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امام سجاد(ع)« :کشته شدن عادت ما و شهادتکرامت ماست».
دنیای هواداریاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای استان مرکزی راگرامی میدارد

خبر اول

حوادث و انتظامی

«وزیر آموزشوپرورش» خبر داد:

«سخنگوی نیروی انتظامی» تاکید کرد:

 ۷۸۰هزار نفر از فرهنگیان مشمول
طرح رتبهبندی خواهند شد
یوسف نوری به تشریح برنامههای وزارت آموزشوپرورش
پرداخت و گفت :ما در وزارت آموزش و پرورش یک سند
فرداستی به نام سند تحول بنیادین داریم که در سال  ۱۳۹۰به
تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید و به دلیل نظاممند
بودنش مورد تائید رهبری بود .زحماتی کشیده شده و اقداماتی
صورت پذیرفته است اما اکنون مهمترین کار ما ،استقرار سند
است.
وی افزود :برنامه عملیاتی اجرای سند باید تدوین و نقشه راه
ترسیم شود .همکاران ما تا یکالیه پیش رفتهاند ،اما الیه اصلی
جایی است که باید مدرسه محوری دیده شود« .مدرسه صالح»،
مدرسهای است که دانشآموزان را برای موقعیتهای یادگیری
آماده و استعدادهای دانشآموزان را در ساحتهای ششگانه
شکوفا میکند ،بخش اعظم کار این مدرسه ،مشارکت است و
رسیدن به «مدرسه صالح» یکی از برنامههای جدی آموزش و
پرورش در دولت سیزدهم است.
وی درباره راهکارهای جبران افت یادگیری در پی آموزشهای
غیرحضوری دوران کرونا گفت :وقفه جدی اتفاق افتاد ،اما
خاطرمان باشد معلمان ما بسیار زحمت کشیدند و خانوادهها
نیز تحمل کردند .بسیار سخت است که خانه محل تحصیل
بشود .برای جبران وقفه آموزشی ،باید نهادهای مختلف ذیربط
پای کار بیایند که یکی از این نهادها همین صداوسیما و شبکه
آموزش است.
نوری درباره روند اجرای رتبهبندی معلمان نیز توضیح داد و
گفت :دولت الیحهای پیشنهاد کرده بود که به مجلس ارائه
شد .در الیحه ً
تقریبا میشود گفت که بودجه رتبهبندی  ۲۵هزار
میلیارد تومان در سال دیده شده بود ،ولی با تغییرات ایجاد
شده در مجلس به نظرم بودجه آن باید به  ۳۶هزار میلیارد
تومان برسد.
وی ادامه داد :رتبهبندی  ۷۸۰هزار نفر از همکاران فرهنگی را
ً
مخصوصا برای
شامل میشود .طرح تغییرات مطلوبی داشت
دوره ابتدایی ،همکاران استثنایی و معلمان مناطق محروم و
عشایری ،کاهش زمان رتبهها و غیره .بخشی از آییننامه تدوین
و گزارش اولیه در شورای معاونین ارائه شد .شورای عالی
آموزشوپرورش موظف شد با استفاده از کارشناسان مجرب این
موضوع را به کیفیت آموزشی ربط دهد تا بتوانیم از این امتیاز
خوب در راستای ارتقای سطح تربیتی نظام آموزشوپرورش
استفاده کنیم .وزیر آموزشوپرورش اضافه کرد :بهمحض
تصویب آییننامه ،هیئتهای ممیزی را تشکیل میدهیم.
برای سال آینده و در الیحه بودجه  ۲۵هزار میلیارد تومان برای
رتبهبندی معلمان پیش بینی شده است .در حوزه کارکنان
اداری ،یک عده از همکاران ما آموزشی و یک عده اداری صرف
هستند که تعداد اداریها که مشمول رتبهبندی نمیشوند بسیار
کم است و شاید به حدود  ۱۰هزار نفر برسد.
وزیر آموزشوپرورش درباره ساماندهی و جذب نیروی انسانی نیز
اظهار کرد :رکن رکین وزارت آموزشوپرورش برای ارائه خدمات
به دانشآموز ،معلم است .امروزه شاهد هستیم علیرغم
تأکیدات و قوانین موجود ،ورود نیروی انسانی غیر از مسیر
دانشگاه فرهنگیان و رجایی انجام شده است .تربیتمعلم یک
فضایی دارد که افراد پذیرفتهشده را تبدیل به یک معلم میکند.
وی ادامه داد :مسیر جذب نیرو این دو دانشگاه هستند .در
کنار پذیرش افراد از طریق کنکور سراسری ،هرساله آزمون
استخدامی نیز برگزار میشود که افراد پذیرفتهشده باید در
دورههای مهارتآموزی دانشگاه فرهنگیان شرکت کنند که
موسوم به ماده  ۲۸اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است .اکنون
سهمیه استخدام  ۳۴هزار و  ۸۰۰نفری دریافت کردهایم که
بهزودی فراخوانش اعالم میشود تا این افراد از طریق آزمون
استخدامی جذب آموزشوپرورش شوند .وزیر آموزشوپرورش
درباره برنامه آموزشهای حضوری گفت :کاری که انجام شد
بینظیر بود وضعیت خوبی در کشورهای منطقه داریم .نزدیک
به  ۹۴درصد معلمان دز اول واکسن و حدود  ۸۰درصد دز دوم
واکسن را دریافت کردهاند .آمار واکسیناسیون دانشآموزان هم
کمی پایینتر است.

خبر

برگ سزب ،سند مالکیت رسمی خودرو است

«سردار مهدی حاجیان» -سخنگوی نیروی انتظامی -در
نشست خبری خود درباره جمعآوری معتادان متجاهر
در سطح شهرها گفت :جمع آوری معتادان متجاهر
برای پلیس کار سهلی است ،اما نگهداری و بازپروری
آنان سخت است و نیازمند تامین زیرساختهای
کارآمد است .در این خصوص دستگاههای زیادی
مسئولند.
وی ادامه داد :سردار اشتری ،فرمانده کل نیروی
انتظامی نیز دستوری سراسری برای کل کشور صادر
کردند که جمع آوری معتادان متجاهر در سراسر کشور
انجام شود ،البته الزم است دستگاههای مختلف نیز
پای کار بیایند و زیرساختها را تامین کنند.
سخنگوی نیروی انتظامی در ادامه به حضور رئیس
جمهوری در مرکز بازپروری مهر سروش اشاره کرد و
گفت :الزم است تشکر و قدردانی کنم از ریاست محترم
جمهور که به صورت غیر مترقبه از مرکز مهر سروش
بازدید انجام دادند .این برای اولین بار بود که رئیس
جمهور به چنین مرکزی میروند و حرکت عظیمی در
کل کشور ایجاد شد و دستورات ارزشمندی نیز در این
خصوص صادر کردند.
سخنگوی ناجا در پاسخ به این پرسش که آیا بودجهای
نیز برای جمعآوری معتادان متجاهر به پلیس
اختصاص داده شد یا خیر؟ گفت :بودجهای در
خصوص جمعآوری معتادان به ما اضافه
نشده است.
سخنگوی ناجا به اقدامات پلیس در
مبارزه با قاچاق دارو نیز اشاره کرد و
گفت :در این زمینه نیز پلیس اقدامات
قابل توجهی انجام داده و تنها در ماه
گذشته بیش از  ۲۵متهم را در زمینه

فروش و قاچاق دارو و به خصوص داروهای سقط
جنین دستگیر کرده است .در نتیجه این اقدامات ما
میتوانیم این ادعا را مطرح کنیم که پلیس فتای ما
جزو کشورهای موفق در حوزه مبارزه با جرایم سایبری
است.
سخنگوی ناجا ادامه داد :همچنین بیش از سه
میلیون لوازم یدکی قاچاق نیز در همین مدت کشف
و ضبط شد و حدود شش میلیون و  ۹۰۰هزار دستگاه
لوازم خانگی قاچاق از سوی پلیس کشف شد.
سخنگوی نیروی انتظامی در رابطه با برخورد پلیس با
استخراج غیر قانونی رمز ارزها نیز گفت :پلیس در این
زمینه نیز طرحی را به اجرا گذاشته که از زمان اجرای
طرح تا کنون  ۱۷۹هزار دستگاه غیر قانونی رمز ارز
کشف و ضبط شده است.
وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با افزایش سرقت در
کشور نیز اظهار کرد :اگر امروز افزایش
سرقت داشتهایم باید به این موضوع
نیز توجه کنیم که  ۵۲درصد از این
موارد سرقت خرد است .در واقع
سرقتهایی که ارزش ریالی پایینی
دارند و عمدتا

از سوی افراد معتاد و  ...انجام میشود ،متاسفانه
مجازاتهای ما در مورد این افراد بازدارندگی الزم
را ندارد .به صورت میانگین و در مجموع در حوزه
کشفیات پلیس افزایش  ۹درصدی نسبت به سال قبل
را داشته است.
سخنگوی نیروی انتظامی درباره سند مالکیت خودرو
نیز اظهار کرد :این موضوع بارها بیان شده و مورد
تاکید نیز قرار گرفته است .سند مالکیت خودرو همان
برگ سبزی است که از سوی پلیس صادر میشود
که این سند رسمی مالکیت از سوی خودرو است که
چهار نامه رسمی نیز اصالت آن را تایید کرده است.
ما حامی مردم هستیم و معتقدیم که نباید هزینه یا
فشار مضاعف به آنها وارد شود .البته بعضی اقدامات
نیز در حال انجام است که روند صدور سند مالکیت
تغییر کند که البته این ایده از سوی پلیس مطرح
نشده است و باید دید که آیا این طرح به نتیجه
خواهد رسید یا خیر؟
سخنگوی نیروی انتظامی در پاسخ به پرسشی
درباره اینکه به نظر میرسد تصادفات رانندگی
در ماههای اخیر افزایش داشته است ،گفت:
آمارهای رسمی به ما نشان میدهد که
تصادفات فوری در سال جاری
حدود  ۹درصد نسبت به سال
قبل افزایش داشتهاند که البته
در همین مدت ما افزایش ۱۰
درصدی تردد را نیز داشتیم که
این نشان میدهد که افزایش
تردد با افزایش تصادفات
ارتباط مستقیم
دارد.

