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روزنامه

دو شنبه  23خرداد  -1401شماره 1037

گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

اولتیماتوم۳روزه سازمان
بازرسی به وزیر صمت

دنیای هواداریاد و خاطره شـــهدا بویژه بسیجی «جمال مومنی»
کـــه  ۲۳خـــرداد  ۱۳۶۷در عملیات بیتالمقدس «شـــلمچه»
به مقام شامخ شهادت نائلگشت راگرامی میدارد

خبر

ذره ی ن
ب�

«دنیای هوادار» یکی از جدیترین بحرانهای کشور را بررسی میکند؛

آب ،بیآب!

سارا نصرتی

سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به وزیر صمت ،در رابطه
با التهابات و نابسامانی به وجود آمده در رابطه با قرعه کشی
اخیر خودرو  ،خواستار توضیحات «فاطمی امین» شد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از مهر؛ موضوع قرعه
کشی خودروها مسئلهای است که از همان ابتدای امر تا
کنون انتقادات زیادی را به همراه داشت .این انتقادها و
گالیههای مردم ً
اخیرا به گوش مسئوالن سازمان بازرسی کل
کشور رسیده است و این سازمان به موضوع نحوه قرعه کشی
خودروها ورود کرده است .البته کار ً
صرفا به ورود این سازمان
ختم نمیشود و روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور در
نامهای انتقاداتی را خطاب به وزیر صمت در این رابطه مطرح
کرده است.
در نامه ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور آمده
است که :پیرو نامه مورخ  ۱۲اردیبهشت استحضار میرساند
از آنجایی وفق ابالغیه صادره از سوی جنابعالی به عنوان
مدیرعامل سابق سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان مبنی بر ایجاد تمهیدات الزم برای قرعه کشی
متمرکز خودرو توسط سازمان یادشده در تاریخ نهم خرداد
فرایند قرعه کشی خودرو تحت سامانه یکپارچه فروش
خودرو را برگزار ،لیکن به واسطه نابسامانی در نحوه قرعه
کشی تعداد  ۱۲۰۱۹۳نفر از متقاضیان در وهله اول جزو
منتخبین قرعه کشی اعالم اما در تعاقب امر به اشخاص
موصوف اعالم شد مشارالیهم جز منتخبین رزرو میباشند.
مراتب منتج به بروز تشویش اذهان عمومی و اجتماعی
در مواد مختلف ذیربط و نیز تماسهای مکرر متقاضیان از
اقصا نقاط کشور با ستاد خبری این سازمان شد و سرپرست
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان
متولی اتخاذ تمهیدات الزم برای برگزاری قرعه کشی متمرکز
خودرو اعالم نمود کلیه مباحث فنی کارشناسی طراحی و راه
اندازی سامانه مذکور از طریق معاونت صنایع حمل و نقل
و دفتر تخصصی ذیربط در حوزه خودرو صورت پذیرفته لذا
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به صراحت
و بر خالف مفاد ابالغیه صدرالذکر جنابعالی از پذیرش
مسئولیت در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو
خودداری نموده و مسئولیت را متوجه دفتر تخصصی ذیربط
در آن دستگاه برشمرده است.
با توجه به مراتب معنونه و نظر به التهابات و نابسامانی
به وجود آمده موصوف نزد عموم مردم به واسطه عدم
برنامهریزی الزم ،فقد زیرساختهای فنی به منظور تحلیل
طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه
فروش خودرو از سوی وزارت صمت و سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ً
صرفا ایجاد انتظار برای
آحاد جامعه از سوی حاکمیت با اعالم راه اندازی و فروش
خود را از طریق سامانه اعالمی تحت عنوان سامانه یکپارچه
فروش خودرو بدون اطمینان از عملکرد و کارایی آن و نیز
عدم توجه به مفاد نامههای هشداری قبلی از این مرجع،
مقرراست اجرای مفاد ماده  ۳۲قانون تشکیل سازمان بازرسی
کل کشور توضیحات خود را راسا حداکثر ظرف مدت سه روز
از وصول این مکاتبه به این مرجع منعکس نمائید.
در این نامه که از سوی «احمد رحمانیان» -قائم مقام سازمان
و سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی -و به
تاریخ  ۱۸خطاب به فاطمی امین وزیر صمت نگاشته شده
است ،وزارت صمت و شخص وزیر باید توضیحات خود را در
این رابطه به سازمان بازرسی کل کشور اعالم کند.

مسئله کمبود آب با توجه به رشد جمعیت و توسعه
کشاورزی ،شرب و صنعت باید با مدیریت منابع آب و
با استفاده روشهای متنوع جبران شود .دولت در قبال
این موضوع مهمترین نقش را در ایران دارد که باید
سیاستگذاری مناسبی در جهت مدیریت آب انجام
دهد .ولی در حال حاضر به بحران آب بهعنوان یکی از
اولویتهای اصلی کشور توجه کافی نمیشود و نبود
برنامه مدون و کارکر ِد بخشی سازمانهای مختلف در
زمینه آب باعث بدتر شدن وضعیت منابع آبی کشور
شده است .از منظری نهادگرایانه ،نهادهای مختلفی در
مدیریت منابع آب دخیل هستند که به صورت کلی
به نهادهای سیاستگذار و اجرایی تقسیم میشوند.
نهادهای سیاستگذار در زمینه منابع آب در کشور ما
هنوز نتوانستهاند به سیاستهای منسجم و مشخص در
زمینه درک بحران آب و چارهجویی اصولی بحران دست
یابند .در بخش نهادهای اجرایی نیز هر نهاد مرتبط با
آب در کشور بدون توجه به بحران آب و تبعات اجرای
سیاستهای بخشی بر منابع آب ،سعی در تأمین آب
بیشتر در راستای اهداف سازمانی دارد .نبود سیاستهای
منسجم و کارشناسی برای مواجهه با بحران آب و اجرای
سیاستهای بخشی بدون توجه کافی به کمبود منابع
آب باعث شده که سیاستهای توسعهای کشور بر منابع
آب فشار زیادی وارد کرده و چالشهای بحران آب هر
روز بیشتر شوند.
ایران در حال تجربه مشکالت جدی آب است.
خشکسالیهای مکرر همراه با برداشت بیش از حد
آبهای سطحی و زیرزمینی از طریق شبکه بزرگی از
زیرساختهای هیدرولیک و چاههای عمیق ،وضعیت آب
کشور را به سطح بحرانی رساندهاست .از نشانههای این
وضعیت خشک شدن دریاچهها ،رودخانهها و تاالبها،
کاهش سطح آبهای زیرزمینی ،فرونشست زمین،
تخریب کیفیت آب ،فرسایش خاک ،بیابانزایی و طوفان
گرد و غبار بیشتر است .کمبود منابع مالی و فاصلهای که
بهدلیل تحریم از فناوریهایی که میتوانند بهرهوری آب
را ارتقا دهند گرفتهایم ،اجرای راهحلهای موجود برای
خروج از بحران آب را دشوار میکند.
دالیل زیادی برای رخ دادن این بحران وجود دارد که برخی

به شرایط آب و هوایی و اقلیمی مرتبط بوده و برخی
به دلیل سوء مدیریت در این حوزه است .با توجه به
اینکه حدود  ۹۲درصد از کل منابع آبی کشور در بخش
کشاورزی ،شش درصد در حوزه آب شرب و دو درصد
در صنایع مصرف میشود لذا باید توجه بیشتری به نوع
مصرف در حوزه کشاورزی شود و در این شرایط بحرانی
باید به این حوزه توجه ویژهای شود .موضوع آب نه تنها
یک مساله محیط زیستی بلکه موضوعی است که با
برنامهریزی صنعتی و تولید کشاورزی ارتباط تنگاتنگ
دارد و شاید بتوان سرمایهگذاریهای هنگفتی که در صف
ساخت سد و بهرهبرداری از طرحهای انتقال آب هستند را
به شیوههای نوین و مبتنی بر فناوری تخصیص داد که
بهرهوری در مصرف آب در بخشهای مختلف و بهویژه
کشاورزی را ارتقا میدهند.
اما برخی از دالیل که منجر به جدی تر شدن بحران آب
در ایران شدهاند؛ از قبیل خشکسالی و کاهش بارندگی
غیر قابل کنترل می باشند .در مقابل برخی دیگر از دالیل
را می توان با مدیریت صحیح و استفاده از تکنولوژی و
فناوری تا حد زیادی رفع نمود .در راستای حل بحران
آبی کشور برخی از کارشناسان با توجه به موضوع اقتصاد
آب معتقدند که باید قیمت آب به قیمت تمام شده و
یا حتی بیشتر از آن برسد ،چرا که به اعتقاد این دسته
تنها در این شرایط است که میتوان با بحران آب روبهرو
شد و با توجه به شرایط فعلی کشور دیگر شرایط آزمون و
خطا وجود ندارد و باید با انجام کارهای ضرباالجلی مانع
گسترش این بحران شد .از سوی دیگر برخی کارشناسان

و دستاندرکاران حوزه آب معتقدند که افزایش قیمت
آب نمیتواند تاثیر چندانی داشته باشد ،لذا باید در چنین
شرایطی به فکر فرهنگسازی بود و این موضوع تنها
راهکار حل بحران آبی است.
به طور کلی می توان گفت مهمترین راهحل برای رفع
مشکالت ،آموزش و فرهنگسازی است وقتی حرف از
آموزش و فرهنگسازی زده میشود حداقل دو طرف
برای آن متصور میشویم یکی متولیان آب کشور
یعنی نهادهای دولتی مسئول تامین ،توزیع و عرضه
آب و دیگری مردم ،یعنی مصرفکننده آب ،اعم از آب
کشاورزی ،صنعت و شرب .لذا آموزش و فرهنگسازی
باید در هر دو قسمت صورت بگیرد که متاسفانه در شرایط
ً
شدیدا مشکل داریم و تا امروز بر
فعلی در این قسمت
اساس شرایط و وضعیت برای عرضه آب تصمیمگیری
شده است .دولت باید برای افزایش بهرهوری آب و
استفاده از سیستمهای راندمان باال برای بازچرخانی،
تصفیه آب و پساب ،استفاده از زه آب کشاورزی ،افزایش
کارایی و بهرهوری آب کشاورزی و … حمایتهای الزم
را به عمل آورد .در ضمن فناوریهای مرتبط با این
موضوعها در کشور وجود دارد و شرکتهای دانش بنیان
با توانایی تولید محصوالت مرتبط با بهرهوری آب وجود
دارند .بنابراین حمایت همه جانبه دولت ،برنامه جامع
و یک صدایی در تصمیمات را میطلبد .امیدواریم که
کتهای دانش
با اتکا به دستاوردهای محققان در شر 
بنیان ،حمایت دولت و مدیریت صحیح از این بحران
عبورکنیم.

