امان از افراد ناسپاس؛

امثال
قدر
ایکاش ِ
ِ
«صالحیامیری» را بیشتر بدانند
صفحه 7

«مدیرعامل صندوق اعتباری هنر» مطرح کرد:

ارائه بیش از  ۶هزار میلیارد  ریال تسهیالت
حمایتیبهاصحابفرهنگ ،هنر و رسانه
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یکدوراهی سخت؛

خبرنگــاری یا معرکهگیری!؟
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سوختگیری!
امیر کریمی
نویسنده و کارشناس فوتبال

از هفته بیست و دومِ رقابتهای لیگ برتر ،استقالل و
شب پیروزی برابر نفتیهای خوزستان با
پرسپولیس در ِ
استقبال
به
گیری
ت
سوخ
با
ممکن،
ز
امتیا
کسب هر سه
ِ
ِ
ِ
شهرآور ِد پایتخت رفتند.
بدونشک ،تغییراتِ
پرسپولیس یحیی پیش از دربی
ِ
پایتخت مهمترین مسئلهای بود که در ابتدای بازی
به چشم میخورد .نبودن سیدجالل و کمال با در نظر
گرفتن سن و سا ِل آنها و شاید حفظ انرژیشان برای
بازی شهرآورد و بکارگیری احمد گوهری بجای حامد لک
که ً
یقینا برای اعتماد به نفس پیدا کردن او برای بازی

استقالل فرهاد بود ،همچنین استفاده از مهاجم
مقابل
ِ
ازبکی «تمیزوف» که با شایستگی توانست خود را به
ترکیب اصلی پرسپولیس تحمیل کند از نکاتِ
ترکیب
ِ
اولیه سرخها بود.
اما بیشک ،اتفاق مهم در این بازی میتواند دبل رضا
اسدی باشد که در این دیدار فیکس بود و بعد از بدست
آوردن سه امتیاز برای تیمِ خود ،نیاز مبرمی به اینمهم
در بُعد روانی داشت .بههرجهت ،حساب باز کردن روی
ضربات ایستگاهی با توجه به احتماالت و سبک بازی
نفت مسجدسلیمان جزو تدابیر کادرفنی پرسپولیس
بود که به بهترین شکل ممکن به نتیجه رسید .البته
نکته قابلتامل برای کادرفنی سرخها در کلیت بازی،
گل خوردن این تیم در مقابل تیمی بود ،که جانی برای
حمله کردن نداشت و این نکتهً ،
دقیقا جزو تفاوتهای
فصل پرسپولیس با فصول گذشته است ،در
اصلی این ِ
هرصورت پرسپولیس بیشتر از نحوه و سبکِ بازی ،توجه
کسب سه امتیاز و حفظ فاصله و احتما ًال
زیادی به ِ
ندادن تلفات از نظر بازیکن ،برای دربی بود که بنظر در

این بازی ،به اهداف خود رسید تا حاال خود را آماده بازی
سرنوشتسا ِز دربی کند.
در مقابل مسجد سلیمانیها در نیمهدوم ،از محتاط بودن
پرسپولیس تا حدود زیادی نهایت استفاده را بردند و
توانستند فاصله را کم کنند ،اما در واقع شرایط مستولی
در این باشگاه فعال ایدهآل نیست و بضاعت این تیم
در حقیقت حداقل در مقابل تیمهای دیگر همین
مقدار است .در نهایت محمود فکری کا ِر دشواری برای
داشتن نفت مسجد سلیمان در لیگ برتر دارد.
نگه
ِ
اما استقالل در مقابل صنعت نفتِ منصوریان با توجه
به برد پرسپولیس در حالی به میدان رفت که بیش از
همهچیز ،حفظ فاصله  ۶امتیازی با رقیب سنتی خود
را در دستور کار داشت .نکته قابلتوجه سوییچ شدن
استقاللیها بعد از زدن گل از استراتژی به یک استراتژی
دیگر است .خط حمله استقالل ویرانگر نیست اما گلیم
این تیم را از آب در این فصل بیرون میکشد .استقالل
مجیدی بین اولویتها و هدفهای خود سعی میکند
نظم تیمی را در هر شرایطی بخصوص داخل زمین در

دستور کار قرار دهد .آمدن داسیلوای برزیلی به خطدفاعی
این تیم آرامش بخشیده است .اما مورد دیگری که در
این تیم به چشم میآمد ،خریدهای خوب خارجی آنها
بعد از آمانوف بود ،داسیلوا مسلط و توانمند در دفاع و
حمله نشان داد ،پس قبل از دربی ،خیال مجیدی از خط
دفاعی استقالل تا حدودی راحت شد.
رسیدن گل امیرحسین حسینزاده که با سر
نحوه به ثمر
ِ
زده شد ،نشان از ایجاد مکملهایی در تیم و بازیخوانی
مناسب بازیکنان استقالل است .جعفر سلمانی و
حسینزاده از جمله بازیکنانی هستند که این فصل سه
امتیازهای بسیاری را برای مجیدی به ارمغان آوردهاند.
اما مسئله دیگری که برای آن میتوان مجیدی را
تحسین کرد ،بازی دادن به جوانانی چون خاقانی ،آذری
و همین حسینزاده است که تا اینجای کار ،عصای
دستِ این مربی شدهاند ،در هر صورت هفته آینده
جدال حساسی خواهند
استقاللیها در دربی پایتخت ِ
داشت که با این برد ،با آسودگی خاطرِ بیشتری در آن
بازی به میدان خواهند رفت.

ِ
فوتبال باشگاه سایپا
درگذشت تلخ پیشکسوت ورزش ،مر ِد اخالق و پدرمعنوی
ِ
زندهنام «مرتیض قنربپور» را به جامعه ورزش و خانواده محرتمشان تسلیت میگوییم

پیروزی «استقالل» و «پرسپولیس»
برابر نفتیهای خوزستان؛
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م رهبری :یاد و خاطره پدران و مادران شهدا همچون یاد شهیدان زنده است
مقاممعظ 

فرماندهان لشکر ۱۰سیدالشهدا(ع) که  ۲۰اسفند  ۱۴۰۰نیز مادرش
ِ
فرزند شهیدش شد را گرامی میدارد
به لقاءاهلل پیوست و میهمان

رفاه و تعاون

سرمقاله

«نمایندگانکارگریوکارفرمایی»تشریحکرد:

نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هفتمین جلسه شورای
عالی کار بعد از  ۱۴ساعت مذاکره حداقل دستمزد کارگران
برای سال  ۱۴۰۱را اعالم کردند و جزئیات آن به شرح زیر است:
حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش  ۵۷.۴درصدی
به  ۶میلیون و  ۴۳۳هزار تومان برای خانواده  ۳.۳نفری رسید.
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به  ۶میلیون و ۷۲۵
هزار و  ۷۰۰و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به
 ۶میلیون و  ۳۰۷هزار و  ۷۲۵تومان رسید .حداقل دستمزد با
مبنای  ۳۰روز ماهیانه چهار میلیون و  ۱۷۹هزار و  ۷۵۰تومان
شد .در سال آینده ،هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵
میلیون و  ۶۷۹هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.
حقوق روزانه کارگران  ۱۳۹هزار و  ۳۲۵تومان ،بن کارگری ۸۵۰
هزار تومان ،حق مسکن  ۶۵۰هزار تومان ،حق اوالد برای هر
فرزند ۴۱۷هزار و  ۹۷۵تومان ،پایه سنوات روزانه  ۷هزار تومان
و به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه  ۲۱۰هزار تومان
تعیین شد .میزان افزایش سایر سطوح مزدی که تا پیش
از این  ۲۶درصد مزد ثابت بود به  ۳۸درصد افزایش رسید.
دستمزد سایر سطوح  ۳۸درصد به اضافه  ۵۱۵هزار تومان
افزایش یافت.
دستمزد کارگران در  ۱۴۰۰نسبت به سال  ۱۳۹۹افزایش ۳۹
درصدی داشت و حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و
 ۸۳۵به  ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه
از  ۶۱هزار به  ۸۸هزار تومان رسید .آن طور که عبدالملکی وزیر
کار میگوید :قدرت خرید مطلق جامعه کارگری در سال آینده
 ۹درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این قدرتخرید بیش از تورم
سال گذشته است.

شهری

«مدیرعاملمترویتهران»عنوانکرد:

امیدواری به بازشدن قفل خرید ۶۳۰
واگن متروی پایتخت در سال۱۴۰۱

مدیرعامل متروی تهران اعالم کرد که امیدواریم قفل قرارداد
 ۶۳۰واگن در سال آینده باز شود« .مسعود درستی»  -مدیرعامل
متروی تهران -در گفتوگویی درخصوص سرانجام قرارداد ۶۳۰
واگن متروی تهران که بیش از  ۴سال است بالتکلیف باقی
مانده ،گفت :دستگاه اجرایی انعقاد این قرارداد ،وزارت کشور
است اما ما در شهرداری تهران به عنوان ذی نفع اصلی ،به
سرانجام رسیدن قرارداد را پیگیری می کنیم.
وی با بیان اینکه انصافا دست اندرکاران امر در وزارت کشور
در پیگیری این موضوع سنگ تمام گذاشته اند و نهایت
مساعدت را داشته اند  ،اظهار کرد :با شرکت چینی سازنده
این واگن ها مذاکرات خوبی انجام شده و اگر دولت  ۱۵درصد
سهم خود را پرداخت کند ،این قرارداد ظرف  ۲ماه عملیاتی می
شود و شرکت چینی ساخت واگن ها را آغاز می کند.
درستی با تاکید بر اینکه باید دقت داشت فرایند تولید واگن
ها زمان بر است و حدود  ۱۸ماه ساخت واگن ها طول می
کشد ،افزود :با این حال امیدواریم در صورت همراهی دولت،
سرانجام تکلیف  ۶۳۰واگن متروی پایتخت مشخص شده و
از سال آینده فرآیند ساخت آنها شروع شود.

روح اهلل نیاخلیلی
نویسنده

در این متن واژگانی با معانی زیر به کار رفته است :اینترنت
خیلی زیاد بدون سرعت« :نین تل نت»« ،خبرنگزاری»:
«مقابل خبرگزاری»« ،ندادهها» :متضاد «دادهها»،
«الکتروبَدی»« :بدی» بجای «نیکی» در «الکترونیکی»،
ترکیب «بدون ارتباط رو خراب» متضاد ترکیب «ارتباطات
زیر ساخت» ،ترکیب «نداد و اِستِد» ترکیب متضاد «داد و
ستد»« ،تراواکش» واژه ای متضاد برای «تراکنش».
به گزارش خبرنگزاری ندادههای الکتروبَدی؛ مدتی است
شرکت بدونارتباط رو خراب ،شبکه نین تل نت فوق
کند سرعت خود را افتضاح و روند عدم انتقال ندادههای
الکتروبدی کشور را بهصورت بیسابقهای افزایش داده
است .این افزایش کندی به اندازهای چشمگیر و قابل
لمس بوده که باعث صعود چند پلهای ایران در افزایش
کندی سرعت شده و از این منظر نین تل نت ایران در زمره
چند کشور برتر دنیا قرار گرفته است .خدا را شکر میکنیم؛
هرچه در حوزه سرعت کم میآوریم در حوزه کندی سرعت
زیاد هم میآوریم.
نین تل نت ایران بستر اصلی پیروزی و رونق بسیاری از
فعالیتهای غیراقتصادی حوزه نداد و استدها در بستر
الکتروبدی کشور محسوب میشودً .
اخیرا هیچ طرحی در
دستور کار تدویننکنندگان و پایش نگردانان نین تل نت
کشور قرار گرفته است تا با اختصاص درصدی از ضرر آمیغ
هر فعالیت بهعنوان ضریب سختی کار در تراواکنشهای
مالی انجام نشده در بستر الکتروبدی کشور ویژگی
کندشدگی کندی سرعت را تقویت کرده تا به همینزودی
ها در ته دره مقام اول کندترین سرعت و برترین نین تل
نت دنیا قرار گیریم.
همانند سنت همه ساله ایرانیان برای انجام تمام کارهای

لطف ًا «اینترنت» را به ما هدیه کنید؛

ننیتلنت!