«سردارمهدی حاجیان» -سخنگوی نیروی انتظامی -درنشست خبری خود درباره جمعآوری معتادان
متجاهردرسطح شهرهاگفت :جمع آوری معتادان متجاهربرای پلیسکارسهلی است ،اما نگهداری و بازپروری
آنان سخت است و نیازمند تامین زیرساختهایکارآمد است .دراین خصوص دستگاههای زیادی مسئولند.
آموزش

بهداشت و سالمت

«سخنگوی وزارت علوم» خبر داد:

«سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر» خبر داد:

تکلیف آموزش حضوری
دردانشگاهها مشخص شد

هالل احمربه بیماران
نیازمند وام میدهد

سخنگوی وزارت علوم گفت :ستاد از سرگیری
آموزش حضوری تاکید بر اجرای مصوبه ستاد
کرونا مبنی بر بازگشایی حضوری دانشگاهها از
بهمن دارد .ستاد از سرگیری آموزش حضوری
تاکید بر اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با
کرونا مبنی بر بازگشایی دانشگاهها از نیم سال
دوم  ۱۴۰۱_۱۴۰۰دارد .در حال حاضر حدود ۵۰
درصد دانشجویان در دانشگاهها حضور دارند
و بر اساس مصوبه امروز ستاد بنا شد از بهمن  ۱۴۰۰آموزش دانشگاهها با همکاری و
هماهنگی استانداران در  ۳۱استان کشور حضوری شود .سخنگوی وزارت علوم تاکید کرد:
حضوری شدن آموزشهای  ۱۰۰درصدی در تمام استانهای کشور به جلسات مشترک بین
دانشگاههای استانی و استانداریها بستگی دارد .آهنچیان درباره دریافت کارت واکسن از
دانشجویان برای حضور در دانشگاهها گفت :دانشجویانی میتوانند در کالسهای حضوری
شرکت کنند که حتما واکسینه شده باشند.تاکید ستاد از سرگیری آموزشهای حضوری
این است که تمام دانشجویان به ویژه مقطع کارشناسی حتما در دانشگاه به صورت
حضوری از ترم بهمن آموزش بییند اما از آن جایی که نسبت دانشجویان کارشناسی به
نسبت تحصیالت تکمیلی یکسان نیست خود دانشگاه تصمیم گیری کنند.

سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هالل
احمر گفت :با توجه به افزایش هزینه های
درمانی و با پیگیری صورت گرفته از سوی
سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر که
تسکین آالم بشری در جامعه و افزایش
اثربخشی خدمات حمایتی به بیماران
نیازمند و معسر جزوی از رسالت ،وظایف
ذاتی و ماموریت های آن محسوب میشود،
مبلغ  ۳۰میلیارد تومان را برای بیماران کم بضاعت و دارای شرایط خاص در نظر گرفته
شد.
وی با بیان اینکه سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر بر اساس دستورالعمل اجرایی جز
 ٢-٢بند «و» تبصره ماده  ١٦قانون بودجه سال جاری ،برای اعطای تسهیالت به بیماران
نیازمند در هر یک از استانها ،اعتباری مجزا اختصاص داده است ،گفت :این مبلغ به شکل
وام و با نرخ سود چهاردرصد و با بازپرداخت حداکثر  ۵ساله به این افراد اعطا خواهد شد .سه
بانک ملی ،مسکن و صادرات به عنوان بانکهای عامل در نظر گرفته شدهاند و برای پرداخت
این وام قرض الحسنه بیماران نیازمند و معسر و همچنین بیماران ناشی از کرونا در سراسر
کشور مورد توجه قرار خواهند گرفت.

اجتماعی
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داستان جلد

اقتصادکالن

محاسبهی «خط فقر» براساس میزان مصرف کالری؛

باوجودمحدودشدنلیستدریافتکنندگان؛

آقای معاون ،توهنی به شعور مخاطب هم حدی دارد!
سارا نصرتی
نویسنده و مترجم

معضل «فقر» ناشی از عوامل متعددی چون رشد نرخ تورم،
افزایش سرسامآور قیمتها در بازار ،بیکاری ،عملکرد ضعیف
مسئوالن در مدیریت اقتصاد به همراه کاهش درآمدهای ارزی
کشور است و چنین عواملی باعث شده تا سفره قشر ضعیف و
کمدرآمد جامعه روز به روز کوچک تر شود.
محاسبه خط فقر اگرچه گام اول مطالعات در خصوص فقر
و سیاستهای فقرزدایی است ،اما میتواند داللتهای قابل
قبولیبرایسیاستگذاربههمراهداشتهباشدوبهسیاستگذار
در جهت رصد وضعیت معیشتی فقرا کمک کند .البته با
نگاهی به خط فقر محاسبه شده در سالهای اخیر میتوان
به این نتیجه رسید که خط فقر در نقاط مختلف کشور دارای
تفاوتهای بسیاری با یکدیگر است و از این رو ،سیاستهای
حمایتی از فقرا باید متناسب با شرایط هر منطقه در نظر گرفته
شود و این کار در شرایط اخیر اهمیت بسزایی دارد.

با توجه به اهمیت مساله فقر و خط فقر ،سخنان چند روز
بردن
اخیر معاون وزیر رفاه بسیار تعجببرانگیز است و بکار ِ
واژههایی همچون« ،حضور ذهن ندارم»« ،عدد دقیقش را
نمیدانم»« ،فکر میکنم» و در نهایت اعالم خط فقر حدود
 4ملیون تومان در شهرستانها و تا  5ملیون برای تهران،
از نبود دقت الزم در ارائه ارقام مرتبط با سیاستگذاری در
حوزه رفاه خبر میدهد .همچنین ناصحیح خواندن خط فقر

 10ملیون تومانی ،نشان میدهد گرایشهای معاونت رفاه
به مساله محاسبه خط فقر تغییر کرده است ،چرا که ایشان
مبنایمحاسبهخطفقررابراساساستانداردبینالمللیحداقل
کالری مورد نظر افراد در ماه که  2100کالری در روز است در نظر
گرفتهاند! البته گزارشی که ایشان به آن استناد کرده است،
مربوط به وضعیت فقر در سال  1399و بر اساس سال قبل از
آن بوده ،بنابراین از معاون وزیر انتظار میرود که دادههای به

روز و سنجش شده را ارائه کند و فرار رو به جلو نداشته باشد.
به هر حال آنچه اهمیت دارد ،راهکارهای مدبرانه برای کاهش
خط فقر است ،باید با واقعیت کنار آمد و فقر را به عنوان مساله
شناخت تا به راهکار رسید و تغییر دادن معیار محاسبه خط
فقر ،افراد را از فقر نجات نمیدهد و بیتدبیری مسئوالن را
بیش از قبل نمایان میکند .همه میدانیم که دولت الزاما
نمیتواند با این میزان درآمد ،فقرزدایی کند و جدا از اینکه باید
برای حل مشکالت بینالمللی تالش کند ،میتواند از همین
ظرفیتها و زیرساختها و منابع موجود برای حل مساله فقر
نیز استفاده کند .کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند در کشوری
که تولیدات فراوان و با کیفیت باشند ،نه تنها مشکل بیکاری
حلمیشود،بلکهفراوانیکاالهاوکاهشقیمتها،بهکاهش
رشد فقر میانجامد ،زیرا تولید داخل به معنای اشتغا لزایی و
درآمدزایی بیشتر است .پس باید از تولید داخل حمایت شود تا
بتوان با خط فقر مقابله کرد نه اینکه صورت مساله را تغییر داد.
همچنین حتی مخالفان رویکرد دولت گذشته در زمینه برجام،
از پیوستن مجدد به آن حمایت میکنند تا با احیای برجام
بخشی از گره تولید باز شود .با این وجود حتی اگر مشکالت
مربوط به بازگشت ارز به کشور از طریق رفع تحریمها هم
برطرف شود ،نمیتوان فقر را به سرعت حل کرد ،بلکه باید
با تعریف شاخص دقیقی از خط فقر ،سیاستهای مناسب
را اجرا کرد.

واردات 1/6میلیارد
دالری دارو با ارز ۴۲۰۰

در سال جاری تاکنون بیش از  1/6میلیارد دالر دارو ،تجهیزات و
ملزومات پزشکی با ارز ترجیحی وارد ایران شده است .با وجود
محدود شدن لیست دریافتکنندگان ارز ترجیحی در چند سال
گذشته ،همچنان بخشی از دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی
مشمول دریافت این ارز است و در کنار شش قلم گندم ،جو،
ذرت ،کنجاله سویا ،دانههای روغنی و روغن خام با ارز ۴۲۰۰
تومانی وارد میشود .این در حالی است که بررسی آمار گمرک
ایران در رابطه با واردات کاالهای اساسی نشان میدهد که در ۹
ماهه امسال ۲۰.۱ ،میلیون تن به ارزش بیش از  ۱۱.۱میلیارد دالر
با ارز ترجیحی وارد کشور شده است .از واردات صورت گرفته ۱۶
هزار و  ۲۷۴تن به ارزش بالغ بر یک میلیارد و  ۶۷۶میلیون و
 ۹۸۰هزار دالر مربوط به دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی است.
میزان واردات دارو در  ۹ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۴۲
درصد از لحاظ وزن و  ۳۶درصد از نظر ارزش افزایش دارد .در جریان
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی بارها بحث تداوم پرداخت به دارو مطرح
بوده اما آنچه که سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده است ،از این
حکایت دارد که حتی برای دارو هم در سال آینده پرداخت نرخی
با  ۴۲۰۰تومان به وارد کننده وجود نخواهد داشت و این یارانه به
نوعی دیگر و از طریق بیمهها در دسترس مردم قرار خواهد گرفت
که البته هنوز جزئیات این برنامه دولت مشخص نیست.

بردن
باتوجهبهاهمیتمسالهفقروخطفقر،سخنانچندروزاخیرمعاونوزیررفاهبسیارتعجببرانگیزاستوبکار ِ
واژههایی همچون« ،حضورذهن ندارم»« ،عدد دقیقش را نمیدانم»« ،فکرمیکنم» و درنهایت اعالم خط فقرحدود  4ملیون
تومان درشهرستانها و تا 5ملیون برای تهران ،ازنبود دقت الزم درارائه ارقام مرتبط با سیاستگذاری درحوزه رفاه خبرمیدهد.
بازار

انرژی

نفت

«رییساتحادیهبارفروشان»:
مردم میوه نمیخرند!