نقل قول

«وزیر آموزش و پرورش» مطرح کرد:

آمار ۶درصدی دانش آموزان «دیرآموز» در سال گذشته
«یوسف نوری» -وزیر آموزش و پرورش -در مراسم افتتاح طرح سنجش
سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان
و پیش دبستان ،با بیان اینکه محور پیشرفت آبادانی هر کشوری
نیروی انسانی آماده است به نحوی که استعدادهایش شناخته شود
و از ابتدای مسیر تحصیل بدانیم که چه ویژگی ها و استعدادهایی
دارد گفت :انسان ها به مثابه معادن ارزشمندی هستند که برای به
کمال رسیدن به یک کیمیاگر نیاز دارند.
وی افزود :طرح سنجش از دهه  ۷۰و  ۸۰آغاز شده و به همان
شکل اولیهاش ادامه یافته است ،هرچند درصد پوشش آن
افزایش یافته و کیفیت پیدا کرده ،اما به نظر میرسد
برای ترسیم نیمرخ کامل استعدادی دانش آموزان
نیازمند ابزارهای جدید و به روز هستیم و باید این
کار از سنین پایینتر و قبل از دبستان انجام شود و
مداومت داشته باشد.
نوری با اشاره به وجود  ۱۲۰۰پایگاه اولیه ۸۰۰ ،پایگاه
ثانویه و  ۴۲۱پایگاه سیار عنوان کرد :یک میلیون

و  ۶۷۰هزار نوآموز مشمول داریم که در سال گذشته میزان دانش
آموزان شناسایی شده دیرآموز کمتر از  ۶درصد بوده است .میزان
دانش آموزان استثنایی محصل در طرح تلفیقی کمتر از دو دهم و
محصالن در مدارس استثنایی کمی باالتر از نیم درصد بوده است.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد :میدان را برای شناسایی
استعدادها باز کنیم و حتی یک استعداد هدر نرود .اکنون آمادگی
کامل را برای تربیت تمام ساحتی نداریم .مثال دبیر فیزیک
باید دبیری فیزیک خوانده باشد و دانش آموز را
کامل بشناسد نه اینکه به تنهایی فیزیک
تدریس کند و به ابعاد دیگر تربیتی
دانش آموز توجه نداشته باشد .ما
باید معلمان خود را مجهز کنیم که
رفتارهای دانش آموز را بشناسند
و اگر در جایی نیازمند کمک
و مشاوره بودند به پایگاههای
تخصصی ارجاع دهند.

اجتماعی

ساماندهی فعالیتهای غیرسازنده برخی بانکها و مؤسسات اعتباری
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز گذشته به ریاست حجتاالسالم «سید ابراهیم رئیسی» برگزار شد ،در راستای
تحقق شعار سال و منویات رهبر انقالب در جهت دانشبنیان کردن اقتصاد در کنار ایجاد اشتغال ،مقرر شد تدابیر و سیاستهای
الزم در این زمینه در شورایعالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا مطرح شود و دولت نیز الیحهای برای ساماندهی نظام
بانکی به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
ید�لوگ

«رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور»:

خودروی ملی نداریم؛ مونتاژ میکنیم!

بیش از دو سال پیش بود که سردار «سید کمال
هادیانفر» -رییس پلیس راهنمایی و رانندگی
کشورمان -از ضرورت ممنوعیت شمارهگذاری پژو
 ۴۰۵و پراید صحبت به میان آورد و با اولتیماتوم
به خودروسازان اعالم کرد که این خودروها از سال
 ۱۳۹۹به دلیل ایمنی کم دیگر شمارهگذاری نخواهند
شد ،حدود دو سال پس از این اظهارات ،اما بار دیگر
اظهارنظری دیگر از رییس پلیس راهور فراجا مورد
توجه افکار عمومی قرار گرفت و این بار پس از حادثه
تصادف زنجیرهای در محور بهبهان که در دی ماه سال
 ۱۴۰۰رخ داد ،هادیانفر در اظهاراتی تند از باز نشدن
کیسه هوای خودروها و عدم ایمنی آنها انتقاد کرد.
او برخی از خودروهای تولید داخل را به ارابه مرگ
تشبیه و این سوال را مطرح کرد که چرا ارابه مرگ
تولید میکنیم؟
در ماههای اخیر اما برخی اظهارات در دفاع از
خودروسازان افزایش یافت و البته پلیس هم پاسخ به
آن نداده بود .از جمله این موارد میتوان به اظهارات
«مصطفی میرسلیم» -از اعضای مجلس شورای
اسالمی -اشاره کرد .او مدتی قبل گفته بود« :یکی از
دالیل بی کیفیتی خودروی داخلی ،شرایط تحریمی

خواهد شد.
وی درباره برخی موضعگیریها در دفاع از خودروسازان
گفت :ببینید ما گزارشهایی را میخوانیم و دیدیم که
برخی از افراد موضعگیریهای عجیب در این زمینه
داشتند .خب گاهی بحث منفعت و سود این افراد
وجود دارد ،یا کارخانه دار هستند یا به نوعی نفعی
از این وضعیت دارند .البته من در مورد این فردی
که در مجلس هستند ،نمیدانم آیا چنین موضوعی
وجود دارد یا خیر .اما در مواردی دیده شده که افراد
چون محل درآمد داشته یا کارخانهدار و  ...هستند،
اظهارات عجیبی را بیان میکنند .به هر حال تاکید بر
ارتقا ایمنی ممکن است منجر به وارد شدن ضرر به
این گروه شود.

در ایمنی خودروها منافع ملی را در نظر بگیرید
رییس پلیس راهور ادامه داد :من بارها گفتهام
و خواهش کردهام .از نمایندگان محترم مجلس،
مسئوالن ،مدیران و تمام افرادی که در این حوزه
صحبت میکنند خواستهام که منافع ملی ،ایمنی و
امنیت مردم را در نظر بگیرند .ما به عنوان پلیس همه
ً
تقریبا هر دو
روزه شاهد تصادفات هولناکی هستیم،

درپیش بگیرد و برای ارتقا ایمنی خودروها پیشگام
شود .البته نه اینکه بیایند و ایمنی را به شکل صوری
ارتقا دهند .ارتقا ایمنی باید به صورت واقعی بوده و
کیفیت محصول افزایش پیدا کند.
خودروی ملی نداریم؛ مونتاژ میکنیم
وی با تاکید بر ضرورت افزایش ایمنی و کیفیت
خودروهای تولید داخل ،گفت :هرچند که باید بگویم
ما خودروی ملی نداریم و اگر فردی بگوید خودروی
ملی داریم ،حرف نامربوطی زده است .ما در کشورمان
کار مونتاژ را انجام میدهیم و قطعات خودروها را
مونثاژ میکنیم.
رییس پلیس راهور با اشاره به دستهبندی رایج
خودروسازان گفت :در دنیا سه دسته در صنعت
خودرو وجود دارد .دسته اول تولیدکنندهها هستند
که شرکتهایی مبتکر و خالق هستند ،دسته دیگر
مانند صنعت خودروسازی در چین است که کپیکار
هستند و کار شبیهسازی از برندها را با همان اسم یا
هر اسم دیگری که بخواهید انجام میدهند .دسته
سوم اما شرکتهایی هستند که مونتاژ کار بوده و
یک تکه از آن و از این و  ...را برداشته و با قراردادن

رییس پلیس راهور ادامه داد :من بارها گفتهام و خواهش کردهام .از نمایندگان محترم مجلس ،مسئوالن،
مدیران و تمام افرادی که در این حوزه صحبت میکنند خواستهام که منافع ملی ،ایمنی و امنیت مردم را
در نظر بگیرند .ما به عنوان پلیس همه روزه شاهد تصادفات هولناکی هستیم ،تقریباً هر دو سه روز یک
آتشسوزی یا انفجار خودرو داریم خب چرا چنین حادثهای باید رخ دهد؟ واقعاً نمیپذیریم
کشور است که در بسیاری از قطعات به خارج از کشور
وابسته هستیم .البته بسیاری از قطعات خودرو در
کشور ساخته میشود ،اما ساخت برخی از قطعات،
توجیه اقتصادی ندارد .من نزدیک به  ۵۰سال است
که در صنعت خودروسازی هستم و هیچکس به
اندازه من نمیتواند به این حوزه نقد کند؛ کما اینکه
بیشترین نقد را به حوزه خودروسازی انجام دادهام ،اما
با افرادی مخالفم که گول وارادتچیها را میخورند».
میرسلیم در واکنش به ادعای بازنشدن ایربگ
خودروهای داخلی در تصادفات جادهای نیز گفته
بود« :این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد و کسانی
مدعی بازنشدن ایربگ خودروها هستند ،خودشان در
این تصادفات مقصرند .پلیس راهنمایی و رانندگی
در جاده مه آلود از عبور و مرور خودروها جلوگیری
نمیکند و بعد مدعی بازنشدن ایربگها میشود.
حتی به فرض اینکه ایربگ خودروها هم باز نشود،
یک نقص فنی است که باید برطرف شود .بازنشدن
ایربگ  ۱۰۰خودرو بین  ۹۰۰هزار خودروی تولید شده،
آماری ناچیز است .البته منظور بنده این نیست
که نباید این ضعفها را برطرف کرد چرا که حتی
نقص فنی در  ۱۰۰خودرو هم زیاد است ،اما نقص
فنی خودروهای داخلی ،نباید بهانهای برای واردات
باشد ».خودروسازان نیز بارها از عناوینی مانند زاویه
تصادف؛ شدت و سرعت برخورد و  ...در توجیه
نواقص ایمنی از جمله باز نشدن ایربگها صحبت
به میان آوردند.
پلیس :در مورد ایمنی خودروها عقبنشینی نخواهیم کرد
سردار سید کمال هادیانفر ،رییس پلیس راهنمایی و
رانندگی در گفتوگویی به این اظهارات پاسخ داده
است .او با بیان اینکه پلیس از مواضع خود در مورد
ایمنی خودروهای تولید داخل عقبنشینی نخواهد
کرد ،گفت :نه تنها در مورد خودروهای تولید
داخل ،بلکه در مورد خودروهای وارداتی نیز ما
با حساسیت بر ایمنی آنها نظارت خواهیم
کرد و اگر خودرویی ایمنی الزم را نداشته
باشد ،قطعا از شمارهگذاری آن جلوگیری

سه روز یک آتشسوزی یا انفجار خودرو داریم خب
چرا چنین حادثهای باید رخ دهد؟ ً
واقعا نمیپذیریم
که این تصاویر را هر روز در رسانه و تلویزیون پخش
کنیم و مردم را نگران کنیم ،اما مسئوالن خودروساز
شما که در جریان امور هستید و میدانید که اتفاقات
و تصادفات هر روزه رخ میدهد ،پس فکری هم برای
آن بکنید.
وی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره باز نشدن
 ۱۰۰ایربگ از میان  ۹۰۰هزار خودروی تولید شده و
ناچیز بودن این رقم را نیز ناشی از عدم اطالعات کافی
دانست و گفت :به نظرم در این زمینه اطالعاتی ندارند.
فقط در یک پارکینگ تصادفات که ما مستندات آن
را به مجلس دادیم ۱۰۷ .دستگاه خودرو وجود داشت
ً
تماما از زاویه
و از میان این  ۱۰۷دستگاه خودرو که
جلو یعنی از زاویه مناسب تصادف کردند ،ایربگ ۹۷
دستگاه خودرو باز نشد ،یعنی دود  ۹۸درصد ایربگها
در این پارکینگ عمل نکرده بود .ما مستندات بررسی
کارشناسی فنی این خودروها را به
نمایندگان مجلس ارائه کردیم.
هادیانفر با تاکید بر اینکه در
بحث کیفیت و ایمنی الزم
است که از فرمایشات
مقام معظم رهبری و
تأکیدات ایشان پیروی
شود ،گفت :دولت
همن باید اراده جدی