جزئيات افزایش دستمزد
کارگران برای سال ۱۴۰۱

خبر

دنیای هوادار یاد وخاطره شهداء بویژه «شهید داود حیدری» از

باقیمانده سال در روزهای پایانی اسفندماه ،چند روز قبل
از امروز ،در همین اسفندماه ،برای انجام برخی کارها به
دفاتر و مراجع ارائه کننده خدمت عازم شدم .برای ابطال
کارت سوخت و دریافت کارت جدید به دفتر خدمات
دولت الکترونیک و برای گواهی امضای چند برگ کاغذ
برای مرحله آخر بازی کاغذ بازی فالن اداره شهر به دفتر

اسناد رسمی یا همان محضرخانه! شرفیاب گردیدم .همه
جا شلوغ و جو سنگینی حاکم بود .یکی را دندان قروچه
کردن آرامش قبل از طوفان بود و دیگری را اندکی ناسزای
زیر لب و آهسته ،دور سر یکی بلبل و گنجشک چرخ زنان
آواز اینترنت قطعه -من چیکار کنم؟ سر میدادند ،آن یکی
از انباشت و تراکم بیش از اندازه فشار در ناحیه بصلالنخاع
مغز و آدرنالین در خون روی پای خود بند نمیشد .هرچه

بود از فقدان سرعت و عدمکیفیت سیگنالهای اینترنت
متصل به رایانهها به همراه قطع و وصل مکرر اینترنت
بود .از کارمند و ارباب رجوع گرفته تا صندلیها ،میزها،
دربها و دیوارها همه زیر فشار کندی سرعت اینترنت و
قطعیهای مکرر آن شانه خم کرده تا اعصاب ملتی به
هم ریخته شود.
این بزم زمانی تکمیلتر میشود که بخواهی برای ارسال
چند پوشه یا تصویر ساده از بستر پیام رسانها یا پست
الکترونیکی استفادهنمایی ،در صورت قبول این مخاطره
با چنان بازه بلندی در زمان ارسال و دریافت پوشهها
مواجه میشوید که ترجیح میدهید پوشهها و مدارک را
با استفاده از همان سیستمهای آنالوگ قبلی و جدید شده
نظیر پیک موتوری و پستچی مهربان برای گیرنده ارسال
نمایید.
این شد که در نقد کندی سرعت اینترنت و قطعی مکرر
آن ،مصمم به نگارش این سیاهه و ابداع معادل متضاد
برای برخی واژهها یا ترکیبهای نامآشنا در حوزه مبادالت
الکترونیکی شدم .با این اعالم پایانی عنایت به مطالعه
مجدد و تفکر شما حول و حوالی بندهای نخستین این
سیاهه مورد نظر و خواهش نویسنده قرار دارد.
مسئول عزیز و گرامی لطفا فکری عاجل و اساسی به حال
مشکل کندی سرعت اینترنت کشور و قطعی های مکرر
آن فرمائید .باور بفرمائید حل این مشکل عالوه بر تاثیر
مستقیم در رفع بالیای مترتب از اختالل در اعصاب و روان
شهروندان ،کارمندان و مسئولین تاثیر مستقیمی در رونق
اقتصادی کشور و کسب و کارهای فعال در بستر اینترنت
کشور ایجاد میکند .لطفا نین تل نت را از ما بگیرید و
اینترنت را به ما هدیه کنید.

مسئول عزیز و گرامی لطفا فکری عاجل و اساسی به حال مشکل کندی سرعت اینترنت کشور و قطعی های
مکرر آن فرمائید .باور بفرمائید حل این مشکل عالوه بر تاثیر مستقیم در رفع بالیای مترتب از اختالل در اعصاب
و روان شهروندان ،کارمندان و مسئولین تاثیر مستقیمی در رونق اقتصادی کشور و کسب و کارهای فعال در بستر
اینترنت کشور ایجاد میکند .لطفا نین تل نت را از ما بگیرید و اینترنت را به ما هدیه کنید.
بهداشت و سالمت
«معاون وزیر بهداشت» خبر داد:

تصویب دوزچهارم و پنجم واکسنکرونا
«کمال حیدری  -معاون وزیر بهداشت -با
بیان این که با توجه به مصوبه کمیته ملی
واکسن کرونا ،تجویز نوبت سوم واکسن در
گروه سنی  12تا  18سال و برای بیماران
دارای ضعف سیستم ایمنی و به فاصله
حداقل چهار ماه از دوم توصیه میشود؛
اظهار داشت :واکسن قابل تزریق در این
گروه سنی ،به عنوان دوز سوم ،واکسنهای
پاستو کووک و سینوفارم است .مالک
تشخیص ضعف سیستم ایمنی ارائه برگه
توسط پزشک متخصص بوده و اظهار نظر
شخصی و شفاهی افراد مورد قبول نیست.
معاون وزیر بهداشت یادآور شد :با توجه به
سواالت و درخواست معاونتهای بهداشت
تعدادی از دانشگاهها در خصوص امکان
تزریق دوز پنجم واکسن کرونا در متقاضیان
سفر بینالمللی که قب ًال سه نوبت از
واکسنهای موجود در کشور را دریافت کرده

و به علت الزامات سفر باید یک یا دو نوبت
واکسن دیگر دریافت کنند ،تصمیماتی
در جلسه اخیر کمیته ملی واکسن کرونا
اتخاذ شد .وی یادآور شد :همچنین در
جلسه اخیر این کمیته تزریق دوز چهارم
واکسن کرونا در گروه سنی باالی  18سال
و برای بیماران دارای ضعف سیستم ایمنی
به فاصله حداقل  4ماه بعد از دوز سوم،
مورد تصویب و توصیه قرار گرفت .واکسن
توصیه شده برای تزریق به این افراد به
عنوان دوز چهارم ،واکسن های با پلتفرم
پروتئین نوترکیب است.

حوادث و انتظامی

«رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی کشور» خبر داد:

بازداشت ۴۳۱قماربازاینترنتی
«سردار وحید مجید» -رئیس پلیس فتا
فرماندهی انتظامی کشور -اعالم کرد که ،از
ابتدای سال جاری ۴۳۱ ،نفر در حوزه قمار و
شرطبندی اینترنتی شناسایی بازداشت و به
مراجع قضائی معرفی شدهاند .سردار مجید
در گفتوگویی در پاسخ به این سؤال که
آیا بعد از استرداد چند متهم در حوزه قمار
و شرطبندی به کشور ،روند پروندههای
قمار و شرطبندی در فضای مجازی کاهش
پیدا کرده است ،گفت :بله! ما از طریق فنی،
ً
طبیعتا استرداد
اقدامات را انجام دادیم و
نیز تأثیر بسیار زیادی دارد .به گفته رئیس
پلیس فتا فرماندهی انتظامی کشور ،از
ابتدای سال جاری  20 -1400-باند فعال در
حوزه قمار و شرطبندی اینترنتی شناسایی و
در این رابطه  431نفر بازداشت و به مراجع
قضائی معرفی شدهاند .گفتنی است؛ «قمار»
یعنی شرطبندی بر سر پول یا هر چیزی که

دارای ارزش باشد و نتیجه قمار ،نامشخص
است .به زبان ساده به شرطبندی که میان
دو یا چند نفر در یک بازی انجام میگیرد،
«قمار»گفتهمیشود.قمارمیتواندبهصورت
سازماندهیشده ،در مراکزی به نام «کازینو» یا
قمارخانه که توسط فردی بیطرف مدیریت
میشود،انجامبگیرد.کارگروهتعیینمصادیق
محتوایمجرمانهدرچهلوهشتمینجلسه
خود ،برخورد با قمارخانههای مجازی در
اینترنت را به تصویب رساند و آن را به موارد
محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانهای به
کار میرود اضافه کرد.

تعداد شهرهای قرمز کاهش یافت و دو رقمی شد
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد :بر اساس جدیدترین به روز رسانی ها ،تعداد شهرهای
با وضعیت قرمز از  ۱۴۸به  ۹۹شهر کاهش یافت .همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد و آبی در کشور در حال
افزایش است .آخرین وضعیت رنگبندی :قرمز ۹۹ :شهر ،نارنجی ۱۸۶ :شهر ،زرد ۱۵۴ :شهر و آبی ۹ :شهر.

اجتماعی

توسط«مدیرعاملشرکت
سپردهگذاری مرکزی»:

یکدوراهی سخت؛

خربنگــاری یا معرکهگریی!؟
داود مبهوت

تابستان سال جاری در کنار یکی از
عصر روزی از روزهای
ِ
پارکهای شهرمان شاهد برگزاری برنامه معرکهگیری از نوع
پهلوانی بودم .با این تفاوت که حجم بازوی این پهلوان و
همکارش هیچ شباهتی به بازوی پهلوانان قدیمی نداشت،
کپی همان
اما الفاظ و برخی از حرکات و سکناتِ اوِ ،
افعالی بود که در گذشته میدیدیم و میشنیدیم.
دیگر نه از وزنه کِتل ِبل که به هوا پرتاب و با سینه کنترل
میشد ،خبری بود و نه از ماشینی که از روی بازو یا سینه
عبور میکرد اثری و یا از زنجیری که به دور بازو و کمر
بسته و بوسیله پهلوان و چشمهای از حدقه بیرونزدهاش
در میان حیرت ناظران پاره میشد ،نشانی .بخش بیشتر
مراسم به امیدوارکردن حاضران برای دیدن ماری که برروی
گردنش نقش عینک داشت و یا ماری که مادرش از حداقل
شصت کیلو وزن بهره میبرد و به بچهاش شیر میداد و...
ً
حقیقتا باید گفت بعضی از این پهلوانان جامعه
گذشت.
امروزی بیش از این که توان پاره کرده زنجیر فلزی را داشته
باشند ،قدرت به زنجیر کشیدن و اقناع افکار عمومی و
مسحور کردن عقل ناظران در معرکه را آن هم به بهترین
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شکل دارند تا یک وقت مراسم خلوت نشود.
هرچه زمان معرکه به پایان نزدیک تر میشد لحن و کالم
پهلوان برای درگیرکردن احساسات جمعیت جهت پرده
آخر یعنی هدیه( بخوانیم فروش) روغن مار و همچنین
بازوبند مشکلگشا ،انعطاف و جدیت بیشتری می یافت.
روغنی که قرار بود عفونت کلیه را خوب و تمامی دردهای
عضالنی را رفع کند ،دندان درد را از بین ببرد ،ناراحتی معده
را تسکین دهد و حتی بتواند جلوی ریزش موی سر را

