید کنندگان دارای پروانه مرتبط با موضوع یا شرکت ها با اساسنامه
مرتبط یا با پروانه مرتبط با موضوع
با اساسنامه مرتبط با موضوع پیمان
شرکت ها با اساسنامه مرتبط با موضوع پیمان یا تولید کنندگان اعم از
اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه مرتبط با موضوع یا
نمایندگی های مجاز

تهاتر

 299درصد نقد

 08روز

 299درصد نقد

 0ماه معادل  219روز

 299درصد نقد

 1ماه معادل  19روز

پارک

7/899/999

تندرستی

سه سال کامل شمسی (در صورت رضایت و

دارای حکم مربیگری مرتبط با موضوع ،دارای سابقه اجرایی و مدیریت

منطقه

مرتبط و داشتن صالحیت فنی و تخصصی و داشتن سوابق ورزشی

25/999/999/999

099/999/999

سطح شهر

 8راه و ترابری

0/899/999/999

078/999/999

منطقه دو

29/999/999/999

899/999/999

و  019/999/999ریال سالیانه

درصد نقد و

مدت

05/999/999

یک

 299درصد نقد

ابالغ کارفرما در پایان هر سال -حداکثر تا 1
سال قابل تمدید خواهد بود) و به قیمت

پیشنهادی هر سال ،پانزده درصد نسبت به سال
ما قبل آن اضافه می گردد.

 299درصد نقد

 0ماه معادل  219روز

 299درصد نقد

 0ماه معادل  09روز

 8ابنیه

 299درصد نقد

 0ماه معادل  219روز

28/552/985/909

700/981/091

منطقه دو

 8ابنیه

 299درصد نقد

 0ماه معادل  219روز

0/001/700/757

112/501/709

سطح شهر

 8ابنیه

 299درصد نقد

 0ماه معادل  09روز

10/899/999/999

2/078/999/999

 8راه و ترابری یا
حداقل  8ابنیه

مناطق
2و1

-2گواهینامه رتبه بندی و احراز صالحیت از دبیر خانه شورای عالی انفور

شهرداری
فردیس

ماتیک کشور با رتبه  2در رشته های-2 :تولید و ارائه رایانه های غیر

-1 Mainframeخدمات پشتیبانی -0شبکه داده های رایانه ای و
مخابراتی-1دارا بودن گواهینامه افتای ریاست جمهوری در تمام رشته

 299درصد نقد

 0ماه معادل  09روز

های ذیل-2 :نصب و پشتیبانی محصوالت فتا(-1 )T-92امن سازی و
مقاوم سازی سامانه ها ،زیر ساخت ها و سرویس ها ()O -90

روستایی1400/12/9
دوشنبه
باباخانی 1284146تاریخ انتشار نوبت اول:
شناسهحسینآگهی:
حسین

مدیر سیما ،منظر و فضای سبز شهری

سرپرست معاونت خدمات شهری

امید رضایی
مدیر نوسازی ،تحول اداری و فناوری

اصغر سلیمانی

سرپرست سازمان فرهنگی ،ورزشی و جتماعی

شهرداری فردیس

امیر حسین سلیمی

سرپرست معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل

اورژانس :مواد شوینده نباید ترکیب شوند ،کودکی که مواد شوینده خورده را وادار به استفراغ نکنید
اورژانس اعالم کرد :در هنگام استفاده از مواد شوینده به خصوص اگر از مواد شوینده ترکیبی استفاده میشود ،باید
پنجرههای محیط باز باشند و حتما از ماسک و دستکش استفاده شود .در صورت مصرف مواد شوینده توسط کودکان
باید بالفاصله یک لیوان شیر به کودک خوراند و در اسرع وقت به نزدیک مرکز درمانی انتقال داد.

فرهنگی

روزنامه

دوشنبه  16اسفند  -1400شماره 975

5

یادداشت

نیمه اسفند؛

بوی عید و زندیگ دوباره...