آنها در کنار هم خودرویی را مونتاژ میکنند .کشور ما
در بخش سوم فعالیت دارد اما انتظار مقام معظم
رهبری و مردم و پلیس این بود که در این سالها
باید تولیدکننده میشدیم نه اینکه مونتاژ کار باشیم.
ما توانایی تولید موشک را داریم و ً
واقعا ساخت یک
خودرو نسبت به یک موشک ،سخت نیست.
تا  ۳۰سال آینده درگیر پراید و پژو خواهیم بود
هادیانفر افزود :ببینید اگر همین حاال تولید یک
خودروی نا ایمن متوقف شود ،ما طی  ۲۰تا ۳۰
سال درگیر آن خواهیم بود .کمااینکه هنوز با پیکان
درگیریم .در مورد پراید و پژو  ۴۰۵هم همینطور
است و ما تا سالها و  ۳۰ - ۲۰سال آینده درگیر آن و
تصادفات ناشی از آن خواهیم بود.
وی که با «ایسنا» گفت و گو می کرد ،درباره اینکه
برخی از خودروسازان ادعا میکنند که دلیل باز نشدن
کیسه هوا از سوی راننده است ،گفت :کیسه هوا راننده
حتما باز میشود و حالت دستی و انتخابی ندارد .در
این مواردی که گفتم حتی کیسه هوای راننده نیز
باز نشده است .ببینید کیسه هوای راننده در
تمام دنیا تابع دستی کردن و قفلی نیست و
در صورت تصادف باید باز شود اما در برخی
از خودروها این امکان وجود دارد که کیسه
هوا سرنشین کنار راننده باز یا قفل باشد.
این آمار در مورد کیسه هوای راننده است
که باز نشده است.
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یادداشت
نام بزرگم «رضا»ست؛

آدم که عاشق میشود...

رضا شاعری

باذناهلل...
آدم وقتی عاشق عزیزی میشود از در و دیوار خانه
و کاشانهاش هم خوشش میآید ،چه برسد به شکوه
و عظمت خودش ...آدم وقتی کسی را دوست داشته
ً
حتما نام فرزندانش را هم از خاندان او انتخاب
باشد،
ً
میکند .مثال یکی را می گذارد جواد یکی را هم رضا!
اص ًال آدم وقتی امامی را دوست داشته باشد حتی از
کبوتران حرمش هم خوشش می آید.
شاید برای همین است که به این روز افتادهایم .اینکه
هر چیزی شما را یاد ما میاندازد هم دوستش داریم .از
سوغاتیهای حرم ،تا شعرهای رضا رضا ،تا قصه آهوها،
آقا ما بدجور دلباختهتان هستیم .میدانی آقاجان ،هر
چیزی که روایت و خاطرهاش ما را به شما برساند خیلی
دوستداشتنی است ...آقا ما از آنها هستیم که بدجور
بیچارهتان شدهایم .به وقت خوشحالی ،شوق و شادی
عزیزانمان را هم دههکرامت در حرمتان میگیریم .تا
قرار عاشقانهشان را در حرمت تنظی م کنند.
وقتی فرزند صالح خواستیم به شما پناه آوردهایم،
وقتی دلمان میگیرد ،دو رکعت نماز میخوانیم ،سر
از سجده بر میداریم سالم میدهیم به شما و اجداد
طاهرینتان ،به مادر آب و آیینهتان ،به جوادتان ،تا
گوشه نگاهی به این چاکرتان داشته باشید .آدم وقتی
کسی را دوست داشته باشد مراسم وصالش هم
ِ
ِ
هشت
هشت
روز میالد شما میگیرد ،جایی حوالی
هشتادوهشت .۸۸۸۸
به قول امروزیها خیلی هم اعدادش الکچری است،
این قاب را با لطف و مرحمتی شما ساختیم و برات
کربالیمان را هم از خود شما گرفتیم ،راستش اعتراف
میکنم این قاب عاشقانه هم به برکت و مهربانی
ویژهتان ثبت شده آقاجان ...که اگر دست و عطا کرمتان
نبود نمیشد..
آقاجان ،سالهاست دستهای مهربانتان سایبان زندگی
ماست ،سالهاست دلبسته حریم کبریایی و رضویتان
هستیم ...چشمانمان گره به گره خیره شده به کاشیها
به مرمرها ،مقرنسها ،آینهکاریها و نقش اسلیمیها...
اصال با پرسهزدن در حریم نورانیتان احوالمان کوک
میشود.
والختام
شروعش با نامگذاریها بود که در باب شروع زندگی
هر آدمی تعیین میشود ،پس پایانش را هم اینچنین
بنویسم بهتر است ...از باب الجواد که بیایی یا باب الرضا
خیلی فرقی نمیکند ،از هر کدام وارد شوی اگر به باب
نیکوترین اتفاقهاست ...خوشا به
عاقبت بخیری برسی
ِ
آن برادری که از باب الجواد آمد و از باب الشهادت تا ابد
بر سر سفره سیدالناشهید مهمان شده است...
خدایا قاب عاشقی ما و عزیزانمان را هم خت م بخیر
و عاقبت بخیری و شهادت قرار بده ،همچون تبار
خودمان هم چون امام عاشورا ،که مرگ سرخ به از
زندگی ننگین است...

4

دیدار «آثاری» از خانواده چهارقلوهای تازه به دنیا آمده در کرج
«سیده زهره آثاری» -مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز -در دیدار با خانواده چهارقلوهای به دنیا آمده در کرج ،در گفتوگو
با پدر این نوزادان ،ضمن تبریک به خانواده ایشان ،اظهارکرد :در راستای تأکید رئیس جمهور بر عملیاتی شدن طرح تشویقی قانون
جمعیت و زیر پوشش قراردادن خانوادههای پرجمعیت به ویژه خانوادههای چهارقلو ،دولت تالش دارد تا به هر طریق مشکالت
چنین خانوادههایی را به حداقل برساند.
استانداری
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حقوق و قضا

«رئیس کل دادگستری استان البرز»:

«استاندار البرز» خبر داد:

دستور قضایی برای تخلیه  ۵ساختمان حادثهساز
کرج صادر شد

رئیس کل دادگستری استان البرز از تخلیه پنج ساختمان
حادثه ساز در کرج خبر داد« .حسین فاضلی هریکندی» با
اشاره به لزوم ساماندهی ساختمانهای ما این در استان البرز
اظهار داشت :پس از بررسیها مشخص شد تعدادی از بلوکها
مسکونی در حسن آباد کرج با توجه به َترک های ایجاد شده در
پشت ساختمان در وضعیت نا ایمن قرار دارند.
وی افزود :این ساختمانها همگی در اراضی قولنامهای و به صورت
غیرمجاز و فاقد پروانه احداث شدهاند و از ایمنی و استانداردهای
الزم برخوردار نبوده قدمتی حدود  20سال برخوردار هستند.

تفاهم نامه همکاری های اقتصادی البرز و
سوریه امضا شد

فاضلی هریکندی عنوان کرد :در خصوص وضعیت نا ایمن
این ساختمانها در ابتدا ،شهرداری اخطار الزم را جهت تخلیه
ساختمان به دلیل شرایط ناایمن آن داده است که با بررسیهای
صورت گرفته توسط سازمان نظام مهندسی استان نیز دستور
تخلیه بابت بررسی وضعیت ساختمان داده شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز ،عنوان کرد :علیرغم
اخطارهای مکرر تاکنون ساختمان تخلیه نشده بود که امروز با
ورود دستگاه قضایی استان و با حضور معاون دادستان کرج در
محل ،دستور الزم صادر شد تا به قید فوریت هالل احمر ،آتش
نشانی ،نظام مهندسی ،شهرداری و پلیس جهت الزام به تخلیه
ساکنان در محل مستقر شوند.
فاضلیهریکندی با بیان اینکه هم اکنون ساکنان این  40واحد
در مدرسه ای در همان محل اسکان یافته اند ،گفت :مقرر شده
نظام مهندسی استان بررسی الزم جهت امکان مقاومسازی و یا
تخریب کامل ساختمان را انجام دهد.
رئیس کل دادگستری استان البرز ،عنوان کرد :در حال حاضر
نهادهای اجرایی جهت تخلیه در محل مستقر بوده و نیروی
انتظامی نیز به منظور حفاظت از اموال ساکنان در محل
حضور دارد.

ش�رداری

«نایب رئیس شورای شهر کرج» مطرح کرد:

 ۵۹درصد درآمد شهرداری کرج از صدور پروانه
ساختمانی و جرایم ماده  ۱۰۰تامین میشود

«علیرضا رحیمی»  -نایب رئیس شورای شهر کرج  -با اشاره
به اینکه عوارض نوسازی نوعی مشارکت مردمی است که
طبق قانون تعریف شده ،اظهار داشت :در حال حاضر بیش
از  479هزار فیش نوسازی در کرج صادر و توزیع میشود که
طبق برآوردهای صورت گرفته ،ساالنه کمتر از  30درصد از آنها
پرداخت میشود.
وی با اشاره به اینکه پرداخت عوارض نوسازی جزیی از تکالیف
شهروندان است ،گفت :از شهروندان انتظار میرود با پرداخت
این فیشها در تامین بخشی از هزینههای شهر مشارکت
داشته باشند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر کرج تاکید کرد:
مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض سبب میشود ،شهرداری

البرز

تفاهم نامه همکاری های مشترک بین بخش
خصوصی و سرمایه گذاران استان البرز با کشور سوریه
امضا شد« .مجتبی عبداللهی» -استاندار البرز -روز
یکشنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری های
مشترک بین بخش خصوصی و سرمایه گذاران سوریه
و البرز  ،افزود :البرز ظرفیت های فراوانی در حوزه های
مختلف سرمایه گذاری و صادرات دارد از این رو باید در
راستای معرفی این موقعیت ها کوشا باشیم.
وی ادامه داد :البرز می تواند توانمندی های خود را در
حوزه تولیدات صادرات محور بیش از پیش به بازارهای
جهانی معرفی کند ضمن آنکه توسعه صادرات منشا ارز
آوری برای کشور است و البرز می تواند در این راستا
نقش بسیار موثری را ایفا کند.
«میاس محمد یونس» -نماینده شرکت
مستثمرون در الذقیه سوریه -نیز در
این مراسم با اشاره به اینکه البرز
فضای مساعدی برای سرمایه
گذاری دارد ،افزود:

انتظایم

درصدد هستیم که در زمینه های مختلف اقتصادی با
جمهوری اسالمی ایران همکاری داشته باشیم.
وی ادامه داد :بر این اساس با توجه به فرصت های
متعدد و همکاری های بسیار خوب مسئوالن البرز،
این استان را مبدا فعالیت های خود قرار می دهیم.
محمد یونس در پایان گفت :البرز در حوزه های
کشاورزی و فناوری های نوین پیشرفت های بسیار
رو بدنبال انتقال این
خوبی داشته از این
هستیم.
تجارب به سوریه

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

کشف تخمه آفتابگردان و ساعت قاچاق در البرز

بتواند برای توسعه و آبادانی شهر گامهای جدیتری بردارد.
نایب رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه شهرداری همه ساله
سیاستهای تشویقی ویژهای برای ترغیب شهروندان جهت
پرداخت عوارض اعمال میکند ،تصریح کرد :امیدواریم در سال
جاری با مشارکت شهروندان ،بیشترین جذب را در این حوزه
داشتهباشیم.
وی اشاره به اینکه در حین بررسی تفریغ بودجه سال ،1400
وصول عوارض شغلی بانکها هم مطرح شد ،گفت :هر چند
طبق قانون بانکها مشمول این عوارض میشوند ولی متاسفانه
همکاری مناسبی در پرداخت آن ندارند .در صورت ی که بانکها
در پرداخت عوارض شغلی خود همکاری نکنند ،شهرداری باید در
جهت مطالبات خود ،اقدام قانونی الزم را اعمال کند.
رحیمی اضافه کرد :در بررسی تفریغ بودجه سال گذشته59 ،
درصد درآمد بودجه شهرداری به حوزه پروانه ساختمانی ،عوارض
آن و کمیسیون ماده  100مربوط بوده که نسبت به سال  99تنها
یک درصد کاهش داشته است.
نایب رئیس شورای شهر کرج عنوان کرد :تذکراتی به شهرداری
داده شده تا در سال جاری در بحث جذب درآمد بر کاهش
درآمدهای حاصل از صدور پروانه و جرایم ماده  100که همان چاه
نفت شهرداری است ،تمرکز کند و کسری بودجه از ردیفهای
دیگر جبران شود.

سردار «عباسعلی محمدیان»  -فرمانده انتظامی البرز -روز
یکشنبه اظهار داشت :ماموران پلیس امنیت اقتصادی
استان با انجام اقدامات اطالعاتی از نگهداری مقدار
قابل توجهی تخمه آفتابگردان در یک واحد تجاری در
شهر کرج مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار
دادند .ماموران با هماهنگی قضائی و همراهی عوامل
اداره صمت به انبار مورد نظر در شهر کرج اعزام و در
بازرسی از آنجا  ۲۰هزارو  ۲۴۰کیلو گرم تخمه آفتابگردان
خارجی و فاقد اسناد مدارک گمرکی را کشف کردند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایرنا؛ وی با بیان
اینکه کارشناسان ارزش اقالم مکشوفه راه حدود ۱۰
میلیارد لایر برآورد کرده اند ،گفت :یک نفر در این زمینه
دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی

معرفی شد.
همچنین رییس پلیس امنیت اقتصادی البرز از کشف
میلیاردی اقالم شخصی از جمله ساعت مچی ،عینک
و کیف زنانه خبر داد .سرهنگ «مهدی افشاری» اظهار
داشت :در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر
نگهداری مقدار قابل توجهی اقالم قاچاق در یک مغازه
کیف و کفش فروشی در منطقه حصارک کرج ،بررسی
موضوع در دستور کار اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز
قرار گرفت.
وی افزود :بالفاصله ماموران با انجام تحقیقات میدانی
ابتدا از صحت موضوع اطمینان حاصل کرده و در ادامه
با همراهی عوامل اداره صمت و تعزیرات حکومتی به
مغازه مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا  ۴۵۵عدد
ساعت مچی ۲۸۳ ،عدد عینک آفتابی و  ۱۴۶عدد کیف
زنانه قاچاق را کشف کردند.
افشاری با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه
گفت :کارشناسان ارزش اقالم مکشوفه را حدود ۳
میلیارد لایر برآورد می کنند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی استان البرز در پایان با
اشاره به نقش مخرب کاالی قاچاق بر اقتصاد کشور،
خاطرنشان کرد :پلیس آمادگی دارد تا در کمترین زمان
ممکن به گزارشات مردمی در خصوص خرید و فروش
کاالی قاچاق رسیدگی کند.

کشاورزی
«عبدالرضا روشننژاد»  -رئیس سازمان جهاد کشاورزی
البرز -در نشست خبری که روز یکشنبه  ۲۲خرداد در
سازمان جهاد کشاورزی البرز برگزار شد ،گفت :بیشتر
صحبت های مقام معظم رهبری در سال جدید در
خصوص مسائل مربوط به کشاورزی و امنیت غذایی بوده
است .بهره وری در حوزه کشاورزی نیازمند دانش بنیان
کردن کشاورزی است .ما قرارگاه کشاورزی را در مجموعه
استان البرز راه اندازی کردیم و از شرکت های دانش بنیان
داخل و خارج استان دعوت کردیم و در موارد مرتبط با
محصوالت کمی و کیفی کشاورزی از این شرکت های
دانش بنیان استفاده می بریم.
روشن نژاد افزود :مدیریت بازرسی و نظارت بر کاالهای
اساسی را در البرز راه اندازی کردهایم که در گذشته مربوط
به جهاد کشاورزی نبود ،برای این منظور تعدادی از
بازرسان سازمان صمت به جهاد کشاورزی منتقل شدند

«رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز»:

نان گران نمیشود

و در جلوگیری از قاچاق ،احتکار و کم فروشی اقدامات
خوبی صورت گرفته است .ساماندهی نانوایی ها یکی از
موارد نظارت بوده است ،در حال جلوگیری از گران فروشی
هستیم و قیمت نان افزایش پیدا نخواهد کرد.
روشن نژاد گفت :سه دهم کل اراضی کشور و دو درصد
تولیدات در استان البرز بوده است و نسبت به استان های
دیگر وضعیت بهتری داشتهایم .جزو اولین استان هایی
هستیم که کشت هیدروپونیک داریم در کشت گلخانهای
پیشگام هستیم.
این مسئول افزود :مبحث جلوگیری از بیماریهای واگیر

از طریق اداره دامپزشکی پایش میشود و سم پاشی
واحدهای تولیدی توصیه شده و بر انجام آن نظارت می
شود .پس از ذبح و کشتار باید الشه برای جلوگیری از
بیماری در سردخانه بماند.
روشن نژاد تصریح کرد :درخصوص توسعه کشت گلخانهای
برای صرفه جویی در آب دست به انتقال محصوالت آب
بر از فضای باز به گلخانه ها زدهایم .اراضی البرز محدود و
خرد است ،کوچک ترین استان کشور هستیم و باید زمین
های کشاورزی خودمان را حفظ کنیم .از سال گذشته
از سامانه هوشمند پایش اراضی کشاورزی استفاده می

کنیم و رصد و پایش در استان به صورت سامانه ای
شناسایی می شود.
وی افزود :خرید تضمینی گندم مثل سالهای گذشته
در چهار مرکز ساوجبالغ ،نظرآباد ،اشتهارد و کرج انجام
میشود و به محض برداشت گندم ،کشاورزان میتوانند
برای فروش گندم تولیدی خود به این مراکز مراجعه کنند.
وی گفت :تداوم پرورش مرغ گوشتی یکی دیگر از
برنامههای جهاد کشاورزی است ،ضریب خوداتکایی
استان البرز در بحث تولید مرغ گوشتی  ۱۲تا  ۱۵درصد
است .برنامه ما این است که تولید واحدهای مرغ گوشتی
را به دو میلیون قطعه افزایش دهیم و درحال حاضر یک
میلیون و  ۳۰۰قطعه ظرفیت مرغداری ها است .اعتباری
در قالب طرح مردم سازی و توزیع عادالنه یارانه از طریق
بانک کشاورزی برای دامداران ،مرغداران و آبزی پروران در
قالب دامدار کارت با سود  ۱۰درصد انجام می شود.

فرهنگی

حمایت بانک توسعه تعاون از شرکتهای دارویی در اولویت قرار دارد
«علی غیاثی» -مدیر شعب بانک توسعه تعاون -ضمن بازدید از شرکتهای فعال در حوزه تولید دارو و مواد اولیه دارویی
گفت :حمایت بانک توسعه تعاون از شرکتهای دارویی و دانش بنیان این حوزه در اولویت برنامهریزیهای این بانک
قرار داشته و با تمام توان از ظرفیتهای خود در زمینه تعامل با این شرکتها جهت کاهش یا قطع وابستگی کشور به
واردات دارو و مواد اولیه تولید آنها ،باالخص داروهای بیماریهای خاص به کار خواهد بست.
ن
سی� و ت
تئا�

همزمان با برپایی جلسه شورای عالی خانه هنرمندان ایران؛

«محمدمهدیعسگرپور»مدیرعاملخانههنرمندانشد
همزمان با برپایی جلسه شورای عالی خانه هنرمندان
ایران با هدف معرفی مدیرعامل جدید؛ محمدمهدی
عسگرپور بهعنوان مدیرعامل جدید این خانه منصوب
شد .جلسه شورای عالی خانه هنرمندان ایران با هدف
انتخاب مدیرعامل جدید این محیط فرهنگی و هنری
(یکشنبه  ۲۲خرداد ماه) با حضور حداکثر اعضای شورای
عالی خانه هنرمندان برگزار شد .در انتهای این جلسه
و بعد از رایگیری ،محمدمهدی عسگرپور به عنوان
مدیرعامل جدید و جانشین مجید رجبیمعمار که پیش
از این در اسفند ماه  ۱۴۰۰از سمت خود استعفا داده بود
برگزیده و انتخاب شد.
پیش از این ایرج راد رئیس شورای عالی خانه هنرمندان
ایران اعالم کرده بود که جلسه انتخاب مدیرعامل جدید
خانه هنرمندان در تاریخ  ۱۸اردیبهشت ماه با حضور
کاندیداهای مدنظر برگزار میشود .بعد از عدم برگزاری
آن جلسه؛ تاریخ بعدی پایان اردیبهشت ماه اعالم شد که

سرانجام آن جلسه نیز برگزار نشد .تا آنکه امروز (یکشنبه
 ۲۲خرداد ماه) در نهایت اعضای شورای عالی خانه
هنرمندان برای انتخاب مدیرعامل جدید دور هم جمع
شدند و خروجی آن انتخاب محمدمهدی عسگرپور
بهعنوان مدیرعامل جدید خانه هنرمندان بود.
پیشاز این در تاریخ  ۲۶اسفندماه ۱۴۰۰
مجید رجبیمعمار که سکاندار مدیرعاملی
خانه هنرمندان را بر عهده داشت از این
سمت استعفا داده بود.
محمدمهدی عسگرپور کارگردان
شناخته شده سینما پیش از این
مسئولیتهایی چون رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل
خانــه سینمــا؛ معاون
هنـــری سازمـــان
فرهنــگی هنـری

شهرداری تهران؛ مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی؛ قائم
مقام مدیر شبکه  ۲سیما؛ مدیر گروه کودک و نوجوان
شبکه  ۲سیما؛ معاونت واحد جنگ بنیاد سینمایی
فارابی؛ عضو بخش فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی
از دوره تأسیس بنیاد؛ دبیر اولین جایزه جهانی
پوستر ادیان توحیدی؛ دبیر اولین سمپوزیوم
بینالمللی مجسمهسازی تهران؛ دبیر جشن
بزرگ سینمای ایران در دوره نهم؛ دبیر بینالمللی
فیلم فجر در دورههای  ۲۰و ۲۱؛ دبیر جشنواره فیلم
کودک و نوجوان اصفهان در دورههای  ۱۷و ۱۸؛
نایب رئیس فدراسیون بینالمللی
انجمنهای تهیه کنندگان فیلم
()FIAPFو مدرس کارگردانی
دانشگاه صدوسیما را در
کارنامه مدیرتی خود
داشته است.