بگیرد و در یک کالم با توجه به موارد نامبرده معجزهای
کند .و بازو بندی که قرار بود قفل ازدواج جوانان را باز کند
و هر نوع مشکلی را حتی اقتصادی بهبود بخشد.
این که آیا آن روغن و یا بازوبند مشکلگشا کارکردهای
مذکور را داشتهاند یا خیر ،نتیجهاش را باید از افرادی
پرسید که برای خرید هر یک از آن ها مبلغ  ۱۰هزار تومان
ً
تقریبا
پرداختند و با امید مجلس را ترک کردند .در مدت
دوساعت معرکه گیری حداقل  ۲۰شاید هم  ۳۰عدد روغن
فروخته شد و احتماال چندین عدد بازوبند هم به همچنین

زمان دقیق واریز سود سهام

و مقداری هم مبلغ در ابتدای مجلس به پهلوان پرداخت
شده بود .حساب در آمد این دوساعت را معرکه گیر میداند
و بس.
در اینجا در پی اساعه ادب به این حرفه شریف نیستیم.
چراکه اگر در وضعیت امروز جامعه ما در بین مردم
طرفداران و خریدارانی نداشت به یقین بازاری هم نداشت.
اما نکته مهم این که با مقایسه حرفه خبرنگاری ،مشقات
آن و میزان در آمدش برای افرادی که فقط از این راه
امرار معاش میکنند با حرفه معرکهگیری که در طی
دو ساعت حداقل چندصدهزار تومان در پیش چشم ما
دریافت کرد و نیازی هم به تحصیالت دانشگاهی ندارد
و دردسرهای خبرنگاری نیز دامنگیرش نیست ،این سوال
پیش میآید که آیا نباید کالهمان را قاضی کنیم که
دوساعت معرکهگیری اجر مادی بیشتری دارد یا دوساعت
خبرنگاری؟ تازه اگر برخوردهای صورت گرفته و ناشیانه گاه
و بیگاه با خبرنگاران و حوادث غیرمترقبه پیشروی آنها
را مدنظر قرار دهیم ،باید گفت انتهای ماشین را کمی از
زمین بلند کردن و یک مار بیحال بدوننیش و دندان را
وسط معرکه انداختن و همچنین استفاده از احساسات را
برای فروش حرز و بازوبند و درآمدزایی به کار بستن ،در
کنار شنیدن صدای تشویق و احترام مردم آن هم با فریاد
و هلهله و احترام فائقهً ،
یقینا کم دردسرتر و راحت تر از
چشیدن بعضی ب یحُرمتی های انجام شده به خبرنگاران و
یا گرو بودن هشت به نه در امور زندگی مادی آنها و هزار
دردسر دیگر است .حال باید بین دوراهی انتخاب این دو
حرفه یکی را از روی عقل برگزید.

عدالت اعالم شد

«محمد باغستانی» -مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی-
اعالم کرد که ،سود سهام عدالت از روز شنبه به حساب
ذینفعان واریز میشود .وی افزود :از روز شنبه  ۲۱اسفند سود
سهام عدالت به حساب ذینفعان واریز میشود.
مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی تاکید کرد :هنوز
همکاران ما در شرکت سپردهگذاری مرکزی روی فایلها
و اطالعات ذینفعان کار میکنند و صبح روز شنبه این
اطالعات برای پرداخت سود به بانکها ارسال خواهد شد و
فرآیند پرداخت سود سهام عدالت همان روز شنبه از طریق ۲۲
بانک صورت خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی در مورد اینکه مبلغ
سود هر نفر چقدر است ،گفت :هنوز مبلغ نهایی نشده است و
تا انتهای امشب مشخص میشود و وقتی فایل نهایی شد ،آن
را به بانکها ارسال میکنیم.
وی تأکید کرد :همه مبالغ سود را از شرکتهای سرمایهپذیر
که همکاری کردهاند ،وصول کردهایم و در حال حاضر فرآیند
ارزیابی و محاسبات در حال انجام است که اطالعات از روز
شنبه به بانکها ارسال و سود مردم واریز میشود.

عمران

راه و مسکن

بازار

«پالسکــو» باالخره
افتتاح شد

مجموعمتقاضیاننهضتمسکن
و اقدام ملی  5/2میلیون نفر

یک سبد «میوه»
و «آجیل» چند؟

ساختمان جدید پالسکو پس از گذشت پنج سال از حادثه آتش سوزی دیماه سال
 ،۱۳۹۵روز گذشته با حضور رئیس بنیاد مستضعفان ،استاندار تهران ،مدیرعامل
سازمان آتش نشانی ،رئیس سازمان انرژی اتمی و کسبه آن افتتاح شد .رئیس بنیاد
مستضعفان در این مراسم اعالم کرد :گرچه بر اساس حکمی که نهایی شده تقصیر
بنیاد مستضعفان در حادثه پالسکو  ۱۶.۲درصد بود و ما وظیفه ساخت مجدد آن
را نداشتیم اما به تنهایی و با صرف  ۴۰۰میلیارد تومان ،پالسکو را دوباره ساختیم.
وی افزود :ما با ایمان این ساختمان را ساختیم نه با چرتکه اندازی .عالوه بر این
با وجود  ۶۰۰کسبه در پالسکو ،این ساختمان به نمادی از تولید در صنعت پوشاک
تبدیل شده بود که در آینده نیز همین اتفاق خواهد افتاد .ساختمان پالسکو به وسعت
 ۱۰۰۰متر مربع و در  ۲۰طبقه ساخته شد و سختی کار جایی بود که باید مشاعات،
آسانسورها و پله برقی ها به این فضا اضافه می شد و در عین حال رضایت کسبه نیز
مورد توجه قرار می گرفت .از سوی دیگر برای تامین پارکینگ پالسکو هزینه های آن
را یکجا به شهرداری پرداخت کردیم تا ایمن سازی آن به شهرداری واگذار شود .وی
گفت :در پی آن هستیم که زمین جانبی ساختمان پالسکو موسوم به پارکینگ اکبر
را در صورت دریافت مجوزهای الزم از شهرداری تهران و دیگر دستگاه های متولی
مانند وزارت میراث و گردشگری بسازیم و به پارکینگی نمونه و مدرن تبدیل کنیم.
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اقتصادکالن

یادداشت

نویسنده و روزنامهنگار

روزنامه

«محمود محمودزاده»  -معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی -درباره
طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن گفت :با توجه به نظر شورای عالی مسکن،
دو طرح نهضت ملی و اقدام ملی مسکن با هم ادغام شدند تا کسانی که از قبل
ثبت نام کردند از مزایای این طرح استفاده کنند .بعد از پایش متقاضیان در این دو
طرح مسکن ،اسامی به ادارات کل استان و دستگاههای ذی ربط ارسال میشود
تا پاالیش شرط  ۴که شرط سکونت  ۵ساله است را تأیید کنند و افرادی که واجد
شرایط هستند سایر مراحل را طی کنند .محمود زاده با اشاره به اینکه ثبت نام طرح
اقدام ملی مسکن تا  ۲۹اسفند ماه ادامه دارد ،افزود :بیش از  ۴۲۸هزار متقاضی
مجرد باالی  ۲۳سال ،در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند .پرداخت تسهیالت
مسکن به همه بانکها ابالغ شده است و بانکها موظف هستند تا  ۲۰درصد
سقف تسهیالت خود را به بخش مسکن اختصاص دهند .محمود زاده گفت :هنوز
دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر پرداخت تسهیالت خود مالکی به برخی از بانکها
در استانهای مختلف ابالغ نشده است و همین موضوع باعث شده تا پرونده
بسیاری از متقاضیان همچنان در مرحله در حال بررسی باشد .مکاتباتی با رئیس کل
بانک مرکزی در رابطه با تسریع در ابالغ دستورالعمل پرداخت تسهیالت خود مالکی
داشتیم تا این ابالغیه به بانکها ی استانها صورت گیرد و مشکالت برطرف شود.

براساس مشاهدات میدانی از برخی از مغازههای سطح شهر تهران ،قیمت هرکیلو سیب
قرمز به۲۱تا ۲۳هزارتومان ،خیار۱۶هزار تومان ،کیوی ۲۹هزار تومان ،موز ۳۸هزارتومان،
نارنگی  ۳۵تا ۴۲هزار تومان ،انواع پرتقال  ۱۹تا  ۲۸هزارتومان و لیموشیرین  ۲۹تا ۳۸
هزار تومان رسیده است.
این یعنی خانوادهها برای تهیه یک سبد میوه بسته به نوع و تعداد آن حداقل باید ۱۰۰تا
 ۲۰۰هزارتومان هزینه کنند .همچنین براساس نرخنامه سازمان میادین ،در میادین میوه
و تره بار نیز قیمت هرکیلو سیب قرمز ۱۲هزار و  ۲۰۰تومان ،تامسون جنوب۱۷هزار و ۵۰۰
تومان ،تامسون شمال  ۱۰هزار و  ۹۰۰تومان ،نارنگی  ۱۳هزار تومان ،موز  ۳۱هزار تومان،
کیوی ۱۴هزار و  ۹۰۰تومان و خیار  ۷۰۰۰تا  ۱۰هزار تومان است.
همچنین هر کیلوگرم مغز بادام با قیمت  ۲۳۸هزار تومان ،بادام منقای یک پوست با
قیمت  ۲۲۰هزار تومان و دو پوست با قیمت  ۱۹۰هزار تومان و بادام هندی درجه یک با
قیمت ۳۴۰هزار تومان در میادین عرضه میشود ،ضمن اینکه انواع پسته شامل پسته
احمدآقایی ،پسته اکبری و پسته کله قوچی هر کیلوگرم ۲۸۵هزار تومان و پسته فندقی
هرکیلوگرم ۲۶۵هزارتوماندرمیادینبهفروشمیرسند.هرکیلوگرمتخمهآفتابگردان
رژیمی با قیمت ۸۵هزار تومان ،شمشیری با قیمت ۸۰هزار تومان ،دور سفید با قیمت
 ۷۵هزار تومان و آفتابگردان ریز با قیمت  ۵۵هزار تومان در میادین نرخگذاری شدهاند.
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شرایط شکننده اُمیکرون در کشور ،هشدار درباره خطر بروز پیک هفتم
یک اپیدمیولوژیست اعالم کرد :با توجه به روند کاهشی ابتال و مرگ ناشی از کرونا در کشور ،امیدواریم تا اواخر اسفند ماه به
نقطهپایینیپیکششمبرسیم.اگرکنترلهاینوروزیبهخوبیانجامنشود،احتمالاینکهدراواخرفروردینواوایلاردیبهشت
گرفتار پیک هفتم شویم ،وجود دارد .هنوز شرایط کرونا در کشور شکننده است و تعداد افراد حساس برای ابتال نسبتا باال
هستند .تاکنون پنج واریانت هشداردهنده داشتیم که شامل آلفا ،بتا ،گاما ،دلتا و ُامیکرون بودهاند که گاما به ایران نیامد.

