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سرمقاله

«فرمانده انتظامی تهران بزرگ» مطرح کرد:

«تعویق سنبازنشستگی معلمان»؛
طرح
در
ِ
ِ
نکوهش ِ

بازداشتیهایچهارشنبهسوری
تا پایان نوروز در بازداشت

«سردار حسین رحیمی» -فرمانده انتظامی تهران بزرگ -در
حاشیه حضور در پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در
تشریح طرح های ترافیکی پلیس برای پایان سال اظهارکرد:
طرح های پلیس در این خصوص از ابتدای اسفندماه با
محوریت خریدهای نوروزی ،چهارشنبه آخر سال ،ترافیک و
 ...آغاز شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای اسفندماه به صورت ویژه با تالش
تمام پلیس ها خدمات درحوزه ترافیک ،امنیت و انتظامی
ارائه می شود ،گفت :در این ماه بیش از  ۳۰درصد ترافیک
ما نسبت به ماه قبل افزایش داشته است که به دلیل آن
افزایش حجم ترددها وعبور و مرورها به خصوص در هسته
مرکزی شهر است
رحیمی با بیان اینکه پلیس در دهه آخر اسفندماه هم
ماموریت ویژه ترافیکی و انتظامی خواهد داشت ،گفت :یکی
از اقدامات ما در مورد پنجشنبه و جمعه پایان سال و سنت
زیارت اهل قبور است .طبق پیش بینی های ما حجم زیادی
از مردم به بهشت زهرا می روند که ما در این خصوص طرح
ترافیکی ویژه ای داریم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد :روزپدر بیش از ۲۰۰
هزار خودرو وارد بهشت زهرا شد و پیش بینی ما این است
که حتما در پنجشنبه و جمعه پایان سال معادل یک و نیم تا
دو برابر این تعداد خودرو وارد بهشت زهرا خواهد شد .در این
خصوص ما شش ورودی و خروجی بهشت زهرا را باز کردیم
و همچنین دو پارکینگ به مساحت  ۳۰هزار متر مربع را در
نطرگرفتیم.
رحیمی ادامه داد :ما چهارشنبه پایان سال را داریم که البته
اقدامات پیش دستانه خود در برخورد با توزیع کنندگان
موادمحترقه و به خصوص مواد محترقه غیرمجاز را از مدت
ها قبل آغاز کردیم و با فروشندگان موادمحترقه غیرمجاز و
مخالن نظم و امنیت برخورد خواهیم کرد .این افراد در صورت
دستگیری تا پایان تعطیالت نوروزی بازداشت خواهند بود و
اگر وسیله نقلیه هم داشته بشند ،توقیف می شود.
به گفته وی تدارک ویژه پلیس برای چهارشنبه سوری از
ساعت دو بعد از ظهر آغاز شده و تمامی ماموران پلیس در
آماده باش کامل خواهند بود .رییس پلیس تهران درباره تدابیر
پلیس برای شهرآورد هم گفت :تمهیدات ترافیکی ویژه ای
را برای  ۲۰هزار تماشاچی این مسابقه در ورزشگاه آزادی در
نظر گرفتیم و از ساعت ها قبل از شروع مسابقه ماموران
در ورزشگاه و معابر منتهی به آن مستقر خواهند شد .برای
این بازی پلیس راهور و یگان ویژه و یگان امداد برای تامین
امنیت و آرامش شهرآورد مشارکت خواهند داشت.
وی درباره تمهیدات پلیس برای جشن والدت حضرت
ولیعصر و عید نیمه شعبان نیز گفت :برای این مراسم ها هم
تدارک ویژه دیدیم و پلیس در آماده باش است و سعی می
کنیم در دهه پایانی ماه اسفند وضعیت خوبی داشته باشیم.
رحیمی ادامه داد :در مورد مراکز خرید و بازارها هم همانطور
که گفتم از اول اسفند تحت پوشش ویژه پلیس قرار دارند
و ماموران ما به طور محسوس و نامحسوس حضور دارند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره تمهیدات پلیس برای
تعطیالت نوروز نیز گفت :در شروع تعطیالت هم تدارکات
وسیع و گسترده ای داریم که مشروح آن اعالم می شود.
در یک نمونه بگویم که قرارگاه کنترل سرعت در ایام نوروز
در تهران فعال خواهندبود و با حرکات مخاطره آمیز برخورد
می شود.

