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«معاون بهداشت دانشگاه علومپزشکی استان البرز»:

«سخنگوی دولت» در نشست خبری مطرح کرد:

با واکسیناسیون بهموقع از ابتال به سرخک پیشگیری کنید

از «سیزیف» تا طرحهای شهری؛
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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا بویژه «عبدالعلى کلبادىنژاد»
ِ
عملیات کربالی « ۸شلمچه»
که  ۱۷فروردین  ۱۳۶۶در
به ِ
مقام شامخ شهادت نائل گشت را گرامی میدارد

گزارش

دولت

«دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر»:

«سخنگوی دولت» در نشست خبری مطرح کرد:

تمام انواع مخدر باید شامل

ممنوعیتکِشتدرافغانستانشوند
به گزارش «دنیای هوادار»؛ «اسکندر مؤمنی»  -دبیر کل
ستاد مبارزه با مواد مخدر -در گفتوگوی خبری درباره اعالم
ممنوعیت کشت ،تولید و قاچاق انواع مواد مخدر در افغانستان
توسط طالبان اظهار کرد :این تصمیم گرفته و اعالم شده اما
باید ببینیم این سیاست اعالمی به یک سیاست اعمالی
همانند  20سال پیش تبدیل میشود یا خیر اما در هر صورت
جمهوری اسالمی ایران از هرگونه کاهش تولید و کشت مواد
مخدر در افغانستان استقبال میکند و تمام رایزنیهای الزم را
با مجامع بینالمللی در گذشته و حال انجام داده تا به موضوع
کشت جایگزین ،معیشت مردم و کاهش تولید مواد مخدر در
افغانستانبپردازد.
وی با اشاره به مستندات موجود مبنی بر قاچاق مواد مخدر
توسط آمریکاییها و هواپیماهای ناتو در کشور افغانستان،
بیان کرد :کشورهای ناتو و آمریکاییها به توسعه کشت مواد
مخدر در این کشور دامن زدند البته فقط موافقت و تشویق
به کشت نداشتند بلکه با امکانات فنی ،تکنولوژیک ،ارائه
بذرهای پربازده و اصالح بذرها کمک کردند تا این حجم عظیم
مواد مخدر در افغانستان تولید شود که بر اساس آمار رسمی
سازمان ملل و نماینده طالبان ،بیش از  90درصد تریاک جهان
در افغانستان تولید میشود.
این مقام مسئول ادامه داد :آمریکاییها به دلیل دوری از
منطقه و عدم بازگشت تبعات این موضوع به آنها به طور
مستقیم در کوتاه مدت ،تولید مواد مخدر در کشور افغانستان
را توسعه داده و به عنوان ابزاری برای تحکیم پایههای خود و
ایجاد ناامنی در منطقه از آن استفاده کردند.
وی با تأکید بر اینکه ممنوعیت کشت ،تولید و قاچاق انواع
مواد مخدر در افغانستان باید شامل تمام مواد مخدر اعم از
سنتی و صنعتی شود ،متذکر شد :تولید مواد مخدر صنعتی
نیاز به دانش پیشرفته و فناوریهای نوین دارد که آمریکاییها
آن را در اختیارشان قرار دادند و این موضوع گسترش پیدا کرده
است ،نباید ً
صرفا به سطح زیر کشت توجه کرد.
این مقام مسئول یادآور شد :در اجالس ساالنه کمیسیون مواد
مخدر در وین در ماه گذشته ً
رسما موضوع مذکور را اعالم کرده
و هشدار دادیم حتی یک سند همکاری با سازمان ملل امضاء
کرده و در آنجا تبادل شد و گفتیم این تبعات موضوع ،پای
تمام دنیا را میگیرد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه موضوع مواد مخدر
یک موضوع تک مؤلفهای نیست ،عنوان کرد :همزمان با اجرای
طرح مذکور (ممنوعیت کشت ،تولید و قاچاق انواع مواد مخدر
در افغانستان) باید پیشرفت ،توسعه پایدار و معیشت جایگزین
حداقلی در این کشور صورت گیرد و گرنه ممکن است این
اقدامات مقطعی یا تبدیل به شرایط و وضعیتهای دیگر شود.
وی با یادآوری تجربه  20سال گذشته در زمانی که طالبان تولید
مواد مخدر در افغانستان را به زیر  200تن رسانده بود ،اظهار کرد:
باید ببینیم آیا شرایط کنونی نیز مانند گذشته است؟ در این
 20سال اشغال کشور افغانستان ،اقتصاد خرد آنها نیز نابود
و منهدم شد و به نحوی نه تنها معیشت کشاورزان بلکه کل
چرخه اقتصادی افغانستان وابسته به تولید مواد مخدر شد و
این مدت ویرانی زیادی برجای ماند.
مؤمنی خاطرنشان کرد :به یک موضوع در داخل کشور باید
بسیار توجه کنیم و آن تغییر الگوی مصرف است ،یعنی
الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به صنعتی انتقال پیدا و
افزایش پیدا نکند که در این رابطه تصمیماتی گرفته و وظایفی
برای وزارتهای مختلف همچون بهداشت ،آگاهیبخشی به
خانوادهها و پیشگیری از این موضوع تدوین شد تا در مقابل
این پدیده چگونه باید برخورد کنیم.
ً
احیانا بحث سطح زیر کشت مواد مخدر
وی ادامه داد :یا
مطرح شد و اینکه با توجه به تغییر قیمتها به سمت تولید
مواد مخدر نروند یعنی مراقبتهای الزم توسط دستگاههای
مقابلهای ،فرهنگی و قضائی صورت گرفته و ما با راهبرد
مشخص و دید باز به جلو در حال حرکت هستیم.

خبر

ارز ترجیحی حذف نشده است

سخنگوی دولت روز گذشته در نشست هفتگی خود با
خبرنگاران ضمن پاسخ به سواالت داخلی و خارجی گزارشی
از فعالیتهای دولت در زمینه های مختلف ارائه کرد .علی
بهادری جهرمی با اشاره به اقدامات ستاد سفرهای نوروزی
افزود :بیش از  ۵۰میلیون نفر اقامت شبانه در تعطیالت
نوروزی ثبت شد که نسبت به سال قبل  ۶۰درصد افزایش
داشته است .برای اولینبار شهر تهران جزو ده شهر اقامت
پذیر و گردشگرپذیر در ایام نوروز بوده است .ما شاهد
کاهش تصادفات جادهای بودیم که  ۲۶درصد کاهش
فوتیهای حوادث جادهای نسبت به سال گذشته را داشتیم
و امیدواریم روزی این میزان به صفر برسد.
وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی
رهبری اظهار کرد :این نامگذاری از سوی رهبر انقالب یک
امید دیگری به دولتمردان و مردم ایجاد کردند ،هم نگاه
ایشان به عملکرد دولت و امید ایشان به تحقق شعار سال
امیدآفرین و راهگشای حل مسائل خواهد بود .در راستای
تحقق شعار سال ،دولت اقداماتی را سریعا در دستور کار
قرار داد.
وی همچنین با اعالم آمار افزایش مسافرتهای نوروزی
اظهار کرد :با مدیریت مناسب نسبت به بحران کرونا شاهد
افزایش سفرهای نوروزی بودیم .بیش از  ۵۲میلیون تردد
خودرو بین جاده ای صورت گرفت که افزایش  ۴۱درصدی
داشت .تردد هوایی هم رشد  ۴۱درصدی و تردد ریلی هم
رشد  ۴۷درصدی داشت.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامههای
دولت برای تحقق شعار سال ،اظهار کرد :دولت در این
زمینه برای فعالیت بیشتر شرکتهای دانشبنیان با
محوریت معاونت علمی رئیسجمهوری کمیتهای را
با همکاری هشت دستگاه اجرایی تحت ریاست آقای
مخبر تشکیل شده است و برای تشکیل کمیته
نیز چند هدف اصلی مدنظر داشتهایم.
بومیسازی و بازاریابی برای شرکتهای
دانشبنیان و افزایش اشتغالآفرینی این
مجموعهها هدف اول و توسعه زیست
بوم نوآوری هدف بعدی است که
هر دو را به شکل جدی
پیگیریمیکنیم.
بهادریجهرمیهمچنین

در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجرایی شدن شعارهای
دولت برای ساخت مسکن ملی ،تاکید کرد :عالوه بر ۸۰۰
هزار واحد در حال ساخت ،برای یک میلیون و  ۱۰۰هزار
زمین تامین شده است .ثبتنام هم بیش از  ۵میلیون
نفر بوده است و از سال  ۹۴نیز پروژههایی آغاز شده که
با پیشرفتهای اندک و درحدود ۱۰درصد به نوعی رها شده
بود .اما با توجه به اینکه طرح ملی مسکن با تسهیالت
مناسبی همراه بود استقبال بیشتری از آن صورت گرفت.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این پرسش که
دولت برای جلوگیری از کاهش منابع آبی کشور چه
برنامهای دارد ،گفت :یکی از اولویتهای ما مدیریت منابع
آبی است و معتقدیم برخالف تنش آبی با مدیریت مناسب
امکان عبور از آن وجود دارد و در سند تحول و در الیحه
بودجه نیز این موضوعات مورد توجه بوده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره علت بازگشایی
مدارس و دانشگاهها در شرایط فعلی تاکید کرد :اولویت
اول دولت حفظ سالمت مردم است .البته بحث آموزشی
و تحصیلی هم نباید نادیده گرفته شود .وقتی ممنوعیتی
از طرف ستاد کرونا نیست دلیلی برای تداوم غیرحضوری
مراکز آموزشی نیست .همانگونه که سفرهای نوروزی
به دلیل تزریق واکسن ،شیرین بود ،بازگشایی مدارس و
دانشگاهها نیز با همیاری مناسب دلچسب خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ممانعت از ورود زنان به
استادیوم برای تماشای فوتبال ایران و لبنان در مشهد،
تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران سابقه میزبانی
مسابقات مختلف را داشته است و حاشیهای از
حیث تماشاچیان نبود و نخواهد بود.
بهادری جهرمی افزود :در خصوص حادثه مشهد
مسئوالن فدراسیون یا هیأت ورزش
استان یا حوزه محلی هم در
برنامه ریزی و هم در برگزاری
مسابقه کوتاهیهایی داشتند
که رئیس جمهوری در این
خصوص به وزیر کشور
دستور داد گزارش جامعی
از تقصیرها ارائه کند؛
چون دولت اغماضی
در کرامت شهروندان