سال نو ،نفس گرم پدر و مادر و کلمات شیرین آنها در هنگام لباسهای نو و کفشهای نو را هر شب تا رسیدن لحظه
تحویل سال یک ورانداز میکردیم ...لحظه شماری داشتیم
تحویل سال.
ساعت
ِ
مادر عادت داشت صبح طلوع روز اول نوروز ابتدا به میان برای ساعت تحویل ،ساعت تحویل هر ساعتی بود مادر روز
سبزهها و مزارع جو و گندم برود ...یکماه به عید دستهای اول نوروز را مبدا عید میدانست .صبح اولین روز نوروز
خوشه گندم خشک را درون تنگی قرار میداد و پارچهای به آغوش پدر و مادر میافتادیم و بوسههای گرم آنها
جناب آقای جعفری
نمناک روی آن میکشید ،گندم دوباه جوانه میزد و سبز گرمابخش زندگی ما تا سال بعد بود...
سیدرضا فیض آبادی
مدیر محترم روابط عمومی و امور بین الملل
فردیسزینتبخش سفره هفتسین بود .نشانهای از زندگی رنگ آفتاب کمکم از زردی زمستان رو به سرخی بهار میرفت
شهردارییشد و
م
نویسنده و روزنامه نگار
و امید و سرسبزی برای سال جدید.
و روز اول فروردین زیباترین روزمان بود .لباسهای نو و دقیقترین و زیباترین اعیاد در دنیا بدون شک نوروز ایرانی
با سالم
دید و بازدید
روستا و
مردمان
خوشحالی
رنگارنگ
خوب 5یها و
احترامم؛یبارسد
اسفند که
هاییاخذکه با
قندی
کلوچه
استمثل
مستدعیمیکرد
همهامادر درست
خوبانمالی سمنو را
(سراسری) از است.
اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی جهت چاپ و انتشار
تهران
االنتشار
هایکثیر
محلی و
نامهو های
اسامی روز
جهت
الزم
اقدامات
شهرداری
آیین نامه
بیادماده
آدمالزام
دل به
توجه
نیمه با
خانههای قدیمی و پدر و مادر و حال و هوای شب عید و ظرافت و سلیقه خاصش میپخت و تا مدتهای بعد عید هم عیدی ...عیدیهایی که میگرفتیم و آنها که تانخورده بود درست در ثانیهای که طبیعت از خواب زمستانی بیدار
متن آگهی مناقصه های عمومی به شرح جدول زیر در دو نوبت ذیل و در صفحات داخلی در تعداد کادری که توسط حضرت عالی اعالم می گردد را مبذول فرمایید.
سفره هفتسین و سمنو و کفش و لباس نو و سبزه و گل داشتیم .مثل نانی که روی آن با زردچوبه و کنجد میپخت ،را با وسواس تمام به خانه میرساندیم تا مبادا بشکند و
همه میشود عید ایرانیان هم با آغاز فصل بهار آغاز میشود و
گردید.
گذاری
 www.rrk.irبار
جمهوری
نوبت ذیل جهت چاپ روزنامه رسمی
آگهی در
شهرداری
آیین
ماده 5
الزم به
وب حفظ
قضاییه)سندرتها
ایران(قوه با همان
اسالمیباید نوروز را
ای دارد و
اینها فلسفه
هم کم
تکانی
الزامخانه
بناایبرنروزها
استکه در
ذکریآید
یادمان م
میافتد.
خدا مدویداد....
نانیهاکه بوی
نامهکممالی آنهم
خودمان که نوروز را برایمان به
نیاکان
فرستاد به
سایت باید درود
توی آفتاب حیات به ردیف مهربانی در جایجای زندگی جاری بود ،آنروزها پدر اما به کار کنیم.
یادگار گذاشتهاند و ما هم وظیفه داریم آن را حفظ کنیم.
شروع میشد ...تمام وسایل خانه ِ
وحدت و
و سپس رفتوروب خانههای کاهگلی .مهر انگیز زمانیان کشاورزی ادامه میداد چون او سرمنشا خیر و برکت و کار و
اتحاد درود بر پدران و مادران و درود بر پدران و مادران آسمانی که
رسلیمانیان
نوروز یکی از محورها و پایههای استوارکاوه پو
اموراین
نتوانسته
سرپرستدرون
گاهی مادر با سلیقه خاص خود مقداری دوغآب
سطلیپیمان هاتالش و روزیده از دست روزیرسان بود ...پدر بیشتر دوست
دلمان این روزها بدجور به یادشان است ....الهی که سال آینده
سنت و امالک
پیمان ها
مهاجمیحقوقی،
ایرانیان است .هیچ قوم و گروهسرپرست
اداره امور
با جاروهای بزرگ به سقف و در و دیوار خانه
ها میپاشید و داشت مهمان بیاید تا به مهمانی برود ،تمام وجودش برای را از ما ایرانیان بگیرد حتی وقتی اعراب حمله کردند و برخی سال پر خیر و برکت ،سال بدون جنگ ،سال صلح و آرامش،
نوبت اول  ( 2099/21/90 :دوشنبه)
یک بومرنگ زیبا را ترسیم میکرد .مثل شاخههای بلند سفید مهمان بود ،مگر اینکه مهمان خودش به خودش آزاررسان افراطیون مسلمان خواستند نوروز را از فرهنگ ایرانیان برگیرند سال دوستیها و فراوانی و برکت ،سال کاهش فقر و تورم
شنبه)
( 2099دو
بوی/21
کاهگلی/21.
نوبت دوم :
کاهگل و
خوش
روی دیواره
بوی نزدک شدن باشد!
نتوانستند چون ریشه در اعماق و درون ایرانیان دارد .یکی از و گرانی باشد.
آگهی مناقصه و مزایده عمومی از طریق سامانه ستاد

ستاد-نوبت دوم
سامانه
برگزاریطریق
عمومی از
مناقصه و
شهرداری فردیس در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سالآگهی
متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید لذا متقاضیان می
مزایده عمومی به
مناقصه و
ایدهطریق
ذیلمراز از
 0011پروژه

(ستاد) نماید
ذیل واگذار
سامانهرایط به
متقاضیانبهواجد ش
اسنادعمومی
خریدزایده
مناقصه و م
برگ/زاری
ذیل را از
پروژه
سال 1400
نظر دارد
فردیس در
مراجعه نمایند -0 .مبلغ 2/111/111
شرحدولت
الکترونیک
به و مزایده
مناقصه
 1000جهت
طریق11/
مورخ 16
شنبه
روز دو
مصوب19:00
بودجهساعت
اساساول) تا
آگهیبر(چاپ
انتشار
شهرداریاز تاریخ
توانند
آدرسالکترونیک دولت
(ستاد)به بهسامانه
دولتمزایده
مناقصه و
سامانهاسناد
جهت خرید
نامشنبه
روز دو
اول) تا ساعت 19:00
(چاپ
انتشار آگهی
خریدتاریخ
توانند از
متقاضیان
(ستاد)واریز گردد  -2شرکت کنندگان
www.setadiran.ir
الکترونیک
1400/12/16طریق
مورخفردیس از
شهرداری
 011806088004به
حساب
بایست به
اسناد می
میهزینه
عنوان
لذاریال به

سامانه
طریق
فردیس از
به نام شهرداری
400819688645
حساب
بایست به
اصلخرید
الف)هزینه
عنوان
لایر به
2/000/000
نمایند-1 .
اجعه
به 1000/11روز شنبه به آدرس
(ستاد)/18
دولتمورخ
الکترونیک10:30
اداری ساعت
وقت
پایان
 011820110006تا
حساب
نقدی به شماره
واریز
مییا فیش
اسنادنامه
ضمانت
پاکت
(صرفا
مبلغتحویل
نسبت به
بایست
مرمی
100823004139
نقدی به
فیشهمواریز
نامه یا
ضمانت
طبقهاصل
فردیسالف)
(صرفا پاکت
تحویل
نسبت به
کنندگان
شرکت
واریز گردد -2
آدرس
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
حسابج در سامانه
شماره -ب و
پاکات الف
زمان
نمایند و
اقدام
منفی یک
مرکزی
شهرداری
بایستخانه
می -دبیر
فرگاز
چهار راه
نرسیده به
www.setadiran.irمقدم
فردیس -بلوار تهرانی