تقلیل کیفیت آموزش تا الزا ِم
از
ِ
ظرفیتسازی و سازماندهی
سارا نصرتی
نویسنده و مترجم

تامین نیروی انسانی موضوع پیچیدهای است که آموزش
و پروش سالها با آن درگیر بوده و تا کنون تکلیف نهایی
در مورد طرحهای پیشنهادی در جهتِ جبران این کمبودها
مشخص نشده و بنظر میرسد ،آموزش و پرورش بیش از
آنکه بدنبال جذب نیروهای جدید باشد در پی بازگرداندن
بازنشستهها به کار است که ً
طبعا ،این شیوه و عدمتمایل
به جذب نیروی جدید ،این وزارتخانه را در آیندهای نزدیک
با مشکالت عدیدهای روبرو خواهد کرد.
در چند روز اخیر خبری مبتنی بر مجوز مجلس برای تعویق
سن بازنشستگی معلمان تا  65سال به آموزش و پرورش،
شوکِ مهلکی را به جامعه وارد کرد .مجلس
شورای اسالمی در جریان بررسی بخش
هزینه ای الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور،
با بندهای (ط) و (ی) تبصره  ۹ماده واحده
این الیحه موافقت کردند .براساس بند (ی)
تبصره  ۹ماده واحده الیحه بودجه  ۱۴۰۱کل
کشور؛ «وزارت آموزش و پرورش مجاز است
بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی
کارشناسی و باالتر را در صورت رضایت
معلمان تا سن  ۶۵سالگی به تعویق بیاندازد».
بدونشک ،این مجوز در فرآیند آموزش و
پرورش میتواند تاثیرات مثبت و منفی
بسیاری داشته باشد .از یک سو ،معلمان
باید ِبروز باشند تا بتوانند با دانشآموزان ارتباط برقرار
کنند و مطابق با نیازهای آنها آموزش دهند و از سوی
دیگر کمتجربگی معلمان نیز آسیبهای جدی را به بدنه
آموزش کشور وارد خواهد کرد .بنابراین تجربه باالی معلم
تا حدودی میتواند کمککننده باشد و این تعویق سن
بازنشستگی ،از این منظر میتواند برای آموزش نیز مفید
واقع شود ،اما ناگفته نماند که ،سن باالی معلمان هم
ً
قطعا برای آموزش دردسرساز خواهد شد.
چرا که این افراد ،دیگر انرژی و انگیزه الزم را ندارند و
مساله مهمتر ارتباط بین نسلهاست که باعث میشود،
این طرح با انتقادات بسیاری مواجه شود .فراموش نکنیم
که ،نیروی انسانی مهمترین رکن آموزش و پرورش است،
معلمی حرفه دشواری است .باری؛ این تصمیم و اعطای
چنین مجوزی ،قطعا بر کیفیت آموزش اثر میگذارد چرا
که باید فرسایش و توان نیروهای آموزشی را هم در نظر
بگیریم .الزم است ،مسئولین ما رویکردی تخصصی به این
پیشه داشته باشند تا نیروی انسانی قابلقبولی برای جامعه
فردا تربیت شود.

شاخص توسعه یافتگی جوامع ،آموزش و پرورش پویا و
فعال است و جامعه در همه ابعاد تحت تاثیر فعالیتهای
نها ِد آموزش و پرورش است .بههرجهت ،عامل مهمی که
میتواند زندگی فردی و البته اقتصاد جامعه را بطور کلی
معلمان
تحتتاثیر قرار دهد ،کیفیت معلم است .نقش
ِ
خوب بر زندگی و آینده دانشآموزان بر کسی پوشیده
دالیل دیگری هم نیاز نداریم
نیست ،بنابراین به ارائه ِ
تا درک کنیم که ،کیفیت آموزش معلمان در مدارس تا
چه اندازه در آینده افراد و جامعه تاثیر گذار خواهد بود و
هیچ متغیر اندازهگیری شده دیگری ،در پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان تا این حد مور ِد اهمیت نیست.
حتی تاثیر سیاستگذاری آموزشی مانند تغییر کالسها،
تغییر برنامههای درسی ،سازماندهی مجدد کتابهای
درسی یا سرمایهگذاری در تکنولوژی ،همگی کمتر از اثری
است که یک معلم میتواند بر کیفیت آموزش داشته باشد.
با این مقدمه میتوان درک کرد که چرا عدهای با این طرح
مخالف هستند .چرا که هر چند برخی از معلمان از انرژی
باالیی برای تدریس برخوردارند ،اما معلمی از جمله مشاغل