به ویژه بانوان نخواهد داشت و ً
قطعا با خاطیان برخورد
میکند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت
برای تحقق وعده رفع فقر مطلق اظهار کرد :وعده رفع خط
فقر مطلق وعده امروز و دیروز نبود و شعار انتخاباتی سال
 ۹۶دولت گذشته بود ،اما دولت سیزدهم از سال گذشته
روی آن تأکید کرده و سبدهای یارانهای و تسهیالت و
تخفیفات به همین منظور بوده و همکاریهای خوبی بین
نهادهای حمایتی انجام شده است .در خصوص خط فقر
هم اقدامات به موازات آن در حال پیگیری و اجراست.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره حذف ارز
ترجیحی در بودجه  ۱۴۰۱تصریح کرد :ارز ترجیحی حذف
نشده و در حال تخصیص است و تولیدکنندهها و مراکز
دریافت ارز مشکلی نخواهند داشت .پس از اتمام منابع
الیحه  ۱۴۰۰دولت از مجلس خواست یا منابع را افزایش
دهد ،یا تعیین تکلیف کند .در بودحه  ۱۴۰۱هم در الیحه
تعیین تکلیف نشد و مدیریت این مسأله به دولت
واگذار شد.
بهادری جهرمی گفت :در خصوص ارز دارو منابع یارانهای
نهتنها کم نشد ،بلکه از  ۲به  ۳میلیارد در بودجه ۱۴۰۱
افزایش یافت و برای بیماران خاص هم منابع خاصی در
نظر گرفته شده است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه شیوه توزیع منابع یارانهای
برای دولت مهم است تا بیشتر در اختیار گروه هدف قرار
بگیرد و سوءاستفاده نشود ،متذکر شد :روش جایگزین
پیشنهادی مورد توجه در سند تحول و بودجه این است که
منابع به سمت خود مصرف کننده و سازمانهای بیمهگر
برود پس تفاوتی برای مصرف کننده نخواهد داشت و
ً
صرفا شیوه توزیع این یارانه تغییر خواهد کرد .البته هنوز
آییننامه نهایی تدوین نشده است و هر اقدام مرتبط با
مردم پیش از عمل اطالع رسانی میشود.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تحریمهای
آمریکا و پیشنهاد خروج اسم سپاه از لیست تحریم و
تأثیر آن روی روند مذاکرات تصریح کرد :تحریم آن هم
حین مذاکرات نیازی به تبیین ندارد و بیانگر عدم صداقت
طرف مقابل است و این اقدامات نشان میدهد که با مردم
ایران دشمنی وجود دارد همچنین جدی نبودن در پیشبرد
مذاکرات را نشان میدهد.

شهری

حوادث و انتظامی

«معاون تاکسیرانی تهران» اعالم کرد:

پس از بازگشت به شرایط عادی؛

شیوه جدید پرداختکرایه تاکسی
در سال ۱۴۰۱

دوره آموزش سربازی
چند روزه شد؟

معاون تاکسیرانی تهران اعالم کرد که در
شیوه جدید پرداخت ،کرایه تاکسی بر اساس
ساعتهای پیک ،نوع و زمان سفر تغییر
میکند .وی در این خصوص گفت :در شیوه
جدید پرداخت ،قیمتها در هر ساعات شبانه
روز نسبت به یکدیگر متفاوت خواهند بود
و قیمت پایه و باالترین قیمتی که میتوان
از مسافر دریافت کرد بر روی برچسب درج
خواهد شد .به گفتهی معاون تاکسیرانی شهر
تهران،شیوههوشمندپرداختکرایهتاکسیدر
کنار پرداخت نقد وجود دارد و افراد میتوانند
به همان روش قبل هزینهی سفر را پرداخت
کنند .همچنین مسافر این امکان را دارد در
ابتدای مسیر بارکدی که بر روی شیشهی
جلوی خودرو نصب شده است را اسکن کند و

هزینه سفر را همان لحظه پرداخت کند.
گفتنی است؛ اعضای شورای شهر تهران در
بهمن سال گذشته ،مصوب کردند که نرخ
کرایه حمل و نقل عمومی یعنی اتوبوس،
مترو و تاکسی  ۲۵درصد افزایش پیدا کند.
بر اساس اعالم فرمانداری تهران از اول
اردیبهشت افزایش کرایه های حمل ونقل
عمومی اعمال خواهد شد.

دوره خدمت آموزش سربازی مهمترین
دورهای است که در پادگانهای آموزشی و
مراکز خدمت سربازی برگزار شده و هدف از
آن ارائه آموزشهایی از قبیل اسلحهشناسی،
تیراندازی ،رژه  ،مسیریابی در شب و روز و
از همه مهمتر نظم پذیری است؛ اصول و
قواعدی که یکی از بخشهای خدمت نظام
وظیفه را به خود اختصاص داده و همه
مشموالن باید این دوره را بگذرانند؛ چه امریه
داشته و چه عازم خدمت در پادگان باشند.
اما مسأله مهم ،در دو سال اخیر کاهش
مدت دوره آموزش سربازی در چند مقطع
به دلیل وضعیت کرونایی غالب در کشور و
افزایش سویههای مختلف کرونایی بود که
دوره آموزش سربازی را در مقاطعی به ۳۰

روز تقلیل داد .پیگیری از مسووالن مربوطه
درخصوص آخرین وضعیت دوره سربازی و
تغییرات مدت آموزش ،حاکی از آن است که
با توجه به واکسیناسیون سراسری کرونا و
بازگشت شرایط عادی به جامعه ،مدت دوره
آموزش سربازی به همان  ۴۵روز قبل از
دوران کرونا بازگشته و در تمام مراکز بدون
تغییر در حال اجرا است.

اجتماعی

احتمال وقوع موج هفتم کرونا؛ اواسط اردیبهشت!
سوری ،اپیدمولوژیست اعالم کرد :هیچ شواهدی مبنی بر حذف اپیدمی کرونا وجود ندارد.احتماال وقوع موج هفتم بین
دو تا شش هفته طول بکشد .احتمال میدهیم در اواسط اردیبهشت موج بعدی رخ دهد .بازگشایی مدارس با لحاظ
تمهیداتباشد.

با اعال ِم « گمرک»؛

از «سیزیف» تا طرحهای شهری؛

«عملکرد تکراری!»

داود مبهوت

بعضی اساطیر هستند که نقش مهمی را در فرهنگ و
ادبیات غنی کشورها بازی میکنند« .سیزیف» را میتوان
بهعنوان یکی از آنها نام بُرد .اسطورهای که بر اثر
یکاشتباه از جانب «زئوس» -فرمانروای خدایان اساطیری
یونان -محکوم میشود تا َابد تخته سنگی را به باالی قله
کوه حمل کند .سنگی که پس از رسیدن به نزدیک قله
دوباره به پایین میغلتد و سیزیف محکوم است تا آن را
ُمدام تا نوک کوه حمل کند .مجازات و تنبیهی تکرای و
بیپایان که حاصلی جز پوچی و بیهودگی برای سیزیف در
بر ندارد .در اینجا با رجوع به ویکیپدیا بهعنوان دانشنامه
آزاد درباره سیزیف میخوانیم که:
«سیزیف یا سیسیفوس (به یونانیΣίσυφος :) قهرمانی
در اساطیر یونان است .او فرزند آئلوس و انارته و همچنین
همسر مروپه است .سیزیف پایهگذار و پادشاه حکومت
افیرا و مروج بازیهای ایسمی ()Isthmian Games
(بازیهایی که از لحاظ اهمیت در رد ٔه بازیهای المپیک
قرار داشتند و هر دو سال یکبار برگزار میشدند) به حساب
میآید .عالوه بر آن از او بهعنوان حیلهگرترین انسانها
نام میبرند چون نقشههای خدایان را فاش کرد .سیزیف
همچنین به خاطر مجازاتش در هادس مشهور است .او
میبایست سنگ بزرگی را بر روی شیبی ناهموار تا باالی
قلهای میغلتاند و همیشه لحظهای پیش از آن که به
انتهای مسیر برسد ،سنگ از دستش خارج میشد و او
باید دوباره کارش را از ابتدا شروع میکرد .امروزه به همین
دلیل به کارهایی که علیرغم سعی و تالش بسیار هرگز به
آخر نمیرسند کاری سیزیفوار میگویند .در این باره حتی

آلبرکامو -نویسنده ،فیلسوف و روزنامهنگار -فرانسوی کتابی
دارد با نام (افسانه سیزیف) که در آن برای اولینبار واژهای
را به نام َابزورد (پوچ و بیمعنی) معرفی میکند .عبارتی که
خود در آینده بهعنوان یک سبک در تئاتر با محتوای تئاتر
پوچگرایی شناخته میشود».
اما متناسب با برداشت حاصله از بحث عنوانشده
باید گفت که مجازات عملی که نتیجهاش جز تکرار
و بیهودگی نباشد ً
صرفا مختص به گذشتههای دور و

ِ
سیزیف دوران باستان نیست .بلکه هر لحظه از زندگی
و هر عملی که آیندهنگری را برای آن مدنظر قرار ندهیم،
میتواند حکایت تنبیه سیزیف را در َاذهان تداعی کند.
درس عبرتی که شاید حاصل نشود و بارها و بارها تکرار
گردد .و در پایان همان نتیجه ابتدایی را نصیب ما کند.
یعنی حضور در خانه اول؛ فرآیندی که گاهی اوقات
دستاورد و محصولش میتواند نه یکنفر بلکه یکمحل،
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آمار تجارت خارجی ایران
نهایی شد

یا یکمنطقه و ...را درگیر کند.
در این باره بعضی طرحهایی که در سطح شهرها انجام
میشوند از این دسته هستند .به طور مثال یک روز
ادارهای مثل مخابرات میآید خیابان را برای انجام
ی َک َند و بعد
طرح کابل فیبر نوری در سطح شهر م 
از اتمام کار شهرداری میآید و روی آن را آسفالت
میکشد .پس از گذشت مدت زمانی اداره آب بنا به
اینکه لوله اصلی آب در یک منطقه ترکیده میآید آنجا
ی َک َند و پس از رفع خرابی شاهدیم که محل کنده
را م 
شده دوباره مرمت شده و آسفالت میشود .که ً
قطعا از
منظر چشمنوازی همخوانی با اطراف ندارد .مدتی بعد
دوباره مشکلی دیگر برای ادارهای دیگر و ...این دور
تسلسل کندن و پرکردن و مرمت آسفالت ادامه مییابد
و میشود همان بردن تختهسنگی که تا نوک قله کوه
هُل داده شده و دوباره به پایین میغلتد و روز از نو
و روزی از نو .و در انتها با نگاهی به آسفالت بعضی
مناطق انسان به یاد لحاف چهل تکهای میافتد که هر
تکه آن یک رنگ شده.
در پایان یکنکته را میتوان دلسوزانه و در قالب استدعا از
مسئوالن در خواست کرد تا همواره برای انجام طرحهای
عمرانی و غیرعمرانی ضربالمثلی را مد نظر قرار دهند
ً
خواهشا فکر عاقبت کارها را از همان
و آن هم این که
ابتدا صورت دهید .تا نه امور تکرای انجام شود و نه
هزینه اضافی بر مردم و خزانه دولت بار گردد و همواره
تخته سنگ را یکبار برای همیشه تا نوک قله ببرید .و با
استفاده از مصرعی از ابیات مثنوی موالنا باید گفت....« :
مرد آخر بین مبارک بنده ای است»

