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به مقام شامخ شهادت نائل گشتند را گرامی میدارد

گزارش

«مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان
غذا و دارو» پاسخ داد:

چرا دارو ناگهان گران شد؟

«دکتر حمیدرضا اینانلو»  -مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل
سازمان غذا و دارو -درباره وضعیت بودجه دارو در سال
 ،۱۴۰۱گفت :امسال حدود  ۳.۱میلیارد دالر به حوزه دارو
و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده بود که البته باید
توجه داشت حدود  ۲میلیارد دالر آن را تا نیمه اول سال
اختصاص داده بودند و مابقی با تاخیر تخصیص یافت که
این تاخیر مشکالتی را در تامین دارو ایجاد کرد.
وی درباره مابه التفاوت ارز تخصیص یافته امسال در حوزه
دارو نسبت به سال گذشته ،گفت :درباره مابهالتفات ،این
پیشبینی وجود دارد که اگر بحث تک نرخی شدن ارز
مطرح شود ،برآورد ما این است که به نوعی یارانهای که
به ارز ترجیحی داده میشد و منابع حاصل از ارز ترجیحی
برای دارو و تجهیزات پزشکی حدود  ۹۵هزار میلیارد تومان
است که قاعدتا با مکانیسم انتقال به سازمانهای بیمهگر
میتوانیم همچنان محافظت مالی از بیماران را برای
ت از جیب بیماران داشته باشیم.
جلوگیری از افزایش پرداخ 
اینانلو ادامه داد :مابهالتفاوت ارز امسال نسبت به سال
گذشته نزدیک به هم بوده و خیلی متفاوت نیست ،اما
باید توجه کنیم که امسال با دو پیک سنگین کرونا مواجه
بودیم و قاعدتا بخشی از داروهایی که ما در حوزه کرونا
مصرف کردیم ،از همین منابع ارزی تخصیص یافته بوده
است.
وی گفت :ارزی که بنا است به دارو داده شود ،چند
مولفه دارد؛ یکی اینکه ارز ما باید مناسب ،به اندازه و در
زمانبندیهای مناسب داده شود .همچنین نوع ارزی که
برای تامین منابع دارویی نیاز داریم ،باتوجه به اینکه منابع
دارویی ما متنوع بوده و از کشورهای مختلف و متعددی
اعم از هند ،چین ،اروپا و ...تامین میشود ،از نظر تنوع باید
به گونهای باشد که به موقع و به اندازه کافی بتوانیم دارو
را در اختیار بیماران قرار دهیم.
اینانلو درباره تخصیص مستقیم منابع به واردکنندگان دارو
یا به بیمهها ،گفت :اگر منابع به تامینکنندگان داده شود،
درست است که قیمت دارو را پایین میآورد ،اما این قیمت
پایین دارو ،خودش جذابیتهایی دارد که دارو از کانالهای
توزیع رسمی خارج شود و بحث قاچاق معکوس را به دنبال
دارد .همچنین میتواند بحث مصرف القایی و افزایش
مصرف غیرمنطقی دارو را به دنبال داشته باشد .این درحالی
است که روشهایی در دنیا وجود دارد و آن هم این است
که تخصیص منابع بهینه باشد؛ یعنی همان تخصیص
منابع به بیمهها ،که روشی است که آزموده شده و تجربه
آن در کشور وجود داشته و امیدواریم این اتفاق رخ دهد.
وی درباره احتمال افزایش قیمت دارو با تک نرخی شدن
ارز و تخصیص مابه التفاوت نرخ ارز به بیمهها برای جبران
هزینههای دارویی مردم ،گفت :قاعدتا با این اقدام قیمت
اصلی دارو واقعی میشود ،اما اگر بتوانیم این منابع را
به بیمهها پرداخت کنیم ،قاعدتا پرداختی بیمار تفاوتی
نخواهد داشت.
اینانلو درباره علت افزایش قیمت دارو در شش ماهه
دوم امسال نیز گفت :قیمت دارو جزو اقالمی است که از
مولفههای متعددی متاثر میشود که میتواند متاثر از رشد
قیمت نهادههایش ،افزایش قیمت داشته باشد .همچنین
بحث هزینههایی مانند دستمزد ،انرژی ،بورس و ...نیز وجود
دارد که هزین ه است و قیمت دارو را متاثر میکند .همچنین
بخشی از افزایش قیمت دارو میتواند متاثر از این باشد که
به دلیل تاخیر در تخصیص ارز ،برخی داروهایی که تولید
داخلی هستند و نوع خارجی آنها هم وجود دارد و قاعدتا
اولویت ما حمایت از داروهای تولید داخل است ،ممکن
است ارز آن تغییر کند و روی قیمت دارو تاثیر بگذارد.
وی درباره پیشبینی افزایش باالی  ۱۵درصدی قیمت دارو
نیز گفت :باید توجه کرد که عدد تورم عمومی که در کشور
اتفاق میافتد ،چند برابر این عدد است و دارو هم قاعدتا
مستثنی نیست.

داستان جلد

پس از گذشت ۳۳سال از پایان جنگ؛

هنوز هم «هللا» پاسدا ِر حرمت خون شهیدان است
اسالمی حرف میزنیم ،منظورمان جمهوری اسالمی همه
شهداست ...یکی از آنها ،همین آقا «مهدی تیموری»
-رزمنده جوان لشکر  ۱۰سیدالشهدا(ع) تهران -است که

رضا شاعری
نویسنده

باذن اهلل...
 ۳۳سال از جنگ گذشته اما معتقدم که «اهلل» هنوز
هم پاسدار حرمت خون شهیدان است .خون بچههای
مومن و متقی که به معنای واقعی کلمه در مسیر
ً
حتما حرمت دارد در نزد حضرت
انسان کامل بودند،
رباالرباب ...تمام انبیاء آمدند و مشتاق بودند ،یاران
رزمندگان ما در هشتسال جنگ
و همراهانی چون
ِ
تحمیلی داشته باشند ،که تا پای جان برای زندگی
موحدانه و الهی بایستند .همه آنان تالش کردند تا
انسان تربیت کنند ،انسانی که بشود همین بسیجیهای
مومن که چشم از زرق و برق دنیا شسته بودند تا راه
اسالم پایدار شود و پرچم سیدالشهداء جان بر زمین
نیُفتد.
بدا به حال مسئولی که به خون شهیدان خیانت میکند،
لیکن ما باید حواسمان باشد که وقتی از جمهوری

در کشاکش کربالی پنج ،جانپناه نداشت اما در برابر
تانکهای بعثیها ایستاد تا خط را نگه دارد.
ً
ظاهرا دستِ
گرچه دشمن بعثی با حمایت غرب و شرق

خداجوی روحاهلل که باشی،
برتر داشت ،اما بسیجی
ِ
میایستی در برابر تانک تا دفاع کنی از خاک و وطنت
که ثابت کنی ما فرزندان مکتب عاشوراییم ،که ثابت کنی
فرزند مکتب عباسبنعلی(ع) هستی و با غیرت دینی
زندگی کرده و با غیرت دینی به شهادت برسی ...با تاسی
به همان علمدار رشیدی که دو دستش برای امام عاشورا
داد و فرمود« :واهلل ان قطعتموا یمینی انی احامی ابدا
عن دینی» همین که معتقدی حتی در نبرد تن و تانک
هم دست باالتر از آن خدا است.
در میدان نبرد با شجاعتمندی در برابر پیشروی ماشین
جنگی دشمن بعثی همچون سرو میایستی و آتش
آرپیجی را میگشایی به سمت دشمن .آنقدر که حتی
تیر بر قلبت بنشیند و جرعه شهادت را سر کشی .بیشک،
شهادت مهدی تیموری جوان ،داستان راستانی است با
پایانی باز...
اگر چه خودش در  ۱۴اسفند  ۶۵در کربالی شلمچه شهید
شود و حضور مادی در این عالم نداشته باشد ،اما حتی
اگر نباشد ،راهش را شهدای دیگر و مهدیهای دیگری در
جبهههای بینالمللی مقاومت ادامه میدهند .یکی هم
مث ًال مهدی نوروزی است که میشود شیر سامرا ،آری
خون شهید برکت دارد...
هیهات! شهادت ُمهر ختام زندگی شهید نیست؛ و
شهادت تازه آغاز ماجرا است...

یکی از آنها ،همین آقا «مهدی تیموری» -رزمنده جوان لشکر  ۱۰سیدالشهدا(ع) تهران -است
که درکشاکش کربالی پنج ،جانپناه نداشت اما در برابر تانکهای بعثیها ایستاد تا خط را نگه دارد.
ِ
خداجوی روحاهلل که باشی،
دست برتر داشت ،اما بسیجی
گرچه دشمن بعثی با حمایت غرب و شرق ظاهر ًا
ِ
میایستی در برابر تانک تا دفاع کنی از خاک و وطنت که ثابت کنی ما فرزندان مکتب عاشوراییم ،که ثابت
کنی فرزند مکتب عباسبنعلی(ع) هستی و با غیرت دینی زندگی کرده و با غیرت دینی به شهادت برسی...
حوادث و انتظامی

بهداشت و سالمت

«رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی کشور» پاسخ داد:

یک «متخصص بیماری های عفونی» پاسخ داد:

زمان دسترسی به مواد مخدرکمتر
ازتهیه پیتزا یا ساندویچ است؟

ویروس امیکرون تا چند
روزمنتقل میشود؟

«سردار مجید کریمی»  -رئیس پلیس مبارزه
با مواد مخدر فرماندهی انتظامی کشور -در
گفتوگویی درباره اظهارنظرهایی که هراز
چندگاهی در رابطه با زمان کوتاه و چند
دقیقهای دسترسی به مواد مخدر مطرح
میشود ،اظهار کرد :من این اظهارنظرها را
ً
اساسا تأعید نمیکنم ،بنده نزدیک به سه دهه
است که در این حوزه -مقابله با مواد مخدر -کار
میکنم حتی اگر من با لباس شخصی به پارک شوش بروم ،آیا کسی به من مواد مخدر
میفروشد؟ ً
قطعا اینگونه نیست .وی تصریح کرد :فروشندگان مواد مخدر با افراد خاصی
کار میکنند ،ساقیان مواد مخدر از ترس بازداشت توسط پلیس یا اینکه به قانون سپرده
شوند ،بررسیهای زیادی درباره خریدار مواد مخدر انجام میدهند تا ببیند وی به طور مثال
مأمور پلیس یا مصرفکننده است یا خیر .بله ،امکان دارد در مناطق آلوده ،ارائه و عرضه
مواد مخدر بیشتر از سایر نقاط شهر باشد اما اینکه در نقاط مختلف شهر فردی اراده کند
که مواد مخدر در مدت پنج دقیقه به دست وی برسد ،خیر اینچنین نیست و در این رابطه
قدری غلو شده است.
این مقام انتظامی متذکر شدً :
بعضا در رسانهها میبینم که عنوان میشود مواد مخدر زودتر
از یک پیتزا یا ساندویچ دست مصرفکننده میرسد؛ در اینکه مواد مخدر وجود دارد ،شکی
نیست ،متأسفانه در نقاط آلوده مواد مخدر وجود دارد و ما نیز درصدد شناسایی و و برخورد
با فروشندگان مواد مخدر هستیم.