دشوار است و اگر مدت ارائه خدمات معلمان را افزایش
دهیم ،بازدهی کا ِر آنها کاهش پیدا خواهد کرد ،اگر معلم
مختار باشد و میزان توانایی او برای ادامه فعالیت تا سن
 65سالگی تایید شود ،تحقق این امر برای مدت محدود
ایرادی ندارد اما اینکه به صورت قانون اعمال شود ،قابل
قبول نیست ،زیرا هماکنون تعداد زیادی از نیروهای جوان
تحصیلکرده که مطابق با علمِ روز مهارت کسب کردهاند،
مشتاق هستند وارد چرخه فعالیت آموزش و پرورش شوند.
بنابراین در این شرایط ،ادامه فعالیت معلمان بازنشسته
مانعی در مسیر جذب معلمان جوان خواهد بود .البته
باید اذعان داشت که این طرح مشکل برخی مناطق که با
کسری معلم مواجه هستند را با استفاده از ظرفیت معلمان
بازنشسته حل خواهد کرد.
همچنین چندسالی است که طرحی تحتِ عنوان تبدیل
وضعیت معلمان مطرح شده که بر اساس آن با توجه
به همکاری ،کسب تجربه و مهارت کافی ،این گروهها
در مدارس مناطق محروم و صعبالعبور کشور که با
تعلق کمترین مزایا و عدم امنیت شغلی همراه است و

در جهت رفع کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و
پرورش بود فعالیت میکنند ،استخدام گروههای ذیل در
راستای گسترش عدالت است و این گر وهها شامل معلمان
حقالتدریسی ،مربیان پیشدبستانی غیردولتی ،نیروهای
دارای کدپرسنلی و دوره دیده در دانشگاه فرهنگیان،
نیروهای خرید خدمات(برونسپار در هنرستانها)،
آموزشدهندگان نهضت سواد آموزی و نیروهای خرید
خدمات آموزشی میشوند.
بعد از سال  91عدهای از سرباز معلمها ،خریدخدماتیها و
حقالتدریسیها وجود دارند که بر اساس ماده  28قانون
دانشگاه فرهنگیان باید به سمتی بروند که از طریق آزمون
به دانشگاه فرهنگیان راه یافته و آموزش ببینند و باید
تعدادشان کمکم به صفر برسد ،پس باید آموزش و پروش
با تصمیمات درست بجایی برسد که این مساله خاتمه
پیدا کند .حال سوال اساسی این است که با توجه این
مسائل ،طرح تعویق سن بازنشستگی معلمان تا  65سال
چه توجیحی میتواند داشته باشد؟
باری؛ به همان اندازه که آموزش شغل مقدسی است و
بسیاری معلمان نیز کارآمد هستند ،بهترین
راه برای باال بردن اثرات اقتصادی آموزش،
جایگزینی معلمان سن باال ،بیکیفیت و
فرسوده با معلمان برجسته و ممتاز است.
یک روش میتواند استخدام سختگیرانه و
اصولیتر معلمان باشد تا معلمان ناکارآمد و
ضعیف نتوانند وارد مدارس شوند یا میتوان
در روشی دیگر آموزش را در مراکز تربیت معلم
بهبود بخشید تا میانگین استخدام معلمان
حرفهای از استخدام معلمان معمولی بهتر
باشد.
در حقیقت هیچ مدرسهای از مدار آموزشی
خارج نمیشود حتی اگر معلمان ضعیف،
بیکیفیت و ناکارامد داشته باشد .پس به این نتیجه
میرسیم که افزایش سن بازنشستگی معلمان نیازمند
تصمیمگیری کارشناسی در این حوزه است و باید
همه جوانب آن سنجیده شود که بنظر میرسد این
اتفاق نیفتاده و باید متخصصان و کارشناسان حوزه
آموزشی این مساله را آسیبشناسی کنند ،زیرا شکاف
آموزشی از بعد کیفی به شدت افزایش پیدا کرده است.
آموزش و پرورش یک تشکیالت حاکمیتی حساس و
تعیینکننده است اما در تصمیمگیریها ،بودجه بندی
و تخصیصبودجه در اولویتهای  5یا  6قرار میگیرد
و همین مساله باعث شده به مرور کیفیت مدارس در
کشور کاهش پیدا کند و باید سیاستمداران را به این
مساله مجاب کرد که تعلیم و تربیت دانش آموزان بسیار
مهم است.
در پایان سخنان مقامِ معظم رهبری در این زمینه را باید
به دقت مدنظر قرار داد که باید ظرفیتسازی کنیم و
سازماندهی مناسب انجام دهیم تا همه معلمان به قدر
کفایت از این دریچه عبور کنند.