در هفته ابتدایی فروردین ماه ،رئیس کل گمرک گزارشی از
وضعیت تجارت ایران در سال گذشته اعالم کرد به نوعی
آمار اولیه بوده است .طبق این گزارش تجار خارجی ایران با
رشد  ۳۸درصدی به  ۱۰۰میلیارد دالر رسیده بود.
اعالم لطیفی-سخنگوی گمرک -از تکمیل آمار در سال ۱۴۰۰
حکایت دارد و نشان میدهد که مجموع تجارت خارجی از
 ۱۶۲میلیون تن اعالم اولیه به ارزش  ۱۰۰میلیارد دالر به
 ۱۶۳.۹میلیون تن به ارزش  ۱۰۱.۶میلیارد دالر رسیده است.
بر این اساس تجارت خارجی ایران در سال گذشته ۳۸
درصد در ارزش  ۱۲.۴درصد در وزن افزایش داشته است .در
رابطه با صادرات نیز از  ۱۲۲میلیون تن به ارزش  ۴۸میلیارد
دالر اولیه به  ۱۲۲.۷میلیون تن به ارزش  ۴۸.۶میلیارد دالر
رسیده است.
در مجموع صادرات غیر نفتی ایران  ۹درصد در وزن و ۴۰
دصد در ارزش افزایش داشته است .اما در مورد واردات،
اعالم اولیه  ۴۰میلیون تن به ارزش  ۵۲میلیارد دالر بوده که
 ۴۱.۱میلیون تن به ارزش بیش از  ۵۳میلیارد دالر رسیده
است .واردات ایران  ۲۲درصد در وزن و  ۳۶درصد ارزش
افزایش دارد.

راه و مسکن

مکث

انرژی

کاهش عجیب قیمت
ساخت مسکن رویکاغذ

نیمی ازظرفیت مخازن
سدهایکشورخالی است

شروط صادرات گاز ایران
به اروپا چیست؟

در حالی که رئیس پیشین نظام مهندسی کشور نرخ های ساخت مسکن برای سال
جاری را اعالم کرده بود ،سرپرست جدید این سازمان با کاهش  ۴۰درصدی هزینه ها،
نرخ نامه جدید را ابالغ کرد« .حمزه شکیب» -سرپرست شورای مرکزی سازمان نظام
مهندسی ساختمان کشور -قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را
که در  ۲۸اسفند سال گذشته و برای سال  ۱۴۰۱تعیین شده ،اعالم و به سازمانهای
نظام مهندسی ساختمان استانها ابالغ کرد :ساختمانهای یک و دو طبقه متری ۳
میلیون و  ۶۰۰هزار تومان ،ساختمانهای  ۳تا  ۵طبقه متری  ۴میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان ،ساختمان  ۶و  ۷طبقه متری  ۴میلیون و  ۸۰۰هزار تومان ،ساختمانهای ۸
تا  ۱۰طبقه متری  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار تومان ،ساختمانهای  ۱۱و  ۱۲طبقه متری
 ۶میلیون تومان ،ساختمانهای  ۱۳تا  ۱۵طبقه متری  ۶میلیون و  ۶۰۰هزار تومان،
ساختمانهای  ۱۶طبقه به باال متری  ۷میلیون و  ۲۰۰هزار تومان .بر اساس آنچه
سازمان نظام مهندسی کشور اعالم کرده ،این تغییر نرخهای ساخت و ساز بر اساس
دستور وزیر راه و شهرسازی و همچنین در راستای اجرای بند  ۱۷-۲فصل پنجم شیوه
نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تعیین و ابالغ شده است .پیش از این نیز
سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید از تعیین متری  ۴میلیون و  ۷۰۰هزار تومان
به عنوان هزینه ساخت نهضت ملی مسکن خبر داده بود.
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بازرگانی

ِ
نخود هر آش!

نویسنده و روزنامهنگار

روزنامه

با وجود  ۲۵میلیارد و  ۲۶۰میلیون مترمکعب ذخیره آب در سدهای کشور ،درحال
حاضر حدود  ۵۰درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور پر و نیمی دیگر از این ظرفیت
خالی است .آمار دفتر اطالعات و دادههای آب کشور نشان میدهد ،با سپری شدن
 193روز از سال آبی ،تا  14فروردین (سال آبی  )1401 -1402میزان کل حجم آب در
مخازن سدهای کشور حدود  25.26میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت
مشابه سال آبی گذشته 14درصد کاهش نشان می دهد .با وجود  25میلیارد و 260
میلیون مترمکعب ذخیره آب در سدهای کشور ،درحال حاضر حدود  50درصد ظرفیت
مخازن سدهای کشور پر و نیمی دیگر از این ظرفیت خالی است« .فیروز قاسم زاده»
مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور -در این خصوص اظهار داشت :بررسیوضعیت ورودی سدهای کشور نشان می دهد که ورودی به مخازن در سال آبی
جاری  18.55میلیارد مترمکعب رسیده است که کاهشی معادل 6درصد نسبت به
مدت مشابه سال آبی گذشته دارد  .وی افزود :میزان پرشدگی سدهای استان تهران،
سد زاینده رود در استان اصفهان ،سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز
دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود 21درصد25 ،درصد 56 ،درصد و 66
درصد است .با توجه شرایط اقلیمی کشورو وضعیت ذخایرمنابع آبی ،رعایت الگوی
بهینه مصرف در بخشهای مختلف مصرف امری ضروری است.

«حمیدرضا عراقی»  -مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران -در گفتوگویی با بیان
اینکه در حال حاضر ایران امکان صادرات گاز را ندارد ،اظهار کرد :با توجه به شرایط
کنونی گاز ایران نمی تواند جایگزین روسیه شود اما اگر در درازمدت صرفهجویی
صورت بگیرد و توسعه مخازن انجام شود ،ایران میتواند از فرصتها استفاده کند
و این مساله تنها منوط به شرایط کنونی نمیشود و درصورت فراهم شدن شرایط
کال می تواند از مزایای توسعه صادرات بهره ببرد .وی با تاکید بر اینک تحقق این
مساله مستلزم شروطی است ،گفت :مصرف بهینه باید اتفاق بیفتد و در کنار آن نیز
توسعه مخازن صورت بگیرد؛ عالوه بر این حفظ و پایداری شرایط موجود و توسعه
سرمایهگذاری نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است که اگر محقق شود ،آینده خوبی
را برای صنعت گاز می توانیم ترسیم کنیم .مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران با
بیان اینکه هر زمانی ایران گاز مازاد داشته باشد این فرصت برایش وجود دارد که به
بازاهای اروپایی راه پیدا کند ،گفت :امکان صادرات گاز ایران به اروپا وجود دارد اما باید
به بحث مدیریت مصرف ،توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ،توسعه و پایداری تولید گاز،
سرمایهگذاری در مخازن جدید توجه شود .عراقی افزود:اگر با روش فعلی پیش برویم،
امکان صادرات گاز به اروپا وجود نخواهد داشت ،اگر سیاستگذاریها به درستی انجام
شود ،می توانیم تا  ۲۰۰میلیارد مترمکعب در سال صادرات گاز به اروپا داشته باشیم.
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یککشته و چهار مصدوم در تصادف جادۀ اشتهارد!
فرمانده انتظامی اشتهارد اعالم کرد :بر اثر  ۲فقره تصادف در یک نقطه از جاده بویینزهرا  -اشتهارد یک نفر کشته و
چهارنفر مصدوم شدند .سرهنگ علی عزیزی اظهار داشت :بدنبال تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی
وقوع یک فقره تصادف خودرو با احشام در ورودی شهر اشتهارد بالفاصله ماموران کالنتری  ۱۱مرکزی این شهرستان
به محل حادثه اعزام شدند.

روزنامه
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بهداشت

تعزیرات

«معاون بهداشت دانشگاه علومپزشکی استان»:

«رئیس اتاق اصناف» عنوان کرد:

با واکسیناسیون بهموقع ازابتال
به سرخک پیشگیریکنید
معاون بهداشت دانشگاه علومپزشکی البرز با اشاره به اهمیت
تزریق بهموقع واکسن سرخک برای کودکان زیر  ۵سال جهت
پیشگیری و کنترل چرخۀ انتقال این بیماری توضیح داد:
سرخک یک بیماری ویروسی با قدرت انتقال بسیار باالست که
از راه تنفس به دیگران منتقل میشود و مهمترین عالمت آن
تب بههمراه دانههای قرمز رنگی است که بر روی گردن و صورت
ظاهر میشود و به پایین بدن منتشر میشود.
وی اضافه کرد :واکسن سرخک در سنین  ۱۲و  ۱۸ماهگی
به کودکان تزریق میگردد و واکسیناسیون مطمئنترین
شیوه جهت پیشگیری و کنترل این بیماری است ،لذا
از کلیۀ والدین ایرانی و اتباع و مهاجرین ساکن استان
البرز درخواست میشود که نسبت به تزریق بهموقع
واکسن سرخک در  ۲نوبت برای کودکان زیر  ۵سال
خود اقدام نمایند .ضمنا کودکانی که دو
نوبت واکسن سرخک ( )MMRرا
دریافت نمودهاند نیاز به مراجعۀ
مجدد به مراکز بهداشتی ندارند.
دکتر مستوفی تأکید کرد :موارد

مشکوک به بیماری سرخک باید بهموقع شناسایی و گزارش
گردد و با توجه به اهمیت موضوع ،صبح گذشته جلسهای با
حضور کلیۀ مسئوالن مدیریت بیماریهای واگیر شهرستان
استان البرز در مرکز بهداشت استان برگزار گردید و کلیۀ اقدامات
کنترلی و تدابیر الزم جهت پیشگیری از این بیماری و چرخش
ویروس در جامعه در دستور کار کارشناسان بهداشت قرار گرفت.
رئیس مرکز بهداشت استان در پایان اضافه کرد :با
هوشیاری و نظارت کامل کارشناسان حوزه
بهداشت بر وضعیت سالمت شهروندان یک
مورد ابتال به بیماری سرخک که نوجوان
 14ساله و تبعۀ افغانستان است در استان
شناسایی گردید .پیرو این شناسایی و مطابق
بر دستورالعملهای بهداشتی ،کلیۀ افرادی
که با فرد مبتال در ارتباط بودهاند و
همچنین منطقۀ تحت سکونت
ایشان مورد پیگیری و نظارت
کارشناسان مرکز بهداشت قرار
گرفته است.

