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حوادث و انتظامی

داستان جلد

«رئیس پلیس راهور» مطرح کرد:

طرح بیمارش؛
در ذ ِم دسته ِ
گل تازۀ وزیر صمت و ِ

تفرقهبینداز،حا لکُن!

مصوبه منع تردد وسایل نقلیه

کاربراتوری از سال  ۱۴۰۱منطقی نیست!
طبق ماده هشت قانون هوای پاک مصوب هیئت وزیران،
از ابتدای سال  1401تردد تاکسی و موتورسیکلتهای
کاربراتوری در کالنشهرهای تهران ،کرج ،شیراز ،اصفهان،
مشهد ،اراک ،تبریز و اهواز ممنوع است .همچنین براساس
این مصوبه تردد تمام وسایل نقلیه کاربراتوری در نواحی
کم انتشار ( L.E.Zطرح کاهش آلودگی هوا) در کالنشهرهای
ذکر شده ممنوع اعالم شده است.
«سردار سید کمال هادیانفر» -رئیس پلیس راهور فرماندهی
انتظامی کشور -با تأکید بر اینکه مصوبه مذکور با واقعیت
متفاوت است ،اظهار کرد :ما نامهای هم به دولت و هم
سازمان محیط زیست نوشتیم و این در راستای این است
ً
واقعا شرایط قانون هوای پاک را ایجاد کند.
که دولت
نزدیک به  12میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور وجود
دارد که حدود  10میلیون و  500هزار دستگاه ،کاربراتوری
هستند؛ تأمین معیشت  85درصد موتورسواران نیز با
استفاده از موتورسیلکت صورت میگیرد.
این مقام انتظامی افزود :اینکه میگویند از سال ،1401
موتورسیکلتهای کاربراتوری تردد نکنند ،به چه معنا است؟!
دولت باید در این رابطه برای ما شفافسازی کند ،آیا باید
موتورسیکلتهای مذکور را متوقف کنیم؟ از ید موتورسواران
بگیریم؟ آنها را به پارکینگ برده و جریمه کنیم؟
هادیانفر ادامه داد :به نظرم این مصوبات و پیشنهادات
سازمان محیط زیست در این بخش ،بررسی شده نیست؛
به طور مثال حدود  60درصد تاکسیها دچار مشکل ،فرسوده
و کاربراتوری هستند لذا اینکه فقط بگویند این دسته از
وسایلنقلیه از سال  1401اجازه تردد ندارند ،صحیح نیست؛
ً
حتما عزیزانی که این موارد را تصویب میکنند ،باید بررسی
جامعتر و کاملتر انجام دهند .بطور مثال اگر بخواهیم 10
میلیون و  500هزار موتورسیکلت کاربراتوری را توقیف کنیم،
تبعات اجتماعی خواهد داشت لذا مصوبه مذکور به نظرم
غیرمنطقی است و بررسی شده نیست.

«رئیس سازمان وظیفه عمومی انتظامی
جمهوری اسالمی» مطرح کرد:

شرایط تردد مشموالن غایب
ایرانی مقیم خارج از کشور

«سردار تقی مهری»  -رئیس سازمان وظیفه عمومی انتظامی
جمهوری اسالمی -با اشاره به شرایط تردد مشموالن غایب
ایرانی مقیم خارج از کشور ،اظهار کرد :برابر ابالغیه ستاد کل
نیروهای مسلح کلیه مشموالن غایب ایرانی مقیم خارج از
کشور که از تاریخ ورود به غیبت سربازی ،بیش از سه سال در
خارج از کشور اقامت داشتهاند ،تا پایان سال  1405میتوانند
حداکثر دو بار در سال و در مجموع به مدت سه ماه به کشور
تردد کنند.
وی افزود :مشموالن مقیم خارج از کشور به منظور دریافت
مجوز تردد باید به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران در
کشور محل اقامت مراجعه کنند و گذرنامه آنها پس از احراز
شرایط ،ممهور به مهر تردد با عنوان «اجازه تردد مشموالن
ایرانی مقیم خارج از کشور» شود .همچنین الزم است در
متن اجازه تردد ،به شماره و تاریخ ابالغیه ستاد کل نیروهای
مسلح نیز استناد شود.
وی بیان کرد :مشموالن و خانوادههای آنها برای کسب
اطالعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطالعرسانی سازمان
به نشانی ،www.vazifeh.police.irسامانه تلفنگویا به شماره
 096480یا کانال سازمان در پیامرسان سروش به نشانی
 @khabaresarbaziاز آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

مهرداد تیموری
مدیرمسئول

نقل به مضمون از شهید دکتر چمران :وقتی از او پرسیدند
تعهد بهتر است یا تخصص؟ جواب داد :تقوا ،چون افراد
دارای تقوا ،کاری که تخصص آن را ندارند ،نمیپذیرند،
ایکاش آن بزرگمرد با آن منش و بینش آرمانگرایانه زنده
مسئوالن ما بجای
بود و میدید اکنون شمار قابلتوجهی از
ِ
زهد و تقوا ،چگونه با تملق و ریا درصدد رسیدن به پست
و مقام هستند!
طبیعی است که ما مسئوالن دلسوز ،توانمند و آیندهنگر
هم کم نداریم اما یک نمونه از تقوا ،خداترسی و پرهیزکاری
آنهم در باالترین سطح وزارت صمت« ،طر ِح بیمار» درج
«قیمتِ تولید» روی کاال بهعنوان جدیدترین ابتکار دولت
سیزدهم برای تنظیم بازار کاالهای مختلف است که از
چندیپیش شروع شده و با وجود انتقادهای متعد د نسبت
بهنحوۀ اجرای آن ،لیکن مبدع و ایدهپردازان آن همچنان بر
اجرای این طرح پافشاری و اصرار میورزند.
اطمینان دارم با اجرای طرح درج قیمت تولید بر کاال اغلب
مردم و فروشندگان جز ،از گزند این طرح که کمترین
آن تنش و مشاجره بین خریدار و فروشنده است در
امان نخواهند بود ،برای نمونه وقتی شخصا قصد خرید
مایعدستشویی که قیمت آن باز هم نسبت به قبل افزایش
یافته بود ،فروشنده پس از اعمال  9درصد ارزش افزوده به
قیمت تولید(!) و درج در محصول معادل  ۲۴درصد هم
بابت هزینه حمل و سود به قیمت درج شده روی این کاال
اضافه و با هزار منتی میگوید که تازه از مصوبۀ دولت هم
 ۶درصد تخفیف داده است!
حال جدا از اینکه چنین وضعی نهتنها قیمت اقالم را
برخالف برخی ادعاها ارزان نکرده که گرانتر هم شده و
از طرفی ،آشفتهبازار محاسبۀ درصدها نیز خود به دردسر
وقتگیر و نارضایتی بیشتری برای مشتریان تبدیل شده
است.
بنابراین به اقتضای حرفۀ رسانهایام درصدد کنکاش در این
معضل برآمدم که متوجه شدم حذف قیمت مصرفکننده
روی کاال و این دستگل جدید توسط «رضا فاطمیامین»
وزیر صمت دولت سیزدهم -به آب داده شده ،چرا که اوپیش از رسیدن به منصب وزارت بهعنوان ایدهپرداز اصلی
درج قیمت تولید روی کاال بوده و در همان اوایل وزارت
خود دستور اجرای آن را صادر و اکنون نیز مدعی است که
اجرای این طرح ،ارزانی  ۱۵۰۰قلم کاال را محقق کرده است!
البته واقعیشدن قیمت ،حذف دالالن و واسطهها و بهتبع
آن ،رساندن اقالم مختلف  7کاال با قیمت مناسب و ارزان
به دست مصرفکنندگان از جمله مهمترین ادعای طراحان
و مجریان درج قیمت تولیدکننده برروی کاالست ،اما این
طرح هرچقدر هم درست و اصولی ،وقتی بدون ارزیابی
دقیق و پیامدهای درازمدت ،ضعف زیرساخت و نبود
بسترهای الزم و زمان مناسب اجرا شود ،بیشک محتوم
به شکست است .حدأقل کاش چندده قلم از  1500کاالی
ارزانشده را معرفی میکردید تا محض رضای خدا با یکی از
حُسنهای این طر ِح بیمارتان هم آشنا شویم!
آقای وزیر! واقعا بهعنوان یک اهل رسانه معتقدم بجای
ادعای ارزانی  1500قلم کاال در پی اجرای این طرح ،دستکم
چندتایشان را نام میبردید تا حدی باورپذیر شود ،جناب
فاطمیامین جنابعالی با مردم و کنار مردم زندگی نمیکنید
که بدانید با این تورم و گرانی مهارناشدنی برای تأمین
حداقل معیشت چه درد و عذاب و در مواردی چه ذلتی

را تحمل میکنند!
شما بهعنوان وزیر صمت بیتردید اطالع کامل دارید ،همان
تولیدکنندگانی را که مؤظف به درج قیمت تولید بر روی
کاال کردهاید ،اگر نه در هفته ،ولی بیتردید در هر ماه قیمت
محصوالت خود را به بهانههای مختلف از جمله باالرفتن
قیمت مواد اولیه بصورت دلخواه افزایش میدهند و آب
هم از آب تکان نمیخورد ،گیرم قیمت تولید را هم درج
کردید ،این چه مشکلی از گرانی افسارگسیخته و بیثباتی
قیمتها در بازار از مردم حل میکند؟ سوای این ،دیگر
فرمایش سو ِد  20تا  30درصدی (بهدلخوا ِه
این خرده
ِ
فروشنده!) چه صیغهای است؟ حس میکنم دغدغۀ اصلی
شما از چنین طرحی این است که خریداران را منبعد
ماشینحساب بدست روانۀ فروشگاهها کنید و نتیجتا،
زدن خریدار و
تفرقه و اختالف و دعوا ،حاصل سروکله ِ
فروشندهباشد!
وقتی قیمت کاال از این مغازه تا مغازه چند متر آن طرفتر یا
حتی نرخ یک ورق قرص مسکن از این داروخانه تا داروخانه
دیگر متفاوت است ،حال با درج قیمت تولیدکننده ،مگر جز
این است که به بهانهای برای فروشندگان تبدیل خواهد شد
تا با ادعای اینکه قیمت درجشده مربوط به خرید خودشان
است ،کاال را با سود باالتر بفروشند و مثل همیشه دود این
طرحهای ناپخته و شتابزده باز هم به چشمان مردم برود؟
واقعیت این است که در دیگر موارد نیز همچون

