روزنامه

برای «اسطوره موقت» که باز هم آبیها را تنها گذاشت؛
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واکاوییکاتفاق؛

بازهم «مجیدی» و دو راهی؛

منفعتو اســتقالل!

به داد «کشتی اصفهان» برسيد؛

در ورطهی نابودی!

سرانجام قتلعامهای کرونا متوقف شد؛

لوصدروز «شهامت»« ،شجاعت» و «ایثار»
دوسا 

«دنیای هوادار» بررسی میکند؛

«یارانه نقدی» یا «کاالبرگ»؛ مسئله این است...
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دنیای هواداریاد و خاطره شهدا بویژه سرلشکر«رسول عبادت»کـه
 ۱۶خـرداد ۱۳۶۰در«عملیات آزادسازی قوچ سلطان» به مقـام شامخ
شهـادت نائلگشت راگرامی میدارد
ذره ی ن
ب�

خبر اول
براساس مواد  ۹۶و  ۱۱۱قانون تأمین اجتماعی؛

مصوبه افزایش حقوق
بازنشستگان تأمین اجتماعی
در هیات دولت تصویب شد

مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حقوق بازنشستگان
تأمین اجتماعی در هیات دولت تصویب شد .براساس مواد
مستمری مستمری
 ۹۶و  ۱۱۱قانون تأمین اجتماعی ،افزایش
ِ
بگیران سازمان تأمین اجتماعی هر سال به تصویب هیئت
وزیران میرسد ،به نحوی که حداقل دریافتی مستمریبگیران از
حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹حداقل دریافتی
کارگران برای سال  ۱۴۰۱به مبلغ ۵.۵۸۰.۰۰۰تومان در ماه رسید.
در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان ،از کارافتادگان و
مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی که به
موجب قوانینی از جمله مواد  ۹۶و  ۱۱۱قانون تأمین اجتماعی
نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد ،با رعایت قوانین مربوط
و لحاظ مصوبه شورای عالی کار ،میزان دریافتی آنان معادل
حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش
 ۵۷/۴درصدی همراه خواهد بود ،به نحوی که از ۵.۵۸۰.۰۰۰
تومانکمترنباشد.
در رابطه با مستمری از کارافتادگان جزئی و نیز سایر افرادی
که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار
شده است به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش
خواهد یافت .با توجه به حکم قانون بودجه سال  (۱۴۰۱مصوب
مجلس شورای اسالمی) در خصوص صندوقهای مختلف
بازنشستگی (مبنی بر رشد  ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان) و
در راستای هماهنگسازی پرداخت حقوق در کلیه صندوقهای
بازنشستگی ،برای این دسته از مشمولین که دارای دریافتی
بیش از حداقل باشند ،افزایش ۱۰درصدی اعمال میشود .نیز به
منظورکمکبهمعیشتمستمریبگیرانباالترازحداقل،عالوه
بر ده درصد مذکور ،مبلغ  ۶۵۰هزار تومان (تا سقف دریافتی
ماهانه ده میلیون تومان) بصورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

حقوق و قضا
«معاون رئیس قوه قضائیه» تاکید کرد؛

ضرورت ردیابی افرادی که در
سقط جنین غیرقانونی نقش دارند
با روند کنونی کاهش جمعیت ،کشور در  ۳۰سال آینده با
ابربحرانی جدی مواجه خواهد شد؛ این گزارهای است که
جامعهشناسان ،جمعیتشناسان و آیندهپژوهان بر روی
آن تاکید دارند؛ مقام معظم رهبری نیز طی سالهای اخیر
به ک ّرات خطر کاهش و پیری جمعیت را گوشزد کردهاند؛
معظمله در آذرماه سال  ،۹۲در دیدار رئیس و اعضای
شورایعالی انقالب فرهنگی ،در بخشی از بیاناتشان اشاره
داشتند که «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق
آن فکر میکند ،تن او میلرزد ،این مسئله جمعیت است».
آبان ماه سال گذشته ،قانون «حمایت از خانواده و جوانی
جمعیت» ابالغ شد؛ قوه قضائیه در راستای عمل به
مسئولیتهای قانونی خود ،نحوه اجرای این قانون را از
سوی دستگاههای مسئول پیگیری میکند؛ حجتاالسالم
والمسلمین «محسنی اژهای» -ریاست دستگاه قضا -در همین
زمینه دستوراتی را خطاب به جهانگیر معاون پیشگیری قوه
قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور صادر کرده و در
این راستا نشستی را با طراحان قانون «حمایت از خانواده و
جوانی جمعیت» و فعاالن حوزه خانواده و جمعیت در تاریخ
 ۱۸اردیبهشت ماه سال جاری برگزار کرده است.
حجتاالسالموالمسلمینمحسنیاژهایتکالیفیکهبرعهده
سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در راستای
پیگیری اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»
ً
مجددا به مسئوالن سازمان
گذاشته است را یادآوری کرد و
و معاونت مزبور دستور داد با تمام توان و جدیت مضاعف،
نحوه اجرای قانون مربوط به جمعیت را پیگیری و دنبال
کنند و در صورت نیاز ،مراتب را جهت صدور دستورالعمل یا
بخشنامه از ناحیه رئیس قوه قضائیه ،اعالم دارند.

خبر

«دنیای هوادار» بررسی میکند؛

«یارانه نقدی» یا «کاالبرگ»؛ مسئله این است...
سارا نصرتی

نویسنده و مترجم

شوربختانه طی دوسال گذشته با افزایش قابلتوجه قیمت
کاالهای اساسی ،فشار معیشتی بر دهکهای کمدرآمد
تشدید و نرخ فقر افزایش یافته است؛ به همین دلیل
اکثر کارشناسان بر ضرورت اتخاذ یک سیاست حمایتی
کارآمد که بهصورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی
دهکهای پایین درآمدی به کاالهای اساسی شود ،تاکید
دارند .اختالف دخلوخرجها ،افزایش فاصله طبقاتی و
سرکوب دستمزدها و کاهش قدرت خرید مردم به حدی
رسیده که هیچکس نمیتواند بهراحتی از کنار آن عبور
کند .توان تامین حداقلهای یک زندگی معمولی برای
بسیاری از مردم سخت شده و البته برای کسی مشخص
نیست کی و چه نهادی جلوی این روند ویرانکننده را
خواهد گرفت .نکته حائز اهمیت این است که هر سیاست
اقتصادی ،دارای فواید و ضررهایی است .از همین رو الزم
است تا به هنگام اتخاذ تصمیم و کاهش تبعات آن،
توجه جدی به مضرات راهکارها صورت بگیرد.
طبیعی است که سیاستهای جایگزین باید حرکت از
وضع موجود به وضعیت مطلوبتری را ایجاد کنند وگرنه
عمال سیاستی شکست خوردهاند .مناظرات گستردهای
میان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در مورد ابعاد
مختلف طرح یارانهای دولت و نقاط مثبت و منفی آن،
ایجاد شده است .براي اجراي برنامههايی مانند اين ،بهتر
است به چشمانداز مذاكرات احيای برجام يا پيوستن
به ساز و كار  FATFنيز نگاه شود .اقتصاد ايران در حال
حاضر با انواع و اقسام ريسكهاي اقتصادی و بينالمللی
و سياست خارجی روبهرو است و ريسک بزرگ دولت در
شرايطی كه تورم و گرانیها ،به نارضايتی در ميان طبقات
فرودست جامعه دامن زده ،ممكن است با تبعات شديدتر
ركود و تورم نيز همراه شود.
در این راستا ،عدهای به طور خاص به طرح این سوال
میپردازند که با توجه به شرایط اقتصادی خاص کشورمان
کهتحریمهاهمچنانبرقرارهستندوچشماندازدستیابیبه
یک توافق در چارچوب مذاکرات اتمی وین نیز چندان روشن
بهنظر نمیرسد ،ارائه یارانه نقدی و یا کاالبرگ الکترونیک،
کدامیکبیشازدیگری،متناسبباواقعیتهایاقتصادی
کشورمان است و در عین حال ،عملیاتی کردن آن ،تبعات و
چالشهای منفی کمتری را ایجاد میکند؟
پاسخ به این سواالت ،بستگی به نگاه بلندمدتِ دولت
دارد .مهمترین عیب پرداخت نقدی در شرایط تورمی

آن است که ارزش آن با تورم کاهش مییابد و نیازمند
تعدیل ساالنه است .از طرف دیگر ،مهمترین مزیت این
مدل ،پرداخت مستقیم آن به خانوار و واگذاری تصمیم
در مورد هزینهکر ِد آن به عهده خانوار است و اساسا در این
مدل ،این خانواده است که تشخیص میدهد که کدام
واگذاری تصمیم اهمیت
محصول را خریداری کند .این
ِ
دارد بخصوص اگر رقم یارانه با تورم تعدیل شود .در
خصوص کاال برگ الکترونیک به نظر میرسد بدلیل این
که در قالب این مدل ،حداقل معیشت خانوارها را میتوان
از نظر نیازهای پروتئینی تامین کرد و به خصوص فقر
معیشتی را از بین برد ،این مدل می تواند قدرت خری ِد
سبد معیشتی خانوار را در شرایط تورمی حفظ کند .اما
آسیب این روش ،نبو ِد بستر توزیع مناسب و پُر هزینه
بودن ایجاد شبکه مستقل توزیع است که مسائل و
مشکالت خاص خود را می تواند داشته باشد.
با توجه به توضیحات فوق؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند،
تصمیم دولت برای اختصاص سبد کاالیی به جای یارانه
نقدی به منظور جبران اثرات حذف ارز ترجیحی منطقی
است ،زیرا پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش تورم بیشتری
خواهد شد که این مسئله قدرت خرید مردم را با کاهش
بیشتری روبرو میکند .به بیان دیگر سبد کاالیی به صورت
کمک غیر نقدی ،تبعات تورمی بسیار کمتری دارد و از
سوی دیگر باعث میشود میزان تولید در کشور با افزایش
روبرو شود ،البته این کار نیاز به برنامهریزی مناسب دارد،
چرا که بدون انجام این کار ،هم مردم سردرگم خواهند
شد و هم وضعیت بازار و قیمتها بهم خواهد ریخت.
همچنین دولت باید ابتدا زیرساختهای سیستم کوپنی
را فراهم کند .زیرا نظام کاالبرگ الکترونیکی نیازمند یک
بانک اطالعاتی دقیق است.
بیتردید در کنار اجرای درست هدفمند کردن یارانههای
کاالهای اساسی باید دولت اقداماتی نظیر اصالح ناترازی

نقل قول

بانکها ،مدیریت انتظارات تورمی ،اعطای معافیت
مالیاتی واحدهای تولیدی به منظور رونق فعالیتهای
تولیدی ،بهبود فضای کسب و کار ،انضباط مالی و
بودجهای ،کنترل نرخ ارز و اصالح ساختار بودجهای را
انجام دهد ،تا بتوان به نوعی تورم را کنترل کرد ،در غیر
این صورت تورم فزایندهای رخ خواهد داد که در تمامی
بازارها تاثیرگذار است .به همین دلیل با توجه به شرایط
اقتصادی کشور و برخی نگرانیها از آثار منفی این اقدام،
دولت سیزدهم باید با مشورت اقتصاددانان خبره و نگاهی
به آزمون و خطاهای گذشته ،هر چه زودتر در این باره به
تصمیم برسد و مردم و اقتصاد کشور را به سالمت از این
پیچ عبور دهد.
اینکه دولت جسارت به خرج داد و ارز  ۴۲۰۰تومانی را
حذف کرد؛ اقدام بسیار درست و پسندیدهای است که
قطعا در راستای بهینهسازی و اصالح نظام پرداخت
یارانهها نتیجهبخش خواهد بود .اقتصاد کشور هم
اکنون با فقدان نظام جامع ارزی مواجه است؛ به
نحوی که با جهشهای مکرر ارزی ناشی از سفته بازی
و رفتارهای سودجویانه برخی صادرکنندگان و سفته
بازان ،هر سال شاهد بروز تورم شدید و کاهش توان
معیشتی مردم هستیم.
در چنین فضایی ،صحبت کردن از پرداخت یارانه نقدی
و کاالیی چندان ثمربخش نیست و حتی پرداختن به
ارز کاالهای اساسی ،اولویت اصلی اقتصاد ایران نیست.
جایگزینهایی چون یارانه نقدی یا کاالبرگ که برای
حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته شده است ،با حضور
دالالن همیشه در صحنه به فساد کشیدهمیشود و تورم
را تشدید میکند .بنابراین ،تخصیص کاالبرگ یا یارانه
نقدی و کاالیی در ازاء جبران حذف ارز ترجیحی مستلزم
وجود زمینههایی است که دست دالالن را در ورود به
این بازار ببندد.