تا پایان وقت اداری ساعت  14:30مورخ  1400/12/28روز شنبه به آدرس فردیس -بلوار تهرانی مقدم نرسیده به چهار راه فرگاز -دبیر خانه شهرداری مرکزی فردیس طبقه منفی
یک اقدام نمایند و هم زمان پاکات الف -ب و ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) بارگذاری نمایند-3 .در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد  ،مالک عمل
معامالت شهرداری فردیس مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده مناقصه و مزایده اعالم خواهد شد  -4هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه و مزایده می باشد  -0جهت کسب اطالعات بیشتر با
سامانه ستاد خواهد بود  -4پیشنهادات رسیده ظرف  48ساعت درکمیسیون عالی معامالت شهرداری فردیس مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده مناقصه و مزایده اعالم خواهد شد  -5هزینه چاپ آگهی به
شماره تلفن  120-00048000داخلی  048تماس و یا به سایت  www.shahrdarifardis.irمراجعه نمایید00 .
عهده برنده مناقصه و مزایده می باشد  -6جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  026-36658111داخلی  158تماس و یا به سایت  www.shahrdarifardis.irمراجعه نمایید.
ایران) بارگذاری نمایند -0 .در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد  ،مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود  -0پیشنهادات رسیده ظرف  08ساعت درکمیسیون عالی

ردیف

2
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0

0

8

1
7
5
0
29

22

شرح عملیات
خرید نهال و گل و گیاه فصلی و کود و خاک
شماره فراخوان 1999989155999910

بهسازی پارک های فرسوده سطح منطقه یک
شماره فراخوان 1999989155999909

خرید دیوارهای پیش ساخته بتنی شماره فراخوان
1999989155999902

برآورد مبلغ ریالی پروژه
29/878/999/999

815/789/999

21/782/119/999

107/850/999

منطقه یک

5/899/999/999

018/999/999

سطح شهر

مزایده پیست دوچرخه سواری پارک تندرستی

مزایده سالن ورزشی سوله بحران منطقه یک

 59/999/999ریال ماهیانه

شماره فراخوان 8999989155999991

مرمت و بهسازی و بهبود معابر (جدولگذاری)

سطح شهر شماره فراخوان 1999989155999901
اصالح هندسی معابر سطح منطقه دو

شماره فراخوان 1999989155999900
احداث و بازسازی و تکمیل سرویس بهداشتی مناطق
یک و دو شماره فراخوان 1999989155999900

تکمیل و تجهیز ساختمان اداری شهرداری منطقه دو
شماره فراخوان 1999989155999908
تکمیل و تجهیز ایستگاه های آتش نشانی

شماره فراخوان 1999989155999901

خرید تجهیزات زیر ساخت فیبر نوری
شهرداری فردیس

شماره فراخوان 1999989155999907

محل اجرا
سطح شهر

 21/899/999ریال ماهیانه و

شماره فراخوان 8999989155999992

مبلغ سپرده شرکت در

مناقصه و مزایده به ریال

 289/999/999ریال سالیانه

حداقل رتبه الزم
تولید کنندگان دارای پروانه مرتبط با موضوع یا شرکت ها با اساسنامه
مرتبط یا با پروانه مرتبط با موضوع
با اساسنامه مرتبط با موضوع پیمان
شرکت ها با اساسنامه مرتبط با موضوع پیمان یا تولید کنندگان اعم از
اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه مرتبط با موضوع یا
نمایندگی های مجاز

تهاتر

 299درصد نقد

 08روز

 299درصد نقد

 0ماه معادل  219روز

 299درصد نقد

 1ماه معادل  19روز

پارک

7/899/999

تندرستی

سه سال کامل شمسی (در صورت رضایت و

دارای حکم مربیگری مرتبط با موضوع ،دارای سابقه اجرایی و مدیریت

منطقه

مرتبط و داشتن صالحیت فنی و تخصصی و داشتن سوابق ورزشی

25/999/999/999

099/999/999

سطح شهر

 8راه و ترابری

0/899/999/999

078/999/999

منطقه دو

29/999/999/999

899/999/999

و  019/999/999ریال سالیانه

درصد نقد و

مدت

05/999/999

یک

 299درصد نقد

ابالغ کارفرما در پایان هر سال -حداکثر تا 1
سال قابل تمدید خواهد بود) و به قیمت

پیشنهادی هر سال ،پانزده درصد نسبت به سال
ما قبل آن اضافه می گردد.

 299درصد نقد

 0ماه معادل  219روز

 299درصد نقد

 0ماه معادل  09روز

 8ابنیه

 299درصد نقد

 0ماه معادل  219روز

28/552/985/909

700/981/091

منطقه دو

 8ابنیه

 299درصد نقد

 0ماه معادل  219روز

0/001/700/757

112/501/709

سطح شهر

 8ابنیه

 299درصد نقد

 0ماه معادل  09روز

10/899/999/999

2/078/999/999

 8راه و ترابری یا
حداقل  8ابنیه

مناطق
2و1

-2گواهینامه رتبه بندی و احراز صالحیت از دبیر خانه شورای عالی انفور

شهرداری
فردیس

ماتیک کشور با رتبه  2در رشته های-2 :تولید و ارائه رایانه های غیر

-1 Mainframeخدمات پشتیبانی -0شبکه داده های رایانه ای و
مخابراتی-1دارا بودن گواهینامه افتای ریاست جمهوری در تمام رشته

 299درصد نقد

 0ماه معادل  09روز

های ذیل-2 :نصب و پشتیبانی محصوالت فتا(-1 )T-92امن سازی و
مقاوم سازی سامانه ها ،زیر ساخت ها و سرویس ها ()O -90

روستایی
تاریخ انتشار نوبت اول :حسین
آگهی:باباخانی
شناسه حسین
1400/12/9
دوشنبه
۱۲۸۴۱۴۱
مدیر سیما ،منظر و فضای سبز شهری