واردکنندگان و تولیدکنندگان عمده و بهنوعی محتکران
اصلی مایحتاج عمومی مردم را رها کرده و با استفاده از
چندین دستگاه بازرسی و نظارت موازی نظیر ستاد تنظیم
بازار ،تعزیزات ،اتاق اصناف ،اتحادیهها و ...فقط روی آخرین
بخش زنجیرۀ توزیع یعنی مغازهای که کل سرمایهاش به 20
تا  30میلیون هم نمیرسد متمرکز شده ،درحالیکه رفع این
مشکل بنیادی نیازمند اصالح نظام توزیع و ایجاد تعادل
در نظام عرضه و تقاضاست ،از طرفی برای جلوگیری از
گلآلودبودن آب این چشمه ،چرا سراغ سرچشمه نمیروید؟
برایناساس است که گاه به درست یا نادرست فکر میکنم
بعضی از مسئوالن با ایده و اجرای برخی طرحها همچون
ت تولید یا به گفتۀ معاون امور پارلمانی و
طرح درج قیم 
مجلس اتاق تعاون ایران «طرح خرید شفاف» ،شاید هم با
نیت خیر اما گویی هدفی جز ایجاد نارضایتی و عصبانیت
و حتی خشم مردم ندارند ،چون طبق چهارچوب اصول
پذیرفته شده توسط عموم کارشناسان ،در حل و فصل هر
مشکلی ،وقتی بجای علت به معلول پرداخته شود ،جز بدتر
و نابسامانترشدن اوضاع نتیجۀ دیگری در پی نخواهد
داشت.
بنظرم یک معضل عمده در ساختار مدیریتی کشور که
متاسفانه جنبۀ همهگیری حتی در ردههای میانی و پایینی
هم پیدا کرده ،رسم و بدعت نامبارک پیروی بیچو نوچرا و

کورکورانه از پیشنهاد یا دستور مقامهای باالدستی است ،لذا
وقتی جلسهای با این وسعت تأثیر در زندگی مردم تشکیل
میشود ،چه بسا دیگر معاونان و مدیران برای باقیماندن بر
صندلی خود ،چشمبسته باید مجری دستور باشند و حتی
جرأت کوچکترین نقد را هم از خود سلب کنند.
چنین میشود که از معاون پارلمانی و رئیس سازمان
حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گرفته تا رؤسای
سازمان صمت در استانها ،اتاق اصناف و ...همه شروع
به تعریف و تمجید میکنند ،چون دستور وزیر است و
بیتوجه به اشکاالت و جوانب منفی احتمالی آن ،هرگونه
نقد و ایرادی هم باید به محاق برود!
همانگونه که پس از پافشاری وزارت صمت مبنی بر
درج قیمت تولید روی کاال ،بخشی از اصناف موضوع را
به نهادهای باالتر کشانده و چنانکه  ۱۲تشکل صنعتی در
نامهای به رئیس جمهوری خواستار توقف موقت طرح
شفافسازی نظام توزیع از طریق درج قیمت تولیدکننده
روی محصوالت شدند.
ناگفتهنماند که امضاکنندگان این نامه نیز به برخی محاسن
این طرح اگر درست و حساب شده با ایجاد بسترهای الزم
و در زمان مناسب اجرا شود ،معتقدند ،هرچند بر عیب و
اشکالهای آن هم از جمله افزایش بیکاری ،رشد قاچاق،
کاهش تولید و درنهایت افزایش قیمتها تأکید کردهاند.
این درحالی است که این طرح با وجود همۀ
پیچیدگیهایش ،میتواند بسیار ساده باشد ،به این معنی
که وزارت صمت بجای نظارت بر صدها هزار واحد توزیعی
اعم از فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای تا واحدهای کوچک
صنفی در کشور ،میتواند دقت و تمرکز و نظارت خود را بر
مبدأ یعنی تولیدکنندگان یا واردکنندگان کاال قرار دهد و
با بررسیهای کارشناسی و آنالیز دقیق قیمت تمامشده با
توجه به بعد مسافت ،محاسبۀ ارزش افزوده ،سود متعارف
برای فروشنده و ...قیمت نهایی را بر روی کاال درج کند و
مردم را از نابسامانی قیمتها و بالتکلیفی برهاند.

کنترل قیمتها بوسیلۀ قط ِع دستِ مافیاها
بهعبارتدیگر ،این همان روشی است که به تقریب در
همۀ بازارهای عرضه و تقاضا در جهان اجرا می شود ،اما
اگر منظور و هدف اصلی مبارزه و مقابلۀ جدی با دالالن،
واسطهها و محتکران است که بنظر شاهبیت طرح درج
قیمت تولید برروی کاال را نیز تشکیل میدهد ،بنابراین باز
هم باید به همان شیوه جدیت و قاطعیت در برخورد با علت
برآمد و نه معلول ،پس با بسیج همۀ توان و ظرفیتها به
نبرد و کوتاهکردن دست مافیاهای پشت پرده و محتکران که
بنظر کار چندان سادهای هم نیست ،پرداخته شود.
***
خالصه ،برای درستکردن ابرو بهتر است مراقب چشم
باشیم تا بهرغم همۀ نیتهای خیر و جملگی تالشها
و پشتکارها ،هزینههای سنگین ،جلسات متعدد ،تبلیغات
و صرف وقت بسیار برای سامانبخشی به قیمت کاالها،
مبادا با نادیدهگرفتن و سرپوش گذاشتن برروی نقدهای
سازنده ،نتایج طرح به ضد خود تبدیل شود که در این
صورت همگان متضرر خواهیم شد و بویژه قشر ضعیف
که متأسفانه در این زمانه بخش قابلتوجهی از جامعه را
به خود اختصاص داده است و از حیث معیشتی ،بیش از
پیش آسیب خواهد دید.
هنوز گفتنی از جوانب مختلف این طرح زیاد است و
حکایت همچنان باقی است ،اما مایلم به مضمون نقل قول
از شهید دکتر چمران بازگردم که در پرسش به اینکه تعهد
بهتر است یا تخصص؟ جواب داد :تقوا ،چون افراد دارای
تقوا ،کاری که تخصص آن را ندارند ،نمیپذیرند ،براستی
اگر این اصل ارزشمند و مفهوم عالیتر آن در جامعه رعایت
میشد ،آیا وضع کلی بخصوص در حوزۀ اقتصادی کشورمان
چنین بود که هست؟ حاشا و کال!
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نگاه

راهکارهای اصلی بهبود وضعیت معیشت مردم؛

الزا ِم افزایش رسمایهگذاری ،ایجاد رشد اقتصادی و رونق تولید
سارا نصرتی
نویسنده و مترجم

با توجه تحریمهای سالهای اخیر و در ادامه شیوع ویروس
کرونا ،امروزه شرایط اقتصادی کشور وضعیت مناسبی ندارد و
انتظارها برای رفع تحریم و برونرفت از این شرایط دوچندان
شده است .بدونشک ،این فشار جدی به مردم ،فشار بر دولت
را هم مضاعف میکند ،چرا که با توجه به این شرایط ،بخش
اصلی وعدههای انتخاباتی رییس جمهور نیز در حوزه اقتصاد
کشور و معیشت مردم متمرکز شده بود.
اما اولین گام برای تحقق وعدهها ،شکلگیری عزم سیاسی
الزم در این زمینه است .باید پذیرفت با همه تالشهایی
که صورت گرفته ،انتظارات حداقلی مردم در بحث عدالت
اجتماعی و معیشت از این دولت و مجلس برآورده نشده
است .چرا که در ساخت نظام اداری ،تحولی رخ نداده و در
حال حاضر ،ناکارآمدی ساختارهای نظام حکمرانی مهمترین

چالش پیشرو برای حل مشکالت معیشتی و رفاه جامعه
ِ
است.
در شرایطی که ،ساختار اداری ناکارآمد ،بستر رشد بیعدالتی
و فساد را تقویت میکند و تا این ساختار متحول نشود،
مشکالت بنیادی کشور هم حل نخواهد شد ،چرا که
میدانیم ،بخش قابلتوجهی از فساد موجود در کشور بدلیل
حضور نهادهای قدرت و افراد صاحبنفوذ است .تعارض
منافع در ساختارهای اداری ،انضباط نظام حکمرانی را برهم
میزند و یکی از نتایج مهم و اصلی آن مافیا است .مافیای
کنکور ،دارو و درمان ،خودرو،
فوالد و سیمان ،واردات
بیرویه ،رسانه و ...که همگی
محصولناکارآمدیساختارها
و عدم مدیریت تعارض منافع
هستند ،بدونشک ،مادامی
که ساختار نظارتی کشور،
ً
اساسا متحول نشود ،تحقق
عدالت اجتماعی هم میسر
نخواهد شد.
اما محصول این ساختارهای معیوب ،طبقهای از مدیران
بیکفایت ،فاقد تخصص و بیاعتقاد به مبانی نظری انقالب

اغلب کارشناسان اقتصادی ،برای افزایش رفاه ،بهبود
به اعتقاد
ِ
وضعیت معیشتی مردم و اشتغالزایی پایدار ،مسیری جز افزایش
سرمایهگذاری ،ایجاد رشد اقتصادی و رونق تولید وجود ندارد.

اسالمی هستند که مسببین وضع موجود هستند ،مدیرانی
وامدار گروهها و جریانهای سیاسی ،با تصمیماتی مبتنی
بر منافع قبیلهای که سالهاست حیاتخلوتی برای اقتصاد
رانتی بنا کردهاند و مادامی که همه حقوق ملت را از سفره
انقالب غارت نکنند ،کنار نمیکشند .حال سوال اساسی از
رییس جمهور محترم این است که ،چرا این نامدیران رانتی
بازمانده از دولتهای پیشین ،در دولت شما هم به وفور به
چشم میخورند و اولویتها و ضرورتهای کشور را قربانی
ضرورتسازی و برنامه و طرحهای غیرکارشناسی خود
میکنند؟
آقای رییس جمهور ما موظف
به صیانت از اعتماد عمومی
مردم بعنوان بزرگترین
سرمایه اجتماعی نظام
هستیم و این مهم میسر
نیست جز با وعدههای صادق،
قابل اجرا و متناظر با امکانات
کشور و مبتنی بر نیازهای
بحق مردم .بنابراین شرایط
ِ
اقتصادی کشور نیازمند اتخاذ تصمیماتی ،با بنیه کارشناسی
و بدون شعارزدگی است .در این میان بیش از همه نیازمند
اقدامات فوری و انقالبی هستیم ،بنظر میرسد مطالبات عموم
مردم ،هم بهبود وضعیت معیشت و هم افزایش رفاه جامعه
است ،در شرایطی که تجربه نشان داده ،اتخاذ راه کارهایی
همچون افزایش یارانهها ،سرکوب قیمتها و ...برای بهبود
وضعیت معیشتی جامعه هزینههایی در برداشته و ً
لزوما نفع
چنین سیاستهایی به گروههای هدف نرسیده است.