گزارش

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

افتتاحیــه نیممیلیاردی  ۴فیلم جدید اکران
همانگونه که انتظار میرفت ۴،فیلم جدید گیشه نتوانستند در یکی از طالییترین
زمانهای اکران ،عملکرد مناسبی داشته باشند و طی سه روز نخست نمایش خود،
گیش ه حدودا  ۵۰۰میلیون تومانی را تجربه کردند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایرنا ،از  ۵فیلم جدیدی که شورای راهبردی
اکران برای نمایش از  ۱۸خرداد در نظر گرفت ۴ ،فیلم از چهارشنبه گذشته به روی
پرده رفت که نتوانستند به فروش قابلتوجهی دست یابند.
طی  ۳روز ابتدای نمایش این فیلمها که همواره بهعنوان فروش افتتاحیه مطرح
است ،بدون قرار قبلی ،بهترین عملکرد را داشته و توانسته  ۱۶۷میلیون تومان
فروش داشته باشد .هناس با  ۱۵۲میلیون تومان ،نقرهداغ با  ۱۲۷میلیون و والدین
امانتی نیز با  ۵۲میلیون تومان ،عملکرد نهچندان خوبی را در گیشه پایان هفته
خود داشتهاند .طبق این گزارش ۴ ،فیلم جدید اکران طی  ۳روز ابتدایی خود که
دربردارنده چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه است ،فروشی معادل  ۴۹۸میلیون تومان
را رقم زدند که نمیتواند فروش خوبی عنوان شود.
«ایرنا» پیش از نمایش این فیلمها ،طی گزارشی ،به سازمان سینمایی پیشنهاد
کرده بود که نسبت به نمایش این بسته اکران ،تجدیدنظری داشته باشد چرا
پیش رو ،یکی از بهترین زمانهای اکران سالیانه است که به دالیلی
که  ۵۰روز ِ
چون تعطیلی دانشآموزان و دانشجویان و آغاز مسافرتهای تابستانه ،میتواند
در صورت نمایش فیلم خوب ،رونق قابلتوجهی را نصیب سینماها کرده و علیرغم
بهبود وضعیت اقتصادی سینماها ،جبرانکننده بخشی از زیانهای دوران کرونایی
سینماداراناست.

پس از این  ۵۰روز و با آغاز ماههای محرم و صفر ،سینماها ،محدودیتهایی در
جهت نمایش برخی فیلمها دارند و بنابراین بهتر بود این فیلمها که حال و هوایی
متناسب با آن ایام دارند ،در زمان محرم و صفر نمایش داده شوند .البته این توصیه
چندان دیده نشد و این  ۴فیلم ،از چهارشنبه به روی پرده رفتند و در عملکردی
ضعیف ،کمتر از بسیاری از فیلمهای قبلی فروختند تا این گزاره ازپیشقطعی،
خود را در شکل میدانی نیز به اثبات برساند.
این فیلمها در شرایطی برای اکران انتخاب شدند که شورای راهبردی اکران،
حکم به نمایش آنها داده است .شورایی که طبق برخی اخبار ،برخی از نمایندگان
صنوف ،از عضویت در آن انصراف دادهاند و بنابراین با توجه به انحالل شورای
صنفی نمایش ،چنین انتخابهایی صورت گرفته است .انتخابهایی برای یکی از
طالییترین اوقات سال که خسارت آن تنها به چشم سینما میرود.
با توجه به جنس سینمایی محمد خزاعی به عنوان رئیس سازمان سینمایی ،این
انتظار از وی میرود که با ترمیم نظامنامه جدید اکران ،وفاق بیشتری میان شورای
صنفی نمایش و شورای راهبردی اکران اندیشیده شود تا حداقل خروجی این شورا،
انتخابهایی حرفهای و توام با دوراندیشی برای یک اکران بهتر باشد تا در شرایطی
که سینما ،تشنه نزدک شدن به دوران نرمال و معمول پیش از کرونای خود است،
فرصتهای طالیی ،یکی پس از دیگری ،از دست نرود .مانند اکران نوروز که قربانی
شد ،اکران فطر که اصال به چشم نیامد و حاال اکران ۵۰روزه طالیی تابستان که
قطعا با تداوم این روند ،راه به جایی نخواهد برد و عایدی چندانی را نصیب گیشه
سینماها نخواهد کرد.

حاشیه

در جدیدترین حضور بینالمللی ساخته «سعید روستایی»؛

«برادران لیال» به مونیخ میرود

ساخته سعید روستایی که در بخش رقابتی هفتاد و پنجمین جشنواره کن رونمایی
شد و در نهایت جایزه بهترین فیلم بخش اصلی این رویداد را از نگاه هیات داوران
فدراسیون بینالمللی منتقدان فیلم (فیپرشی) کسب کرد ،در جدیدترین حضور
بینالمللی خود در بخش مسابقه « »Cinemasterجشنواره فیلم مونیخ آلمان به
نمایش گذاشته خواهد شد.
در خالصه داستان فیلم «برادران لیال» آمده است :لیال در  ۴۰سالگی تمام زندگی
خود را صرف مراقبت از پدر و مادر و چهار برادرش کرده است .در کشوری که درگیر
تحریمهای اقتصادی بینالمللی است ،خانواده ً
دائما با هم بحث میکنند و زیر بار
بده ی ُخرد میشوند.لیال در حالی که برادرانش در تالش برای گذراندن زندگی خود
هستند ،نقشهای میکشد تا با راه اندازی یک تجارت خانوادگی آنها را از فقر نجات
دهد .در حالی که آنها به شدت به حمایت مالی نیاز دارند ،لیال متوجه می شود که
پدرشان اسماعیل ،مخفیانه یک میراث خانوادگی را پنهان کرده است .او این میراث
را به عنوان یک پیشنهاد برای تبدیل شدن به پدرساالر جدید قبیله ،باالترین افتخار
در سنت ایرانی ،نگه داشته است .این اتفاق باعث هرج و مرج در خانوادهای میشود

که از پیش نیز شکننده بود .با بدتر شدن وضعیت سالمتی پدر ،اقدامات هر یک از
اعضای خانواده به تدریج خانواده را یک قدم به سمت انفجار نزدیک میکند.
ترانه علیدوستی ،نوید محمدزاده ،سعید پورصمیمی ،فرهاد اصالنی ،پیمان معادی،
محمد علیمحمدی ،نیره محمدی و مهدی حسینینیا بازیگران این فیلم هستند و
کمپانی فرانسوی « »Wild Bunchنیز بخش بینالمللی این فیلم بر بر عهده دارد.
جشنواره فیلم مونیخ که در سال  ۲۰۲۰به صورت آنالین و در سال  ۲۰۲۱به کاهش
تعداد فیلمهای و عمدتا به صورت مجازی برگزار شد ،برای نخستین بار از آغاز
همهگیری کرونا با فهرست کامل فیلمها و به صورت حضوری برگزار میشود.
این رویداد سینمایی امسال با نمایش فیلم «کورساژ» ساخته «ماری کروتزر» افتتاح
خواهد شد و چند فیلم دیگر از جشنواره کن شامل «آرامش» به کارگردانی «آلبرت
سرا»« ،هشت کوه» ساخته مشترک «شارلوت واندرمیرش» و «فلیکس فن گرونینگن»
برنده جایزه هیات داوران کن و «دالل» ساخته جدید «هیروکازو کوریدا» برنده جایزه
بهترین بازیگر کن نیز در کنار «برادران لیال» در بخش مسابقه اصلی به نمایش گذاشته
خواهند شد.
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رکوردشکنیتماشاخانهایرانشهر؛

میزبانی از ۱۰هزار نفر طی سه هفته
سه نمایش مخاطب به کارگردانی جابر رمضانی ،شام آخر به
کارگردانی مسعود دلخواه و شکوفههای گیالس به کارگردانی
محمد مساوات در حالی هفته پایانی اجراهای خود را سپری
میکنند که طی حدود  ۳هفته اجرای گذشته میزبان بیش
از  ۱۰هزار مخاطب شدهاند.
این استقبال در حالی است که تمامی ظرفیتهای
پیشفروش نمایش شکوفههای گیالس به اتمام رسیده و
نمایش مخاطب و شام آخر نیز با ظرفیت کامل این شبها
میزبان مخاطبان هستند .نمایش مخاطب به کارگردانی جابر
رمضانی و با بازی نگار جواهریان ،لیلی رشیدی ،علی باقری
و جابر رمضانی همهروزه ساعت  ۱۸:۳۰و نمایش شکوفههای
گیالس به کارگردانی محمد مساوات با بازی رومینا مؤمنی
و حامد رسولی ساعت  ۲۱در سالن استاد سمندریان به روی
صحنهمیروند.
همچنین نمایش شام آخر به کارگردانی مسعود دلخواه
ساعت  ۱۹:۳۰در سالن ناظر زاده کرمانی میزبان مخاطبان
است .این دوره از اجراهای تماشاخانه ایرانشهر مطابق با
جدول زمانبندیشده این مجموعه تئاتری تا پایان خرداد
روی صحنه هستند.