آمارها میگوید؛ سدهای
کشورهمچنانتشنهاند

خبرمهم معاون وزیرنفت
درباره زمان اجرای طرح بنزینی

رییس اتحادیه بارفروشان میگوید خبرهای بازگشت محصوالت کشاورزی ایران در چند
وقت اخیر ،تمایل مردم را برای خرید میوه کاهش داده است .مصطفی دارایینژاد در
گفتوگویی با بیان اینکه وضعیت بازار میوه خوب نیست ،گفت :روزانه  ۱۰تا  ۲۰هزار
تن ورودی بار میدان مرکزی میوه و تره بار است که قبال این میزان بار تا روز بعدش به
فروش می رفت .اما شب قبل ورودی بار به میدان ۸۵۰۰تن بود که ۲۵۰۰تن آن تا کنون
باقی مانده است .اینکه میوه در میدان مرکزی خریداری نمیشود ،یعنی مردم در سطح
شهر از مغازهها میوه نمیخرند .وی ادامه داد :قدرت خرید مردم کاهش یافته است و
تمایلی به خرید میوه ندارند .از طرفی خبرهایی که چند وقت اخیر در خصوص برگشت
محصوالت کشاورزی ایران منتشر شده نیز از این تمایل کاسته است .در حالی که باید
گفت محصوالت ما همگی سالم هستند .رییس اتحادیه بارفروشان گفت :اگر این
روند ادامه پیدا کند ،میوهها بر روی دست کشاورزان می ماند و آنها ضرر خواهند کرد.
چندی پیش روسیه فلفل دلمههای ایران را به دلیل استفاده از چهار نوع سم شناخته
نشده در این کشور برگشت زد .بعد از آن هند و امارات ،کیوی ایران را به دلیل وجود
نوعی آفت (شپشک) برگشت زدند که سازمان گیاهپزشکی کشور وجود این نوع آفت را
تکذیبکرد.ازبکستاننیزچندینمحمولهازسیبزمینیایرانرابرگشتدادکهمقامات
مسوول علت آن را وجود خاک همراه سیب زمینی اعالم کردند.

آخرین آمار از وضعیت سدهای کشور ،گویای این است که با سپری شدن
 ۱۰۸روز از سال آبی ،تا  ۱۸دیماه (سال آبی  )۱۴۰۰-۱۴۰۱میزان کل حجم
آب در مخازن سدهای کشور حدود  ۱۹.۳۸میلیارد متر مکعب است که
نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته  ۲۸درصد کاهش نشان میدهد.
میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا  ۱۸دیماه سال
جاری معادل  ۶.۴۶میلیارد متر مکعب است که کاهشی معادل  ۳۰درصد
نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان میدهد .همچنین میزان
پرشدگی سدهای مهمی چون زایندهرود ،شمیل و نیان و سفید رود در شرایط
فعلی به ترتیب حدود  ۱۳درصد ۹۴ ،درصد و  ۲۳درصد بوده و در استانهای
خوزستان و تهران ،میزان پرشدگی مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در
حدود  ۴۵درصد و  ۱۸درصد است .بی شک این آمار برای فصلی کنونی
مناسب نیست و آنطور که داریوش مختاری  -کارشناس ارشد مدیریت منابع
آبی گفته وضعیت منابع آبی ایران مطلوب نیست ،تراکم شدید جمعیتی
در یک پهنه مشخص جمعیتی همراه با بارگذاریهای سنگین و متمرکز در
یک پهنه از یک دشت یا یک جغرافیا مشکالتی را ایجاد کرده است .در این
بین تهران ،مشهد ،اصفهان و کرمان وضعیت پرخطری نسبت به بقیه دارند.

معاون برنامه ریزی وزارت نفت گفت :این که آغاز اجرای طرح آزمایشی بنزینی
دولت ،اوایل بهمن باشد یا چند روز دیگر ،در حال بررسی است .شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی ایران ،در حال تهیه زیرساختهای الزم نرم افزاری و
سخت افزاری است و هر زمان که این زیرساختها آماده شود ،اجرای طرح «بنزین
برای همه» را انجام خواهند داد.
وزارت اقتصاد ،سازمان هدفمندسازی یارانهها ،بانک مرکزی ،وزارت ارتباطات
و سازمان پدافند غیرعامل ،در اجرای این طرح مسئولیتهایی دارند که باید
مجموعهای از اقدامات را به صورت هماهنگ انجام دهند تا نتیجه نهایی حاصل
شود .روز ششم دی ،جواد اوجی وزیر نفت ،اعالم کرده بود ،طرح دولت برای
اختصاص بنزین به افراد بر حسب کدملی به جای اختصاص این حامل انرژی
بر حسب پالک خودروها ،در دو جزیره کیش و قشم ،به صورت آزمایشی و با
اختصاص  ۱۵لیتر بنزین  ۱۵۰۰تومانی به هر فرد ،آغاز خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی درباره علت در نظر گرفتن این طرح
گفته است :دولت ساالنه  ۱۲۴هزار میلیارد تومان یارانه بنزین پرداخت میکند که
 ۶۰درصد آن برای  ۴میلیون خانوا ِر دارای بیش از دو خودرو است ۱۴ .میلیون
خانواده بیخودرو هیچ سهمی از این یارانه نمیبرند.
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افزایش بستری کودکان با ابتال به اومیکرون
سیبیاس نیوز نوشت :میزان بستری شدن گروه سنی که هنوز برای واکسیناسیون واجد شرایط تشخیص داده
نشدهاند ،به باالترین حد خود رسیده است ،در ۷ژانویه ۲۰۲۲محققان  CDCگزارش دادند که کودکان بهبود یافته از
کووید ممکن است به دیابت نوع یک یا  ۲دچار شوند.
خاکریز خاطرات

البرز

«شاعری زادهای» از جنس آسمان؛

آیین نکوداشت پیشکسوتان تکواندو
استان البرز برگزار شد؛

خانه جدید تکواندو البرز
گشایش مییابد

رضا شاعری
نویسنده

باذناهلل...

سید محمدرضا حسینی
کارشناس تکواندو

به همت هیئت تکواندو
استان البرز آیین نکوداشت
پیشکسوتان تکواندو استان
در شهر کرج برگزار شد ،آیینی
که باید هر ساله اجرا شود اما
شوربختانه پیش از این مراسم
اینگونه نبوده است ،اما به هر
جهت این مراسم وزین در

استان البرز برگزار شد.
در این مراسم رییس جدید هیئت تکواندو استان البرز دکتر
سیدنعمت خلیفه هم حضور داشت ،فردی که در عرصه مدیریت
و مربیگری در تیمملی تکواندو تجارب بسیاری بدست آورده و
از بروزترین مربیان حال حاضر تکنواندو کشور محسوب میشود،
خلیفه آمده تا در استان البرز که همواره در این سالها با
مدیریت مهندس نوذری در سکوهای نخست کشور قرار داشته،
کارهای بزرگی در جهت اعتالی این رشته انجام دهد.
البته در حقیقت این مراسم بیشتر به جهت تجلیل و قدردانی
از زحمات سیساله استاد محمد نوذری بود که در این سالها
با درایت خود البرز را در باالترین سطح نگه داشته و همیشه در
سطح ملی بازیکنان بزرگی داشته است.
گفتنی است؛ در این مراسم اقداماتِ ارزشمند دیگری نیز انجام
شد و بازوبندهای پهلوانی به پیشکسوتان البرز ،اساتیدی چون
حس نزاده بنیانگذار تکواندو البرز ،نظمده ،نوذری ،لک ،فرهنگ و
چند تن دیگر از زحمتکشان این استان اهدا شد.
همچنین در این مراسم مجتبی جانعلی مدیرکل ورزش و
جوانان استان البرز نیز حضور داشت و ضمن قدردانی از
پیشکسوتان تکواندو استان ،قول مساعدی در جهت گشایش
سالنی در استان البرز بهعنوان خانه جدید تکواندو را به اهالی
این رشته در البرز داد.
در نهایت با گرفتن عکسهای یادگاری در این مراسم و اهدا
لوحهای تقدیر از دیگر اساتید تکواندو استان تجلیل شد.

استان ها

بند اول
این عکس رزمندگان مجاهد لشکر  ۱۰سیدالشهدا(ع) که در
میانه آذر ماه سوزان  ۶۵ثبت شده است حال و هوای غریبی
دارد .از همه بلند باالتر آقا جواد شاعری ماست .با موهایی
درهم تنیده که مشخص است از دل آب بیرون زدهاند
و آقا کاظم بصیر ،عکاس نوجوان لشکر سیدالشهدا(ع)
تصویرشان را در این قاب ثبت کرده و حاال بعد از  ۳۴سال
و اندی به دست ما رسیده است .عکسی که خاطراتی از
خواب زدگی و خون و خاک و سرما در دل دارد.
برادر آسمانی من! هر بار یاد تو و مهر بیپایانت در این
سالها و آن نگاه نافذ و زلفکان تابیدهات میافتم ،شعر
شیخ اجل سعدی شیرازی در ذهنم تداعی میشود ،که
گفت« :همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی ،که هنوز
من نبودم که تو بر دلم نشستی» آقا جواد عزیزم ،دل بردی
از من به یغما ،ای ُترک غارتگر من! اما انگار قرار بود داغ
تو سرآغاز سفر زمینیام به این دنیای مادی باشد .هر بار
خاطراتی که دوستان و همرزمانت از جوانمردیها ،تقوا و
اخالصت روایت کردهاند را مرور میکنم ،همزمان با افتخار
به وجود آسمانیات ،غمی سترگ دلم را به زانو در میآورد،
غمی جانکاه که از مصاحبت با تو محروم شدهام...
تفنگچیهایی که حین تمرین و رزم و برقراری امنیت
در شهر ،سالح حمایل کرده ،با چشمهایی نافذ گشت
میزدند .خیابانهای شهر شهادت میدهند که در ساعت
استراحتتان هم ،با تفنگ خوابیدید و با تفنگ بیدار شدید.
چریکهای تمامعیاری که اگر چه از زور خستگی و شب
بیداری و پاسداری با چشمهایی خون افتاده صبح را شب
میکردند ،اگرچه هنگام ماموریت برای امنیت مردم ،کف

برادر جاودانه من
ماشینهای نظامی میخوابیدند ،اما حلقوم اشرا ِر کف
خیابانها در سالهای اول انقالب و بعثیهای متجاوز در
مشتتان بود.
گفتم کف ماشین و شما که مخاطب این نوشتهاید ،بهتر
میدانید که کف ماشین جای بار و بندیل است و نه جای
آدمیزاد ،اما وقتش که برسد برای بسیجی خداجوی روحاهلل،
سنگری امن است ،همانجا میشود مامنی برای استراحت
در سرمای زمستان یا اتاق هتلی چند ستاره بعد از چند
شب بیداری!