تامین نیروی انسانی موضوع پیچیدهای است که آموزش و پروش سالها با آن درگیر بوده و تا کنون
ِ
جهت جبران این کمبودها مشخص نشده و بنظر میرسد ،آموزش و
تکلیف نهایی در مورد طرحهای پیشنهادی در
ً
پرورش بیش از آنکه بدنبال جذب نیروهای جدید باشد در پی بازگرداندن بازنشستهها به کار است که طبعا ،این شیوه
و عدمتمایل به جذب نیروی جدید ،این وزارتخانه را در آیندهای نزدیک با مشکالت عدیدهای روبرو خواهد کرد.

مهمترینعالئمکمبودویتامین
ویتامینها ریزمغذیهایی هستند که بهترین راه دریافت این ترکیبات مؤثر رعایت تنوع و تعادل در برنامه غذایی
و استفاده مناسب از تمام گروههایی غذایی به ویژه میوهها و سبزیجات است .کمبود ویتامینها در بدن ،عالئم
متفاوتی ایجاد میکند که گاهی بسیار خفیف و گاهی خطرناک و غیرقابل جبران است ،از این رو میتوان به نقش
حیاتی آنها پی برد.

اجتماعی

یادداشت

روزگاری بود که اگر صحبت از موسیقی فاخر میشد از نامدارانی
چون غالمحسین بنان ،علی نقی وزیری ،تاج اصفهانی ،ابوالحسن
صبا ،حبیب سماعی و ...سخن م یراندند .حتی نسل بعد از
ایشان نیز در سبکِ خود جزو افراد شاخصی بودند که سالهای
سال در مکتب این اساتید زانوی ادب زدند و از انبار دانش و
آموختههایشان خوشهچینی کردند .باری؛ حداقل  ۴سال طول
می کشید تا شخصی بتواند دوره ردیفهای موسیقی سنتی
و دستگاههای آن را تا اندازهای بیاموزد و در صورتِ درخواست
برای پیشرفتِ بیشتر گاهی الزم بود تا استا ِد خود را عوض کرده
و در محضر دیگر اساتید َتلمذ کند .به همین دلیل نوابغی که
مثل آواز سنتی یا
از این جلسات پا به عرصه اجرا در رشتههایی ِ
نواختن ساز میگذاشتند با صدایی خوش یا پنجهای سحرانگیز
ِ
رو ِح طالبان موسیقی ُقدمایی را به آرامش می رساندند.
در دهههای گذشته که تلویزیون  ۲کانال داشت و هنوز تبلیغات
فشرده در آن جوالن نمیداد ،بین دو برنامه تصنیف هایی سنتی
با صدای اساتید تکرار ناشدنی این عرصه پخش میشد و با
ترکیبی از صحنههای طبیعت فضایی آرام را به بینندگان منتقل
میکرد.
متاسفانه هرچه زمان گذشت ،متولیان امور رسانه و حوزه
فرهنگی اقبال کمتری در معرفی و شناساندن موسیقی سنتی
که ریشهای تاریخی در این آب و خاک داشته و مسیری طوالنی
را سینه به سینه -قبل از ُنت نویسی -از نواحی مختلف کشورمان
طی کرده بود ،نشان دادند .بالطبع درجایی که کاالیی باکیفیت
و گرانبهاء عرضه نشود در خ َالء ایجاد شده ،تعدادی گندمنمای
جو فروش اجناسی نامرغوب و بیکیفیت را به خلقاهلل خواهند
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اصالت ُمرد ،وقاحت بُرد؛