«رییس پلیس فتای تهران» خبر داد:

تخلیه حساب بیش از  ۱۰۰نفر در مقابل خودپردازهای غیرنقدی
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از انهدام باندی چهار نفره که اقدام به خالی کردن
حساب بیش از  ۱۰۰نفر از مراجعهکنندگان به دستگاههای خودپرداز غیرنقدی
کرده بودند ،خبر داد.
سرهنگ «داود معظمی گودرزی» در گفتوگویی درباره جزئیات این خبر
گفت :از مدتی قبل شماری از شهروندان به پلیس فتای تهران بزرگ مراجعه
و در اظهاراتی مشابه اعالم کردند که مبالغی بهطور غیرمجاز از حساب آنان
برداشت شده است .در همین راستا نیز تیمی ویژه از ماموران پلیس فتا
رسیدگی به موضوع را دستورکار خود قرار دادند و با توجه به اینکه شیوه
و نوع اقدام مجرمانه در تمام پروندهها مشابه بود ،این ظن نیز
تقویت شد که احتماال تمامی این اقدامات از سوی
یک نفر یا اعضای یک باند انجام شده است.
وی با اشاره به انجام تحقیقات تکمیلی از
مالباختگان گفت :در تحقیقات ماموران
مشخص شد همه شکات پس از استفاده

از پایانههای خودپرداز غیرنقدی در نقاط مختلف تهران مورد کالهبرداری قرار
گرفتهاند .همین اطالعات نیز تحقیقات ماموران را وارد فاز جدیدی کرد.
وی با بیان اینکه سرانجام با تحقیقات انجام شده محل اختفای
این افراد در یکی از مناطق حاشیهای شهر تهران مورد شناسایی
قرار گرفت ،اظهارکرد :هماهنگی الزم با مقام قضایی انجام شده و
چهار متهم در عملیاتی پلیس دستگیر و به مقر پلیس فتای تهران
بزرگ منتقل شدند
رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰
شاکی در این پرونده به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و شکایت خود
از این افراد را ثبت کردهاند ،گفت :باتوجه به پیگیری روال قانونی
پرونده تعداد شکات نیز در حال افزایش است و از چندین
استان همجوار نیز به شکات پرونده اضافه شده است،
از این رو تحقیقات و پیگیریها همچنان در حال
انجام است.

اجتماعی

سفیر هند در تهران به وزارت خارجه فراخوانده شد
در پی اهانت «ناوین کومار جیندال» سخنگوی حزب حاکم هند به ساحت پیامبر(ص) در یک برنامه تلویزیونی در هند ،سفیر
هند در تهران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد .ساعاتی پیش نیز در پی این اهانت و افزایش اعتراضات ،این حزب با صدور
بیانیهای از تعلیق این سخنگو خبر داده بود .مجموعه رسانهای «دنیای هوادار» این اقدام شنیع را بهشدت محکوم مینماید.

ی�دداشت

سرانجام قتلعامهای کرونا متوقف شد؛

دوسا لوصد روز «شهامت»« ،شجاعت» و «ایثار»
مهدی شهیم
نویسنده

سرانجام قتلعامهای «کرونا» تا حدودی متوقف شد
و کشتههای بیماری کووید  ۱۹در کشورمان نزدیک به
عدد صفر رسید .کادر درمانی ،پرستاران ،پزشکان ،بهیاران،
کارکناناداری و خدماتی مراکز درمانی ،تشخیصی،
نیروهای خدوم بهداشت و نیروهایستادی و ...همه
و همه اکنون قهرمانان واقعی کشور هستند ،سربازان

حقیقی و گمنام ملت و این مرزوبوم.
خاطرهی از خودگذشتگی این عزیزان که پاسداران جان
و تندرستی ملت بودند و هستند ،برای همیشه در
حافظه تاریخ این سرزمین حک میگردد .دو سال و
صد روز برای رسیدن به این نقطه با مرگ چشمدرچشم
و پنجهدرپنجه پیکار کردید ،جانهای عزیزتان در کف
دستانتان بخاطر مردم با مرگ رقصیدید و مرگ را به
سخره گرفتید .آنچه شما در این دوسالو اندی کردید
را هرگز از یاد نخواهیم برد .درود بر روح شهدای خدمت
که زبانها در توصیف شهامت ،شجاعت و ایثار آنها
عاجز است و قلمها ناتوان.

اقتصاد الکن

توضیحات «وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» درباره افزایش حقوقها؛

از زمان پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان تا
افزایش  ۱۰درصدی  ۶۵۰+هزار تومان تا سقف  ۱۰میلیون
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اعالم خبر اعمال و پرداخت افزایش حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی از خرداد ماه ،درباره زمان پرداخت معوقات دو ماه
فروردین و اردیبهشت نیز گفت :خرداد ماه احکام جدید صادر میشود و در تیر
معوقه فروردین و در مرداد ماه معوقه اردیبهشت پرداخت خواهد شد.
«حجت عبدالملکی» روز گذشته با حضور در بخش خبری ساعت  ۱۴سیما
جزئیاتی از افزایش حقوق بازنشستگان را اعالم و اظهار کرد :خوشبختانه مصوبه
دولت درباره افزایش حقوق و مستمری صادر شد و یک علت تاخیر این بود که
دولت درگیر طرح مردمی سازی یارانهها بود و دستورجلسات بسیاری داشت.
معیار و مبنای اصلی دولت ،خدمات رسانی به مردم و افزایش رفاه توده مردم با
رویکرد عدالت است و در ادامه افزایش بیسابقه حقوق کارگران و مردمیسازی
یارانهها ،مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی هم صادر شد.
عبدالملکی ادامه داد :درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دو ماده  ۹۶و ۱۱۱
قانون تامین اجتماعی را داریم که میگوید مستمری باید هر سال به تصویب
هیئت وزیران برسد ،با این قید که از حداقل مصوبه کارگران نباید کمتر باشد.
با مصوب ه دولت ،این اتفاق خوب افتاد و برای کسانی که حداقلی بگیر هستند
 ۵۷.۴درصد افزایش داریم به نحوی که دریافتیشان از پنج میلیون و  ۵۸۰هزار
تومان کمتر نخواهد بود .بر این اساس مستمری بگیری نخواهیم داشت که
حقوقش از رقم اعالم شده کمتر باشد.
عبدالملکی با بیان اینکه برای حقوق سایر سطوح درآمدی ،قرار شد همه صندوق
ها یک هماهنگی داشته باشند گفت :بر این اساس برای آن دسته از بازنشستگان
تامین اجتماعی که بیش از حداقل حقوق دریافت میکنند ۱۰ ،درصد افزایش
خواهیم داشت که البته اگر حقوقشان تا سقف  ۱۰میلیون تومان باشد یک مبلغ
ثابت  ۶۵۰هزار تومان نیز دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه یک معیار «عدالت» داریم که توجه ویژه به
نرخ تورم و حفظ قدرت خرید دارد ،گفت :امسال کسانی که حقوقشان
کمتر است افزایش بیشتری در حقوق خواهند داشت .به عنوان
مثال اگر شخصی در سال  ،۱۴۰۰سه میلیون و  ۷۰۰هزار تومان
حقوق دریافت میکرده ،امسال حقوقش به شش میلیون تومان
خواهد رسید و دو میلیون و  ۳۰۰هزار تومان افزایش خواهد
داشت .یا مثال شخصی که سال گذشته  ۹میلیون تومان دریافتی
داشته به حقوقش یک میلیون و  ۷۰۰هزار تومان افزوده خواهد
شد .همچنین کسی که  ۲۰میلیون تومان دریافتی
داشته دو میلیون تومان یعنی همان  ۱۰درصد
به حقوقش افزوده خواهد شد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن
اعالم این خبر که افزایش حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی از
خرداد ماه اعمال و پرداخت خواهد
شد ،درباره زمان پرداخت معوقات
دوماه فروردین و اردیبهشت
ماه نیز گفت :خرداد ماه
احکام جدید صادر میشود
و در تیر ،معوقه فروردین و
در مرداد ،معوقه اردیبهشت

را پرداخت خواهیم کرد.
عبدالملکی در ادامه به مقایسه روند افزایش حقوق ها در سنوات گذشته پرداخت
و گفت :در سال های گذشته رعایت عدالت در حقوق ها رخ نمیداده است به
عنوان مثال حقوق فردی که  ۲۰میلیون تومان بوده دریافتی اش با افزایش
سنواتی به  ۲۵میلیون تومان می رسیده ،اما حقوق فردی که سه میلیون تومان
دریافتی داشته کمتر از یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش پیدا میکرده است.
وی درباره افزایش مبلغ ثابت  ۶۵۰هزار تومان توضیحات بیشتری ارائه کرد و
گفت :آنهایی که حداقل بگیر هستند که مشخص شد و  ۵۷.۴درصد افزایش می
یابد و حق عائله مندی و غیره هم به آن افزوده میشود .اما برای کسانی که از
حداقل باالتر هستند عدد  ۱۰درصد افزایش را داریم ،اما چون بازنشستگان تامین
اجتماعی میزان دریافتیشان از صندوقهای دیگر کمتر است دولت تصویب کرد
عالوه بر آن  ۱۰درصد ،یک مبلغ ثابت  ۶۵۰هزار تومان نیز درنظر گرفته شود که
مختص کسانی است که زیر  ۱۰میلیون تومان حقوق دریافت میکنند .مثال کسی
که حقوقش با افزایش  ۱۰درصدی به  ۹میلیون و  ۸۵۰هزارتومان رسیده ۱۵۰ ،هزار
تومان دیگر افزوده میشود تا به  ۱۰میلیون تومان برسد.
وزیر رفاه درباره سایر آیتم های حقوقی و پرداختهای جانبی نیز گفت:
حداقل حقوق همان پنج میلیون و  ۸۰۰هزار تومان خواهد بود ،اما درباره سایر
پرداختهای جانبی ،هیئت امنای تامین اجتماعی ممکن است تصمیمات
دیگری بگیرد که بر اساس مصوبه مذکور دولت ،بودجه بندی تامین اجتماعی
باید مجدد بازنگری و بررسی و در این باره در جلسات مربوط تصمیم گیری شود.
عبدالملکی در بخش دوم سخنانش درباره حقوق کارگران نیز گفت :یکی از
تصمیمات خوبی که گرفته شد افزایش حقوق کارگران بود که در شورای عالی کار
به تصویب رسید .دولت در ادوار گذشته نظرات خودش را در جلسات شورایعالی
تحمیل میکرد ،اما امسال اجازه دادیم نمایندگان کارگری و
کارفرمایی خودشان تصمیم بگیرند که تصمیم خوبی هم بود و
در  ۲۴سال گذشته بیسابقه بوده است.
وی ادامه داد :شرایط سخت اقتصادی را قبول داریم ،اما
اغلب کارفرمایان مصوبه را اجرا کردند و از معدود کارفرمایان
باقیمانده میخواهیم که مصوبه را اجرا کنند .ما میدانیم که
شرایط اقتصادی کشور و رفاهیات مردم مطلوب نیست ،اما
این مصوبه منجر به اتفاقاتی از جمله افزایش سطح درآمدی
کارگران شد که خودش افزایش تقاضا در بازار تولید
و همچنین افزایش بهرهوری کارگران را
به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد :بر اساس آمار تامین
اجتماعی ،در اردیبهشت ماه اغلب
کارفرمایان افزایش حقوق را اعمال
کردهاند .میزان تعدیل نیروی کار
در دوماهه اول امسال نسبت
به مدت مشابه سال گذشته
 ۳۰درصد کمتر شده است.
پیشبینیام این است امسال
سال پررونقی برای مردم و
برای حوزه اقتصاد باشد.
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سوژه
جوابیه ای از علم اقتصاد؛

چرا نخریم ،ارزان نمیشود؟
«اقتصاد نیوز» در یادداشتی نوشت« :نخریم تا ارزان شود»
این نسخه ای است این روزها کاربران شبکه های مجازی
برای هم می پیچند .این کمپین ها البته اتفاق تازه ای
نیست و هربار با افزایش قیمت کاالها این مدل کمپین
ها هم به راه می افتند.اما سوال اینجاست که آیا واقعا
این کمپین ها جواب میدهند ؟ جواب خیر است .چرا؟
علم اقتصاد جواب آن را داده است.
تورم به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمت
هاست .دو نوع تورم وجود دارد :تورم ناشی از فشار هزینه
و تورم ناشی از فشار تقاضا .تورم ناشی از فشار تقاضا
زمانی رخ میدهد که قیمت ها به دلیل افزایش تقاضا،
افزایش می یابد.مثال کارخانه ای را فرض کنید که یک
تلفن همراه جدید را تولید می کند و این گوشی به شدت
محبوب می شود .تقاضا برای این تلفن همراه افزایش
می یابد ولی از آنجایی که تنها یک کارخانه تولید چنین
کاالیی وجود دارد که در حال استفاده از تمام ظرفیت خود
است ،قیمت تلفن همراه با افزایش تقاضا افزایش می
یابد در این حالت کاهش تقاضا می تواند مانع از افزایش
قیمت شود.
اما در تورم ناشی از هزینه که قیمت ها به دنبال افزایش
هزینه بنگاه،باال می روند ،خرید و نخریدن اثری بر قیمت
ها نخواهد داشت.یک مثال ساده دیگر .اگر قیمت آرد باال
رود هزینه تولید نان افزایش می یابد در این حالت کاهش
یا افزایش تقاضا اثری در قیمت نان ندارد .زیرا نانوا مجبور
است به دلیل افزایش قیمت آرد ،قیمت نان را باال ببرد.