بند دوم
آقا مجتبی پناهی میگفت :وقتی ساختمان ناحیه ابوذر
را ب ّنایی کردیم همه که میرفتند باز هم میماندی و کار
میکردی حتی وقتی ابزار جمعآوری نخالههای ساختمانی
نبود با دستهایت سیمان ها را جمع کردی.
و یا سیدخانم میگفت :وقتی از جبهه آمدی دیگر سر بر
روی بالش نمیگذاشتی ،میگفتی بچههای رزمنده سر بر
کلوخها میگذارند دلم نمیآید من در رفاه باشم و آنها...
با خودم فکر میکنم چند ماه در رود کارون و سد دز تمرین
غواصی با همرزمانت داشتهای ،چه مشقتهایی را پشت
سر گذاشتهاید ،یا ساعاتی قبل از عملیات چه نجواهایی با
خداوند داشتهای ،برای چه کسانی دعا کردهای ،چه لحظات
معنوی و بشکوهی بوده...
نمیدانم چند بار همه جوانب را سنجیدهای ،اشنوگلت
و لوازم غواصیات را چک کردهای که هر لحظه بهتر در
خدمت دستانت باشد تا هنگام یورش به ماشین جنگی
دشمن به خوبی به کار بگیریشان...
مرحوم نادرفرد میگفت :هر بار فرصتی مییافتی حتما
زیارت عاشورا میخواندی و قطرات زالل اشک به پهنای
صورت میغلطید روی گونههایت و ریش های مجعدت،
تویی که بساط دعای کمیلات پنج شنبهها در آستان
مقدس امامزاده محلهمان پهن بود و پاتوق عشق بازیات
مسجد حمزه(ع) و دو کوهه بود...
اصال شیعه امیرالمومنین(ع) همین است دیگر ،اهل جهاد
و ادب و روضه است ،تازه در فرهنگ عزاداری آذریهایش
در میانه شور حماسی با غیرت حسینیشان می گویند
«یل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی» ،و برای آن
دوتا دست رشیدی که در صحرای کربال از تن جدا شدند و
داغش انگاری سین ه تمام جوانمردان عالم را سوزانده اشک

ِ
مناسبت سالرو ِز شهادت «شهید ایرج آقابزرگی»؛
به

برای شهیدیکه هیچگاه با صدای بلند نخندید
سردار شهید «ایرج آقابزرگی نافچی»  16دیماه سال 1341
در شهر نافچ از توابع شهرستان شهركرد متولد شد .پدرش
روحاهلل ،نقاش بود و مادرش نصرت نام داشت .او دوران
ابتدایی را در شهر نافچ و دوران راهنمایی را در چالشتر و
دوران دبیرستان را در شهركرد به پایان رساند.
دوران دبیرستان سردار شهید همزمان با پیروزی انقالب
اسالمی بود و شهید آقابزرگی همگام با مردم در تظاهرات
و راهپیماییها شركت میكرد و بعد از پیروزی انقالب نیز
نقش بسزایی در مبارزه با ضد انقالب داشت .او در سال
 1360پس از اخذ مدرك دیپلم وارد بسیج شد و در آنجا
خدمت به مردم و انقالب را آغاز كرد و بخاطر اشتیاقش
برای رفتن به جبهه ،پس از فراگرفتن آموزش نظامی در دی
سال  1360به جبهههای نبرد اعزام شد.
برادر سردار شهید ایرج آقا بزرگی میگوید :این شهید بزرگوار
از وقتی كه خود را شناخت پا به میدان جهاد گذاشت و با
جهاد بزرگ شد و جایجای جبهههای نبرد از جمله شوش،
جادههای دهلران ،پاسگاه زید ،خرمشهر ،طالیه ،هورالهویزه،
جزایر مجنون ،فاو ،كانال پرورش ماهی و شلمچه پر از

خاطره حماسه های اوست.
وی گفت :او در عملیات فتحالمبین در محاصره افتاد و
از ناحیه پا زخمی شد و ضمن برگشت به عقب بازهم
تركش خورد و بعد از دو هفته كه عمل درآوردن گلوله و
جایگزین كردن میله در پایش طول كشید به مدت یك
هفته در خانه استراحت كرد و با این كه وضع پایش خوب
نبود ،مجددا به جبهه رفت و درهمه مراحل عملیات بیت
المقدس از اول تا آخر شركت داشت و در فتح خرمشهر
نیز سهیم بود.
برادر شهید آقا بزرگی گفت :این شهید
بزرگوار در عملیات والفجر مقدماتی
كه شهید نوروزی فرمانده گردان
ذوالفقار بود ،مسئولیت یك گروهان
و در عملیات والفجر یك ،مسوولیت
گروهان ویژه را برعهده داشت و بعد
از این عملیات به شهركرد آمد
و در این زمان یعنی آبان
سال  62وارد سپاه شد و

میریزند و این شور شیرین ،با دل هر صاحب نظری بازی
می کند.
یزاده آسمانی ،مشروطهخواه برنو
برادر جاودانه من ،شاعر 
بهدستِ تبار ما ،که نوجوانی و جوانی پر برکتت به جهاد
در راه خدا و هواخواهی از هم محلهایها و هم وطنانت
گذشت ،آقا جواد عزیزم ،به قول مرتضای عاشق «ای که
بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشسته ای ،دستی برآور و ما
قبرستان نشینان عادت سخیف را از این منجالب بیرون
بکش»...
بند سوم
این را چندین بار نوشتم که مرگ برادر برای من تجربهای
شخصی است و بهنظرم این فراق دارای «پی رنگی
حماسی» است .به نظرم «برادر» در فرهنگ حماسی عطر
پدر را با خود به همراه دارد ،ارتباط و همزادی در موج نگاه
دو برادر ،سراسر حماسه می ُسراید .این تجربهای است که
شاید آن حس حماسیاش در میان پدرها و فرزندها هم
اتفاقنیفتد.
در زیارت عاشورا میخوانیم که «الذین بذلوا مهجهم
دون الحسین» این ُمهجَ َت ُه یعنی همان خون قلب
است ،یعنی اصحاب سیدالشهدا(ع) خونشان را هدیه
کردند .برای پیوستن به امام عاشورا باید خونت را ،خون
قلبت را بگذاری وسط ،به قول دوستی هر كسی حسین
(ع) را می خواهد ،جانش را بردارد و بیاید ،خوش به
سعادت شما و همرزمانت که با روحیه شهادت طلبی
و با قرار گرفتن در صف غواصان خط شکن لشکر
10سیدالشهدا(ع) خون تان را در راه اسالم فدا کردید.
چراغ یادتان پر فروغ باد.
چند ماه مسوولیت بسیج شهر بن را برعهده داشت كه
وظیفه خود را به نحو احسن انجام داد.
وی گفت :این شهید بزرگوار در یكم اسفند سال  ۶۲به تیپ
قمربنی هاشم استان پیوست و معاونت گردان یا زهرا (س)
را بر عهده گرفت و در شهریور سال  63ازدواج كردند و در
سال  63صاحب فرزندی به نام محمد مهدی شد اما عشق
و عالقهاش به فرزند مانع از ادامه حضوش در جبهه نشد.
این شهید بزرگوار در دوران جنگ ،دوستانش در گردانهای
مختلف را از دست داده بود و غم از دست دادن آنها برایش
گران تمام شده بود بطوریكه هرگز با صدای بلند نخندید،
البته قبل از آن هم بچه های جبهه می گفتند كه ما
هیچگاه خنده او را ندیدهایم.
این شهید بزرگوار می گفت« :آدمهای بیخبر قهقهه
میزنند و با صدای بلند میخندند».
سرانجام سردار شهید ایرج آقابزرگی در  21دیماه سال
 65با سمت مسئول آموزش نظامی تیپ  44قمر
بنی هاشم(ع) در عملیات كربالی  5در شلمچه بر اثر
اصابت تركش به سر شهید شد .پیكر این شهید
بزرگوار در زادگاهش به خاك سپرده شده است.
«دنیای هوادار» یاد و خاطره این شهید
واالمقام را گرامی میدارد.