اغلب کارشناسان اقتصادی ،برای افزایش رفاه ،بهبود
به اعتقاد ِ
وضعیت معیشتی مردم و اشتغا لزایی پایدار ،مسیری جز
افزایش سرمایهگذاری ،ایجاد رشد اقتصادی و رونق تولید
وجود ندارد .پس الزم است مجلس شورای اسالمی و دولت
سیزدهم ،همسو با یکدیگر ،وارد کارزار نظارتی خود شوند و از
طریق ارائه راهکارهایی ،اقداماتی اساسی را انجام دهند که
مردم خروجی این نوع اقدامات را سر سفرههای خود لمس
کنند .بدونشک ،از جمله این راهکارها ،مقوله رونق تولید
است که مستلزم فعالیتهای کارآفرینانه و معطوف به تولید
به صرفه و پربازده است و نه فعالیتهای تولیدی اعم از
رانتجویی و سوداگری .اما با توجه به این توضیحات به این
نتیجه میرسیم ،که مدیران برای حذف فساد و رانتجویی
از اقتصاد ،باید نظامهای چند قیمتی ،موقعیتهای تعارض
منافع ،عدم شفافیت منابع و مصارف دستگاههای دولتی و
عمومی را اصالح کنند و با حمایت از افشاکنندگان فساد،
آزادی رسانهها و نظام قضایی کارآمد با فاسدان مقابله کنند.
نکته مهم دیگری که مجلس و دولت باید به آن توجه ویژهای
داشته باشند ،جدایی اقتصاد از سیاست است .البته واضح
است که تفکیک کامل این دو عرصه وجود ندارد اما نزدیکی
بزا است .سخن
بیش از حد سیاست به اقتصاد ،بشدت آسی 
آخر اینکه برای حل پایدار مشکالت ،مجلس با همراهی
سایر قوا ،ایجاد تحول در ساختار اداری کشور را به فوریت در
دستور کار خود قرار دهد .مردم نیز به دولت جدید امیدوارند و
منتظر گامهای مثبت این دولت هستند .پس میتوان گفت
اولینکار دولت باید رفع نابسامانیهای شرایط موجود کشور
برای بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد و تنظیم و نظارت
بازار را مورد توجه ویژه قرار دهد.

انرژی

مالیات

بازرگانی

سخنگوی شرکت ملیگاز:
قبوض گاز تغییرکرد

معافیت مالیاتی فقط برای برخی
مناطق آزاد است

۶میلیون تنکاالی اساسی بیشتراز
پارسال وارد کشور شد

«محمد عسگری»  -سخنگوی شرکت ملی گاز -در گفتوگویی با بیان اینکه هیئت
وزیران در نشستی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و نیرو و به استناد بند
(ی) تبصره  ۸ماده واحده قانون بودجه  ۱۴۰۰کل کشور ،آییننامه اجرایی بند یادشده
در بخش گاز را تصویب کرد ،گفت :طبق این آییننامه مشترکان گاز طبیعی بخش
خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی ۱۶آبانماه تا  ۱۵اسفندماه هر سال ،نسبت
به دوره مشابه سال پیش کاهش یابد ،به ازای هر یک واحد درصد کاهش ،مشمول
تخفیف (پاداش صرفهجویی) معادل سه واحد درصد و تا سقف  ۴۵درصد در گازبهای
صورتحساب دوره خواهند شد ٢٥ .درصد مشترکان صنعت گاز پرمصرف هستند و تعرفه
آنها افزایش یافته است.
سخنگوی شرکت ملی گاز با بیان اینکه این طرح به منظور مدیریت مصرف
از ماه جاری اجرایی خواهد شد و برای آن نیز دستورالعمل هایی تعریف
شده است ،ادامه داد :قیمت گاز بهصورت پلکانی و در  ۱۲پله برای مشترکان
محاسبه میشود ،مشترکانی که در سه پله نخست هستند همان قیمت
گاز پارسال محاسبه میشود و هیچ افزایش قیمتی داده نخواهد شد ،اما
مشترکان پر مصرف و خارج از الگوی مصرف به صورت پلکانی شامل افزایش
تعرفه میشوند.

«محمدرضا پورابراهیمی»  -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس -با اشاره به موضوع
نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری و اقتصادی ،گفت :این
موضوع در الیحه بودجه آمده بود و در مصوبه تلفیق هم مد نظر قرار داشت که بر
اساس آن اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری کشور به صورت فراگیر
اعمال شود .این در حالی بود که مقررات و ضوابط خاصی در قانون مالیات بر ارزش
افزوده که حدود  4سال در کمیسیون اقتصادی دوره قبل و دوره فعلی روی آن کار
شد .بر اساس این مصوبه ،فقط مناطق آزاد اقتصادی که محصور بودن آن به تایید
گمرگ جمهوری اسالمی رسیده و خارج از نقاط جمعیتی باشد و مناطقی که تراز
تجاری آنها مثبت است ،از ظرفیت معافیت مالیات بر ارزش افزوده استفاده می
کنند و سایر مناطق از این معافیت ،مستثنی خواهند بود و اخذ مالیات بر ارزش
افزوده از آنها اجرا می شود .پورابراهیمی یادآور شد :در مصوبه امروز ،نمایندگان
با حذف بند الحاقی تبصره  6قانون بودجه  1400موافقت کرده و به قانون مادر
برگشتیم؛ به این معنا که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری بر
اساس قانون مصوب مجلس اجرا می شود که مناطقی که ویژگی های مرتبط با
استفاده از ظرفیت معافیت مالیات بر ارزش افزوده دارند از آن استفاده می کنند،
در غیر این صورت مشمول پرداخت مالیات هستند.

«سید روحاهلل لطیفی»  -سخنگوی گمرک -در خصوص واردات و ترخیص کاالهای
اساسی به کشور اظهار داشت :در 11ماه امسال 27میلیون و 614هزار و 392تن انواع
کاالی اساسی بهارزش 17میلیارد و 532میلیون و 609هزار و  659دالر از گمرکات کشور
ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،رشد 28درصدی در وزن و 60درصدی
در ارزش داشته است .از این میزان کاالهای اساسی وارده 24میلیون و 28هزار و 670
اساسی شامل ارز
تن کاال بهارزش13میلیارد و670میلیون و44هزار و 850دالر ،کاالهای
ِ
ترجیحی است که نسبت به مدت مشابه 30درصد در وزن و 77درصد در ارزش افزایش
را نشان میدهد .سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات کاالهای اساسی شامل ارز
ترجیحی توضیح داد6:میلیون و42هزار و 941تن گندم بهارزش دومیلیارد و82میلیون
و 446هزار و  976دالر با رشد 108درصدی در وزن و 157درصدی در ارزش ،هشتمیلیون
و 649هزار و  965تن ذرت بهارزش دومیلیارد و 991میلیون و 686هزار و 315دالر و رشد
29درصدی در ارزش و کاهش 6درصدی در وزن ،دومیلیون و 937هزار و  92تن جو
بهارزش 873میلیون و 760هزار و  397دالر با رشد 72درصدی در وزن و 107درصدی
در ارزش ،دومیلیون و 249هزار و  195تن انواع دانههای روغنی بهارزش یکمیلیارد و
580میلیون و 75هزار و  589دالر و و رشد 10درصدی در وزن و 47درصدی در ارزش و...
در این مدت از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شدند که شامل ارز ترجیحی هستند.
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بلیطفروشی برای سفرهای نوروز تنها به واکسنزدهها ،سوار کردن مسافر بینراهی ممنوع!
وزارت بهداشت اعالم کرد :کسانی که قصد سفر دارند چه با ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس ،قطار و
هواپیما و چه با خودروی شخصی میبایست واکسن تزریق کرده و همچنین بیمار نباشند .از نظر قانونی خودروهایی
که در ترمینالها بلیط میفروشند حق سوار کردن مسافر در بین مسیر را ندارند .مشخصات صاحب خودرو از نظر
واکسیناسیون و عدم ابتال به بیماری از طریق پالک ماشین استعالم میشود.

استان ها

ِ
نخود هر آش!

سعید شفیعیان
نویسنده

غالب جماعتِ مدیران ،مکتبی بودند یا حداقل
اوایل انقالب ِ
نشان میدادند که مکتبی هستند و بیشتر از آنکه نگران
خودشان باشند ،نگران مکتبشان بودند .اص ًال برای همین
باالی سرشان تابلویی آویزان بود که روی آن نوشته بود:
«برادر ،اشتباهم را به مکتبم نگذار!»
اغلب مدیران دوست داشتند از خانوادهای جلیله زن بگیرند و
در شب عروسیشان دعای کمیل بخوانند و در زندگینامهشان

«مدیر مکتبی -مدیر انقالیب»

بنویسند که ،از خانوادهای مستضعف و البته مذهبی
هستند .دهه هفتاد بجای مستضعف مینوشتند متوسط و
البته حاال بعد از چهل و سه سال از انقالب اسالمی ،همه
شاخصهایمان صد و هشتاد درجه چرخیده ،یا در کمرکش
عوض شدن است ،حاال همه الف شجرهای خان و خانزاده
دارند و مدیران هم دیگر دغدغه مظلوم واقع شدن مکتبشان
را ندارند.
همین دیروز رفته بودم دیدار دوستِ شهرداری ،از اون

شهردارهای بلدکار و مشتی! از سالهای سال قبل که من یاد
دارم همینطوری است .خوشتیپ ،سادهپوش ،خوشذات
و مردم دار! هر چه چشم چرخاندم تابلویی ندیدم که نگران
مکتبش باشد ،میخواستم علتش را بپرسم که با آمدن مدیر
دفترش جوابم را گرفتم! نمیدانم چقدر چرخیده بود تا چنین
آدمی را یافته بود .دو متر قد! استخوان درشت با چهرهای
جذاب و شرورترسان! و البته متشخص و نجیب! مگر کسی
با این هیبتِ رئیس دفتر ،جرات دارد اشتباهش را به رویش

بیاورد یا به پای مکتبش بگذارد!؟
از پلهها که پایین میآمدم انصاف را وسط گذاشتم و به
دوست شهردارم حق دادم ،دیگر باید رئیس دفتری با این
کیفیت باال داشت وقتی مامور پلیس را وسط خیابان
شاهرگ میزنند! تازه اگر مطلب امان میداد و روده درازی
نمیشد ،با عدد و رقم و میزان درآمد و خدمات و رضایتمندی
مردمی ثابت میکردم که این منطقه یکی از بهترین مناطق
شهرداری کالنشهرمان است.