مکث
شرط عجیب «سازمان مالیاتی»؛

فقط این گزارشها از فرار مالیاتی
پاداشمیگیرند!
سازمان امور مالیاتی در اواخر سال گذشته از سامانه
سوتزنی رونمایی و رئیس کل این سازمان نیز دستورالعمل
سوتزنی را ابالغ کرد .با این اقدام ،مردم از آن زمان تاکنون
میتوانند با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی به نشانی
 intamedia.irو ورود به صفحه گزارش فرار مالیاتی ،تخلف
مالیاتی را ثبت کنند.
در این زمینه ،اگر بر اساس اطالعات ارسالی اشخاص ثالث،
مودیان مالیاتی جدید و درآمدهای کتمان شده مشمول
مالیات شناسایی و مالیات مطالبه و وصول شود ،سازمان
مالیاتی میتواند با رعایت مقررات قانونی نسبت به پرداخت
پاداش متناسب با اطالعات کسب شده و مالیات وصولی
از درآمد اختصاصی سازمان در وجه اشخاص مذکور در
چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس کل به سازمان
میرسد ،اقدام کند.
البته ،برای دریافت پاداش در این زمینه ً
حتما باید اطالعات
هویتی گزارش دهنده چون شماره تلفن همراه و مشخصات
حساب بانکی در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت شود .در
این بین ،پیگیریها از سازمان امور مالیاتی حاکی از آن
است که از زمان اجرای سامانه سوتزنی تاکنون گزارشهای
مردمی درباره فرار مالیاتی به وصول مالیات منجر نشده است
و عمده گزارشهای ارسالی نیز به استفاده نکردن اصناف به
خصوص پزشکان از کارتخوان مربوط میشود.
همچنین ،سازمان امور مالیاتی یک محدودیت در پرداخت
پاداش به مردم برای گزارش فرارهای مالیاتی اعالم کرده و آن
این است که با توجه به هزینههای وصول مالیات ،گزارش
فرار مالیاتی باید به وصول مالیات موثری منجر شود و
مالیات موثر مالیاتی است که وصولی آن بیش از  ۴۰میلیون
تومان برای سازمان مالیاتی باشد! بنابراین ،میتوان دلیل
اینکه تاکنون پاداشی برای گزارشهای مردمی از فرار مالیاتی
پرداخت نشده را در موثر نبودن آن گزارشها در وصول بیش
از  ۴۰میلیون تومان درآمد برای سازمان امور مالیاتی دانست.
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نجات هشت طبیعت گرد در ارتفاعات البرز
«محمدباقر خلفی» -مدیرعامل جمعیت هالل احمر البرز -از نجات هشت طبیعت گرد گرفتار شده در ارتفاعات البرز جنوبی
توسط امدادگران هالل احمر در محدوده این استان طی  ۲۴ساعت گذشته خبر داد .وی گفت :این هشت طبیعت گرد در
چهار عملیات مختلف در مناطق خور ،حسنکدر ،ارتفاعات عظیمیه و نوجان استان البرز نجات یافتند.
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آیتاهلل «حسینیهمدانی» تأکید کرد:

البرز

امام ج�عه

لزوم تبیین افزونِ شخصیت امام خمینی(ره) از سوی نیرهای انقالبی
نماینده ولی فقیه در البرز و امام جمعه کرج گفت :مبنای
رفتاری و روشی عناصر ،گروه های سیاسی و معتقدان به
پیروی از امام(ره) باید بر اساس خط آن حضرت بوده که در
همین راستا نیروهای انقالب بایستی در تببین شخصیت
امام(ره) بیشتر سخن بگویند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،آیت اهلل سید «محمد مهدی
حسینی همدانی» در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج
افزود ۱۴ :خرداد سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و
آغاز رهبری مقام معظم رهبری در سال  ۶۸است ۲ ،واقعه
مهم و تاریخی که هر کدام آثار فراوانی در تثبیت و تحکیم
انقالب برجای گذاشته است.
وی اضافه کرد :یکی از مسایل مهم که باید در همه ایام
سال مبنای رفتاری و روشی عناصر ،گروه های سیاسی و
معتقدان به پیروی از امام(ره) باشد تببین شخصیت ابعاد
معمار کبیر انقالب است که در همین راستا نیروهای
انقالب بایستی در تببین شخصیت امام(ره) بزرگمردی که
روند تاریخ معاصر ایران و جهان را تغییر داد بیشتر سخن
بگویند.
آیت اهلل حسینی همدانی با بیان اینکه اندیشه های امام
خمینی(ره) باید عمومی سازی شود  ،اظهار داشت :چون
این اثر گذاری همچنان ادامه دارد اما می بینیم که استکبار
و فریب خوردگان داخلی نیز سال ها است در تالش هستند
تا با دروغ ،تهمت و تحریف چهره این مرد الهی و روشی
را که به آن مکتب امام گفته می شود را خدشه دار کنند.
وی ادامه داد :همان مکتبی که در این سالها به تعبیر رهبر
معظم انقالب ما را سالم از گردنه های خطرناک عبور داده،
سطح عزت ملی و شرافت بین المللی ما را باال برده است
بر همین اساس می خواهند تا این مکتب و این راه را از
بین ببرند ،در همین راستا نیاز است با بیان حقایق زندگی
حضرت امام(ره) و تببین منش زندگی سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی که در مکتب ایشان در عرصه های مختلف وجود
دارد پرداخته و از انحراف جلوگیری که این خود بخشی از
جهاد تببین است که انقالب را حفظ می کند.

امام جمعه کرج اظهار داشت :کسی که در خط امام(ره)
فکر می کند باید ضمن داشتن روحیه توحید محور به
محرومان جامعه بیندیشد که آن را باید در منش امام (ره)
ببینید ،در بیان امام(ره) انقالب اسالمی حاصل مجاهدت
محرومان و مستضعفان بوده و یکی از نعمت های الهی را
به حکومت رسیدن محرومان می داند.
آیت اهلل حسینی همدانی گفت :هر جایی که نام امام(ره)
باشد ،نام انقالب نیز هست و حفظ این نام در واقع آن نام
را نیز به همراه خواهد داشت ،حتی امروز می بینیم جریانات
انحرافی و عده ای به نام عدالت خواهی که خود این عنوان
باید با هدف جلوگیری سوءاستفاده باید تببین شود در کنار
بخشی از اصالح طلبان امام(ره) را تحریف می کنندکه به
تعبیر رهبر معظم انقالب عده ای امام را به عنوان یک
شخصیت محترم سیاسی معرفی می کنند.
وی افزود :امام(ره) کسی است که اصول فکریش در مسایل
مختلف بوجود آمده و برای کشور چه مسایل داخلی و
چه خارجی رهگشا بوده و البته نباید به این نکته نیز بی
توجه بود که رهبر معظم انقالب به دلیل مواجه مستمر
با اندیشه های حضرت امام(ره) در همه حال و با مسایل
مختلف به بیانات ،روش و مکتب حضرت امام(ره) ارجاع
داده می دهند.
خطیب جمعه کرج بیان داشت :مدیریت کالن نظام
اسالمی بر اساس اندیشه امام(ره) دنبال می شود که توسط
رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای (مد ظله
العالی) صورت می گیرد اما عده ای فکر می کنند که اگر
ما بخواهیم مواضع و افکار امام(ره) را شفاف و روشن بیان
کنیم سبب ریزش و پیروی از مکتب بنیانگذار کبیر انقالب
اسالمی کم و افراد نمی پذیرند پس بهتر است که برخی از
مواضع امام(ره) کتمان شود که این ظلم به امام خمینی(ره)
و مکتب ایشان است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص
تببین مواضع امام(ره) بصورت شفاف و واضح گفت :بدین
معنی است که برای اینکه مواضع امام(ره) انقالبی و صحیح

گوشه و کنار

است و به مذاق برخی خوشایند نیست بهانه تراشی نکنید،
«امام(ره) را باید صریح وارد میدان آورد و مواضع ایشان علیه
استکبار ،ارتجاع ،لیبرال دموکراسی غرب و منافقان را باید
صریح و شفاف مطرح کرد».
آیت اهلل حسینی همدانی ادامه داد :امام خمینی(ره) انسانی
موحدی بود که در همه حال توحیدی فکر و عمل می کرد
و با همین دیدگاه در مسایل مختلفی که برای انقالب پیش
آمدند حرکت و با استکبار جنگیده و نظام سیاسی اسالم را
ایجاد و مستحکم کردند ،امام(ره) یک عارف کامل و دارای
مقامات عرفانی بود که در سن  ۲۷سالگی کتابی به رشته
تحریر درآورد که علما بزرگی معرفت و عرفان در شرح آن
عاجز بودند.
نماینده ولی فقیه در البرز با بیان اینکه امام خمینی(ره)
جایگاه رفیعی در عرفان داشت اظهار داشت :این شخصیت
الهی تمام قدرت های مادی را هیچ می دید و در همه حال
اعتماد و توکل به خدا داشت و مردم را بر همین اعتماد
دعوت می کرد چرا که از روی باور و اطمینان سخن می
گفت بر دل ها می نشست و درواقع اعتماد سازی می کرد
و مردم ایران را در پناه همین توکل و به کمک الهی تا جایی
برد که به خود باوری رسیدند.

وی اضافه کرد :با همین روح توحیدی مردم را به عرصه ما
می توانیم و حرکت به سمت استقالل کشور در تمام زمینه
ها کشاند ،به عنوان مثال برای اینکه کشور از نظر کشاورزی
به حد مطلوب برسد که مورد تاکید مقام معظم رهبری و
دلسوزان نظام نیز هست فرمودند «کشاورزان اقرب الناس به
خدای متعال هستند» و فعالیت در مسیر کشاورزی را یک
جهاد می دانستند و همین که امروز در خصوص جهاد بیان
می شود که کشاورزی را بایستی جهاد گونه در کشور توسعه
داد این را امام(ره) در سال های ابتدایی پیروزی انقالب
توصیه می کردند.
حسینی همدانی با بیان اینکه امام(ره) بر این باور بود که
باید بر روی کشاورزی سرمایه گذاری جدی کرد بیان داشت:
این در حالی است که اگر همان موقع به این فرامین و بعد
به سخنان مقام معظم رهبری گوش می دادند امروز در
وضعیت بهتری قرار داشتیم.
وی با اشاره به بی اعتنایی امام(ره) به استکبار جهانی گفت:
این بی اعتنایی بیش از چهل سال است که ادامه داشته و
مردم بر سر موضع خودشان نسبت به سران استکبار و به
خصوص آمریکا بوده و در هر فرصتی شعار همیشگی خود
را تکرار می کنند.