فرهنگی

صدای پای پیک ششم شنیده شد!
آمارهای رسمی نشان میدهد نتیجه  ۲۷درصد از تستهای انجام شده روزانه ویروس امیکرون است که این به معنی شنیده شدن
صدای پیک ششم در آینده نزدیک است .بیتوجهی به بحرانی که در کمین سالمتی جامعه نشسته میتواند یک اشتباه استراتژیک در
مدیریت همهگیری کرونا بعد از نزدیک به دوسال از آغاز آن باشد و به همین دلیل با درنظر گرفتن تجارب کشورهای اروپایی که اکنون
درگیر انفجاری شدن نرخ ابتال و مشکالت ناشی از آن شدهاند باید برای مقابله با پیک ششم آنهم با ویروس امیکرون آماده باشیم.
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«اصغر فرهادی» در گفتوگو با گاردین:

لیال حاتمی رئیس هیات داوران
جشنواره فیلم «وزول» فرانسه شد

«قهرمان»ساختم،قهرماننیستم

اصغر فرهادی در گفتوگویی مجازی که از فرانسه با
خبرنگار گاردین انجام داد ،درباره حواشیای که به دنبال
انتشار بیانیهاش در رسانههای ایران ایجاد شد ،گفت :این
یک مقوله پیچیده است .مطمئن نیستم کدام ترجمه
(بیانیهام) را خواندهاید .برای افرادی که با کشور من آشنا
نیستند شاید باعث کج فهمی شود اما مردم ایران کامال
مقصود آن را فهمیدند .این بیانیه فقط مصرف داخلی
داشت.
فرهادی در ادامه با اشاره به این که شهرت بینالمللی
همچون یک شمشیر دو لبه است ،گفت :از یک نظر از
شما محافظت کرده و از طرف دیگر مقامات را حساستر
میکند .هر چیزی که بگویید و هرکاری که بکنید
زیر ذرهبین است.
فیلم قهرمان هم درباره نقش رسانهها در قهرمان
سازی و نابودی قهرمانان است .سوژه این فیلم
درباره یک پدر مطلقه به نام رحیم است که به
دلیل بدهی در زندان به سر میبرد .وی در دو
روز مرخصی که از زندان گرفته همراه نامزدش
یک کیف دستی حامل سکههای
طال پیدا میکند .آنها در ابتدا
سعی میکنند این سکهها
را بفروشند اما رحیم تصمیم

روزنامه

میگیرد کیف را به صاحبش بازگرداند .داستان این کار
رحیم مثل بمب صدا میکند و مردم از او یک قهرمان
میسازند .تیمی از تلویزیون میآیند تا درباره روزگار رحیم
در زندان فیلم بسازند و یک خیریه محلی برای کمک به
پرداخت بدهی او شروع به پول جمع کردن میکند .اما
مجموعهای از دروغها درباره این اتفاق به شبکهای از فریب
تبدیل میشود که همه افراد درگیر را گرفتار میکند.
فرهادی درباره فیلم جدیدش گفت :این فیلم درباره ظهور
و سقوط ناگهانی یک نفر است و این چیزی است که این
روزها اغلب در جامعهمان شاهد آن هستند :افرادی که
خیلی سریع در مرکز توجه قرار میگیرند و به
همان سرعت از آن خارج میشوند.
فرهادی در بخش دیگری از این مصاحبه
مفصل اعتراف کرد فیلمهایش به اندازه
دیگر همکارانش سیاسی نیستند.
بستگی دارد چه فیلمی میخواهید
بسازید .اگر سوژه و نحوه روایتتان از
لحاظ اجتماعی و سیاسی صراحت
کمتری داشته باشد،
مشکالت کمتری
ایجاد خواهد شد.
تا جایی که بشود با

وجود محدودیتها کار میکنید .البته به این که بخواهید
فیلمهایتان در ایران نمایش داده شوند یا نه نیز بستگی
دارد .این همیشه اولویت من بوده است.
وی در ادامه با اشاره به اتهاماتی که برخی رسانهها به او
میزنند ،گفت :همیشه تندروها و رسانههای وابسته به آنها
از من انتقاد میکنند که فیلمهایم تصویری غیرواقعی از
کشور ارائه میدهند .من با این موافق نیستم .با وجود
شرایط پیچیدهای که در فیلمهایم به تصویر میکشم
همیشه تصویری شریف از مردم ،شخصیتها و روابط ارائه
میدهم .نمیدانم منظورشان از تصویر غیرواقعی چیست.
به نوشته گاردین ،فرهادی به افراطگری غربی نیز اعتراض
کرده است .وی در اعتراض به صدور فرمان منع مسافرتی
ترامپ برای هفت کشور مسلمان از جمله ایران از حضور
در مراسم اهدای جوایز اسکار  ۲۰۱۷سرباز زد .سخنرانی او
در این مراسم توسط انوشه انصاری ،مهندس شناخته شده
ایرانی ،خوانده شد :تقسیم کردن دنیا به ما و دشمنان ما،
ترس ایجاد میکند و توجیهی فریبکارانه برای خشونت و
جنگ است.
خبرنگار گاردین در پایان این مصاحبه از فرهادی پرسید:
آیا خودتان را یک قهرمان میدانید؟ و فرهادی پاسخ داد:
به هیچ عنوان ،همیشه گفتهام چیزی جز یک فیلمساز
نیستم و نمیخواهم چیز دیگری باشم.

بازیگر فیلم «جدایی نادر از سیمین» به عنوان رئیس
هیات داوران بیستوهشتمین دوره جشنواره بینالمللی
فیلم وزول در فرانسه انتخاب شد.
ترکیب هیات داوران بیست و هشتمین دوره از جشنواره
بینالمللی سینمای آسیایی در وزول فرانسه اعالم شد.
ریاست هیات داوران این جشنواره برعهده لیال حاتمی
بازیگر ایرانی خواهد بود که برای بازی در فیلم جدایی
نادر از سیمین جایزه خرس نقرهای جشنواره فیلم برلین
را دریافت کرد.
سوها عراف کارگردان و فیلمنامهنویس فلسطینی ،زیگ
دولی کارگردان فیلیپینی و یرالن نورموخامبتوف کارگردان
قزاقزستانی دیگر اعضای هیات داوران این جشنواره
هستند .این تیم داوری به رهبری حاتمی ،برندگان سه
جایزه دوچرخه طالیی ،جایزه بزرگ هیات داوران و جایزه
داوری را انتخاب و معرفی خواهند کرد.
 ۶هیات داوران دیگر نیز  ۱۷فیلم داستانی و مستند که
در سه بخش بینالمللی ،اروپایی و فرانسه حضور دارند
را داوری میکنند .بیست و هشتمین دوره از جشنواره
بینالمللی سینمای آسیایی در وزول فرانسه از  ۱تا  ۸فوریه
( ۱۲تا  ۱۹بهمن) برگزار خواهد شد.

خبرنگارگاردین در پایان این مصاحبه از فرهادی پرسید :آیا خودتان را یک قهرمان میدانید؟ و
فرهادی پاسخ داد :به هیچ عنوان ،همیشهگفتهام چیزی جزیک فیلمسازنیستم و نمیخواهم چیزدیگری باشم.
کتاب و ادبیات

سینما و تئاتر

جشنواره

مصالی تهران میزبان نمایشگاه
کتاب  ۱۴۰۱شد

جایزه«تاثیرگذاریخالقانه»
ورایتی دردستان فرهادی

«قهرمان» فرهادی ازجایزه
گلدنگلوب بازماند

علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ،در گفت و گویی با اشاره به نهایی
شدن محل برگزاری سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران ،گفت :با توجه به مصوبه
شورای شهر تهران که برگزاری هر گونه نمایشگاه در شهر آفتاب را تا زمان تکمیل
امکانات لغو کرده است ،مصالی تهران تنها گزینه باقی مانده برای برگزاری نمایشگاه
کتاب  ۱۴۰۱خواهد بود.
وی ادامه داد :برنامه ریزیهای خانه کتاب برای برگزاری این نمایشگاه از ماههای
گذشته آغاز شده است و پس از دو سال محدودیت های کرنایی ،نمایشگاه فیزیکی با
حضور مخاطبان به روش متفاوتی برگزار خواهد شد .مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات
ایران ،با بیان این که برای نهایی شدن زمان برگزاری نمایشگاه باید منتظر دستور ستاد
کرونا باشیم ،اظهار داشت :مجوزی که ستاد به ما داده ،موقتی است و باید برای اعالم
زمانبرگزاریمنتظردستورنهاییایننهادباشیم.پروتکلهاییبرایباالبردنسالمت
برگزاری نمایشگاه در دست بررسی است تا بتوانیم واکسن زدن و موضوعاتی از این
دست را بررسی کنیم .وی با بیان اینکه اردیبهشت ماه زمان پیشنهادی ما برای برگزاری
نمایشگاهست اما ممکن است این زمان دچار تغییراتی شود که از امروز قابل پیش
بینی نیست ،تاکید کرد :این نمایشگاه بعد از دو سال در حال برگزاری است و باید
برنامه دقیقی برای آن در نظر بگیریم.

نشریه آمریکایی ورایتی هرساله به کارگردانان و بازیگرانی که تاثیر قابل توجهی
بر عرصه سینما گذاشته باشند ،جوایزی تحت عنوان تاثیرگذاری خالقانه اهدا
میکند .جایزه تاثیرگذاری خالقانه این نشریه در بخش کارگردانی امسال به اصغر
فرهادی ،سینماگر مطرح ایرانی ،اهدا شد .در توضیحات ورایتی درباره اهدای
این جایزه به فرهادی آمده است :فرهادی با صحنه جوایز سینمایی آمریکا بیگانه
نیست .فیلمهای جدایی نادر از سیمین ( )۲۰۰۱و فروشنده ( )۲۰۱۶از او پیشتر
جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را دریافت کردهاند و فیلم جدید او،
قهرمان ،نیز ظاهرا در مسیر مشابهی قرار دارد .محور فیلمهای فرهادی بر درگیری
افراد معمولی با مسائل روزمره است .وقتی فیلم قهرمان در جشنواره کن برای
اولین بار به نمایش درآمد وی در گفتوگو با ورایتی گفت این که جامعه از
بعضی افراد بت میسازد و سپس این بت را درهم میشکند ،برایش جالب
است .در ایران داستانهایی درباره مردم عادی میشنوید که در زندگی روزمره
دست به یک فداکاری بزرگ میزنند و این کار آنها را برای چند روزی در جامعه
بزرگ میکند و سپس به دست فراموشی سپرده میشوند .داستان اوج گرفتن و
سقوط این دست از افرادی چیزی بود که برایم جذابیت داشت و نقش رو به رشد
شبکههای اجتماعی نیز مورد دیگری بود که فرهادی عالقه داشت به آن بپردازد.