گزارش

البرز

تذکر «امام جمعه فردیس»
به مسووالن استان:

«امام جمعه کرج» مطرح کرد:

وضعیت اداره فردیس
رضایت بخش نیست

مریم آقانوری
خبرنگار

امام جمعه فردیس در
خصوص عدم نظارت
کافی بر اصناف ،گرانیها و
کمفروشیها به مسووالن
استان تذکر داد و گفت:
وضعیت اداره شهرستان
رضایتبخش نیست .اداره
شهرستان با انبوهی از

مشکالت یک ژنرال میخواهد.
«حجت االسالم سیدابراهیم حسینی» -امام جمعه شهرستان
فردیس -در خطبههای نماز جمعه فردیس ،ضمن گالیه از
عدمنظارت کافی بر بازار و گرانیها ،اظهار کرد :گرانیهای
افسارگسیخته و کمفروشی نتیجه عدمنظارت بر اصناف است،
به مسئوالن ارشد استان تذکر میدهم وضعیت اداره شهرستان
رضایتبخش نیست ،مردم با مشکالت مواجه هستند چه کسی
باید پیگیری کند؟! وی با تاکید بر اینکه اداره شهرستان فردیس
با انباشتی از مشکالت یک ژنرال میخواهد ،افزود :امیدوارم
مشکالت مدیریتی با درایت و اهتمام استاندار البرز به حل
مشکالت شهرستان حل شود .مشکل ترافیک و اتوبوسرانی
هم با همت شهرداری و احداث جادههای مناسب و خرید ۲۰
دستگاه اتوبوس بهزودی حل میشود.
خطیب جمعه فردیس با تاکید بر لزوم ارتقای امنیت در
شهرستان ،گفت :مشکل امنیت و برخورد با سرقتها با جدیت
و اهتمام دادستان انقالبی و پرتالش شهرستان و ارتقاء سطح
نیروی انتظامی با تالش و پیگیریهای نماینده ولی فقیه
حضرت آیتاهلل حسینی همدانی و سردار محمدیان فرماندهی
محترم انتظامی استان البرز بهزودی مرتفع میشود.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم حفظ وحدت و
انسجام در جامعه ،افزود :چرا برخی از مسئوالن و جریانات
سیاسی خیرهسری و لجاجت میکنند؟ ظرفیت ،فهم و بصیرت
داشته باشید ،با لجاجت مصالح شهر ،استان و کشور را به
مخاطره نیندازید ،ندای رهبری دعوت به انسجام و وحدت است،
اما عمل ،شعار و حرکت برخی تفرقهافکنی است.
حجتاالسالم حسینی خاطر نشان کرد :از لجاجت بپرهیزید كه
آغاز آن نادانى و فرجامش پشيمانى است .متاسفانه یکی از
آفات مدیریت جامعه همین لجاجت است که باعث بسیاری
از توسعه نیافتگیها و خسارت به مملکت و ملت شده است.
امام جمعه شهرستان فردیس با دعوت همه به بصیرت و
خردورزی برای حمایت از منافع ملی در سیاست خارجی گفت:
در قضیه اوکراین همه فهمیدند که اعتماد به آمریکا سراب
بود .حتی دولتهای سعودی و امارات و مصر فهمیدند لذا به
تقاضای بایدن نه گفتند و از او تضمین خواستند اما برخی از
جریانات سیاسی یا نفهمیدند یا خودشان را به نفهمی زدند.
وی تصزیح کرد :ما نه زیر بار سلطه شرق و نه غرب نمیرویم اما
از همکاری و حمایت روسیه و چین در خنثی کردن تحریمها
و مقابله با آمریکای جنایتکار استقبال کرده و استفاده میکنیم،
ما مخالف جنگ هستیم اما ریشه فتنهگران و آتشافروزان که
آمریکاییها هستند را میخشکانیم .از حمله به غیر نظامیان و
زیرساختهای حیاتی یک کشور ناراضی هستیم.
امام جمعه فردیس در پایان گفت :ما در مذاکرات هستهای با
مقاومت دشمن را به عقب برگرداندیم ،کشورهای اروپایی در
جلسه حکام وادار شدند که به حق ایران اعتراف کنند لذا با
صراحت گفتند لغو تحریمها بخش مهمی از توافق برجام است.

استان ها

خانوادههای شهدا از ناهنجاریها ناراحتند

آیتاهلل سیدمحمدمهدی حسینیهمدانی در نماز جمعه
 ۲۰اسفند کرج به فرارسیدن روز بزرگداشت شهدا و
تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرد و گفت:
شهدا جان خود را برای تداوم انقالب و کوتاه کردن دست
اجانب فدا کردند.
حسینی همدانی با بیان اینکه استان البرز  ۵۰۰۰شهید
دارد اما سوال این است که چند نفر از دانشآموزان با
این شهدا آشنا هستند ،افزود :در رساندن پیام شهدا به
مردم ضعیف عمل کردهایم .دانشآموزان باید درباره
تقدیم شهدا در راه دفاع از میهن آشنا شوند.
وی با اشاره به برگزاری مراسم روز درختکاری در استان،
خاطرنشان کرد :کاشت نهال به نام  ۵۰۰۰شهید استان
اقدام زیبایی بود .همچنین حسینی همدانی با بیان
اینکه خاطرات شهدا زنده کننده دل و روح انسان است،
گفت :دیدار با خانواده شهدا در روز عید اقدام مهمی
بود که به فراموشی سپرده شد و باید در سال جدید
احیا شود.

امام جمعه کرج خاطرنشان کرد :برخی از خانوادههای
شهدا از ناهنجاریهای اجتماعی ناراحت هستند؛
برخی امروز در مالءعام حرمتشکنی
میکنند و این زیبنده نظام
اسالمی نیست و باید با
تخلفات مقابله شود .دستگاه
قضایی و انتظامی باید با
ناهنجاریهای استان البرز
مقابله کنند ،حکومت اسالمی
موظف است در مقابل حرام و
گناه ایستاده و با آن مقابله کند.
برخی مراسمات برگزار شده
در استان البرز حرام
است ،مراسمی در
یک سالن گرفته

میشود که شئونات در آن رعایت نشده و حرام بین
است و انتظار از دستگاههای مسئول مقابله با این
اتفاقات و ناهنجاریها است.
امام جمعه کرج درباره فروش برخی لباسهای نامناسب
در کرج هم تذکر داد و در ادامه به موضوع احیای برجام
هم اشاره کرد و خواستار هوشیاری در برابر ترفندهای
دشمنان در مذاکرات شد و گفت :حضور منطقهای
و عمق راهبردی و پیشرفتهای هستهای و قدرت
دفاعی قابل معامله نیست .وی افزود :مردم ایران
به غرب بی اعتماد هستند ،غرب باید تضمین دهد
و تعهدات غربیها باید راستی آزمایی
شود ۴+۱ .نباید به خطوط قرمز
ایران نزدیک شوند ،تیم مذاکره
کننده همه شروط و اصول
مورد نظر در مذاکره را باید
برای حصول نتیجه رعایت
کنند.

اصفهان

«مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان» مطرح کرد:

اصفهــان درمسیرانفجاراست
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

سیدمحمد طباطبایی در مجمع سالیانه هیأت
ورزشهای همگانی اظهار کرد :باید از کسانی که در
گذشته براساس توانمندی و داشتههای خود توانستند
برای همگانی کردن ورزش در جامعه کمک کردند،
تشکر کرد .تیمسار شیرانی از روُسای سابق هیأت
ورزشهای همگانی با  ۸۵سال سن ،همواره پیگیر
مسائل و مشکالت و همچنین رشد و اعتالی هیأت
ورزشهای همگانی بود و در دورههای بعدی رؤسای
مختلف نیز همین گونه همکاری های الزم را به عمل
در آوردند.
وی افزود :خوشحالم که رضا صادقی ،سرپرست هیأت
در این مدت کوتاه شعار خود بنده را سرلوحه کار خود
قرار داده و در همین مدت کوتاه اقدامات بسیار خوبی
در زمینه سختافزاری و نرمافزاری انجام داده است و
این نشان می دهدکه وی نیز به دنبال پست نبوده،
بلکه به دنبال انجام کارهای مثبت و رشد هیأت بوده
است ،حتی اگر روزی در این پست نباشد.
وی افزود :یکی از امتیازاتی که فدراسیون ورزشهای
همگانی دارد ،این است که در رأس فدراسیون شخصیتی
قرار گرفته است که از جنس ورزش می باشد و مدیری
است اخالقمدار که نگاه توسعهمحور دارد .کسی که

برنامه های چهارساله را با توجه به تمام ظرفیتهای
موجود تدوین کرده و با تمام ارگانها تعامل خوبی دارد
و شعار و عمل وی یکی است.
وی ادامه داد :تفاهمنامههای ایجاد شده از سوی
فدراسیون به نفع ورزش کشور است ،همه ارگانهای
کشور در همگانی کردن ورزش سهیم خواهند بود
ً
وقطعا با هم بودن مسیر رسیدن به هدف را کوتاهتر
میکند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با وخیم

خواندن وضعیت آالیندههای اصفهان تأکید کرد :استان
اصفهان در کریدور آالیندگیهای صوتی و صنعتی قرار
دارد و بهنوعی در مسیر انفجار است که باید تمامی
ارگانها و سازمانهای مرتبط برای بهبود این شرایط به
دنبال راهکاری مناسب باشند.
وی با اشاره به مؤلفه های توسعه پایدار گفت :در
توسعه پایدار ،بحث جمعیت مهم است که استان

اصفهان بیش از پنج میلیون نفر را درخود جای داده،
مؤلفه دیگر ،بحث اقتصاد است که اصفهان یکی از
موتورهای پرقدرت اقتصاد کشور محسوب میشود.
وی افزود :سومین مؤلفه ،محیط زیست است .اگر این
سه مؤلفه با یکدیگر رشد نکنند ،ساختارهایی که در حال
رشد هستند با شکست روبرو خواهندشد ،امروز هیأت
ورزشهای همگانی با هر سه مؤلفه جمعیت ،اقتصاد و
محیط زیست سر وکار دارد.
طباطبایی خاطرنشان کرد :فدراسیون حرکت خوبی را
شروع کرده و از هیأت میخواهم که این مسیر را ادامه
دهد ،شهرداری ،بسیج و سایر ارگانها میتوانند در
این مسیر کمک های زیادی به هیأت نمایند .هیأت
هم باید با تشکیل کمیته شورای راهبردی و اتاق فکر،
شرایط بارش فکری ایجاد کند.
وی تصریح کرد :داشتن نگاه کالن به ورزش همگانی
به ما کمک میکند که در آینده دیگر به دنبال ارائه آمار
باالی بیماریهای مختلفی از جمله «ام اس» که در
استان بیداد میکند ،نباشیم.
سید محمد طباطبائی مدیرکل ورزش و جوانان استان
تصریح کرد :همه شما میتوانید یک مطالبهگر باشید و
بعنوان عضوی از اتاق فکر ،برای سالمت جامعه تصمی م
گیری کالن بکنید.
طباطبایی گفت :شیوع ویروس کرونا نقش هیأت
ورزشهای همگانی را برای ما مشخص کرد ،در این
دوران ورزش به خانهها برده شد و هیأت با برنامهریزی
و پویشهایی که داشت از جمله پویش ورزش در
خانه که تبدیل به یک پویش کشوری شد ،به نوعی به
توسعه و همگانی کردن ورزش همگانی کشورمان به
ویژه استان اصفهان کمک کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با وخیم خواندن وضعیت آالیندههای اصفهان
تأکید کرد :استان اصفهان درکریدور آالیندگیهای صوتی و صنعتی قرار دارد و بهنوعی در مسیر
انفجار است که باید تمامی ارگانها و سازمانهای مرتبط برای بهبود این شرایط به دنبال راهکاری
مناسب باشند.