سایبری

«پلیس فتا»ی استان هشدار داد:

اجارۀ ِ
کارت بانکی ممنوع!
رئیسپلیسفتایالبرزبهاجارهدهندگانوسوءاستفادهکنندگان
از شماره حسابها و کارتهای بانکی در این استان هشدار داد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،سرهنگ «رسول جلیلیان» روز گذشته
با اعالم جدی این هشدار ،افزود :برخی افراد بدلیل ناآگاهی از
تبعات سوء کالهبرداری از کارت بانکی ،شماره حساب خود را
به افراد دیگر اجاره میدهند که سبب مشکالت عدیدهای شده
است .وی اضافه کرد :این اقدام با احتمال سوء استفاده دیگران
همراه بوده که اثرات ناخوشایندی برای صاحبان این حسابها
خواهد داشت.
وی اضافه کرد :یکی از دالیل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن
کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کالهبرداران سایبری تحت
عنوان درآمد باال در شبکههای اجتماعی با استفاده از اجارۀ
کارتهای بانکی بوده و اجارۀ کارتهای بانکی یکی از ابزارهای
کالهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و
پولشویی بخصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در
سایتهای قمار و شرطبندی است.

وی اظهار داشت :طبق ماده  ۲۷۴قانون مالیات دارندگان اینگونه
حسابها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری
کارتهای بانکی به افراد غیر ،بهعنوان فرار مالیاتی مجرم
محسوبمیشوند.
رئیس پلیس فتای البرز خاطرنشان کرد :صاحبان حسابهای
بانکی بههیچعنوان درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار
ندهند ،چرا که اگر از درگاه بانکی آنها هرگونه جرمی صورت گیرد
باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.
وی بیان داشت :برخی مواقع سودجویان برای رسیدن به اهداف
خود ،افراد کمدرآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی ناچیز
تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آنها را
میکنند.
جلیلیان بیان داشت :افرادی که حسابهای خود را در اختیار
دیگران قرار دهند ،درصورت وقوع جرم بهعنوان مالک حساب
باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند و ضرر و زیان شاکیان را
نیز پرداخت کنند.

کشاورزی

در البرز؛

 ۵۲تن فرآوردۀ خام دامی غیربهداشتی معدوم شد
مدیرکل دامپزشکی استان البرز گفت :در اجرای طرح تشدید
نظارتهای بهداشتی نوروز  ،۱۴۰۱مقدار  ۵۲هزار و ۶۶۶
کیلوگرم انواع فرآوردۀ خام دامی غیرقابل مصرف در این استان
جمعآوری و معدوم شد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از ایرنا« ،غالمرضا توکلی»
روز گذشته با اعالم این خبر افزود :از ابتدای اجرای طرح
تشدید نظارتهای بهداشتی نوروزی ( ۱۴اسفند  )۱۴۰۰تا ۱۴
فروردینماه جاری بر مراکز تولید ،عرضه و توزیع فرآوردههای
خام دامی تا پایان آن ،سههزار و  ۳۹مورد بازدید توسط
کارشناسان دامپزشکی از واحدهای عرضه ۵۸ ،مورد بازدید از
کشتارگاههای دام و طیور ،هفتمورد از انبارها ۳۲ ،بازدید از
سردخانهها ۸2 ،مورد بازدید از مراکز قطعهبندی و بستهبندی
و  ۳۴۵مورد بازدید از خودورهای حمل فرآوردههای خام دامی

صورت گرفت.
وی اظهار داشت :در این بازدیدها  ۲۷۱مورد غیربهداشتی
مشاهده شد ضمن اینکه  ۶هزار و  ۳۰۵کیلوگرم الشۀ دام و
طیور و  ۵۰هزار و  ۲۲۴کیلوگرم انواع فرآوردههای خام دامی
غیربهداشتی ضبط و جمعآوری شد.
توکلی گفت :در این راستا برای متخلفان  ۸۴پرونده قضایی
تشکیل و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
اداره کل دامپزشکی استان البرز بر اساس ابالغ و دستورالعمل
سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر طرح تشدید نظارت بهداشتی
اکیپهای موردنظر را از روز  ۱۴اسفند تا  ۱۶اردیبهشت ماه سال
 ۱۴۰۱فعال کرد .در اجرای طرح تشدید نظارتهای بهداشتی در
استان البرز یکهزار و  ۵۰۰نفر از دامپزشکان و کاردانهای این
استان در قالب  ۷۲۲اکیپ شرکت میکنند.

البرز

معرفی  33واحد صنفی متخلف
به تعزیرات حکومتی استان
رئیس اتاق اصناف مرکز البرز اعالم کرد :در اجرای طرح
نظارتی عرضه و خدمات واحدهای صنفی طی سال جاری،
پرونده  ۳۳واحد صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی این
استان ارجاع شده است.
«بهروز حصاری» روز گذشته با اعالم این خبر اظهار داشت:
این واحدهای متخلف در بازدید از  ۴۱۷واحد صنفی تولیدی
و خدماتی در این استان شناسایی شدند.
وی اضافه کرد :همچنین در سال جاری  ۱۳۵اخطار شفاهی
به متخلفان صنفی داده شده است.
حصاری خاطرنشان کرد :بیشترین تخلفات واحدهای
متخلف گرانفروشی ،کمفروشی ،تقلب و عدم درج قیمت،
بیتوجهی به دستورالعمل بهداشتی و عدم صدور فاکتور
بوده است.
وی افزود :طرح نوروزی با مشارکت  ۱۴۰تیم نظارتی
از اتحادیهها ،بازرسی ادارۀ صنعت ،معدن و تجارت،

علومپزشکی ،تعزیرات حکومتی و پلیس نظارت بر اماکن
استان البرز انجام شد.
وی اظهار داشت :مردم میتوانند درصورت مشاهدۀ هرگونه
تخلف ،مراتب را به واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف البرز
با شماره  ۳۶۱۱۷مطرح کنند.

گزارش

«دنیای هوادار» از وضعیت ورزشی استان گزارش میدهد؛

تشکیل تیم اسکی نابینایان وکمبینایان
از
ِ
تا احیای فوتبال ساحلی!
وی ادامه داد :همچنین تشکیل تیمهای جودو در  ۲بخش
آقایان و بانوان و شودان از دیگر برنامههایی است که امسال
در راستای توسعۀ ورزش نابینایان و کمبینایان در استان
البرز آنها را محقق خواهیم کرد.

رئیس هیأت نابینایان و کمبینایان البرز گفت :تیم اسکی
ورزشکاران کمبینا و نابینا این استان برای نخستینبار در
کشور در قالب هشتنفر تشکیل شد.
به گزارش «دنیای هوادار»« ،روزبه زورقی» روز گذشته در
توگویی اظهار داشت :فراخوان تشکیل تیم اسکی
گف 
نابینایان و کمبینایان استان اواخر سال گذشته ارائه شد که
تعدادی در این فراخوان شرکت کردند.
وی اضافه کرد :پس از گرفتن تستهای استعدادیابی در
پیست بینالمللی دیزین با حضور مربی درنهایت هشتنفر
برای تشکیل تیم دعوت که در نخستین گام اردوی تمرینی و
آمادگی تیم اسکی نابینایان و کمبینایان البرز در این پیست
برگزار شد تا آغاز بر فعالیتهای حرفهای این تیم باشد.
زورقی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل تیمهای
جودو ،کوهنوردی و شودان این هیأت در استان اشاره کرد و
گفت :یکی از رشتههای پر مخاطب در البرز کوهنوردی است
که به همین منظور طی فراخوان جذب ورزشکار که در سال
گذشته داشتیم ،استعدادیابی صورت گرفت و بنا داریم تا
امسال پس از تهیۀ تجهیزات بتوانیم تیم کوهنوردی نابینان
و کمبینایان البرز را بصورت حرفهای راهاندازی کنیم.

پس از سالها توقف :دوباره فوتبال ساحلی!
مسئولکمیتۀفوتبالساحلیالبرزگفت:تیمفوتبالساحلی
این استان پس از سالها توقف فعالیت خود را از سر گرفت
و در رقابتهای پیش روی کشور که از اردیبهشتماه امسال
شروع میشود شرکت خواهد کرد.
«شهرام دانهکار» روز گذشته با اعالم این خبر افزود :با
اهتمام هیأت ،باشگاه مقاومت و مسئوالن ورزشی و شورای
شهر شهرستان چهارباغ با توجه به ظرفیتی که در این رشتۀ
ورزشی در استان وجود دارد بار دیگر فوتبال ساحلی در البرز
احیا و فعالیت خود را از سر گرفت.
وی با اشاره به اینکه با وجود ِ
توقف فوتبال ساحلی در البرز
بهمدت  ۱۰سال هنوز این استان را بهنام این رشتۀ ورزشی
میشناسند ،اظهار داشت :هماکنون مرحلۀ تستگیری از
بازیکنان بومی استان آغاز شده که طی روزهای آینده این
مرحله نیز به پایان خواهد رسید و تیم بسته میشود.
دانهکار گفت :رقابتها از اردیبهشتماه آغاز خواهد شد.
هدف ما این است که بتوانیم در لیگ مناطق یک کشور
بهترین نتایج را کسب و به لیگ دسته یک و بدنبال آن ،به
لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور صعود کنیم.
وی ادامه داد :البرز از گذشته حرفهای بسیاری در رشتۀ
فوتبال ساحلی برای گفتن داشته و امروز نیز این امیدواری
وجود دارد که با یک همت جمعی بتوان بار دیگر بهعنوان
یک رقیب جدی در رقابتها حاضر شویم.

پس ازگرفتن تستهای استعدادیابی در پیست بینالمللی دیزین با
حضور مربی درنهایت هشتنفر برای تشکیل تیم دعوت که در نخستین
گام اردوی تمرینی و آمادگی تیم اسکی نابینایان و کمبینایان البرز در این
پیست برگزار شد تا آغاز بر فعالیتهای حرفهای این تیم باشد.

در تعطیالت نوروزی؛ 13هزار نفر از موزۀ سینما بازدید کردند
مجموعه فرهنگی -تاریخی موزه سینما در تعطیالت نوروز  ۱۴۰۱از دوم تا دوازدهم فروردین ( ۱۱روز) از ساعت  ۹صبح تا
 ۱۹میزبان گردشگران و عالقمندان به فرهنگ و هنر ایران بود و  ۱۳هزار و  ۴۸۱نفر از تاالرهای موزه بازدید کردند که در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی نزدیک به  ۶۰درصد داشته است .در نوروز  ۱۴۰۱میانگین روزانه بازدیدکنندگان
از تاالرهای موزه سینما  ۱۲۲۶نفر و در سال گذشته (نوروز  )۱۴۰۰میانگین روزانه  ۷۲۳نفر بوده است.