آموزش و پ�ورش

روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی (ع) در بیانیه ای اعالم کرد:

«رئیس مدارس سمپاد استان» خبر داد:

روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی (ع) در بیانیه ای گفت:
تفکر و اراده امام خمینی (ره) در پی ریزی حکومتی مبتنی بر
اسالم ،الگوی بسیاری از آزادی خواهان جهان شد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از روابط عمومی سپاه امام
حسن مجتبی (ع) استان البرز ،در بیانیه سپاه این استان که
به مناسبت فرارسیدن  ۱۴خرداد ،سالروز رحلت ملکوتی حضرت
امام خمینی (ره) ،بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و نیز سالروز
قیام  ۱۵خرداد بیانیه ای صادر شده آمده است ۱۴ :خرداد سالروز
عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) ذریه پاک حضرت
فاطمه زهرا (س) و بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی است؛ بزرگمردی که با ایمان راسخ به خداوند و تدابیر عالمانه ،نظام پوسیده
ستمشاهی را برانداخت و با حماسه آفرینی بی بدیل خود ،انقالب اسالمی ایران را به پیروزی رساند.تفکر و اراده امام خمینی (ره)
در پی ریزی حکومتی مبتنی بر اسالم ،الگوی بسیاری از آزادی خواهان جهان شد.این شخصیت تاریخ ساز ،نه تنها امام امت بلکه
پدری دلسوز برای مردم این مرز و بوم نیز بود تا جایی که رحلت او ،نه تنها یک ملت بلکه جهان اسالم را داغدار کرد.
با وجود گذشت بیش از  ۳۰سال از رحلت جان گذار معمار کبیر انقالب اسالمی ایران ،مردم سلحشور و قدردان این مرز و بوم
و دوستداران پیر جماران ،همه ساله در این ایام با حضور در مرقد مطهر امام خوبی ها ،با وی تجدید میثاق می کنند و عهد
می بندند که همچون شهید حاج قاسم سلیمانی تا آخرین قطره خون خود پای این انقالب و آرمان های آن خواهند ایستاد.
بی شک ،قیام  ۱۵خرداد و عروج خونین شمار زیادی از مردم شریف ایران اسالمی ،سرآغاز نهضتی بود که در سال های
بعد ،خود را در قامت انقالب اسالمی نشان داد.ظلم ستیزان سراسر گیتی ،با نگاهی به جان فشانی های ملت غیور ایران در
آوردگاه هایی همچون  ۱۵خرداد سال  ،۱۳۴۲سرمشقی درس آموز خواهند یافت.امت اسالمی و به ویژه ملت مسلمان ایران،
با هوشیاری و بصیرت در راستای تحقق آرمان های اسالم ناب محمدی و انقالب اسالمی تالش می کنند و به دشمنان و
مستکبران و فتنه جویان اجازه نمی دهند که در برابر حرکت عظیم بیداری اسالمی مانعی ایجاد کنند.
سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز ضمن گرامیداشت سالروز عروج ملکوتی معمار کبیر انقالب اسالمی و یاد و خاطره
شهدای انقالب به ویژه شهیدان قیام  ۱۵خرداد ،همصدا با آحاد ملت ایران و دوستداران امام خمینی (ره) ضمن تجدید میثاق
با آرمان های انقالب ،اعالم می کند که همواره گوش به فرمان مقام معظم رهبری بوده و تا پای جان ،خود را حافظ منافع
ملت ایران می داند».

رئیس مدارس استعدادهای درخشان و دانش پژوهان البرز
اعالم کرد :دبیران توانمند برای همکاری در مدارس سمپاد
این استان دعوت شدند.
«رضا شکیبا» روز گذشته با اشاره به هدف از این فراخوان
را استفاده از ظرفیت و توانمندی های دبیران و تقویت
بانک اطالعاتی از دبیران توانمند و عالقه مند به فعالیت در
مدارس سمپاد استان البرز ذکر کرد.
وی بیان داشت :عالقه مندان میتوانند رزومه خود به همراه
آخرین حکم کارگزینی ،یک نمونه برنامه ساالنه ،یک نمونه
سناریو آموزشی و یک نمونه سواالت طراحی شده خود را به ایمیل  chmail.ir@manager۱۴۰۰ارسال کنند.
وی خاطرنشان کرد :خانواده سمپاد استان البرز از فارغ التحصیل برای همکاری در مدارس سمپاد دعوت به همکاری می
کند.
شکیبا ادامه داد :برای عضویت در دپارتمان دانش آموختگان مدارس سمپاد استان البرز و ثبت درخواست فرم http://form.
 ۱۰۳۲۱۵۴=zangeit.ir/view.php?idرا ثبت کنند.
وی با اشاره به اینکه گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقالب در مدارس استعدادهای درخشان این استان با هدف تربیت
نیروهای مومن و انقالبی با جدیت دنبال می شود ،عنوان کرد :بیانیه گام دوم انقالب محور برنامه های مدارس سمپاد
قرار گرفته است تا دانش آموزان با رسالت خطیر خود در این گام شناخت بیشتری پیدا کنند و در تحقق آن بکوشند.
وی یادآور شد :آموزش و پرورش مهمترین راهبرد خود را خوانش و تبیین بیانیه گام دوم انقالب برای نسل جدیدی
گذاشته که ممکن است هیچ برداشتی نسبت به گذشته جمهوری اسالمی ایران نداشته باشند.
رییس مدارس استعدادهای درخشان و دانش پژوهان البرز افزود :نیروسازی برای پیگیری تحقق منویات مقاممعظم
ب جزو برنامههای محوری مدارس سمپاد استان البرز است.
رهبری و دفاع از نظام و انقال 
وی گفت :باید به تمام جنبهها در مدارس استعداد درخشان توجه شود و مدیران این مدارس باید در کنار تعلیم و تربیت
به مقوله مهارتآموزی دانش آموزان نیز بپردازند.
شکیبا تاکید کرد :باید به تمام جنبهها در مدارس استعداد درخشان توجه شود و مدیران این مدارس باید در کنار تعلیم و
تربیت به مقوله مهارتآموزی دانش آموزان نیز بپردازند.

تفکر و اراده امام خمینی(ره) الگوی بسیاری از
آزادی خواهان جهان شد

دعوت از دبیران توانمند برای همکاری در
مدارس سمپاد البرز

فرهنگی

«سگبند» به فروش  ۳۵میلیارد تومانی رسید
در هفتهای که گذشت ( ۷تا  ۱۳خرداد) ،سینمای ایران با کاهش فروش  ۷۰۰میلیون تومانی مواجه شد .در میان فیلمهایی
که از ابتدای  ۱۴۰۱اکران شدند« ،سگبند» به کارگردانی مهران احمدی در مجموع  ۳۵میلیارد تومان را برای خود ثبت کرده
است که در مقایسه با فیلمهایی مانند «موقعیت مهدی» و «مرد بازنده» که کار اکران را همزمان با «سگ بند» شروع کردند،
رقم نسبتا خوبی است.

روزنامه

دو شنبه  16خرداد  -1401شماره 1031

موسیقی

پیام تسلیت

پیام تسلیت «معاون مطبوعاتی» برای درگذشت سیدمحمود دعایی؛

زندهیاد ،در انجام رسالتهای حرفهای خود همواره تقوا و مسئولیتشناسی را محور امور قرار داده بود
«فرشاد مهدیپور» -معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -در
پیامی ،درگذشت حجتاالسالم و المسلمین سید محمود دعایی ،نماینده ولی فقیه و
سرپرست موسسه مطبوعاتی اطالعات را تسلیت گفت .در این پیام آمده است:
«ویبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام
خبر درگذشت حجتاالسالم و المسلمین «سید محمود دعایی» ،روحانی مجاهدی که
سالهای بسیاری از عمر با برکت خویش را در کسوت مدیریت
روزنامه وزین «اطالعات» ،مصروف داشته و در انجام رسالتهای
حرفهای خود همواره تقوا و مسئولیتشناسی را محور امور قرار

داده بود ،موجب تاسف و تالم بسیار شد.
زندهیاد سید محمود دعایی الگویی از مدیریت در عرصه رسانههای
کشور بود و اینجانب ،به سهم خود ،فقدان این روحانی وارسته در
ساحت رسانه را به همه اصحاب فرهنگ و رسانه ،بهویژه ،همکاران
ایشان در مجموعه روزنامه اطالعات و خانواده عزیز و محترم
وی تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن مرحوم
غفران الهی و برای بیت مکرم و دوستان و دوستداران
ایشان ،صبر و اجر مسالت دارم».

گزارش

«دنیای هوادار» از جدید اعالم شورای راهبردی اکران گزارش می دهد؛

اکران فیلمهای جدید از «اکبر عبدی»« ،مریال زارعی» و «مصطفی زمانی»

طبق اعالم شورای راهبردی اکران از  ۱۸خردادماه نمایش
فیلمهای «هناس»« ،بدون قرار قبلی»« ،والدین امانتی»،
«بی صدا حلزون» و «نقره داغ» در سینماها آغاز میشود.
برخیازاینفیلمهاازتولیداتچندسالقبلسینماهستند
که حاال به نوبت اکران رسیدهاند و برخی هم محصول سال
قبل هستند که در جشنواره فیلم فجر رونمایی شدند.
در بین این فیلمها ،از «نقره داغ» که قرار است در گروه
سینمایی آزاد اکران شود ،کمتر خبر منتشر شده ولی
طبق اطالعات ثبت شده ،مشخص است که این فیلم
به کارگردانی محسن آقاخان محصول سال  ۱۳۹۹است
و قبال نامش «جنس لطیف» بود« .نقره داغ» یک فیلم
اجتماعی -کمدی است و اکبر عبدی همزمان در دو نقش
زن و مرد بازی کرده است .داستان این فیلم درباره مردی
است که برای تصاحب ثروتی ،خود را به شمایل یک
زن درمیآورد.
«هناس» دیگر فیلمی است که با بازی بهروز شعیبی و
مریال زارعی روی پرده میرود .این فیلم به کارگردانی
حسین دارابی در ژانر درام اجتماعی ساخته شده که سال
قبل در جشنواره فیلم فجر شرکت داشت .مریال زارعی که

فیلم «کارو» را اکران نشده دارد ،آخرین بار در سال ۱۳۹۸
فیلم «ایده اصلی» را روی پرده داشت« .هناس» روایتی
آزاد از زندگی شهره پیرانی ،همسر شهید داریوش رضایینژاد،
دانشمند هستهای است .رضایینژاد حدود  ۱۰سال پیش در
یک ترور شهری در مقابل چشمان خانواده به شهادت رسید.
وحید رهبانی ،سولماز غنی ،امین میری ،علیرضا نایینی
و کوثر حیدری (هنرپیشه خردسال) با حضور سیاوش
طهمورثدیگربازیگران«هناس»هستند.
یکی دیگر از فیلمهای جشنواره چهلم فجر که از  ۱۸خرداد
روی پرده سینماها میرود« ،بدون قرار قبلی» است که توسط
بهروز شعیبی ساخته شده و او همزمان دو فیلم را در حال
اکران خواهد داشت؛ یکی به عنوان بازیگر و دیگری در مقام
کارگردان« .بدون قرار قبلی» پنجمین تجربه کارگردانی بهروز
شعیبیدرسینماستکهفیلمنامهآنتوسطفرهادتوحیدی
و مهدی تراببیگی نوشته شده و پگاه آهنگرانی ،مصطفی
زمانی ،صابر ابر و الهام کردا در آن بازی کردهاند .این فیلم با
نگاهیبهداستانیازمصطفیمستورساختهشدهو موضوع
آن ارادت به امام رضا (ع) است و در آن داستانی اجتماعی از
روابط انسانی روایت میشود .شعیبی در چهلمین جشنواره

ید�لوگ

فیلم فجر  ،سیمرغ بهترین فیلم از نگاه ملی و سربازوطن
را دریافت کرده بود که جایزه خود را به آستان قدس رضوی
و حرم امام رضا (ع) تقدیم کرد .او همچنین چند روز قبل
تقدیرنامه عالی کمیسیون ملی یونسکو  -ایران را برای
ساخت «بدون قرار قبلی» ،به عنوان فیلم برگزیده سال ۱۴۰۱
کمیسیون ملی یونسکو  -ایران دریافت کرد.
چهارمین فیلمی که از روز چهارشنبه راهی اکران میشود،
«بی صدا حلزون» به کارگردانی بهرنگ دزفول یزاده است .این
فیلم در سیوهشتمین جشنواره فیلم فجر به عنوان اولین
تجربه فیلمسازی بلند دزفول یزاده رونمایی شد و پس از
سه سال به اکران میرسد .هانیه توسلی ،مهران احمدی،
پدرام شریفی و محسن کیایی با حضور علیرضا جاللیتبار،
بهنوش بختیاری ،الهه حسینی و بیژن بافکار بازیگران
«بیصدا حلزون» هستند« .بی صدا حلزون» داستان زنی
است که بین احساس و منطقش در حال تصمیمگیری
است و کارگردانش گفته بود که پس از فیلم «پرنده کوچک
خوشبختی»  ۲۰سال بود که فیلمی در ارتباط با ناشنوایان
ساخته نشده بود و او قصد داشته با این فیلم توجه جامعه
را به مسائل ناشنوایان جلب کند.

«تهیهکننده انیمیشن پهلوانان» پاسخ داد:

راز موفقیت انیمیشنهای ژاپنـی چیست؟

«علیرضا گلپایگانی» -تهیهکننده انیمیشن پهلوانان -در گفت وگویی با بیان اینکه
سرمایههای اصلی هر کشوری جوانان آن کشور هستند و صنعت انیمیشن هم از این
قاعده مستثنی نیست گفت :موفقیتهایی که جوانان ما در جشنوارههای مختلف
در زمینه تولید انیمیشن به دست آوردهاند نمایشگر توانمندی آنهاست و امیدها به
این نسل را افزایش داده است .آنچه برای تربیت نیروی انسانی در حوزه انیمیشن به
خصوص برای تولید آثار بلند نیز داریم آموزشهای یکسان و استاندارد است که با
پیشرفتهای بینالمللی در این زمینه تطابق داشته باشد.
تهیهکننده انیمیشن پهلوانان افزود :بزرگترین مشکل ما در این زمینه کمبود
آموزشگاههایی است که برای نیروی انسانی کافی در حوزه انمیشن متخصص تربیت
کنند .درواقع باید آموزشگاههایی تاسیس شوند که به افراد عالقمند توانمندی و
مهارتهای الزم را آموزش دهند .همچنین برای تولید یک فیلم انیمیشن بلند نیاز
به تخصصهای مختلفی است ،اما در کشور ما یک فرد گاهی تا چند مسئولیت را
در پروسه تولید یک فیلم بر عهده میگیرد .در کنار اینها باید به بازار برای عرضه این
آثار نیز فکر شود و تنها به فکر تولید نباشیم.
رئیس دانشکده سینما دانشگاه هنر با اشاره به اینکه موفقیت در تولید انیمیشنهای
خوب کوتاه و حضور موفق آنها در جشنواره ها لزوما به معنای ورود سازندگانش به
حیطه آثار بلند نیست اظهار کرد :فیلمهای کوتاه انیمیشن مدل و ساختار خود را دارند
و عمدتا فرمشان اغلب فستیوالی و هنری است اما آثار سینمایی از قالب دیگری
برای جذب مخاطب بهره میبرند .حضور عالقمندان بیشمار در حوزه انیمیشن که
به نسبت سالهای قبل بیشتر شده شاید بتواند تضمین تامین نیروی انسانی در
این صنعت باشد.