بهداشت و سالمت

«سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا» خبر داد:

«محقق پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا» مطرح کرد:

برای سفرهای نوروزی به ثبتنام درهیچ سامانهای نیازنیست

عوارض امیکـــرون طوالنی مدت است

«دکتر عباس شیراوژن» -سخنگوی ستاد ملی مقابله با
کرونا -در گفتوگویی درباره نحوه فعالیت سامانه «ایران
من» برای رصد سفرهای نوروزی ،گفت :اصال اینطور نیست
که قرار باشد مردم برای سفر ،در سامانه یا سایتی ثبتنام
کنند و نیازی به ثبتنام مردم وجود ندارد.
وی در عین حال تاکید کرد :مردم واکسیناسیونشان را
سر موعد و زمان تعیین شده انجام دهند .در مورد سفرها
نیز به طور سیستمی کد ملی که به پالک خودرو متصل
است ،از طریق دوربینها استعالم میشود .اگر افراد

واکسیناسیونشان را انجام داده باشند ،هیچ مشکلی برای
تردد ندارند .به این صورت که افراد یا دز سومشان را تزریق
کرده باشند یا از تزریق دز دومشان بیش از سه ماه یا  ۱۰۰روز
نگذشته باشد و فاصله تزریق دز دوم کمتر از  ۱۰۰روز با زمان
انجام تردد و سفر باشد.
شیراوژن ادامه داد :در عین حال امکان دیگری هم فراهم
شد که البته باید قطعی و ابالغ شود ،مبنی بر اینکه اگر افراد
تست منفی  PCRهم طی  ۷۲ساعت قبل از انجام سفر
داشتند،مشکلی برای تردد نداشته باشند.

ِ
مناسبت رو ِز ترویج فرهنگ قرضالحسنه؛
به

یادداشت

«کارت مهر،کارت زندگی»
آزاده علیبخشی
نماینده روابط عمومی بانک
قرضالحسنه مهر در البرز

یکی از کارهای خداپسندانهای که میتوان با آن ،گرهای را گشود،
غبار غمی را از چهره گرفتهای زدود ،دلی را شاد کرد و اسباب
خرسندی خداوند سبحان را به ارمغان آورد ،قرض دادن است.
اهتمام بدین مهم به گونهای است که خداوند ،وام دادن به غیر
را قرض دادن به خود به حساب آورده است ،چنان که میفرماید:
«کیست که به خدا قرض دهد تا خدا بر او چندین برابر بیفزاید؟»
عمل نیکوی «قرض دادن» ،از امور مستحبی است که در قرآن
و اسالم بر آن تاکید شده است بطوریکه که در چهارده آیه از
سورههای مختلف قرآن این موضوع مطرح شده است« .قرض»
در لغت به معنای «وام» است که در قرآن مجید نیز به آن اشاره
شده است .بهترین نوع قرض ،قرضالحسنه یا همان وام نیکو
است که عمل به آن آثار و برکات بسیاری در زندگی فردی و
اجتماعی دارد.
یکی از مهمترین رخدادهای چند سال اخیر تدوین چارچوب
نظری اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بوده است.
در این چارچوب مشخص شده ،اقتصاد کشور با طی کردن
فرآیندی منطقی به اقتصادی با رشد باال ،نرخ تورم کنترل شده،
نرخ بیکاری پایین و موثر در اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد.
اما دستیابی به این اهداف مستلزم تقویت بازار مالی با هدف
حمایت از تولید ملی برای تامین بازار داخلی و بینیازی از
محصوالت خارجی است که در این راستا فرهنگ قرضالحسنه
در دو بخش تجهیز و تخصیص منابع ،نقش کلیدی در این امر

«دکتر پیام طبرسی»  -محقق پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا-
اظهار کرد :کرونا به تدریج از یک بیماری که ایجاد پاندمی و
بیماری وسیع میکرد به یک بیماری تبدیل میشود که باید
بدانیمچگونهباآنزندگیکنیم.واکسیناسیونموجبشدکرونا
فروکشکند.اینشرایطمرهونواکسیناسیوناست.کسانیکه
واکسننزدند،حتما واکسنبزنند.
طبرسی با تاکید بر اینکه کسانی که واکسن نزدند و یا اینکه
کرونانگرفتندوبیماریپیشزمینهایدارندبایدحتمادقتکنند
گفت:امسالبرایعیدمحدودیتینیست،اماکماکانبایدمراقب

افرادی باشیم که بیماری پیش زمینهای دارند.
وی عنوان کرد :کرونا یک بیماری سیستمیک است و ممکن
است کل اعضای بدن را درگیر کند .ما کووید طوالنی داریم و
افراد در این شرایط تا مدتها بیحالی و تنگینفس و ریزش مو
و دیگر عوارض را شاهد هستند .این عارضهها برطرف میشود و
بهبودی مییابد اما ممکن است برخی عوارض نیازمند درگیری
پزشکی باشد که ابتال به دیابت یکی از این موارد است .سرفههای
اندک ،تب خفیف و مواردی از این دست چندان جدی نیست
و برطرف میشود.

را ایفاد میکند .در نهاد قرضالحسنه عنصر اساسی و مهم ،تکیه
کردن بروکلیه اقشار مردم و بهرهگیری از باورهای اعتقادی و
مشارکت آنان است که نماد و نمو اصلی این فرهنگ در نظام
بانکداری قرضالحسنه خالصه و پیدا میشود تا با استفاده از
اثرات قابل درک آن در دل جامعه و اقشار مردم و همچنین
کسب و کارها به اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم
رهبری دست یافت.
اما موضوع مهمتر این است که باید بحث قرضالحسنه بعنوان
یک فرهنگ در جامعه
گسترش پیدا کند
بهگونهای که مردم این
موضوع را با دل و جان
بپذیرند ،تا با همه وجود
ثواب و اجر این فرهنگ
زیبا را درک نمایند که
این مسئله نیز بر دوش
بانک قرضالحسنه مهر
ایران است تا هرچه
بیشتر به خدمترسانی
و گسترش فرهنگ
مهربانی و قرضالحسنه در جامعه کمک نماید .در این راستا
بانک قرضالحسنه مهر ایران ،مدیریت شعب استان البرز تالش
داشته است تا با استفاده از مشوقهای تبلیغی و اطالع رسانی
با استفاده از نشریات ،جراید ،شبکههای مجازی و همچنین با
گسترش در فضای عمومی استان و کسب و کارها ،این فرهنگ
زیبا را در بین آحاد مردم و مسئولین استان رونق دهد تا هم
مردم استان و هم مسئولین استانی از برکات و آثار این امر
و فرهنگ صحیح برخوردار شوند .تبلیغات و اطالعرسانی در
این زمینه بسیار مناسب است؛ چراکه حرکت ارزندهای است و
بسیاری از مردم که ً
واقعا نیازمند هستند و به بانکها مراجعه
میکنند از این طریق مشکالتشان قابل حل است.

همچنین نقش کلیدی قرضالحسنه در زندگی انسانهای سالم
و مومن بسیار سازنده و مفید است ،چرا که با تقویت وضعیت
اقتصادی و بهبودی آن ،عامل قوام فرد و جامعه میشود (نساء
آیه  )5و شخص را به کار و تالش و تولید سوق میدهد .از این
رو در روایات ،ثواب قرض دادن بیش از صدقه دادن و انفاق
دانسته شده است ،چرا که گاه انسان صدقه به کسی میدهد
که او نیازی ندارد؛ همچنین قرض گیرنده باتوجه به تعهدی که
میسپارد بر آن است تا با تولید و تالش خود ،وام خود را پس
دهد و این عمل قرض در گردش سالم اقتصاد و جریان مفید
و سازنده پول و مال تاثیرگذار است .همینطور که مقام معظم
رهبری نیز در بیاناتی میفرمایند« :اگر صندوقهای قرضالحسنه
نباشند ،بدانید که این نیازهای مردم را به هیچ وجه شما و
ما قادر به انجامش
نیستیم ،این نهاد که
اسالمی است و نهاد
مفیدی است برای مردم
بماند ،کار خودش را بکند
و به مردم خیر خودش را
برساند یک شجره طیبه
است بحمداهلل رشد هم
کرده ،خوب شده ،نه
دیگران کارشکنی کنند و
نه اسباب زحمت درست
کنند».
باتوجه به رهنمودهای ایشان که همیشه خط و مشی بانک
قرض الحسنه مهر ایران بوده است ،با تالش بی وقفه بر دستیابی
به اهداف کالن اقتصادی کشور و همچنین بانک و با حمایت از
کسب و کارها در راستای خدمات رسانی مطلوبتر به مردم عزیز
ایران گام بر میدارد .تا با الگو قراردادن این فضیلت مهم دینی
و اخالقی به سمت ارتقا خدمت رسانی و ارتقا مشتریمداری
در طرحهای تسهیالتی مبتنی بر قرضالحسنه سوق میدهد.
فعالیت بانک قرض الحسنه مهر ایران به پشتوانه سهامداران
محترم بانک و با حمایت هموطنان و همت مضاعف کارکنان،
توانسته است با استقبال از خدمات و طرحهای تسهیالتی
متنوع از مرز  12میلیون نفر مشتری و پرداخت تسهیالت به

بیش از  11میلیون نفر گذر نماید که این مهم خود نشاندهنده
استقبال مردم و نیاز روزافزون جامعه به خدمات بانکداری قرض
الحسنه است که ً
یقینا آثار و برکات خدمت به مردم در تمامی
زوایای فعالیت های بانک ماندگار خواهد بود.
در همین راستا در استان البرز نیز از ابتدای سال تاکنون  30هزار
فقره تسهیالت به ارزش  9هزار میلیارد لایر در سطح استان
پرداخت شده است که در راستای اهداف اجتماعی و کمک به
حل مشکالت جوانان بانک میتوان به پرداخت تسهیالت زیر در
سطح استان اشاره نمود:
 -1پرداخت تسهیالت با ارزش  13میلیارد لایر به مددجویان
کمیتهامداد
 -2پرداخت تسهیالت به ارزش  3.5میلیارد لایر به مددجویان
سازمانبهزیستی
 -3پرداخت تعداد  1057فقره تسهیالت ازدواج به ارزش 870
میلیارد لایر
 -4پرداخت تعداد  2859فقره تسهیالت کاال کارت به ارزش
 590میلیارد لایر
 -5پرداخت  2060فقره تسهیالت در حوزه اشتغال زایی به ارزش
 1200میلیار لایر
در پایان ضمن تبریک  14اسفند ماه ،روز ترویج فرهنگ
قرضالحسنه خداوند متعال را شاکریم که فرصت
خدمتگزاری به مردم شریف استان البرز را به همکاران بانک
قرض الحسنه مهر ایران بعنوان اولین بانک قرضالحسنه در
کشور عطا نموده است تا با احیا ،تقویت و توسعه بيش
از پيش فرهنگ قرضالحسنه در جامعه ،گامی در راستای
نهادينه كردن بانكداری اسالمی برداريم و در اين راه دست
ياری به سوی كليه خيرين بزرگوار ،سازمانها و نهادها و مردم
نوع دوست دراز نموده تا دوشادوش يكديگر و به ياری خداوند
بزرگ بتوانيم خدمات گذشته را استمرار بخشیده ،گامهای
بلندتری در راه خدمت به همشهریان عزیز استان البرز برداريم
و کارنامه پرافتخارتری از بانک قرضالحسنه مهر ایران در
استان البرز بر جای بگذاریم و شاهد فرا رسیدن روزی باشیم
که همه مردم شریف استان البرز دارای یک کارت بانکی قرض
الحسنه مهر ایران بوده و شعار «کارت مهر ،کارت زندگی» در
استان البرز جاری گردد.