سرپرست معاونت خدمات شهری

امید رضایی
مدیر نوسازی ،تحول اداری و فناوری

اصغر سلیمانی

سرپرست سازمان فرهنگی ،ورزشی و جتماعی

سلیمی فردیس
شهرداری
امیر حسین

سرپرست معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل

6

روزنامه

دوشنبه  16اسفند  -1400شماره 975

انتقاد عجیب برخی هواداران فاینورد از جهانبخش؛ دیگر به او بازی ندهید
در حالیکه در پایان دیدار شب گذشته ،سایت معتبر سوفااسکور ،جهانبخش را دومین بازیکن برتر تیمش معرفی کرد ،سایتvoetbal4u
هلند در گزارشی ،با انتشار توئیتهای برخی هواداران فاینورد به این نکته اشاره کرده که تساوی دیشب این تیم ،بیشتر از همه به ضرر
جهانبخش تمام شده چرا که از دید منتقدان علیرضا ،این بازیکن اصال کیفیت خوبی در بخش هجومی فاینورد ندارد و بهتر است جایش
را به بازیکن دیگری بدهد.

سوژه
آغاز ثلث سوم به کام استقالل؛

فاصله سرخابیها
به  ۶امتیاز رسید

استقالل در هفته بیستویکم لیگ برتر فوتبال توانست
اختالف خود را با رقیب سنتی خود به شش امتیاز برساند
و حاشیه امنیت بیشتری احساس میکند .هفته آغازین
یکسوم پایانی بیستویکمین دوره لیگ برتر فوتبال
عصر روز (یکشنبه) برگزار شد .استقالل در پایان هفته
بیستویکم توانست اختالف خود را با سایر مدعیان
افزایش دهد و یک گام به قهرمانی نزدیکتر شود.
استقالل به لطف شکست گلگهر در دیداری هیجانانگیز،
هفتههای شکستناپذیر خود را تداوم بخشید و با 51
امتیاز در صدر جدول باقی ماند .پرسپولیس هم شکستی
غیرمنتظره در آبادان تجربه کرد و با وجود حفظ رده
دوم جدول ،حاال شش امتیاز با صدر جدول فاصله دارد.
سپاهان با غلبه بر فجر سپاسی 38 ،امتیازی شد و
اختالف خود را با پرسپولیس به هفت امتیاز رساند .مس
رفسنجان و گلگهر سیرجان نیز همچنان جایگاههای
چهارم و پنجم جدول را به خود اختصاص دادهاند.
در پایین جدول هم شهر خودرو با  9امتیاز قعرنشین
است .نفت مسجدسلیمان نیز فاصله خود را با فرار از
منطقه سقوط به دو امتیاز رساند و تراکتور با  17امتیاز،
همچنان در رده سیزدهم جدول روزگار میگذراند.
نتایج کامل دیدارهای هفته بیستویکم لیگ برتر فوتبال
به شرح زیر است:
شهر خودرو صفر  -تراکتور تبریز صفر
مس رفسنجان صفر  -نفت مسجدسلیمان صفر
پیکان صفر  -نساجی مازندران یک
آلومینیوم اراک صفر  -هوادار یک
فوالد خوزستان یک  -ذوبآهن اصفهان 2
استقالل  - 2گلگهر سیرجان یک
سپاهان اصفهان  - 2فجر سپاسی شیراز صفر
صنعت نفت آبادان  - 2پرسپولیس صفر
برنامه بازیهای هفته بیستودوم لیگ برتر فوتبال:
جمعه  20اسفند
ذوبآهن اصفهان  -آلومینیوم اراک ،ساعت  ،15ورزشگاه
فوالد شهر اصفهان
گلگهر سیرجان  -پیکان تهران ،ساعت  ،16ورزشگاه شهید
سردار سلیمانی سیرجان
نساجی مازندران  -سپاهان اصفهان ،ساعت  ،16ورزشگاه
امام رضا (ع) مشهد
نفت مسجدسلیمان  -پرسپولیس ،ساعت  ،18ورزشگاه
شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
استقالل  -صنعت نفت آبادان ،ساعت  ،20ورزشگاه آزادی
شنبه  21اسفند
هوادار تهران  -مس رفسنجان ،ساعت  ،14ورزشگاه پاس
قوامین
تراکتور تبریز  -فوالد خوزستان ،ساعت  ،15ورزشگاه شهید
سلیمانی تبریز
فجر سپاسی شیراز  -شهر خودرو مشهد ،ساعت ،16
ورزشگاه حافظیه شیراز

ورزشی

یادداشت
تثبیت صدرنشینی در مسیر تهران آبادان؛

پرسپولیسسوخت،استقاللساخت
امیر کریمی
نویسنده و کارشناس فوتبال

استقالل مجیدی اصرار روی سه
بدون مقدمه باید گفت که
ِ
توان
و
بازی
ایط
ر
ش
کند.
ی
م
دنبال
دفاعه بودن را با هدف
ِ
استفالل حتی در روزهایی که دو مدافع اصلی خود را در
اختیار ندارد و زبیر نیکنفس هم که اینبازی را از دست
داده بود ،در این چینش قابل دفاع است .گرچه شاید هنوز
هم باگهایی در کل ساختار بازی این تیم وجود داشته
قلق کار و تیم خود را در همین
باشد ،اما در کل ،مجیدی ِ
سبک بازی میبینید.
گرفتن فضای بازی بخصوص در زمین خودی و دادن توپ

