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کرونا

سرمقاله

«وزیر کشور» تاکید کرد:

ِ
اندرحکایت طرح «تسهیل صدور مجوز کسب و کار»؛

تزریق ُ ۲دز واکسن مالک
سفرهای نوروزی
«احمد وحیدی»  -وزیر کشور -در پایان جلسه قرارگاه ستاد ملی
مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران گفت :در جلسه چند موضوع
مورد بررسی قرار گرفت که نخستین آن بررسی آثار روانی و
آسیبهای اجتماعی ناشی از کرونا ویروس بود .موضوع مهمی
که به قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا سپرده شده بود تا
اختالالت روانی و آسیبهای اجتماعی ناشی از کرونا بررسی شود
و در همین راستا نیز گزارشی توسط سازمان روانشناسی در
جلسه ارائه شد .باید بررسیهای الزم انجام شود تا با توجه به
اهمیت موضوع عالوه بر آثار جسمی ،آثار روانی و اجتماعی
در پژوهشها مشخص شود و از سوی دیگر گروههای هدف
مشخص و آموزشها و مداخالت الزم ارائه شود.
وزیر کشور به حضور مسووالن آستانهای مقدس در جلسه
قرارگاه اشاره کرد و ادامه داد :ضمن تقدیر برای عملکرد مطلوب
آستانهای مقدس در مقابله با کرونا که در این جلسه انجام شد
در ارتباط با ایام نیمه شعبان و نوروز نیز بحث و بررسی های
صورت گرفت تا کنترلها  ،پیشگیریها و رعایت بیش از بیش
پروتکلها همچون گذشته مورد توجه قرار گیرد با آمادگی که
در این اماکن مقدس وجود داشته و خواهد داشت انشاءاهلل
عملکرد خوبی خواهیم داشت.
وی ادامه داد :در این جلسه در خصوص سفرهای داخلی و
خارجی در ایام پیشرو نیز بحث و بررسی شد و تذکراتی در
حوزه حمل و نقل و اماکن اقامتی و اصناف داده شد تا رعایت
پروتکلها  ،کنترل تجمعات و دریافت کیو آر کد توسط اصناف به
خوبی محقق شود .در سفرهای خارجی تزریق واکسن و داشتن
گواهی تست پی سی آر برای ورود و خروج و نحوه مراقبتها
الزم است که تاکید شد این کنترلها در مبادی ورودی و خروجی
محقق شود .وحیدی تاکید کرد :باید مراقبت کرد تا از این حوزه
دچار آسیب نشویم و در مورد سفرهای نوروزی نیز برای اینکه
کار مسافرین سخت نشود پالک ماشین مالک عمل قرار گرفته
است ولی اگر فردی بخواهد ماشین خود را در اختیار فرد دیگری
قرار دهد این مراقبت را باید داشته باشند که افراد واکسن تزریق
کرده باشند و دچار بیماری نباشند .بی تردید کنترل پالک و
همه سرنشینان حتی برای خود مسافران زمان بر و هزینه بر
خواهد بود؛ لذا بهتر است خودشان در این زمینه مراقبتهای الزم
را داشته باشند.
وحیدی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد ُدزهای واکسن
تزریق شده برای سفرهای نوروزی گفت :در حال حاضر سامانه
براساس تزریق حتما ُ ۲دز واکسن اجرایی شده است اما در ستاد
ملی بحث شده که تزریق ُدز سوم مورد تاکید قرار بگیرد و بعضا
در برخی سفرهای خارجی ممکن است تزریق سه ُدز به صورت
اجباری کنترل شود ولی در حال حاضر در سامانه اجباری برای
تزریق ُدز سوم اعمال نشده و تزریق دو ُدز مالک عمل است
اما تاکید و درخواست می کنیم که شهروندان نسبت به تزریق
ُدز سوم اقدام کنند چرا که فردی که سه ماه از تزریق ُدز دوم
واکسن گذشته باشد حفاظت و آنتی بادی در بدن وی پایین
آمده و بهتر است ُدز سوم را تزریق کند .وی تاکید کرد :ستاد ملی
کرونا با نگاه اینکه رفاه و آسایش سفر ایجاد شود محدودیتهای
خاصی اعمال نکرده اما با توجه به اینکه سالمت مسافران از
اهمیت بسزائی برخوردار است باید ضوابط به طور دقیق رعایت
شود و جریمه هایی نیز برای عدم رعایت ضوابط پیش بینی
شده است اما امیدواریم با دقت شهروندان این موضوع پیش
نیاید و خواهش می کنیم که خود مردم برای سالمت خود
و افرادی که با آنها در ارتباط هستند تزریق واکسن و رعایت
پروتکلهای بهداشتی را در دستور کار قرار دهند.

سارا نصرتی
نویسنده و مترجم

امروزه کشور ما سرمایه قابلتوجهی ندارد که به جوانان
جهتِ ایجاد اشتغال تسهیالت دهد ،اما حداقل کاری
که میتوانیم انجام دهیم این است که موانع را از
جلوی پای اینقشر برداریم .وقتی از شاخصهای
سهولت کسب و کار صحبت میکنیم ،یعنی سهولت
در بحث مجوزها ،دسترسی به خدمات ،ثبت مالکیت،
مالیاتها و ...تمام اینها یعنی ضعف در اداره اجرایی
کشور و نه ضعف در قانون و قانونگذاری .در حال حاضر
قوانین متعدد و تعد ِد نهادهای مرتبط با بهبود کسب
ِ
و کار ،مانع اصلی تولید و اشتغال است و این تعدد،
فاصلهای بین بایدها و واقعیتها ایجاد کرده است.
اما نکته اصلی و مهم شکست انحصار است .چراکه
برخی کسب و کارها در اختیار افراد خاصی قرار گرفته و
مافیا تنها با اجرای درست این طرح از بین میرود ،در
شرایطی که نکته حائز اهمیتِ دیگر ،مقوله شفافیت در
صدور مجوزها است ،درحالی که اگر این مهم رخ دهد،
رکود ایجاد اشتغال شکسته خواهد شد و انحصارهای
استثماری پایان یافته و بر اساس مدلسازی جدید در
مدت زمان معین ،تولید ناخالص ملی چند برابر خواهد
شد .اما اگر دنبال راهکار برای گذر از شرایط کنونی
کشور هستیم ،باید با حکمرانی ناکارآمد دولت ،تفکرات
کوتاهمدت و تمرکز تصمیمگیری در پایتخت مقابله
کرده و در کل ،دنبال اصالح ساختار کشور باشیم.
تسهیل صدور مجوز برای کسب و کارها از انحصار
طرح
ِ
جلوگیری میکند و وضع هرگونه محدودیت و موانع
قانونی در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب را ،حذف
کرده است .یعنی هرگونه دالیلی مانند محدودیت
در ظرفیت ،تعداد ،موارد صنفی ،فاصله جغرافیایی
یا دالیلی مانند اشباح بازار ،حذف شده است .امروزه
بسیاری از مجوزها را ذینفعان کسب و کار میدهند
یعنی کسانی مجوزها را صادر میکنند که در کسب و
کار آنها موثر است و این موضوع ،تبدیل به سدی
شده ،که نانواییها ،داروخانهها و دفاتر وکالت و ...را
دچار مشکل کرده است ،آنهم در حالی که با این طرح،
این محدودیتها تا حدودی رفع شده است.
ماهیت و محور اصلی این طرح در این جهت است
که صدور مجوزها یکی از موانع اصلی کسب و کار و

پایان انحصــارطلبی؟
ِ

تولید در کشور است و میبایست ،در سال رفع موانع
تولید و پشتیبانی از تولید ،این کار انجام میگرفت.
مجوزها در دو بخش تولید محور و ثبت محور تفکیک
شدند ،مجوزهایی مانند سالمت ،محیط زیست ،امنیت
ملی و بهداشت عمومی و اجتماعی ،منابع طبیعی و
تغییر کاربری اراضی کشاورزی که تولیدمحور هستند
و دستگاههای ذیربط باید بررسی و مجوزها را تایید
کنند ،همچنین مابقی مجوزها که ثبتمحور هستند،
دستگاههای دیگر فقط باید در فعالیتِ آنها نظارت
کنند که استانداردها رعایت شود ،همه این موارد به
صورت آنالین خواهد بود.

اما این طرح موافقان و مخالفانی نیز دارد ،موافقان
این طرح بر این عقیده هستند که ،این طرح باعث
انحصارشکنی میشود و بیکاری را کاهش و اشتغال
را افزایش میدهد و همچنین موجب رقابت در بازار
کسب و کار خواهد شد ،چرا که هرگونه محدودیت
ً
قطعا انقالبی
ایجاد رانت میکند .بنابراین این طرح
در صدور مجوزها بوجود میآورد .چنین طرحی مشکل
اشتغال را حل خواهد کرد و در واقع ،آنچه موافقان به
آن اهمیت میدهند ،سهولتِ کار در تولید است ،مجوز
مهم نیست و این طرح تالش میکند تا بروکراسی
اضافی را از محیط کسب و کار حذف کند .مجوز کسب

و کار نباید مانع کار تولید شود و ثبت شرکتها هم
نباید درگیر کارهای کاغذبازی شود ولی نظارت باید
جدی باشد زیرا اصل بر درستی اطالعات است.
اما یکی از مخالفان جدی طرح تسهیل صدور مجوزها،
کانون وکال است که استدالل عجیبی برای توجیه
انحصارات خدمات حقوقی عنوان میکند .مخالفان در
حالی از فقدان کار و پرونده برای وکالی کنونی دارای
مجوز سخن میگویند که حاال هم در سال ،صدها و
شاید هزاران پرونده قضایی جدید تشکیل شده و حجم
عظیمی از وقت دستگاه قضا و دادگاههای حل اختالف
صرف حل مسائل جزیی ملکی ،مالی ،حقوقی افراد
میشود که از خدمات مشاوره حقوقی ارزان قیمت و
درست برخوردار نیستند .دلیل عمده این قیمت باال،
نبود وکالی کافی دارای مجوز است .در صورتی که
این بخش رفع انحصار شود ،مسیر برای ورود افرادی با
کیفیتهای مختلف به بازار خدمات حقوقی باز خواهد
شد .گرچه مخالفان همچنین معتقدند که خدمات
حقوقی از جنس خدمات بازاری نیست و نباید خدمات
حقوقی را یک بازار تلقی کرد.
سخن آخر اینکه بهبود محیط کسب و کار در سالیان
اخیر همواره دغدغه اصلی مقامات کشور اعم از
سیاستگذران و قانونگذران بوده و کلی ِد اصلی حل
مساله تورم مقررات و مجوز در ایران نبود ،اجرایی شدن
قوانین و ضعف حاکمیت قانون است ،پس به این
نتیجه میرسیم که ورود به حوزه هوشمند برای دولت
یک ضرورت است نه انتخاب و با توجه به موضوعات
فوق و مطرح شده و نیازی که در جامعه هم بهخوبی
مشاهده میکنیم به این مهم به سادگی میتوان
رسید.
این طرح تنها به مساله مجوزها محدود نیست بلکه
اقتصاد کالن کشور به این طرح گره خورده است و
میتواند به افزایش تولید و اشتغال کمک کند ،چرا
که افزایش صدور مجوز و ایجاد بنگاههای جدید
اشتغالزایی را بدون یکلایر هزینه توسط دولت ،انجام
میشود .همچنین با این طرح از طریق سیستمی
شدن صدور مجوز ،ارتباط مستقیم بین مجوزدهنده
و مجوزگیرنده قطع میشود که خود ،به برچیده شدن
فساد کمک شایانی میکند.