عضو هیئت رئیسه انجمن بینالمللی انیمیشن ایران (آسیفا) با بیان اینکه سینمای
انیمیشن در ایران میتواند مانند سینمای داستانی در کنار آثار جهانی همتراز خود
قرار گیرد و مخاطبان خاص خود را داشته باشد گفت :مخاطبان ایرانی فیلمی را
خواهند دید که به فرهنگ و هویت خودشان نزدیکتر باشد .حتما نباید نگاه به
تولیدات خارجی داشت و بهتر است کارگردانهای ایرانی به سمت موضوعاتی بروند
که مخاطب ایرانی آنها را بیشتر میپسندد و حتی حاضر باشد در ساعات پیک سینما
برای تماشای آنها به سینما برود .وقتی یک انیمیشن بلند بتواند به چنین موفقیتی
دست پیدا کند میتوان به حضورهای بینالمللی و یا منطقهای آن فکر کرد.
وی ادامه داد :کشورهایی که مانند ژاپن یا آمریکا دارای سینمای موفق انیمیشن
در جهان هستند ،ابتدا ارتباط موفقی با مخاطبان داخلی داشتهاند و بر اساس
سرمایهگذاری و گستره رسانهای و تبلیغات ،آثارشان را به کشورهای دیگر فروختهاند.
با کمی مطالعه متوجه خواهید شد انیمیشنهای ژاپنی برای مخاطبان آن کشور
بسیار جذاب هستند و اکران پررونقی دارد.
گلپایگانی گفت :مخاطب ایرانی عادت کرده فیلم انیمیشن را در فضای خانه ببیند نه
در سینما و طبیعی است در ابتدای کار سرمایهگذاران بخش خصوصی چندان راغب
به تهیه این آثار نباشند .بنابراین نیاز است که در ابتدا به این صنعت کمک شود و
تولید کنندگان مورد حمایت دولت قرار گیرند.
این تهیهکننده بیان کرد :بیشک جشنواره هایی مانند جشنواره پویانمایی فرصت
مناسبی برای همه دست اندرکاران حوزه انیمیشن است تا گرد هم آیند و شاهد
تجربیات و تولیدات جدید باشند ،با هم آشنا شده و گفتگوهای تخصصی داشته
باشند و از توانمندیهای یکدیگر بهرهمند شوند.
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مگر قیمتگذاری کنسرتها یک سقف
ثابت ندارد؟

افزایش نجومی قیمت کنسرتها
و هنری که «الکچری» شده!
در حال حاضر اگر به سایتهای بلیط فروشی کنسرتها
سر بزنید ِرنج قیمت بلیطهای پاپ تهران عمدتا از  ۱۰۰هزار
تومان شروع میشود و سقف آنها حدود  ۴۳۰هزار تومان
است .با این حال در این بین ،کنسرتهای اندکی هم با
بلیط  ۵۰۰هزار تومانی به چشم میخورد و به تازگی قیمت
بلیط  ۶۹۵هزار تومانی هم برای یک کنسرت نمایش به ثبت
رسیده است که صدای برخی را درآورده!
این اتفاق ،سوال هایی را چنین به ذهن متبادر میکند
که مگر قیمتگذاری کنسرتها یک سقف ثابت ندارد؟
و اگر دارد ،دلیل این اختالف چیست؟ آیا نهادی نباید بر
قیمتگذاری های خودسرانه نظارت داشته باشد؟ و آیا
اتفاقاتی از این دست ،رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر را
به امری الکچری بدل نمی کند که فاصله عموم مردم از
آن روز به روز بیشتر شود؟ به همین جهت تصمیم «میالد
ماهانراد» ـ تهیه کننده موسیقی و مدیرعامل موسسه
فرهنگی هنری لیما ـ گفتوگویی داشته است:
او به «ایسنا» میگوید :بر اساس شرایط اقتصادی حاکم
بر جامعه اعضای صنف تهیهکنندگان آثار موسیقی،
با مشورت یکدیگر و کارشناسی و تحلیل ،قیمتگذاری
بلیطها را انجام میدهند؛ حال اگر قیمتگذاری برخی از
کنسرتها گرانتر از ِرنج اصلی و خارج از عرف ،تعیین
شود ،بلیطها به فروش نمیرود و عوامل آن کنسرت
متضرر می شوند؛ البته چنین مواردی کم پیش میآید و
در اکثر مواقع قیمتگذاری بلیطها بر اساس سقف تعیین
شده است.
این تهیهکننده موسیقی همچنین در پاسخ به این پرسش
که آیا قرار است با هر موج گرانی ،قیمت بلیط کنسرتها
هم باال برود؟ میگوید :تمام تالشمان را میکنیم که قیمت
بلیت کنسرتها گرانتر نشود.
او همچنین با انتقاد از فرآیندهایی که موجب ایجاد فاصله
مخاطبان و هنرمندان موسیقی در سطح جامعه میشود ،از
تالش صنف تهیه کنندگان برای یافتن راهکارهای موثر به
منظور جلوگیری از افزایش قیمت بلیت کنسرتها ،جهت
همراهی مردم خبر داد.
ماهانراد افزود :بسیار سخت است که در کل کشور شاهد
افزایش قیمت باشیم ولی تالش شود که موسیقی و
کنسرتها از این افزایش قیمت مصون بمانند .متاسفانه
افزایش بیش از حد هزینههای کلی برگزاری کنسرتها
از جمله اجاره سالنهای کنسرت ،تبلیغات ،سیستمهای
نور و صدا ،کارگردانی ۳D ،مپینگ و حتی پیامکهای
تبلیغاتی و خدماتی اپراتورها فشار بسیار زیادی به
برگزارکنندگان کنسرتها وارد کرده است .با توجه به اینکه
اکنون مشکالت اقتصادی خانوادهها بیش از هر زمان
دیگری ،خطر حذف کنسرت از سبد فرهنگی مخاطبان را
به همراه دارد ،در صنف تهیه کنندگان موسیقی موافق
برگزاری کنسرتها با حداقل بهای بلیت و مخالف افزایش
قیمت در ماههای آتی هستیم.
ماهانراد ضمن بیان این مطلب که اهالی فرهنگ و هنر
همواره سعی داشته در شرایط سخت به خصوص شرایط
اقتصادی اکنون در کنار مردم باشند ،تاکید کرد که این روزها
مردم به دل خوشیهایی این چنینی نیاز دارند .از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی انتظار میرود ضمن کاهش مراحل
طوالنی و تکراری برگزاری اجراهای صحنهای ،کمک کند
که تهیه کنندگان موسیقی بتوانند با آرامش و برنامهریزی
کارشان را انجام دهند.

آگهی ابالغ شرکت طلوع اقتصاد مازند

آگهی اخطار اداری

نشانی تهران خ شریعتی خ ظفر کوچه همایون پالک  ۱۶طبقه  ۵واحد ۱۷
درخصوص پرونده اجرایی کالسه  ۹۷۰۳۳۶۳علیه شرکت بازرگانی اعتماد گستر پرشین و شرکت طلوع اقتصاد مازند  -متعهدله :رفاه
کارگران با توجه به اعمال ماده  ۱۰۲آیین نامه اجرا ملک مورد وثیقه توسط کارشناسان منتخب هیات کارشناسی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
به مبلغ ۳/۲۵۰/۰۰۰/۰۰لایر ارزیابی گردید و ارزیابی صورت گرفته قطعی میباشد مراتب جهت اطالع اعالم میگردد .ف۹۷۵
سرپرست اداره اجرای اسناد ذمه کرج-حمید منیعی

درخصوص پرونده اجرایی کالسه  ۹۷۰۳۲۷۲متعهد :شرکت طلوع اقتصاد مازند و شرکت بازرگانی
اعتمادگستر پرشین  -متعهدله :رفاه کارگران با توجه به اعمال ماده  ۱۰۲آیین نامه اجرا ملک مورد وثیقه
توسط کارشناسان منتخب هیات کارشناسی به مبلغ  ۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰لایر ارزیابی گردید و ارزیابی صورت
گرفته قطعی میباشد مراتب جهت اطالع اعالم میگردد .ف۹۷۴
سرپرست اداره اجرای اسناد ذمه کرج-حمید منیعی
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روزنامه

دو شنبه  16خرداد  -1401شماره 1031

پاسخ آقای خاص به امیران قطری :نه!
یکی از گزینههایی که در این روزها نامش بارها در کنار نام باشگاه پی اس جی به گوش رسیده ژوزه مورینیو
است .این مربی پرتغالی پیش از این دو بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده و امسال نیز با رم به عنوان قهرمانی
لیگ کنفرانس اروپا دست پیدا کرد .با این حال ،جانلوکا دی مارتزیو خبر داده که مورینیو از حضور در رم بسیار
راضی و خوشحال است و به هیچ وجه تصمیمی برای ترک پایتخت ایتالیا و حضور در پاریس ندارد.

سوژه

ورزشی

نصف ج�ان

به داد «کشتی اصفهان» برسيد؛

فاجعهتیمملیامید؛

با مهدویکیا هم ناامید شدیم!

اصغر قلندری

نویسندهوروزنامهنگار

سیدرضا فیضآبادی

نویسنده و روزنامه نگار

گفتیم «مهدی مهدیکیا» میتواند نقطه امید فوتبال
ایران باشد ،اما حیف ...مهدویکیا پیش از این ،با تشکیل
آکادمی کیا که تا حدودی در ح ِد استانداردهای جهانی است،
بدونحاشیه به کشف استعدادهای جوان مشغول شده بود
و در ورزشگاه بعثت در جنوبشرق تهران یکپایگاه قابلاتکا
و حرفهای درست کرد .اما سرانجام تصمیم بر این شد تا
تیمملی امید را به مهدی بسپارند و امیدهای ایران برای
حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا هفته گذشته با هزاران
امید راهی ازبکستان شدند.
اما یکتساوی برابر قطر و یکشکست تلخ و ناامیدکننده
برابر ترکمنستان ،کاخ آرزوهای امید فوتبال ایران را فرو ریخت
تا برای آیندهی تیمِ امید یک فکر اساسیتر کنیم .هر چند
شنیده میشود که مهدی مهدویکیا هم تحتتاثیر عوامل
بیرونی ،چند بازیکن سفارشی را بجای شایستهها انتخاب
کرده و حاال باید ببینیم ریشهاصلی مشکالتِ چندین دهه
فوتبالمان کجاست .گرچه علت اول این معضل را تا حدی
ِ
میتوان در تاریکخانه فوتبال پایه باشگاههای بزرگ کشور که
عنوان آکادمی باشگا ِه فالن را یدک میکشند یافت ،گرچه
چگونگی حل این معضل را هنوز نمیتوان دریافت.

دالیل لغو بازی با عمان مشخص شد؛

چرا برانکو بازی با ایران را لغو کرد؟
پس از لغو دیدار دوستانه ایران و عمان ،دالیل لغو این بازی
مشخص شد .پس از آنکه اردوی تیم ملی فوتبال ایران در
کانادا لغو شد ،شاگردان دراگان اسکوچیچ  ۱۲خرداد راهی
دوحه شدند تا اردوی خود را در کشور قطر برپا کنند .با ورود
تیم ملی فوتبال ایران به این کشور صحبتهایی از تعامل
و رایزنی با چند کشور به گوش رسید اما هنوز هیچ قرارداد
رسمی امضا نشده است.
روز یکشنبه اعالم شد یکی از تیمهایی که قرار بود ایران
با آن دیداری دوستانه داشته باشد ،تیم عمان با هدایت
برانکو است .هر چند مخالفت وی باعث شد تا این بازی
نیز لغو شود ،اما چرا برانکو چنین تصمیمی را گرفت؟ طبق
برنامهریزیهای قبلی شاگردان برانکو قرار است  ۱۹خرداد سال
جاری به مصاف نیوزلند بروند ،همان تیمی که پیش از این
به عنوان یکی از گزینههای تیم ملی فوتبال ایران هم مطرح
شده بود اما با نظر اسکوچیچ این بازی برگزار نشد.
برانکو در نظر دارد تا تیم خود را قبل از این بازی تحت فشار
قرار ندهد و با آرامش برنامههای تمرینی خود را ادامه دهد و
به همین دلیل با برگزاری مسابقه با تیم ملی ایران مخالفت
کرد .این اتفاقات در شرایطی رقم خورد که مسئوالن ایران
و عمان برای دیدار دوستانه در دوحه به توافقهایی رسیده
بودند اما با مخالفت برانکو این بازی از دستور کار خارج
ش مسئوالن فدراسیون فوتبال برای برپایی دیدارهای
شد .تال 
دوستانه همچنان ادامه دارد و از تیم فوتبال الجزایر به عنوان
حریفی تدارکاتی نام برده میشود.