فرهنگی
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هنرهای تجسمی

گزارش

در گفتوگویی مطرح شد:

«وزیر ارشاد» اعالم کرد؛

مجسمه «عیل دایی» را چگونه بسازیم؟
ساخت سردیس از قهرمانان ملی در تمامی کشورهای دنیا
امری مرسوم است و در ایران هم سابقه ای دیرینه دارد .اغلب
این سردیس ها پس از درگذشت این چهره ها ساخته و در
معابر و میادین مختلف شهر نصب می شوند که بعضا با
انتقادهایی به لحاظ کیفیت ساخت هم مواجه بوده اند که
در نهایت به برداشته شدن آن مجسمه و یا اصالح منجر شده
است .با این همه به ندرت در زمان حیات یک چهره و قهرمان
ملی شاهد ساخت سردیسی از او بوده ایم؛ اتفاقی که انتظار
می رود بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد.
در همین راستا روح اهلل شمسی زاده ـ رئیس انجمن
مجسمهسازان ایران ـ روز گذشته گفتوگویی داشته که
ضرورت ساخت سردیسی برای علی دایی و مراقبتهایی که
در ساخت یک پرتره خوب باید صورت بگیرد ،از جمله پرسش
های مطرح شده در جریان این گفت وگو است.
شمسی زاده درباره لزوم ساخت مجسمه برای یک شخصیت
در قید حیات و چهرههایی مانند علی دایی ،بیان میکند:
ساخت مجسمه در همه جای دنیا و در همه برهههای تاریخی
بر اساس شخصیتهای تاریخی ،فرهنگی ،ملی و مذهبی
و  ...وجود داشته است .همچنین ساخت مجسم ه از یک
شخصیت زنده ،تاریخی و یا علمی چند وجهه دارد؛ یک اینکه
یادمانها یا المانها گاهی به صورت اشاره مستقیم از یک
شخصیت ،یعنی فیگور یا پرتره ساخته میشوند و یا به صورت
اشاره غیرمستقیم ،به صورت یادمان .او ادامه میدهد :مصداق
این امر را هم میتوان در مجسمههای هایپر رئال موزهای ،در
نظر گرفت که آثار با متریالی متناسب با فضای داخلی ساخته
میشوند .همچنین در موارد دیگر این آثار برای فضای شهری
هستند که با متریالی ویژه چون سنگ ،برنز و  ...در مکانهای

روزنامه

خاص قرار میگیرند .فرض کنید مجسم ه یک قهرمان ورزشی
قرار است جلوی یک مکان ورزشی مثل استادیوم قرار بگیرد.
او درباره پارامترهایی که به ساخت مجسمه از برخی چهرهها
منجر می شود ،توضیح میدهد :گاهی برخی از شخصیتها
در یک دوره زمانی خاص به واسطه یک عملکرد ویژه ،دارای
محبویت و اقبال عمومی و اجتماعی هستند؛ مثال اکنون
آقای دایی به واسطه عملکرد ورزشی و محبوبیت اجتماعی،
مصداقی برای این مورد است.
از او سوال میکنیم که ساخت چنین مجسمههایی سلیقهای
صورت میگیرد و یا متر و معیار خاصی دارد؟ پاسخ میدهد:
یک تصمیم جمعی است؛ یعنی روح جامعه طلب میکند.
زمانی را فرض کنید که شخصیتی ،قهرمان ملی است و گویی
همه در یک شور و شعف ،مطالبه ساخت مجسمهای از او را
دارند ،مثال شخصیت آقا تختی را در نظر بگیرید که به عنوان
یک سمبل از جامعه ورزش ایران مطرح است .گاهی نیز
یک امر تخصصی است ،مثال بنیاد جغرافیای ایران ساخت
مجسمهشخصیتهایمرتبطبادانشجغرافیاراسفارش
میدهد و در یک مکان تخصصی هم نصب میکند.
او ادامه میدهد :ساخت مجسمه برای فردی چون
آقای علی دایی ،به خاطر قدردانی جمعی و اتمسفری
است که در یک جامعه حول و حوش یک
شخصیت شکل میگیرد .به طور کلی در
خصوص ساخت مجسمه یادمانی ،از یک
شخصیت ،ممکن است این شخصیت
زنده باشد یا اینکه نه یک شخصیت
تاریخی یا معاصر باشد که در قید
حیات نیست .درواقع ساخت چنین
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آثاری متاثر از نوع نگاه و تصمیمِ نهادهای متولی است .در
این میان با بررسیهای نمونه های تاریخی این گونه آثار در
جوامع مختلف ،میتوان به آثاری برخورد کرد که نهادهای
حاکم صرفا به خاطر اینکه قدرت عمل دارد شخصیتهای
مورد عالقه خود را بدون اینکه به جامعه توجهی داشته باشد،
سفارش داده و بسازد.
این هنرمند درباره مواردی که باید در ساخت این آثار در نظر
گرفت ،بیان میکند :در ساخت کارهای هایپررئال و کارهایی
که بازنمایی عینی در آنها مهم است ،باید توجه داشت که آن
کار را به چه هنرمندی ،با چه توانایی و قابلیتی و در چه شرایط
و امکاناتی و با چه بودجهای میسپاریم.
او با بیان اینکه در ساخت پرتره عالوه بر شباهت ،شخصیت
پردازی هم مهم است ،در این زمینه ادامه میدهد :اگر ما
در انتخاب هنرمند خود هوشمندانه عمل کنیم و سراغ
افراد حرفهای و متخصص برویم ،مطمئنا آثار استانداردی
خواهیم داشت .ولی اگر بدون توجه به مولفههای حرفهای
عمل کنیم نتیجه مطلوب نخواهد شد؛ به عنوان مثال
گاهی در شهرستانها در مواجهه با یک شخصیت
ملی ،گویی قصد دارند به آن شخصیت یک ادای
دین داشته باشند و یا چون شهرهای دیگر هم
مجسمهای برای آن شخصیت ساختهاند
آنها هم باید داشته باشند و در نتیجه
چون نه دانش الزم را دارند و نه به
هنرمندان و مراکز تخصصی همچون
جامعه تخصصی مجسمهسازان
(انجمن مجسمه) مراجعه میکنند،
نتیجه کار مطلوب نیست.

کتاب تهران در اردیبهشتماه
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به یکی از کاربران فضای
مجازی در صفحۀ اینستاگرام خود اعالم کرد که نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران امسال بصورت فیزیکی و در مصلی
امام خمینی(ره) برگزار میشود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،اینروزها که خبر برگزاری حضوری
س یوسومین نمایشگاه کتاب تهران پس از دو سال وقفه ،در
فضای رسانهای کشور داغ شده و عالقهمندان حوزۀ فرهنگ و
کتاب را سرگردان خبرهای عجیب و غریب از مکان برگزاری
نمایشگاه کتاب تهران کرده است ،محمدمهدی اسماعیلی ،وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی در صفحۀ اینستاگرام خود باتوجه به
خبرهای ضد و نقیض از احتمال برگزاری نمایشگاه کتاب در
محل شهر آفتاب اعالم کرد :نمایشگاه کتاب در مصلی تهران
برگزار میشود.
اسماعیلی با اشاره به مجموعه اقدامات انجام گرفته در راستای
برگزاری هرچه باشکوهتر نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و
پس از انتظار بسیاری از کتاب دوستان و دوستداران نمایشگاه
کتاب تهران برای مشخصشدن محل برگزاری این رویداد بزرگ
فرهنگی در تهران ،اظهار داشت :تمهیداتی اندیشیده شده تا در
کنار برگزاری فیزیکی نمایشگاه کتاب تهران مخاطبان بتوانند
بهشکل مجازی نیز به خرید کتاب بپردازند.
«سیوسومیننمایشگاهبینالمللیکتابتهران»ازبیستویکم
تا سیویکم اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱بصورت فیزیکی در مصالی
امام خمینی(ره) و بصورت مجازی در سامانه  ketab.irبرگزار
میشود .ثبتنام ناشران داخلی برای حضور در «سیوسومین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران» تا هجدهم فروردین ماه
 ۱۴۰۱ادامه خواهد داشت.

سینما

گردشگری

تلویزیون

خبرمرگ خودخواسته
«آلن دلون» جعلی بود!

آغازشبهای فرهنگی ساری
 ۲۰۲۲از رامسر

«قصۀ ابراهیم» شبهای قدر
به تلویزیون میآید

با وجود اخباری که چندیپیش دربارۀ تصمیم «آلن دلون» به مرگ خودخواسته
منتشر شد ،این بازیگر سرشناس قصد ندارد به زندگی خود پایان دهد.
سرانجام آلن فابیان ،فرزند آلن دلون ،سکوتش را شکست و با خشم تمام شایعاتی را
که در هفتههای گذشته دربارۀ تصمیم پدرش به توسل به اتانازی(مرگ خودخواسته)
در برخی رسانهها منتشر شده بود ،تکذیب کرد .وی در یک رشتهاستوری در صفحۀ
اینستاگرامیاش نوشت« :معموال این کار را نمیکنم اما این مسئله دارد از کنترل
خارج میشود .بیش از دو هفته است که در به اصطالح مجلهها و در کامنتهایم
میخوانم که پدرم قصد دارد با اتانازی به زندگی خود پایان دهد .این حقیقت ندارد».
در ادامه این استوریها آمده است« :شما خبرنگاران واقعا باید از خودتان خجالت
بکشید .اسم این را میگذارید روزنامهنگاری؟ خیر! این انتشار اخبار جعلی است» .وی
در ادامه با به اشتراک گذاشتن اسکرین شاتی از عناوین چند روزنامه فرانسوی در این
باره نوشت« :بین اینکه «پسرم اگر زمانی در کما و به دستگاه وصل بودم ،میخواهم
دستگاه را ازم جدا کنید» تا این که آلن دلون خواستار مرگ خودخواسته بوده و با
خانوادهاش خداحافظی کرده است ،زمین تا آسمان تفاوت است .اتفاقا یکبار چنین
اتفاقی افتاد اما ما تصمیم گرفتیم دستگاه را از او جدا نکنیم» .وی تهدید کرد که اگر
انتشار این اخبار ادامه پیدا کند ،کار را به دادگاه خواهد کشاند.