رفاه و تعاون

شهری

«مدیرکل امور بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی» خبر داد:

«مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو» خبر داد:

اعالم «نرخ» و «حق بیمه» پوشش بیمهای
فراگیرخانواده ایرانی

افزایش ساعتکاری مترو تا
ساعت  ۱۱:۳۰شب

«مهدی شکوری»  -مدیرکل امور بیمهشدگان
سازمان تامین اجتماعی -با بیان اینکه بیمه
فراگیر خانواده ایرانی ،قشر وسیعی از جامعه را
دربرمیگیرد و سیاستگذاری کالن این است
که افرادی که تاکنون بیمه نشدهاند بتوانند از
تعهدات سازمان برخوردار شوند اظهار کرد :قبال
بیمه انفرادی و مشاغل آزاد را داشتیم که آن را
تعمیم و پوشش بیمهای افراد خانواده را تکمیل
کردیم .وی افزود :بر این اساس پدرخانواده اگر از بیمهای برخوردار نباشد میتواند در قالب
مشاغل آزاد تحت پوشش قرار بگیرد .همسر بیمه شده که خانهدار است نیز میتواند ذیل
بیمه زنان خانه دار تحت پوشش قرار بگیرد .دختر خانواده مادامی که شغل ندارد می تواند در
قالب بیمه زنان خانهدار و اگر دانشجو باشند مادامی که اشتغال به تحصیل دارد در قالب بیمه
دانشجویان خود را بیمه کند .مبلغ حق بیمه ماهانه نرخ  ۱۲درصد ۳۱۸ ،هزار تومان ،نرخ ۱۴
درصد ۳۷۲ ،هزار تومان و نرخ  ۱۸درصد ۴۷۸ ،هزار تومان در سال جاری است.

«مهدیشایسته»-مدیرعاملشرکتبهرهبرداری
مترو -با اشاره به جلسه عصر امروز مسئوالن
معاونت حمل و نقل با مدیران پلیس راهور در
خصوصبررسیعللترافیکشبگذشتهتهران،
گفت :در این جلسه اعالم کردیم که بر اساس
آمارها چند ایستگاه مترو دارای بیشترین ورودی
و خروجی مسافران است که اگر اتوبوس ها و
تاکسی ها را در آنجا هماهنگ کنیم می توانیم
به کاهش ترافیک کمک کنیم .همچنین مقرر شد از امشب ( ۱۷اسفند) ایستگاههای مترو تا
ساعت  ۲۳و  ۳۰خدمت رسانی کنند.
شایسته با بیان اینکه خدمات رسانی مترو پیش از این ساعت  ۲۲و  ۳۰دقیقه بود که در پی
این مصوبه از امشب به  ۲۳و  ۳۰دقیقه افزایش می یابد افزود :بر این اساس از ساعت  ۵و
۳۰دقیقه تا  ۲۳و  ۳۰دقیقه مترو به مسافران خدمت رسانی می کند .سرفاصله حرکت قطارها
نیز متناسب با نیاز و حجم مسافر تنظیم می شود.

تغییراتی که کووید در مغز ایجاد میکند
نیویورک تایمز نوشت :در پژوهشی اسکنهای مغزی پیش و پس از عفونت کووید در افراد نشان میدهند که از دست
دادن بیشتر ماده خاکستری و آسیب بافتی در افرادی که مبتال به کووید بودند نسبت به افرادی مبتال نشدهاند بیشتر
بوده است .در این مطالعه که افراد  ۵۱تا  ۸۱ساله را مورد ارزیابی قرار داده انقباض و آسیب بافتی عمدتا در نواحی مغز
مرتبط با حس بویایی مشاهده شده است.

اجتماعی
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خبر اول

شخص دکتر «شهرام صیادی»؛
با تالشهای واف ِر
ِ

ِ
بیامرستان  32تختخوایب طالقان لکید خورد
ساخت
ِ

تجهیز کارگاه و عملیات ساختمانی پروژۀ احداث بیمارستان ۳۲
تختخوابی شهرستان طالقان که از سال  1395هربار بدالیلی و با
سنگاندازی برخی از افراد متوقف میشد ،باالخره با تالش و جدیت
شخص دکتر «شهرام صیادی» -ریاست محترم
در پیگیریهای مکرر ِ
دانشگاه علوم پزشکی البرز -آغاز شد .اینطرح که ابتدا قرار بود توسط
خیرین محلی و جمعی از بزرگان سایر نقاط استان در زمینی کنار
شبکۀ بهداشت طالقان ساخته شود ،هیچگاه به مرحلۀ اجرا نرسیده

بود و چندبار هم بدالیل متعددی از جمله «ظرفیت پایین»« ،فضای
قبول سازمان محیط زیست هم قرار
نامناسب» و ...حتی مورد ِ
نگرفته بود .کلنگِ اینطرح بار دیگر ،در سال  1399توسط «عزیزاهلل
شهبازی» -استاندار وقتِ البرز -زده شد ،اما اینبار بهجهتِ اینکه
اعتباری نداشت و جزو مصوبۀ رسمی هم نبود ،مجددا تعطیل شد.
پس از آن و با وجود بخشنامۀ رسمی وزارت بهداشت ،تا امروز دیگر
تأسیس آن نبود .با وجود شرایط
کوچکترین خبری از تأسیس/عدم ِ

استثنائی پیشآمده بهمدد بلیۀ کرونا و نیاز مبرم مردم شهرستان
طالقان به چنین مراکز درمانی و لزوم افزایش تعدادشان ،رئیس
دانشگاه علومپزشکی البرز پیشقدم شد و با ممارست بسیار ،مؤفق
شد تا جدیترین اقدام را در این زمینه بهعمل آورد و در ای نراه،
کزاد  -رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی -همراه
دکتر نی 
ایشان متولیان اینامر هستند تا این پروژه بطور
جدی وارد فاز عملیاتی شود.

بورس

کشاورزی

اقتصادکالن

«سرخابی ها» چقدر
خواهان داشتند؟

میوه چقدر
گران شد؟

جزئیاتی از تجارت  ۹۰میلیارد دالری
ایران در  ١١ماهه امسال

پذیرهنویسی تعداد یک میلیارد و  ۲۳۶میلیون و  ۹۹هزار و  ۶۵۶سهم از سهام جدید
شرکت فرهنگی ورزشی استقالل ایران (سهامی عام) در نماد معامالتی (استقاللح )۱
و تعداد یک میلیارد و  ۳۴میلیون و  ۸۴۰هزار و  ۵۶۷سهم از سهام جدید شرکت
فرهنگی ورزشی پرسپولیس (سهامی عام) در نماد معامالتی (پرسپولیسح  )۱ناشی
از سلب حقتقدم به روش ثبت سفارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران،
از  ۱۵اسفندماه آغاز شد .بر این اساس پذیرهنویسی سهام جدید ناشی از سلب
حقتقدم در افزایش سرمایه شرکتهای فرهنگی ورزشی استقالل ایران (سهامی
عام) و فرهنگی ورزشی پرسپولیس (سهامی عام) به ترتیب در قیمتهای ۲۹۱۰
لایر و  ۳۳۸۷لایر انجام میشود .حداقل سهام قابل خریداری توسط کدهای
معامالتی حقیقی و حقوقی یک سهم و حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر
شخص حقیقی و حقوقی در نماد معامالتی (استقاللح  )۱تعداد  ۱۰۳۰سهم و
در نماد معامالتی (پرسپولیسح  )۱تعداد  ۸۸۵سهم در نظر گرفته شده و دوره
سفارشگیری از ساعت  ۹:۳۰لغایت  ۱۱:۳۰است.
حجم تقاضای خرید در نماد معامالتی (استقاللح ۲۲۶ )۱میلیون و  ۲۱۳هزار و ۳۷۱
سهم و در نماد معامالتی (پرسپولیسح ۲۱۹ )۱میلیون و  ۳۴هزار و  ۱۶۵سهم بوده
است.

ً
حدودا میتوان گفت
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی و ترهبار تهران گفت:
تقاضا برای میوه در سالهای پاندمی کرونا حداقل  ۲۵درصد کاهش پیدا کرده؛ این
کاهش مصرف تنها به خاطر پاندمی کرونا نبوده بلکه تورم نیز نقش تأثیرگذاری
در آن داشته است.
افزایش نرخ تورم که منجر به افزایش افسارگسیخته قیمتها در اکثر بازارهای
کشور شد ،پس از خروج آمریکا از برجام و وضع تحریمهای بیرحمانه علیه ایران
آغاز شد .بررسی قیمتها در بازار میوه و ترهبار حاکی از آن است که در اوایل سال
 ۱۳۹۷هر کیلو خیار گلخانهای در بازه قیمتی دو هزار و دویست تا دو هزار و سیصد
تومان قیمت داشته؛ اما امروز این محصول به قیمت کیلویی ده هزار و پانصد تا
بیست هزار و پانصد تومان رسیده است .هر کیلو پرتغال رسمی جنوب نیز در حالی
این روزها در بازه قیمتی بیست تا  ۲۶هزار تومان قرار دارد که در اوایل سال ۱۳۹۷
این میوه به قیمتی کیلویی سه هزار و دویست تا سه هزار و پانصد تومان خرید و
فروش میشده است .هر کیلو کیوی نیز در ابتدای سال  ۱۳۹۷در بازه قیمتی سه
هزار و هشتصد تا چهار هزار و صد تومان قرار داشته و این محصول امروز در بازه
قیمتی  ۲۸هزار تا  ۳۷هزار تومان خرید و فروش میشود .قیمت هر کیلوگرم موز
از چهار هزار و چهارصد تومان امروز به چهل هزار تومان رسیده است.