از سوی روابط عمومی«ادارهکلهنرهای نمایشی»؛

آمار فروش و تماشاگران
سالنهای دولتی تئاتر اعالم شد

روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی ،آمار فروش
و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تاالرهای
اصلی ،چهارسو ،قشقایی ،سایه و کارگاه نمایش مجموعه
تئاتر شهر ،تماشاخانه سنگلج و تاالر هنر را به تفکیک
اجراها اعالم کرد.
نمایش «پروین» به کارگردانی حسین کیانی که از  ۸خرداد
ماه میزبان عالقه مندان در تاالر اصلی تئاتر شهر بوده با
ظرفیت  ۵۷۹تماشاگر و قیمت بلیت  ۱۰۰هزار تومان بود،
تاکنون در مجموع  ۱۰اجرا با احتساب ارائه بلیت تمام
بها ،نیم بها ،تخفیف دار و مهمان ،میزبان یک هزار و ۶۷۷
تماشاگر و فروشی معادل  ۱۱۷میلیون  ۹۵۰هزار تومان دست
پیدا کرده است.
نمایش «اسب های انباری» به کارگردانی رضا کرمی زاده
که از روز اول خرداد ماه در تاالر چهارسو با ظرفیت ۱۰۱
تماشاگر و قیمت بلیت  ۶۰هزار تومان روی صحنه رفت
تاکنون با مجموع  ۱۴اجرا  ،یک هزار و  ۵۲۳تماشاگر
( با احتساب ارائه بلیت تمام بها ،نیم بها ،تخفیف دار و
مهمان ) به فروشی معادل  ۶۹میلیون و  ۱۲۰هزار تومان
دست پیدا کرده است.
نمایش «بهشت حکیم اهلل» به کارگردانی ویدا موسوی نیز
که از اول خرداد ماه در تاالر سایه تئاتر شهر با ظرفیت ۷۲
نفر و قیمت بلیت  ۴۰هزار تومان روی صحنه رفته ،تا به
امروز با مجموع  ۱۴اجرا و  ۵۵۰تماشاگر ( با احتساب ارائه
بلیت تمام بها ،نیم بها ،تخفیف دار و مهمان )  ۱۵میلیون و
 ۴۷۰هزار تومان فروش داشته است.
نمایش «بی چرا زندگان» به کارگردانی الهام شعبانی که از
روز دوم خرداد ماه در تاالر قشقایی تئاتر شهر با ظرفیت ۹۶
تماشاگر و قیمت بلیت  ۶۰هزار تومان روی صحنه است،
تاکنون با مجموع  ۱۳اجرا و یک هزار و  ۸۹۸تماشاگر ( با
احتساب ارائه بلیت تمام بها ،نیم بها ،تخفیف دار و مهمان
) به فروشی معادل  ۳۶میلیون و  ۵۹۴هزار تومان دست
پیدا کرده است.
نمایش «یه روز دیگه » به کارگردانی نادیا فرجی که
از روز هشتم اردیبهشت ماه اجرای خود را در کارگاه
نمایش با ظرفیت  ۲۶نفر و قیمت بلیت  ۵۰هزار تومان
روی صحنه رفته تاکنون با  ۱۰اجرا و ۲۶۰تماشاگر (با
احتساب ارائه بلیت تمام بها ،نیم بها ،تخفیف دار و
مهمان) به فروشی معادل  ۱۰میلیون و  ۹۰۰هزار تومان
دست یافته است.
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مذاکره استقالل با گزینه جدید سرمربیگری؛

«نوری» در راه ایران!؟

باشگاه استقالل با یک گزینه جذاب برای انتخاب
سرمربی وارد مذاکره شد .باشگاه استقالل در چند روز
گذشته شرایط چند مربی اروپایی را مورد بررسی قرار
ن تیم انتخاب نشده
داده ولی هنوز سرمربی جدید ای 
است .البته مدیران این باشگاه به شکل ویژه و جدی
پروسه انتخاب سرمربی را جلو میبرند تا انتخاب نهایی
را انجام دهند.
اتفاق جالب اما شروع مذاکرات استقالل با آلکس
نوری است؛ مربی ایرانیاالصل که سابقه مربیگری در
بوندسلیگا را دارد و حاال در تیررس آبیهای پایتخت
قرار گرفته است .در چند سال گذشته هم بارها بحث
حضور آلکس نوری در فوتبال ایران مطرح شده و البته
این اتفاق تا به امروز عملی نشده است .حاال مدیران
استقالل مذاکره با آلکس نوری را هم شروع کردهاند؛
گزینهای که حضورش در استقالل جذابیتهای خاص
خودش را خواهد داشت.

«گابریل پین» در آستانه جدایی از استقالل؛

شوک بزرگ به آبی ها!

مربی ایتالیایی تیم فوتبال استقالل در آستانه جدایی از
جمع آبیپوشان قرار گرفته است .پس از اینکه مشخص
شد که اولویت مسئوالن باشگاه استقالل انتخاب
سرمربی خارجی برای سرمربیگری است ،گابریله پین
مربی ایتالیایی آبیپوشان در آستانه جدایی از این تیم
قرار گرفته است.
پین که فصل گذشته دستیار فرهاد مجیدی بود انتظار
داشت با جدایی مجیدی جایگزین او شود در صورتی
که مسئوالن استقالل چنین نظری ندارند و در صورتی
که سرمربی خارجی برای نیمکت استقالل انتخاب شود
پین از جمع آبیپوشان جدا خواهد شد.

تیم ملی بانوان همچنان پرحاشیه؛

خداحافظی جنجالی
ایراندوست از تیم ملی بانوان
درحالی که بعد از  ۴ماه قرار بود روز سهشنبه تیم ملی
زنان به هدایت مریم ایراندوست در کمپ تیمهای ملی
اردو برپا کند ،سرمربی تیمملی زنان طی یک پست
ی خود را اعالم کرد .الزم
اینستاگرامی خبر خداحافظ 
به ذکر است که قرارداد مریم ایراندوست با فدراسیون
فوتبال در اسفند سال  ۱۴۰۰به پایان رسیده بود و این
مربی با توجه به مشکالت این فدراسیون بدون عقد
قرارداد هدایت تیم ملی فوتبال زنان را بر عهده داشت.
در این پست اینستاگرامی آمده است:
«از تمام عزیزانی که در یکسال گذشته کنار من بودند و
همواره مرا حمایت کردند سپاسگزارم
خوشحالم فوتبال زنان هواداران میلیونی خود را پیدا
کرد و از این به بعد مریم ایراندوست های زیادی
هستند که سکوت نمیکنند.
با آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال ایران در
مسابقات پیش رو
فعال مجبورم خداحافظی کنم و بخاطر موفقیت دختران
ایران سکوت!
اما در آینده حرفهای زیادی برای گفتن دارم!»
ایراندوست پس از انتشار این پست اما به دالیلی یک
پیوست هم بعد از تحریر برای آن در نظر گرفت و نوشت:
«دوستان این متن خداحافظی من از بازیکنانم و
هواداران هست در واقع من از تیم ملی خداحافظی
نکردم و دیروز هم فدراسیون بودم برای رتق و فتق امور
اما گویا امروز اینطور صالح دانستند که من نباشم!»

تاکتیک گل محمدی برای خداحافظی محترمانه سیدجالل از پرسپولیس
تاکتیک یحیی گل محمدی البته برای خداحافظی با سید جالل بر خالف سیاست او در قبال مهدوی کیا است .سرمربی
پرسپولیس از آن ماجرا درس گرفته و نمیخواهد جنجال به پا کند .حاال گل محمدی تصمیم دارد با جذب نفرات مد نظر
و همچنین پیام محترمانه به حسینی اعالم کند نیازی به این بازیکن ندارد .این موضوع را میتوان از مصاحبه روز شنبه
محمد محمدی به خوبی برداشت کرد.

ورزشی

توپ و تور

در روز سوم رقابتهای لیگ ملتهای والیبال -۲۰۲۲برازیلیا؛

قد «کانگروها» به جوانان ایران نرسید
اصغرقلندری

در ادامه مسابقات لیگ ملتهای والیبال  ۲۰۲۲جهان
که مرحله گروهی آن از  ۱۸خرداد در برازیلیای برزیل و
اوتاوای کانادا به مورد اجرا در آمده است ،تیمملی والیبال
ایران که در بازی اول  ۳بر یک از دیوار کوتاه چین گذشت
و در بازی دوم ناباورانه سه بر صفر نتیجه را به شاگردان
روبرتو پیازا سرمربی ایتالیایی تیمملی هلند واگذار کرد ،از
ساعت  ۴:۳۰دقیقه بامداد روز یکشنبه ۲۲خرداد به مصاف
ت و سه بر یک به دومین
تیمملی والیبال استرالیا رف 
اول ای ن رقابتها دست یافت.
پیروزی خود در هفته ِ
تیمملی والیبال کشورمان که شکست تلخی را در دیدار
با هلندیها تجربه کرده بود در تقابل با تیم جوان و
کمتجربه استرالیا با روحیه مضاعفی عزم خود را برای
جبران باخت جمعهشب جزم کرده بود ،به همین خاطر
از ابتدا با برخورداری از پاسهای متنوع و سرعتی محمد
طاهر وادی بازی خوبی را به نمایش گذاشت ،هر چند که
مسئوالن فدراسیون معتقدند تیمملی والیبال کشورمان
در حال پوستاندازی است ،ولی خیلی از کارشناسان
واقعی والیبال میگویند ،جوانگرایی هم حد و اندازهای
دارد .تیمی که در دیدار با تیم ملی هلند ،بهواقع به
نیمیر عبدالعزیز و ترهورست در سهست متوالی باخت،
استخوانبندی خوبی نداشت و نشان داد که از هارمونی
و انسجام مطلوبی برخوردار نیست و بیشتر تیمی است
نامنظم و فاقد هماهنگی الزم که بیتجربگی اکثر
بازیکنان جوان نیز مزید برعلت شده و به طور حتم و
یقین با این شکل و شمایل قادر نخواهد بود در این دوره
رقابتهای لیگ ملتها به نتایج خوبی دست پیدا کند و
در رنکینگ جهانی در جایگاه خوبی قرار بگیرد ،مگر اینکه
معجزه ای رخ دهد! درحالیکه اگر تلفیقی از جوانان و
باتجربهترهایی همچون سید محمد موسوی و امیر غفور
را در ترکیب داشت متحمل این باخت سنگین نمی شد!
متأسفانه باید قبول کنیم تیمملی والیبال حال حاضر

شکست دهد .تیمملی والیبال ایران در این بازی از ابتدا
به بازی سرعتی روی آورد و الحق امیرحسین توخته و
مهدی جلوه ،جواب پاسهای خوب وادی را با آبشارهای
برقآسای خود دادند و تبدیل به امتیاز کردند.
استرالیاییها که عملکرد ضعیفی در دفاع ،توپگیری و در
زدن سرویس داشتند و اکثر آبشارهای خود را به خارج
از زمین  ۹×۹تیم ما میفرستادند در امتیاز  ۷/۱۰سرمربی
خود را وادار به تنها وقت استراحت تیمی نمودند که
این وقفه در روند بازی روان و مقتدرانه شاگردان بهروز
عطایی نیز حاصلی را در برنداشت و خیلی راحت با نتیجه
 ۱۴/۲۵مقهور هنرنمائی یاران ما بویژه آبشارهای کوبنده و
قدرتی امین اسماعیلنژاد از منطقه دو ،ميالد عبادیپور،
امیرحسین اسفندیار از منطقه  ۴و سرعتیزنان تیم ایران
یعنی جلوه و توخته شدند که در دفاع روی تور هم خوش
درخشیدند .ضمن اینکه حضرتپور هم در این برتری
ت و در نهایت تیم ایران با کسب ۱۳
نقش بسزایی داش 