کدام موسیقــی؟

داود مبهوت
نویسنده و روزنامهنگار

روزنامه

فروخت هر چند گران .در چنین شرایطی بود که رابطه نسل
جدید با موسیقی غنی و فاخر گذشته قطع شد .خوانندگان و
آهنگسازانی جا بر پای نامداران گذاشتند که باید گفت؛ ره صد
ساله را چند شبه رفتند و در اجرای آنها دیگر نه از
غزلهای حافظ خبری است و نه از پندهای
شیرین سعدی سخنی و نه از دیگر
نامدارانی چون شهریار و  ...اثری.
هرچه بود «دوبس ،دوبس» بود
که به مدد باندها و سیستمهای
پرقدرت خودروها ،بیش از آن
که آرامش جان باشد و ُمفرح
ذات ،بالی جان بود و سوهان
روان .البته اعتراض نسبت به این
پیشامد را نباید تنها در کجتابی و
جوانان حال حاضر
بدسلیقگی برخی از
ِ
خالصه کرد چرا که در پذیرش این نوع
نگرش ،اگر میزان کوتاهی متولیان رسانهای و
تصمیمسازان موسیقی بیشتر از اشتباه در انتخاب بد بعضی
جوانان نباشد ،کمتر نخواهد بود .شاهد ماجرا نیز وضع موجود
موسیقیای است که بعضی از نوجوانان و جوانان را به خود

جلب کرده است .از موسیقی زیر زمینی تا (k-popکی پاپ یا
پاپ کره ای) .به نظر برخی شاید موسیقی در هنگامه مدرنیته
اقتضائات خاص خود را دارد .اما باید گفت محافظت از فرهنگ
غنی در تعارض با مدرنیته نیست .مشکل از جایی
آغاز میشود که در بعضی از موارد موسیقی
دوران مدرنیته محتوایی توخالی را
به نسل جوان انتقال دهد و حتی
فضایی را فراهم کند که نتوان
مفهوم شعر یک خواننده سبک
جدید را در تنهایی خود نیز زمزمه
کرد چه رسد به آن که یک اجرای
عمومی هم برای آن متصور بود.
در این اتمسفر مبهم است که
برخی سر بر میآورند و اشعار و
نوایشان ،میشود الگویی برای بعضی
از نوجوانان و جوانان .بیشتر این خوانندگان
نه در مکتب ُقدما سالها زانو زدهاند و نه میانهای
با حافظ ،سعدی ،مولوی ،صائب و ...دارند .در نتیجه با تمرکز در
کالمشان میتوان درک کرد که تصورات و تخیالت آنها بیشتر
در کدام قسمت از بخشهای فیزیک بدن یک انسان میچرخد!

باید گفت اگر مسئوالن فرهنگی و رسانهای بیتوجهی بیشتری
نسبت به معرفی موسیقی اصیل ،سنتی و فاخرمان در فضای
رسانهای شکل دهند ،در آیندهای نچندان دور دیگر صوتی جز
«دوبس دوبس» در خیابانها و کوچهها نخواهیم شنید ،آنچنان
که هماکنون نیز چیزی بیش از این نوع نوای گوش خراش و
بیمحتوا (از دید اینجانب) را در کوی و برزن نمیشنویم.
معضل دیگری که گریبان بعضی از نوجوانان و جوانان را گرفته،
تمایل آنها به سمت موسیقی پاپ کرهای و الگوبرداری از
خوانندگان آن است .خوانندگانی که در اوج جوانی همتشان
کسب ثروت و شهرت است .همین امر باعث شده تا بعضی
عالقهمندان در داخل به سمت این ُفرم گرایش یابند .تالش
کنند تا شکل ،رفتار و ذائقه خود را با مشهورترین آن مدلها
هماهنگ کنند .اما در این نوشتار ضمن توصیه به متولیان
فرهنگی جامعه درباره حمایتهای الزم مادی و معنوی از
موسیقی فاخر باید به این نوجوانان و جوانان آیندهساز کشورمان
نیز گفت که با جستجویی ساده در فضای رسانهای میتوان
از آسیبهای جسمی و روحی وارده به این مدلهای غیر
بومی مطلع شد و با توجه به داشتن ذخائری بیبدیل در سپهر
موسیقی داخل از گرایش به موسیقی غیر ایرانی و غیرهمخوان
با فرهنگ ُقدماییمان احتراز کرد.