«دکتر حسین زمانیان»  -متخصص بیماری
های عفونی -با بیان اینکه مدت سرایت سویه
ُ«امیکرون» نسبت به سویه «دلتا» کمتر شده،
گفت :در سویه دلتا فرد بیمار تا سه هفته قابلیت
انتقال و سرایت بیماری به دیگران را داشت که
این مدت در سویه ُ«امیکرون» کاهش یافته
است .اوایل شیوع این سویه تصور بر این بود
که تا یک هفته این سویه قدرت سرایت دارد
که هم اکنون زمان آن بیشتر شده و  ۱۰تا  ۱۴روز برای سرایت این سویه تخمین زده میشود.
این متخصص بیماری های عفونی گفت :در همین راستا توصیه میشود افراد حتما هفته اول
را در قرنطینه مانده و هفته دوم با رعایت جدی پروتکلها و بویژه استفاده از ماسک میتوانند
از قرنطینه خارج شوند .برخالف تصور اولیهای که در خصوص آن وجود داشت که ریه را درگیر
نمیکند ،حاال شاهد موارد بسیاری از درگیری ریه در بیماران هستیم .در حال حاضر بسیاری
از تخت های ویژه با بیماران مبتال به ُامیکرون پر شده و برخی از آنها  ۸۰تا  ۹۰درصد درگیری
ریه دارند.
دکتر زمانیان گفت :عالئم سرفه بسیار ،تنگی نفس و کاهش سطح اکسیژن خون نشانه
های درگیری ریه است و افراد در صورت مشاهده این عالئم باید سریعا به پزشک
مراجعه کنندُ .امیکرون نسبت به سویه های قبلی خفیفتتر است ،اما این به معنی
بی خطر بودن این سویه نیست و خطر آن قطعا برای افرادی که واکسن نزده اند به
مراتب بیشتر است.

تاثیر شگفت انگیز ویتامین دی بر درمان کرونا!
مطالعهای جدید که از آوریل  ۲۰۲۰تا فوریه  ۲۰۲۱انجام شده نشان میدهد  ۸۷درصد بیمارانی که حال وخیم پیدا کردهاند کمبود
ویتامین دی داشتند .طبق این مطالعه احتمال وخیم شدن حال افرادی که کمبود ویتامین دی دارند  ۱۴برابر بیشتر از افراد دیگر
است .محققان این مطالعه میگویند ویتامین دی میتواند به سیستم ایمنی بدن برای مقابله با ویروس کمک کند.

اجتماعی

نگاه
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و همچنان نیازمندِ یکنظارت؛

اَ
لاکسب حبیبهللا
ُ

داود مبهوت
نویسنده و روزنامهنگار

در گذشتههای دور ،وقتی که شخصی میخواست کسب و
ً
حتما باید از نظر فقهی تا اندازهای
پیشهای را شروع کند،
با قواعد معامالت و نحوه تعامل با مشتری آشنا میشد
و انواع خرید و فروش حالل و حرام را میشناخت .حتی
بعضی تاکیدشان در حدی بود که توصیه برخواندن کتاب
«المکاسب» شیخ مرتضی انصاری میکردند و معتقد بودند
عدم آگاهی از بیع(داد و ستد) صحیح میتواند صاحب کسب
را در آخرت در ورطه هالکت اندازد.
اما خرید و فروش و آشنایی با قواعد آن یک طرف ،اخالق و
نحوه برخورد با مشتری از طرف دیگر از جمله شاخصههایی
بود و هست که خود نیاز به گذران سالها تجربه دارد .بیش
از چند دهه از زمان وجود افرادی چون :مرحوم شیخ رجبعلی
خیاط و مرحوم ُمرشد چلویی میگذرد و هماکنون نیز شاید
بتوان در گوشه و کنار ،اشخاصی چُ نین دلسوخته را یافت.
کاسبانی که معامله بر ثواب آخرت و رضایت حضرت دوست
را بر چند دینار دنیوی ترجیح دادهاند و همواره عالم را محضر
خدا دانسته و خدمت به آفریدگان الهی را راه نجات و میا نبُر
عزت یافتن در پیشگاه ایز ِد منان میدانند.
این افراد همان ُدرهای حقیقی و کمیابی هستند که مصداق
َبیب ِاهلل و ا َِّن
حدیث معصوم(ع)اند که فرمودند«َ :ا
لكاسب ح ُ
ُ
َ
ُحب المُ َت َحر َِّف( ».آدم کاسب حبیب خداست .خداوند
اهلل ی ُّ
انسان صاحبفن و حرفه را دوست میدارد(.لئالیاألخبار،
ج  ،٣ص  )٢٧٧یا مواهبالرحمان فیتفسیر القرآن ،سید
عبداالعلی سبزواری ،ج  ،3ص .170
اما در کنار چنین گوهرهای کمیابی در هر صِ نف و پیشهای

هستند اشخاصی که چشم را بر روی اِنصاف بسته و عالوه
بر ِرندی ،مشتری را چون کیسهای پر از َزر تصور میکنند و
اعتقادشان تنها بر سرکیسه کردن خلقاهلل است .بعضی از این
سود جویان نه امیدی به عِقاب دارند و نه ترسی از حِساب.
در ادامه برای تشریح
ُسخن میافزائیم که
بر اساس قواعد حقوق
مدنی در کسب و کار در
صورتی که اگر شخص
خریدار در انجام معامله
صحنه عقد را ترک نکرده
و مبیع دارای عیب
باشد ،میتواند معامله
را یکطرفه فسخ کند و
ثمن آن را پس بگیرد.
حتی اگر مورد معامله
دارای ویژگیهایی که
خریدار در معامله شرط کرده نباشد و وی صحنه معامله را
ترک کرده باشد؛ میتواند در فاصله زمانی کوتاه و در چارچوب

شروط ضمن عقد ،مبیع را به فروشنده پس داده و ثمن
را دریافت کند .نظر به این که در حال حاضر بیشتر خرید
و فروشهای روزمره در قالب الفاظ و یا حتی اشارات و یا
جمالت کوتاه(بدون ادای صیغه عقد و به شکل معاطاتی) بین
متعاملینصورتمیگیرد
و متن مکتوبی بین
آنها َرد و بدل نمیشود،
در نتیجه رفع اشکال در
معامله و پس گرفتن
جنس فروخته شده
بیشتر به رضایت فروشنده
محدود شده تا رعایت
حقوق حقه مشتری و
همین امر میتواند باعث
ایجاد اختالف و جر و
بحث و گاهی هم زد و
خورد بین آنها شود.
با توجه به مباحث عنوان شده و لزوم شناخت حق و حقوق
دوطرف معامله و رعایت قوانین حقوقی بین متعاملین ،اما

گفتنی است محبت و انسانیت را باید فراتر از هر قاعده و
قانونی در نظر گرفت .بر همین اساس اگر روزی شاهد آن
بودیم که بعضی کاسبان مردم دار باالی سرشان با خطی
خوش مینوشتند :نسیه و وجه دستی داده میشود به
قدر قوه .اما متاسفانه هم اکنون و با گذر زمان ناظریم
که تعدادی فروشنده مال دوست در باره بعضی اجناس
که میشود آن ها را پس گرفت و یا حتی تعویض کرد
مینویسند :جنس فروخته شده به هیچ عنوان پس گرفته
نمی شود .قاعده خارج از چارچوبی که همخوانی چندانی با
قوانین حقوقی و بهخصوص اخالقی نداشته و نشان دهنده
ِرندی بعضی فروشندگان در راه و روش کسب مردم دارانه
است.
کسبی که گاهی در آن شاهد بر کمفروشی و معیوبفروشی
مبیع به مشتریان نیز هستیم .امری که دیگر آن را نمیتوان
حرکت در جهت مردم داری و یا به دست آوردن رضایت الهی
برشمرد؛ و ً
قطعا نیازمند اشراف شدید مراجع نظارتی و در
بعضی مواقع برخورد قانونی با تعدادی کاسب غیر حبیباهلل
دارد .البته قلیلاند چنین افرادی .اما همین تعداد اندک نیز
باعث به خطر انداختن جایگاه کسب و کاراند.

ً
حتما باید از نظر
درگذشتههای دور ،وقتی که شخصی میخواست کسب و پیشهای را شروع کند،
فقهی تا اندازهای با قواعد معامالت و نحوه تعامل با مشتری آشنا میشد و انواع خرید و فروش حالل و
حرام را میشناخت .حتی بعضی تاکیدشان در حدی بود که توصیه برخواندن کتاب «المکاسب» شیخ مرتضی
انصاری میکردند و معتقد بودند عدم آگاهی از بیع(داد و ستد) صحیح میتواند صاحب کسب را در آخرت
در ورطه هالکت اندازد.
گزارش

بحق «نیازمندان» نشوید؛
آقایان مسئول! مانع تحقق رؤیاهای ِ
ِ

ِ
حاکیت یس و اندی سال مرارت!