در  ۱۱ماهه امسال مجموع تجارت خارجی ایران (واردات و صادرات) با رشد  ۳۸درصدی،
 ۹۰میلیارد دالر بوده است؛ بطوری که  ۱۴۹میلیون و  ۴۰۰هزار تن کاال بین ایران و طرف
های تجاری مبادله شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۲درصد افزایش
نشان می دهد .از مجموع این تجارت ۱۱۲ ،میلیون و  ۶۵۸هزار تن کاال به ارزش ۴۳
میلیارد و  ۵۱۷میلیون دالر سهم کاالهای صادراتی بوده که  ۱۰درصد در وزن و  ۴۰درصد
در ارزش افزایش داشته است .چین ،عراق ،ترکیه ،امارات و افغانستان پنج مقصد اول
صادراتی کاالهای ایرانی از ابتدای امسال تاکنون بوده است.
همچنین  ۳۶میلیون و  ۷۷۷هزار تن کاال به ارزش  ۴۶میلیارد و  ۵۷۷میلیون دالر از
کشورهای مختلف وارد ایران شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹درصد در
وزن و  ۳۶درصد در ارزش رشد داشته است .امارات ،چین ،ترکیه ،آلمان و سوئیس نیز
پنج کشور اولی است که واردات ایران از آنها انجام شده است .عمده واردات ایران در این
مدت ،کاالهای اساسی ،نهادهها ،ماشینآالت تولید ،دارو و ملزومات پزشکی و کاالهای
ضروری بوده است .طبق گزارش گمرک ایران در  ۱۱ماهه امسال ۲۷ ،میلیون و  ۶۱۴هزار
و  ۳۹۲تن انواع کاالی اساسی به ارزش  ۱۷میلیارد و  ۵۳۲میلیون و  ۶۰۹هزار و ۶۵۹
دالر از گمرکها ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،رشد  ۲۸درصدی در
وزن و  ۶۰درصدی در ارزش داشته است.

یادداشت

ندای « َهل مِن مبارز» در میوهفروشیها و میادین ترهبار؛
ِ

سیبزمینی بیرگ!

داود مبهوت
نویسنده و روزنامهنگار

در روزگاران گذشته و بنا بر َم َثلی که از آن به یادگار مانده،
هرگاه میخواستند به ویژگی شخصیتی فردی که در برابر برخی
مسائل ناراحت نمیشد و بی خیال بود ،اشاره کنند ،آرامش وی
مثل
را به «سیب زمینی» تشبیه میکردند و میگفتند؛ «فالنی ِ
سیبزمینی بی َرگ است».
حتی تمثیلی چون؛ «تخم مرغ دزد شتر دزد میشود ».نیز از
مواردی بوده و هست که در گذشته و حال برای خود جایگاه
ویژهای دارد .بطور مثال اشخاصی را میتوان دید که از سرقتهای
کوچک شروع و به مدارج باالتر ترقی پیدا کردند و در انتها در دام

قانون گرفتار و محکوم شدند؛ اما یاد تخم مرغ دزدی برای آنها
همیشه رنگ و بوی دیگری داشت و بعنوان خاطره شیرین شروع
به کار در ُمخیلهشان حک شده است.
در اینجا به مفهوم ضربالمثلهای عنوان شده در متن کاری
نداریم چراکه هرکدام بر محوری خاص داللت دارند و مشتریانشان
افراد نادری هستند .اما نکتهای که برای این یادداشت مهم
است ،بررسی وضعیت دو محصول یادشده در آنهاست .یعنی
«تخم مرغ» و «سیب زمینی» .تکلیف ما با تخم مرغ تا اندازهای
معین شد؛ زیرا با دانهای  ۲هزار تومان چندی است خو کردهایم
و قیمتش ثابت مانده .حال باید دید در آینده و تحت تاثیر بازار
چه ُکنشی را پذیرفته و چه واکنشی را به مصرفکنندگان منتقل
خواهدکرد.

اما سر صحبت با این سیبزمینی ب ی َرگ است .محصولی که
غیرتی پیدا کرده و نمیخواهد در این نوسان رو به باالی قیمتها،
از دیگر فرآوردههای کشاورزی عقب بماند .این «هَل مِن مبارز»
طلبیدن را میشود با حضور در میوهفروشیها و میادین ترهبار شهر
به وضوح مشاهده کرد .سیبزمینی کیلویی حداقل ۱۳۰۰۰تومان
به باال .یعنی یک کیلو سیب زمینی تقریبا یکسومِ یارانه ۴۵هزار
تومانی ماهانه هر فرد! مگر آن که جایی نزدیک خانه مسئولی،
مغازهای یافت شود که بتوانیم همانند دوران کمبود گوجه در
سالهای قبل ،آن را با قیمت مناسب تهیه کنیم که این نیز
جزو نوادر است؛ آنچنان که بود .در هنگامهای که چنین محصول
تنبلی در کنار تخم مرغ ،جزو پرمصرفترین موجودی سفره طبقه
ً
انصافا پرواز قیمت روبه باالی آن
متوسط به پایین جامعه است،

دیگر چه توجیهی میتواند داشته باشد؟! آیا باید با وضع فعلی
نام سیبزمینی را هم آرامآرام از دیگ بیرونق مطبخ برداشته و
در دایرةالمعارفهای مرجع یا ُکنج خاطرات تلخ و شیرین دوران
کودکی مان بایگانی کنیم؟ احتماال با این روند تا مدتی دیگر
تعداد زیادی از ضربالمثلهایی که در آنها بعضی از محصوالت
لبنی و کشاورزی از قبیل گوشت ،مرغ و هویج ،سیب زمینی و...
حضور دارند را باید جزو منسوخشدگان عرصه طبخی و فرهنگی
عموم شهروندان جامعه برشمرد .بطور مثال در زمان گرانی هویج،
این محصول نارنجی رنگ تا اندازه زیادی از روی ُاجاقها حذف
و فقط در صحنه سیاست ارجمند شد و جا ُخشک کرد آن هم
مثل مرغ یک پا دارد یا مرغ
مثل چماق و هویج ،یا مرغ با ِ
با ِ
همسایه غازه و ...پس اگر مسئوالن بازار حوصله بررسی وضعیت
موجود َارزاق ضروری مردم را ندارند ،حداقل حافظان دغدغهمند
فرهنگ این مرز و بوم به داد حفظ گنجینههای غنی امثال و
حکمباشندکهبرایرسیدنسینهبهسینهشانبهمادهههاوشاید
قرونی زحمات طاقتفرسا کشیده شده است.
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فقط  ۵۵درصد مردم ماسک میزنند
نگاهی به وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور حاکی از کمتوجهی مردم و اصناف به رعایت نکات
بهداشتی است .بر اساس اعالم وزارت بهداشت ،میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور حدود  ۶۱درصد
و میانگین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی کشور  ۵۵درصد است

استان ها

البرز

دیدگاه

ال ضدگلوله هستند؛
شیشههایوی 
چرا ساختمان به یک باره تخریب نشد؟

«رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز» در گفتوگو با «دنیای هوادار» مطرح کرد:

ابعاد تازه از تخلفات مالک ویالی
حاشیهساز در جاده چالوس

روز شنبه بود که در تداوم اقدامات عملی دستگاه قضا در حفظ
حقوق عامه و صیانت از بیتالمال و در راستای تأکیدات رئیس
دستگاه قضا مبنی بر رفع تصرف و آزادسازی اراضی رودخانه
کرج به نفع عامه ،روند تخریب َابَرویالی حاشیه رودخانه کرج
آغاز شد« .رئیس کل دادگستری استان البرز» در مصاحبهای
که در همان روز در محل ویالی پیشتر تخریب شده قوه
قضائیه انجام داد گفت« :امروز در تخریب این ابرویال عالوه بر
نمایندگان رسانههای مختلف برای پوشش رسانهای ،تعدادی
از نمایندگان تشکلهای غیردولتی نیز ناظر اجرایی روند اجرای
بدون خط قرمز قانون هستند .حضور نمایندگان رسانهها در آغاز
روند تخریب ابرویالی جاده چالوس همراه با انتشار عکسها و
تصاویری از روند تخریب این سازه بسیار مستحکم بود تا جایی
که در روز ابتدایی کمتر کسی تصور میکرد که روند تخریب
این سازه مستحکم با ُکندی مواجه باشد .به همین منظور و
برای اطالع بیشتر از روند تخریب این َابَرسازه حاشیه رودخانه با
پشنگپور ،قاضی دادگستری کل استان البرز و مسئول دبیرخانه
ستاد حفظ حقوق بیتالمال استان تماس گرفتیم .پشنگپور
در ابتدای توضیحات خود و در پاسخ به این سؤال که چرا از
ماشینآالت سنگین در روز ابتدایی تخریب در محوطه ویال به
کار گرفته نشده است گفت :دسترسی به این ویال از جاده اصلی
با پلی میسر است که این پل روی رودخانه کرج احداث شده و
به واسطه عرض کم این پل و استحکام آن امکان تردد وسایل
مکانیکی سنگین جهت تسریع در تخریب ساختمان وجود ندارد؛
به همین دلیل ما در روز آغاز روند تخریب این ابرویال مجبور
بودیم از باب َکت به عنوان تنها وسیله مکانیکی قابل استفاده در
تخریب ساختمان که امکان تردد از پل روی رودخانه و خیابان
اختصاصی ویال را دارد استفاده کنیم.
زمانبندی تخریب و اینکه چه زمانی این ویال مانند ویالی قوه
قضائیه کام ًال با سطح یکی میشود موضوع سؤال بعدی ما از
پشنگپور بود .مسئول دبیرخانه ستاد حفظ حقوق بیتالمال
استان البرز با بیان اینکه در حال حاضر یک شرکت پیمانکاری
طرف قرارداد با شرکت آب استان با برنامهریزی صورت گرفته
در حال تخریب ساختمان است ،در رابطه با نحوه تخریب و
زمانبندی صورت گرفته برای تخریب کامل این ساختمان
چند مالحظه را مطرح کرد که نیازمند برنامهریزی و تدبیر الزم
برای تخریب این ابرسازه است .وی در همین مورد گفت :این
ساختمان به لحاظ فنی بسیار محکم ساخته شده و همچنین
به جهت موقعیت مکانی ،در شیب و ارتفاع زیاد واقع شده و
چسبیده به کوه است .زمان دو تا سه هفتهای برای تخریب
کامل ابرویالی حاشیه رودخانه کرج اعالم شده و تأکید شده
است از طریق مقتضی و با افزایش پرسنل تا قبل از نوروز تخریب
ساختمان به صورتی که شاکله اصلی آن تخریب شده باشد،
صورت گیرد؛ پشنگ پور با ارائه این توضیحات عنوان کرد البته
تخریب ستونها و جمعآوری نخالهها زمان بیشتری میبرد.
مسئول دبیرخانه ستاد حفظ حقوق بیتالمال استان البرز در یک
نمونه به متریال به کار رفته در ساخت این ابرویال که آن را از
دیگر ساختمانهای موجود در منطقه متمایز میکند اشاره کرده
و میگوید :شیشههای ساختمان بسیار مستحکم هستند و با
پوتک هم تخریب کامل نمیشوند .در روز انتشار اخبار و تصاویر
این ابرویالی مجلل در جاده چالوس در فضای مجازی ،نظراتی با
موضوع بهکارگیری مواد منفجره برای تخریب یکباره این سازه نیز
منتشر شده بود که این قاضی دادگستری در همین مورد گفت:
طرحی برای استفاده از مواد ناریه برای تخریب کل ساختمان
وجود داشت .پس از بررسی شرکت پیمانکار با توجه به اینکه
ساختمان در مجاورت رودخانه و کوه واقع شده ،امکان مسدود
شدن مسیر رودخانه برای مدت طوالنی و آلودگی و توقف
جریان آب و نیز ریزش کوه وجود داشت و به همین جهت طرح
در وضعیت فعلی برای تخریب کامل و یکباره ساختمان کنار
گذاشته شد؛ لکن استفاده از مواد منفجره به صورت مقطعی
برای تخریب برخی از قسمتهای ویال در دست بررسی است.