خوانندگان و آهنگسازانی جا بر پای نامداران گذاشتند که باید گفت؛ ره صد ساله را
چند شبه رفتند و در اجرای آنها دیگر نه از غزلهای حافظ خبری است و نه از پندهای شیرین
سعدی سخنی و نه از دیگر نامدارانی چون شهریار و  ...اثری.

بورس

راه و مسکن

نفت و انرژی

با سرخابی ها مانند شرکت های
دیگر برخورد می شود

نظارت برهمه جادهها با اضافه شدن
 ۲۰۰۰دوربین ثبت تخلف

وصول درآمدهای نفتی
امسال  2/5برابر شد

«مجید عشقی»  -رییس سازمان بورس و اوراق بهادر -در آیین رونمایی معامالت
آتی در بورس انرژی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرداخت سود سهام
عدالت گفت :تقریبا بیش از  ۹۵درصد سود توسط شرکتها پرداخت شده و سرموعد
به حساب مشموالن واریز می شود.
عشقی در پاسخ به سوال دیگری در مورد هینکه کدام شرکتها سود سهام عدالت را
وازیر نکرده اند گفت :چند شرکت به دلیل عدم وجود نقدیندگی یا افزایش سرمایه
سود خود را پرداخت نکرده اند که تنها  ۳یا  ۴درصد میزان که سود را شامل می
شود .به دلیل منافعی که برای سهامداران سهام عدالت قائل هستیم افزایش
سرمایه ها برای مشموالن نیز اعمال می شود در مورد شرکتهای که سود خود را
پرداخت نکردند مراجع قانونی پیگیری خواهند کرد.
عشقی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به عدم استقبال از پذیره
نویسی سرخابی ها سازمان بورس چه تصمیمی اخذ خواهد کرد گفت  :با این دو
شرکت طبق مقررارت عمل می شود .این شرکتها مانند سایر عرضه ها متعهد پذیره
نویس دارند که باید طبق مقررارت عمل کنند .هنوز هیات مدیره در این مورد مصوبه
ای صادر نکرده است اما برنامه این است دامنه نوسان به صورت تدریجی در بازار
متعادل افزایش پیدا کنند اما زمان دقیق آن مشخص نیست.

در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی از نصب دوربین در همه جادههای کشور تا
ت راههای
پایان سال آینده برای نظارت بیشتر خبر داد ،به نظر میرسد مرکز مدیری 
کشور برنامهای برای نصب  ۲۰۰۰دستگاه دوربین ثبت تخلفات در جادههای کشور
دارد .بر اساس اطالعات بدست آمده از مرکز مدیریت راههای کشور حدود ۱۹۰۰
دوربین ثبت تخلفات و کنترل سرعت در محورهای مواصالتی نصب شده که
تقریبا  ۹۰درصد محورهای شریانی را پوشش میدهد .حدود  ۸۰هزار کیلومتر
راه اصلی (شامل بزرگراه ،آزادراه و) در کشور داریم از این میزان حدود  ۳۵هزار
است کیلومتر راه شریانی داریم که در این محورها حدود  ۱۹۰۰دستگاه دوربین
ثبت تخلفات و کنترل سرعت نصب شده و نزدیک به  ۹۰درصد این راهها از نظر
تجهیزات نظارت تصویری پوشش داده شده است .بر اساس تعاریف موجود،
محورهای شریانی باید حداقل یکی از شاخصهای اصلی شامل تردد بیش از هزار
تردد سواری در ساعات اوج ،اتصال مراکز استانها و قرار گرفتن در زمره راه های
ترانزیتی را داشته باشد .همچنین طبق قانون تجهیز دوربین در محورهای شریانی
بر اساس این تعریف در اولویت قرار دارد .بنابراین مرکز مدیریت راههای کشور
برنامه نصب  ۲۰۰۰دوربین ثبت تخلفات و کنترل سرعت در محورهای شریانی و
حتی برخی محورهای غیرشریانی اما پرتردد را در دستور کار خود قرار داده است.