به گزارش روزنامه «دنیای هوادار»؛ چهارده
تعاونی مسکن از سازمانها ،ارگانها و
مطبوعات معتبر نظام به جهت رفع مشکل
مسکن اقشار آسیبپذیر اعضای خود در سال
 1368زمینی در منطقه مهرشهر روبروی درب
شرقی فرودگاه پیام بهصورت مشاع با متراژ
حدود  94هکتار از بنیاد مستضعفان خریداری
کردند .بنیاد مستضعفان در اجرای فرمان هشت
مادهای حضرت امام (ره) متوجه میشود که این
زمین غیرقابل فروش است و در نتیجه با سازمان
زمین شهری توافق میکنند که درقبال اخذ وجه،
این زمین را به تعاونیهای مسکن و در ازای آن
 30درصد درآمد حاصل از فروش را به سازمان
زمین شهری تعلق گیرد و درحقیقت مشارکت
بنیاد مستضعفان! و سازمان زمین شهری! که
ماهیت هر دو کمک به مستضعفان و یاری
رساندن به خانهدار شدن نیازمندان جامعه بود،
ً
صرفا به جهت منافع سازمانی خود مشکل بزرگی
را در سر راه تعاونیها قرار دادند و از این مرحله
دردسر و مشکالت تعاونیها شروع میشود و به
این صورت که در قرارداد منعقده بین سازمان
زمین شهری (به نمایندگی از بنیاد مستضعفان)
بهعنوان فروشنده و هریک از تعاونیها ،بندی
را اضافه میکنند که« :خریدار با علم و آگاهی
از موقعیت زمین ،اقدام به خرید زمین کرده

است».
اعضای هیأت مدیره تعاونیها بهدلیل ناآگاهی
از مسائل حقوقی و همچنین عدم تحقیق از
وضعیت زمین و ً
صرفا اعتماد به سیاستکاری
دو سازمان معتبر بنیاد مستضعفان و
زمین شهری که هر دو ارگانهای انقالبی و
تشکیلشده بعد از انقالب هستند ،اقدام به عقد
قرارداد و در نهایت با حضور در دفترخانه اسناد
و مدارک زمین بهنام
هریک از تعاونیها انتقال
مییابد.
از آن زمان و تاکنون
که نزدیک به  32سال
میگذرد ،هیأتهای
مدیره تعاونیها باتوجه
به اختیاراتی که داشتند
پیگیر مجوزهای الزم
جهت رفع مشکل و
درنهایت جواز ساخت بودند که ادارات متولی
صدور مجوز متأسفانه اعالم میکردند زمین
تعاونیها فاقد کاربری میباشد و این مشکل
تا سال  1393به درازا کشید و از آن سال جهت
فعالیت و پیگیری متمرکز و یکپارچه ،چهارده
تعاونی همصدا گردیده تا در یک قالب یکسان و
هماهنگ جهت رفع مشکل اقدام نمایند و ً
نهایتا

پس از روی کار آمدن دولت محترم سیزدهم و
از ابتدای سال  1399با ارتباطات و جلساتی که
با مسئولین وزارت راه و شهرسازی برقرار گردید،
ازسوی وزارتخانه تصمیم بر این شد که زمین
تعاونیها در قالب طرح اقدام ملی مسکن بر
روی زمین پیاده شود و موافقت نیز صورت
گرفت.
تمامی چهارده تعاونی مسکن با تشکیل جلسه

و طی نامهای متفقالقول موافقت خود را با
پیادهسازی طرح اقدام ملی مسکن بر روی
زمینی که تحت مالکیت تعاونیها بود ،به اداره
کل راه و شهرسازی استان البرز اعالم کردند
ولی متأسفانه اداره کل راه و شهرسازی استان
البرز طی این دو سال به عناوین مختلف از
پیادهسازی طرح اقدام ملی مسکن بر روی زمین

سر باز زده و طفره میرود.
سی و اندی سال دولتهای مختلف نهتنها گره
از این مشکل باز نکردند ،بلکه بر مشکالت آن
افزودند و حتی در برههای از این دوران سی
و چند ساله اداره کل صنعت ،معدن و تجارت
استان با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی ،مجوز
برداشت شن و ماسه از زمین تعاونیها بدون
اینکه کسب اجازه از تعاونیها را گرفته باشد،
صادر کرد! درحال حاضر
نزدیک به  4000عضو
چهارده تعاونی همچنان
چشم امید به رفع مشکل
زمین و خانهدار شدن
خود دارند و تعدادی از
اعضا هم فوت کرده و
وراث آنها پیگیر موضوع
هستند.
دولت سیزدهم با شعار
ساخت چهار میلیون مسکن روی کار آمد و
خوشبختانه هم ریاست محترم جمهور جناب
آقای رئیسی و هم وزارتخانه متبوع آن بر این
موضوع تأکید داشته و دارند و حال این سؤال
مطرح است که خوشبختانه بخشی از این پروژه
اقدام ملی مسکن که همان زمین مناسب است،
مهیا بوده و خود تعاونیها زمین خود را دراختیار

این طرح قرار خواهند داد و اعضای تعاونیها
نیز از قشر نیازمند جامعه هستند ،پس چرا اداره
کل راه و شهرسازی استان البرز که زیرمجموعه
وزارت راه و شهرسازی است ،در مسیر تحقق این
شعار کارشکنی کرده و مانع رفع مشکل تعاونی
چهاردهگانه و همینطور عمل به تعهد اصولی و
اخالقی دولت سیزدهم که همانا رؤیای خانهدار
شدن قشر ضعیف جامعه است ،میگردد!؟ تا
چه زمانی  4000عضو تعاونیها که به سختی
سی و اندی سال پیش با فروش حتی فرش زیر
پایشان اقدام به خرید زمین کردند ،چشم انتظار
رؤیای خانهدار شدن خود باشند و این آرزو را
به گور ببرند!؟
در خاتمه از مسئولین محترم در وزارت راه و
شهرسازی و همچنین استاندار محترم تقاضا
داریم دستور فرمایند؛ این زمین که متعلق
به چهارده تعاونی موسوم به تعاونیهای
چهاردهگانه است از هر طریق ممکن چه با
مشارکت در طرح اقدام ملی مسکن ،تغییر
کاربری و اجازه ساخت مسکن توسط تعاونیها
(درحال حاضر اطراف این قطعه زمین با کاربری
مسکونی مشغول ساخت و ساز هستند) ،دادن
معوض و یا هر راهکار مناسب ،رؤیای خانهدار
شدن اعضای تعاونیها را بعد از گذشت سی و
اندی سال به واقعیت تبدیل کنند.
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«اُمیکرون» چه مدت روی پوست و سطوح میماند؟
سوری ،اپیدمیولوژیست اعالم کرد :واریانتهای قبلی کرونا هیچ کدام بیش از  ۲۰ساعت بر روی پوست و سطوح
نمیماندند ،اما در حال حاضر تحقیقات نشان میدهد که ُامیکرون ممکن است حتی تا هشت روز بر روی پوست
و سطوح بماند.

البرز

«امام جمعه کرج» مطرح کرد:

سواد رسانهای ،ابزار
مقابله با جنگ نرم

آیتاهلل سیدمحمدمهدی حسینیهمدانی در خطبه دوم
نماز جمعه این هفته کرج با تبریک حلول ماه شعبان،
اظهار داشت :این ماه مقدمه ورود به ماه رمضان است و
باید در مورد اجرای اعمال این ماه اهتمام داشت ،روزه ماه
شعبان پریشانی و افسردگی خاطر را از بین می برد ،افزود:
روزه ،عبادت  ،تضرع ،استغفار و صدقه به درگاه خداوند
متعال در این ماه بسیار توصیه شده است.
امام جمعه کرج با بیان اینکه فرهنگ قرض و قرض
الحسنه باید در جامعه ترویج شود ،بیان کرد :قرض الحسنه
سنت حسنه ای است که بسیاری از گرفتارها را در جامعه
اسالمی مرتفع می کند .قرض الحسنه و کمک به همنوع
چند برابر ثمره دنیایی و آخرتی دارد ،درختکاری و ترویج
این فرهنگ باید حتما در دستور کار قرار گیرد و در استان
البرز نیاز است که به موضوع درختکاری و حفظ فضای
سبز توجه شود .ما در نابودی منابع طبیعی و ذخایر استاد
هستیم ،درختکاری و ترویج حفاظت از محیط زیست باید
در جامعه ترویج شود.
امام جمعه کرج با اشاره به سالروز والدت امام حسین
(ع) و تبریک روز پاسدار به همه زحمتکشان این حوزه
گفت:یکی از وجوه شبیه نهضت عاشورا با انقالب اسالمی
جنگ نابرابر و مظلومیت جبهه حق است و کسانی که در
این جبهه هستند ،باید روحیه تکلیف گرا داشته و با ایمان
قوی اهل ایثار و از خود گذشتگی باشند.
حسینیهمدانی با بیان اینکه پاسداران انقالب اسالمی
با این روحیه در مقابل هجوم توطئههای سهمگین و
فتنههای پیچیده استکبار و عناصر داخلی ایستادگی و
از اسالم و انقالب دفاع میکنند ،افزود:کمبودهای مادی
و نقصان با تالش جهادی پاسداران انقالب اسالمی از بین
رفته است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با بیان اینکه دشمنان
نقش سپاه را در پیشبرد انقالب و تبدیل ایران به یک قدرت
برتر منطقه ای و شکل دهی به جبهه مقاومت و بیداری
اسالمی و به شکست کشاندن آمریکا و رژیم صهیونیستی
در منطقه را به خوبی می دانند ،متذکر شد :این عزیزان
همیشه در کانون تهاجم بیگانگان و دشمنان و جریانهای
ضد انقالب و لجن پراکن خارجی هستند و متاسفانه گاهی
دوستان نادان هم به این مسیر و هدف کمک می کنند.
حسینیهمدانی با اشاره اینکه شناخت این نهاد از نظر
نقش و ماهیتی که برای انقالب و اسالم دارد برای مردم به
ویژه جوانان در گام دوم انقالب یک ضرورت است ،گفت:
این را دشمنان انقالب و استکبار جهانی بدانند که در دفاع
از انقالب و ایران ملت ایران همگی پاسدار هستند.
امام جمعه کرج با اشاره به اینکه رویکرد ظلم ستیزی و
استکبار ستیزی نظام اسالمی که عده ای را نارحت کرده از
مصادیق جهاد است ،گفت :ما این دشمن لجوج را که در
مذاکرات هم به دنبال کارشکنی است هر جمعه با شعار
مرگ برآمریکا یاد می کنیم.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به اینکه جهاد در
مقابل جنگ نرم امپراطوری خبری استکبار جهانی مصادیق
دیگری از جهاد است ،گفت :این جهاد از مصادیق جهاد
اولویت دار در شرایط کنونی است .امروز صحنه جنگ
عوض شده است و دشمنان به جایی تصرف خاک به
دنبال تسلط بر دل و ذهن و افکار عمومی هستند ،برای
این جنگ باید به سرعت ورودی ها خود را محکم کنیم
و کوتاهی در فراهم کردن شبکه ملی اطالعات پذیرفته
نیست و یکی از مصادیق در این حوزه جهاد تبیین است.
وی اشاره به این موضوع مهم دیگر سواد رسانه برای حضور
امن در فضای مجازی است ،ادامه داد :امروز بیشترین
تحرکات بر علیه ایران اسالمی تحرکات تبلیغات و جنگ
نرم است و تبلیغات برای سوار شدن بر افکار عمومی از
سوی دشمن به شدت در حال افزایش است.