بدونشک بیتوجهی در هر کاری باعث خسران شده
و میتواند تبعات منفی برجای نهد ،در واقع بحث
عدمکارآیی برخی ُ
هیاتهای ورزشی نوک تیز انتقادات
ُ
را به سمت رئیس هیات نشانه میگیرد! در چند نوبت
به گذشته کشتی اصفهان پرداختیم و از قهرمانان
مدالآور آسیایی و جهانی یاد کردیم اما انگار قرار نیست
مسئوالن ورزش استان پنجمیلیون نفری اصفهان
توجهی به انتقادات از ورزش کشتی نصفجهان که در
روزگارانی مایه فخر و مباهات ورزش اصفهان بوده و در
کشتی ایران حرف اول را میزده اند کنند و این ُ
هیات
را از بالتکلیفی نجات دهند و به وضعیت بیسروسامان
ورزش اول دیار زایندهرود سروسامان ببخشند.
در کنار عدمتوجه به کشتی ،متأسفانه نهتنها خانه
کشتی و سالنهای تمرینی ورزشگاه جهان پهلوان
تختی و پوریای ولی خالی از کشتیگیر و فاقد فعالیت
و تمرینات شده که از رقابتهای کشتی استانی هم
خبری نیست ،چه برسد به رشد و اعتالی این ورزش
و هر روز شاهد عدمحضور سترکمردان اهالی کشتی
در مسابقات کشوری هستیم .از دیرباز نگاه اصلی
فدراسیون و به تبع آن ُ
هیاتهای استانی به کشتی
بهعنوان ورزش اول کشورمان بوده و کسب مدالهای
خوشرنگ جهانی و المپیکی باعث خرسندی مردم
شریف ایران بوده است ،اما ای کاش رئیس ُ
هیات
کشتی استان اصفهان هم به این مسئله واقف بود و
توجه میکرد!
دکتر محمدی سرپرست محترم اداره کل ورزش و
جوانان اگر قرار است ورزش دیار نصفجهان را احیا
کنید لطفأ از کشتی که ورزش اولمان بشمار میآید
شروع کنید تا در اسرع وقت چرخهای زنگار گرفته این
رشته ورزشی سیقل بخورد و تحرک پیدا کند .قریب به
 ۳سال است که کشتی اصفهان نه پیشرفتی داشته و
نه جایی در اعراب! سهماه از سال میگذرد اما بازهم
باوجود شرایط مناسب از نظر ویروس کرونا ،هنوز هم
در کشتی اصفهان حرکتی دیده نمیشود .البته به این
مسئله اهمیتی داده نمیشود و برنامهای در دستور
کار قرار ندارد .استانی که سرشار از جوانان مستعد و
آتیهدار در رشته کشتی است که میتوانند با شایستگی
و انگیزهای باال آیندهسازان کشتی اصفهان باشند مورد
بیتوجهی مسئوالن ُ
هیات کشتی استان واقع شدهاند!
کشتی استان پهناور اصفهان نیاز به برنامه جامعی
دارد! در نخستین روزهای فروردینماه سال جاری
ورزش اصفهان شاهد جابجایی در ُراس اداره کل ورزش
وجوانان استان بود ،با رفتن سید محمد طباطبائی و
قرار گرفتن جواد محمدی که سابقه مدیریتی در اداره
ورزش وجوانان شهرستان خمینیشهر و مدیرعاملی
باشگاه ذوبآهن را در کارنامه دارد ،انتظار میرفت
بهعنوان فرد اول ورزش این استان وضعیت کشتی
اصفهان را مورد ارزیابی قرار میداد و کلید میزد.
دکتر محمدی! ورزش اصفهان به مدیریت جهادی و
ن مهم کار بستر مناسب تری
انقالبی نیاز دارد و ای 
برای رسیدن به کرسی مدیر کلی ورزش وجوانان
استان اصفهان فراهم میکند .به هوش باشید که
گول افراد متظاهر و تملقگو را نخورید .قبول داریم
که آنچه مسلم است به واقع نباید و نمیتوان انتظار
داشت در این فرصت کوتاه به یکباره ورزش اصفهان
متحول شود که به زمان نیاز دارد اما از آنجایی که
شما از مدیران جوان و آشنا به ورزش در ُراس ورزش
استان اصفهان قرار گرفتهاید و با وضعیت موجود در
ورزش اصفهان آشنایی کامل دارید و اهالی ورزش
دیدگاه مثبتی درمورد حضور جنابعالی در ُراس ورزش
این دیار دارند به حق این انتظار ،زیادهخواهی نیست!
چرا که هم با چهرههای شناخته شده ورزش اصفهان
آشنا هستید و هم زیرمجموعه و معاونینی که در بدو
تصدی و ابتدای ورود به اداره کل ورزش وجوانان بکار
گماردید مورد وثوقتان هستند که طرز تفکر آنان را

در ورطهی نابودی!

نزدیک به دیدگاههای خود میدانید ،پس بهتر است
به ورزشهایی که به حالت رکود در آمدهاند بپردازید
و از هدر رفتن اوقات سازندگی و کار زیربنایی
پیشگیری نمائید.
البته یکی از کارهای خوبی که میتواند کمک کند،
انتخاب مشاورینی است که چهره موجهتری در ورزش
دارند که میتوانند جنابعالی را همراهی کنند .البته
انتخاب مشاور بستگی به سلیقه و طرز تفکر آنان با
خود شما دارد .هماندیشی با مدیران ورزشی بویژه
اساتید و مفاخر ورزش بخصوص پيشکسوتان از جمله
کارهای خوبی است که مدیر جدید ورزش و جوانان
استان اصفهان برای بررسی مسائل ورزشی نصفجهان
با حضور مدیران دستگاههای اجرایی میتواند به مورد
اجرا درآورد که بیشتر جنبه ستادی و نظارت داشته
باشند تا در دوره جدید فعالیت ُ
هیاتهای ورزشی
و سازمانها و نهادهای فعال در امور ورزش را زیر
نظر داشته باشند و طی گزارشهای ماهانه عملکرد
ُ
هیاتها نه بر اساس آمارهایی که از طریق خود
ُ
هیاتها ارائه میشود که بر مبنای ارزیابی ناظران و
مشاوران بدون اغماض صورت پذیرد تا مشخص شود
آمارها تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است و خروجی
هیاتها در طول تصدی چهار ساله در ُراس ُ
ُ
هیات
مربوطه چه بوده است.
هیات کشتی از جمله ُ
ُ
هیاتهایی است که نیاز به
بررسی عملکرد در طول دو ،سه سال گذشته دارد که
در حال حاضر نه در مسابقات کشوری دیده شده و
نه در رده داورانی که باید در چهل و دومین دوره
رقابتهای بین المللی کشتی جام تختی ،قضاوت
کنند ،نقشی دارند که قرار است در روزهای  19و 20
خردادماه در شهر تنکابن استان مازندران برگزار شود.
حال با نگاهی به اسامی داوران قضاوت کننده و
جدول نویسان این مسابقات به واقعیت هائی که
اشاره شد پی خواهیم برد:
سرپرست فنی :محمد مصالئی پور
ژوری :نیما صادقی (درجه  )1Sاز (مازندران) ،محمد
ابراهیم امامی(درجه یک بین المللی) از (تهران)
داوران درجه  :1Sسعید عباسی از (قم) مهدی بشیرزاده
از(خوزستان)
داوران درجهیک بین المللی :امیرحسین رهنما
از(سمنان) ابراهیم کریمی از(آذربایجان غربی) رضا
علیاصغری از(گیالن) مزدک گیتی از(همدان) بابک
امجدی از(تهران) مهدی آقاولی از (تهران) وحید خوش
طینت از(تهران) کامران سلطانی زاده از (تهران) حسام
امامی از(خراسان رضوی) محسن جلیلیان از (منطقه
آزاد اروند) محمد رحیمپور از (کردستان) احمد تاجیک
از(تهران)
داوران درجه دو بینالمللی( :سهمیه میزبان)محمدعلی
احمدی از (مازندران)
داوران درجه سه بینالمللی( :سهمیه میزبان) علی

الریجانی از (مازندران)
اسامی جدولنویسان :منصور افشار از (البرز مسئول
دبیرخانه فنی) مصطفی آقایاری از (زنجان) علی
مجیدی از(مازندران).
حتی یک داور از اصفهانی که به نصف جهان لقب
گرفته در این لیست دیده نمی شود و در ششمین
مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان که
در روزهای  13لغایت  24خردادماه در خانه کشتی
شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی
شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود هم نامی از
اصفهان وجود ندارد که گویای این حقیقت انکارناپذیر
است ،اسامی دعوتشدگان به این اردو که باید به
جهت ایجاد فضای قرنطینه با توجه به شیوع ویروس
کرونا رأس ساعت  10صبح جمعه در محل اردو حضور
مییافتند به شرح زیر است:
در  55کیلوگرم :آرش نگهداری از (فارس) مهدی
جواهری از (قم) مهدی احدی از (گیالن)
در  60کیلوگرم :سعید اسماعیلی از(خوزستان) احمدرضا
محسننژاد از(خوزستان)
در  63کیلوگرم :ایمان محمدی از(خوزستان)
در  67کیلوگرم :دانیال سهرابی از(خوزستان) حجت
رضایی از(خوزستان)
در  72کیلوگرم :امیر عبدی از(قم) رضا ساکی
از(خوزستان)
در  77کیلوگرم :مسعود کاووسی از(خوزستان) علیرضا
عبدولی از(خوزستان)
در  82کیلوگرم :علیرضا مهمدی از (خوزستان) آریا
نامجو از (اردبیل)
در  87کیلوگرم :علی عابدی درزی از (مازندران)
ابوالفضل چوپان از (آذربایجان شرقی)
در  97کیلوگرم :امیررضا اکبری از (مازندران) شایان
حبیب زارع از (خوزستان)
در  130کیلوگرم :شاهرخ میکائیلی از (قم) فردین
هدایت از(مازندران)
سرمربی :حمید باوفا
مربیان :حسن حسین زاده ،ملک محمد بویری ،مهرداد
اسفندیاری فر ،روح اله دل انگیز ،مهدی علیزاده
مشاور بدنساز :دکتر بهمن میرزایی
ماساژور :محمدرضا صادقی
مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی :علی محمدی.
 ۱۰کشتی گیر در وزن های مختلف از خوزستان دعوت
به این اردو شده اند که این سئوال را در ذهنمان متبادر
می کند وضعیت کرونائی و آلودگی هوا در خوزستان
وخیم تر بوده یا اصفهان؟! مسئله ویروس کرونا یک
بهانه است در کشتی اصفهان نه در کشتی آزاد و نه در
کشتی فرنگی در سالهای اخیر کاری صورت نگرفته،
کشتی گیری وجود نداشته و بالطبع داوران قضاوتی
نداشتند! مربیان هم همین طور! فریادرسی هم نبوده!
ُ
هیات کشتی مانده با چند سالن خالی! و پز عالی!

ورزشی

واکنش استراماچونی به شایعات بازگشت به استقالل
آندرآ استراماچونی در پی انتشار اخباری مبنی بر توافق با با باشگاه استقالل در فضای مجازی یک استوری منتشر
کرد و نوشت :حدس و گمان هایی درباره بازگشت من به استقالل مطرح شده است ،من هر گونه قرارداد با استقالل
را تکذیب می کنم .من چندان عالقمند به این گمانه زنی ها نیستم .هواداران استقالل در قلب من جای دارند و از
قهرمانی استقالل در لیگ خیلی خوشحال شدم ،امیدوارم روزی در موقعیت مناسب از آن ها قدردانی کنم.

ی�دداشت

بازهم «مجیدی» و دو راهی؛

منفعت و اســتقالل!