«جواد اوجی» -وزیر نفت -گفت :در سال  ،۱۴۰۰وصول درآمدهای نفت و میعانات،
فرآوردههای نفتی ،محصوالت پتروشیمی و خالص گاز صادراتی  ۲.۵برابر شده و در
موضوع گاز این رقم به ۳.۵تا ۴برابر رسیده است .افزایش وصول درآمدها مایه پیشرفت
در مواضع سیاسی کشور شده و دست مذاکرهکنندگان را در وین باز گذاشته است.
اوجی گفت :احتمال وقوع توافق در مذاکرات وین و گشایشهای بی ن المللی نباید
جایگزین فرصتهای داخلی شود؛ زیرا با توجه به شرایط بینالمللی که شاهد هستیم،
مشخص نیست گشایشها چقدر تداوم داشته باشد .وزارت نفت در قبال امتیازهایی
که برای تسهیل توسعه طرحهای پاالیشی و پتروپاالیشی از هیئت دولت دریافت کرده،
تعهدهاییرامتقبلشدهومجریاناینطرحهابایدبرایب هنتیجهرسیدنهرچهسریعتر
طرحها تالش کنند و در صورت تطابق نداشتن پیشرفت طرحها با برنامههای ارائهشده،
امکان سلب امتیازات ،تسهیالت و معافیتهایی که برای آنها در نظر گرفته شده ،وجود
دارد .برای تسهیل اجرای طرحهای پاالیشی و پتروپاالیشی امکان ارائه تسهیالت از
محل صندوق توسعه ملی فراهم شده است .قیمت نفت سنگین ایران هم با حدود ۱۰
دالر تغییر ،به بیش از  ۱۲۰دالر در هر بشکه افزایش یافته است؛ نفتی که طبق تحلیل
آسوشییتدپرس ،همراه با نفت ونزوئال که هر دو از مدتها پیش تحریم شدهاند ،ممکن
است با اعمال تحریمهای نفتی علیه روسیه ،به بازارهای بین المللی برگردند.
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اثربخشی واکسن تقویتکننده بعد از  ۴ماه کاهش مییابد
نتایج تحقیق جدید نشان میدهد که اثربخشی دوزهای تقویتکننده واکسن کرونا به مرور زمان کاهش مییابند
اما همچنان در برابر این ویروس محافظت ایجاد میکنند ،نتایج نشان داد که تنها پس از دریافت دو دوز واکسن،
زمانی که سویه ُامیکرون غالب شد اثربخشی واکسن در برابر بستری شدن در بیمارستان از  ۷۱درصد در دو ماه پس
از واکسیناسیون به  ۵۴درصد حداقل تا پنج ماه کاهش یافت.