استان ها

یادداشت

داستان دنبالهدار ساختمان سازی در کالنشهر کرج!

هفتخان +چند خان
روح اهلل نیاخلیلی
نویسنده

بعد از سپری شدن  ۷ماه پر فراز و نشیب عملیات
اجرایی ساختمان علیآقا در مورخ روز شنبه بیست و
نهم آبان آغاز شد .بنظر خودم فیل عظیمی هوا شده
بود .فرایندهای پیچ در پیچ ماههای گذشته چنان فکرم
را به خود مشغول کرده بود که پاک فراموش کردم
زمین علی آقا،
ساختمانسازی به آب و برق نیاز دارد و ِ
فاقد انشعاب آب و برق است!
گرفتن این انشعابها به تنهایی داستانی چند قسمتی
است که قصد ندارم در این مجال به شرح و تفسیر آن
بپردازم .علی آقا با یکی از همسایهها صحبت کرد و
ایشان هم موافقت کردند در ازای پرداخت مبالغ قبوض
تا زمان برقراری انشعاب آب و برق به ما دو رشته
سیم و یک انشعاب موقت آب واگذار نماید .با
علی آقا صحبت کردم ،یک کانکس دست دوم
بههمراه مقداری پروفیل و ورق کرکرهای آبی
و سفید خریداری کردیم ،تا زمین رنگ و
بوی یک کارگاه ساختمانی به خود گیرد.
نگهبانی اختیار کردیم و وارد فاز خاکبرداری
شدیم ،که خدا را شکر هر دو طرف زمین
علی آقا ساختمانهایی بودند که زیرزمین
داشتند ،بنابراین خود را مشمول اجرای سازه
نگهبان فرض نکردیم.
اما به محض اتمام خاکبرداری ،برادران غیور
پلیس ساختمان تشریف آوردند ،فرمودند :حضرت
آقا ناظر سازه گزارش داده سازه نگهبان اجرا نشده!
چه کنیم؟ با ناظر سازه تماس گرفتم ،گفتم جناب
مهندس ساختمانهای مجاور ما زیرزمین دارند چرا
باید سازه نگهبان اجرا کنیم؟ گفت عزیز! شما نقشه
سازه نگهبان دارید من هم ناظر هستم و مسئول و البته
معذور! هرچه جلوتر میروم بیشتر متوجه میشوم
برونسپاری کار به افرادی نظیر امیر جفنگ چه عواقبی
ایجاد میکند! رو به برادران غیور پلیس ساختمان کردم
و اینبار من گفتم چه کنیم؟ چشمکی انداخت و من را
به گوشهای دنج دعوت کرد تا از همان جا به راه راست
هدایت شوم ،خیلی زود به راه راست هدایت شدم و
با هم دوست شدیم و مجوز ادامه کار صادر شد .از
ن دوستی معذورم که هرکس یکبار
ارائه جزئیات ای 
در کرج ساختمان ساخته باشد با گوشت و پوست و
استخوانش درک میکند این دوستیها چگونه و تحت
چه شرایطی برقرار میشوند!
میلگرد تخلیه و اوستا اکبر آرماتوربند مشغول شد.
چهارشنبه  ۱۸آذر بتنریزی فونداسیون انجام شد .کار
بتنریزی سقف زیرزمین روز یکشنبه پنجم دیماه به
اتمام رسید در این اثنا در برخی زمانهای مقرر میزبان

برادران پلیس ساختمان بودیم تا بعد از انجام دید و
بازدیدهای دوستانه مجوز ادامه کار صادر شود .دقیقا
روز ششم دی ماه حوالی ساعت  ۱۵:۰۰پیامکی با سر
شماره  adliranدریافت و به دادسرای کرج احضار
شدم .هرچه فکر کردم یادم نیامد مرتکب چه خبطی
شدهام؟ پیش خودم گفتم حتما اشتباه شده! تا اینکه
با بهرهگیری از امکانات فضای مجازی از محتویات
پرونده مطلع شدم .یا رب العالمین! احضاریه به دلیل
شکایت و پیگیری یکی از مهندسان طراح ملک علی آقا
بابت جعل مهر و امضای وی روی نقشههای ساختمان
علی آقا صادر شده بود! بدتر اینکه عین همین پیامک
برای خود علی آقا هم ارسال شده بود .صبح سه شنبه
رفتم سازمان همه چیز عوض شده بود ،هیچ خبری
از جناب مستطاب! وکیل السلطنه نظام مهندسی در
قسمت چهارم این داستان با موضوع بر باد رفتن آرزوها
پیدا نکردم! بعد از کلی باال و پایین رفتن تازه متوجه

شدم امیر جفنگ به جرم جعل مهر و امضاء دستگیر
شده و هم اکنون در بازداشت به سر می برد! یا جده
سادات! من در قسمت چهارم بنا به نصحیت آن ملعون
تنها برای پیشبرد کار ،مهر مهندس طراح را ساخته و با
فیگور ترامپ امضایی الکی روی نقشهها انداخته بودم!
یا رب العالمین! اگر علی آقا متوجه شود چه می شود؟
آبروی خودم و پدرم بر باد می رود! خانواده ما از کنار
دادسرا رد هم نشده! چه رسد به دریافت احضاریه!
تازه فهمیدم اینجا چه خبر است؟ و چه خبطی کردهام؟!
از شدت ترس و عذاب وجدان تا صبح فردا چشم روی
چشم نگذاشتم! تا صبح فکر میکردم چه پاسخی
بدهم ،به علی آقا چه بگویم؟ و اصال چه کنم؟ صبح
همچون پیر شیری بییال و کوپال با فکر پلیدی از خانه
خارج شدم و البته خدا را شکر کردم که امیر جفنگ
به جرم جعل مهر و امضاء دستگیر شده است .راستش
را بگویم جلوی آینه مستراح چند چشمک به خودم

قسمت
پایانی

زدم و چند باری قربان صدقه خودم رفتم .همه چیز را
می اندازم گردن امیر جفنگ! نه خانی آماده و نه خانی
رفته! رفتیم دادسرا و در حضور علی آقا شهادت دادم
نقشهها را امیر جفنگ مهر و امضا کرده ،که پر بیراهم
نبود ،زیرا در نوبت اول شخص امیر جفنگ نقشهها را
مهر و امضاء کرده بود ،من از کجا می دانستم او برای
چندر غاز ،مهر و امضاء جعل میکند تا دو قِ ران و ده
شاهی بیشتر پول سیاه به دست بیاورد؟ یاد یکجمله
معروف افتادم :اینجا البرز است به وقت نظام مهندسی
ساختمان!
بگذریم! نقشه پلیدم کار خود را کرد و همین امروز
پیامک دیگری از سر خط  adliranدریافت کردم که
حاوی قرار منع تعقیب بود .گرچه در این فقره هم
خود را ناچار به پرداخت مجدد حق الزحمه طراح
شاکی یافتیم که البته با رضایت و اطالع علی آقا
مجددا پرداخت شد .اما امروز بیش از هر زمان دیگری
متوجه میشوم که ساختمانسازی در شهر کرج تا چه
میزان اندوهبار ،سخت و حتی مغایر با موازین اخالقی
و شرعی است؛ از پول چایی گرفته تا جعل ،تزویر،
دروغ و شاید دزدی از کار و انواع زد و بندها برای به
دست آوردن اندکی سود بیشتر ،آموزشهایی است
که تا اینجا و به صورت کامال نهادینه شده از
ساختار ناهمگون ساخت و ساز شهری کرج
آموختهام .تازه هنوز به خان از پای درآوردن
غول دو مرحله مانده به آخر ،یعنی رسیدگی
به تخلفات ساختمانی در کمیسیونماده
صد یا دیوان عدالت اداری برای پرداخت
جرائم ساختمانی و نابودی غول یکی مانده
به آخر ،یعنی نمای مصوب و از پا درآوردن
غول مرحله آخر یعنی صدور شناسنامه فنی
و پایان عملیات ناظران به همراه دریافت
گواهی های آتش نشانی ،استاندارد آسانسور و
غیره برای اخذ گواهی پایانکار شهرداری نرسیده
ایم .خدا به داد برسد!
اینجا کرج است اینبار به وقت ساختمانسازی! بعد از
ماهها کار بیخودی و صرف هزینه برای طراحی نقشه
مصوب و جعل مهر و امضاء و اخذ پروانه ،نقشههای
مصوب به آقا شعبان ،سبزیفروش سر کوچه رسید تا
از کاغذ نقشهها برای پیچیدن سبزی خوردن ،قورمه یا
آش استفاده کند! ما هم رفتیم و کلی پول دادیم تا
مجددا نقشهها ترسیم و باب میل شود ،که برخوردیم به
مهندسان ناظر که اتفاقا راست میگفتند :مامور هستند
و معذور ،و صد البته موثر برای حضور برادران غیور
پلیس ساختمان و انجام دید و بازدیدهای مرسوم! و
کار نکرده مجریان صوری!
از اینجا به بعد هرچه بنویسم تکرار مکررات است و جز
خستگی شما مخاطب گرامی ثمری نخواهد داشت.
تالش کردم حق مطلب را در قالب شش قسمت ادا
نمایم ،این شد که بنا به تجربه شخصی با تاثی از برخی
رویدادها ،وقایع و رخدادهای واقعی به همراه تغییر
نام و ِس َمتِ خاطی ،داستان پیش روی شما بر صفحه
سپید کاغذ آرمید و شما را به خود مشغول کرد که امید
است مقبول نظر واقع شده باشد .پایان...

بعد از سپری شدن  ۷ماه پر فراز و نشیب عملیات اجرایی ساختمان علیآقا در مورخ روز
شنبه بیست و نهم آبان آغاز شد .بنظر خودم فیل عظیمی هوا شده بود .فرایندهای پیچ در پیچ
ماههای گذشته چنان فکرم را به خود مشغول کرده بود که پاک فراموش کردم ساختمانسازی به
زمین علی آقا ،فاقد انشعاب آب و برق است!
آب و برق نیاز دارد و
ِ

فرهنگی

به کودک یاد دهید حتی دروغ مصلحتی نگویند
دروغ مصلحتی گفتن به فرزندانتان در سنین پایین نه تنها میتواند برای آینده آ نها مشکل ساز باشد بلکه میتواند بر زمان حال
آنها نیز تاثیر بگذارد .اگر فرزند شما متوجه شود که به وی دروغ گفته شده است میتواند مشکالتی در اعتماد آنها به والدین
ایجاد کند .مطالعات حاکی از آن است وقتی والدین به فرزندان دروغ مصلحتی میگویند ،عالوه بر دروغ اضطراب هم میتواند
به آنها آسیب برساند.
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نخود هر آش!