انجمن مطبوعات خارجی هالیوود شنبه شب در غیاب اهالی رسانه و فرش قرمز
برای سلبریتیها ،فهرست برندگان گلدن گلوب هفتادونهم را اعالم کرد.
فیلم قدرت سگ جایزه بهترین فیلم درام را برد و جایزه بهترین فیلم موزیکال یا
کمدی به داستان وست ساید ساخته استیون اسپیلبرگ رسید .جایزه گلدن گلوب
بهترین کارگردانی ،برای ساخت فیلم قدرت سگ ،به جین کمپیون اعطا شد و
کودی اسمیت مکفی برای بازی در این فیلم وسترن جایزه بهترین بازیگر نقش
مکمل مرد را از آن خود کرد.
جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن در یک فیلم موزیکال یا کمدی به ریچل زگلر
از داستان وست ساید رسید و همبازی او ،آریانا دبوز ،جایزه بهترین بازیگر نقش
مکمل زن را دریافت کرد.
جایزه گلدن گلوب برای بهترین بازیگر نقش اول زن در یک فیلم درام برای بازی
در فیلم ریکاردوس بودن به نیکول کیدمن اعطا شد و همبازی او ،ویل اسمیت،
جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک فیلم درام را به خانه برد .همچنین
اندرو گارفیلد موفق شد برای بازی بینظیری که در فیلم تیک تیک بوم از خود
ارائه داده بود ،جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک فیلم موزیکال یا کمدی
را دریافت کند.
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جزئیات پیشنهاد هال سیتی به صیادمنش؛ سود  30میلیاردی در انتظار استقالل
روز گذشته «یاغیز سابوسوقلو» خبرنگار مشهور ترکیه خبر داد :باشگاه هال سیتی به صورت رسمی برای
جذب اللهیار صیادمنش مهاجم فنرباغچه پیشنهاد داد .مبلغ پیشنهادی از سوی باشگاه انگلیسی  5میلیون
یورو است.

دیدگاه

اصالحفوتبالهستیم؛
اگردنبال
ِ

یکبار از ترکیه الگو بگیریم!
حدود  10سال پیش که
نمایندگان کنفدراسیون
فوتبال آسیا برای بازدید از
روند اجرای حرفهایسازی
باشگاههای فوتبال به ایران
میآمدند ،یکی از همراهان
سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار ایشان فردی بود که فارسی را
کامال میدانست ،ولی تا روز
آخر رو نکرد .گویا همراه پدرش چند سالی در سفارت مالزی
در ایران حضور داشته و فارسی را هم در آنجا آموخته بود.
هر سوالی که نمایندگان  afcاز متولیان فدراسیون میپرسیدند
این آقایان به مترجم میگفتند؛ بگو درستش میکنیم! مترجم
هم میگفت؛ اینطور نمیشود ،چرا که اینها  6ماه بعد به ایران
میآیند و فکر میکنند که من اطالعات را برعکس گفتهام.
طرف ایرانی چشمکی میزد و میگفت؛ موقع رفتن هدایای
ناقابلی هم تقدیم میشود! مرتبه دوم یا سوم بود که آمدند
و باز همین حرفها را تحویل دادیم و سرانجام صدای آن
زبان فارسیفهم هم درآمد که آقا با اینوضع که
بندهخدای ِ
نمیشود! فردا یکجایی گیر میافتید که راه بازگشت هم
نداشتهباشید...
مسئولینفدراسیونفوتبالخوشحالشدندومترجمرارهاکردند
و به همراه ناظر  afcگفتند که آقا تو چرا تا حاال رو نکرده بودی!؟
زودتر میگفتی ما با خودت طرف حساب میشدیم! که طرف
لبنخد تلخی زد و گفت واقعا متاسفم .دیگر چوبخط فوتبالتان
پر شده و امکانش نیست .به زودی محرومتان میکنند.
اما در رسانهها خواندیم سرپرست مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
که تازه چند ماهی است سروکلهاش در فوتبال پیدا شده،
به سیدکاظم اولیایی (عضو کمیته استیناف جهت بررسی
حرفهایسازی باشگاهها) حمله کرده و ایشان را مقصر حذف
پرسپولیس و استقالل دانسته و با متلک به اولیایی تبریک
گفته است! البته قبل از این هم استقاللیها با جناب اولیایی
همینکار را کردند ،اما پرسش اینجاست مگر اولیایی یا
اولیاییها استقالل و پرسپولیس را از آسیا حذف کردهاند؟!
اولیایی چند وقت پیش هم در رسانه ملی مملکت گفت که
 afcگروهی را در ایران جهت راستیآزمایی معرفی کرده تا بحث
صدور مجوز حرفهای باشگاهها را دنبال کنند و این گروه چیزی
جز واقعیت نمیتوانسته بگوید .فرض کنید سوال کردند که ،آیا
بانوان به ورزشگاه میآیند ،شما باشید چه پاسخی میدهید؟
آیا استقالل و پرسپولیس استادیوم دارند؟ ُخب معلوم است که
ندارند و این دو ورزشگاه هم که در اختیارشان هست متعلق
به شهرداری است!
ولی پرواضح است که در نهایت اولیایی و سایر اعضای کمیته
استیناف صدور مجوز حرفهای تصمیم گیرنده همهچیز نبوده
و نیستند و این خود  afcاست که تصمیم نهایی را گرفته،
ولی گویا جناب صدری بدنبال عوامفریبی است تا از زیر فشار
هواداران درآید و برای رسیدن به میز مدیریت پرسپولیس
خودی نشان دهد.
ضمنا کاظم اولیایی یکی از مدیران کاربلد و سالمت فوتبال
ماست که مصالح ملی را هرگز بر منافع شخصی ترجیح
نمیدهد و بابت خوشایند این و آن حرفی را نمیزند و هر آنچه
که میگوید بر مبنای اعتقادی است که دارد .اما کنفدراسیون
آسیا سالهاست هشدار میدهد و ما فکر می کنیم میتوانیم
با هدایایی که میدهیم واقعیت را پنهان کنیم.
امیدواریم دولت و مجلس یک راه حل اصولی مثل کاری که
 50سال قبل ترکیه کرد و ابتدا به باشگاههای خود وامهای
درازمدت و بدونبهره داد (البته با حساب و کتاب و نه پول
به یک فرد بدهند) تا بروند استادیوم و اساسنامه و شرایط
کامل را فراهم کنند و بعد که به درآمد رسیدند بدهی بانکی
را پرداخت کنند.
ما دیگر چارهای نداریم ،جز اینکه راه درستی که قبال
ترکیهایها رفتهاند را دنبال و اجرا کنیم ،البته اگر میخواهیم
مسیر را اصالح کنیم ،وگرنه تا باشد همین است که الهالل و
نمایندگان ژاپن و کره تیمهای ایران را حذف میکنند و فوتبال
ما همچنان در دایره محدود خود میچرخد و درجا میزند.

ورزشی

پوتور
تو 

حضور تماشاگران در لیگبرتر والیبال آزاد شد ،اما...

با کدام فاصلهگذاری و دستورالعمیل!؟
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

درست است که با حضور تماشاگر ،شور و شوق به سالنهای
والیبال بازگشته است ،اما کدام فاصلهگذاری اجتماعی
لحاظ شده است!؟ گویا آنچه که در درون فدراسیون والیبال
میگذرد بهمراتب خطرناکتر از تالشهای بیرونی است!
حاال که به وجود ویروس خطرناک اومیکرون اعتقادی
ندارید و لحظات شیرین و هیجانانگیزی را برای
هواداران پرشور والیبال فراهم آوردهاید(البته
فقط در چند شهر) ،مسئوالن هم باید اثبات
کنند که به پروتکلهای بهداشتی و فواصل
صندلیها اهمیت قائلند! که متأسفانه از
ظاهر عکسهایی که از سالن المپیک
گنبد در سایتها و گروههای خبری و
مجازی منتشر شده ،چنین بر میآید و
کامأل مشخص است که به تنها چیزی
که اهمیت داده نشده ،رعایت فاصلههای
اجتماعی و دستورالعملهای بوده است!
ما هم آرزو می کنیم روزی فرا رسد تا
بدوندغدغه کرونا و اومیکرون و ...شاهد
حضور گسترده تماشاگران در میادین ورزشی
باشیم چراکه معتقدیم تماشاگران سرمایههای
ورزش هستند ،بهویژه حضور هواداران متعصب و
دوآتیشه در میدانهای ورزشی که نعمت بزرگی است
و یقینا بازی بدونتماشاگر ،شور و حالی ندارد .منتها
باید با رفتار و سخنان خود نشان دهیم که به مقررات و
دستورالعملهای صادره از سوی فدراسیونها ترتیب اثر می
دهیم و احترام قائلیم.
قدردان اقدامات عوامل زحمتکش اجرایی مسابقات و
کادر بهداشتی ُ
هیاتهای پزشکی ورزشی شهرهای محل
برگزاری مسابقات هستیم و برای تکتک این عزیزان
آرزوی سالمتی داریم ،اما باید ببینیم ناظران و نمایندههای
فدراسیون تا چه اندازه به وظایفشان واقفند و در این امر
خطیر به دستورالعملهای فدراسیونها ارزش مینهند و
ً
دقیقا مو به مو آنها را به اجرا در میآورند.
تبعیت از قانون و مقررات یک اصل است و تحت هر

شرایطی باید مورد احترام قرار گیرد و به آنها عمل شود.
آیا نهادها و افرادی که هیچ مسئولیتی در برابر این معضل
اجتماعی ندارند و با موضوع بیگانهاند میتوانند تضمین
کنند که با قرار گرفتن تماشاگران کیپ تا کیپ و بدون
استفاده از ماسک اتفاق ناگواری برای بازیکنان ،کادر اجرایی،
داوری و مربیگری و حتی خود تماشاگران پیش نخواهد
آورد؟
اینروزها کشور عزیزمان ایران ،روزگار بدی را سپری میکند
و متأسفانه در طول دو سال گذشته بیش از یک میلیون

تلفات ناشی از ابتال به ویروس کرونا داشتیم .چه عزیزانی را
در این رابطه از دست دادیم ،هنوز هم فوت مهرداد میناوند
و علی انصاریان و دهها عزیز دیگر در تهران و شهرستانها را
فراموش نکردهایم .گرفتاریهای زندگی شخصی ،معیشتی
و مشکالت تهیه و تزریق واکسن کرونا و ...مانع از آن شده
تا قدری با خیال آسوده سر بر بالین بگذاریم.
با نگاهی به عملکرد دوساله فدراسیون والیبال ایران باید
اذعان کنیم که با برگزاری مسابقات به طور تمرکزی و فشرده
باعث شده تا تنی چند از بازیکنان به این ویروس منحوس