فرهنگی

سازمان جهانی بهداشت :همهگیری کرونا تا نقطه پایان فاصله دارد
سازمان جهانی بهداشت بعد از گذشت دو سال از آغاز همهگیری ویروس کرونا هشدار داد :این همهگیری تا پایان یافتن
فاصله داد .دو سال پس از اعالم همه گیری ،بیش از شش میلیون نفر جان خود را از دست دادند ،هرچند که این سازمان
چندین بار از کاهش نرخ ابتال و مرگ و میر ناشی از کرونا سخن گفته است اما رئیس این نهاد بهداشتی اعالم کرد :این همه
گیری از نقطه پایان گرفتن دور است و اگر در جایی پایان نگیرد در هیچ کجای دیگر هم تمام نمی شود.
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فرهنگ و هنر

«مدیرعامل صندوق اعتباری هنر» مطرح کرد:

ارائه بیش از  ۶هزارمیلیارد ریال تسهیالت حامییت به اصحاب فرهنگ ،هرن و رسانه

«سیدمجید پوراحمدی»  -مدیرعامل صندوق اعتباری هنر -با
تشریح فعالیت ها ،اقدامات و عملکرد صندوق اعتباری هنر
سال جاری به ویژه در دولت مردمی طی  ۲۰۰روز اخیر به
عنوان اقدامات کوتاه مدت در نشست با رسانه ها در محل
این صندوق ،اظهار داشت :موضوع حمایت از هنرمندان و رفع
مشکالت و دغدغه های این قشر فرهیخته و ایجاد زمینه
هایی برای حمایت و برطرف کردن مسائل آنها به عنوان وعده
داده شده در ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم و دکتر
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این
وزارتخانه ،همواره به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفت
و باجدیت تا به امروز دنبال شده و بسیاری از وعده ها نیز
محققشدند.
تحقق واکسیناسیون اصحاب فرهنگ و هنر با پیگیری صندوق
اعتباری هنرازگذشته تاکنون به ویژه  ۲۰۰روزگذشته این دوره
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و صندوق هنر ،پاالیش اعضا،
آغاز فرایند مجدد عضوگیری(از تعداد بیش از  ۲۰هزار متقاضی
جدید که تا  ۳۰مهر تعیین تکلیف نشده بودند بیش از  ۱۹هزار
پرونده رسیدگی و هنرمندانی که مستندات فعالیت شان کامل
و با آیین نامه مطابقت داشت ،به عضویت صندوق درآمدند،).
پیوستن فعاالن قرآن و عترت به جمع دریافت کنندگان
خدمات صندوق اعتباری هنر و ایجاد معاونت سرمایه گذاری
و اقتصاد هنر از جمله محورهای این نشست بود.
پوراحمدی در ابتدای نشست با اشاره به برنامه های راهبردی
دولت بیان داشت :دولت شعارهایی در برنامه ریزی های پیش
روی خود داشت از جمله عدالت خواهی ،شفافیت و تعامل
بین بخش های مختلف جهت دست یابی به اهداف دولت
و حمایت از اقشار کم درآمد جامعه که ما هم آن را سرلوحه
فعالیت خود قرار دادیم.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه افزود :از جمله
برنامههای وزیر محترم ارشاد آقای اسماعیلی ،ایجاد آرامش
خاطر اهالی فرهنگ و هنر به لحاظ معیشتی است .پرهیز از
مرکز گرایی و تقویت صندوق از برنامههای اصلی وزیر ارشاد
بوده و ما هم به آن توجه داریم.بازسازی ساختاری فرهنگی
و توجه به اقتصاد هنر هم برخی دیگر از اهداف بوده است.
همه این موارد باعث شد رویکردهای ما بر مبنا همین محورها
باشد.
واکسیناسیون اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه
مدیرعامل صندوق اعتباری هنردر ادامه با اشاره به شیوع کرونا
در سطح کشورموضوع واکسیناسیون اصحاب فرهنگ ،هنر و
رسانه را از جمله مواردی عنوان کرد که در دستور کار وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و صندوق اعتباری هنر قرار گرفته
بخشی از ان توسط تیم مدیریت قبلی پیگیری شده بود.
پوراحمدی تصریح کرد :موضوع واکسیناسیون اصحاب
فرهنگ ،هنر و رسانه به نوعی منجر به ترغیب آحاد مردم به
تزریق واکسن شد چراکه آنها به عملکرد اقشارهنرمند و رسانه
ای توجه ای ویژه دارند و به نوعی الگو گیری می کنند.
پاالیش اعضا روال قانونی صندوق اعتباری هنر است
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ،در بخش دیگری از سخنان
خود پاالیش اعضا در این صندوق را روالی عادی و طبیعی
دانست وگفت :براساس دستورالعمل موجود هر سه سال یک
بار باید اعضای صندوق مدارک و ثبت نام خود را به روزرسانی
کنند و مدارک مورد نیاز را بارگذاری نمایند .متاسفانه افرادی
هم در این میان در دوره های قبل با بارگذاری مدارک جعلی
به عضویت این صندوق درآمده اند که اصال هیچگونه فعالیت
هنری ندارند.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ،مالک تشخیص جذب وثبت
نام اعضا را معاونت های مرتبط وزارت ارشاد،خانه های
کتاب ،سینما ،تئاتر ،موسیقی ،انجمن هایی که درارتباط با
این صندوق هستند همراه با ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی
استانهای سراسر کشور برشمرد و تصریح کرد :تالش و تاکید
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی حمایت همه جانبه از اصحاب

فرهنگ و هنر و رسانه است ازاین رو مصمم به ارائه خدمات و
تسهیالت به هنرمندان هستیم تا افراد غیرهنرمند حذف و تنها
اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه و فعاالن این حوزه ها از خدمات
و تسهیالت صندوق اعتباری هنر بهره مند شوند.
وی افزود :هم اکنون بیش از  ۸۹هزارنفر عضو صندوق هستند
در مبحث پاالیش با استان ها ،خانه ها و انجمن ها مکاتباتی
داشتیم .که در نتیجه بررسیها افرادی شناسایی شدند که
همچنان فعال هستند .تعدادی هم فوت شده بودند و تعدای
هم اعالم شد که مستنداتی ندارند و هنرمند نیستند .مجموع
این افراد حدود  ۹هزار نفر از  ۸۹هزار نفر است.
وی در ادامه گفت :از تعداد  ۹هزار نفر طرح پاالیش تعداد
 ۲۸۶۵نفر مدارک و مستندات خود را بارگذاری کردند و از
خدمات صندوق بهره مند می شوند .سایر افراد را نیز منتظر
دریافت مدارکشان هستیم.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به توقف عضوگیری در
دوره گذشته گفت :عضوگیری صندوق بنا بر مصالح و دالیلی
به مدت چندین ماه متوقف شده بود و قریب به ۱۵هزار نفر
در انتظار تایید عضویت صندوق بودند که از اول آبان ماه
 ۱۴۰۰فرایند عضو گیری آغاز و تا شب یلدا ۵به این تعداد
 ۵هزار نفر دیگر اضافه شدند .از تعداد بیش از  ۲۰هزار
متقاضی جدید ،بیش از  ۱۹هزار پرونده رسیدگی
و هنرمندانی که مستندات فعالیت شان کامل
و با آیین نامه مطابقت داشت ،به عضویت
صندوق درآمدند .مابقی افراد پرونده هایشان
در دست بررسی است که تا قبل از واریزی عید
تعیین تکلیف خواهند شد.

صدور بیش از  ۷۳هزار
کارت هنر
مدیر عامل صندوق
اعتباری هنر با
اشاره و تشریح
کارکرد کارت هنر
 ،گفت :در حال حاضر از حدود بیش از  ۸۹هزار عضو فعلی
صندوق اعتباری هنر ۷۳ ،هزار نفر دارای هنر کارت هستند.
تمامی کارهای مالی ،پرداختی ،تقدیم بسیاری از بسته های
حمایتی و تسهیالت نیز از همین طریق به اهالی فرهنگ
و هنر و رسانه ارائه می شود .تمام تالش خود را می کنیم
که پروسه صدور تا تحویل کارت هنر به کمترین زمان امکان
تقلیل پیدا کرده و اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه بدون دغدغه
بتوانند این کارت را دریافت و از مزایای آن بهره مند شوند.
بیمه تامین اجتماعی اعضای صندوق هنر به حدود
 ۴۴هزار نفر رسید
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه این نشست به
اقدامات این صندوق در جهت ارائه بیمه های مختلف اشاره
کرد و افزود :هم اکنون بیش از  ۴۳هزار و  ۸۰۰نفر از اعضای
ما بیمه تامین اجتماعی هستند و که این تعداد در طول سال
افزایش پیدا می کنند .روند بیمه شدن اعضا تا سال  ۹۹حدود
 ۳۹هزار نفر بود.براین اساس  ۴۳۶۰نفر طی سال جاری به
تامین اجتماعی معرفی و هم اکنون حدود  ۴۴هزار نفر تحت
پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
به گفته وی ،با توجه به ثبت نام و عضویت اعضا هم اکنون
درخصوص بیمه های درمان و تکمیلی هم حدود ۳۶هزار
نفر را تحت پوشش این بیمه ها در صندوق و اعتباری هنر
داریم که حدود  ۷۰درصد از بیمه تکمیلی این اعضا توسط
این صندوق به صورت یارانه به آنها تعلق می گیرد .الزم به
ذکر است علیرغم افزایش چشمگیر تعرفه های شرکت بیمه
براساس سیاست حمایتی ،صندوق افزایش نرخ حق بیمه را
ر ً
اسا پرداخت نمود.
وی اضافه کرد :تا این لحظه برای  ۲۶۸۳نفر از مستمریبگیران
دارای از کار افتادگی و ناتوان در حوزه فعالیت های هنری ،در
قالب کمک مستمری مقرری ماهیانه واریز می شود که تعداد

 ۲۳۶۵نفر در قید حیات و تعداد  ۳۱۸نفر از ورثه مستمری
بگیرهستند.