شکدم  -صالح!

سعید شفیعیان
نویسنده

دنیای وارنهای است .اولی یعنی «کاترین پرز شکدم» با پوشش
دروغین اسالمآوردن به ایران آمد از ضعف «شلتمبانی» گلهای
از حضرات به سریترین اسرار مملکت ما دست یافت و البته
به گفتۀ خودش دهها می ِخ اسالم را پذیرفت! دومی «محمد
مصری لیورپول است که با سجدههای
صالح» بازیکن مسلمان
ِ
بعد از گلهای زیبایش بدون آنکه هرسال صدهها میلیارد پول

از بودجۀ کشورش به اسم تبلیغ اسالم در سرزمین کفر بگیرد،
هواداران لیورپول در سرودشان میخوانند «من بخاطرت به
مسجد میروم و مسلمان میشوم»!
اصال بد شروع کردم! باید مینوشتم خانم شکدم یکدفعهای
مثل یک شهاب آسمانی رسید و گفت :من از دنیای کفر و
نجاست و بدی که دروغ میگویند ،اختالس میکنند ،دکل
میدزدند ،قسط وامشان را نمیدهند ،یکنفر به اندازۀ یک
لشکر حقوق میگیرد و کال آدمهای بدی هستند ،خسته شدم

و میخواهم مثل شما مسلمان شوم؛ آنهم از نوع افراطی!
از آنهایی که تا صبح توی بشکۀ آب مینشیند تا ِغسلش
شبههدار نشود ...صد نفر گفتن بیا بیا بیا بیا! تو از سرزمین کفر
آمدی و باید اسالم را عمیقا و عمیقا درککنی!!!
کسی نپرسید چه کسی تو را جذب اسالم کرد؟ آیا تبلیغات
موسسۀ «دعبل» در غرب مشرک چنین تو را مست و مدهوش
کرد؟ ظاهرا مراحل کار زیاد بود و هیچکدام از این حضرات
وقت کنجکاوی نداشتند ،ولی چیزی که بعدا معلوم شد

اهمیت صیانت از فضای مجازی آنقدر ،آنقدر و آنقدر زیاد است
که هیچکس حتی کسانی که نامشان با اسم کوچک آمده و
تا دیروز یکسره روی آنتن بودند ،نمیآیند به این ملتِ بینوا
دربارۀ این همه سوژه ،افاضهای کنند .سوژۀ فایل صوتی! سوژۀ
آقای پوتین! سوژۀ کاترین! سوژۀ کشتی خصوصی و میلیونها
غیرنقدی دیگر...
سوژۀ نقدی و
ِ
برق خانه که قطع شود ،دزد
البته آنها خوب فکری کردهاندِ ..
و پاسبان فقط دو سایهاند!

سینما و تئاتر

نتفلیکس ساخت سریالهای
روسی را متوقف کرد

این غول حوزه پخش اینترنتی فیلم و سریال چهار سریال روسی در دست تولید داشت.
یک درام کارآگاهی نئو-نوآر به نام زاتو ( ،)Zatoبازگویی معاصر از آناکارنینای تولستوی
با عنوان آنا کی ( )Anna Kکه قرار بود اولین سریال اورجینال روسی نتفلیکس باشد،
سریال چیز خاصی نیست ( )Nothing Specialدرباره یک بازیگر جوان که در یک خیریه
برای افراد توانخواه مشغول به کار است و یک سریال دیگر که هنوز عنوانی نداشت.
فیلمبرداری سریالهای آنا کی و چیز خاصی نیست دسامبر گذشته (آذر -دی
 )۱۴۰۰تمام شده بود اما پروژه چهارم هنوز در نیمه راه بود .نتفلیکس چند روز
پیش اعالم کرده بود با وجود قانون جدید روسیه که از روز دوشنبه اجرایی شد،
کانالهای دولتی این کشور را در پلتفرم خود پخش نمیکند .تحریم روسیه در
سطح فرهنگی هنری به همینجا محدود نمیشود .جشنواره کن در واکنش
به جنگ اوکراین ،نهادهای سینمایی وابسته به دولت روسیه را از شرکت در
هفتادو پنجمین دوره این رویداد منع کرد ۵ ،استودیوی بزرگ هالیوودی از جمله
دیزنی ،یونیورسال ،پارامونت ،سونی و برادران وارنر ،اکران فیلمهای جدید خود در
سینماهای روسیه را متوقف کردند و جشنواره فیلم ونیز اعالم کرد در دوره آتی
خود تنها میزبان فیلمسازانی از روسیه خواهد بود که مخالفت خود را با دولت
کنونی در این کشور اعالم کرده باشند.

ریاست جشنوارهکن
به یک زن میرسد
جشنواره فیلم کن که امسال هفتاد و پنجمین سالگرد خود را جشن می گیرد،
احتماال مدیریت خود را به «آیریس نابالک» ریس سابق وارنر مدیا (در فرانسه،
آلمان ،اتریش و سوئیس و بنلوکس) خواهد سپرد« .نابالک» موقعیت خوبی
برای جانشینی «پیر لسکور» دارد که در ژوئن  ۲۰۲۰برای سومین دوره انتخاب
شد و قصد دارد پس از این دوره آتی جشنواره کن ،از سمت خود کنارهگیری کند.
اینمدیراجراییآلمانیاالصلکهدرپاریسزندگیمیکند،هنوزتوسطهیاتمدیرهجشنواره
کن انتخاب نشده اما از حمایت ویژه چهرههای برجسته در دولت فرانسه برخوردار است و
بر اساس اعالم منابع خبری فرانسوی« ،روزلین باشلو» وزیر فرهنگ و «دومینیک بوتونات»
رئیس هیات ملی فیلم فرانسه از مهمترین حامیان او هستند .رای گیری برای انتخاب مدیر
جشنواره کن در جلسه بعدی هیات مدیره انجام خواهد شد .اگرچه ریاست بر جشنواره کن
بیشتر از اینکه نقشی عملیاتی باشد ،یک منصب افتخاری است ،اما به مهارتهای ویژهای
برای هدایت سیاستهای داخلی جشنواره در کنار «تیری فریمو» مدیر هنری جشنواره و
تامین حامیان مالی جدید نیاز دارد .در حالی که «تیری فرمو» مسئولیت تمام تصمیمات
خالقانه و مذاکره با فیلمسازان بینالمللی را همچنان عهدهدار خواهد بود ،حضور فردی چون
«آیرس نابالک» به عنوان رئیس که پیش از این در راس یک استودیو آمریکایی بوده ،نقش
مهمی در جذب فیلمسازان آمریکایی بیشتری برای نمایش فیلمهایشان در کن دارد.

اعالم آمار بازدید
از موزه سینما

در یازده ماه سال جاری  ۲۷هزار و  ۱۸۰نفر در طول ۱۴۴روز کاری با رعایت
پروتکلهای بهداشتی و حفظ فاصلهگذاری اجتماعی در ایام فعال از تاالرهای موزه
سینما بازدید کردند .این در حالی است که بر اساس دستور ستاد کرونا تاالرهای
موزه سینما در فروردین ماه ۱۴روز و در شهریورماه  ۴روز اجازه فعالیت داشتند و در
ماههای اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد مجاز به پذیرش بازدیدکننده نبودند.
باالترین میزان بازدید مربوط به روزهای جمعه با  ۸۱۳۴نفر در راس آمار مخاطبین
روزانه تاالرهای موزه سینما بوده است و بیشترین فراوانی در جمعیت بازدیدکنندگان
مربوط به گروه سنی جوانان  ۱۸تا  ۲۵سال است و به طور میانگین در هر روز کاری
 ۱۸۹نفر از تاالرهای موزه سینما بازدید کردند.
همچنین سالنهای موزه سینما از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه سال جاری با
توجه به محدودیتهای کرونا  ۲۵۷روز ( )۸/۵ماه فعالیت داشتند که تعداد ۴۰۹۸۲
نفر در روزهای کاری سینماها در سالن سینماتوگراف ،سینمافردوس ،سینما تمدن
به تماشای فیلمهای سینمایی و هنر و تجربه نشستند و به طور میانگین تعداد
تماشاگران سینماهای موزه در روزهای فعالیت در سال جاری  ۱۶۰نفر بوده است.
در آمار تهیه شده ،آذرماه رکورددار فروش بلیتهای سینماهای موزه با عدد ۱۰۶۶۶
بلیت بوده است.

گزارش

برای « رقص در غبار» و « شهر زیبا»،

اکران دو فیلم اول فرهادی در آمریکای شمالی

شرکت آمریکایی  Film Movement Classicsحق پخش
نسخه بازسازی شده و دیجیتال دو فیلم شهر زیبا و رقص
در غبار فرهادی را با کیفیت  ۲kبرای آمریکای شمالی خرید
و در سال جاری میالدی این دو فیلم را در سینماهای آمریکا
و کانادا اکران خواهد کرد .این دو فیلم پس از نمایش در
سینماها ،در شبکههای نمایش خانگی و پلتفرمهای پخش
اینترنتی فیلم نیز اکران خواهند شد.
فیلم رقص در غبار ( ،۱۳۸۱فرهادی) که نخستین کار فرهادی
در مقام کارگردان بود ،روایتگر داستان کاراکتری به نام نظر
با بازی یوسف خداپرست تسن که به دلیل بدنامی خانواده
همسرش (باران کوثری) تحت فشار قرار میگیرد تا از او جدا
شود .این کشمکشها برای نظر مشکالت مالی ایجاد میکند
و کمی بعد به خاطر بدهیهایی که توان پرداختشان را ندارد

به بیابان فرار کرده و در آنجا پنهان میشود.
نظر در این بیابان با یک پیرمرد عجیب و غریب (فرامرز
غریبیان) آشنا میشود که با جمع کردن سم مار روزگار می
گذارد .این فیلم در سالی که اکران شد ،جایزه بهترین کارگردان،
بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره
فیلم آسیا پاسیفیک را گرفت و جایزه ویژه منتقدان فیلم
روسیه را در بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم
مسکو از آن خود کرد.
فیلم شهر زیبا ( ،۱۳۸۲فرهادی) نیز درباره اکبر  ۱۶ساله است
که به دلیل قتل یک دختر در کانون اصالح و تربیت به سر
میبرد .او حکم قصاص دارد اما برای اجرای حکم الزم است به
سن  ۱۸سالگی برسد .فردای تولد هجده سالگی ،اکبر به زندان
بزرگساالن منتقل شده و باید به انتظار اجرای حکمش بنشیند.