به حریفان و منتظر نشستن برای ضربه زدن و اشتباهات
تیم حریف جزو استراتژیهای این فصل مجیدی است که
در تمام بازیهای این فصل استقالل ،به چشم میخورد.
اما یک نکته مهم؛ فرهاد باید فکری به حال خط دفاعی
تیم خود بکند ،چرا که بنظر نمیآید حداقل از این سه نفر،
چشمی توان بازی کامل را در این پست را تا پایان فصل
داشته باشد و هماهنگی کاملی بین غالمی و دانشگر هم
وجود ندارد.
در کل فضای تیمی استقالل و اتمسفر موجود روی این تیم
مثبت است و این همان نکته تاثیرگذار برای ادامه راه است
که میتواند عصای دست مجیدی باشد .استقالل فعال با
این دست فرمان ،شش امتیاز با پرسپولیس فاصله گرفت
تا به انتظار بازیهای بعدی بنشیند .گرچه ناگفته نماند که
گلگه ِر ژنرال ،همچنان از تیمهای باکیفیتِ لیگ  ۲۱است.
اما پرسپولیس بد موقعی باخت .جایی که در کورس
قهرمانی بود و حاال کمی از دبلهتتریک دورتر شده! نکته
اصلی بازی پرسپولیس به گل خوردنهای تکراری حامد لک
آن هم به سادگی همیشه بر میگردد ،هر چند در نیمه اول
ً
شدیدا بدنبال جبران بود ،اما باید قبول کنیم
پرسپولیس
که برگشتن در آبادان و در شرایط تحت تاثیر روانی بع ِد
گل بد خوردن و برد رقیب کمی سخت میشود ،آن هم
ِ
در فوتبال ما.
باری؛ یحیی گلمحمدی باید با کادرفنی خود ،کا ِر مدیریت
این بحران انجام دهد ،بیست و هفت امتیاز و یک بازی
رودرو با استقالل همچنان باقی مانده ،پس او باید روی
داشتههای خودش حساب باز کند و حتی در همین

هفتههای سخت هم شوک روانی مطلوبی به کل تیم وارد
ً
احیانا گرفتن استقالل،
کند .پرسپولیس برای ادامه راه و
بیشتر از بار فنی به موج مثبت و صیانت نیاز دارند ،شاید با
استفاده از بازیکنان جوانی چون عمری و این مهاجم ازبک
که انصافا خوب نشان دادند ،البته بعنوان بازیکن فیکس
و نه تعویضی.
و اما نکته بعدی؛ در این باخت هر چقدر حامد لک مقصر
باشد ،کل تیم هم مقصر هستند ،از کادر فنی گرفته تا
مهدی عبدی که مدتهاست روی اعصاب هوادارن راه
میرود .گل محمدی زمان زیادی برای ایجاد تغییر و تحول
ندارد ،شاید یک تصمیمگیری ساده و درست با کمک دیگر
اعضای کادر بتواند ورق را برای این تیم برگرداند .گرچه از
نمایش درخشان صنعت نفت هم نباید گذشت.
در هر صورت هفتههای آینده قطعا داغتر ادامه پیدا خواهد
کرد ،ادامه این هیجان اگر بصورت مثبت کنترل شود برای
ً
احیانا به
فوتبال ما تبعات مناسبی خواهد داشت ،اما اگر
سمت و سوی غیرطبیعی و فضایهای نا به هنجار وارد
شود میتواند کامال مسیر برعکس را طی کند.

گزارش

با بررسی عملکرد بایرن مونیخ در ماه فوریه ؛

«مولر» آماده دیدار با سالزبورگ
حمیدرضا تیموری
نویسنده

توماس مولر ،ستاره بایرن مونیخ اخیر ًا عملکرد کلی تیمش
در ماه فوریه را بررسی کرده است .در حالی که تیم جولیان
ناگلزمن خود را برای رویارویی با سالزبورگ در لیگ قهرمانان
اروپا در سهشنبه آینده آماده میکند ،کاپیتان دوم تیم،
نمایش ضعیف تیمش در بازی رفت را به یاد آورد .بنظر
میرسید که باشگاه اتریشی در اولین حضور خود در مرحله
حذفی ،یک پیروزی ارزشمند بدست آورده ،تا اینکه گل
دقیقه 90کینگزلی کومان ،باعث تساوی غول باواریایی شد.
مولر اعتراف میکند که او و همتیمیهایش اکنون تحت

فشار روانی بسیار برای بازی برگشت هستند :ما در ماه فوریه
بازیهای فشردهای داشتیم .درست در ابتدا در بوندسلیگا
مقابل الیپزیگ که توانستیم آن بازی را ببریم .سپس در
مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا با باشگاه سالزبورگ اتریش
بازی کردیم ما در برابر سالزبورگ خوب کیفیت خوبی از خود
نشان دادیم و یک تساوی بسیار مهم به دست آوردیم.
بنابراین بازی برگشت همه چیز از نقطه صفر شروع شده و
تعیین کننده تیم صعود کننده از مرحله حذفی است.
با این حال ،مولر با لحظات پرتنشی مانند این بیگانه نیست
و آلمانی باتجربه همچنان برای مقابله با چالش پیشرو
هیجان زده است.
این بازیکن  32ساله اضافه کرد :نیازی به گفتن نیست که

این بازی چقدر برای فصل ما مهم است و بنابراین ما تحت
فشار زیادی برای اجرای بازی هستیم .اما صادقانه بگویم،
من آن را دوست دارم .وقتی چیزهای زیادی در خطر است،
چیزهای زیادی برای به دست آوردن وجود دارد .نه تنها روی
کاغذ (پیشرفت و غیره) ،بلکه از نظر احساسی نیز .این چالش
ها با پیامدهای واضح انگیزه بزرگی برای من به عنوان یک
ورزشکار است».
مثلهمیشه،هوادارانمیتوانندرویهافبکتهاجمیقابل
اعتماد خود برای ایجاد تفاوت برای تیمش حساب کنند.
مولر پس از بهبودی از دومین عفونت کووید 19-خود ،انتظار
می رود در آخر هفته مقابل بایر لورکوزن به میادین بازگردد.
منبع :سایت اخبار بایرن مونیخ

توپ و تور
در ادامه مسابقات مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال؛

پیکان و شهداب فینالیست شدند
در ادامه مسابقات مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال
مردان که به صورت متمرکز در سالن فدراسیون والیبال برگزار
میشود ،یکشنبه ۱۵ ،اسفند تیمهای پیکان تهران و سپاهان
اصفهان به مصاف هم رفتند که در نهایت پیکان سه بر یک
برنده شد.
تیم پیکان ست اول این دیدار را با نتیجه  ۲۵بر  ۱۸به
پیروزی رسید .سپاهان ست دوم را  ۲۵بر  ۲۱به سود خود
به پایان رساند .رقابت در ست سوم پایاپای پیش رفت و
در نهایت پیکان  ۲۵بر  ۲۲پیروز شد .نماینده تهران در ست
چهارم اختالف امتیاز خود را با حریف بیشتر کرد و  ۲۵بر