سرپرست اداره کل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی مازندران از برگزاری
شبهای فرهنگی شهرها و استانهای مختلف در شهر ساری به مناسبت رویداد
بینالمللی ساری  ۲۰۲۲خبر داد و گفت که این برنامهها با اجرای شبهای فرهنگی
رامسر در  ۲۷و  ۲۸فروردین آغاز میشود.
«مهدی ایزدی» روز گذشته اظهار کرد :برای رویداد بینالمللی ساری ۲۰۲۲برنامههای
متعددی طراحی شده که طبق تقویم این رویداد و برنامهریزی تدوین شده قرار است
به نوبت اجرا شوند .وی افزود :نخستین سری از برنامه شبهای فرهنگی ساری
 ۲۰۲۲قرار است  ۲۷و  ۲۸فروردین و همزمان با جشن والدت امام حسن مجتبی(ع)
با محوریت رامسر در بوستان والیت ساری پس از افطار برگزار شود که امیدواریم
مورد توجه همه شهروندان قرار بگیرد و پس از مدتها توقف کرونایی رویدادهای
اینچنینی ،شاهد ویژهبرنامهای فرهنگی و مفرح در مرکز استان باشیم.
برگزاری هفتهها و شبهای فرهنگی ،ویژهبرنامهای اجرایی و مهم در سراسر دنیاست
که در جریان برگزاری آن ،ظرفیتهای فرهنگی ،هنری و اقتصادی دو منطقه به صورت
مشترک در یک نقطه میزبان به نمایش گذاشته میشود .ما هم در جریان برگزاری
رویداد پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو «ساری  »۲۰۲۲شبهای فرهنگی
استانی و ملی را برگزار خواهیم کرد.

مینیسریال «قصه ابراهیم» که یکی از داستانهای اصلی مجموعۀ «مسافران شهر»
است ،بهکارگردانی احمد معظمی ،تهیهکنندگی پرویز امیری و نویسندگی جابر
قاسمعلی ،برای پخش در ماه مبارک رمضان  ۱۴۰۱و در لوکیشنی در مرکز شهر تهران،
در دست تولید است.
این مینیسریال با بازی «داریوش فرهنگ» و «فریبا کوثری» درحال ضبط است
و هنرمندان سرشناس دیگری از جمله محسن قصابیان ،حمیدرضا محمدی ،ویدا
جوان ،نسرین نکیسا ،مهدی میامی و اصغر نقی زاده در آن ایفای نقش میکنند.
قصه ابراهیم داستانی از مجموعه مسافران شهر است که برای پخش از گروه فیلم و
سریال شبکه پنجم سیما در اواسط ماه مبارک رمضان و شبهای قدر آماده میشود.
و در نهایت نیز نسخه سینمایی آن استخراج می شود .دیگر عوامل این سریال
رمضانی عبارتند از؛ مجری طرح علی عبدی دهسرخ ،مدیر تولید هاشم علی اکبری،
مدیر فیلمبرداری علیرضا وداد تقوی ،سرپرست گروه کارگردانی و دستیار اول محمد
بدرلو ،مدیر برنامه ریزی فرزاد رحمانی ،طراح صحنه و لباس افسانه صمدزاده ،تدوین
پریسا ناهیدپور ،مدیر صدابرداری حمیدرضا یارندپور ،منشی صحنه مریم بابایی ،مدیر
تدارکات سید مسعود مهدوی ،طراح گریم میثم قراگزلو ،عکاس سمیرا بختیاری،
صداگذار حسن مهدوی ،اصالح رنگ حمیدرضا سبک دست و موسیقی بابک زرین.
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کنایه مدیر رسانهای تیم ملی به صحبتهای درویش و  5قهرمانی پرسپولیس
صحبتهای درویش روز گذشته با واکنش توئیتری محمد جماعت ،مدیر رسانهای تیم ملی فوتبال همراه شد ،وی
نوشت :مقدمه اول :رضا درویش ،مدیرعامل باشگاه پرسپولیس« :بنا است تصمیمگیری جای دیگری شود .روزی گفتم
فکر میکنیم نتیجه فوتبال در زمین مشخص میشود .امروز میبینیم که اینطور نیست و نتیجه جای دیگری رقم
میخورد» مقدمه دوم :پرسپولیس قهرمان پنج دوره اخیر لیگ برتر است.
دیدگاه

سال  ۱۴۰۰را پشت سر نهادیم ودر شروع سالی نو و قرن
پانزدهم بار دیگر زندگی را با حرکتی نو و تقسیم کار
برای انجام وظیفه و خدمت به جامعه ورزش همراه با
بهارطبیعت و فصل بالندگی و شکوفایی غنچههای
نوشکفته با طینت و نیتی صادقانه برای خدمت به جوانان
این مرز و بوم کهن ،آماده میشویم تا با یکحرکت تیمی و
نقش آفرینانی که در دید عموم مردم شریف ایران نیستند،
وقایعنگار و خبررسان اوج حوادث اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و ورزشی ایران باشیم.
در طول سالگذشته باهمه تلخیها و شیرینیها در کنار
شما مخاطبان محترم و همیشه همراه بودیم ،اما با نهایت
ُتاسف عدهای با رفتاری که ثمره آن بوجود آمدن بحث
تعلیق فوتبال کشورمان بود ،اجازه ندادند در ایام نوروز آب
خوش از گلوی عالقهمندان و دوستداران به فوتبال پائین
برود! حوادثی که در مشهد و در دیدار تیمهای ایران-لبنان
روی داد ،ایجاد حساسیتهای زیادی در مورد ورود بانوان
به میادین مسابقات ورزشی بویژه فوتبال پیش آورد تا
جایی که نمایندههای مردم شهرهای مختلف در مجلس
شورای اسالمی هم به فغان آمدند و خواستار برکناری
عوامل اجرایی مسابقات ،سازمان لیگ ،رئیس فدراسیون و
حتی وزیر ورزش شدند.
آری! جلوگیری از ورود بانوان به میدانهای ورزشی یکی
از دردهای بزرگ و مهم ورزش کشورمان است که چنانچه

اینبار چارهای بیاندیشید؛

آقای وزیر! یا زنیگ زنگ ،یا رومی رومی!

اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

ورزشی

قبأل نیز پیرامون علل منع ورود بانوان به میادین ورزشی
بحثهای زیادی مطرح شده که هیچ احدی جسارت
نداشت تا پاسخ قانع کنندهای را عنوان کند!
اگر ورود بانوان به استادیوم حضرت رضا(ع) ممنوع بوده
چرا بلیطفروشی صورت گرفته؟ و اگر خالفی صورت گرفته
که ً
قطعا رخ داده! چرا متخلفان سازمان لیگ و مسئوالن
فدراسیون فوتبال تحت پیگرد قانونی قرار نمیگیرند؟! چرا
وزیر ورزش و جوانان به نامه شکوائیه سید ناصر موسوی
الرگانی -نماینده مردم فالورجان و رئیس کانون نمایندگان
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی -و نامه کنایه
آمیز دکتر مقتدائی دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس
ً
مستقیما تحت عنوان سید حمید
شورای اسالمی که
سجادی وزیر ورزش و جوانان نگاشته شده پاسخی داده
نمیشود؟!

حجتاالسالم والمسلمین سید ناصر موسوی الرگانی از
حادثه شرم آور ورزشگاه امام رضا علیه السالم به عنوان
ضربه کاری تیم وزارت ورزش یاد کرده و از اینکه هیچ
یک از مسئوالن وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون
فوتبال کشورمان از مردم عذرخواهی نکردهاند بشدت انتقاد
کرده است .ایشان در سخنانی اظهار داشته است :حذف
تیمهای ایرانی از آسیا تشدید مهاجرت قهرمانان ،بیتوجهی
به فدراسیونهای پرمدال ،اوج مدیریت وزیر ورزش در
ششماهه اخیر بوده است.

وی تصريح کرده است :اما ضربه کاری این تیم حادثه
شرمآور ورزشگاه مشهد بود که هیچکس نه در وزارتخانه و
نه در فدراسیون فوتبال از مردم عذرخواهی نکرد .باید قبل
از حذف و تعلیق ،افراد خاطی برکنار و استیضاح شوند.
نماینده مجلس از عزم جدی خانه ملت برای استیضاح
حمید سجادی از وزارت ورزش و جوانان خبر داده که باعث
شده است پای وزیر ورزش به ماجراهای بازی ایران و لبنان
در مشهد کشیده شود .بنظر میرسد برخی از نمایندگان
میخواهند طرح استیضاح حمید سجادی را بطور جدی
کلید بزنند .پس از آنکه چند نماینده مجلس در توییتهای
جداگانهای خواهان طرح سئوال از وزیر ورزش پیرامون
اتفاقات تلخ مشهد شدند ،سیدناصر موسوی الرگانی نماینده
مجلس در توییت تازهای از طرح استیضاح
حمید سجادی خبر داد .وی با انتقاد
از فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش
نوشت :باید قبل از برخورد نهادهای
خارجی و بینالمللی با مقصران
حادثه مشهد و عواملی که باعث این
فاجعه شرمآور شدهاند برخورد شود ،یا
برکنار و یا استیضاح شوند.
اما آقای سجادی وزیر ورزش و جوانان!
وقتی معضلی بهصورت همیشگی وجود
دارد و روز به روز شدت مییابد و رخنمایی
میکند ،بجای آنکه کاری کنید تا از
شدت وحدتش بکاهید ،با بیتفاوتی

ایران اسالمی میدهید
دستآویز و بهانهای به دشمنان ِ
تا نظر مقامات فدراسیون بینالمللی را نسبت به تعلیق
فوتبال کشورمان فزونی ببخشند و هیچ اقدام عاجلی هم
به عمل نیاورید!
آقای وزیر! یکبار و برای همیشه ،به مصداق این مثل
معروف یا زنگی زنگی یا رومی رومی تکلیف حضور
تماشاگران در میدانهای ورزشی بویژه بانوان را روشن
کنید تا مجبور نباشید به دروغ متوسل شوید .توهین به
جامعه نسوان تا کی باید ادامهدار باشد؟ قبول کنید حضور
بانوان در استادیومهای ورزشی در پیشگیری از بد اخالقی
و درگیریهای فاحش در لیگ برتر میتواند موُثر واقع
شود و بطور محسوسی مانع از بروز بد اخالقی ،فحاشی
و درگیریهای فیزیکی خواهد شد ،مضاف براینکه مجبور
نخواهیم بود با دوز و کلک و دروغ هر روز مورد هجمه
تبلیغاتی دشمنان و جرایم سنگین نقدی و احتما ًال تعلیق
مواجه شویم!
گرچه هیچ بعید نیست با دستهگلهایی که
به آب میدهیم ،بهانهای برای صدور رأی
دادگاه و فدراسیون جهانی فوتبال به
تعلیق فوتبال ایران را فراهم کنیم ! پس
وقت آن رسیده است چارهای بیاندیشید
و از تکرار وقایعی که در مشهد رخ داد
جلوگیری به عمل آورید.