فرهنگی

روند نزولی بستریهای کرونا در عمده استانها؛ افزایش فوتیها در  ۱۹استان
در هفته  ۱۰۶همهگیری کووید ۱۹در کشور ،روند بستریهای ناشی از این بیماری در عمده استانها نزولی یا ایستاست ،اما فوت
همچنان در اکثر استانهای کشور روندی افزایشی داشته است ،در برخی استانها از جمله تهران ،کرمان ،خراسان جنوبی ،آذربایجان
غربی و آذربایجان شرقی نیز افزایش بارز فوتیها را در هفته اخیر شاهد بودهایم.

یک ا ِپیزود؛

ای که دستت میرسد اکری بکن...
نویسنده و روزنامهنگار

پیرزن چادر کهنه و رنگ و رو رفته اش را جمع و جور
میکند .در صف زنانه نفر اول است .قسمت مردانه
هم چند نفر جلوتر از من ایستادهاند .شاطر سر فرصت
خمیرها را روی تخته پاروی نانوایی پهن و به داخل تنور
هدایت می َ
ول صبح یکرو ِز سوزناک زمستانی است،
کند.ا ِ
دستها را در جیب میکنم .کاله پشمی را تا انتهای
گوش پایین میکشم و ماسک را تا نزدیک چشمان باال
میآورم .زن توان ایستادن ندارد .مشمع پالستیکی که در
آن سه عدد تخم مرغ است را با تقالی زیاد بر روی لبه
کم عرض سیمانی متصل به پنجره نانوایی قرار میدهد.
سعی میکند مشمع دیگری که در آن مقداری شیر وجود
دارد و دهانهاش گِره خورده را در کنار تخم مر غها جابجا
و ساکن کند.
مرد میانسالی که سر صف ایستاده ،با نگرانی میگوید:
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خبر

نگاه

داود مبهوت

روزنامه

مادر مراقب باش ،نیُفته اونجا وای نمیسته .پیرزن که
شاید صدای مرد را نشنیده و یا خود را به نشنیدن زده،
هنوز در َت َقالی ساکن کردن پالستیک شیر بود و باالخره
توانست آن را ثابت کند.
خیال پیرزن که راحت شد ،حواس مشتریها به شاطر
و شاگردش برگشت .خمیرهای پهن شده به مدد پارو به
ترتیب در داخل تنور کنار هم مینشستند .حال باید تنها

منتظر میماندیم تا هوای تنور غیرتی از خود نشان دهد و
در کمترین زمان جمعیت انبوه صف را با نانی داغ رهسپار
خانه کند .در این میان
شاگرد نانوا مایع رومال را روی خمیرهای بربری مالیده
بود .داشت با حرکت هماهنگ تن و بدن و با سر پنجه یک
دست و شانه پالستکی در دست دیگر آن را روی سطح
خمیرها پخش می کرد  .همینطور که صحنه تکراری هر

انیمیشن نامزد اسکار «فرار»؛

روز صبح را نگاه میکردیم ،صدای آخی شنیده شد .سرها
چرخید .زیر پای پیر زن با مایعی سفید ،رنگ شد .غم
چهره شکستهاش را فرا گرفت .خم شد و با دستهای
چروکیده و الغرش پالستیک شیر را برداشت .کمی شیر
باقی مانده بود .انگار دیگر توان ایستادن نداشت .مشمع
را بهسوی جوی آب پرتاب کرد و با زمزهای کوتاه گفت :باز
باید بخرم .مرد میانسال گفت :مادر گفتم که وانمیسته.
لبه سیمان عرضش کمه .آخرش افتاد.
پیرزن باز هم جوابی نداد .چادرش را جمع و جور کرد .تخم
مرغها را برداشت و با قدمیهایی آهسته به سمت لبنیاتی
نزدیک نانوایی حرکت کرد .باحالتی غمگین زیر لب زمزمه
می کرد :باز باید بخرم .مرد از صف خارج شد .خود را به
نزدیک زن رساند .اسکناس تا خوردهای را به وی داد .چهره
پیرزن معلوم نبود .به راه افتاد .حس میشد قامتش راست
و سرعت قدمهایش تند تر شده و جانی گرفته .نانهای
داغ بر روی میز و در مقابل پنجره قرار گرفت .مرد دو نان را
برداشت و رفت .شیر بر روی زمین سرد ماسیده بود.
سعدی رحمةاهللعلیه:
ای که دستت میرسد کاری بکن
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
نام نیکو ،گر بماند ز آدمی
به کز او ماند سرای زرنگار.

جایزهانجمنبینالمللیمستند
به یک انیمیشن رسید
انیمیشن نامزد اسکار «فرار» جایزه اصلی جوایز ساالنه انجمن
بینالمللی مستند ( )IDAرا دریافت کرد .انیمیشن دانمارکی
«فرار» ساخته «جوناس پوهر راسموسن» که امسال در جوایز
اسکار در سه شاخه بهترین فیلم بینالمللی ،مستند بلند و
انیمیشن نامزد کسب جایزه است ،جایزه بهترین فیلم را از
جوایز انجمن بینالمللی منتقدان ( )IDAکسب کرد.
انیمیشن «فرار» روایتگر داستان شخصیتی به نام امین
است که داستان فرار اعجابانگیز خود به عنوان یک کودک
پناهجو از افغانستان را تعریف میکند .مستند «تابستان
سول» ساخته «امیر تامپسون» (کوئستالو) نیز با کسب سه
جایزه بهترین کارگردانی ،تدوین و مستند موزیکال بیشترین
تعداد جوایز امسال انجمن بینالمللی مستند را به نام خود
ثبت کرد.
در سایر بخشها جایزه بهترین مستند کوتاه به «خانه ویران»
به کارگردانی «جیمی گلدبلوم» رسید« ،همه وحشیها را
نابود کنید» ساخته «رائول پک» برنده جایزه بهترین مستند
چندقسمتی شد و در بخش بهترین مستند دانشجویی که
«عروسک» ساخته الهه اسماعیلی از دانشگاه هنر تهران نیز
یکی از نامزدها بود ،در نهایت «اسب دریایی» از آلمان موفق
به کسب جایزه شد.

مرد از صف خارج شد .خود را به نزدیک زن رساند .اسکناس تا خوردهای را به وی داد .چهره پیرزن
معلوم نبود .به راه افتاد .حس میشد قامتش راست و سرعت قدمهایش تند ترشده و جانیگرفته .نانهای
داغ برروی میزو درمقابل پنجره قرارگرفت .مرد دو نان را برداشت و رفت .شیربرروی زمین سرد ماسیده بود.
سینما و تئاتر

«مردبازنده»
مجوزگرفت

در حالی روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری اعالم کرد که شورای
پروانه نمایش فیلمهای سینمایی ،در جلسه اخیر با صدور پروانه نمایش برای فیلم
«مرد بازنده» به تهیهکنندگی امیر بنان و محسن حجازی و کارگردانی محمدحسین
مهدویان موافقت کرده است که پیش بینی می شود با دریافت پروانه نمایش ،این
فیلم جزو گزینه های قطعی اکران نوروزی باشد.
این فیلم در جشنواره فجر نمایش داده شد و جواد عزتی ،رعنا آزادیور ،بابک کریمی،
آناهیتا درگاهی ،مهدی زمینپرداز ،مجید نوروزی ،امیرحسین هاشمی ،امیر دژاکام،
سجاد بابایی ،منوچهر علیپور ،شبنم قربانی ،ونوس کانلی و ملیکا پازوکی گروه
بازیگران آن را تشکیل میدهند .در حال حاضر از میان هفت فیلم نوروزی« ،شادروان»،
«قدغن»« ،موقعیت مهدی» و «مرد بازنده» اخیرا مجوز نمایش گرفتهاند ولی هنوز
تکلیف «المینور» و «علفزار» مشخص نیست و در خبرهای غیررسمی آمده که از
فهرست اکران نوروزی حذف شدهاند .در این باره امروز بیانیهای هم از سوی کانون
کارگردانان و انجمن تهیهکننده  -کارگردانهای سینما با درخواست اکران بی قید و شرط
فیلم «المینور» داریوش مهرجویی منتشر شد .به هرحال باید منتظر ماند تا ظرف امروز
و فردا گزینه های قطعی اکران نوروزی از سوی وزارت ارشاد تایید شود تا لیست قطعی
فیلمها برای اکران  18اسفند ماه مشخص شود.

فرنوش صمدی داورجشنواره
زنان بیروت شد
جشنواره بین المللی فیلم زنان بیروت که تحت عنوان «زنان برای تغییر» با گردآوری
فیلمسازان و دوستداران سینما از سراسر جهان با استفاده از قدرت لنز و سینما که
پنجره ای برای جامعه و به ویژه زنان است ،با مسائلی مانند برابری جنسیتی و
خشونت خانگی توسط انجمن فیلم بیروت برگزار می شود« .خط فرضی» اولین
فیلم سینمایی فرنوش صمدی در دوره گذشته این جشنواره موفق به دریافت دو
جایزه بهترین فیلم و بهترین گروه بازیگران شد .این جشنواره که شامل فیلم هایی
درباره زنان و یا ساخته شده توسط زنان است ،با هدف برجسته ساختن قدرت زنان در
موقعیت های مختلف هر ساله در ماه مارس (اسفند ماه) برگزار می شود .امسال فیلم
«بندربند» ساخته منیژه حکمت نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه فیلمهای
بلند جشنواره فیلم زنان بیروت است و مستند «رادیوگرافی یک خانواده» به کارگردانی
فیروزه خسروانی در بخش مسابقه مستندهای بلند ،فیلم کوتاه داستانی «تهاتر» به
کارگردانی مشترک زیبا کرمعلی و عماد آراد در بخش مسابقه فیلمهای کوتاه و «او رویا
میبافد تا آبی دریا» ساخته مریم خلی لزاده در بخش مسابقه انیمیشنهای کوتاه به
نمایش گذاشته خواهند شد .سال گذشته فیلم «خط فرضی» به کارگردانی فرنوش
صمدیوتهیهکنندگیعلیمصفابرندهدوجایزهبهترینفیلموبهترینگروهبازیگران
از جشنواره بینالمللی فیلم «زنان بیروت» در کشور لبنان شد.