و کشنده مبتال شوند که الحمداهلل با اقدامات بهموقع
مسئولینامر بهویژه در باشگاهها فوتی نداشتیم و امیدواریم
از این پس هم نداشته باشیم ،اما بدیهی است طراحی این
دستورالعملها و حضور تماشاگران در سالن مسابقات با
اجرای آن نباید متفاوت باشد و ً
لزوما به این معنا نیست که
طرح ارائه شده خوب و بجاست و مجریان طرح به درستی
وظایفشان را عملی میکنند.
باید نظارت دقیق و کامل بر این امر حاکم باشد ،به این
معنا که چه بسا فرد و افرادی که بهعنوان ناظر انتخاب
میشوند ،سطحینگر باشند و کلیه مقررات را در نظر نگیرند!
ما بارها شاهد این اتفاقات بودهایم که گاهیاوقات افرادی
که بهعنوان نماینده فدراسیون و ناظر فنی به مسابقات
اعزام می شوند ،بخاطر دوستی با مدیران و یا مربیان
پارهای مسائل را نادیده میگیرند و در اجرای وظایف
خود اغماض میکنند و به واقع در عمل موفق
نیستند!
در اغلب اوقات مشاهده شده که بازیها به
حاشیه کشیده شده و نزاع و درگیریهائی
رخ داده که ناشی از ضعف ناظران فنی
و نمایندههای اعزامی فدراسیون بوده
است.
خوب حاال پس از دو سال باتوجه
به حضور تماشاگر و هوادار در
سالن مسابقات باید چه کرد که هم
پروتکلهای بهداشتی و فواصل رعایت
شود و هم اینکه مانع از بروز حواشی و
در نهایت درگیریهای لفظی و خدای ناکرده
فیزیکیشویم!
باتوجه به آنچه که در سطور باال به آنها اشاره شد،
شرایط عمومی و اولیه اجرای طرح جدید مبنی بر حضور
تماشاگران به هنگام برگزاری مسابقات در سالن به طور
حتم و یقین اولویت برتخصص و کارایی ناظرفنی مسابقه
در این حوزه مدیریتی دارد و بینش وسیع ،مدیریت قوی،
هماهنگی با سایر عناصر اجرایی در این امر دخیل هستند.
مسئوالن فدراسیون والیبال بهویژه سازمان لیگ باید بداند
که چه نوع حرکتی را در این راستا پیش گرفته و در بطن
حرکت چه اهدافی نهفته است.
در این مقال قصد ورود به این مورد را ندارم و تنها قصد
و نیت آن را داشتم تا اشارهای داشته باشیم به مدیریت
در اجرای پرشتاب دستورالعملهای اخیر فدراسیون والیبال
برای ورود تماشاگران به سالن مسابقات.

مکث

ادعای عجیب «وزیر ورزش»:

استقالل،پرسپولیس وگلگهرهنوزحذف نشدهاند
حمید سجادی درباره حذف تیمهای فوتبال استقالل و
پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا ،اظهار کرد :انشاءاهلل
که حذف نمیشوند و هنوز امیدوار هستیم ،شش روز
دیگر از فرصت استینافخواهی باقی مانده است و
فدراسیون فوتبال ایران به عنوان عضو  AFCبه دو باشگاه
سه ماه مهلت زمانی داد که هنوز این مهلت تمام نشده
و باشگاهها در تالش هستند تا تکالیفی که از سال ۲۰۱۶
انجام نشده است را انجام دهند.
وی ادامه داد :تیم فوتبال گلگهر هم بود که بدهی
داشت و هشت روز دیر پرداخت صورت گرفت که این
مسئله نیز حل میشود.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه پرسپولیس و
استقالل تا پایان دی ماه در حال تکمیل مدارک بودند و

دو هفته قبل به یکباره از طرف شرکتی که بحثهای
حرفهای سازی  AFCرا دنبال میکند ضرب
االجل پنج روزه آمد ،گفت :در حال
حاضر طرف حساب ما کنفدراسیون
فوتبال آسیا نیست و با این شرکت
طرف هستیم.
سجادی افزود :این درحالی است
که تمامی باشگاههای چین حذف
شدهاند ،عربستان ۱۰
درخواست داشته که با
حذف سه مورد همراه
شده است و در حال
حاضر پرسش ما

این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا چگونه مهلت
فدراسیون خودش را که به رسمیت میشناسد نادیده
گرفته و به یکباره به هواداران و مدیریت دو تیم شوک
وارد کرده است.
به گفته سجادی بحث مالکیت مشترک دو باشگاه
استقالل و پرسپولیس نیز حل شده است.
گفتنی است؛این اظهارات درحالی از سوی وزیر ورزش
و جوانان مطرح شده است که  ۱۷دی ماه سال
جاری کنفدراسیون فوتبال آسیا در اطالعیه
ای رسمی از ابطال قطعی پروانه حرفه
ای سه تیم استقالل ،پرسپولیس و گل
گهر سیرجان و غیبت این سه تیم در
لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.

پای بردیف به پرونده آزمون باز شد؛ ستاره تیم ملی پیشنهاد جدید زنیت را بررسی میکند
سایت « »Bobsoccerروسیه نوشت :آزمون و زنیت هر دو پیشنهادهای ملموسی از چندین باشگاه اروپایی از جمله
لیون دارند .با این حال ،آزمون توافقی برای انتقال با هیچ باشگاه اروپایی انجام نداده است .زنیت به مهاجم ایرانی
پیشنهاد قراردادی جدید با شرایط بسیار مطلوب داده است .آزمون در کمپ تمرینی دبی به زنیت ملحق خواهد شد،
جایی که آینده این مهاجم در مذاکره با کادر فنی و مدیریت باشگاه مشخص خواهد شد.

ورزشی

حرف آخر

همچنان بالتکلیف و البته پرحاشیه؛

محمدرضا ولی زاده
دبیر تحریریه

چند روز پیش سرانجام حکم بازنشستگی «علی مرادی»
امضاء و رئیس فدراسیون وزنهبرداری رفتنی شد تا اهالی
ورزش به آغا ِز فصل تازهای در رشته وزنهبرداری امیدوار
زمان شش شاله
شوند ،آنهم در شرایطی که در مدت ِ
فعالیت مرادی در قامت ریاست فدراسیون ،عالوه بر
حواشی متعدد و بحرانهایی خودساخته ،اهالی اینرشته
مدالآور ،زی ِر وزنه بیتدبیری شرایطِ دشواری را تجربه
کرده بودند.
اما دیماه سال گذشته بود که اخباری پیرامون
بازنشستگی علی مرادی مطرح شد ،گرچه باتوجه
به نزدیکی رئیس فدراسیون وزنه برداری و وزیر
ورزش وقت ،مسعود سلطانیفر با استناد به بندی
در آییننامه سازمان اداری و استخدامی کشور وجود
دارد( ،طبق قانون بازنشستگی هر فردی که باالی ۳۰
سال سنوات خدمت و سن زیر  ۶۵سال دارد ،با اجازه
باالترین مقام دستگا ه مربوطه میتواند سنواتش
دوران ریاست مرادی در فدراسیون
را تمدید کند).
ِ
وزنهبرداری را در تمدید کرد.
آمدن حمید سجادی
اما درنهایت پس از روی کار
ِ
آتش اختالفات مرادی و وزیر ورزش
و شعلهور شدن ِ
دولت سیزدهم که در اوقات اخیر بهشکل محسوسی
عیان شد ،سرانجام سازمان اداری و استخدامی کشور
در نامهای به وزارت ورزش و جوانان ،خواستار رسیدگی
به وضعیت کارمندان بازنشسته این نهاد شد و به دلیل

زیرِ وزنه یبتدبریی!

اینکه علی مرادی هم جزء پرسنل بازنشسته این وزارتخانه
به حساب میآید ،در نامه ابالغی مرادی آمد که او ،با ۳۳
سال سابقه فعالیت ،به استناد ماده  ۱۰۳قانون مدیریت
خدمات کشوری ،از تاریخ اول دی  ۱۴۰۰بازنشسته شده
است و باید مسن ِد ریاست فدراسیون وزنهبرداری را ترک
کند.
وزنهبرداری با مرادی هر آنچه که نباید را
تجربه کرد ،از دوپینگهای سریالی و انحصا ِر
مطلق فدراسیون گرفته ،تا نبو ِد اسپانسر،
بدهیهای متعدد و کاهش
مدالآوری جهانی ،شرایط
نابسامانی بود که باتوجه به
ظرفیت باالی وزنهبرداری
کشور ،جای توجیهی
برای کارنامهکاری علی
مرادی در فدراسیون
وزنهبرداری نخواهد
گذاشت.
اما حاال باتوجه به تاریخ
ابالغ بازنشستگی مرادی
در یکم دیماه ،نزدیک به
یک ماه است که وزارت
ورزش و جوانان هنوز هم
هیچ اقدامی برای تعیین
سرپرستی فدراسیون انجام

پیرامون
نداده است ،در شرایطی که اخباری هم
ِ
تحرکات مرادی برای بازگشت به فدراسیون مطرح
شده است ،صحبتهایی هم مبنی بر دورخیزِ باقری
تصاحب
نایب رئیس فعلی فدراسیون نیز برای
ِ
سمت سرپرستی نیز شنیده میشود که باتوجه به
نگا ِه انحصاری فدراسیون تحت مدیریت مرادی،
بهرهگیری از تیمِ مدیریتی او ،نمیتواند چندان
تحولی را در بر داشته باشد.
گرچه بجز اسامی فوقالذکر ،شاهد مطرح شدن
اسامی افرا ِد مختلفی برای پست سرپرستی
فدراسیون هستیم که باعث ایجاد حرف و
حدیث و موضع گیریهایی در بین خانواده
وزنهبرداری شده است که به حواشی
اینرشته افزوده است.
اما درحال حاضر وزنهبرداری کشور در
شرایط حساسی قرار دارد ،جایی که
اینرشته مدالآور در پرتگاه دوپینگ
قرار گرفته که ممکن است ،حتی کار
را به «تعلیق» وزنهبرداری بکشاند و
برای ورزش کشور هم خطرساز شود .به
هر حال وزارت ورزش و جوانان باید هرچه
زودتر در ابتدا سرپرستِ این فدراسیون
را تعیین کند و سپس با برگزاری مجمع
انتخاباتی شرایط وزنهبرداری را از حالت
فعلی خارج کند.