هرقدر در قصه
عبداهلل دارابی
فرهاد و شیرین ،از
فرهاد معشوق طلبی
نویسنده
و وفاداری خواندیم
در قصه استقالل و مجیدی ،از فرهاد «منفعت
طلبی» و «بی وفایی» دیدیم! فرهاد قصه استقالل
که ازقضا خودش را فرزند استقالل نیز خطاب می
کند درپی امیالش ،فرزند خلفی برای استقالل
نبوده و در دو راهی منفعت و استقالل بدون هیچ
تشتت فکری ،منفعت خویش را برگزیده است!
از یک سال پس از حضورش در استقالل گرفته که
در سال  ۷۷و در هوای پوشیدن پیراهن
رقیب پای میز عقد قرارداد با عابدینی
نشست و با عدم تامین خواسته
مالی اش ،دوباره و در حالی که
مورد غضب مرحوم حجازی و
هواداران واقع شده بود با سری
پایین به استقالل برگشت تا سال ۹۰
که کاپیتان استقالل بود و در حالیکه
تیم در اوج پرویز مظلومی،
صدرنشین لیگ بود به
بهانه بیماری دخترش
عزم دبی کرد؛ اما
بجای دبی سر از
قطر درآورد و بجای
فرزندش ،دالرهای
الغرافه را در آغوش
کشید و...
اینک نیز که به
لطف مدیریت،
با شرایط مطلوب
فراهم شده ،توانست
در مقام سرمربی قهرمان
لیگ برتر شود؛ بالفاصله پس
از قهرمانی و بازهم بدون

تشتت فکری در دو راهی منفعت و استقالل ،گزینه
همیشگی اش را برگزید و برای مسیر آینده اش و
باتجربه شدن ،تیم یازدهم امارات را بر قهرمان لیگ
برتر ایران ترجیح داد! پیشنهادی که اگر خیال کنیم
صرفا ازطرف تیم اماراتی بوده و تالش و رایزنی
قبلی فرهاد در پیدایش این پیشنهاد نقشی نداشته،
قطعا ساده لوحی است!
قهرمانی استقالل و امکان حضور در لیگ قهرمانان
آسیا و از طرفی جایگاه تیم االتحاد در لیگ  ۱۴تیمی
امارات ،خدشه ای است جدی بر ادعای مجیدی در
انتخابش برای پیشرفت و باتجربه شدن در مسیر
آینده؛ که اگر واقعا چنین بود او بجای استقالل
باید از تیم های پایین تر شروع می کرد و
بجای تیم یازدهم امارات هم باید تیم
های مطرح تری را برمی گزید تا پیشرفت
و افزایش تجربه برایش محقق شود! این
انتخاب خود مویدی است بر منفعت طلبی
فرهاد و نیز نگرانی اش از عدم موفقیت در
فصل جدید و به تبع آن معضالت پیش
رو! ( کافی است مواردی چون
اختالف شدید وکیل ایرانی
پین با فرهاد و تهدیدهای
او به عدم همکاری برای
تمدید قرارداد پین ،خیز
بلند رقبا ،امکان افزایش
سطح فنی لیگ و سخت
شدن شرایط رقابت برای
فصل جدید مورد توجه
قرار گیرد).
به هرحال فرهاد برای
چندمین بار برای
منافعش ،استقالل را رها
کرد و رفت ،اما آنچه مهم
باید تلقی شود :استقالل
است با قدمتی ۷۷

واکاوی یک اتفاق؛

ساله و کلکسیونی از افتخارات متعدد داخلی و
خارجی که پرورش و رشد امثال فرهاد و بزرگتر از
او که دراین مکتب به وفور یافت می شود بخشی
از وجوه افتخارات این باشگاه است؛ بزرگانی
که هنگام غربت و نیاز استقالل ،به جایگاه و
پیشنهادهای وسوسه انگیز پشت کردند تا در
عمل فرزند استقالل بودن را معنا کنند .مرحوم
پورحیدری و گذشتن از هدایت تیم ملی آماده و
در اوج برای کمک به استقاللی که شرایط خوبی
نداشت آن هم درحالیکه سه سال قبلش توسط
همان مدیریت برکنار شده بود و پشت کردن امثال
شاهین بیانی ،قلعه نویی ،زرینچه و حسن زاده به
پیشنهادهای رقبا و کشورهای عربی برای همراهی
استقالل در دسته سوم است که ورای قهرمانی ها،
ارزش های ماندگار را تداعی میکند.
این نوشتار ،بابت نگرانی از رفتن مجیدی نیست
بلکه عمیقا معتقد است که رفتن مجیدی اگر با
انتخابی هوشمندانه و حرفه ای ازسوی مدیران
همراه شود آثار و برکات بیشتری خواهد داشت؛
لیکن ازبابت یادآوری رفتارهای فرهاد و انگیزه
های انتخابی اوست .اما چند نکته ضروری:
 -۱آنچه مطمح نظر است اینکه؛ مسیر آغاز شده
از فصل قبل باید با قدرت و سرعت بیشتری برای
کسب موفقیت های بزرگتر ادامه یابد.
 -۲بجا بود باتوجه به قرارداد  ۳ساله مجیدی،
مدیریت در قبال صدور مجوز جدایی او بخشی از
منافع مادی باشگاه را طلب می کرد.
 -۳مجموعه استقالل باید مراقب افکار و تحرکات
منفعت طلبان و تفرقه افکنان در این برهه باشد
تا نتوانند چون سابق ضربات خسارت باری به
مجموعه استقالل وارد کنند!
 -۴همانگونه که از مجیدی جوان و بدون رزومه،
علی رغم ناکامی های متعدد حمایت یکپارچه
شد باید از مربی جدید نیز چنین حمایتی صورت
گیرد.
 -۵هوایی کردن برخی بازیکنان به سمت امارات
هشداری جدی است که نباید آن را ساده انگاشت!
 -۶رفتار افراطی در تخریب پیشکسوتان باشگاه در
جهت منافع برخی افراد ازسوی برخی هواداران،
متاسفانه اشتباه بزرگی بود که ثمره دلنشینی نیز
نداشت!

گ
دید�ه

شبی که «فرهاد» رفت
حسن صانعیپور

نویسندهوتحلیلگرورزشی

«فرهاد مجیدی» از جنس استقالل بود اما از تبار فوتبال ایران نبود .راز رفتن
او و یا هر مربی دیگر را باید در ویرانی زیربنای فوتبالی بدانیم که هم بُت دارد
و هم ُبتپرست ،فوتبالی که یاد گرفته است؛ بیراهه ،میانبری برای موفقیت
زودهنگام است .فوتبالی که برای سرمایههای خود سرمایهگذاری نمیکند.
کافی است نگاهی دقیق به فصلی که گذشت بیندازیم ،آنگاه به مجیدی و
مجیدیها حق خواهیم داد که عطای یکفصل خوندل خوردن را به لقای زیر و
رو کشیدنهایی ببخشد که مسیر را برای او و هوادارانش سنگالخ کرده بودند.
آنها با فوتبال ایران چه کردهاند که قلعهنویی معترض است .منصوریان سرخورده
است و محمود فکری شاکی است .این جماعت از فوتبال سرزمینپارسی چه
میخواهند که نمیگذارند پاکیها و درستیها بر آن حاکم شود.
جمله «من به اینها نمیبازم» و بغض درگلوی فرهاد که در شب قهرمانی ترکید،
دو شاخص ،دو کلید واژه و دو هشدار بود برای آنهایی که ورزش ایران را به
هدف سهمخواهی نشانه گرفته و تیر در چله کمانی دارند که دودمان فوتبال
و ورزش را سوزانده و عاقبت میخشکاند و به خاک خواهد سپرد .شبی که
فرهاد رفت ،شب سیاهی بود که بسیاری در پشتپرده مقدمات رفتنش را چیده

و با ایما و اشاره به رفقای دلبند خود نشان میدادند .فالن مجری تلویزیون،
بهمان کارشناس ،همان خبرنگار عزیز و سیاهی لشکری که هر چه کوشیدند بر
زمینش بزنند ،نتوانستند.
فرهاد سرمایهای بود که نه تو و نه من و نه حتی خو ِد فرهاد هم قدرش را
ندانست تا دوباره روز از نو و روزی از نویی شروع شود و باز دوباره تفسیر و
تحلیلی نوشته شود و تا باز دوباره فرسنگها از فوتبال آسیا «تو بخوان جهان»
عقب بمانیم.
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«فرهاد مجیدی» استاد رفتن است،

هفتخداحافظی
آقای شماره هفت از استقالل
پیمان خنافری -سکانس اول :دی ماه ۱۳۷۸؛ بعد از دو سال
و نیم حضور در استقالل ،بعد از اتفاقات بازی استقالل فجر
در شیراز و محرومیت شش ماهه و بعد از بازی با االتحاد
عربستان ،برای نیم فصل به اتریش و تیم راپیدوین رفت و
دوباره در تابستان ۷۹به استقالل برگشت.
سکانسدوم:مهرماه۱۳۷۹؛بعدازبازیبرگشتاستقاللالوحده،
برای هفت سال از استقالل جدا شد و به الوصل و در ادامه االهلی
امارات پیوست و در پاییز ۱۳۸۶و در هفته های میانی لیگ برتر
هفتم در سن ۳۱سالگی به استقالل حجازی برگشت.
سکانس سوم :آذر ماه ۱۳۹۰؛ در حالیکه با استقالل مظلومی
در اوج بود و استقالل با اختالف امتیاز نسبت به سپاهان در
صدرجدول بود بعد از بازی با نفت تهران پیراهنش را سمت
هواداران استقالل پرتاب کرد و در حالیکه دلش هوای تیامش
در دوبی کرده بود سر از الغرافه قطر در آورد و دوباره  ۱۴ماه بعد
به استقالل قلعه نویی برگشت.
سکانس چهارم :آبان ۱۳۹۲؛ در هفته های میانی نیم فصل
اول لیگ سیزدهم در یک تصمیم غیرمنتظره چهارگوشه زمین
را در بازی مقابل مس بوسید و فوتبال را برای همیشه کنار
گذاشت تا پنج سال بعد در بهمن  ۱۳۹۷به عنوان دستیار شفر
به استقالل برگردد.
سکانس پنجم :خرداد ۱۳۹۸؛ بعد از اخراج شفر و در حالیکه
انتظار داشت به عنوان سرمربی استقالل انتخاب شود با آمدن
استراماچونی به تیم ملی امید پیوست تا هفت ماه بعد به
عنوان سرمربی استقالل انتخاب شود.
سکانس ششم :شهریور ۱۳۹۹؛ بعد از فینال جام حذفی مقابل
تراکتور و از دست دادن جام به دلیل دلخوری از احمد سعادتمند
و مذاکره خیالی او با استراماچونی در حالیکه استقالل در
آستانه حضور در آسیا بود از استقالل رفت تا شش ماه بعد در
اسفند ۱۳۹۹جانشین محمود فکری در استقالل شود.
سکانس هفتم ۱۲ :خرداد ۱۴۰۱؛ بعد از قهرمانی بدون باخت
و تاریخی استقالل در لیگ بیست و یکم و در شب تولد۴۶
سالگیباانتشاریکپستاینستاگرامیبااستقاللخداحافظی
کرد و رهسپار امارات شد.