«وقت چیغ انار»
به بنگلور رفت

فیلم سینمایی وقت چیغ انار به نویسندگی و کارگردانی گراناز موسوی در بخش
مسابق ه سینمای آسیای جشنوارهی بینالمللی بنگلور هند به نمایش در میآید.
این فیلم سینمایی که تاکنون در رویدادهای بینالمللی بسیاری حضور داشته
است ،در هفتهی جاری با دیگر آثار راه یافته به بخش مسابقهی سینمای آسیا در
سیزدهمین دوره از جشنوارهی فیلم بنگلور ،به رقابت میپردازد .برگزاری سیزدهمین
دورهی جشنواره بینالمللی بنگلور  ۱۲اسفند آغاز شده است و تا  ۱۰مارس مصادف
با  ۱۹اسفندماه در کشور هند ادامه دارد.
این فیلم که محصول مشترک افغانستان ،استرالیا ،هلند و ایران است ،به
عنوان نمایندهی رسمی کشور استرالیا برای بهترین فیلم بینالمللی به اسکار
معرفی شده بود .بهیر وردک ،گراناز موسوی ،کریستین ویلیامز و مرضیه وفامهر
تهیهکنندگان این فیلم سینمایی هستند و عرضه و پخش بینالمللی آن
نیز برعهده محمد اطبایی (مستقل های ایرانی) است .همچنین فیلمهای
سینمایی قهرمان ساخت ه اصغر فرهادی ،شیطان وجود ندارد ساخت ه محمد
رسولاف ،پدران ساخت ه سالم صلواتی و خط فرضی ساخته فرنوش صمدی،
دیگر آثار ایرانی هستند که در بخش سینمای جهان جشنوارهی فیلم بنگلور به
نمایش در خواهند آمد.
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سهمیه خارجیها در آسیا؛ همچنان  1+3بازیکن
در دوره پیش رو ،همچنان تیم ها نهایتا می توانند از 1+3بازیکن خارجی در ترکیب خود استفاده کنند .تغییر بزرگ در نحوه برگزاری این
پیکارها این است که تیم ها می توانند اسامی تمامی بازیکنان خارجی خود را در فهرست آسیایی برای AFCارسال کنند اما در روزی بازی
قانون  1+3همچنان پابرجاست .در دوره پیش رو ،تیم ها هیچ اجباری برای کنار گذاشتن بازیکنان خارجی خود ندارند و اسامی تمامی
این افراد در لیست آسیایی درج می شود اما در روز بازی تنها باید حداکثر  1+3بازیکن خارجی در فهرست آن دیدار حضور داشته باشند.

ورزشی

توپ و تور

چشمانداز «هندبال ایران» در 1401؛

دورخزی برای اکرزا ِر هانگژو و قهرماین جهان
جهان به نمایش در آمد .دختران ایرانزمین نشان دادند که
شایستگی حضور در جمع برترینهای جهان را هم دارند اما پر
کردن این فاصله برای ما با یک اما و اگر همراه است.

سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال  1400که بواقع برای
ورزش کشور از سختترین سالهای آغاز قرن چهاردهم
شمسی بود ،مروری داریم بر اوضاع و احوال ورزش و به سراغ
فدراسیونهایی خواهیم رفت که با وجود همه مشکالت،
دشواریها ،کمبود منابع مالی و تحریمها توانستند سربلند
بیرون بیایند و ثابت کردند که بودجه و پول در درجه دوم
کار قرار دارد و اگر ارادهای قوی و محکم وجود داشته باشد،
میتوان با حداقلها ،بهترین نتایج را بدست آورد .باری؛
فدراسیون هندبال یکی از موفقها بود .دو تیم مردان و زنان
هندبال ایران مجوز حضور در مسابقات جهانی را کسب کردند
و البته در سایر زمینهها و امور روزمره و روتین خود همانند
لیگهای برتر زنان و مردان و مسابقات متعدد را هم برگزار
کردند.
اولین صعود دختران شجاع
دختران هندبال ایران در مسابقات قهرمانی زنان آسیا توانستند
جواز حضور در مسابقات جهانی اسپانیا را نیز بدست آورند.
هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا و
انتخابی قهرمانی جهان اسپانیا از  ۲۳شهریور ماه در اردن آغاز
شد که ایران در گروه دوم با تیمهای اردن ،فلسطین ،سوریه،
کویت و ژاپن هم گروه بود که ایران بعنوان تیم دوم پس از
ژاپن به جمع  4تیم برتر رفت و جواز جهانی شدن خود را برای
نخستینبارجشنگرفت.
اشکهای فاطمه خلیلی ،دروازهبانی که جهانی شد
فاطمه خلیلی که در جریان مسابقات انتخابی قهرمانی
جهان دوبار بعنوان بهترین دروازهبان انتخاب شد یکی از
محبوبترینهای این مسابقات لقب گرفت .او در حالی دوبار
بهترین بازیکن زمین شد که تیم ایران مقابل هردو حریف
خود شکست خورد اما گلر ما آنقدر خوب درخشید تا چهره
شد و اشکهای او پس از دریافت جایزه بهترین بازیکن زمین
از لحظات ناب ورزشی بود که بارها در شبکههای مختلف

دختران هم میتوانند اگر ....
در آسیا و حتی همین کشورهای مسلمان حوزه خلیجفارس
مربیان و مدرسان مرد میتوانند در آموزش و هدایت تیمهای
دختران حضور یابند اما در کشور ما اینکار خیلی دشوار است،
بهدالیل فرهنگی و البته قوانین و مقررات .بنابراین برای
رشتههای جمعی مثل هندبال و والیبال و کبدی و بسکتبال
کراهی پیدا کرد و از آنجا که در مسابقات داخلی
و ...باید ی 
هم ورزشکاران ما با حجاب هستند فکر میکنیم بتوان چارهای
اندیشید .به هر حال مربیان با شرافت و متخصص زیادی داریم
که بخواهند بدونحاشیه در تیمهای بانوان نظارت کنند و
بعنوان مربی حضور یابند که البته به همین راحتی نیست ولی
باید به آن سمت برویم.
یوزهای ایران؛ صعود به جام جهانی بعد از  7سال
در بخش مردان هم با وجودی که نسل طالیی هندبالیستها
درمرز بازنشسگی هستند اما فدراسیون با بضاعت موجود تیم
خوبی را به بیستمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان
آسیا فرستاد که با وجود همه سختیها و مشکالت این تیم
جواز صعود به جام جهانی را گرفت .مسابقات قهرمانی آسیا با
شرکت  ۱۷تیم از  ۲۸دیماه به میزبانی عربستان در شهر دمام
برگزار شد و پنج تیم قطر ،بحرین ،ایران ،عربستان و کره جنوبی
موفق شدند در جمع پنج تیم برتر این مسابقات قرار بگیرند
و به رقابت های جهانی  ۲۰۲۳که به میزبانی لهستان و سوئد
برگزار میشود ،صعود کنند.
خوش خدمتی داوران عراقی به عربستان
ایران البته میتوانست با عنوان سومی به کشورمان بازگردد
اما در دیدار ردهبندی با عربستان میزبان هر کاری کرد حریف
داوران و فضای بیرونی مسابقه نشد چه اینکه داوران و کمیته
برگزار کننده میبایست یک خدمتی به میزبان میکردند و گواه
این ادعا صحبتهای «حسن مصطفی» -رییس کندراسیون
هندبال آسیا -در گفت و گو با «علیرضا پاکدل» -رییس
فدراسیون هندبال -است :رییس فدراسیون هندبال در این باره
گفت« :مسابقه ردهبندی مهم و حساس بود .با وجود سه کوبل
خوب ،هیچ دلیل برای انتخاب داوران عراقی وجود نداشت.
من رئیس فدراسیون ،کادر فنی ،مربی و بازیکنان همه و همه

قبل از شروع مسابقه از این اتفاق تحت تاثیر قرار گرفتیم
و شوکه شدیم .یک اتفاق بسیار عجیب بود .حتی در نیمه
بازی فینال(بحرین  -قطر) با حسن مصطفی رئیس فدراسیون
جهانی صحبت کردم .او همان اول گفت داوری بازی ایران
و عربستان اشتباهات زیادی داشت .به او گفتم نباید این
داوران انتخاب میشدند که گفت بازیکنان شما خودشان هم
خراب کردند اما از نظر داوری هم مشکالت وجود داشت.
اینها هم مزید بر علت بود اما خوب شاید آن روز روز چند
بازیکن ما هم نبود .به هر حال ما به هدف خودمان رسیدیم
و جهانی شدیم».
«پاکدل» از هدف گذاریها میگوید
پاکدل در گفت و گویی به هدفگذاریهای فدراسیون و بحث
جهانی شدن اشاره کرد و گفت« :خداراشکر که ما طبق برنامه
پیش رفتیم و خیلی زودتر هم به اهداف خود رسیدیم .ما در
کمتر از سه سالی که بودیم و بیشتر آن هم با محدودیتهای
کرونا مواجه شدیم کارها و اهدافمان را پیش بردیم و بعد از
 ۸سال هندبال مردان جهانی شد .هندبال ایران در کل  ۵۶سال
تنها یکبار جهانی شده بود و این دومین جهانی شدن تاریخ
هندبال مردان در این سالها بود .همچنین بعد از چند دوره که
در جمع چهار تیم اول نبودیم به نیمه نهایی صعود کردیم و
سهمیه جهانی گرفتیم .اکنون پرچم ایران در عرصه جهانی به
اهتزاز در خواهد آمد .اینها را به فال نیک میگیریم و از همه
کسانی که در این راه به ما کمک کردند تشکر میکنیم .مانوئل
هم انصافا زحمات زیادی کشید و مربی کاربلدی هم بود».