ُتاثیر منفی گذاشت تا جائی که در زدن سرویسها پر اشتباه
ظاهر شدند و جابجایی صابر کاظمی و علی رمضانی با وادی
و اسماعیلنژاد هم تغییری در روند بازی بوجود نیاورد و
در نهایت ست سوم با اختالف هفت امتیاز  ۲۵/۱۸به تیم
استرالیا واگذارشد که باعث نارضایتی آقای عطائی گردید.
اما ست چهارم همانند ست اول با درخشش قرمزپوشان
تیم ملی کشورمان طوفانی آغاز شد به گونهای که
پرستون سرمربی تیم استرالیا در امتیاز ۶بر ۲بسود تیم
ایران احساس خطر کرد و از تنها وقت استراحت قانونی
خود استفاده نمود که سودی نبخشید و جریان بازی با
درخشش یاران ما در تیم ملی کشورمان تداوم پیدا کرد و
با بازی مقتدرانه یاران عطایی به ویژه امین اسماعیلنژاد
ست چهارم نیز با حساب  ۱۵/۲۵بسود تیم ملی ایران
خاتمه یافت تا فاتح سه بر یک بازی سوم مرحله گروهی
در شهر برازیلیا شود .بازیگردانی محمد طاهر وادی در
این بازی ستودنی بود و در سایه پاسهای بیبدیل این

تیمملی والیبال کشورمان که شکست تلخی را در دیدار با هلندیها تجربه کرده بود در تقابل با تیم جوان و
کمتجربه استرالیا با روحیه مضاعفی عزم خود را برای جبران باخت جمعهشب جزم کرده بود ،به همین خاطر
از ابتدا با برخورداری از پاسهای متنوع و سرعتی محمد طاهر وادی بازی خوبی را به نمایش گذاشت ،هر چند
که مسئوالن فدراسیون معتقدند تیمملی والیبال کشورمان در حال پوستاندازی است ،ولی خیلی از کارشناسان
واقعی والیبال میگویند ،جوانگرایی هم حد و اندازهای دارد .تیمی که در دیدار با تیم ملی هلند ،بهواقع به نیمیر
عبدالعزیز و ترهورست در سهست متوالی باخت ،استخوانبندی خوبی نداشت و نشان داد که از هارمونی و
انسجام مطلوبی برخوردار نیست و بیشتر تیمی است نامنظم و فاقد هماهنگی الزم که بیتجربگی اکثر بازیکنان
جوان نیز مزید برعلت شده و به طور حتم و یقین با این شکل و شمایل قادر نخواهد بود در این دوره رقابتهای
لیگ ملتها به نتایج خوبی دست پیدا کند و در رنکینگ جهانی در جایگاه خوبی قرار بگیرد ،مگر اینکه معجزه ای
رخ دهد! درحالیکه اگر تلفیقی از جوانان و باتجربهترهایی همچون سید محمد موسوی و امیر غفور را در ترکیب
داشت متحمل این باخت سنگین نمی شد
ایران ،ضعیفترین تیم ملی والیبال در سالهای اخیر
است که بنظر میرسد نیاز به بازنگری و تقویت دارد تا با
استفاده از تجربه کارشناسان و مربیان باسابقه درخشان و
نخبگان و متخصصان (والیبال) طرحی نو دراندازند.
به هر تقدیر تیمملی والیبال ایران برای این بازی با
محمد طاهر وادی ،میالد عبادیپور ،امین اسماعیلنژاد،
مهدی جلوه ،امیر حسین توخته ،امیرحسین اسفندیار و
محمدرضا حضرتپور (لیبرو) در سومینگام به مصاف
ت که بسیار جوان و کمتجربه بودند و
تیم استرالیا رف 
از والیبال پیشرفته جهان فاصله داشتند وبه ُ
جرات می
توان گفت ضعیف ترین تیم در این دوره رقابتهای لیگ
ملتها بشمار می آید.
تیمملی والیبال ایران که در دو بازی و بعد از دو تجربه
متفاوت از ساعت  ۴:۳۰دقیقه بامداد روز گذشته ۲۲خرداد
در سومین بازی مقابل تیم استرالیا قرار گرفته بود ،با ارائه
نمایش زیبایی از والیبال دلچسب و دیدنی موفق شد
حریف نچندان مطرح استرالیایی را با نتیجه سه بر یک

امتیاز ازحمله ۲ ،دفاع و  ۲سرویس مستقیم و  ۸امتیاز
از اشتباهات بازیکنان استرالیا در زدن سرویس وآبشار به
خارج با نتیجه  ۱۴/۲۵به پیروزی رسیدند.
در ست دوم پس از تساوی دوتیم در امتیاز  ۵علیرغم
تالش مکس سنیکا ،نیکوالس بوتلر ،ترنت آود ،همیش
هیزلدن قطر پاسور؛ آنان گرت ،بنوگراهام و لوک پری
لیبروی تیم استرالیا ،روند بازی به نفع تیم ایران ادامه یافت
و در این ست که شاگردان دیوید پرستون با استرس کمتر
به بازی برگشته بودند  ۲۲/۲۵تیم ایران ست دوم را هم با
پیروزی پشت سر گذاشت ،اما در ستسوم با دست کم
گرفتن حریف و اشتباهات مکرر شاگردان عطایی در زدن
سرویس و دفاع ،یاران سرعتی زن و قطر پاسور فرصت
خودنمائی پیدا کردند و آبشارهای قدرتی و سرعتی خود
را به ثمر رساندند که در همان ابتدای ست تیم استرالیا ۳
بر صفر پیش افتاد و این سه امتیاز اختالف به  ۵امتیاز
افزایش پیدا کرد و با درخشش سنیکا نتیجه  ۱۵بر  ۱۰بسود
تیم استرالیا شد .این نتیجه در روحیه بازیکنان تیم ایران

پاسور باتجربه تیم ملی ایران در یک بازی پرشکوه دومین
پیروزی خودرا به دست آورد.
قضاوت این بازی برعهده مچان والتر از کشور پرو بهعنوان
داور اول و ایگسیاس ریکاردو از کشور کوبا بود که رویهم
رفته قضاوت بیدردسر و کماشتباهی داشتند .در این
بازی امین اسماعیلنژاد قطر پاسور شایسته و ارزشمند
تیم ملی ایران با کسب  ۲۳پوئن بعنوان امتیاز آورترین
بازیکن شناخته شد ودر تیم استرالیا نیز همیش هیزلدن
با  ۱۷امتیاز بهترین بود .امیدواریم آینده سازان جوان
والیبال کشورمان شایستگی های خود را در بازی با تیم
ملی ژاپن به نمایش بگذارند و از حیثیت والیبال ایران
دفاع کنند تا دل دوستداران والیبال ایران در اقصینقاط
جهان شاد شود.
شایان ذکر است؛ تیمملی والیبال ایران شب گذشته
با نتیجهی  ۳بر صفر از تیم ژاپن شکست خورد ،که
تحلیل ویژه این دیدار در شمارهی بعدی روزنامه منتشر
خواهد شد.

ورزشی

حضور وزیر ورزش در اردوی تیم ملی فوتبال در قطر
روز گذشته «سید حمید سجادی» -وزیر ورزش و جوانان -که پس از نشست اخیر مشترک ایران و قطر برای
همکاری دو کشور در زمینههای مشترک به شهر دوحه دعوت شده بود ،به محض ورود به دوحه و بصورت
مستقیم از فرودگاه راهی هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال کشور شد و در کنار بازیکنان ،کادر سرپرستی و
کادر فنی حضور یافت.

داستان جلد

کشتی میراثدار ضعف و سوء مدیریت؛

کجای این جام در حد نام «تختی» بود؟
محمدرضاکاظمی

دایره محدود تصمیمگیرندگان در فدراسیون کشتی
میپندارند با تمسک به قدرت رسانهای عدهای از
خودیها میتوانند جام و مسابقاتی را که کمترین
نشانهای از بینالمللیبودن در آن نمیتوان یافت
بهعنوان رویداد بینالمللی به خورد مردم بدهند .با
این وصف اگر اندکی بخواهیم حق و انصاف داشته
باشیم و کالهمان را قاضی کنیم ،در مییابیم که
رویدادی که به نام تنها پهلوان دوران برگزار میشود
چونان شیر بییال و دم شده که نه میتوان بر آن
مسابقات بینالمللی اطالق کرد و نه میشود حضور
دالور مردان داخلی را در آن نادیده انگاشت.
به این ترتیب اگر آفرینی هم در میان باشد باید نثار
قهرمانان کشتی کشورمان شود که علیرغم ضعف
و بیعملی فدراسیون پای در میدان مسابقهای
گذشتتند که تنها نام بینالمللی آن بر جای مانده
است .مسابقاتی که روزگاری با جوایز ارزنده و
قهرمانان بزرگ جهانی برگزار میشد و اکنون به دو
تیم دست چندم کشور همسایه تنزل پیدا کرده
است .اگر قرار بود جامی با نام و عنوان پهلوان
معاصر کشورمان با این کیفیت برگزار شود همان
بهتر که اصال بساط این رویداد را برچینیم پیش از
آنکه به محل تبلیغات برخی مبدل گردد.
تنها یک مقایسه سر انگشتی بین تورنمنتهای
بینالمللی یاریگین ،یاشاردوغو ،مدوید ،علیاف و...
گویای این واقعیت است که جام تختی جای اینکه
در شان نام اسطوره ورزش ایران باشد به نوعی تحقیر
آن بزرگمرد و بیاعتبار کردن رویدادی بود که تنها به
نام پهلوان تاریخ ورزش این سرزمین نامگذاری و
سطح کیفی و کمی آن صرفنظر از حضور قهرمانان
داخلی به پشیزی نمیارزید .مسابقاتی که پس از
انقالب نخستین میدان بینالمللی نام گرفت و

سالها با شکوه و جالل تمام
برگزار میشد .روزگاری هیمنه و
ابهت این رویداد موجب افتخار
جامعه کشتی بود و قهرمانان
بزرگ کشورهای مختلف از بیم
شکست در جام تختی از ماهها
قبل خود را آماده میکردند،
اکنون اما از آن همه افتخار و
عظمت جز نامی مخدوش نمانده
است.
در تنزل و فرو افتادگی این رویداد همین بس که
حتی اتحادیه جهانی نیز آن را بهعنوان مسابقات
بینالمللی نمیشناسد و در این دوره از پیکارها
نمایندهای به ایران نفرستاده بود .بازهم گلی به
جمال تماشاگران مازندرانی که با تمام کملطفیها
خود را به محل برگزاری مسابقات رسانده و
گرمیبخش سالن و مشوق قهرمانان شدند .بگذریم
از اینکه همین مازندرانیهای میزبان نقش چندانی
در امور اجرا و عمل رقابتهای این دوره از جام
تختی نداشتند .روشن نیست چرا فدراسیونی که
تا چندی پیش میزبان برگزاری اردوهای مشترک با
تیمهای خارجی و محل پذیرای مسئولین کشتی
کشورهای مختلف بود توان کشاندن ورزشکاران
همان کشورها را در قدیمیترین رویداد ورزشی
کشورمان ندارند اما تا دل تان بخواهد از قبل این
مسابقات به تبلیغ و تمجید خویش مبادرت می
ورزند.
جای خرسندی است فدراسیون به اندازه ای
بودجه دارد که پس از ساختوساز طوالنیمدت در
خانههای کشتی یک و دو ،سالن شادروان توفیق،
اکنون مشغول ساخت و ترمیم اساسی در مجموعه
خانه کشتی شهدای هفتم تیر تهران است بنابراین
اصوال نباید مشکلی جهت تهیه جوایز جام تختی
را داشته باشد .مسئولین ،اعم از دستگاه ورزش
و مجلس محترم به واسطه درخواستهای مکرر