 ۱۷برنده شد.
پیکان در اولین دیدار نیمهنهایی هم سه بر صفر به برتری
رسیده بود و با توجه به پیروزی در دومین مسابقه این مرحله
به فینال صعود کرد .در ست دوم این مسابقه برق سالن
حدود  ۲۰دقیقه قطع شد ،بعد از وصل شدن برق سالن حدود
 ۱۰دقیقه به تیمها وقت داده شد تا خود را برای از سرگیری
بازی گرم کنند .امیر غفور از تیم سپاهان با کسب  ۳۱پوئن،
عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد .در تیم
پیکان نیز پوریا یلی با کسب  ۱۸امتیاز ،بهترین بازیکن بود.
دومین دیدار از مرحله نیمهنهایی لیگ برتر والیبال مردان

که به صورت متمرکز در سالن فدراسیون والیبال برگزار شد،
یکشنبه  ۱۵اسفند با تقابل تیمهای مقاومت شهداب یزد و
فوالد سیرجان ایرانیان پیگیری شد و شهداب موفق شد با
حساب سه بر یک از سد فوالد بگذرد.
شاگردان علیرضا طلوع کیان در شهداب یزد ست اول را در یک
بازی پایاپای و نزدیک  ۲۷بر  ۲۵به برتری رسیدند اما هر چند
ست دوم را با برتری آغاز کردند در نهایت ۲۵بر  ۲۳شکست
خوردند .ست سوم هم با نتیجه  ۲۵بر  ۲۰به سود شهداب
به پایان رسید .نماینده یزد ست چهارم را هم  ۲۵بر  ۲۲برد و
به فینال صعود کرد.

اولین بازی آزمون سوژه روسها شد؛ ستاره ایرانی مقابل غول آلمان در بوندسلیگا استارت زد
سایت «اسپورت اکسپرس» نوشت :سردار آزمون ستاره سابق زنیت و روبین کازان بعد از گذراندن دوران نقاهتش اولین
بازی خود را برای لورکوزن مقابل بایرن مونیخ انجام داد .همچنین نشریه « »sportrbcروسیه ،نوشت :سردار آزمون ستاره
سابق زنیت اولین بازی خود را برای بایرلورکوزن مقابل بایرن مونیخ غول فوتبال آلمان در بوندسلیگا تجربه کرد و دقایق
کمی به میدان رفت.

ورزشی

نویسنده

اینکه فوتبال از «سیاست» باید جدا باشد ،یک قانون است.
قانونی که نوشته هم شده اما مانند بسیاری از قوانین دیگر،
وقتی زمان عملش فرا میرسد ،با آن کامال سلیقهای رفتار
میشود .و دیکتاتورها اولین کسانی هستند که از این رفتار
سلیقهای نهایت بهره را میبرند .جام جهانی  1978آرژانتین
را بخاطر بیاورید« .خورخه رافائل ویدل» -رئیس جمهور وقت
آرژانتین -که با «کودتای نظامی غرب» به قدرت رسیده بود،
سرتاسر آرژانتین را تبدیل به مجلس عزای عمومی برای
مادرانی کرده بود که فرزندانشان یا مفقوداالثر شده بودند
و یا دوران بازداشت پنهانیشان را سپری میکردند .اما در
افتتاحیه این جامجهانی یکی از ماندگارترین سخنرانیهای
ویدل رئیس
تاریخ در وصف «آزادی» به ثبت رسید و خورخه ِ
جمهور ،به تمام اهداف رسانهای که در ابعاد بینالمللی نیاز
داشت به وسیله ابزار تاثیرگذاری به نام «فوتبال» رسید و آب
هم از آب تکان نخورد.
از آن روز تاکنون 42سال میگذرد .در دنیای سیاست
اتفاقات ریز و درشت متعددی در طول این چهار دهه رخ
داده است .دیوار برلین فرو ریخت ،شوروری فروپاشید،
اسرائیل و فلسطین داخل درگیری طوالنی مدت نظامی
حسین عراقی اعدام شد ،القاعده برجهای
شدند ،صدام
ِ
دوقلو را زمین زد ،آمریکا برای برپایی صلح جهانی به عراق
و افغانستان حمله نظامی کرد ،عربستان هرچه در توان
نظامی داشت برای تصرف یمن به کار گرفت و ...همه و
همه تنها بخشی از اتفاقات سیاسی این چهار دهه بودند.
حتی این اواخر ،روسیه به اوکران حمله نظامی کرد که
بعضی از آنها بخصوص این آخری ،جهان را تیره و تارتر از
قبل کردند .اما آیا واقعا اینها همگی از دایره فوتبال بیرون
ماندند؟ فوتبال تا کجا میتواند راه خودش را از سیاست
جدا ببیند؟

داستان جلد
در نکوهش «نژادپرستی»؛

با صدور مجوز کمیسیون ماده ۵؛

وقتی تاریخ را ورق میزنیم ،نقاط مبهم و تاریک این
پرسشها نهتنها حل نمیشوند ،بلکه بیش از پیش
خودشان را نشان میدهند .فوتبال ورزشی است که «رسانه»
بسیار در آن دخالت دارد .و وقتی برایمان روشن است
که آمریکا و کشورهای اروپایی حرف اول را در مدیریت
ً
اساسا
«رسانه» میزنند ،میتوانیم این نتیجه را بگیریم که
فوتبال در تصرف غربیهاست و بلوک شرق(روسیه ،چین
و )...خیلی در مدیریت فوتبال به صورت جهانی نقشی
ندارند .در چنین شرایطی ،آیا روابط سیاسی نزدیک کشورها
با کشورهای غربی ،نمیتواند نقش پررنگی در ابعاد فوتبالی
این کشورها داشته باشد؟ آیا نمیتوان با چنین تحلیلی،
میزبانی «قطر» در جامجهانی  2022را بطور کامل زیر سوال
برد؟ کما اینکه همین حاال هم مدارک بیشماری دال بر