نگا ِه ما به ششمنی جشنواره رسانهای ابوذر «تخصیص» بود
مریم ولیزاده
خبرنگار

«محمدرضا موسویزاده» -رئیس سازمان بسیج رسانه
استان البرز -در گفتوگویی اختصاصی با روزنامه «دنیای
هوادار» اظهار کرد :ششمین جشنواره رسانهای ابوذر،
امسال هم بهعنوان یکرویدا ِد خبری-رسانهای در استان
البرز برگزار شد و مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره،
روز شنبه -بیستویکم اسفندماه -با حضور جمعی از
مسئوالن با رعایت دستورالعملهای بهداشتی برگزار
خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز در ادامه
صحبتهای خود تصریح کرد :ششمین دوره جشنواره،
در محورهای امنیت پایدار ،امید و نشاط ،روحیه جهادی
و انقالبی ،الگوسازی و مطالبه کارآمدی ،آسیبهای
اجتماعی ،سبک زندگی ،مدیریت بر فضای مجازی ،توان
داخلی و خوداتکایی ،مانعزداییها و دشمنشناسی در
قالبهای خبر ،مقاله و یادداشت ،کاریکاتور ،مستند
کوتاه ،کلیپ و موشنگرافیک ،اینفوگرافیک ،مصاحبه
تیتر و طنز برگزار شد.
ضمن تشری ِح شرایط برگزاری این جشنواره
موسویزاده ِ
رسانهای ،خاطر نشان کرد :خوشبختانه جشنواره ابوذر،

استقبال بسیار خوبی
امسال هم ،مانن ِد ادوار گذشته ،با
ِ
بخش رقابتی این جشنواره راه
روبرو شد و  ۴۱۵اثر به ِ
یافتند که برای استانی به ظرفیتِ البرز ،آما ِر قابلقبول و
مطلوبی محسوب میشود .بدونشک ،استان البرز نسبت
به دیگر استانهای کشور ،از قابلیتهای بسیار باالیی در
حوزه رسانهای-خبری برخوردار است و این مهم ،رسالتِ
خطی ِر رویدادهایی چون ابوذر را بیشتر میکند.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز افزود :امسال

بدنبال
یک نگاه تخصصی به آثا ِر جشنواره داشتیم و
ِ
جریانسازی بودیم ،گرچه تا این لحظه ،هنوز هم
برندگان ششمین دوره اعالم نشده ،اما داوری
اسامی
ِ
این دوره از جشنواره ابوذر ،با دقت ،ریزبینی و بهصورتِ
کام ًال تخصصی و با معیارهای مشخص ،معین و بدون
هیچتبعیضی انجام شده و نقاط ضعف و قوتِ آثا ِر
ارسالی ،توسط داوران در باالترین سط ِح ممکن ،مورد

ارزیابی قرار گرفته است .البته ناگفته نماند که داوران
در نهایتِ
خصوص برگزیدگان جشنواره
استقالل رای ،در
ِ
ِ
تصمیمگیری کردند.
موسویزاده در ادامه گفت :برگزاری این جشنواره با
ِ
هدف ارتقاء سط ِح نوشتاری در حوزههای مختلف خبری-
رسانهای انجام شده و سعی کردیم واقعیتها را در
جشنواره منعکس کنیم تا سط ِح اصلی در بحث محتوا و
خبر مشخص شود که به فضل خداوند این مهم رخ داد
و تمام استانداردهای خبر ،گزارش ،یادداشت ،مصاحبه و
تیتر از سوی داوران مورد تاکید قرار گرفت.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز افزود :در این
دوره ،تاکی ِد اصلی ما به رسمِ امانتداری ،بر حفظِ حرمت
شرکتکنندگان بود ،ما در دو برهه زمانی مختلف ،مهلتِ
پایان
ارسال آثار را تمدید کردیم ،اما باز هم پس از ِ
ِ
مهلتِ ارسال ،بیش از  ۱۰۰اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال
شد که در جهت احترام به مقامِ شرکتکنندگان ،مور ِد
پذیرش قرار نگرفت ،گرچه حتی با این شرایط هم آثا ِر
ِ
مختلف جشنواره به رقابت
فاخری در محور و قالبهای
رفتن کیفیتِ برگزاری
پرداختند که این مهم ،به باالتر ِ
جشنواره کمکِ شایانی کرد .البته ،حفظِ اسرا ِر داوری نیز
ترین تاکیداتِ ما در هرچه بهتر برگزار کردن این
از اصلی ِ
دوره از جشنواره بود.
وی در پایان خاطر نشان کرد :سط ِح ششمین دوره
سالیان گذشته ،تفاوتهای مشهودی
جشنواره نسبت به
ِ
داشت و ً
یقینا پس از اعالمِ اسامی برگزیدگان ،این تفاوتِ
سطح به خوبی نمایان خواهد شد .در نهایت امید است
در سالهای آتی ،با برگزاری دورههای آموزشی خبری-
رسانهای ،شاهد ارتقاء این جشنواره رسانهای باشیم.

ِ
رویداد خبری-رسانهای در
ششمین جشنواره رسانهای ابوذر ،امسال هم بهعنوان یک
استان البرز برگزار شد و مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره ،روز شنبه -بیستویکم اسفندماه-
با حضور جمعی از مسئوالن با رعایت دستورالعملهای بهداشتی برگزار خواهد شد.
خبر
« رئیس پلیس آگاهی استان البرز»:

«دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز»:

باند سارقان ایربگ وکامپیوترخودرو
منهدم شد

پرونده قضایی عضو تعلیق شده شورای
شهرکرج درحال بررسی است

«سرهنگ محمد نادربیگی» -رئیس پلیس
آگاهی استان البرز -گفت :در پی وقوع چندین
فقره سرقت ایربگ خودروهای سواری در
مناطق مختلف شهر کرج ،بررسی موضوع به
صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان
البرز قرار گرفت .بررسیهای اولیه کارآگاهان
حاکی از این بود که سارقان در گروههای دو و
سه نفره با شیوه کالف کردن درب خودروهای
سواری اقدام به سرقت ایربگ و کامپیوتر خودرو کرده و بالفاصله متواری می شوند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز اظهار کرد :در ادامه کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی
و به کارگیری اقدامات پلیسی موفق به شناسایی دو ۲نفر از مالخران ایربگ های سرقت
رفته در منطقه دهقان ویال کرج شده و با هماهنگی مقام قضائی در دو عملیات جداگانه
آنها را دستگیر کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به کشف تعداد زیادی ایربگ و در کامپیوتر خودرو سرقتی از
مخفیگاه مالخران ،گفت :متهمان در تحقیقات تکمیلی هفت نفر از سارقان را که اقدام به
سرقت ایربگ و کامپیوتر خودرو در سطح استان های البرز و تهران میکردند را معرفی کردند.
بالفاصله اقدامات کارآگاهان برای دستگیری سارقان آغاز و با انجام اقدامات اطالعاتی
گسترده مخفیگاه همه سارقان در چندین نقطه از استان های البرز و تهران شناسایی و با
هماهنگی مقام قضائی همه آنها در چند عملیات منسجم و غافلگیرانه دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز در
خصوصتعیینتکلیفوضعیتیکیازاعضای
شورای شهر کرج که چندی پیش به دلیل
چندین اتهام دستگیر شده بود ،گفت :پرونده وی
همچنان باز است و تا برگزاری دادگاه و حکم
قطعیتکلیفنهاییمشخصنخواهدشد.
«حسن مددی» -دادستان عمومی و انقالب مرکز
استان البرز -در خصوص یکی از اعضای شورای
شهر که بنا به حکم قانون از حضور در صحن علنی شورای شهر تعلیق شده است ،گفت :این
تعلیق تامادامی که نتیجه دادگاه مشخص نشود ادامه خواهد داشت .اگر بنا به تشخیص دادگاه
حکم محکومیت این شخص قطعی شود بنا به حکم صادر شده ضمن تعلیق از شورای شهر
سایر احکام نیز اجرایی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز در خصوص حضور عضو علل البدل در شورای شهر
به جای عضو تعلیق شده ،تصریح کرد :این اقدام طبق قانون شوراهای اسالمی شهر بوده است؛
اما حضور عضو تعلیق شده به دستور قضایی ممنوع خواهد بود.
گفتنی است آذرماه سال جاری بود که طی بیانیه ای از سوی دستگاه قضایی استان البرز اعالم
شد؛ یکی از اعضای شورای شهر کرج به همراه شخصی دیگری که خارج از مجموعه شهرداری
بوده به اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» و «ادعای اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات
قانونی» با دستور مقام قضایی از سوی اداره کل اطالعات استان البرز بازداشت شدند.

فرهنگی

لزوم تزریق واکسن کرونا به کودکان
رییس بیمارستان کودکان علیاصغر(ع) با تاکید بر لزوم تزریق واکسن کرونا در کودکان و رعایت پروتکلهای بهداشتی
برای پیشگیری از ابتالی کودکان به کووید ،۱۹گفت :خانوادهها خیالشان جمع باشد که آنهایی که واکسن تزریق کردهاند،
در برابر کرونا برندهتر و قویتر از کسانی هستند که واکسن تزریق نکردند.
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گزارش

با تنوع چیدمان در ژانر؛

همه چزی درباره فیلمهای سینامیی نوروز ۱۴۰۱

اکران نوروزی به دلیل موقعیت زمانی و پتانسیلهای
بالقوهای که در فروش دارد ،جایگاهی ویژه در ذهن سینماگران
و تهیهکنندگان سینمایی داشته است .در حقیقت اکران نوروز
و قرار گرفتن در این لیست به سان فرصتی طالیی برای
فیلمسازانی است که فارغ از ارزشهای ماهیتی داستانهای
خود گوشه چشمی به گیشه سینما دارند.
پس از اما و اگرهای فراوان و جلسات متعددی که قرار بود
برگزار شود و لغو شد و ...در نهایت یکشنبه  ۱۵اسفندماه معاون
نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی (حبیب ایلبیگی) اعالم
کرد که ترکیب اکران نوروزی مشخص و به شورای صنفی
نمایش اعالم شده است و بر این اساس دو فیلم جایگزین
شده ،سگ بند و گل به خودی هستند که در کنار فیلمهای
موقعیت مهدی ،مرد بازنده ،شادروان ،روز صفر و قدغن از
 ۱۸اسفند ماه به عنوان فیلمهای نوروزی اکران میشوند .اما
این لیست قطعی لیستی بود که در آن فیلمهای پرحاشیه
کاظم دانشی علفزار و فیلم معوق داریوش مهرجویی المینور
خط خوردند.
روز صفر ساخته سعید ملکان فیلمی است که در دوره سی
و هشتم جشنواره فیلم فجر اکران شد؛ فیلمی که به لحاظ
مضمون (دست گذاشتن بر قصه زندگی و فعالیتهای
عبدالمالک ریگی) یادآور فیلم سال گذشتهاش شبی که ماه
کامل شد بود؛ فیلمی که ترکیبی از فضای امنیتی و اکشن
را توامان دارد و در همان دوره از جشنواره ( )۳۸مورد اقبال
قرار گرفت به طوری که یکی از شانسهای احیای گیشه
سینماها به شمار میرفت اما فراگیری کرونا اکرانش را به
تعویق انداخت .داستان این فیلم در مورد تالشهای یک
مامور امنیتی برای به دام انداختن عبدالمالک ریگی توسط