سوژه
اولین بمب نقل و انتقالت ترکید؛

«بیرو»پرسپولیسیشد
باالخره باشگاه پرسپولیس از خرید جدیدش در نقل و انتقاالت
که علیرضا بیرانوند است ،رونمایی کرد .مدیران پرسپولیس طی
هفتههایاخیربانمایندهعلیرضاتوافقاولیهراانجامدادندوبعد
از بازگشت این بازیکن از پرتغال ،جلساتی برگزار کردند و در نهایت
به توافق هم رسیدند .با وجود توافق بر سر مسائل مالی و مدت
قرارداد ،طرفین بر سر چند بند از قرارداد دچار اختالفاتی شدند و
حتیشایعهشدکهپیوستنبیرانوندبهپرسپولیسمنتفیخواهد
شد .با این حال در نشست مجدد بین درویش و وکیل بیرانوند،
این اختالفات جزیی حل شد و توافق نهایی حاصل گردید.
گفتنی است قرارداد بیرانوند با پرسپولیس  ۳ساله خواهد بود و
اینبازیکنباشروعفصلجدیدتمریناتپرسپولیسبهاینتیم
ملحق خواهد شد .بیرانوند که در حال حاضر به همراه تیم ملی در
قطرحضوردارد،قبلازاردویتیمملیدرهفتهقبلقراردادشرابا
پرسپولیسامضاکرد.بعدازتوافقوامضایقراردادباپرسپولیس،
علیرضا بالفاصله راهی هتل المپیک شد و خودش را به کادرفنی
تیمملیمعرفیکردتابتوانددرتمرینتیمملیشرکتکند.
بیرانوند همچنین بعد از امضای قرارداد با پرسپولیس در
خصوص بازگشتش به جمع قرمزها گفت :خداراشکر باالخره
این اتفاق افتاد و من خیلی از این موضوع خوشحالم .قبل از
جدایی ام به هواداران پرسپولیس قول دادم تا دوباره به این
تیم برگردم و از ته دلم خوشحالم که این اتفاق افتاد .راستش
خودم فکر نمیکردم به این زودی به پرسپولیس برگردم ولی
امیدوارم اتفاقات خوبی برای من و پرسپولیس بیفتد .یکی
از دالیل اصلی بازگشت من به پرسپولیس این بود که دلم
میخواهد با تیمم قهرمان آسیا شوم.
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«دنیای هوادار» یاد روح قلم و مرام زنده یادان ناصر احمدپور و عباس عبدالملکی ،بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی کشور را پاس می دارد

داستان جلد

حاشیه
سخت اما ممکن؛

شاگردان مهدوی کیا چگونه
صعود میکنند؟

برای «اسطوره موقت» که باز هم آبیها را تنها گذاشت؛

« َر ْفتَن» ،رس ِم فرهاد است!
محمدرضا ولیزاده
دبیرتحریریه

شرایط صعود تیم ملی امید ایران به مرحله یک هشتم
نهایی رقابت های زیر  ۲۳سال قهرمانی آسیا مشخص
شد .تیم ملی فوتبال امید کشورمان روز شنبه در
دومین بازی خود در رقابتهای زیر  ۲۳سال قهرمانی
آسیا با نتیجه دو بر یک مغلوب ترکمنستان شد و به
دلیل شکست  ۶بر یک قطر برابر ازبکستان با یک امتیاز
در رده سوم گروهش قرار گرفت.
هرچند شاگردان مهدوی کیا کار سختی برای شکست
دادن ازبکستان در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی
دارند اما شاید قطعی بودن صعود تیم میزبان ،انگیزه
آنها را برای دیدار با تیم ایران کمتر کند .برای صعود
تیمهای هم امتیاز از مرحله گروهی به ترتیب تفاضل
گل ،تعداد گل زده و در نهایت بازی رو در رو مالک
قرار میگیرد ،شاگردان مهدوی کیا برای صعود از گروه
خود ابتدا باید از سد ازبکستان بگذرند و البته امیدوار
به امتیاز از دست دادن ترکمنستان سه امتیازی برابر
قطر باشند.
در حال حاضر ازبکستان با  ۶امتیاز صعود خود را
قطعی کرده است .ترکمنستان با  ۳امتیاز در جایگاه
دوم قرار دارد و تیمهای ایران (تفاضل گل منفی یک)
و قطر(تفاضل گل منفی  )۵یک امتیازی و به ترتیب
در رده های سوم و چهارم ایستادهاند .در صورت رقم
خوردن تساوی بدون گل در بازی ترکمنستان و قطر،
تیم مهدوی کیا با کسب برد یک بر صفر برابر ازبکستان
به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله بعدی میشود اما
به ازای تساوی بیش از یک گل در آن مسابقه ،ایران
باید با  ۲گل اختالف از سد میزبان قدرتمند خود بگذرد
تا شانس صعود از گروه  Aرا به دست آورد .البته در
صورت برتری قطر برابر ترکمنستان با اختالفی کمتر از
 ۵گل ،باز هم تیم امید ایران با برتری یک بر صفر در
آخرین بازی اش به مرحله بعدی میرود.

مسابقات تنیس اوپن فرانسه؛

ماتادور اسپانیایی قهرمان شد
رافائل نادال موفق شد در فینال مسابقات تنیس اوپن
فرانسه کسپر رود را شکست دهد و عنوان قهرمانی این
مسابقات را کسب کند .در فینال مسابقات تنیس اوپن
فرانسه رافائل نادال تنیسور اسپانیایی به مصاف کسپر
رود نروژیی رفت و نادال موفق شد در سه ست متوالی
و با نتایج  ۶بر  ۶ ،۳بر  ۳و  ۶بر  ۰رود را شکست دهد و
قهرمان مسابقات تنیس اوپن فرانسه شود.
نادال با این قهرمانی تعداد قهرمانی هایش در مسابقات
گرند اسلم را به عدد  ۲۲رساند .او در مرحله یک چهارم
نهایی این مسابقات موفق شده بود ،نواک جوکوویچ
صربستانی را از پیش رو بردارد.

یک تفاوت که اینبار
مثل همیشه ،تنها با 
فرهاد رفت! ِ
ک قهرمانی استقالل را رها کرد ،البته پس
پس از کسب ی 
دادن دو لیگبرتر ،سه جامحذفی و یک لیگ
از ،از دست ِ
قهرمانان آسیا که با غرامتِ
سنگین بدعهدی در سهمقطع
ِ
شبهباشگاهاستقاللتحمیلکردهبود،درست
سرمربیگریا 
قهرمانیلیگهاییازدهم
شبیهبههماندور ِانبازیکهجام
ِ
وسیزدهمِ آبیهاهم،قربانیمنیتوخودشیفتگیاششد،
حال اینکه در آیندهی دور یا نزدیک باز هم قرار است گذ ِر
ً
حقیقتا به میز ِان
فرهادشاه به قلمرو استقالل بیُفتد یا خیر،
فراموشکاریهوادارانبازخواهدگشت.
همانند دفعات قبل ،آخرین جدایی فرهاد مجیدی
از استقالل هم یک منفعتطلبی شخصی سرشار از
انگیزههای مالی بود ،حتی اگر هجرت از تیمِ هشتم
آسیا به یازدهم امارات را بخواهد بهانهای برای
پیشرفت(!) جا بزند و قهرمانی بدونشکست را ادای
دِین به هواداران استقالل بداند و برای آن منت بر سر
این عشاق واقعی استقالل بگذارد! شخصیت و اعتبار
باشگاهی به بزرگی استقالل با کسب یکجام بدست
نیامده و از دستنرفته که با یکقهرمانی ،تغییری در

ماهیتِ وجودی آن ایجاد شود ،پس قهرمانی استقالل
با مجیدی در اینفصل هم به اندازهی دیگر جامهای
تاریخ آبیها مهم بود ،نه بیشتر و نه کمتر .به هر روی
بازار کاسبی با الطاعالت برای اسطورهسازی همیشه
در فوتبال ایران داغ بوده اما اینیکی ،جز توهین به
پیشینهی پرافتخار استقالل چیزی نخواهد داشت.
استقالل امروز بیشتر از آنکه نیازمند ایجاد جریان
ِ
تقدیس برای سرمربی مستعفیاش باشد تا هوادار را
به انتظا ِر بازگشتِ دوباره او برای کسب ستارهسوم
وادار کند ،ملزم به رویارویی با حقیقتِ ترسناکِ
فصل پیشرو
آینده است ،حقیقتی به دشواری ِ
و آیندهی رعبآور نیمکتِ تیمی که سایهی
قهرمان بدونشکست را بیش از
فرها ِد
ِ
هر دورانی میتوان روی آن حس کرد،
ِ
اطراف باشگاه
درحالیکه نباید فضای
اعمال
استقالل را هم با اراجیفی چون
ِ
فشارهای بیرونی برای خروج فرهاد از
استقالل مسمو م کرد ،چرا که مجیدی
مطابق معمول با میل و اختیار شخصی
از استقالل رفت.
پر واضح است که قهرمانی استقالل در اینفصل
قابلاحترام و ارزشمند بود ،فرهاد مجیدی در قامتِ
تویکم با کمک «گابریل
یک سرمربی در لیگ بیس 

ساختن تیمی
پین» نتایج درخشانی گرفت و با
ِ
کمنقص ،از استقالل ،قهرمانی رکوردشکن ساخت،
اما بیتردید واکاوی موقعیت امرو ِز او تنها
در مقولهی عدمرعایت اخالق حرفهای
خالصه میشود ،یک داستان تکراری
با بیتعهدی محض توام با رفتاری
غیرمسئوالنه که نه برای باشگاه
استقالل تازگی داشت و
نه برای سرمربی فعلی
اتحاد کلباء!

سوژه

در رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام «بوالت تورلیخانوف»؛

سومی کشتی ایران با  ۳طال و یک نقره

رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام بوالت تورلیخانوف و رنکینگ اتحادیه جهانی
روزهای  14و  15خردادماه در آلماتی قزاقستان برگزار شد و تیم چهار نفره کشورمان در
این مسابقات به  3مدال طال و یک مدال نقره دست یافت .در این مسابقات حسن
یزدانی ،کامران قاسم پور و امیرحسین زارع در اوزان  92 ،86و  125کیلوگرم به مدال
طال دست یافتند و امیرحسین فیروزپور در وزن  97کیلوگرم صاحب مدال نقره شد.
نتایج کشتی گیران کشورمان در این مسابقات زیر است:
در وزن  86کیلوگرم حسن یزدانی در دور نخست با نتیجه  12بر صفر فاتح اردین از
ترکیه را مغلوب کرد .وی دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه  12بر  1عظمت
دولتبیکوف از قزاقستان را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد .یزدانی در
این دیدار با نتیجه  11بر صفر بوریس ماکویف از اسلواکی را مغلب کرد و به مدال
طال دست یافت.
در وزن  92کیلوگرم که با حضور  6کشتی گیر در دو گروه  3نفره و به صورت دوره
ای برگزار می شود ،کامران قاسم پور در کشتی اول با نتیجه  10بر صفر ویکی
از هند را مغلوب کرد وی در دومین دیدار خود با نتیجه  10بر صفر و ضربه
فنی اسالم بک الیاس اف از قزاقستان را از پیش رو برداشت و راهی
مرحله نیمه نهایی شد .قاسم پور در این مرحله مقابل عبدی
مناف بایگنجیف از قزاقستان با نتیجه  11بر صفر به برتری
دست یافت و راهی دیدار فینال شد .وی در دیدار پایانی مقابل
آدلیت داولومبایف از قزاقستان نیز با نتیجه  11بر صفر پیروز شد
و به مدال طال دست یافت.
در وزن  97کیلوگرم امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور نخست
در دور دوم با نتیجه  8بر  3آکژان آیتبکوف از قزاقستان را از پیش رو برداشت
و راهی مرحله نیمه نهایی شد .وی در این مرحله مقابل محمدرسول رحیم
اف از ازبکستان با نتیجه  15بر  4به برتری رسید و به دیدار فینال راه یافت.
فیروز پور در دیدار فینال مقابل باتیربک چاکولوف از اسلواکی با نتیجه  10بر صفر
مغلوب شد و به مدال نقره رسید.
در وزن  125کیلوگرم امیرحسین زارع در دور نخست با نتیجه  9بر  7اولگ بولتین
از قزاقستان را مغلوب کرد وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی مقابل لخاگواگرل
مونختور از مغولستان با نتیجه  3بر صفر پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت.

زارع در این دیدار با نتیجه  21بر  10از سد یوسوپ باتیرمورزایف از قزاقستان گذشت
و به مدال طال دست یافت.
رده بندی نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است:
 57کیلوگرم -1 :امان (هند)  -2میرامبک کارتبای (قزاقستان)  -3مری بازاربایف
(قزاقستان)
 61کیلوگرم -1 :بکبوالت میرزانظر اولو (قرقیزستان)  -2ژاسوالن تاسکوال (قزاقستان)
 -3یلدوس مومبکوف (قزاقستان)
 65کیلوگرم -1 :تولگا تومور اوچیر (مغولستان)  -2عباس رحمان اف
(ازبکستان)  -3امیدجان جالل اف (ازبکستان) و باجرانگ (هند)
 70کیلوگرم -1 :ارنظر آکماتالیف (قرقیزستان)  -2رودین آنچوگین
(قزاقستان)  -3علیبک عثمان اف (قرقیزستان) و ظفربک اوتاخونوف
(ازبکستان)
 74کیلوگرم -1 :تیموراز سالکازانوف (اسلواکی)  -2بیامبادورج بات
اردن (مغولستان)  -3امر حسین (مصر) و نورکجا کایپانوف
(قزاقستان)
 79کیلوگرم -1 :بوالت ساکایف (قزاقستان)  -2سایاکبای
یوسوپوف (قرقیزستان)  -3دولت یرگش (قزاقستان) و
اخسربک گوالیف (اسلواکی)
 86کیلوگرم -1 :حسن یزدانی (ایران)  -2بوریس ماکویف
(اسلواکی)  -2بوبور اسماعیل اف (ازبکستان) و فاتح اردین
(ترکیه)
 92کیلوگرم -1 :کامران قاسم پور (ایران)  -2آدلیت داولومبایف
(قزاقستان)  -3عبدی مناف بایگنجیف (قزاقستان)
 97کیلوگرم -1 :باتیربک ساکولوف (اسلواکی)  -2امیرحسین
فیروزپور (ایران)  -3آکژان آیتبکوف (قزاقستان) و ماگومد
ابراگیموف(ازبکستان)
 125کیلوگرم -1 :امیرحسین زارع (ایران)  -2یوسوپ
باتیرمورزایف (قزاقستان)  -3لخاگواگرل مونختور
(مغولستان) و موهیت (هند)