پرداخت رشوه و باندبازی توسط قطریها وجود دارد .پس
دلیل سکوت این اربابان فوتبال چیست؟ میزبانی با رشوه
را فراموش کنیم .اوضاع کارگران مهاجر در قطر یک فاجعه
انسانی است که در راه ساخت این استادیومهای پرزرق و
برق ،تاحاال صدها انسان کشته شدند و صدها انسان همین
حاال در بدترین شرایط زیستی به سر میبرند .اما چرا مانند
 1978و آرژانتین ،از رسانههای فیفا و یوفا ،فقط زرق و برق
استادیومها مخابره میشود؟ حتی هیچ رسانهای جرئت
نداشت از دستمالهای سیا ِه گره خورده به تیردروازههای
آن جام جهانی تحلیلی ارائه دهد!
حاال و یکسال مانده به جام جهانی  ،2022نورافکنهای
رسانهای فوتبال سمت روسیه است که بهدرستی هم
هست و باید هرطور شده ،این رفتار قلدرمآبانه روسیه
محاکمه عمومی شود تا سناریوی هیتلر دوباره تکرار نشود.
اما چیزی که مساله را مبهمتر میکند ،واکنش دوگانه

فیفا و یوفا به مسائلی این چنینی است .چرا وقتی آمریکا
به افغانستان و عراق حمله میکرد ،فیفا سکوت را در
پیش گرفت؟ چرا هیچ تیم اروپایی یا آمریکایی یا حتی
آسیایی بیانیه نداد که ما مقابل آمریکا بازی نمیکنیم؟
یا وقتی عربستان خاک یمن را به توبره میکشید ،فیفا
و یوفا کجا بودند؟ حتما مشغول بریز و بپاش با دالرهای
نفتی پادشاه عربستان بودند .وگرنه هنوز هم دیر نشده؛
چرا باشگاه نیوکاسل را از دست پادشاه عربستان پس
نمیگیرند ،همانطور که چلسی را از چنگ «آبراموویچ»
روس بیرون آوردند؟ هفته گذشته اعالم شد که چندکشور
اروپایی در حمایت از اوکراین مقابل روسیه بازی نمیکنند،
پس چرا وقتی ایران میخواهد مقابل اسرائیل در حمایت
از فلسطین بازی نکند تنها راهی که مقابلش میگذارند
«تعلیق» و «محرومیت» است؟
جمله «نه به نژادپرستی» ،سالهاست در تمام استادیومهای
فوتبال علیالخصوص هنگام دیدارهای لیگ قهرمانان اروپا
به چشم میخورد ،اما آیا این رفتار اروپاییها مصداق
بارز نژادپرستی نیست؟ جنگ در تمامی ابعاد و تحت
هرشرایطی محکوم است ،اما چه فرقی میان مردم اکراین با
مردم یمن و فلسطین و سوریه و افغانستان و عراق وجود
دارد؟ چه فرقی میان مردم خاورمیانه با مردم اروپا وجود
دارد؟ مگر نه اینکه همگی انسان هستیم و از گِل بوجود
آمدهایم؟ چرا میان هم نوعانمان فرق میگذاریم و جنگ
یکی میشود کشتار علیه انسانیت و جنگ دیگری میشود
تالش برای ایجاد صلح؟
خیلی وقت است که «رسانه» ،تمام دنیا را بلعیده است.
امروزه دیگر کسی که رسانه دستش باشد ،قدرت هم
دستش است .فوتبال یک نمونه خیلی کوچک از این
نژادپرستی آشکار و جاری در جهان است .به یاد بیاورید
روزگاری که مردم سوریه از مرزهایشان به سمت اروپا فرار
میکردند و خبرنگاران اروپایی هنگام مخابره آن تصاویر،
به سوریها لگد پرت می کردند و جلوی دماغشان را می
گرفتند تا بوی بدن سوریها آزارشان ندهد اما امروز از
گوشهکنار دنیا خبر میاید که فالن کشور آماده پذیرایی از
مهمانان اوکراینی است .آری ،این جهانی است که در آن
نفس میکشیم .جهانی که خیلی وقت است جای همه
چیز هست به جز زندگی کردن.

سوژه
در سومین دیدار؛

اسکیت هاکی روی یخ جهان؛ برنز ایران قطعی شد
تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ ایران در سومین دیدار
خود ،کویت را از پیش رو برداشت تا مدال برنز مسابقات
جهانی قرقیزستان را برای خود قطعی کند .در ادامه
مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی قرقیزستان ،تیم ملی
اسکیت هاکی روی یخ ایران به مصاف کویت رفت .ملی
پوشان در سومین دیدار  ٩بر  ٢کویت را از پیش رو برداشته
و با این پیروزی مدال برنز خود را قطعی کنند.

تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ ایران پیش از این برابر
قرقیزستان به شکستی سنگین تن داده بود اما در دیدار
با سنگاپور به برتری رسید تا بردی تاریخی را در مسابقات
جهانی ثبت کند.
فرزاد هوشی دری ،فرشاد مقدسی ،نیما مهربان ،محسن
آقامحمدی ،جالل کیهانفر ،مازیار قربانی ،آرمان بحری،
متین قهارزاده ،امین کره ای ،محمد شیخ جعفری ،دانیال

باقری ،امیر حیدری ،عرشیا غفوری ،عباس دهقانی ،امیر
مهدیون ،دانیال ساروقی ،مهبد عبداللهی ،رضا پورهاشمی،
اویس حسن زاده و علیرضا مهدوی اعضای تیم ملی
اسکیت هاکی روی یخ هستند .کاوه صدقی بهعنوان
سرمربی و برادران یوری و والد لومانیک از روسیه بهعنوان
مربیان تیم در این رویداد هدایت ملی پوشان را بر عهده
دارند.