وزارت اطالعات ایران و نخستین ساخته سعید ملکان در مقام
کارگردان است .امیر جدیدی و ساعد سهیلی از بازیگران اصلی
این فیلم هستند.
قدغن به کارگردانی مجید مافی که خبرهای زیادی از آن
منتشر نشده با یک داستان اجتماعی به لیست اکران معرفی
شده است؛ سام درخشانی ،ساناز سعیدی ،افسانه چهرهآزاد،
محمود جعفری ،علیرضا استادی ،ونوس کانلی ،کریم امینی
و رزا بیات در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
سگ بند (یکی
از فنون کشتی
پهلوانی) عنوان فیلم
دیگری است که در
این لیست اکران
نوروزی حضور دارد،
فیلمی که گرچه از
آن تاکنون خبرهای
چندانی مخابره نشده
اما اثری طنز به شمار
می رود .سگ بند
به کارگردانی مهران
احمدی به تازگی پروانه نمایش گرفته است و امیر جعفری،
بهرام افشاری ،مرحوم سیروس گرجستانی ،نازنین بیاتی ،بهاره
کیان افشار از جمله بازیگران آن هستند .مهران احمدی که
پیش از این مصادره را به تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی
ساخته بود حاال در سگ بند این همکاری را دوباره تکرار کرده
است.
فیلم دیگر ترکیب اکران نوروز  ۱۴۰۱اما اثری است که

کارگردانش آن را یک فیلم کمدی نمیداند و آن را فیلمی با
رگههای طنز معرفی میکند که مفرح است؛ در نقطه مقابل
اما هیات انتخاب و داوران جشنواره چهلم و البته مخاطبان
آن دوره ،شادروان را فیلمی کمدی توصیف میکردند.
شادروان دومین اثر حسین نمازی است و فیلمبرداری
آن در اطراف تهران انجام شده و ماجرای زندگی یک
خانواده حاشیهنشین را روایت میکند .رضا رویگری ،بهرام
ابراهیمی ،ایمان براتپور ،سینا مهراد ،گالره عباسی ،نازنین
بیاتی از جمله
بازیگران این فیلم
سینماییهستند
حسین
محمد
مهدویان که آخرین
اثرش در شبکه
نمایش خانگی
زخم کاری به اقبال
قابل قبولی مواجهه
شد ،سابقه وتجربه
مطلوبی از حضور در
ترکیبها نوروزی را
در کارنامه دارد .امسال فیلم مهدویان در چینش نوروزی فیلم
مرد بازنده است که فضایی جنایی ،امنیتی و درام دارد و در
جشنواره چهلم هم یکی از فیلمهای برتر آرای مردمی بود.
همچون سریال خم کاری جواد عزتی بازیگر محوری این فیلم
سینمایی است و رعنا آزادیور ،بابک کریمی ،آناهیتا درگاهی،
مهدی زمی ن پرداز از جمله بازیگران آن هستند.
موقعیت مهدی اولین ساخته هادی حجازیفر در مقام

کارگردان است؛ کارگردانی که پیشتر او را به دلیل نقش های
پرشور و فعالش به خصوص در آثار مهدویان می شناسیم؛
البته اولین تجربه حجازی فر در چهلمین جشنواره فیلم
فجر تجربه ای موفق بود که جوایزی متعددی را برایش به
ارمغان آورد .موقعیت مهدی که نسخهای سریالی را هم
در دست ساخت دارد ،فیلمی در حوزه دفاع مقدس است
و روایتی از ایثار و شهادت حمید و مهدی باکری را در دل
خود دارد.
از همان ابتدای انتشار فیلمهای پیشنهادی شورای صنفی
نمایش برای اکران نوروزی ،انتقادها مبنی بر نبود یک فیلم
کودک در این ترکیب آغاز شد .این موضوع محمدرضا فرجی
مدیرکل نظارت و عرضه و نمایش آثار سینمایی را از همان
ابتدای معرفی فیلمهای نوروزی بر آن داشت تا در مصاحبه
رسمی به جای خالی فیلمهای کودک در این فهرست اشاره و
عنوان کند که ً
حتما فیلم کودکی به این لیست اضافه خواهد
شد؛ گل به خودی حاال به عنوان یک فیلم کودک در این
فهرست جاگیر شده تا عیدانه ای برای کودکان باشد؛ حاال باید
دید آیا کودکان از این عیدانه رئال عروسکی ،استقبال میکنند
و یا با رویگردانی از آن ،این هدیه را پس میدهند.
گل به خودی فیلمی به کارگردانی احمد تجری ،نویسندگی
احمد تجری و الله قهرمانی تهیهکنندگی علی قائم مقامی
محصول سال  ۱۳۹۹است که در سی و نهمین دوره جشنواره
فیلم فجر حضور داشت .داستان این فیلم قصه آمال و
آرزوهای چند کودک است که در پرورشگاه زندگی می کنند و
به کمک چند عروسک وارد ماجراهایی فانتزی و پر استرس
می شوند .محمدرضا علی نیا ،شقایق فراهانی ،نسیم ادبی و
علیرضا استادی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

سینما و تئاتر

 ۲فیلم ایرانی به جشنواره سوئدی
دعوت شدند

جشنواره بینالمللی فیلم «باف» در کشور سوئد میزبان دو فیلم از سینمای ایران در
دوره جدید خواهد بود .فیلم «بچهگرگهای دره سیب» به کارگردانی فریدون نجفی و
تهیه کنندگی مجید برزگر و «سیارک» از مهدی حسینوند علیپور در بخش پانورامای
کودک سی و نهمین جشنواره فیلم باف درمالموی سوئد به نمایش درمیآیند.
«بچه گرگهای دره سیب» که در منطقه کوهرنگ و لوکیشنهای چهار محال و
بختیاری فیلمبرداری شده است داستان آشو ،پسر بچه یازده سالهی بختیاری است که
پدرش به جرم قتل فراری ست ،برای نجات جانش از تهدید طایفه و خانواده مقتول،
مجبور میشود با ترک روستای خود و با پوشیدن لباس دخترانه ،سفر پرماجرایی را
آغاز کند .او در انتهای این سفر با حقایق جدیدی درباره مادرش-که گفته شده بود
مرده است -و بی گناهی پدرش رو به رو میشود .در خالصه داستان فیلم «سیارک»
نیز آمده است« :ابراهیم دوازده سال دارد .او با مادر و پنج برادر و خواهرِ قد و نیم
َقدش در دو اتاق کوچکِ تو در تو ،در منطقهای کویری و دور از روستا زندگی میکند.
ماد ِر ابراهیم دلش روشن است که روزی پسرِ بزرگ و شوهرش که دو سال پیش برای
دوش ابراهیم
کار رفتهاند و هرگز برنگشتهاند ،برمیگردند و بار
سنگین زندگی از روی ِ
ِ
ف از تاریخ  ۱۹تا  ۲۵مارس ۲۰۲۲
برداشته میشود »...سی و نهمین جشنواره فیلم با 
( ۲٨اسفند  ۱۴۰۰تا  ۵فروردین )۱۴۰۱در شهر مالمو کشور سوئد برگزار خواهد شد.

مخالفت«اسپیلبرگ»باتصمیم
آکادمی اسکار
«استیون اسپیلبرگ» اعالم کرد مخالف تصمیم آکادمی برای اعطای جوایز ۸
شاخه پیش از شروع مراسم اسکار  ۲۰۲۲است .این کارگردان برنده اسکار که
امسال با فیلم «داستان وست ساید» در چند شاخه از جمله بهترین کارگردانی
نامزدی کسب جایزه است ،نسبت به تصمیم گیری آکادمی درباره نحوه اعطای
جوایز شاخههای تدوین ،موسیقی متن اصلی ،صداگذاری ،طراحی تولید ،چهره
پردازی ،مستند کوتاه ،انیمیشن کوتاه و فیلم کوتاه انتقاد کرد« .اسپیلبرگ» در
این باره گفت« :با تصمیم کمیته اجرایی مخالفم .به شدت احساس می کنم که
سینما شاید تعاملیترین رسانه در جهان باشد .همه ما با هم فیلم میسازیم و
به خانوادهای تبدیل میشویم که در آن یک هنر به اندازه دیگری ضروری است.
جوایز اسکار نیز نه باالی این خط است و نه زیر آن .همه ما در یک خط هستیم
و بهترینهایمان را برای روایت بهترین داستانهایی که میتوانیم عرضه میکنیم
و این بدان معناست که همه ما باید با هم در ساعت ( ۵ساعت برگزاری مراسم
اسکار) سر میز شام بنشینیم» .تصمیم آکادمی اسکار با اعتراض برخی نهادهای
سینمایی در داخل آمریکا از جمله انجمن تدوینگران و صدابردان همراه شده
است و «تام فلیشمن» صدابردار برنده اسکار آثار «مارتین اسکوریزی» نیز اخیرا در
اعتراض به این تصمیم از عضویت در آکادمی اسکار استعفا داده است.

اعالم رسمی قیمتهای
جدید بلیت سینما

قیمتهای جدید بلیتهای سینما در سالنهای مختلف سینمایی اعالم شد .هر سال دو
هفته مانده به آغاز سال جدید ،اکران فیلم های نوروزی آغاز و قیمت های جدید بلیت
سینماهایاعالممیشود.امسالازتاریخ 18اسفند(چهارشنبه)اکرانهفتفیلمسینمایی
موقعیت مهدی ،قدغن ،شادروان ،گل به خودی ،سگ بند ،مرد بازنده و روز صفر آ؛از می
شود و با پیگیری خبرنگار ما مشخص شد ،بر اساس ابالغیه جدید سازمان سینمایی قیمت
بلیتهای سینما به شرح زیر است :سینماها با درجه مدرن در روزهای تمام بها  ۴۵هزار
تومان و در روزهای نیم بها  ۲۲هزار و  ۵۰۰تومان .سینماها با درجه ممتاز در روزهای تمام
بها  ۳۵هزار تومان و در روزهای نیم بها  ۱۷۵۰۰هزار و  ۵۰۰تومان .سینماها با درجه یک
و دو در روزهای تمام بها  ۲۵هزار تومان و در روزهای نیم بها  ۱۲هزار و  ۵۰۰تومان .این
قیمتها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است .بر اساس آخرین اعالم در سامانه سمفا
ظرفیتهای  ۷۵درصدی برای سالنهای سینما در نظر گرفته شده است ،اما در جلسه آخر
شورایصنفینمایشظرفیت ۱۰۰درصدیسینماهاپیشنهادشدهاست.محمدرضاصابری
سخنگوی انجمن سینماداران -که درباره دلیل افزایش قیمت بلیت سینماها توضیح دادهبود ،به ایسنا گفت :طبق موافقت سازمان سینمایی از این پس بلیت سیینماهای مدرن
 45هزار تومان ،سینماهای ممتاز  35هزار تومان ،سینماهای درجه یک و دو  25هزار
تومان خواهد بود .این قیمتها با لحاظ کردن مالیات بر ارزش افزوده درنظر گرفته شدهاند.
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اولین آزمایش سیستم کمک داور ویدئویی در ورزشگاه نقش جهان؛  VARدر اصفهان
باشگاه سپاهان در راستای حرکت به سوی آخرین استانداردهای ورزشی ،با همکاری یک شرکت داخلی با نصب تجهیزات مخصوص
کمک داور ویدئویی( )VARدر ورزشگاه نقشجهان ،در دیدار تیمهای سپاهان و فجر سپاسی شیراز از این سیستم به صورت آفالین و
آزمایشیاستفادهکرد.