اصالح شیوه نامه پرداخت کمک مستمری
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه سخنان خود به
کمک مستمری به افراد کمتوان و سالخورده اعضای صندوق
که رقمی حدود دوهزارو ۶۸۳نفر هستند اشاره کرد و از اصالح
شیوه نامه پرداخت کمک مستمری به عنوان یکی از اقدامات
در دور جدید مدیریتی نام برد .در حال حاضر  ۵۰۰نفر زیر نظر
طرح تکریم صندوق اعتباری هنر هستند.
افزایش مبلغ طرح تکریم و کمک مستمری اصحاب فرهنگ
و هنر از دیگر مواردی بود که مدیرعامل صندوق اعتباری هنر
درباره آن گفت :براین اساس مبلغ طرح تکریم از  ۸۰۰به یک
میلیون و  ۲۰۰هزارتومان و کمک مستمری از  ۲۵۰به  ۴۰۰هزار
تومان افزایش یافت.
ارائه انواع تسهیالت و بسته های حمایتی
مدیر عامل صندوق اعتباری موضوع ارائه انواع تسهیالت و
پرداخت آنها را به عنوان دیگر محور این نشست مورد اشاره
قرار داد و اظهار داشت :طی سال جاری حدود دو هزارو
 ۲۵۹نفر از تسهیالت ارائه شده این صندوق بهره
مند شدند .به عنوان مثال در بخش کارآفرینی به
 ۵۴نفر تسهیالت حدود  ۱۴میلیارد تومان تعلق
گرفته وپرداخت شده است.
پوراحمدی در ادامه از «یادمان» « ،شمیم» و
«جوانه» به عنوان دیگر طرحهای ارائه تسهیالت
از سوی صندوق اعتباری
هنر یاد کرد و گفت:
تاکنون  ۱۱۰۰نفرهم به
بانک عامل معرفی و
وام درخواستی
خود را دریافت
کرده و مابقی
نیز در اسرع وقت دریافت خواهند کرد .حدود  ۱۰۰۰نفر نیز در
حال بررسی درخواست هایشان قرار دارند تا تسهیالت بگیرند.
وی همچنین از حذف گواهی کسر از حقوق و کاهش کارمزد
از چهار درصد به دو درصد را از دیگر اقدامات  ۲۰۰روزگذشته
این صندوق برشمرد و گفت :تمامی امور مربوط به دریافت وام
و تسهیالت کامال مجازی با ورود به سامانه بانک عامل انجام
می گیرد در واقع بانک به منازل مردم رفته است.
طرح شمیم در راستای جوان سازی
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه از طرح شمیم
هم به عنوان طرحی در راستای جوانسازی یادکرد و افزود:
در این طرح طوری برنامهریزی در سطح کشور شده تا همه
واجدان شرایط بتوانند از تسهیالت این طرح بهره مند شوند.
البته تاکنون پرداختی هایی هم در این زمینه داشتیم و
همچنان ادامه دارد.
به گفته وی ،براساس طرح شمیم به هریک از اعضای صندوق
اعم از اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه که ازدواج کنند مبلغ پنج
میلیون تومان بالعوض تقدیم می شود و  ۳۰میلیون تومان
هم با نرخ  ۲درصد کارمزد در قالب وام و تسهیالت تعلق
میگیرد .تا به امروز ۲۹نفر از این طرح استفاده و بهره مند شده
اند وحدود  ۲۴درخواست جدید هم در صف انتظار هستند.
طرح جوانه حمایتی در ارتباط با فرزندآوری
پوراحمدی از طرح جوانه هم به عنوان دیگر طرح تسهیالت
حمایتی صندوق در ارتباط با فرزندآوری اعضاء یادکرد و گفت:
براساس این طرح هریک از اعضای صندوق که صاحب فرزند
شوند پنج میلیون بالعوض و  ۳۰میلیون تومان تسهیالت
بصورت وام تعلق می گیرد .تاکنون حدود  ۶۷نفر از این طرح
بهره مند و مدارک مابقی متقاضیان نیز در حال بررسی است.
مدیر عامل صندوق اعتباری هنر در عین حال تاکید کرد که

ارائه تسهیالت و بسته های حمایتی از جمله موارد تاکیدی
دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی بوده
و هست که از ابتدای قبول مسئولیت قول و وعده آنها را داده
و با جدیت پیگیری و محقق شد.

ایجاد و راه اندازی واحد نامداران
پوراحمدی در ادامه سخنان خود از راه اندازی و ایجاد «واحد
نامداران» خبر داد و اظهار داشت :حدود  ۸۶۲نفر از اعضا
دارای نشان درجه یک هنری و شماری نیز پیشکسوت با سن
باالی  ۶۰سال هستند که این عده به صورت ویژه مورد توجه
صندوق اعتباری هنر هستند از این رو با توجه به شیوع کرونا
و مشکالت ناشی از آن برای هنرمندان گرامی و فرهیخته
تالش کردیم با راه اندازی واحد نامداران به این قشر فرهیخته
خدمات رسانی نمائیم .واحد نامداران یکی از بخش های فعال
این صندوق طی سال آینده خواهد بود که اهتمام ویژه به آن
خواهیم داشت.
به دنبال تسهیل گری هستیم
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه موضوع بیمه
هنرمندان را از موضوعات و برنامه های اصلی این صندوق در
سال آینده برشمرد و گفت :هدف ما این است تا صندوق یا
ت و به
موسسهای ایجاد شود تا بیمه هنرمندان سریعتر و درس 
موقع انجام شود .باید برای رسیدن به اهداف وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی و صندوق اعتباری هنر تسهیلگری کنیم.
اطلس تولید و ارائه آثار
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر یکی از مهمترین کارها و
اقدامات این صندوق در سال آینده را «ایجاد اطلس تولید و
ارائه آثارهنری» عنوان کرد و گفت :هر کشور ذائقهای دارد و
براین اساس به برخی هنرها بیشتر توجه میکنند .هر کشوری
ذائقههای متفاوت و خاص خودشان را دارند .درمورد ذائقه
های کشورها اطلسی وجود ندارد از این رو باید تالش کنیم
با ایجاد این اطلس مسیری را طراحی کنیم تا هنرمندان
بدانند چه آثاری را در گالری کشورهای مقصد مدنظر داشته
و خریدارهستند تولید و عرضه کنند .به عنوان مثال سبکی
در ایران مورد استقبال برخی قرار می گیرد اما همین سبک
در کشورهای دیگر مورد توجه نیست و ذائقه و سبک دیگری
را مدنظر دارند که باید شناسایی و نسبت به آن عالقه مندی
و ذائقه ای که وجود دارد آثار را تولید و در کشورهای مقصد
عرضهنمائیم.
برنامه ریزی برای بازارهای مرزی هنر
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از برنامه ریزی در بازارهای
مرزی هم خبر داد و افزود :صندوق اعتباری هنربه عنوان
متولی دنبال کار گالری هتلها خواهد بود .در این طرح
که به دنبال کسب مجوزهای آن هستیم ،حراجیها هم
مدنظر هستند ا زاین رو نیاز است تا متولی داشته باشد و
روشمنسجمی ایجاد شود.
اصالح آئین نامه صندوق هنر رویکرد سال آتی
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در خاتمه سخنان خود
ضمن پاسخ به سواالت مطرح شده خبرنگاران ،از اصالح آئین
نامه صندوق اعتباری هنر به عنوان یکی از رویکرد های این
صندوق یادکرد و گفت :به دنبال این هستیم تا ضمن اصالح
آیین نامه موجود صندوق ،آییننامه جامعیت پیدا کند.
به گفته وی ،بسیاری از رشتهها و رسته ها درآییننامه
خوب دیده نشدهاند از این رو دنبال رفع نواقص آنها
هستیم .پیگیرهستیم تا افراد هنرمند برای عضویت
کمترین زمان را سپری کنند .این موارد از ابتدای سال ۱۴۰۱
نهایی خواهد شد .به عنوان مثال روند و پروسه معرفی
اعضا به تامین اجتماعی هم فصلی است تالش می کنیم
این مورد هم اصالح تا این پروسه در حداقل ترین زمان
ممکن انجام شود.
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سخندان از ریاست دپارتمان داوری کنار رفت
رضا سخندان رئیس دپارتمان داوری فدارسیون فوتبال دیگر در این سمت نخواهد بود و قرار است به زودی نفر
جایگزین او انتخاب شود .گفته میشود؛ علیرضا سهرابی یا رسول فروغی شانس این را دارند که جانشین سخندان در
دپارتمان فدراسیون فوتبال شوند.

دیدگاه

سوژه

فردا خیلی دیر است؛

بساط این بیاخالقیها را جمع کنید!
چندی پیش دیدار تیمهای
فوتبال «پورتو» و «المپیک
لیون» با برتری تیم فرانسوی
به پایان رسید و داور این
دیدار اشتباهات تاثیرگذاری
داشت ،آنجا که توپ در
حمیدرضا تیموری
محوطه جریمه با دست
نویسنده
مدافع لیون برخورد کرد
و بازبینی صحنه در  VARنیز نتوانست داور را متقاعد کند
که خطای پنالتی اتفاق افتاده است .گرچه اشتباهات داور
در بازی همچنان ادامه داشت ،تا جایی که خطای واضح
مدافع لیون در پشت محوطه هجدهقدم بر روی «مهدی
طارمی» -ستاره فروزان فوتبال ایران -خطا تشخیص داده نشد،
البته گل آفسایدی که پورتو وارد دروازه لیون کرد هم ،روح
حرفهایگری را میان دو باشگاه نشان داد جایی که هیچیک
از بازیکنان و مربیان دو تیم بدلیل اشتباه داور نه اعتراض
کردند ،نه کنترلشان را از دست دادند ،نه از عصبانیت وارد
زمین شدند و نه بیانیه دادند.
اینکه داوران فوتبال هم مانن ِد مابقی انسان ها اشتباه دارند
که امری قطعی است ،حتی با حضور  VARهم گاهی شاهد
اشتباهات عجیبی هستیم که نمونه آن در بازی چند شب
گذشته پورتو و لیون اتفاق افتاد .اما اعتراض به داوری در
اروپا جریمه سنگینی برای افراد خاطی در پی دارد ،ولی
شوربختانه در ایران اعتراض به داوری چنان رونق گرفته که
برخی از مصادیق بیاحترامی به داور در دنیا ،در ایران عادی
و قانونی جلوه میکند.
بیاخالقیها در فوتبال ایران ادامه دارد و ترمزی برای
جلوگیری از آن وجود ندارد .باشگاه پرسپولیس به سازمان
لیگ نامه نوشته و در آن اعالم کرده که فدراسیون فوتبال
و کمیته داوران توجه بیشتری به اشتباهات داوری به سود
برخی تیمها نشان بدهند ،این اشتباهات تعیین کننده
سرنوشت قهرمانی است .بالفاصله شاهد اطالعیه تند استقالل
علیه پرسپولیس بودیم که در این اطالعیه آمده است:
«متاسفانه مجموعهای که در سالهای اخیر به برخورداری
از حمایتهای نامتعارف شهرت یافته است و دیگر کارش
به جایی رسیده که لطف مکرر را حق مسلم خود میداند در
آستانه دربی تهران با انواع بازیهای رسانه ای مثل نامهنگاری
به سازمان لیگ و خبرسازی درباره داور دربی پیشرو ،در
ً
مجددا بر فضای داوری در دربی تهران اثر
تالش است که
بگذارد».
باری؛ فوتبال ایران در حال حاضر شبیه یک اتوبان شلوغ
شده است که همه باور دارند در این اتوبان حق با خودشان
است و هر طور برانند قطعا هرکس مقابل آنهاست مقصرند
و اشتباه میکنند .مدیران ،سرپرستان ،سرمربیان و طرفداران
تیمها بر این عقیده اند که تیم محبوبشان مورد ظلم واقع
شده و قربانی اجرای نادرست عدالت شدهاند .در دسترسترین
افراد برای اینان داوران هستند داورانی که ممکن است اشتباه
کنند.
فدراسیون فوتبال باید با تدوین آییننامههای انضباطی الگو
گرفته از آییننامههای انضباطی کشورهای اروپایی یکبار
برای همیشه بساط این بیاخالقیها را برچیند چرا که فردا
خیلی دیر است.