حاشیه

رییس فدراسیون و در راستای تقویت بنیه و
موقعیت ورزش اول از هیچ کمکی به فدراسیون
دریغ نمیکنند با این وجود و علیرغم تمام مسائل
یادشده ،برگزاری مسابقاتی با این حد از کیفیت
جز اینکه جفا در حق جهانپهلوان تختی باشد،
نام دیگری نمیتوان بر آن نهاد .فدراسیونی که
از کشاندن پای چند تیم از کشورهای همسایه
چون آذربایجان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و ترکیه
به مهمترین رویداد داخلی عاجز است ،چگونه
ادعای برتری و پیشگامی در مدیریت را دارد؟ جام
تختی را محل آزمون و خطا قرار دادن و بیبرنامه
و بیحساب و کتاب هر سال در یک زمان متفاوت
برگزار کردن جز اینکه اعتبار این رویداد را مخدوش
کند چه مفهوم دیگری دارد؟ جای تعجب است
عدهای که تحت عنوان خبرنگار و کشتینویس و
بنا به نظر فدراسیون به این مسابقات دعوت شده
بودند الم تا کام در مورد سطح پایین مسابقات
حرفی نمیزنند .گویا این قوم رسالت و وظیفه
خود را فراموش کردهاند .البته در سایه ساز و کار
موجود باید هم چنین باشد .با تما م اوصاف یاد
شده حقیقت را نمیتوان کتمان کرد و رقابتهایی
را که تنها دو تیم دستوپا شکسته از گرجستان و
ارمنستان در آن حضور یافته بودند بینالمللی و در
حد نام تختی بزرگ تلقی کرد .بزرگمردی که شان
و جایگاه او بسیار فراتر از آن است که چنین سبک
انگاشته شود.

سهشرط برای موفقیت «مرفاوی» در سمت جدید؛

گذشته ،تیزهوشی و تدبیر

«صمد مرفاوی» که در دوران بازیگری،
عبداهلل دارابی
صیاد تیزچنگ  ۱۸قدم حریفان بود و
گلهای مهم و سرنوشتسازی در سوابق ملی
و باشگاهیاش دارد ،در عرصه مربیگری آن صمد دوران بازیگری نبود که
هم خودش و هم عوامل فراتر از اراده او -در پارهای موارد -در این بین
نقش داشتند!
اینک و شاید در انتخابی غیرمنتظره ،مرفاوی سرمربی تیم
ملی جوانان شده است و در همین ابتدا ،برخی این انتخاب
را «برگشت به عقب» نامیدند! کارنامه مرفاوی و اهمیت
و جایگاه تیمملی جوانان ،دلیل این نوع نگاه است و
توقع این بود که یک مربی قوی و تاثیرگذار دراین عرصه
مهم استخدام میشد تا به سان گذشتهها در جوانان
آسیا آقایی کنیم و هم پشتوانه قوی و غنی برای تیم
بزرگساالن بسازیم .تحقق این دو مهم و حتی رسیدن به
فراتر از آن ،شاید یک مربی خوب خارجی را طلب میکرد؛
اما آیا در عمل دنبال این اهداف بوده و هستیم؟ اصال
این اهداف در فدراسیون اولویت است؟ آیا سایر انتخابها
در تیمهای پایه ،یک سر و گردن از مرفاوی باالتر بودهاند؟
وقتی مهدوی کیای بدونکارنامه ،با آن کبکبه و دبدبه سرمربی
تیم امید است و ماحصل آن میشود حذفی مفتضحانه؛ وقتی
در این فوتبال ،هدایت یک باشگاه بزرگ را به یک مربی جوان
بدون تجربه میسپاریم تا تاوان کسب تجربه او را باشگاهی

پرافتخار به قیمت ازدست دادن جامهای متوالی بدهد ،چرا مرفاوی
نه؟ مرفاوی که هم با دستیاری مربیان موفق سلسله مراتب را طی
کرده ،هم تجربهدار است ،روزهای خوب نیز در مربیگریاش یافت
میشود ،هم در این فوتبال رازگونه سالمت کاریاش را حفظ کرده و
اگر اهل قواعد رازآلود بازی بود؛ امروز جای نقد کارنامهاش را تمجیدها
میگرفت!
صمد میتواند به سهشرط در سمت جدید موفق
باشد و خدمتی شایسته به فوتبال ایران بنماید:
گذشته ،تیزهوشی و تدبیر .مرفاوی باید
گذشتهاش را مرور کند و با درس
از ایراداتی که به
خودش برمیگردد،
مرفاوی جدیدی را
باید در این تجربه
رونمایی کند .او
جدید و بسیار مهم ،تیزهوشی و تدبیر را چاشنی کارش
کند تا کمبودهایش مرتفع گردد .گذشته ،تیزهوشی و
تدبیر به او خواهند گفت که با انتخاب دستیاران توانمند
و بادانش و مشاوران شایسته ،موفقیت نیز به او روی
نشان خواهد داد .کاش صمد محبوب و محجوب،
شیوه و تجربه استادش -مرحوم منصور پورحیدری -در
مجهزشدن به علم روز و پیامد آن رسیدن به موفقیت
را سرلوحه کارش قرار دهد.
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7
سوژه

تعیین شرایط انتخاب کارشناسان خبره مجمع؛

راه ورود سیاسیها به انتخابات
کمیته ملی المپیک بسته شد

هیات اجرایی کمیته ملی المپیک آیین نامه شرایط انتخاب
کارشناسان خبره را برای حضور در مجمع انتخاباتی مشخص
کرد .هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در فدراسیون تکواندو
تشکیل جلسه داد و یکی ازمهمترین مباحث این جلسه در
مورد آیین نامه انتخاب خبرگان ورزشی بود .طبق بخش ب
بند ۸ماده ۵اساسنامه ،انتخابات پنج کارشناس خبره براساس
دستورالعملیاستکهبهتصویبکمیتهملیالمپیکمیرسد.
در این نشست ،هیات اجرایی شرایطی را مشخص کرد که
براساس آن کارشناسان خبره انتخاب میشوند و به نظر میرسد
با تایید نهایی آن راه برای ورود سیاسی ها به داخل کمیته
ملی المپیک بسته میشود .بر اساس این آیین نامه ،اعضای
هیات اجرایی که رییس فدراسیون نیستند و امکان حضور در
مجمع را ندارند ،میتوانند در مجمع به عنوان کارشناس خبره
حضورداشتهباشند.
طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک تعداد کارشناسان خبره در
مجمع پنج نفر است که حداقل باید دو نفر از بانوان و یک نفر از
حوزه ورزش دانش آموزی باشند 2 .کارشناس خبره دیگر نیز بر
اساس آیین نامه جدید انتخاب خبرگان ورزشی مصوب هیات
اجرایی باید بر اساس یکی از شروط ،سابقه مدیریت در یک
فدراسیون المپیکی داشته باشند .کارشناسان خبره به پیشنهاد
رییس و تصویب هیات اجرایی ،انتخاب میشوند.
مهمترین شرایط انتخاب ۲کارشناس خبره بانوان:
 حداقل تحصیالت کارشناسی باشد -سابقه عضویت حداقلیک دوره در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک یا نایب رییسی
بانوان فدراسیون ورزشی و یا مدیریت عالی ورزشی داشته باشد-
حضور حداقل یک دوره در ادوار بازیهای آسیایی ،المپیک
تابستانی یا زمستانی به عنوان مدیر یا عضو کادر سرپرستی.
مهمترین شرایط انتخاب کارشناس ورزش دانش آموزی:
 حداقل تحصیالت کارشناسی ارشد در حوزه تربیت بدنی،تعلیم و تربیت یا مدیریت ورزشی باشد -سابقه مدیریت در
ورزش دانش آموزی درسطح مدیرکل یا معاون وزیر یا رییس
فدراسیونداشتهباشد.
مهمترین شرایط انتخاب ۲خبره دیگر ورزشی:
 حداقل تحصیالت کارشناسی باشد -سابقه حضور حداقلیک دوره در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک یا رییس
فدراسیونهای المپیکی داشته باشد -مدیران ارشد ورزش که
سابقه مدیریت دارند یا در بازیهای المپیک و آسیایی به عنوان
مدیر حضور داشتهاند -آشنایی با ساختارهای بینالمللی ورزش
از جمله  IOC، OCAو انوک -شناخت کافی از ساختار کمیته
ملی المپیک و ورزش قهرمانی.
این آیین نامه قرار است دوباره در جلسات هیات اجرایی
مورد بازبینی قرار گیرد اما به نظر نمیرسد تغییرات زیادی
داشته باشد.
شایان ذکر است؛ بر اساس آییننامه جدید انتخاب خبرگان
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ،از این پس حضور افراد غیر
ورزشی که پیش از این با معرفی به عنوان خبره ورزشی امکان
حضور در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک را داشتند،
امکانپذیرنیست.

تراکتور و صنعت نفت  ۳بر صفر برنده شدند؛

لیگ برتر  ۲۱باالخره تمام شد

بر اساس حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ،نتیجه دیدار
دو تیم نساجی مازندران و تراکتور از هفته سیام مسابقات
لیگ برتر ۳ ،بر صفر به نفع تراکتور اعالم شد .دیدار دو تیم
نساجی مازندران و تراکتور از هفته سیام مسابقات لیگ برتر با
اعالم سازمان لیگ و به دلیل مشخص نبودن ورزشگاه از سوی
تیم میزبان ،لغو شده بود .همچنین کمیته انضباطی رای دیدار
صنعت نفت و هوادار را اعالم کرد که صنعت نفت به دلیل
حاضر نشدن تیم فوتبال هوادار در زمین ۳ ،بر صفر برنده اعالم
شد .بازیکنان هوادار به دلیل تغییر ورزشگاه از آبادان به بهنام
محمدی مسجدسلیمان و مهیا نبودن اتوبوسهای مناسب
حاضر به سفر به مسجدسلیمان نشدند .به این ترتیب ،فصل
بیست و یکم لیگ برتر فوتبال رسما به پایان رسید.
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