درحاشیه

توپ و تور

«استقالل» و «پرسپولیس» قید حضور
در آسیا را بزنند؛

وقتی عدمصعود تیم والیبال «سپاهان» بازتاب خوبی نداشت؛

شوک دوباره به سرخابیها!

عدم دریافت مجوز حرفهای  AFCاز سوی اکثر تیمهای
ایرانی از جمله استقالل و پرسپولیس باعث شد دو سهمیه
ایران در لیگ قهرمانان آسیای فصل جاری از بین برود و
سرخابیهای پایتخت نتوانند علیرغم گرفتن سهمیه صعود به
این مسابقات در آن حاضر شوند .یکی از مهمترین مشکالتی
دو باشگاه که منجر به عدم صدور مجوز حرفهای آنها شد،
دولتی اداره شدنشان است و همین موضوع باعث شد بحث
واگذاری آنها جدیتر از همیشه در دستور کار قرار بگیرد تا
این مشکل برطرف شود.
پیش از این و بعد از حذف استقالل و پرسپولیس از فصل
جدید لیگ قهرمانان آسیا ،این بحث مطرح شد که محرومیت
آنها به این فصل محدود نمیشود و ممکن است فصل آینده
هم خبری از این دو تیم در آسیا نباشد .خبری که کاظم
اولیایی به عنوان یکی از اعضای کمیته صدور مجوز حرفهای ،در
گفت و گوی تلویزیونی حدودا دو هفته قبلش ،آن را تائید کرد و
گفته بود که تیمهای استقالل و پرسپولیس با این ریلگذاری،
سال آینده هم از لیگ قهرمانان آسیا حذف میشوند و منطق
میگوید با پنهان کردن بدهیهای مالی و مالیاتی و اجرای
قوانین دولتی ،به جایی نمیرسیم.
حاال و در شرایطی که وزارت ورزش و مدیران سرخابی مانور
زیادی روی واگذاری بخشی از سهام استقالل و پرسپولیس به
هوادارانشان کردهاند ،کاظم اولیایی در مصاحبه جدیدش ،پس
از مصاحبه با برنامه صبحگاهی شبکه سه و برنامه ورزش ایران
رادیو ایران برای بار سوم هواداران این دو تیم را شوکه کرده و
گفته آنها باید قید حضور در لیگ قهرمانان آسیا تا چند سال
آینده را بزنند.
اولیایی گفت :این شیوه خصوصیسازی پرسپولیس و
استقالل ،با تأکید بر اینکه  ۹۰درصد از سهام دو باشگاه ،دولتی
است ،باعث میشود که سرخابیها تا سالیان سال دیگر نتوانند
در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشند .چون در این فرایند
ما اعتراف کردهایم که این باشگاهها دولتی هستند و عالوه بر
این درصدی از سهام هر دو باشگاه متعلق به وزارت اقتصاد و
دارایی است که این هم به نوعی مالکیت مشترک به حساب
میآید و از این نظر هم برای دو باشگاه دردسرساز خواهد شد .با
این حساب تا سالهای سال ،پرسپولیس و استقالل نمیتوانند
در آسیا بازی کنند .متأسفانه هر چقدر هم در این رابطه به
آقایان هشدار دادیم ،توجهی به آن نکردند و کسی اص ًال به
حرف ما گوش نکرد».

«داور جنجالی» به دربی رسید؛

گزینه اصلی داوری دربی مشخص شد
مهدی سیدعلی همان داوری است که سعی میکنند او را
از داوری با یک پیشنهاد وسوسهانگیز دور کنند ،اما از قرار
معلوم خود این داور قبول نکرده است .اینطور که گفته
میشود مسئوالن کمیته داواران که احساس میکنند این
داور تهرانی هنوز به آنچه استحقاقش را در این حرفه داشته
نرسیده ،تصمیم دارند سوت بازی دربی را به سیدعلی بدهند.
شاید با همین حربه با یک تیر دو نشان بزنند ،اما حتی اگر این
بار سیدعلی داور دربی شود با خداحافظی موافقت نمیکند .با
این مقدمه چینی برای عالقهمندان به فوتبال مشخص شد که
گزینه اصلی مسئوالن کمیته داوران چه کسی است.
حال باید دید که مسئوالن کمیته داوران سرانجام بدون در
نظر گرفتن بحث خداحافظی سیدعلی بازی دربی را به این
داور باتجربه میسپارند یا این بار هم یکی از داوران بینالمللی
برای قضاوت این دیدار انتخاب میشود .البته پیش از این هم
پیش آمده که داور دربی را تا روز بازی چند بار عوض میکنند.
محمدحسین زاهدیفر یکی از همان داورانی است که بارها
طعم کنار گذاشتنش از دربی را در لحظات پایانی چشیده است!

ورزشی

تیمی که ادعای قهرماین داشت سوم شد!
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

به راستی نمیدانیم ورزش از نگاه مدیرانی که در ُراس
باشگاههای فرهنگی ورزشی قرار میگیرند ،چگونه تعریف
میشود؟ هنگام تصمیمگیری در مورد کادرفنی و بازیکنان
تیم ورزشی مالک انتخاب گزینهها چگونه است ،مالک
عملکرد در درجه اول قرار دارد یا در آخر؟ تعارف را کنار
بگذاریم و با خود صادق باشیم ،تیم والیبال فوالد مباركه
سپاهان چگونه بسته شد؟ اص ًال در نظر آقای محمدرضا
ساکت که سالیان زیادی با ورزشهای مختلف سر و کار
دارند و از مدیران مدبر و با درایت بشمار میآيند ،مالک
انتخاب سرپرست ،سرمربی و کادر رهبری ،براساس کدام
معیارها بوده است؟ پدیدهای که با دخالت برخی از اهالی
سیاست مانند مرغی است که باید در عروسی و عزا سرش
بریده شود و یا مثل گوشت قربانی به این و آن تعارف
کرد و یا آنکه وجهالمصالحه توصیههای سیاسیون و یا
سفارش داللها و واسطههایی که به فدراسیون والیبال
رفت و آمد دارند ،قرار داد؟
بدونتردید حوزههایی وجود دارند که بایستی پیش از
تشکیل یک تیم ورزشی پیرامون چگونگی انتخاب کادر
مربیگری و سایر عوامل اجرایی و بازیکنان با در نظر
گرفتن سیاستگذاری و بر پایه اهداف باشگاه مورد ُتایید
و موافقت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه واقع
شوند؟ میتوان گفت که در این رابطه اهل فرهنگ و
مشورت با کارشناسان و پیشکسوتان والیبال نیز ضرورتی
اجتنابناپذیر است که باید مورد نظر مدیران ناآشنا با
والیبال باشد و با توجه به شور و شعف و تعصبی که
جوانان بومی به والیبال شهر و استانشان دارند و بطور
حتم و یقین با دلسوزی و عشق و عالقه ویژهای بدنبال
کسب موفقیت و پیروزی در رقابتهای لیگ برتر هستند
که نمونههای بارز آن را اخیرأ در تیمهای شرکتکننده
در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور درتیم خانه والیبال
ناحیه ۳و تیمی که با نام باشگاه گیتی پسند در مسابقات
لیگ دسته یک مشاهده کردیم ،که منجر به صعود تیم
خوب و یکدست بومی با هدایت کادر مربیگری بومی
جواز حضور در لیگ برتر را بدست آورد ،موُید این
ادعاست ،حداقل با کمترین هزینه و امکانات هر مقامی

که حاصل شود ،باعث افتخار و سربلندی جامعه ورزش
استان و باشگاههایی است که بعنوان حمایت از ورزش
و جوانان ورزشکار بومی شهر و دیارشان سرمایهگذاری
میکنند و پولی که هزینه میشود در خود استان میماند.
قصد نداریم وارد حواشی شویم ولی با صداقت این سئوال
از مدیران باشگاههای ورزشی اصفهان مطرح است و بر
واژه حقیقی هم ُتاکید داریم براساس واقعیتها و بدور از
نتیجه بفرمایید ،جایگاه جوانان بومی و مربیان حرفهای و
بینالمللی شهر و استان اصفهان کجاست؟ جایگاهی که
داریم و جایگاهی که باتوجه به امکانات و استعدادهای
بالقوهای که در اختیار داریم سزاوار این شکستهای
تحقیرآمیز است و سزاوار است همه این داشتهها نادیده
انگاشته شوند و درسایه توصیههای دالالن و سفارشات
رئیس و دیگر عوامل زیرمجموعه فدراسیون از افراد
غیربومی با صرف هزینههای میلیاردی به چنین وضعیت
نابسامان وناخوشآیندی دچار شویم و از جوانان پرانگیزه

خودمان ،استفاده نکنیم؟ گاهی اوقات تکرار یک موضوع
نهتنها بر اهمیت و ارزش آن نمیافزاید که بدلیل تکرار و
یا عدمدلیل قانعکننده و صحیح از ارزش آن هم کاسته
میشود.
لذا بهتر است تجزیه و تحلیل اینکه چرا تیم صدرنشین
مرحله گروهی و پلیآف با این بازیکنان نتوانسته به
نتیجهای که آقای رحمان محمدیراد سرمربی تیم وعده
داده بود برسد ،را به کارشناسان و متخصصان والیبال
واگذار میکنیم ،اما سئوالمان را به گونهای دیگر
مطرح میکنیم که ما و مقامات باشگاه فوالد مبارکه
سپاهان از این میدان و این تیم چه انتظاراتی داشتیم
و بدنبال چه بودیم؟ این نکته بسیار حساسی است
و ُ
متاسفم که بگویم هیچ پاسخ قانعکنندهای در این
مورد نخواهیم داشت! زیرا یکروز دم از کار در پایه و
سازندگی میزنیم و روز دیگر مدعی قهرمانی هستیم و
از تیم انتظار قهرمانی داریم ،سئوالی است که پاسخ آن