یادداشت

نیازمندِ اصالحات؛

امیر کریمی
نویسنده و کارشناس فوتبال

فوتبال
سالیان مدیدی
آرسنال آرسن ونگر را که بخاطر دارید،
ِ
ِ
ِ
خلق
در خور توجهای را ارائه میداد ،با ارائه یکبازی روان و ِ
موقعیتهای فراوان البته از نو ِع از دست رفته آن! اما بیشک،
فصل یحیی گلمحمدی هم کپی برابر اصل
ِ
پرسپولیس این ِ
آرسنال آنسالهای ونگر است ،البته در معیارهای
همان
ِ
وطنی ،آنهم شبیه به فصول آخری که ونگر قهرمانی لیگِ
جزیره را با تصمیمات خاص و شاید اشتبا ِه خود تقدیمِ
حریفان میکرد .تیمی که تالش میکند ،اما در نهایت یا
نمیتواند تیمهای معمولی را ببرد یا به سختی میبرد ،اما
همینتیم یقه تیمهای قدرتمندتر را بهتر میگیرد ،هر چند
کسب پیروزیهای ششامتیازی هم در این فصل برای
مقوله ِ
پیشین قهرمانی بوده
پرسپولیس یحیی کمرنگتر از سالهای
ِ
ِ
است.
آرسنال آرسن ونگر با تمام خوبیهایش در فضای اجرا

مدل آرسن ونگــر!
پرسپولیس؛ ِ

و تاکتیک ،یکاشکال بزرگ در کلیت تیم در بعد
مقابل
نتیجهگیری داشت ،تیمی که در
ِ
تیمهای بزرگ امتیازات الزم را
میگرفت ،اما در مقابل تیمهای
کوچکتر به راحتی امتیاز از
دست میداد .اما نکته دیگر از
شباهتهایبسیا ِرپرسپولیس
امسال به آن تیمِ ونگر ،در
نحوه نتیجهگیری و ِ
تعارف
جام به رقیبان است ،اتفاقی
که در سالهای قهرمانی
پرسپولیس رخ نمیداد و سرخها
از موقعیتهای خود نهایتِ استفاده
بهینه را میبردند.
گرفتن دو امتیاز در مقابل هوادار و از دست

دادن چهار امتیاز در دو بازی ،حاال در شرایطی رنگ
واقعیت به خود میگیرد که پرسپولیس
سودای قهرمانی در لیگ برتر را چند
صباحی به راحتی به عفیونی از
خشم و نفرت در وجو ِد خود
تبدیل کرده استً .
اتفاقا تفاوت
پرسپولیس امسال نسبت به
سالهای گذشته همین است
که بازیکنان یا سیر ضربه به
توپ میزنند یا بیرون ،زمین و
زمان را به هم میدوزند.
هوادار با آمار یکی از بهترین
خطوط دفاعی لیگ در مقابل
پرسپولیس بازی میکرد و این
پرسپولیس بود که در برابر چنین تیمی و در

زمین اکباتان چندین موقعیت گل را بدست آورد اما در نهایت
حاصلی بدون گل برای آنها داشت .گویا پرسپولیس هر چقدر
در جامعه هواداری امیدوار به بردن و کسب جام قهرمانی
است ،در داخل زمین بازیکنان هنوز هم اهمیت موضوع را
درک نکردهاند و این ً
دقیقا همان اشکال اصلی است.
برای پرسپولیس قهرمانی لیگ هر روز کمرنگتر میشود
و دائم تالطم از دست دادن جام فضای باشگاه را به مرز
عصبانیت و عصیان میرساند که قطعا حتی برای سرنوشت
سال بعد این تیم مهم است .بدونتعارف این تیم نیاز مبرم
به دگردیسی دارد ،انقالبی در تفکرات و ذهینتها ،حتی رفتن
و آمدن یکسری از بازیکنان ،جرات بازیدادن به جوانترها که
البته در این مورد آقای گل محمدی ظاهر ًا هنوز هم به آن
اعتقاد چندانی ندارد و در پایان هم تصمیمی سرنوشتساز
برای کادر فنی ،که اگر میخواهد بماند ،باید از بهانهها قویتر
باشد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  /به استناد ماده  63آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی
شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به
آدرس2001090407000002 www.setadiran.ir
نام سازمان :دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز-
ستاد دانشگاه
موضوع  :واگذاری امور ایاب و ذهاب ( خودرو سواری)
تاریخ توزیع اسناد  :مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irاز ساعت 09:00
مورخ  1401/01/17الی ساعت  19:00مورخ 1401/01/21

آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
به آدرس www.setadiran.irساعت  14:00مورخ  1401/02/04می باشد.
زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده :مورخ  1401/02/05راس
ساعت  08:00صبح در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز
میزان سپرده تضمین شركت در مناقصه 1/078/800/000
لایر به صورت فیش واریزی به حساب جاری 218126438
(شبا  )IR 930130100000000218126438نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج
کد  972یا ارایه ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكی وخدمات

بهداشتی درمانی البرز
(مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان
بازگشایی پاکات نبایدكمتر از  3ماه باشد)
پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشانی سازمان  :کرج  -بلوار طالقانی شمالی  -باالتر از میدان طالقانی -
شهرک اداری -ساختمان مرکزی
شناسه آگهی1296190 :
شماره تماس026-34197656 :

ورزشی

استقالل با جهش جهانی هشتم آسیا شد
در رده بندی جدید تیم پرسپولیس از لیست  100باشگاه برتر جهان خارج شد و با سقوط  5پله ای در جایگاه  106جهان
قرار گرفت .همچنین سرخ پوشان که سابقه رسیدن به جایگاه سوم آسیا را داشتند در این رده بندی در جایگاه پنجم
قاره کهن قرار گرفتند .اما در مقابل استقالل صدرنشین لیگ برتر ایران جهشی خوبی در جهان داشت و به رده 158
جهان رسید و هشتم آسیا شد.
«پرسپولیس یحیی» بیمار است؛
ِ

مسریِ بازگشت به ریل موفقیت از «پذیرش» میگذرد!
دبیر تحریریه

«پرسپولیس در سهدیدار اخیر ،هفتامتیاز از ُنه امتیا ِز
ممکن را از دستداده است» .و حاال ،اینتیم برای
«یحیی»ست ،همانطور که کامیابی دیروزش را نباید بهنامِ
برانکو سند زد ،بایست به مرحلهای برسد که جسارت
پذیرش ناکامی امروزش را هم داشته باشد .موقعیتِ
کنونی پرسپولیس تلخ است ،اما نباید عجیب باشد،
رو ِح برانکو مدتهاست از کالب ِد سرخها جدا شده و مهم
نیست که کسی بخواهد اینحقیقت را باور کند یا نه ،چرا
کسب
که حاال همۀ آنچه
ِ
پرسپولیس ایوانکوویچ برای ِ
موفقیت داشت را دیگر تیمِ یحیی ندارد.
پرسپولیس گلمحمدی بیمار است ،شاید با همان
ِ
ت بسیار ،قاعدهمند بازی
خلق موقعی ِ
و
کوتاه
های
پاس
ِ
کند ،اما گویی اشباع شده! اشباع از اول بودن ،آنهم با
تروی ِج یکنگرش نادرست در تیم که از قضا اینروزها هم
ویروس رعبانگیزی که تداومِ
محسوستر است ،همان ِ

حضور آن میتواند یا پرسپولیس تحتِ هدایتِ یحیی را
تبدیل به یکتیمِ معمولی کند و یا پایانی برای حضو ِر او
روی آن با تأکید بر
روی نیمکتِ سرخها باشد ،که هر دو ِ
قی ِد «فع ًال» برای اینپرسپولیس مهلک است.
پرسپولیس امروز ذهنیت برنده وجود ندارد؟
اما چرا در
ِ
کادرفنی پرسپولیس از تغییر فرار میکند ،چرا که نیازی
به اصالح در تیم نمیبیند و این مهمترین ایرا ِد امرو ِز
آنهاست ،از طرفی بازیکنان تیم با قناعتی سوء ،بدنبال
زبان سادهتر با سیستمِ
بهتر کردن شرایط نیستند و به ِ
«شکمسیری» فوتبال بازی میکنند .بطور کلی ،در
پرسپولیس یحیی گلمحمدی فع ًال ذهنیت به اندازه
ِ
هدف بزرگ نیست و حواشی خودساختۀ
شخص سرمربی هم از جمله استعفاهای
ِ
مثال واضحی
تکراری و بیثمرِ وی نیز ِ
پرسپولیس فصل
از رخنۀ اینمعضل در
ِ
جاری است.
تویک نهتنها
پرسپولیس لیگِ بیس 
ِ
خوب بسته نشده ،بلکه مملو از بازیکنان
متوسط است ،این میانمایگی ساختا ِر
حرفهای پرسپولیس را
بهم ریخته ،اما مقصر
کیست؟ کادرفنی
یا مدیریت؟ من

ابتدای
دوی آنها ،هم مدیریت وقت که در
ِ
معتقدم هر ِ
ستون فقراتِ تیم -کنعانیزادگان،
دادن
ِ
فصل با از دست ِ
نوراللهی و مغانلو -پرسپولیس را فلج کرد ،هم مدیریتِ
شخص یحیی
فعلی که از تقویتِ تیم عاجز بود و هم ِ
گلمحمدی که بارها در پرسپولیس ثابتکرده ،خوب
ً
خصوصا
انتخاب بازیکن -
خری د کردن را بلد نیست و در
ِ
از نو ِع خارجیاش!  -بسیار بیسلیقه است ،آنهم به
همانمقداری که عالقهای به ریسکپذیری در استفاده
از جوانان ندارد.
پایان لیگ و
حل برونرفت چیست؟  ۶بازی تا ِ
حال راه ِ
یک جام حذفی دست نخورده باق ی است ،اما در وهلۀ
اول پرسپولیس نیازمن ِد «آرامش» استِ ،
هدف
کوتاهمدت جلوگیری از ایجاد حاشیه و
تالش برای موفقیت در جام حذفی است
و هدف بلندمدت شرو ِع رویۀ اصال ِح
فصل آتی خواهد بود.
ساختارها برای ِ
ً
پایان
حقیقتا
درحال حاضر -حدأقل تا ِ
ِ
فصل -هیچگزینۀ معقولی برای جانشینی
گلمحمدی وجود ندارد ،اما این مهم
بدینمعنا نیست که او بازهم بخواهد
با جاروجنجال ،از پذیرش
مسئولیتِ مشکالتِ
فنی تیمش بگریزد.