ورزشی

اسبق سرخابی ها» به رئیس جمهور مطرح شد؛
«مدیران
در نامه
ِ
ِ

نقض قانون و ترشیفات اسایس مغایر با سند تحول دولت مردمی

«سید محمد کاظم اولیایی» -مدیرعامل سابق باشگاه
استقالل -و «مهدی رسول پناه»  -سرپرست و رئیس
هیئت مدیره سابق باشگاه پرسپولیس -در خصوص نقض
قانون و تشریفات اساسی مغایر با سند تحول دولت
مردمی در موضوع واگذاری دو باشگاه ورزشی مردمی
پرسپوليس و استقالل نامه ای به رئیس دولت سیزدهم
نوشتند که متن آن بدین شرح است:
«ضمن اهداء ارادت و تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی
سالمتی و توفیق جنابعالی در راستای پیشرفت برنامه
های دولت مردمی و پیشگیری از هر گونه انحراف و
نواقص احتمالی و امکان ورود ضرر و خسارات مادی و
معنوی بر جامعه فوتبال دوست ایران وظیفه و تکلیف
خود دانسته ،و لذا مراتب عدم رعایت تشریفات قانونی
و عدم شفاف سازی وضعیت مالی ،نسبت به واگذاری
دو باشگاه ورزشی مردمی (پرسپوليس و استقالل) را
باستحضار عالی میرساند:
 - ۱برابر میثاق سند تحول دولت مورخ  ۸اسفند ،۱۴۰۰
تکالیف منظور شده به وزراء محترم و دستگاههای
اجرایی دولت و ارائه گزارش عملکرد اقدامات اجرایی
منطبق با این سند (بند  1و  )2و نیز رصد و پایش آن
در مرکز تحول دولت ،دستیابی به نتایج و اهداف آن
را فراهم خواهد نمود .از این رو صرف نظر از ایرادات
حقوقی و ماهیتی در نحوه واگذاری دو باشگاه مردمی
پرسپولیس و استقالل و نیز عدم رفع الزامات مرتبط
با تکالیف مدنظر کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص
این دو باشگاه ،الزم به ذکر است ،علیرغم آنکه پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری اعالم نموده که پیشتر
از این ،سند تحول دولت به اعضای کابینه محترم ابالغ
شدهاست؛ لیکن وزرای محترم مجمع این دو باشگاه و
نیز دستگاهها و سازمانهای اجرایی مرتبط با این موضوع
نسبت به مبحث هفتم بخش دوم برنامه تحول ورزش
و راهبردی منظور شده در چالش ضعف نظام ورزش
حرفهای و ملی و راهبردهای مردم یسازی نظام مدیریت
ورزش در خصوص این دو باشگاه در سند تحول دولت
مردمی برخالف تکالیف مندرج در آن ،یعنی خروج دولت
از باشگاهداری و واگذاری شرکتهای فرهنگی ورزشی

در قالب پیمان مدیریت از طریق آگهی مزایده عمومی
اقدام نمودهاند.
 - ۲بر اساس تاکید سند تحول دولت محترم
سیزدهم مبنی بر واگذاری سهام باشگاهها به روش
پیمان مدیریت ،نشان از کارشناسی ،اطالع و درایت
و دوراندیشی حضرتعالی و هیات محترم وزیران
در خصوص مزایا و برتری این روش نسبت به سایر
شیوههای واگذاری است .این در شرایطی است که
عرضه سهام استقالل و پرسپولیس در بورس عالوه
بر مشکالتی که در آینده برای این دو باشگاه و بازار
سرمایه ایجاد خواهد کرد و تضاد فاحش آن با سند
راهبردی دولت ،موجب کاهش اعتماد عمومی حتی به
سایر موارد مطرح شده در این سند خواهد ش د که عقال

امری قبیح و دور از ذهن است.
ً
مضافا در طی فرایند انجام شده با مدل افزایش
.۳
سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از دولت،
الزامات تامین و ترتیبات شفافیت و تضمین سرمایه
مشارکت مردمی لحاظ نگردیدهاست؛ از آن جمله با
مدیران و هیات مدیره ادوار پیشین این باشگاهها که
مشکالت و مصائب آنها را درک نمودهاند هماندیشی و
همفکری نگردیده و همچنین نسبت به ابهامات و نقطه
نظرات نخبگان ،صاحبنظران و پیشکسوتان این عرصه
به طریق اولی پاسخ متقن و مکتوبی ارائه نگردیدهاست.
 .۴مسلما در آینده نزدیک ،در خصوص افزایش سرمایه
انجام شده و بهرهمندی از سرمایه مادی و معنوی
تحصیل شده از طریق بورس ،بدلیل آنکه در چارچوب

و برنامهای مشخص و قابل سنجش ارائه نگردیدهاست،
ضررهای مادی و معنوی هویدا می شود و این داللت بر
آن دارد که هیچگونه برنامه تدوین شده و قابل پیگیری
درخصوص درآمدزایی پایدار و بهرهبرداری از این منابع
ارائه نشده است .همچنانکه در کدال شرکت پرسپولیس
مبلغ درآمدزایی کارگزار باشگاه ،بعنوان سهم اعظم
درآمدزایی مشخص نیست که جای بسی شگرف است
و جالبتر آنکه در مفاد آن جدول پرداختی مشخصی برای
طی سال لحاظ نگردیدهاست و حتی بخش قابل توجهی
از سرفصلهای داراییها و بدهیهای این دو باشگاه
کماکان شفافیت کافی و الزم را نداشته و نکات قابل
تامل بسیاری در این زمینه مغفول ماندهاست که پایش
آن امری ضروری و واجب الرعایه است.
از اینرو بدلیل اعتماد و جلب سرمایه ملی در این دولت
و اقبال عمومی آحاد جوانان به این دو باشگاه مراتب
معروضه که با توجه به مطالعات تطبیقی ،پژوهش های
علمی و طرح های کاربردی انجام شده توسط نهادهای
معتبر و کارشناسان خبره و مستندات قابل ارائه و
همچنین در راستای برنامه های ششم توسعه ،اقتصاد
مقاومتی و سند چشم انداز  ۱۴۰۴اعالم گردیده است .با
این وصف بیم آن دارد که تخطی از سند تحول دولت
مردمی ،این سرمایه معنوی و ملی را با چالش و مخاطراتی
روبرو نماید که جبران آن بسی هموار و سنگین و حتی
کسر اعتبار در جامعه ملی و بین المللی بهمراه داشته
باشد .فلذا ضمن قدردانی از همت و تالش های انجام شده
خواستاریم تا رفع چالشهای مربوطه و رعایت الزامات
مجامع بینالمللی فوتبال ،با تجدید نظر در نحوه عملکرد
و اجرای نظامات و مقررات قانونی در راستای سند تحول
دولت و شفافیت مسایل مالی به روز شده و استفاده از
خرد جمعی و ظرفیتهای نخبگان و انطباق با سند مترقی
دولت مردمی ،به جهت حفظ و تضمین سرمایه مادی
و معنوی آحاد جامعه  ،فرایند و نحوه واگذاری جاری و
اقدامات در حال اجرا متوقف گردد و پس از تکمیل و
اصالح موارد یاد شده اجرایی گردد.
پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما صمیمانه
قدردانی می گردد».

«سید محمدکاظم اولیایی» -مدیرعامل سابق باشگاه استقالل -و «مهدی رسول پناه»  -سرپرست و رئیس
هیئت مدیره سابق باشگاه پرسپولیس -درخصوص نقض قانون و تشریفات اساسی مغایربا سند تحول دولت مردمی
درموضوع واگذاری دو باشگاه ورزشی مردمی پرسپوليس و استقالل نامه ای به رئیس دولت سیزدهم نوشتند.
«اکیپ» مدعی شد؛

درحاشیه

مراسم اعطای توپ طال
متحول شد
فرانس فوتبال تصمیم دارد در خصوص جایزه
توپ طال تغییراتی ایجاد کند تا به واقعیت
نزدیکی بیشتری داشته باشد .طبق ادعای
اکیپ ،فرانس فوتبال میخواهد مراسم خود
را به جای پایان سال میالدی در انتهای فصل
برگزار کند و به نوعی عملکرد فصل بازیکنان
مورد مقایسه قرار گیرد .اصل مقایسه نیز بر
عملکرد انفرادی خواهد بود .به همین دلیل
انتظار میرود که توپ طالی آینده برای
فصل  ۲۰۲۲-۲۰۲۱برگزار شود و مختص سال
 ۲۰۲۲نباشد .طبق این قانون عملکرد بازیکنان
در جام جهانی در فصل  ۲۰۲۳-۲۰۲۲ارزیابی
خواهد شد .البته فرانس فوتبال در نظر دارد

تغییریدیگردرنظرسنجیکشورهاایجادکند
و فقط به مربیان ،کاپیتانان و رسانههای ۱۰۰
تیم ملی برتر دنیا در رنکینگ فیفا اجازه دهد تا
در نظرسنجی شرکت کنند .مسی سال گذشته
توپ طال را از آن خود کرد که انتقادات زیادی
به همراه داشت و بسیاری معتقد بودند که
لواندوفسکیشایستگیبیشتریدارد.

رسمی اعالم شد؛

تغییرساعت  ۲دیدارآینده تیم ملی
فوتبال ایران
تیم ملی فوتبال ایران در ادامه بازیهای
مرحله انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر اوایل
فروردین  ۲دیدار برگزار خواهد کرد .ملی
پوشان کشورمان طی روزهای  ۴و  ۹فروردین
به ترتیب مقابل کره جنوبی و لبنان به میدان
خواهندرفت.
پیش از این طبق برنامه منتشر شده در سایت
کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم ملی ایران قرار
بود از ساعت ( ۱۵:۳۰به وقت ایران) به مصاف
کره جنوبی برود و ساعت  ۱۶نیز با لبنان بازی
کند ،اما سایت  AFCبرنامههای خود را به روز
رسانی کرده و ساعت این  ۲دیدار را تغییر
داده است.

بر این اساس ایران با کره جنوبی ساعت
 ۱۴:۳۰چهارم فروردین در ورزشگاه جام
جهانی سئول به دیدار هم خواهند رفت.
از سوی دیگر طبق برنامه جدید ،تیم ملی
فوتبال کشورمان از ساعت ۱۵نهم فروردین در
ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد مقدس ،میزبان
تیم ملی لبنان خواهد بود.

چلسی در آستانه انحالل و نابودی!
پس از تحریمهای دولت انگلیس علیه آبراموویچ مالک باشگاه چلسی ،این باشگاه حق بلیت فروشی ندارد ،حق
فروش هیچ محصولی با برند خود ندارد لباس و محصوالت ورزشی ،خرید و فروش و تمدید با بازیکنان امکان
پذیر نیست! همچنین چندین خبرگزاری اعالم کردند امکان دارد این باشگاه از لیگ سال آینده کنار گذاشته
شود و به لیگ دو سقوط کند!

ورزشی

نویسنده و روزنامه نگار

شکرگزاری برکت میآورد و ناسپاسی موجب زوال برکت
است .اص ًال ایکاش به انداره پرندهها شاکر باشیم،
پرندگانی که اینروزها بخشی از جامعه شهری شدهاند،
مثل کفتر ،چغوک ،یاکریم و حتی کالغ .یکهفته هر
ِ
برای آنها میپاشی ،صدای
روز صبح دو مشت ارزن ِ
شکرگذاریشان را به عینه میبینی و میشنوی .حتی
پس از مدتی دیگر از تو فرار هم نمیکنند.
اما ایکاش برخی انسانهای همیشهطلبکار هم
قدر یک چغوک مرام داشتند .برخیها که
وقتی به منصبی میرسند با همه طلبکارانه
برخورد میکنند و از نرمی طرف مقابل
سوءاستفاده میکنند .اما رئیس یکی از
فدراسیونهای ورزشی کشورمان هم گویا
از این دست آدماست .خیلی تالش
میکند خود را مردمی نشان دهد،
سعی میکند همه را وامدار خود
کند ،تالش میکند سوار بر
موج رسانهها شود و البته
متفاوت باشد.
جنابشان مدتهاست