بسیار آسان بنظر میرسد ،انتظار جامعه ورزش اصفهان،
بویژه هواداران و خانواده والیبال از تیم والیبال فوالد
مباركه سپاهان که ادعای آقایی در مسابقات باشگاه
های آسیایی میکند انتظار شکست تحقیرآمیز نداشتند
و انتظار شگفتیآفرینی هم نداشتند اما باخت سه بر
صفر و واگذاری ست  ۱۶/۲۵و عملکرد ضعیف در دو
بازی حساس مرحله نیمهنهایی را به هیچ عنوان انتظار
نداشتند که با دلیل و برهانی که آقای محمدیراد به
زبان آورد و با نهایت شهامت اذعان داشت که تمام
تقصیرهای این باخت را بگردن میگیرم و مقصر اصلی
من بودم و ال غیر ،قانعکننده نیست!
اما میتوان بهدور از تعارفات روزمره و از سر انصاف گفت
که با این همه استعداد و این همه پتانسیلهای نابی
که والیبالیستهای اصفهانی دارند حق تیم فوالد مبارکه
سپاهان کسب مقام سوم مشترک نبود ،یا نخواستهایم
و یا نتوانستهایم واقعیت بالقوه والیبال نصفجهان را
به منصه ظهور برسانیم! کادر مربیگری باید به این مهم
توجه داشته باشد ،که انتظار زیاد داشتن از این تیم
و قول قهرمانی دادن ،ناامیدی بدنبال خواهد داشت و
مجبور میکند تابا عذرخواهی از مردم ،هواداران و مدیران
باشگاه خود و دیگران را متقاعد کند!
پس باید پا را به اندازه گلیممان دراز کنیم و به قول
موالنا که فرموده است ،نازنینی تو ولی در حد خویش،
الهاله پامنه ز اندازه بیش .در یک کالم باید گفت؛ باشگاه
اخالقمدار فوالد مبارکه سپاهان و هواداران واقعی و
عالقهمند و متعصب تیمهای سپاهانی که در رویای
دلنشین قهرمانی چشم به خالقیت و افتخارآفرینی تیم
محبوبشان دوخته بودند بیش از همه تشنه معنویت و
اخالق هستند و بازنده پرتالش و بااخالق را سرافرازتر از
برنده کم تالش و بیاخالق میدانند .ولی اینکه فقط
یک تفکر بر تیم حاکم باشد و هدایت تیم بزرگی چون
سپاهان را بدست بگیرد را منطقی نمیدانند و سخن از
تشکیل کارگروه و یا کمیته کارشناسی برای آینده والیبال
باشگاه فوالد مباركه سپاهان که بهترین مدیر ورزشی
بعد از انقالب را داراست ،دارند و همه امیدوارند اینبار
بستن تیم و انتخاب نفرات کادر رهبری بر مسیر صحیح
بگردد و پس از کارشناسیهای الزم افراد انتخاب شوند
تا از کاروان جاماندهای راهی میدان رقابتهای لیگ برتر
نشویم.
برای نمایندههای شایسته باشگاههای نامدار و حامی
ورزش اصفهان از جمله فوالد مبارکه سپاهان ،ذوبآهن و
گیتی پسند درعرصههای مختلف آسیایی و جهانی آرزوی
موفقیت داریم.

سوژه
قرعه کشی یک چهارم نهایی جام حذفی؛

نساجی به استقالل رسید ،پرسپولیس
حریف آلومینیوم شد
مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی
جام حذفی فوتبال از ساعت  ۱۴روز سه
شنبه برگزار شد .مجید نامجو مطق و فرشاد
پیوس قرعه کشی این مرحله را انجام دادند.
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی جام
حذفی:
خلیج فارس ماهشهر  -مس رفسنجان
استقالل  -نساجی مازندران
پرسپولیس -آلومینیوم
مس کرمان  -خیبر خرم آباد
بااعالم«امیرحسینروشنک»-مسئولبرگزاری

مسابقات جام حذفی -دیدارهای مرحله یک
چهارم نهایی جام حذفی روزهای  ۲۱و ۲۲
فروردینماه سال  ۱۴۰۱برگزار خواهد شد.
قرعهکشیمرحلهنیمهنهاییجامحذفی:
برنده(خلیجفارسماهشهر-مسرفسنجان)
بابرنده(آلومینیوم-پرسپولیس)
برنده (نساجی  -استقالل) با برنده (مس
کرمان  -خیبر خرم آباد)
به گفته روشنک مسئول برگزاری جام
حذفی ،فینال این دوره از رقابت های جام
حذفی هفت اردیبهشت برگزار خواهد شد.

«مسئول کمیته مسابقات لیگ برتر فوتبال» خبر داد:

حضور ۳۰درصدی تماشاگران درتمام
بازیهای لیگ برتر
«سهیل مهدی» -مسئول کمیته مسابقات
لیگ برتر فوتبال -گفت :بحث حضور هواداران
در استادیوم از قبل برنامه ریزی شده و ما
آمادگی  ۱۰۰درصدی برای حضور تماشاگردان
در استادیوم را داریم .به شرط اجازه شورای
تامین ،هواداران از هفته آینده در همه شهرها
میتوانند با ظرفیت  ۳۰درصدی به استادیوم
بروند .این شیوه نامه بهداشتی فقط مختص
بازی دربی نیست ،بلکه برای تمامی بازیها
ابالغ شده است .به شرطی که تماشاگران
هر ُ ۲دز واکسن کرونا را تزریق کرده باشند

مشکلی برای حضور در استادیوم نخواهند
داشت.
«حمید سجادی» -وزیر ورزش و جوانان-
در جشن خصوصی سازی  ۲باشگاه
پرسپولیس و استقالل اعالم کرد که ۲۰
هزار هوادار میتوانند با حضور در ورزشگاه
آزادی تهران تماشاگر دربی پایتخت
باشند ۱۰ .هزار بلیت به هواداران استقالل
و  ۱۰هزار بلیت به هواداران پرسپولیس
اختصاص داده میشود .این مسابقه ۲۶
اسفندماه برگزار خواهد شد.

ورزشی

قانونجدید AFCعلیهتبلیغشرکتهایدخانیاتیوشرطبندی
نشریه االقتصادیه عربستان خبر داد که کنفدراسیون فوتبال آسیا به تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان اعالم کرده که اگر میخواهند
تبلیغات اصلی روی پیراهن خود را در میان مسابقات تغییر دهند باید هفت روز پیش از تاریخ مسابقه مذکور به AFCاین مسئله
را اطالع دهند و مجوز الزم را دریافت کنند .این نشریه عربستانی در ادامه تاکید کرد که کنفدراسیون فوتبال آسیا دستورالعملی برای
اسپانسرهای روی پیراهن ایجاد کرده و تیمها بر اساس این قانون نمیتوانند به تبلیغ شرکتهای دخیانیات و شرطبندی بپردازند.
ِ
ِ
ن قضایی فدراسیون فوتبال»؛
فعالیت غیرقانونی «ارکا 
وصف
در

اکنلمیکن!

دبیر تحریریه

فوتبال ایران سالیانی است که بر مدا ِر «بیقانونی» حرکت
ِ
اصل «قانونمندی» ،نسبت به مواردی كه در حيطۀ
میکند و ِ
تعریف آن قرار میگيرد ،چندان در فعل و انفعاالتِ
ِ
فوتبال
ِ
ما نقشی ندارد ،اما بیشک ،این معضل نمیتواند از ِ
ضعف
قانون باشد ،چرا که هرآنچه ،تمرد از قانون را در فوتبال ایران
به یک سنت بدل کرده ،بهرهگیری نادرست از ابزا ِر تفسی ِر
قانون استً .
سال اخی ِر «ارکان
یقینا حکایتِ فعالیتِ یک ِ
قضایی فدراسیون فوتبال» را میتوان ،نمونهای صریح از
تمت ِع نادرست در ابزا ِر تفسیرِ قانون قلمداد کرد.
نقش ارکان قضایی در فدراسیون فوتبال مشخص و البته
باری؛ ِ
طبق قانون ،مطابق بند  ۶و  ۷مادۀ  ۲۰اساسنامه؛
مبرهن استِ ،
«کمیتههای قضایی شامل کمیتۀ انضباطی ،کمیتۀ اخالق و
کمیتۀاستیناف،جزوکمیتههایمستقلهستند».همچنین
در مادۀ  ۶۲اساسنامه ،قید شده است که۴-« ،رئیس ،معاون و
اعضای ارکان قضایی بنا بر پیشنهاد هیأترئیسۀ فدراسیون و
توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند» .همچنین براساس
بند هشت مادۀ  ۶۷اساسنامۀ فدراسیون فوتبال؛ «هرگاه پست
دبیرکل یا هر یک از پستهای دیگر فدراسیون بههردلیل از
جمله استعفا ،اخراج ،عزل ،فوت و تعلیق ،بالتصدی شود،
رئیس فدراسیون فوتبال میتواند ،برای آن پست بهمدت
سهماه ،سرپرست تعیین نماید».
حال،باتوجهبهمفادقانونیاساسنامهواثباتِ غیرقانونیبودن
فعالیتِ کمیتههای مذکور ،ابهاماتِ بسیاری در رون ِد کاری
ارکان قضایی فدراسیون در دور ِان تصدی «شهابالدین
عزیزیخادم» در فدراسیون فوتبال وجود داشت و حاال پس

از خرو ِج زودهنگامِ نامبردۀ معزول ،هنوز هم پس از گذشتِ
بیست و اندی روز ،رسیدگی به چگونگی فعالیت و بررسی
صالحیتِ ارکان قضایی فدراسیون همچنان مغفول مانده ،که
آشکارساختن معضالتِ بیشتری
موجب
این مهم میتواند
ِ
ِ
در فوتبال کشور شود.
اما کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال ،همانن ِد پرونده
«مهرداد سراجی» -عضو هیأترئیسۀ فدراسیون -حکم

محرومیت سنگین «علی خطیر» -عضو هیأتمدیرۀ باشگاه
تراکتور تبریز -که از سوی کمیته اخالق صادر شده بود را رد
و وی را تبرئه کرد .آنهم در شرایطی که خطیر هم مانن ِد
منتقدان عزیزی خادم بود که توسطِ «سپر
سراجی از جمله
ِ
رئیس وقت فدراسیون قلع و قمع شد.
قضایی» ِ
اما هرچند این اقدامِ کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال را
میتوان مثبت لحاظ کرد ،اما آیا کمیتۀ استیناف در کنار