امتیاز ممکن را از دستداده است» .و حاال،
«پرسپولیس در سهدیدار اخیر ،هفتامتیاز از نُه
ِ
اینتیم برای «یحیی»ست ،همانطورکه کامیابی دیروزش را نباید به ِ
نام برانکو سند زد ،بایست به مرحلهای
برسد که جسارت پذیرش ناکامی امروزش را هم داشته باشد.
سوژه
حضور لژیونرها دردسرساز شد؛

ارتباط شکرآب شمسایی و ترابیان شیرین شد؛

ضررتیمهای باشگاهی ایران
ازجامجهانی !۲۰۲۲

فوتسال و چالش
بازی دوستانه

فیفا در هر دوره از جام جهانی ،به باشگاههای
فوتبال جهان هم به طور جداگانه مبلغی
را در ازای حضور بازیکنان این تیمها در
مسابقات پرداخت میکند .شاید این مبلغ
برای تیمهای اروپایی و متمول چندان
چشمگیر نباشد اما در همین دوره گذشته،
درآمد استقالل و پرسپولیس از جام جهانی
روسیه چیزی در حدود  ۸۰۰تا  ۶۰۰هزار دالر
بود که صرف بدهیهای خارجی این دو تیم
شد.
رقم پرداختی به باشگاهها و تیمها در هر دوره
افزایش مییابد .به طور مثال استقالل در جام
جهانی  ۲۰۱۴برزیل ۴ ،بازیکن را در کاروان
ایران داشت که فیفا مبلغ  ۳۸۰هزار دالر به
این تیم پرداخت کرد .همچنین استقالل برای
داشتن  ۴بازیکن در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
نیز مبلغ  ۸۴۰هزار دالر دریافت کرده با رشد
نجومی برای این تیم همراه بود.
البته این رقم به طور روزانه محاسبه میشود
و طبیعتا دستمزد بازیکنانی که در بازیهای
بیشتری حضور دارند ،بیش از سایر بازیکنان
خواهد شد و باشگاهها از این طریق بیشتر
منتفع خواهند شد .به طور مثال باشگاه
منچسترسیتی از طریق حضور بازیکنان خود
در جام جهانی  ۵میلیون دالر و رئال مادرید ۴

میلیون و  ۸۰۰هزار دالر از فیفا دریافت کردند.
با این حال ،در این دوره به نظر میرسد که
تیمهای ایرانی احتماال نمایندگان کمتری
در جام جهانی خواهند داشت چرا که شمار
لژیونرهای ایران افزایش یافته و احتماال
بازیکنان داخلی کمتری هم در جام جهانی
قطر حضور خواهند داشت .به طور مثال در
بازی اخیر تیم ملی ایران مقابل لبنان ،هیچ
بازیکنی از استقالل و پرسپولیس در ترکیب
اصلی ایران نبودند و فقط امید نورافکن از بین
بازیکنان لیگ برتری در ترکیب یازده نفر ایران
به میدان رفت.
به طور معمول در اردوهای اخیر ایران حدود
 ۲۱بازیکن لژیونر حضور ثابتی داشتند و
حدود هفت الی هشت بازیکن لیگ برتری
هم دعوت شدهاند اما برای جام جهانی این
فهرست محدود خواهد شد و تیم ملی باید
 ۲۳بازیکن را به این رقابتها ببرد.
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لیگ برتر

داستان جلد

محمدرضا ولی زاده

روزنامه

سرمربیتیمملیفوتسالایرانکهرابطهپرفراز
و نشیبی را با رئیس پیشین کمیته فوتسال
داشت ،این روزها ارتباط گرمی را با او برای
پیدا کردن بازی های تدارکاتی دارد .رابطه
وحید شمسایی با عباس ترابیان در فوتسال
ایران همواره یکی از رابطههای پرفراز و نشیب
بوده و در طول سالهای گذشته چالشهای
متعددی را بین طرفین ایجاد کرده است.
ریشه این اختالفات به زمان بازی کردن
شمسایی در تیم ملی و ریاست ترابیان بر
کمیته فوتسال بازمی گردد که بر سر گلهای
ملی شمسایی به اوج رسید .در طول این
سالها ،شمسایی و ترابیان بارها به بهانههای
مختلف از طرف مقابل انتقاد کردهاند و جنگ
رسانهای بین این دو فرد فوتسالی ،تبعات
مختلفی در پی داشت.
آخرین مورد این انتقادات ،اعتراض شمسایی
به ترابیان بابت حضور در اردوی تیم ملی
فوتسال پیش از جام جهانی لیتوانی بود .در
آن زمان هدایت تیم ملی بر عهده محمد ناظم
الشریعه بود و گفته میشد ترابیان در هتل
محل اقامت تیم ملی حضور داشته است اما
شمسایی بدون نام بردن از او ،گفت« :این
آقایان بهتر است دست از سر فوتسال بردارند تا
تیم ملی هم نفس بکشد».

باوجود این ارتباط سرد ،حضور وحید
شمسایی در تیم ملی به عنوان سرمربی،
معادالت را تغییر داده است به طوری که او و
ترابیان این روزها در کنار هم هستند و برای
فراهم کردن بازیهای تدارکاتی با تیمهای
بزرگ جهان تالش میکنند.
ترابیان از زمان حضورش در کمیته فوتسال و
بخش بین الملل فدراسیون فوتبال ارتباطات
زیادی با کشورهای مختلف دارد و احتما ًال
همین موضوع بهانهای برای شیرین شدن
ارتباط شکرآب این مربی و مدیر فوتسالی
شده است.
گفتنیاست؛شمساییروزدوشنبهدرنشست
خبری خود هم به صورت رسمی تایید کرد
که با عباس ترابیان و صادق درودگر روسای
پیشین کمیته فوتسال در ارتباط است و
دست یاری را به سمت هرکسی که بتواند به
تیم ملی کمک کند ،بلند میکند.

تیم فرهاد را کشید؛
پیکان ترمز ِ

استقالل هدیه پرسپولیس
را پس فرستاد

در آخرین دیدار از هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال
تیمهای استقالل و پیکان روز سه شنبه به مصاف هم رفتند
که تقابل دو تیم در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به
پایان رسید.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ در این بازی که از ساعت ۲۰:۴۵
در ورزشگاه آزادی شروع شد ،تالش بازیکنان استقالل و
پیکان ثمری نداشت؛ آنهم در شرایطی که استقالل از اواخر
نیمه نخست با یک بازیکن کمتر بازی کرد.
فرهاد مجیدی سرمربی استقالل برای این بازی تیمش
را با سید حسین حسینی ،عارف غالمی ،رافائل داسیلوا
(اخراج  )۴۱ -صالح حردانی ،جعفر سلمانی ،زبیر نیکنفس،
مهدی مهدیپور ،عزیزبک آمانوف ( - ۶۸سبحان خاقانی)،
امیرحسین حسینزاده ( - ۶۸امیرعلی صادقی) ،کوین یامگا
و رودی ژستد ( - ۴۶روزبه چشمی) به زمین فرستاد.
پیکان هم با هدایت مجتبی حسینی با محمد ناصری،
امیرحسین رنگرز جدی ،بهروز نوروزیفرد ،اسماعیل بابایی،
محمدعلی فرامرزی ،غالمرضا ثابت ایمانی ،علی رمضانی
( -۸۰پیمان رنجبری) ،محمد قاسمینژاد ( - ۷۳جواد آزاده)،
میالد بدرقه ،مجتبی حقدوست و ابراهیم صالحی (- ۸۰
محمدحسین فالح) برابر استقالل قرار گرفت.
استقالل این بازی را هجومی تر آغاز کرد اما پیکان به
تدریج بر بازی مسلط شد و در حضور تماشاگران استقالل
دو موقعت خوب گلزنی روی دروازه میزبان به دست آورد.
پیکانیها ابتدا در دقیقه  ۱۳روی شوت سنگین غالمرضا
ثابت ایمانی میتوانستند به گل برسند اما سیدحسین
حسینی دروازه بان استقالل این شوت از راه دور را به کرنر
فرستاد.
در دقیقه  ۱۹هم پیکان با انجام یک کار گروهی از سمت
چپ دفاع استقالل توپ را تا محوطه جریمه این تیم جلو
آورد اما محمد قاسمی نژاد بازیکن پیکان قدر موقعیت
خوب گلزنی را ندانست و توپ را از باالی دروازه به اوت
زد .بهترین فرصت استقالل در نیمه نخست توسط جعفر
سلمانی رقم خورد .سلمانی با یک حرکت انفرادی تا پشت
محوطه جریمه پیکان پیش رفت و شوت سنگین او در
دقیقه  ۳۳توسط محمد ناصری دروازه بان پیکان به کرنر
فرستاده شد.
اتفاق ویژه این نیمه اخراج مستقیم «رافائل داسیلوا» مدافع
برزیلی استقالل در دقیقه  ۴۱و در پی خطا روی بازیکن
پیکان بود .سیدرضا مهدوی داور مسابقه عالوه بر نشان
دادن کارت قرمز به داسیلوا ،در این نیمه به مجتبی حسینی
سرمربی پیکان کارت زرد داد.
در ابتدای نیمه دوم ،رودی ژستد جای خود را به روزبه
چشمی داد تا خالء خط دفاعی استقالل با اخراج سیلوا پر
شود .استقالل نیمه دوم را هم بازی را در شرایطی شروع کرد
که هجومی تر از پیکان بود .نتیجه بازی هجومی استقالل
شوت آمانوف در دقیقه  ۵۲بود که دروازه بان پیکان توپ
را روی خط مهار کرد .در دقایق  ۵۸و  ۵۹پیکان صاحب دو
موقعیت خوب گلزنی شد که ابتدا محمدعلی فرامرزی یک
موقعیت تک به تک با دروازه بان استقالل را از دست داد و
در ادامه حسینی یک موقعیت دیگر را از پیکانیها مهار کرد.
برنامههای پیکان در این مسابقه روی سمت راست دفاع
استقالل متمرکز بود و بازیکنان این تیم بارها از این طریق
به سمت دروازه آبیها نفوذ کردند .کم بودن یک بازیکن
استقالل ،با نزدیک شدن به دقایق پایانی تبعاتش را نشان
داد و باعث شد پیکانیها فشار بیشتری برای گلزنی ایجاد
کنند.
بهترین فرصت پیکان در دقیقه  ۷۴رقم خورد که شوت
جواد آزاده بعد از برخورد با سیدحسین حسینی و تیرک
دروازه استقالل ،به کرنر رفت .در ادامه تالش بازیکنان دو
تیم حاصلی نداشت و بازی با نتیجه تساوی بدون گل
تمام شد.
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