با این حال اگر پدر مقتول رضایت دهد حکم اکبر از اعدام
به حبس ابد تغییر خواهد کرد .دوست اکبر و خواهرش در
جریان فیلم سعی می کنند رضایت این پدر را جلب کنند.
این فیلم که دومین فیلم بلند اصغر فرهادی است
جایزه بزرگ جشنواره بینالمللی فیلم ورشو را برد و
جایزه طاووس طالیی و جایزه ویژه هیات داوران
جشنواره بین المللی فیلم هند را دریافت کرد.
مایکل روزنبرگ ،رئیس کمپانی فیلم Film
 Movementدرباره خرید حق پخش فیلمهای
اول فرهادی گفت :فرهادی در دو دهه گذشته
حرفه فیلمسازی موفقی
را پشت سر گذاشته و در
گذر زمان با ارتقای هنر

کارگردانی خود به ساخت فیلمهای قوی از جدایی نادر از
سیمین و فروشنده گرفته تا قهرمان ادامه داده است.
سینمادوستان مطمئنا با تماشای نسخه
بازسازی شده فیلمهای شهر زیبا و رقص
در غبار به عنوان دو جواهر سینمایی
اولیه وی شگفت زده خواهند شد.
شرکت  Film Movementپخش کننده
فیلمهای مستقل و خارجی برنده جوایز
مختلف در آمریکای شمالی است .این
کمپانی از سال  ۲۰۰۲تاسیس شده و
تاکنون بیش از  ۲۵۰فیلم بلند و کوتاه را که
از جشنوارههای جهانی گلچین شدهاند،
پخش کرده است.
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طارمی باالتر از مسی و رونالدو!
مهدی طارمی با زدن  7گل کنار نامهای بزرگی مثل سادیو مانه و محمد صالح ستارگان لیورپول و باالتر از رونالدو و
مسی قرار دارد که سال بدی را در گلزنی آغاز کرده اند .مهدی طارمی  4گل در لیگ پرتغال ،یک گل در لیگ اروپا و 2
گل در بازی های تیم ملی فوتبال کشورمان به ثمر رسانده است.
دیدگاه

اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

مسابقات فوتبال پیشکسوتان و استخوان ُخردکردههای
اصفهان در روزی که اکثریت پیشکسوتان فوتبال در ورزشگاه
پیر جهانپهلوان تختی اصفهان گردهم آمده بودند تا در بازی
فینال رقابتهای پیشکسوتان ،شاهد هنرنمایی بزرگان و
نامآوران فوتبال نصفجهان باشند ،عدم حضور تیم ونپارس
خوش حاکم بر
نهتنها شرایط نامطلوبی را بوجود آورد و جو ِ
ورزشگاه را نامساعد کرد که باعث بازتابهای گوناگونی در
رسانهها وگروههای مجازی شد!
بارها نوشتیم که اگر تصور میکنید سرمایههای گرانسنگ
ورزش ما فقط سرمایههای مادی است و اگر فکر کنیم که
همه دارایی و سرمایههای کشورمان ،بناها و یا ذخایر پولی
است سخت در اشتباهیم .سرمایههای ما فقط اینها نیستند،
سرمایههای اصلی ما بویژه در ورزش ،قهرمانان ،کارشناسان،
متخصصان و پیشکسوتان هستند که با افتخار آفرینی نام
ایران را در دنیا پرآوازه کردهاند ،در واقع مردان و زنان پيشکسوت
ورزش کسانی هستند که با کیمیاگری خاک را مبدل به زر
میکنند و افرادی هم که خود را حامی ورزش و پیشکسوتان
مینامند و در عمل به بهانههای گوناگون این را ثابت نمیکنند،
زر را تبدیل به خاکستر میکنند! که باعث ُتاسف است.
متاسفانه برخی که اص ًال سابقه و تجربهای در این عرصه ندارند
و خود را از حامیان فوتبال و پیشکسوتان
میدانند ،میداندار ورزش شدهاند و در عمل استخوان
خردکردههای ورزش که در حقیقت چکیدههای ورزش و
الگوهای ورزشکاران جوان هستند را به سخره میگیرند و با
یک حرکت ناپسند به جامعه ورزش و به بزرگان ورزش اهانت
و بیاحترامی میکنند!
بیاحترامی به بزرگترها و پیشکسوتان تمام رشتهها ناپسند و
نادرست است ،به همین خاطر باید بگوئیم حرکت ناشایست
تیم فوتبال پیشکسوتان ونپارس تنها توهین به جمع کثیری
از پیشکسوتان حاضر در ورزشگاه تختی نبود ،بلکه توهین به
جامعه ورزش اصفهان بود! بنابراین مسئوالن ُ
هیات فوتبال و
متولیان ورزش استان وظیفه دارند با این رفتار و کردار تیم

ورزشی

بهتر نبود صادق بودید؟!

رسودی که ناســروده ماند...

ونپارس برخورد جدی به عمل آورند تا مِ نبعد شاهد چنین
اعمال ناشایستی نسبت به پیشکسوتان نباشیم .مقوله ورزش
تنها برد و باخت نیست و شکست یا پیروزی را در بر نمیگیرد،
بلکه مهمترین و حساسترین بخش آن پیامدهای فرهنگی
است که باید الگویی باشد برای نسل جوان.
متأسفانه در روز پنجشنبه  ۱۲اسفند و در روزی که پیشکسوتان
فوتبال در انتظار تماشای دیدار پایانی مسابقات فوتبال دو تیم
پیشکسوت ونپارس و فوالد مبارکه سپاهان لحضه شماری
میکردند ،خبر رسید که تیم ونپارس به بهانه نامرغوب بودن
زمین چمن ورزشگاه تختی که یادآور فوتبال و فوتبالیستهای
نامدار دیار زایندهرود است ،از حضور در بازی فینال انصراف
دادهدو حضور نخواهد یافت و درمراسم با شکوهی هم که
برای اهدای جام قهرمانی از سوی سازمان مسابقات ُ
هیات
فوتبال استان تدارک دیده شده شرکت نمی کند که مایه تأسف
حاضران در ورزشگاه گردید! حال باید ببینیم سازمان مسابقات
ُ
هیات فوتبال استان چه واکنشی را نشان داده و بازی پایانی
چگونه برگزار شده است.
درواکنش هیأت فوتبال اصفهان به حواشی دیدار نهایی
مسابقات پیشکسوتان روز پنجشنبه  ۱۲اسفند ماه  ۱۴۰۰که می
توان گفت در تاریخ فوتبال اصفهان سابقه نداشته است :مهدی
عارفیان رئیس سازمان مسابقات ُ
هیات فوتبال استان اصفهان
اظهارکرد« :عدم حضور تیم ونپارس در فینال مسابقات
پیشکسوتان توهین به جامعه فوتبال اصفهان و بیاحترامی
به پیشکسوتان بود!»
رئیس سازمان مسابقات هیأت فوتبال استان اصفهان،
وقتی با چنین رفتار نادرست ونپارس مواجه شد گفت:
«باشگاه ونپارس علیرغم تمام شعارهایی که در حمایت از
پیشکسوتانمیداد،امروزبابیاحترامینسبتبهپیشکسوتان
خالف آن را ثابت کرد .هیئت فوتبال برنامهریزیهای متعددی
برای تکریم از جایگاه پیشکسوتان انجام داده بود و طبق
برنامهریزیهای انجام شده لیگ پیشکسوتان فوتبال استان
ً
نهایتا
اصفهان که با حضور تیمهای مختلف برگزار گردید،
دو تیم ونپارس و فوالد مبارکه سپاهان به دیدار نهایی راه
یافتند».
وی افزود« :در این راستا دوشنبه نهم اسفندماه جلسهای
دوستانه با حضور نمایندگان دو باشگاه ونپارس و فوالد
مبارکه سپاهان ،رئیس کمیته پیشکسوتان ،رئیس واحد
روابط عمومی و دیگر اعضای هیأت فوتبال در خصوص
این بازی در یکی از هتلهای اصفهان برگزار شد که در آن
جلسه با توجه به درخواستهای مکرر پیشکسوتان از آغاز
لیگ برای برگزاری بازیها در ورزشگاه تختی (یادآور گذشته
فوتبال اصفهان) این ورزشگاه بعنوان میزبان دیدار نهایی
انتخاب شد».
عارفیان ادامه داد« :باشگاه ونپارس قبل از برگزاری بازی در

مرحله نیمهنهایی طی نامهای به هیأت فوتبال استان اصفهان
با توجه به وضعیت زمین چمن ورزشگاه تختی اعالم کرد ،در
مسابقه نیمهنهایی حاضر نمیشوند ،بعد از آن هیأت فوتبال
درخواست کرد با توجه به لزوم احترام به پیشکسوتان و اینکه
وضعیت چمن ورزشگاه تختی آنقدرها هم نابسامان نیست،
این تیم در بازی حاضر شود که این درخواست نادیده انگاشته
شد و این وضعیت ناخوشایند اتفاق افتاد و تیم ون پارس
حاضر به انجام مسابقه نشد!
وضعیت چمن نیز دیده شد که در این فصل سال وضعیت
خوبی دارد .بعد از این جلسه هیأت فوتبال استان اصفهان
تمامی تدابیر الزم را برای برگزاری دیدار نهایی و جشن
قهرمانی تدارک دید .حتی در این راستا هیأت فوتبال استان
بعد از رایزنیهای متعدد با صدا و سیمای مرکز اصفهان
مجوز پخش زنده استانی این بازی را برای نخستینبار در
طول تاریخ فوتبال اصفهان گرفت تا این بازی به طور زنده
روی آنتن صدا و سیما برود .همچنین نزدیک به  ۹۰نفر از
پیشکسوتان ورزش اصفهان در ورزشگاه تختی حضور پیدا
کرده بودند و تالش داشتیم این بازی را در سطح یک بازی
لیگ برتر فوتبال کشور برگزار کنیم و از ساعات اولیه صبح
روز پنجشنبه تمامی عوامل سعی در برگزاری مراسم به نحو
شایسته داشتند».
رئیس سازمان مسابقات هیأت فوتبال استان اصفهان اضافه
کرد« :حوالی ساعت  ۱۱مسئوالن تدارکات تیم ونپارس در
ورزشگاه تختی حاضر شدند .رختکن این تیم نیز برای حضور
ون پارس آماده شده بود و در ساعت  ۱۲و نیم پنج نفر از
بازیکنان این تیم به ورزشگاه آمدند و از عدم حضور بقیه
افراد تیم اظهار بیاطالعی کردند ،اما به دلیل عدم حضور
کامل تیم تماسهای مکرری از سوی هیات فوتبال استان
اصفهان با سرپرست و اعضای این تیم گرفته شد ،که
متأسفانه پاسخی دریافت نگردید .در حال حاضر در رسانهها
مشاهده شده که در این روز ون پارس نامه ای تحت عنوان
ُ
هیات فوتبال منعکس نموده است ،در حالی که بخش
اداری هیأت فوتبال استان اصفهان در روزهای پنجشنبه
تعطیل می باشد و اعضای تیم ون پارس نقش جهان نیز به
این موضوع واقف بودند».
وی تصریح کرد :در هر حال تیم ونپارس در ساعت مقرر
در ورزشگاه حاضر نشد وبا تدابیر واحد مسابقات و همکاری
صمیمانه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان که یکبار دیگر تعریف
فوتبال حرفهای را ثابت کرد ،اعضای این تیم در قالب دو
تیم مقابل یکدیگر قرار گرفتند و حدود  ۵۰۰نفر پیشکسوت و
تماشاگر حاضر در ورزشگاه ،ازصحنههای بدیع و به یادماندنی
فوتبالیستهای پیشکسوت این باشگاه بزرگ مردمی لذت
بردند.
عارفیان ُتاکید کرد :با این وجود باشگاه ونپارس علیرغم تمام