دیدگاه
امان از افراد ناسپاس؛

در روز پیروزی سپاهان و ذوب آهن؛

که تصور میکند آسمان باز شده و او تنها به زمینآمده.
البته ناگفته نماند که خاکی بودن و مردمی بودن را
ً
یقینا خاکی بودن به
خو ِد مردم تشخیص میدهند.
این نیست که در جلسه فدراسیونها با رئیس کمیته
المپیکبا لباس اسپورت پشت میکروفون قرار بگیرید و
بجای سپاسگذاری و یا حداقل ناسپاسنبودن ،تندترین
حمالت را متوجه یکی از بهترین روسای کمیته کنید.
گرچه او پیش از این و هنگامی که در ورزشگاه آزادی
فضای سبزی را احداث کرد ،استقبالی طلبکارانه از وزیر
ورزش داشت و جالب است که همهجا هم جار میزند
که با اعتبارم انجام دادهام .او میخواهد ادای صفایی
فراهانی و مرحوم یزدانیخرم را در بیاورد ولی؛ دال تا
بزرگی نیاری بدست-بجای بزرگان نشاید نشست...
اما در مقابل ناسپاسی عدهای باید از قدرشناسی رییس
فدراسیون کبدی نام برد که در همان جلسه به احترام
رییس و دبیرکل میایستد و از دیگران دعوت
میکند که به احترامشان بلند شوند و
دل پاک
دست بزنند و اینکار برگرفته از ِ
رئیس جوان فدراسیون کبدی است ،چرا
که او را میشناسم که اینگونه از او
میگویم ،وگرنه صالحی
امیری و همچنین
رئیس کبدی نیازی
به این چیزها ندارند.
اورسجی برخالف
برخی ناسپاسیها
میگوید :با وجود
تنگناها و تحریمها

و فشار ناخواسته ناشی از کرونا ما باید ممنون آقای
صالحی امیری باشیم که بیش از آنچه مصوب هست به
فدراسیونها کمک کرده و مهمتر از بودجه شخصیت و
نوع برخورد دکتر صالحی امیری است که واقعا نمونهی
کامل یک مدیر پخته و مسلط است.
باری؛ امروز ورزشیها حسرت روزی را میخورند که
مجلس به صالحی امیری برای وزارت ورزش دولت اول
روحانی رای اعتماد نداد تا جا برای محمود گودرزی و
سپس سلطانیفر باز شود و فاجعه برای ورزش کشور رخ
دهد .متاسفان ه سیاهترین دوران ورزش هم همین دوران
بود ،اما اکنون که دوره ریاست چهارساله صالحی امیری
رو به پایان است ،باید دید مجمع کمیته المپیک فضا را
برای انتخاب مجدد وی باز میکند یا صالحی امیری که
زمزمه کاندیدا نشدنش هم هست ،برای همیشه میرود،
گرچه امیدواریم در صورت نماندن او ،یک مدیر در حد
و اندازههای امیری بیاید ،اگرچه با توجه به گزینههای
احتمالی بعید است کمیته المپیک این موقعیت را
حفظ کند.
و اما نکته آخر؛ رئیس فدراسیون هاکی هم که سوابق
فوق درخشانی! در مناصب قبلی داشته و با راههای
تودرتو به ریاست این فدراسیون رسیده ،در جلسه
مشترک با صالحی امیری خواست از آب گل آلود ماهی
بگیرد و خودش را فردی متفاوت نشان دهد که با جواب
منطقی و قاطع صالحی امیری رفت زیر میز تا جایگاه
خودش را مِ نبعد بداند .صالحی امیری با واکنش تند
و منطقی گفت« :کاش حداقل الفبای مدیریت را بلد
بودی ،با این ادبیات نشان دادی که دنبال چه اهدافی
هستی»...

باری؛ امروز ورزشیها حسرت روزی را میخورند که مجلس به صالحی امیری برای وزارت ورزش
دولت اول روحانی رای اعتماد نداد تا جا برای محمود گودرزی و سپس سلطانیفر باز شود و فاجعه برای
ورزش کشور رخ دهد .متاسفان ه سیاهترین دوران ورزش هم همین دوران بود.

وقتی هیچ چیز قطعی نیست؛

معمای حضورتماشاگران دردربی!
است که هنوز مصوبهای برای ما نیامده و به شکل
قطعی اجازه حضور تماشاگران به ما داده نشده است».
صحبتهای اصولی باعث شد که سهیل مهدی ،رئیس
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال در گفتوگویی
تلویزیونی راجع به حضور تماشاگران در داربی توضیح
دهد .او گفت« :اولین موضوع درباره داربی ،بحث

تماشاگران بود .مصوبه شورای تامین استان تهران و
دستورالعمل شورای عالی وزارت کشور برای حضور ۳۰
درصدی تماشاگران صادر شده است .شورای تامین
هر استان میتواند تا سطح  ۳۰درصد اجازه حضور
تماشاگران داده شود».

حفظ فاصله  ۶امتیازی استقالل
با پرسپولیس در آستانه دربی
با غلبه پرسپولیس و استقالل بر تیمهای نفتی ،فاصله امتیازی
دو تیم در آستانه دربی  ۹۸پایتخت شش امتیاز باقی ماند.
هفته بیستودوم بیستویکمین دوره لیگ برتر فوتبال روز
جمعه با پنج دیدار آغاز شد که با توجه به برتری صدرنشینان،
تغییری در جدول به وجود نیامد.
استقالل فرهاد با کسب شانزدهمین پیروزی فصل 54 ،امتیازی
ِ
شد و به یکهتازی خود ادامه داد .پرسپولیس برد دشواری در
مسجدسلیمان به دست آورد تا در آستانه دربی 48 ،امتیازی
شود و اختالف خود را با رقیب سنتی در عدد  6حفظ کند.
این دو تیم پنجشنبه  26اسفند دربی  98را در ورزشگاه آزادی
برگزار خواهند کرد.
سرخابیها تنها باالنشینان جدول نبودند که این هفته را
با برد پشت سر گذاشتند .سپاهان در مشهد بر نساجی غلبه
کرد و با استحکام جایگاه خود در رده سوم ،همچنان به آینده
امیدوار باشد .گلگهر با توقف در سیرجان ،نتوانست جای مس
رفسنجان را در رتبه چهارم جدول بگیرد .ذوبآهن نیز در ادامه
روند صعودی خود ،پیروزی پرگلی برابر آلومینیوم رقم زد و خود
را به جایگاه نهم جدول لیگ برتر رساند .شاگردان رسول خطیبی
هم که در  13هفته گذشته در حسرت کسب پیروزی باقی
ماندهاند ،حضور در رتبهای دورقمی را تجربه کردند.
نتایج بازیهای روز نخست هفته بیستودوم لیگ برتر فوتبال
به این شرح است:
ذوبآهن اصفهان  - 4آلومینیوم اراک صفر
گلگهر سیرجان صفر  -پیکان صفر
نساجی مازندران یک  -سپاهان اصفهان 3
نفت مسجدسلیمان یک  -پرسپولیس 2
استقالل یک  -صنعت نفت آبادان صفر
برنامه دیدارهای باقیمانده هفته بیستودوم لیگ برتر فوتبال:
شنبه  21 -اسفند
هوادار  -مس رفسنجان
تراکتور تبریز  -فوالد خوزستان
فجر سپاسی شیراز  -شهرخودرو مشهد

تاتامی

درحاشیه

زمزمههای بازگشت تماشاگران به ورزشگاهها برای
داربی از هفتههای قبل آغاز شد و نخستین بار حسن
کامرانیفر ،دبیرکل فدراسیون فوتبال این موضوع
را تایید کرد و در ادامه صحبتهای حمید سجادی،
وزیر ورزش و جوانان و سهیل مهدی ،مسئول کمیته
مسابقات سازمان لیگ بر بازگشت تماشاگران صحه
گذاشت.
با این حال «احسان اصولی» -سخنگوی فدراسیون
فوتبال -در صحبتهایی که انجام داد ،اعالم کرد که
هنوز تکلیف حضور تماشاگران در دربی  ۹۸مشخص
نیست .او در رابطه با این موضوع اظهار کرد« :طبق
آخرین اطالعات من ،هنوز مجوزی درباره حضور
هواداران در بازیهای ملی و باشگاهی از سوی ستاد
مقابله با کرونا صادر نشده است .البته فدراسیون
فوتبال و وزارت ورزش درخواست آن را دادهاند اما هنوز
جواب رسمی به ما داده نشده و احتماال نزدیک داربی
تکلیف مشخص شود».
او همچنین درباره صحبتهای وزیر ورزش و جوانان
که خبر حضور تماشاگران در داربی را تایید کرده بود،
گفت« :ما فعال درخواستش را دادهایم .البته شاید من
اطالع ندارم ولی چیزی که تاکنون از آن باخبرم ،این
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لیگ برتر

امثال «صالحی امریی» را بیشرت بدانند
ایاکش قد ِر
ِ
سیدرضا فیض آبادی

روزنامه

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال اعالم
کرده که باشگاههای دیگر هم با اخذ تاییدیه میتوانند
بازیهایشان را با حضور تماشاگران برگزار کنند .مهدی
توضیح داد« :پروتکل برای کل کشور صادر شده و هر
استادیومی که به سمت تهیه زیرساختها برود و
تاییدیه نهایی را برود ،مشکلی ندارد .ابتدا بحث دو دوز
واکسن را در سامانه بلیتفروشی در نظر بگیرند و پس
از تاییدیه وزارت کشور و وزارت ورزش میتوانند حضور
تماشاگران را در این فصل داشته باشند».
البته تنها موضوع مشخص درباره حضور تماشاگران
در ورزشگاهها ،نبودن بانوان است .سهیل مهدی درباره
دلیل این اتفاق با وجود حساسیتهای فیفا بیان
میکند« :در رابطه با لیگ داخلی بر اساس حضور
آقایان است چرا که بحث مهمانپذیری و سرویسی که
به بانوان باید داده شود مانند محل استقرار و تفتیش
بدنی در زیرساختهای لیگ تامین نشده و فقط
ورزشگاه آزادی آماده است .این موضوع زمانبر است».
در هر صورت به نظر میرسد باید برای داربی آماده
هرگونه تغییر تصمیمی درباره حضور تماشاگران بود
چرا که ممکن است در دقیقه  ۹۰حضور تماشاگران در
داربی منتفی شود.

در رقابتهای بین المللی تکواندو جام
ریاست فدراسیون جهانی؛

زنان تکواندوکار ایران جام

قهرمانی را باالی سر بردند
رقابتهای بین المللی تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی
در گروه زنان که پنجشنبه  ۱۹اسفندماه با حضور  ۱۲۲بانوی
تکواندو کار از کشورهای افغانستان ،آذربایجان ،هند ،ایران،
اردن ،قزاقستان ،لبنان ،پاکستان ،ترکیه ،ازبکستان و تیم
پناهندگان در خانه تکواندو آغاز شده بود ،عصر امروز با قهرمانی
تکواندوکاران ایرانی به پایان رسید.
نمایندگان کشورمان در رده بندی نهایی با کسب  ۵مدال
طال ،سه برنز و  ۶۹۷امتیاز عنوان نخست را کسب کردند.
اردن با یک طال ،یک نقره ،یک برنز و  ۲۰۳امتیاز نایب
قهرمان شد و ازبکستان هم با یک طال ،دو برنز و ۱۷۳
امتیاز روی سکوی سوم ایستاد .قزاقستان با یک طال و
 ۱۳۵امتیاز به همراه آذربایجان با یک نقره ،یک برنز و ۸۴
امتیاز چهارم و پنجم شدند.
برترینهای این دوره از رقابتها به شرح ذیل معرفی شدند.
بهترین مربی :مهرو کمرانی (ایران)
فنیترین تکواندوکار :نسترن ،ولی زاده (ایران)
بهترین سرپرست :جام محمد امیری (تیم افغانستان)
بهترین داوران :مروت عمران (ترکیه) ،مرجان تیموری (ایران) و
پارک دونگ سیون (کره جنوبی) جام اخالق :تیم اردن

روزنامه
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