روزهای شلوغ و پرترافیک سال 1401
اما سال  1401سال سخت و فشرده و پرکاری برای فدراسیون
دو تیمملی زنان و
هندبال است .آماده کردن
قهرمانی جهان و
مردان برای مسابقات
البته حضور در بازیهای
آسیایی هانگژو  2022کاری
سخت و دشوار است که نیاز
به یک برنامه ریزی دقیق و البته
حمایت های مالی در خور توجه دارد.
اکنون انتظارات از تیم ملی هندبال بسیار
باالست و با توجه به اینکه هنوز تکلیف سرمربی
مردان مشخص نشده انتظار می رود کمیته ملی
المپیک و وزارت ورزش توجه ویژه ای به این رشته
مهیج و زیبای توپ و توری نشان دهد.

دور خیز برای سکوی هانگژو
پر واضح است که کسب مدال در بازیهای آسیایی آرزوی
خانواده هندبال است و ما امیدواریم اتفاقاتی شبیه گوانگژو
رقم بخورد و البته باید تیمی آماده داشته باشیم تا با احتماالت
مثبت بتوانیم به جمع  4تیم بازیهای آسیایی صعود کنیم
و به روی سکو برویم .این نهایت آرزوی هندبالیهاست ولی
برای رسیدن به این مهم فدراسیون باید از تمامی سرمایه ها
و موجودیت هندبال ،چه لژیونرها و چه بازیکنانی که در داخل
حضور دارند استفاده کند.
بازیکنان اشباع شده به کار تیمملی نمیآیند
البته بازیکنان اشباع شده و آنها که حرفهای میاندیشند
و حضور در باشگاههای خارجی و کسب درآمد را ترجیح
میدهند یقینا به درد این کارزار نمیخورند .بازیکن حق دارد
که به سالمتی و درآمد و آینده خود فکر کند و برای اینکه
دچار مصدومیتهای احتمالی نشود خیلی تمایلی به حضور
در اردوهای سنگین ملی نشان ندهد و زیاد هم نباید خرده
گرفت چرا که تیم ملی هندبال نیاز به سرباز دارد .سربازانی
که برای رسیدن به هدف با تمام وجود مبارزه کنند و البته
فدراسیون هم در حد توان باید بازیکنان را تامین کند که
یقینا چنین خواهد بود .باری؛ برای فدراسیون هندبال و
مدیرجوان فدراسیون و همه خانواده هندبال سالی پر بار و
توام با موفقیت آرزو میکنیم و انشاهلل که سال  1401هم سال
خوبی برای هندبال باشد.
حرمت پیشکسوتانی که برکت هندبال هستند
همچنین برای پیشکسوتان و بزرگان هندبال در جایجای
این کشور عزیز آرزوی توفیق و تندرستی داریم و فراموش
نکنیم که پیشکسوتان برکت ورزش
هستند و اینکه امروز دست ما رسیده
ماحصل خون دل خوردنها و مرارت
کشیدنهای بزرگوارانی است که بدون
هیچ چشمداشتی کار کردهاند تا امروز
هندبال ایران به اینجا برسد .پس قدر این
عزیزان را بدانیم و فدراسیون به هر نحوی
که میتواند جایگاه و احترام این عزیزان
را حفظ کند تا جوانها بدانند که حرمت
به پیشکسوتان یک امر بدیهی در ورزش
است و پیشکسوتان هم از توجه جوانترها
سر شوق بیایند.

سرخابی ها
در نشست خبری با موضوع آغاز واگذاری سهام پرسپولیس و استقالل به مردم؛

جزئیات عرضه سهام استقالل و پرسپولیس اعالم شد
«حسین قربا نزاده»  -رئیس سازمان خصوصیسازی -در
نشست خبری با موضوع آغاز واگذاری سهام پرسپولیس و
استقالل به مردم ،اظهار داشت :در سنوات گذشته برای تحقق
این موضوع در سازمان خصوصی اقدامات مهمی انجام شده
است .براین اساس با اصالح اساسنامه و تجدید ارزیابی دارایی
دو باشگاه وارد مرحله قابل قبول برای عرضه سهام به شکل
عمومی شدند .از سال 1378دو باشگاه در فهرست واگذاری
قرار گرفتند و این اتفاق در روز میالد امام حسین ،سوم
شعبان رخ خواهد داد.
رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره به تشکیل ستاد
آمادگی واگذاری این دو باشگاه در وزارت اقتصاد ،گفت :در
این ستاد ،عالوه بر مقامات دولتی وزارت اقتصاد و وزارت
ورزش ،سازمان مالیاتی ،سازمان حسابرسی ،مدیران دو باشگاه
نیز فعالیت و نقشآفرینی جدی داشتند .اصالح ساختار مالی،

طرح کسب و کار و درآمدزایی دو باشگاه و تعیین تکلیف
اموال و امالک غیرمنقول آنها و به طور کلی آمادهسازی شرایط
واگذاری سهام در فرابورس در ستاد مذکور انجام شد .در آینده
و بعد از عرضه سهام در فرابورس دو باشگاه براساس اصول
مدیریت حاکمیت شرکتی اداره خواهند شد تا به یک نظم
سازمانی و شرکتی قابل قبول برسند.
در ادامه این نشست« ،مصطفی آجورلو» -مدیر عامل باشگاه
استقالل -گفت :این واگذاری سهام صورت نمی گرفت مگر
با عزم راسخ دولت سیزدهم .مردم صاحبان اصلی دو باشگاه
استقالل و پرسپولیس هستند ،به هر حال بعد از مدت ها
تالش این اقدام انجام شد و مدیریت این دوباشگاه در معرض
شفافیت و قضاوت عمومی قرار خواهد گرفت .مشارکت
عمومی در مدیریت دو باشگاه منجر به تولید ثروت برای آنها
خواهد شد .در این چند سال حق دو باشگاه تضییع شد.

بعنوان مثال صدا و سیما در خصوص پرداخت حق پخش
کوتاهی کرده و دو باشگاه در این حوزه آسیب جدی دیده اند.
پول تبلیغات تلویزیونی متعلق به دو باشگاه است و از امروز
دو باشگاه تنها نیستند و با سازوکار بورس حق خود را پس
میگیرند .وقتیمنافع دوباشگاه با مردم به اشتراک گذاشته
شود منجر به بالندگی اقتصادی دو باشگاه خواهد شد.
همچنین در این نشست« ،میثم فدایی» -مدیرعامل فرابورس-
با اشاره به پروژه پر چالش عرضه دو باشگاه در فرابورس گفت:
در ابتدا بنظرمی رسید این پروژه به نتیجه نرسد اما با پیگیری
سازمان خصوصی سازی این فرایند انجام شد .همچنین بنظر
نمی رسد مدیران دو باشگاه در روزهای نخست کاری ،بدنبال
افشای اطالعات مالی دو باشگاه باشند .اما در سه روز اخیر
کلیه اطالعات مالی روی کدال قرار گرفت .در معامالت ثانویه
و اولیه این دو سهام نباید وارد فضای هیجانی شد .ایجاد

فضای هیجانی روی قیمت تابلو اثرات ناگواری برای انها
خواهد بود .هر سهام دار خرد می تواند برای هرباشگاه حداکثر
300هزارتومان لحاظ کند.
قربانزاده در خصوص مدل قیمت گذاری دو باشگاه گفت:
برای بحث قیمت گذاری با کمک کارشناسان رسمی
دادگستری از روش خالص ارزش دارایی ها استفاده شد.
بخش عمده تفاوت قیمت دو باشگاه مربوط به مباحث
درامدی ناشی از برند آنها است .در جلسه واگذاری
کارشناسان رسمی دادگستری 2باشگاه مبانی قیمت گذاری
خود را مطرح کردند ،که مشخص شد از مبانی یکسانی برای
ارزیابی دارایی و برند آنها استفاده شد .مدل عرضه به شکلی
تعاونی و یا پرداخت حق عضویت اعضا اسیبهایی داشت
که تصمیم گرفتیم از مدل عرضه سهام استفاده کنیم.
البته تعاونیها میتوانند سهام این شرکتها رو بخرند ،البته
اهلیت و صالحیت انها سنجیده خواهد شد .تا شهریور ماه
سهم دولت در  2باشگاه زیر پنجاه درصد برسد و عرضه سهام
ترکیبی از ندریجی و بلوکی است .البته نحوه استقبال مردم
نیز در این موضوع موثر است.

ورزشی

زمان و محل برگزاری بازی کره جنوبی و ایران
سایت رسمی فدراسیون فوتبال اعالم کرد که ،با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار برگشت تیم های ملی فوتبال کره
جنوبی و ایران از سری رقابتهای هفته نهم مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲روز پنجشنبه  4فروردین
ماه ساعت  20به وقت محلی و ساعت  15:30به وقت تهران در ورزشگاه جام جهانی سئول برگزار میشود.

اصغر قلندری

چه عواملی باعث شده تا جناب داورزنی یکبار دیگر تغییر
عقیده دهند و باز هم امیر خوشخبر را بعنوان سرپرست
تیم ملی انتصاب کنند؟ بنظر میرسد جناب خوشخبر
بهتر و بیشتر از مصطفی کارخانه دوستِ گرمابه و گلستان
شخص رئیس فدراسیون والیبال به چم وخم کار سرپرستی
تیم ملی اشراف دارند!
به قول یکی از پیشگامان رسانهای که میگفت؛ کلمات
بدو ِن بار معنایی نیستند ،آنها اثر گذارند ،گاه انسان را به
عرش میبرند و زمانی آدمی را به فرش مینشانند ،بیشک،
برخی از کلمات هم بار عملی دارند و صرف یک گفتار
نیستند .از قدیم و ندیم مرسوم بوده ،هر کس مصدر
کاری و سکاندار امور کشوری اعم از سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی یا فرهنگی
ورزشی میشد ،ابتدا فامیل و بستگان و
سپس دوستان را بخدمت میگمارد که
محرم اسرار باشند.
پس به این ترتیب انتصابات در فدراسیون
والیبال هم از جمله همان
خصیصههایی است که اشاره
کردیم و فدراسیون والیبال
وجناب داورزنی هم از این
قاعده مستثنی نیستند .خوب
حتمأ خیری در این انتصابات

دیدگاه
«امیر خوشخبر» سرپرست تیم ملی والیبال شد؛

لزوم آمادگی «تیمملی» برای

چه عواملی باعث شده تا جناب داورزنی یکباردیگرتغییرعقیده دهند و باز
هم امیرخوشخبررا بعنوان سرپرست تیم ملی انتصابکنند؟ بنظرمیرسد جناب
ِ
دوستگرمابه وگلستان شخص رئیس
خوشخبربهترو بیشترازمصطفیکارخانه
فدراسیون والیبال به چم وخمکارسرپرستی تیم ملی اشراف دارند!