قرعه کشی روز سه شنبه  ۱۷اسفند؛

در انتظار دربی احتمالی در جام حذفی
مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی(
یادواره آزادسازی خرمشهر) فصل  ۱۴۰۰-۱۴۰۱روز سه شنبه
 ۱۷اسفند برگزار می شود .مراسم قرعه کشی مرحله یک
چهارم نهایی جام حذفی( یادواره آزادسازی خرمشهر) روز
سه شنبه  ۱۷اسفند ساعت  ۱۴در سالن روابط عمومی و
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دیدگاه

مگر قرار نبود ورزش سیاســی نباشد؟
محمدحسینسیفی

روزنامه

به صورت وبینار برگزار می شود .مراسم این قرعه کشی
به صورت زنده از شبکه ورزش پخش زنده خواهد شد.
استقالل ،پرسپولیس ،مس رفسنجان ،نساجی مازندران،
خیبر خرم آباد ،آلومینیوم اراک ،مس کرمان و خلیج
فارس ماهشهر تیم های صعود کرده به مرحله یک

چهارم نهایی جام حذفی هستند .احتمال دارد در جام
حذفی دو تیم استقالل و پرسپولیس در این مرحله با
یکدیگر روبه رو شوند .این در حالی است که دو تیم در
هفته بیست و سوم روز  26اسفند نیز با یکدیگر دیدار
خواهند کرد.
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«شهرخودرو» نا ِم نماینده
فوتبال خراسان است
بیشک ،یکی از ماجراهای
غریب فوتبال
عجیب و
ِ
ایران ،حکایتِ نامِ تنها
نماینده فوتبال خراسان
در رقابتهای لیگ برتر
بود .اختالفی که بیش
مریم ولیزاده
موجب متضرر
از همه
ِ
خبرنگار
شدن فوتبال استان و تنها
نمایندهی لیگ برتری آن شد ،جایی که هیات فوتبالیها
اعتقاد بهنام «پدیده» داشتند و نظ ِر مدیران باشگاه ،نام
«شهرخودرو» بود ،آنهم در شرایطی که تنها استنباط
قانون در موار ِد مشابه ،مجوز کمیسیون ماده  ۵است.
اما سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان با اعالم
ادارهکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی و با
امضاء سرپرستِ جدید این اداره ،روز گذشته ،سازمان
لیگ فوتبال ایران پس از  ۵۰روز مجوز کمیسیون ماده
 ۵نماینده این استان در رقابتهای لیگ برتر را بهنام
«باشگاه فرهنگی ورزشی شهرخودرو خراسان» صادر کرد.
این مهم در شرایطی رخ داد که در نخستین رو ِز کاری
«علیاکبر هاشمیجواهری» -سرپرست مدیرکلی ورزش و
جوانان استان خراسان رضوی -با بررسی شرایط و مدارک
باشگاه که پیش از این هم آماده بود ،بطور رسمی ،نامِ
نماینده فوتبال خراسانرضوی« ،باشگاه فرهنگی ورزشی
شهرخودرو» ثبت شد و حق به حقدار رسید.
اما این مجوز در شرایطی به نام «اسماعیل حیدرپور»
قائم مقام باشگاه -به ثبت رسیده که این اقدام ،تنها باپیگیری و تالشهای وی در ماههای اخیر و همچنین
مساعدت سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان استان
به سرانجام رسید .گرچه این مهم میتواند اولین قدم
روی نماینده فوتبال خراسان محسوب
در را ِه دشوا ِر پیش ِ
شود .شهرخودرویی که در این فصل از رقابتهای لیگ
برتر ،آنهم بدون هیچ حمایتی ،نتای ِج چندان مطلوبی
را کسب نکرده و اگر شرایط به همینروال پیش برود،
تا هفتههای آینده سریعترین سقوطِ تاریخ لیگ برتر به
نامش ثبت خواهد شد.
حال انتظا ِر میرود با تغییر متولی ورزش در استان
خراسان رضوی ،شهرخودرو بیش از قبل از حمایتهای
مسئولین استان بهرهمند شود ،چرا که از دست رفتن
سهمیه لیگ برتری استان ،میتواند به معنای نابودی
فوتبال در این استان باشد ،آنهم خراسانی که از
ظرفیتهای مادی و معنوی بسیاری بهرهمند است و
شرایطِ فعلی ،به هیچوجه درخو ِر نام و اعتبار فوتبال این
استان نیست.
باری؛ شهرخودرو خراسان حاال بیش از همه نیازمن ِد
حمایت است ،امیدواریم این تیم با سوءمدیریت به
سرنوشت ابومسلم و پیام دچار نشود ،گرچه باتوجه
به برخوردهای تبعیضآمیز و بنا به کینهتوزیها و
خصومتهای شخصی برخی ،این مهم چندان در دسترس
نخواهد بود ،البته ناگفته نماند که فوتبالدوستان
خراسانی بهخوبی با فضای مسمومِ حاکم بر فوتبال
استان آشنا هستند و تفاوت خادم و مخدوم را میدانند.

روزنامه

 nصاحب امتیاز و مدیرمسئول :مهرداد تیموری

 nسردبیر :مهدی تیموری

 nتحریریه :دکتر مهرداد فرشیدی ،اصغر قلندری ،محمدرضا کاظمی ،سیدرضا فیض آبادی ،محمدحسین سیفی ،فرشید گله داری و رضا تواضعی
 nدبیر تحریریه :محمدرضا ولی زاده
 nدبیر سرویس عکس :میالد فیروزان
 nطراحی و صفحه آرایی :امیررضا بیات
 nمدیر روابط عمومی :سارا گلزاری
تلفن32219147 :
کد پستی3134896384 :
 nنشانی :کرج ،چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا ،ساختمان حکیم ،طبقه  ،8واحد 82

 nچاپ :کهن
نمابر32400023 :

لف
ض
م
ض
ح
ب
لع
ا
ی
س
الد با عادت رت ا و ل ا باس (ع)
م
گ
ا
ر ی باد
دوشنبه  16اسفند  -1400شماره 975

www.donyayehavadar.ir

هفته نامه سراسری

پایگاه خبری تحلیلی

پایگاه خبری تحلیلی

«دنیای هوادار» یاد روح قلم و مرام زنده یادان ناصر احمدپور و عباس عبدالملکی ،بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی کشور را پاس می دارد