شعارهایی که در حمایت از پیشکسوتان میداد ،در کمال
بیاحترامی نسبت به پیشکسوتان اقدام کرد و نشان داد،
احترام پیشکسوتان و نفس کار برای آنها مهم نبوده و به این
افراد پشت کرده و به جامعه فوتبال بی احترامی نموده است!
به هر دلیل نمیدانم باشگاه ونپارس با چه فکری حاضر به
انجام مسابقه نشد».
رئیس سازمان مسابقات هیأت فوتبال استان اصفهان
اضافه کرد« :در پایان ،مراسم اهدای جام با حضور مسئولین
و پیشکسوتان ورزش استان اصفهان برگزار شد و به رغم
کارشکنی «دوستان» این مراسم به نحو شایسته و خوبی برگزار
شد».
در حاشیه:
به این ترتیب در غیاب ونپارس نقش جهان تیم فوالد
مبارکه سپاهان قهرمان لیگ فوتبال پیشکسوتان اصفهان
شد .فینال مسابقات لیگ پیشکسوتان که قرار بود از
ساعت( ۱۳روز پنجشنبه  ۱۲اسفندماه) بین دو تیم فوالد
مبارکه سپاهان و ونپارس نقشجهان در ورزشگاه تختی
برگزار شود ،بدلیل عدم حضور تیم ون پارس ،با نتیجه
 ۳برصفر به سود سپاهان اعالم شد و جام قهرمانی را
پیشکسوتان طالییپوش به خانه بردند.
برای تماشای این دیدار بسیاری از پیشکسوتان فوتبال و
ورزش استان از جمله محمدرضا ساکت ،رسول کربکندی،
مسعود تابش ،احمدرضا مهنام ،مهدی اخوان ،کریم قنبری،
بهمن البرزی مدیرکل اسبق تربیت بدنی استان اصفهان،
فزاده ،جالل امجد ،مرتضی الچیانی ،سیدمحمد
مرتضی سی 
طباطبایی مدیر کل ورزش وجوانان استان اصفهان ،حمید وزیر
زاده ،امیر شیروانی و بسیاری دیگر از چهرههای پیشکسوت
فوتبال به ورزشگاه قدیمی و خاطرهساز تختی اصفهان آمده
بودند.
در نهایت دو تیم سپاهان و سپاهان نوین در جریان یک بازی
دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی
یک بر یک به پایان رسید .شایان ذکر اینکه گل پيشکسوتان
فوالد مباركه سپاهان را احمد باغبانباشی به ثمر رساند.

سوژه
رسمی؛

فعالیت روسای  ۷فدراسیون ورزشی قانونی شد!
 12بهمن ماه  ۱۴۰۰بود که هیات عمومی دیوان عدالت
اداری رای به ابطال ماده  ۸آیین نامه اجرایی تبصره  ۲ماده
 ۲۱و ماده  ۱۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع
تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۳۱ -۴۴۲۹۵؍۱؍ ۱۳۸۹هیأت
وزیران داد.
اما  ۱۱اسفندماه سال جاری هیئت وزیران در جلسه
 ۱۴۰۰/۱۲/۱به پیشنهاد شماره  ۶۷۰۰۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱
سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب
کرد :مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای
اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز

مأموریت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی دانشگاهها،
مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها
و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش
آموزش عالی وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی
ذیربط میباشند ،به دستگاههای اجرایی مشمول قانون
مدیریت خدمات کشوری در صورت وجود جواز مأموریت
در قوانین یا مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مبدأ
بالمانع است .نحوه و مدت مأموریت و همچنین مرجع
پرداخت حقوق و مزایای کارمند مأمور با رعایت قوانین و
مقررات مربوط تعیین خواهد شد».

به این ترتیب ممنوعیت فعالیت روسای  ۷فدراسیون
ورزشی شامل علیرضا دبیر ،رییس فدراسیون کشتی (دکتری
مدیریت بازرگانی -منابع انسانی ،استادیار دانشکده مدیریت
و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی) ،غالمرضا شعبانی
بهار ،رییس فدراسیون تیر و کمان (دکتری تخصصی تربیت
بدنی-مدیریت و برنامه ریزی -استاد تمام دانشگاه عالمه
طباطبایی) ،محمد تقی امیری خراسانی ،رییس فدراسیون
ورزش روستایی و بازی های بومی محلی (دانشیار تربیت
بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه شهیدباهنر کرمان) ،مهدی
گودرزی ،رییس فدراسیون ورزش سه گانه (استادیار دانشگاه
پیامنور) ،عبدالمهدی نصیرزاده ،رییس فدراسیون بدنسازی

و پرورش اندام (استادیار تربیت بدنی  -دانشگاه پیامنور)،
فضل اهلل باقرزاده ،رییس فدراسیون شمشیربازی (دانشیار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  -دانشگاه تهران) و نیز
عباس نظریان مادوانی ،رییس فدراسیون اسکی (دانشیار
مدیریت ورزشی -دانشگاه شهید رجایی) که به دلیل ابطال
صورت گرفته از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقوله ماموریت آن ها به فدراسیون های ورزشی با مشکل
مواجه شده بود ،حل شد.

ورزشی

رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا از فصل ۲۰۲۴-۲۵با فرمتی جدید برگزار خواهد شد
تعداد تیمها از  ۳۲تیم به  ۳۶تیم افزایش پیدا میکند و در  ۴گروه  ٩تیمی تقسیم میشوند .بازیها طی روزهای
سهشنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه برگزار خواهد شد .هر تیم  ۱۰مسابقه در فاز نخست این رقابتها انجام خواهد داد ۸ .تیم
نخست مرحله لیگ گروهی به صورت مستقیم به جمع  ۱۶تیم نهایی راه پیدا میکنند .تیمهای نهم تا بیستوچهارم
لیگ گروهی نیز با انجام دو دیدار پلیآف به  ۱۶تیم نهایی این رقابتها اضافه خواهند شد.
فوتبال بانوان همچنان غرق در سوءمدیریت؛

خبرنگار

روز پنجشنبه  5-اسفند  -1400اسامی داوران هفته یازدهم
رقابتهای لیگ برتر فوتبال بانوان بهصورت عمومی
اعالم شد ،قرار است هر  6دیدار هفته یازدهم انجام شود،
اما این جدول کامل نیست .سارگل بوشهر و همیاری
آذربایجان در حالی باید به مصاف یکدیگر بروند که نه
اسامی داوران اعالم شده و نه حتی محل برگزاری مسابقه
مشخص است.
در خصوص کنار گذاشته شدن تیم سارگل از جدول
رقابتها با حکم کمیته انظباطی شنیده بودم ،اما انتظار
چنین چیزی را نداشتم ،اعالم زمان مسابقه این تیم و
حریفش و عدم اعالم اسامی داوران و ورزشگاه! در همین
خصوص تالش کردم تا با مسئولین این تیم ارتباط
بگیرم ،گویا سرمربی این تیم تمام امور فنی و اداری
باشگاه را بر عهده دارد.
بنظر میرسد در هیاهوی بحث سربازی دو مدافع
استقالل و نقل و انتقاالت پرسپولیس هیچکس به
دختران بوشهری نپرداخته که مربی آنها برای مصاحبه
در خصوص مشکالت تیمش اینگونه خوشاستقبال
است .باری؛ با ایشان تماس گرفتم :سالم خانم بیاتیانی،
ابراهیمی هستم خبرنگار ورزشی ،در خصوص مشکالت
پیش آمده صحبت میکنید؟
سالم بله حتما ،من میخواهم صحبت کنم ،بلکه
حرفهای ما به گوش فدراسیون و وزارت ورزش برسد،
مسئولین استان که صدای ما را نشنیدند.
 +چه اتفاقی برای تیم شما افتاده؟
 تیم ما با مشکالت مدیریتی و مالی شدیدی دست وپنجه نرم میکند ،فصل را خوب شروع نکردیم و نتایج
ضعیفی کسب کردیم ،در هفته چهارم رقابتها بدلیل
مشکالت مالی نتوانستیم به البرز سفر کنیم و مقابل
نماینده این تیم حاضر شویم ،کمیته انظباطی بهدرستی
نتیجه آن مسابقه را سه بر صفر اعالم کرد.
 +بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟
 5 -بازیکن از مجموع  20بازیکنی که ما ابتدای فصل در

وقیت «سارگُــل» َپر َپر شد!

اختیار داشتیم از ما جدا شدند و مدارک فسخ آنها را
برای سازمان لیگ فرستادیم ،بعد از آن هم با همان 15
بازیکن و بدون هیچ پرداختی نه به بازیکنان و نه کادرفنی
به رقابتها ادامه دادیم ،تا هفته هشتم که مقابل
شهرداری سیرجان مدافع عنوان قهرمانی و صدرنشین
حال حاضر رقابتها میزبان بودیم ،در این مسابقه 2
بازیکن ما از ناحیه پا دچار شکستگی شدند و ما باید با
 13بازیکن به رقابتها ادامه میدادیم ،اما چند روز قبل
از مسابقه مقابل نماینده سنندج در هفته نهم 9 ،بازیکن
ما در خوابگاه به کرونا مبتال شدند و ً
علنا قادر به انجام
مسابقه مقابل تیم زارع باتری سنندج نبودیم.