وجود داردکه ما نمیدانیم و نباید هم بدانیم زیرا جزو
اسرا ِر مگو است!
باری؛ انعکاس خبر بازگشت سعید معروف مشروط به
بازگشت امیر خوشخبر بعنوان سرپرست تیم ملی شبهاتی
در پی داشته و شایعههای مختلفی در گروههای مجازی
و سایتهای خبری منتشر شده که بازتابهایی نیز در بر
داشته است! بویژه صحبت از عدم تعامل و رابطه دوستانه
خوشخبر با بهروز عطایی سرمربی تیمملی در از آن جمله
است که امیدواریم اینگونه نباشد ،چرا که ً
یقینا در این بین
تیمملی کشورمان متضرر خواهد شد.
بهروز عطایی سرمربی موفق تیمملی والیبال بزرگساالن
ایران تیز در گفتوگویی با برفراز تور به صراحت این شایعه
را تکذیب کرده و اعالم نموده؛ به درخواست خود
ایشان خوشخبر را برای سرپرستی تیمملی
انتخاب کرده اند.حال سئوال نگارنده این است که
ً
مجددا بازگشت؟
جناب خوشخبر چرا رفت و چرا
چه سری در این انتصابات نهفته است؟! از جناب
داورزنی هم ای سئوال مطرح است که بفرمایند
اصو ًال جایگاه والیبالیها بویژه
پیشکسوتانکجاست؟
مگر در ورزش والیبال
قحطالرجال شده و یا افراد
بادانش و مدیر کم داریم؟
 ۱۲سال مدیریت مداوم برای

خوشخبر بس نبود؟ چرا برای افراد متشخص والیبال
فرصتی حاصل نمیشود؟! البته اهلل و اعلم! گرچه در جایی
هم آمده با انتخاب خوشخبر راه برای پیوستن مجدد
سعید معروف به تیمملی هموار شده است.
طبیعی است ،صرفنظر از دوستی و رفاقت بین سعید
معروف کاپیتان باتجربه که از جایگاه ویژهای بین
پاسورهای برتر جهان برخوردار است با امیر خوش خبر،
والیبال ایران از فقر پاسور رنج میبرد ،چرا که در سالهای
گذشته کار سازندگی پاسور صورت نگرفته است ،در
حالیکه که اگر پاسورهای پیشکسوت و دارای مدرک
مربیگری بینالمللی بکار گرفته می شدند ،امثال ،مهدی
صابرپور ،ناصر میرفخرایی ،امیر حیدری ،علی موُذن،
اسماعیل حبیبی ،سیدمهدی ابوترابی ،اصغر نائینی،
محمد شعبانپور ،رحیم قارصی ،محمد عمدهغیاثی،
نوبخت سیدعباسی ،مسعود کامروامنش ،علیرضا
بهبودی ،پرویز پزشکی ،بهزاد بهنژاد و دهها پاسور چیره
دست دیگری که در شهرستانها سکونت دارند مدنظر
فدراسیون نبودند و بکار گمارده می شدند و در اختیار هر
یک از  ۱۰بازیکن مستعد پاسوری قرار داده می شد ،امروز
نه در تیمهای ملی و نه در باشگاههای معتبر استانها
با فقر پاسور مواجه نبودیم .مضاف براینکه مصدومیت
وعمل جراحی پای کریمی هم برای پاسور تیم ملی
مشکل ساز شده و حداقل تا شش ماه قادر به همراهی
تیم ملی نخواهد بود.

لیگ آزادگان
هفته بیستم لیگ یک؛

ادامه پیروزیهای ملوان و مس در راه لیگ برتری شدن
هفته بیستم لیگ یک با برگزاری  ۹دیدار در شهرهای مختلف
برگزار شد که در مهمترین دیدار ملوان بندر انزلی در لحظات
پایانی قشقایی را در شیراز با یک گل شکست داد .شهرداری
آستارا با گلهای سعید دالور (دو گل) و جواد آقاییپور ۳ ،بر
صفر ماشینسازی قعر جدولی را شکست داد و با  ۳۰امتیاز به
رده ششم صعود کرد .آرمان گهر پس از هفتهها ناکامی با دو گل

علی وزیریپناه ،شهرداری همدان را شکست داد .خوشه طالیی
ساوه با یک گل مس شهر بابک را شکست داد و ویستا توربین
هم با نتیجه  ۲بر یک مهمانش شمس آذر قزوین را شکست
داد .مس کرمان ،دیگر مدعی صعود با دو گل امید باقرپور و
میالد پورصفشکن سایپا را مغلوب کرد .استقالل خوزستان
برابر خیبر خرمآباد به تساوی بدون گل رسید تا شاگردان ویسی

در خیبر از دیگر مدعیان عقب بماند .پارس جنوبی در ادامه روند
شکستناپذیریاش در ۱۴هفته اخیر ،برابر استقالل مالثانی به
تساوی یک بر یک رسید .در جدول ردهبندی لیگ دسته اول،
ملوان با  ۴۶امتیاز صدرنشین است و مس کرمان با  ۴۰امتیاز
در رده دوم است .آرمانگهر با  ۳۶و خیبر خرمآباد با  ۳۴امتیاز
در ردههای سوم و چهارم قرار دارند.

لژیونرها
تمجید رسانه پرتغالی از ستاره ایرانی؛

مهدی طارمی به پول «نه» گفت تا قهرمان شود!

نشریه اوجوگو در مقاله خود به تمجید از ستاره
کشورمان پرداخت و از علت عدم انتقال او به لیگ برتر
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یادداشت

چه رسی در این انتصاب نهفته است؟
نویسنده و روزنامه نگار

روزنامه

پرده برداشت .اوجوگو نوشت :عملکرد درخشان طارمی
در تیم پورتو ،او را به یک برند تبدیل کرده و از او یک
بازیکن متعهد ساخته است.
این نشریه پرتغالی نوشت :فصل گذشته طارمی که
عملکرد درخشانی از خود داشت از چند باشگاه لیگ برتر
پیشنهاد دریافت کرد .در پنجره زمستانی نیز باشگاههای
جزیره عالقهمند به جذب او بودند ولی طارمی به همه
آنها پاسخ منفی داد .او با اینکه میدانست پول و درآمد
بیشتری در جزیره بدست خواهد آورد ولی به همه آنها
پاسخ رد داد تا بتواند در پورتو به قهرمانی دست یابد.
او در پورتو محبوبتی ویژه بدست آورد و در چند هفته

گذشته نمایشی خیره کننده از خود به اجرا گذاشت .او
در  4بازی اخیر بسیار تاثیرگذار ظاهر شود و توانست در
بازی قبل مقابل اسپورتینگ هم گل بزند و هم پاس
گلی زیبا به نمایش گذارد.
نشریه اوجوگو  ،نمایش طارمی در بازی مقابل
اسپورتینگ را مثالی مهم از عملکرد او دانست و گفت:
پس از رفتن لوئیز دیاز ،طارمی نمایشی تاثیرگذار در
عملکرد تهاجمی پورتو به ثبت رسانده و نشان داده که
چقدر به آینده میاندیشد و چقدر به قهرمانی و چیزی
که میخواهد نزدیک است .او از پول گذشت تا به
قهرمانی دست یابد.

7

مسابقه حساس با کره؛

جدالی به ارزش صدرنشینی
کرهجنوبی از رقبای
سنتی فوتبال ایران در
آسیا بشمار میرود و در
سالهای گذشته بارها
و بارها در مقابل ایران
صفآرایی کرده است .در
حمیدرضا تیموری
طی  56سال گذشته ،این
نویسنده
دو تیم  32بار به مصاف
یکدیگر رفتهاند که  13بار پیروزی با ایران 9 ،بار پیروزی با
کرهجنوبی و  10دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است.
از سال  2011و در مرحله یکچهارم نهایی جام ملت های
آسیا در قطر که کره جنوبی توانست جشن پیروزی برابر
تیمملی کشورمان برگزار کند ،پس از آن عم ًال در تمام
مغلوب ما شده یا به
دیدارهای رسمی و غیررسمی یا
ِ
نتیجه تساوی قناعت کرده است.
حال در یکی از حساسترین دیدارهای فوتبال آسیا ،دو
قدرت سنتی فوتبال در قاره کهن ،چهارم فروردینماه 1401
در سئول ،برای صدرنشینی گروه  Aانتخابی جامجهانی به
مصاف یکدیگر میروند .ایران و کرهجنوبی از  8دیدار قبلی
خود در مقدماتی جام جهانی به ترتیب  22و  20امتیاز
اندوختهاند و اکنون کرهایها برای دیدار چهارم فروردین
 1401و شکستن طلسم  11ساله و نیز صدرنشینی گروه
لحظه شماری میکند .هرچه کره جنوبی در شروع بازیها
متزلزل ظاهر شده بود ،در ادامه رقابتهای انتخابی جام
جهانی قطر ،به انسجام تیمی خوبی رسید تا به امتیازات
الزم برای صعود به جام جهانی  2022قطر برسد.
سون هیونگ مین براساس آمار بعنوان بهترین لژیونر
آسیا شناخته میشود ،ولی دو بازیکن خط حمله
تیمملی فوتبال کشورمان آمار بسیار بهتری نسبت به
سون هیونگ مین مهاجم مطرح تاتنهام دارند و این
دو مهدی طارمی الماس پورتو و سردار آزمون بازیکن
بایر لورکوزن هستند که بیشک در صورتی که در شرایط
آرمانی خود باشند ،شکستِ کرهجنوبی میزبان دور از
دسترس نخواهد بود.
کیم سونگ جیو در کاشیوا ریسول ژاپن ،لی جائه سونگ
در ماینز آلمان ،وانگ هی چان در وولورهمپتون انگلیس،
جئونگ وویونگ در فرایبورگ آلمان ،وانگ یی جو در
بوردو فرانسه ،جونگ وو یونگ در السد قطر ،وانگ این
بوم در روبین کازان روسیه ،کیم یونگ جوون در گامبا
اوزاکا ژاپن ،کیم مین جائه در فنر باغچه ترکیه دیگر
لژیونرهای کرهجنوبی هستند.
کمتر از  20روز دیگر تیمملی فوتبال کشورمان مقابل کره
میزبان ،صفآرایی خواهد کرد .اما آیا کادر فنی تیم ملی
به خوبی این کره مقتدر را آنالیز و برای تک تک دقایق
بازی برنامه ریزی کردهاند؟ بدونشک ،مالکیت توپ ،دفاع
منطقهای ،نفوذ از جناحین و سرعت در حمله میتواند
تاکتیک تیمملی فوتبال ایران در مقابل کرهجنوبی در
فروردین  1401باشد.
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