کمیتۀ انضباطی و کمیتۀ اخالق ،بهعنوان یکی از ارکان
قضایی فدراسیون ،اص ًال صالحیتِ رسیدگی به پروندههای
فوقالذکر را دارند؟ آنهم در شرایطی که فعالیتِ این
ِ
برخالف اساسنامه فدراسیون فوتبال است و با عدم
کمیتهها
برگزاری مجمع فدراسیون در دور ِان صدارتِ عزیزیخادم،
انتخاب ارکان قضایی با پیشنهاد اعضای هیأترئیسه نبوده
ِ
و رؤسای ارکان قضایی که طبق اساسنامه قبلی انتخاب شده
سال اخیر هم به فعالیت خود ادامه دادهاند.
بودند ،در یک ِ
اما بُع ِد طن ِز مجموعهبیقانونیهای فدراسیون فوتبال جایی
است که ،یککمیتۀ غیرقانونی ،حکمی را صادر میکند و
محکوم ،در اعتر ِاض به حکمِ آن کمیتۀ غیرقانونی ،به کمیت ۀ
غیرقانونی دیگر ،اعتراض مینماید و آن کمیته با بررسی
پرونده ،حکم را رد یا تأیید میکند! آنهم در شرایطی که
همۀ این فعل و انفعاالت توسطِ ارکانی صورت گرفته ،که
فعالیتِ آنها با عدم انطباق با اساسنامه جدید -سال -1399
«غیرقانونی»است!
بههرجهت؛ خواهناخواه ،فعالیتِ ارکان قضایی فدراسیون
همچنان بدون تأییدیۀ مجمع فدراسیون فوتبال و فاقد
وجاهت قانونی است و تمامِ اقداماتِ این کمیتهها بالاثر
و مغایر با قواعد فدراسیون بشمار میرود و هرچه سریعتر
بایستی «کانلمیکن» محسوب شود .آنهم درحالیکه اگر
عواقب
پای نهادهای بینالمللی به این ماجرا باز شود،
ِ
ِ
ورزش کشور خواهد بود،
حقوقی سنگینی در انتظار فوتبال و ِ
پس الزم است ،هیأترئیسۀ فدراسیون فوتبال و سرپرستِ
جدید ،هرچه سریعتر در این خصوص تصمیمگیری کنند و
طریق مجمع و بصورتِ قانونی حل شود؛ چرا
این مشکل از ِ
که اینبار شرایط متفاوت است...

ِ
فعالیت ارکان قضایی فدراسیون همچنان بدون تأییدیۀ مجمع فدراسیون
خواهناخواه،
ِ
ِ
اقدامات این کمیتهها بالاثر و مغایر با قواعد
تمام
فوتبال و فاقد وجاهت قانونی است و
فدراسیون بشمار میرود و هرچه سریعتر بایستی «کانلمیکن» محسوب شود.
در حاشیه
برگزاری مجمع متشنج کمیته ملی المپیک در روز اعتراض و کنایه؛

ت اجرایی
صالحی امیری و هیئ 
تا مهر ۱۴۰۱ماندنی شدند
مجمع عمومی کمیته ملی المپیک روز سه
شنبه با حضور وزیر ورزش و  ٧١عضو در
آکادمی المپیک برگزار شد .در این مجمع که
به  ٢صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.
ابتدا حسابرس درباره عملکرد مالی کمیته
گزارش داد که اظهارات رییس فدراسیون
کشتی مجمع را به حاشیه کشاند و در
نهایت پس از ٢ساعت نوبت به تعیین زمان
انتخاباتکمیتهالمپیکرسید.
در این بخش برخی اعضا نظرات خود را
درباره انتخابات کمیته المپیک مطرح کردند
که انتخابات بعد از بازی های آسیایی ٢٠٢٢
هانگژو و مهرماه برگزار شود .اما «علیرضا
دبیر»-رییسفدراسیونکشتی-دراینبخش
باردیگر گالیه خود را درباره بودجه مطرح کرد
و فضا دوباره برای چند دقیقه متشنج شد و
برخی اعضا اعتراض کردند که «رضا صالحی
امیری» -رییس کمیته ملی المپیک -فضا را
آرام کرد .رییس کمیته ملی المپیک سپس
پیشنهاد «آرش میراسماعیلی» -رییس

فدراسیون جودو -را درباره نحوه گرفتن رای
برای تصویب آیین نامه انتخاباتی به صورت
مخفی ،رد کرد .پس از این اتفاقات حمید
سجادی از مجمع کمیته ملی المپیک
خارج شد .صالحی امیری همچنین برگزاری
انتخابات در بهار را به رای گذاشت که
اظهاراترییسفدراسیونکشتیباپاسختند
«محمد علیپور» -رییس فدراسیون انجمن
های ورزشی -مواجه شد .در نهایت  ٢٢نفر از
اعضا به برگزاری مجمع انتخابات در مهر رای
دادند و  ١٧نفر موافق برگزاری در بهار بودند.
با این اوصاف انتخابات کمیته ،مهرماه سال
 ۱۴۰۱برگزار خواهد شد .همچنین در مجمع
مذکور ،آیی ن نامه انتخابات نیز تصویب شد.
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سرخابی ها

داستان جلد

محمدرضا ولی زاده

روزنامه

با انصراف «شهرداری ارومیه»؛

تهرانمیزبانجامباشگاههای
والیبال آسیا شد
میزبانی جام باشگاههای والیبال قهرمانی
آسیا با انصراف شهرداری ارومیه به تهران
رسید .رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاههای
مردان آسیا از  ۲۵اردیبهشت تا یکم خردادماه
سال  ۱۴۰۱با حضور  ۱۱تیم از  ۱۰کشور آسیا
برگزار خواهد شد .پیش از این قرار بود این
رقابتها به میزبانی شهرداری ارومیه برگزار
شود که با توجه به محرومیتهای مالی این
باشگاه ازسوی فدراسیون جهانی والیبال و با
وجود دادن چندین مهلت و فرصت فدراسیون
والیبال به شهرداری ارومیه ،این باشگاه
نتوانست رضایت شاکیان خود از  FIVBرا
جلب نماید .مدیرکل ورزش و جوانان استان
آذربایجان غربی و مسئولین باشگاه شهرداری
ارومیه با وجود تالشهای و مذاکرات فراوان
اعالم کردند که نمیتوانند این مشکالت را
برطرف کنند و از حضور و میزبانی رقابتهای
والیبال قهرمانی باشگاههای مردان آسیا
انصرافدادند.
بر این اساس و با توجه به ترافیک

رویدادهای بینالمللی والیبال ایران در سال
آینده ،فدراسیون والیبال تصمیم گرفت که
رقابتهایوالیبالقهرمانیباشگاههایمردان
آسیا ۲۰۲۲رادرسالنوالیبالمجموعهورزشی
آزادی تهران برگزار کند و تهران را به عنوان شهر
میزبان این رقابت ها به کنفدراسیون والیبال
آسیامعرفیکرد.
بدین ترتیب عالوه بر قهرمان لیگ برتر
والیبال سال  ۱۴۰۰ایران ،یک تیم دیگر از ایران
بهعنوان میزبان این رقابتها در مسابقات
باشگاههای مردان آسیا حضور خواهد یافت
که فدراسیون والیبال در روزهای آینده پس
از پایان لیگ برتر  ۱۴۰۰در این خصوص
تصمیمگیریخواهدکرد.

 ۳وزارتخانه پاسخ دهند؛

واگذاری استقالل و پرسپولیس
بر خالف «سند تحول
دولت مردمی»!؟
«سند تحول دولت مردمی» از سوی «حجتاالسالم و المسلمین
ابراهیم رئیسی» -رییس جمهوری ایران -در  ۸اسفندماه سال
جاری به اعضای هیات دولت ابالغ شد .در این سند آمده است:
«در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم و
در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی ،سند جشم
انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ،۱۴۰۴سیاست های کلی
نظام و با اتکا و بهره مندی از بیانات امام خمینی (ره) و مقام
معظم رهبری ،رفع نیازهای مردم ،حل مسائل اساسی کشور و
در اجرای اصل  ۱۳۴قانون اساسی «سند تحول دولت مردمی»
به عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه،
وزا و دستگاه های اجرایی ابالغ می شود».
همچنین بر اساس اعالم رییس جمهوری ،مسئولیت اجرای
مفاد سند تحول در موارد مربوط بر عهده وزار و باالترین مقام
مسئول در دستگاه های ذی ربط بوده و مکلف به پاسخگویی
هستند .در بخش ورزش این سند آمده است که خروج دولت
از باشگاه داری و واگذاری شرکت های فرهنگی-ورزشی در
قالب پیمان مدیریت از طریق آگهی مزایده عمومی برای دوره
چهارساله صورت گیرد.
نحوه واگذاری کنونی سرخابیها :ابتدا هیات واگذاری با حضور
سه وزیر اقتصاد ،دادگستری و ورزش به اتفاق آرا افزایش
سرمایه حدود  ۱۰درصدی این دو باشگاه را تصویب کرد و سپس
نماد دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در بازار پایه فرابورس درج
شد .براساس اطالعیه فرابورس ،نماد این دو باشگاه که قبلتر
نزد سازمان بورس ثبت شده بود در گروه فعالیتهای ورزشی
در بازار پایه و تابلو نارنجی فرابورس درج شد و با درج آگهی
پذیرهنویسی افزایش سرمایه دو باشگاه از محل صرف سهام
با سلب حق تقدم دولت همه مردم توانستند  ۱۵اسفند سال
 ،۱۴۰۰توانستند  ۱۰درصد سهام دو باشگاه به را خریداری کنند.
روش «پیمان مدیریت» چیست؟ هیأت واگذاری در جلسه
مورخ  1390/5/29بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و
به استناد تبصره ماده ( )۶آییننامه قیمت گذاری موضوع جزء
« »۳بند «الف» ماده ( )۴۰قانون اجرای سیاستهای کلی اصل
 ۴۴قانون اساسی و با رعایت بند «ب» ماده ( )۱۹قانون یادشده
و ماده» »۷آییننامه اجرائی روشهای واگذاری موضوع ماده
( )۱۹قانون مذکور ،دستورالعمل اجرایی «واگذاری حقوق بهره
برداری بنگاههای قابل واگذاری به روش پیمان مدیریت و
تعیین اختیارات و تعهدات طرفین پیمان ،تضمینها ،شرایط
فسخ و حق الزحمه پیمانکاران مدیریت» را تصویب کرد.
پیمان مدیریت قراردادی است بین سازمان و پیمانکار که با
رعایت مفاد این دستورالعمل منعقد میشود و به موجب آن
پیمانکار برای مدت معین و در قبال بهای پیمان ،متعهد به
ارایه خدمات مدیریتی بنگاه و کلیه الزامات قراردادی و قانونی
ناشی از آن میشود .چرا بر خالف سند تحول دولت مردمی
عمل شده است؟ در شرایطی که رییس جمهور فعلی در ۸
اسفندماه سال جاری «سند تحول دولت مردمی» را به اعضای
هیات دولت ابالغ کرده و در بخش ورزش اعالم کرده که خروج
دولت از باشگاهداری و واگذاری شرکت های فرهنگی-ورزشی در
قالب پیمان مدیریت از طریق آگهی مزایده عمومی برای دوره
چهارساله صورت گیرد ،سوال این است که به چه علت واگذاری
دو شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس و استقالل به گونه دیگر
اجرایی شده و با عرضه در بازار پایه فرابورس در ابتدا  ۱۰درصد از
سهامشان عرضه شده و قرار است تا پایان شهریورماه  ۱۴۰۱نیز
تا  ۹۰درصد دو باشگاه واگذار شود؟!

روزنامه
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