 +بازیکنان شما تست دادند؟
 بله ابتدا همان تستی را دادند که سازمان لیگ درطول فصل نتایج آن را از ما میخواست ،تست ولید،
نتایج تست ولید مثبت بود اما وقتی نتایج را برایشان
فرستادیم خانم ناظمی -مسئول برگزاری مسابقات -گفتند
که ،حتما باید تست  PCRبدهید و نتایج آن را ارسال
کنید.
به تنها درمانگاه گناوه که تست  PCRانجام میداد
مراجعه کردیم و جواب هر  9تست مثبت شد ،نتایج
را برای فدراسیون ارسال کردیم که از ما خواستند حتما
تست را در بیمارستان مدنطر آنها در بوشهر انجام دهیم،
تستی که حتما  QRکد داشته باشد و بعد از آن با خانم
دکترهراتیان -رییس ایفمارک -در این خصوص صحبت
کنیم .تیم ما از لحاظ مالی در شرایط بسیار بدی قرار
داشت و توان مالی برای تست مجدد را نداشتیم از طرفی
امکان انتقال  9بازیکن بیمار از گناوه به بوشهر نیز برای
ما کاربسیار دشواری بود،
در نهایت از  3بازیکن خود که در بوشهر ساکن بودند
درخواست کردیم به بیمارستان مورد نظر فدراسیون
مراجعه کنند و تست بدهند 3 ،بازیکنی که از نظر
جسمی نسبت به سایر بازیکنان در شرایط بسیار بهتری
قرار داشتند .نتایج تست هر  3بازیکن این بارهم مثبت
شد 2 ،روز قبل از مسابقه مقابل زارع باتری با خانم دکتر
هراتیان تماس گرفتم و شرایط را توضیح دادم ،ایشان
از من خواستند نتایج
تمام تستها را برایشان
در واتساپ ارسال کنم تا
بررسی کنند .شاید کمتر
از  2دقیقه بعد نتایج
را برای ایشان ارسال
کردم اما تا به االن که
 3هفته از صحبتهای
ما میگذرد ایشان به
هیچکدام از پیام ها
و تماسهای ما پاسخ

ندادند.
روز مسابقه ما تصور کردیم که خانم هراتیان و فدراسیون
مستندات ما را بررسی کردند اما به یکباره از طریق صفحات
مجازی متوجه شدیم که نماینده سنندج و داوران در
زمین مسابقه حاضر شدند و نتیجه را سه بر صفر اعالم
کردند .چند روز بعد هم حکم کمیته انضباظی مبنی بر
حذف تیم ما از جدول مسابقات و سقوط مستقیم به 2
دستهی پایینتر به هیئت فوتبال استان بوشهر رسید.
مسئولین ،ما و تیممان را با انبوهی از سوالهای مختلف
و بدون هیچ پاسخی رها کردند .گرچه چند روز قبل هم
نامه ای از فدراسیون به هیئت فوتبال بوشهر رسیده که
ظرف  2روز مستندات خودتان را برای ما ارسال کنید اما
بعید میدانم هیچکس پاسخی به آن نامه داده باشد .این
تیم نه برای فدراسیون و نه حتی برای مسئولین استان
اهمیتی نداشت اما بازیکنان من بدون هیچ دریافتی و با
تعصب برای این تیم بازی می کردند.
 +فکر میکنید برای اینکه استان بوشهر دوباره بتواند در
لیگ برتر نماینده داشته باشد چقدر زمان و هزینه الزم
است؟
 در بهترین شرایط و در صورت قهرمانی در  2فصل آتی، 3سال زمان نیاز است تا دوباره به لیگ برتر صعود کنند
و همان هزینهای که صرف این تیم لیگ برتری نکردند
را باید در ردههای پایین تر برای این تیم کنار بگذارند.
برخی از بازیکنان ما قرارداد  5و  6میلیون تومانی داشتند
و سقف قرارداد بازیکنان ما  35میلیون تومان است .شاید
هزینه یک فصل حضور تیم ما در لیگ برتر برابر باشد
با یک دهم از قرارداد یک بازیکن نیمکتنشین آقایان!
 +امیدوارم که مسئولین این مصاحبه را بخوانند و اگر
پاسخی دارند حتما ارائه کنند.
 -امید ما هم همین است.

توپ و تور
در رقابت های لیگ برتر والیبال مردان؛

پیروزی شهداب و پیکان درمرحله نیمهنهایی
نیمهنهایی لیگ برتر والیبال مردان از جمعه ۱۳ ،اسفند آغاز
شد و در اولین مسابقه تیمهای پیکان و سپاهان اصفهان
به مصاف هم رفتند و شاگردان پیمان اکبری موفق شدند
در سه ست پیاپی حریف خود را شکست بدهند .پیکان در
ست اول با نتیجه  ۲۵بر  ۱۶به برتری رسید ،در ست دوم
هم با اینکه در ابتدای ست عقب بود اما پیش افتاد و  ۲۵بر
 ۲۱به برتری رسید .ست سوم هم با برتری  ۲۶بر  ۲۴پیکان
به پایان رسید.
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یادداشت

فوتبال بانوان

فاطمه ابراهیمی

روزنامه

در دومین دیدار از مرحله نیمهنهایی لیگ برتر والیبال
مردان که به صورت متمرکز در سالن فدراسیون والیبال
برگزار میشود ،از ساعت  ۱۸و  ۳۰دقیقه جمعه ۱۳ ،اسفند
تیمهای فوالد سیرجان ایرانیان و مقاومت شهداب یزد به
مصاف هم رفتند .شهداب در سه ست پیاپی به پیروزی
رسید .این تیم در ست اول با نتیجه  ۲۵بر  ۲۲پیروز شد.
شاگردان علیرضا طلوع کیان در یزد ست دوم را هم  ۲۵بر
 ۲۱به برتری رسیدند و ست سوم را هم  ۲۵بر  ۲۲بردند.

نکوهش فقدان «شفافیت مالی»
در
ِ
در استقالل و پرسپولیس؛

فوتبال ایران و آدرسهای غلط!
حکایتِ آدرسهای غلط و
فوتبال ایران سرگذشتِ غریبی
ِ
دارد ،یکمسیرِ اشتباه که
سالیان مدیدی است طی
میشود و آنقدری هم به
محمدرضا ولی زاده
تباهی رسیده ،که گویا همهی
ما هم دیگر به اشتباهی
دبیر تحریریه
بودن آن عادت کردهایم.
ِ
فوتبال سیاسی-دولتیمان،
حال میخواهد اینمسیر در
ِ
در تجمعهای تکراری چند صدنفره هواداران برای نجاتِ
سرخابیها روبروی مجلس شورای اسالمی پیموده شود ،یا به
قالب نفاق ،بینجامد،
نزاعهای مفتضحانه فضای هواداری در ِ
در هر حال ِ
توفیق چندانی هم ندارد ،اینمسیر جزوی از سیرِ
نابودی فوتبال ایران است.
قل محافل
اما اینروزها واگذاری «استقالل» و «پرسپولیس» ُن ِ
خبری است و حاال که درج شرکتهای فرهنگی ورزشی
استقالل ایران و پرسپولیس در بازار پایه(تابلوی نارنجی)
این شرکت با نماد استقالل و پرسپولیس منتشر شده است
و آقایان ،فاتحانه از قطعیبودن عرضه این باشگاهها خبر
میدهند ،باز هم بازا ِر غالبکردن گنجشکهای رنگشده
اهمال مدیران سرخابیها و
داغ شده! آنهم در عصری که،
ِ
عد م نظارت وزارت ورزش و حسابکشی از مدیران دو تیم در
فقدان شفافیت و انضباط مالی به
سالیان گذشته ،سبب شدهِ ،
ِ
مهمترین ابهام در رون ِد واگذاری دو تیمِ پایتخت تبدیل شود،
ِ
معروف
گرچه اساتی ِد فعلی حوزه اقتصاد ،با همان سیستمِ
«حل میشود» ،خبر از برطرف شدن این ابهامِ بزرگ در پرونده
خصوصیسازیسرخابیهامیدهند.
اما نکتهی مغفولمانده در این مهم ،جهت و رویکر ِد نادرست
فضای هواداری در فوتبال ایران است که مدتهاست به
بیراهه رفته ،شوربختانه در جامعه هواداری ما« ،مطالبهگری»
حل
هیچ معنایی ندارد ،اگر هم در برههای مطرح شود ،برای ِ
معضالتِ اساسی فوتبال نیست و در نهایت به بدیهیاتی ختم
خواهد شد که جزو اولیهترین نیازهای فوتبال است .مث ًال
هوادار استقالل و پرسپولیس میتواند برای تقویتِ تیم یا تهیه
زمین تمرین از مدیران باشگاه مطالبهگری کند ،اما هیچوقت
خواستا ِر شفافیت مالی در باشگا ِه محبوبش نبوده و نیست.
در ابتدای هر فصل ،چند صد میلیارد تومان پول از منابع
مختلف از جمله اسپانسرینگ به این دو باشگاه وارد میشود،
پایان همان فصل ،ن ه مبلغ قرارداد اعضای تیم بطور کامل
اما در ِ
پرداخت و نه آنطور که باید مهمات و ابزار اولی ه موفقیت و
نتیجهگیری تهیه میشود ،در این بین ،بدهیهایی همیشگی
طبق عادت ،به فصول و مدیران
هم که همچنان باقی است و ِ
بعدی واگذار خواهد شد ،حال پرسشی که مطرح میشود این
است که ،در برهه فعلی ،آیا هوادار استقالل و پرسپولیس باید
از مدیران باشگاههای خود مطالبه شفافیت مالی داشته باشد
ک ُمشت الطائالت سینه چاک کند؟
یا برای ی 
باری؛ با این سط ِح انتظار هواداران از مدیران روی کار آمده
در فوتبال کشور ،چندان نمیتوان به آینده امیدوار بود ،گرچه
فراموش نکنیم که حتی در شرایطی اسفناکِ فعلی نیز،
درخواستِ شفافیتمالی باید به یک الزام در روند هواداری
تبدیل شود تا کار از این خرابتر نشود.
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