روزنامه
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سوژه

حاشیه ِ
پشتحاشیه؛

ابهام درخصوص سفر تیم ملی
کشتی آزاد ایران به آمریکا!
بنابر درخواست فدراسیون کشتی آمریکا ،قرار است روز ۲۳
بهمن ماه مسابقهای دوستانه بین دو تیم ایران و آمریکا در
آرلینگتون داالس در ایالت تگزاس برگزار شود و بر همین اساس
نیز هفته گذشته آزادکاران برای اخذ ویزا راهی دبی شدند و
گفته میشود در صورتی که آمریکاییها به همه اعضای کشتی
ایران ویزا ندهند ،این سفر از سوی فدراسیون کشتی ایران لغو
خواهد شد.
بنابراین گزارش چند روز پیش فاکس نیوز به دنبال اظهارات
ضد آمریکایی علیرضا دبیر واکنش نشان داد و نوشت رئیس
فدراسیون ایران گرینکارت دارد و با این شرایط چنین اظهاراتی
را مطرح کرده این در حالی است که شنیده شده دبیر اقامت
خود را  ۷سال پیش باطل کرده است.
در همین راستا سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه
در نشست خبری خود ،در پاسخ به سوالی در ارتباط با خبر
فاکس نیوز مبنی بر اینکه علیرضا دبیر رئیس فدراسیون
کشتی ایران شعار مرگ بر آمریکا میدهد در حالی که خودش
گرینکارت آمریکا دارد و همچنین قرار است تیم ملی کشتی
آزاد ایران نیز به زودی به آمریکا سفر کند ،گفت :تیم ملی
کشتی ایران به دعوت فدراسیون کشتی ایاالت متحده با
توجه به دعوتهای مکرر صورت گرفته در چارچوب مراودات
ورزشی این سفر را در دستور کار داشته است و اساسا سیاسی
کردن فعالیتهای ورزشی و موضوعاتی که روح ورزشی دارد
در تضاد با روح این فعالیتها است .ما سعی کردهایم که
رویدادهای ورزشی را سیاسی نکنیم گرچه ممکن است برخی
این نگاه را داشته باشند.

انحصارمطلق فدراسیون
وزنهبرداری با مرادی هرآنچهکه نباید را تجربهکرد ،ازدوپینگهای سریالی و
ِ
گرفته ،تا ِ
نبود اسپانسر ،بدهیهای متعدد وکاهش مدالآوری جهانی ،شرایط نابسامانی بودکه باتوجه به ظرفیت
باالی وزنهبرداریکشور ،جای توجیهی برایکارنامهکاری علی مرادی درفدراسیون وزنهبرداری نخواهدگذاشت.
مکث

تمام ایرادهای وارد شده به پرسپولیس و استقالل در کمیته بدوی فدراسیون فوتبال؛

جعل و فتوشاپ درباشگاه پرسپولیس!؟

در نواقص اعالم شده از جانب کمیته بدوی فدراسیون فوتبال
ایران که البته مورد توجه  AFCقرار گرفته ،برخی موارد برای
هر دو باشگاه مشترک بوده ،از جمله مشکالت ساختاری
و برخی دیگر هم عجیب و حتی بیسابقه به نظر میرسد.
به طور مثال عدم ارسال مدارک در برخی از بندهای ذکر
شده؛ مورد مشترک دو باشگاه پرسپولیس و استقالل بوده که
ظاهر ًا به دلیل آماده نبودن مدارک و پایان یافتن مهلت ارسال
مدارک صورت گرفته آن هم در شرایطی که پرسپولیس در
این مدت تغییراتی در حوزه مدیریتی نداشته و مدیران این
دو باشگاه نسبت به موضوع آگاهی کامل داشتهاند .باشگاه
استقالل اما در فاصله چند روز به پایان مهلت یعنی در روز 3
ً
طبیعتا مدیران قبلی
مهر با تغییرات مدیریتی مواجه شده و
این باشگاه از اسفندماه سال  1399تا مهرماه  1400برای ارائه
و تکمیل این مدارک فرصت کافی داشتهاند.
موضوع مالکیت مشترک دو باشگاه در نواقص پرونده
پرسپولیس و استقالل مورد اشاره قرار گرفته که میتوان
گفت از حوزه اختیارات آنها خارج بوده و باید از سالهای
گذشته در این خصوص اقدامات الزم صورت میپذیرفت.
طبق این نامه وزارت ورزش مالک  97.5درصد استقالل و 98
درصد پرسپولیس اعالم شده است.
با این وجود موضوعی که عجیب است اینکه در بخش مدارک
ناقص باشگاه پرسپولیس ،ارسال سند جعلی و فتوشاپ شده
قرارداد افسر امنیتی که با تغییر تاریخ در سامانه قرار گرفته به
چشم میخورد .عدم تطبیق تاریخ شروع قرارداد و سال مجوز

حرفهای باز هم به صورت جعلی و فتوشاپ ،بخشی دیگر از
ایرادهای وارده به باشگاه پرسپولیس را شامل میشود.
ارسال بخشی از مدارک بدون ترجمه و ُمهر و تاییدیههای
الزم و حتی ارائه گزارش صورتهای مالی و ترازنامه باشگاه
بدون امضای رئیس و اعضای هیئت مدیره در حالی مطرح
شده که سرپرست فعلی باشگاه پرسپولیس ریاست هیئت
مدیره این باشگاه را بر عهده داشته و عدم امضای این
موارد از جانب وی عجیب به نظر میرسد .اشاره به بدهی
قطعی باشگاه پرسپولیس به کالدرون و دستیارش از دیگر
تفاوتهای نقص مدارک این باشگاه در مقایسه با پرونده
باشگاه استقالل است.
طبق اعالم کمیته بدوی ،گزارش حسابرسی دو باشگاه
پرسپولیس و استقالل که میبایست تا تاریخ  31خرداد
انجام میشده صورت نگرفته و ارائه نشده در حالی که انجام
حسابرسی جزو روال مرسوم باشگاهها در هر فصل بوده و در
این فصل هم با توجه به اینکه دو باشگاه در این مقطع از
ثبات مدیریتی الزم برخوردار بوده و از سال گذشته مدیرعامل
و سرپرست و البته رئیس هیئت مدیره در این سمت حضور
داشتهاند عدم تهیه  ،آماده سازی و ترجمه گزارش حسابرسی
بسیار عجیب و سؤالبرانگیز به نظر میرسد.
موضوع زیان انباشته در نواقص مدارک هر دو باشگاه دیده
میشود که الزم بود مدیرعامل و هیئت مدیره در زمان
مقتضی نسبت به افزایش سرمایه باشگاه با توجه به افزایش
زیان انباشته اقدام میکردند که در این خصوص هم کوتاهی

و اهمال صورت گرفته و مدارک الزم در این بخش ارائه نشده
است .همچنین بدهیهای مندرج در صورتجلسه مجمع
باشگاه استقالل مورخ بهمن ماه سال  1399با صورتهای
مالی خردادماه  1400انطباق ندارد و این موضوع از دیگر
ابهامات موجود در مدارک ارائه شده توسط باشگاه استقالل
بوده است.
در نهایت به نظر میرسد اصلیترین مشکل پرونده حرفهای
سازی باشگاه پرسپولیس عالوه بر مشکالت و نواقص
مشترک دو باشگاه ،موضوع بدهی به کالدرون و دستیارش
بوده که این مسئله در نواقص پرونده باشگاه استقالل
دیده نمیشود .دیگر موضوع قابل توجه ،جعل و استفاده
از فتوشاپ در تکمیل مدارک باشگاه پرسپولیس است که
کمیته بدوی طبق اعالم  AFCبه دو مورد کام ًال مشخص
در این خصوص اشاره کرده در حالی که در موارد مشابه،
استقالل به دلیل آماده نبودن بخشی از مدارک نتوانسته
مستندات الزم را تکمیل و بارگذاری کند اما در بین اسناد
این باشگاه موارد جعل و فتوشاپ اعالم و گزارش نشده
است.
با این وجود به نظر میرسد هر چند تغییرات مدیریتی در
روند تکمیل و ارائه مدارک استقالل تاثیرگذار بوده و شاید
مدیران قبلی این باشگاه در روزهای پایانی فعالیت خود
نسبت به تکمیل و ارائه صحیح مدارک بیتوجه بودند اما
ارائه و آماده سازی بخشی از این مدارک ارتباطی به هفته
اول مهرماه نداشته است.

پسازبرگزاریمجمعانتخاباتی؛

محسن رضوانی به عنوان رئیس
فدراسیون شنا ابقا شد
مجمع انتخاباتی فدراسیون شنا ،شیرجه و واترپلو به
ریاست محمد پوالدگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و
حرفه ای وزارت ورزش در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
این انتخابات در شرایطی آغاز شد که رضاخانی شامگاه
یکشنبه از حضور در مجمع اعالم انصراف کرد .محمد بابایی
دیگر متقاضی ریاست بود که با غیبت در محل مجمع کناره
گیری خود را اعالم کرد.
بدین ترتیب رای گیری برای انتخاب رئیس چهار سال
آینده فدراسیون شنا ،شیرجه و واترپلو تنها با حضور
محسن رضوانی به عنوان تنها کاندیدا برگزار شد .وی
با کسب  ۵۵رای از  ۵۸عضو مجمع به عنوان رئیس
فدراسیون ابقا شد.
پس از آن رای گیری برای انتخاب اعضای هیات رییسه
برگزار شد :نایب رییس :شهناز ورنوس  ۵۲رای نایب
رئیس اول شد .محمدعلی آبادی  ۵۱رای نایب رئیس
دوم شد.
خزانه دار :محمد صالحی با  ۵۲رای خزانه دار شد .کارشناس
خبره :حمیدرضا اسکندریون با  ۵۶رای کارشناس خبره شد.
کارشناس خبره زنان نیز به دلیل معرفی نشدن انتخاب
نشد .نماینده باشگاه ها :امیر عباس لشگری با  ۳۸رای.
نماینده هیاتهای استانی :پیمان گرامی با  ۳۸رای.
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