البرز

اصفهان

حبس و رد مال با احتساب
کاهش ارزش پول؛

مغرضان ورزش اصفهان؛
چند خطی برای
ِ

به کجای این شب تریه!؟

احکام کالهبرداری شبکهای خودرو
در ساوجبالغ صادر شد

«حسین فاضلی هریکندی»  -رئیس کل دادگستری استان
البرز -با اشاره صدور حکم کالهبرداری شبکهای خودرو در
ساوجبالغ اظهار داشت :کالهبرداری شبکهای در این پرونده
متهمان به حبسهای طوالنی مدت ،رد وجوه اخذشده ،تبعید،
منع از داشتن دسته چک و صدور اسناد تجاری و الزام به
خدمات عمومی رایگان محکوم شدهاند .یکی از نوآوریهای
رای صادرشده در این پرونده ،صدور حکم به محکومیت
متهمان به رد مال برده شده با لحاظ کاهش قدرت خرید
پول است.
رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد :بر اساس حکم
صادرشده ،هر یک از شاکیان به میزان وجهی که برای خرید
خودرو در زمان کالهبرداری به متهم پرداخت کردند ،میتوانند
با لحاظ قیمت روز همان خودرو در زمان رد مال ،وجه آن را از
متهمان دریافت کنند.
فاضلی هریکندی با بیان دستاوردهای این ابتکار در صدور رای،
که یکی از پرونده های مورد رصد ویژه معاونت نظارت بر پرونده
خاص دادگستری کل استان است ،تصریح کرد :در صورت صدور
چنین احکامی ،هزینه ارتکاب کالهبرداری افزایش پیدا کرده
و همین امر عامل بازدارنده در ارتکاب جرم خواهد بود؛ برای
اینکه هم اکنون عالوه بر کاهش ارزش پول به دلیل تورم ،برخی
کالهبرداران پس از بردن مال مردم نسبت به سرمایه گذاری آن
در فعالیتهای اقتصادی و کسب سود اقدام میکنند و نهایتا
نیز با توجه به تفسیر معمول از مواد قانونی ،به میزان مبلغ
اسمی وجه برده شده در زمان وقوع جرم با وجود کاهش قدرت
خرید آن محکوم میشوند.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز افزود :با رویه قضایی جدید
میتوان مجرمان را به میزان ارزش واقعی پول در زمان پرداخت
به شاکیان محکوم کرد و قطعا عدالت و انصاف هم پشتوانه
چنین آرایی خواهد بود .این رای غیر قطعی بوده و هریک از
طرفین پرونده می توانند ظرف بیست روز پس از ابالغ ،تقاضای
تجدیدنظرخواهیکنند.

«رئیس پلیس آگاهی استان البرز» خبر داد:

عامل  ۹۰فقره سرقت در کرج
بازداشت شد

«سرهنگ محمد نادربیگی»  -رئیس پلیس آگاهی استان البرز -با
اشاره به بازداشت سارق وسایل داخل خودرو اظهار داشت :در
پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم داخل خودرو با شیوه باز
کردن درب خودروها با شاهکلید و کالف کردن درب خودروها در
مناطق غربی شهر کرج ،بررسی موضوع در دستور کار پایگاه دوم
پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود :بررسیهای اولیه کارآگاهان حاکی از این بود که
سارق بهصورت انفرادی خودروهای فاقد دزدگیر و لوازم ایمنی
را شناسایی میکند و با شیوه بازکردن درب خودروها بهوسیله
شاهکلید و کالف کردن اقدام به سرقت لوازم آنها از قبیل باتری،
جعبه ابزار و غیره میکند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز بیان کرد :در ادامه کارآگاهان با
انجام اقدامات اطالعاتی ـ پلیسی ردپای یکی از سارقان سابقهدار
را در یکی از سرقتهای ثبتشده مشاهده کردند و با شناسایی
مخفیگاه او در شهر کرج ،با هماهنگی قضائی نامبرده را در یک
عملیاتغافلگیرانهدستگیرکردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد :متهم در تحقیقات تکمیلی با
مشاهده مستندات غیرقابل انکار پلیس بهناچار لب به اعتراف
گشوده به  90فقره سرقت لوازم داخل خودرو اقرار کرد .تاکنون 44
نفر از مالباختگان پرونده شناسایی شدهاند ،تالش پلیس برای
شناسایی سایر مالباختگان و دستگیری مالخران اموال مسروقه
ادامه دارد.

استان ها

اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

شایعههای بعد از انتخابات رئيس ُ
هیات دوچرخهسواری
استان اصفهان و انتخاب اسماعیل پناهنده ،نگا ِه
اصحاب رسانه را به سمت یک نامه کذایی جلب کرد و
باعث شبهاتی شد ،که ً
بعدا مشخص گردید از سوی فردی
تنگنظر با استفاده از فتوشاپ قصد تخریب شخصیتی و
زیرسئوال بردن مدیر شایستهای که با اخذ کامل ُ ۲۵رای

از ُ ۲۵رای ماخوذه بهعنوان رئیس ُ
هیات دوچرخهسواری
استان انتخاب شده ،منتشر گردید که واقعأ قبیح بود
که خوشبختانه از سوی برخی از صاحبانقلم فردی که
در صدد تنویر اذهان عمومی بود ،به شدت مورد انتقاد
قرار گرفت!
نگارنده در لحظاتی که مشغول نگارش این مطلب بود،
تمام ذهنیتِ خود را به این حرکت ناشایست جلب و از
خود میپرسیدم ً
واقعا بدست آوردن کرسی ریاست یک
ُ
هیات ورزشی تا اینقدر ارزش دارد که انسان را وادار به
ارتکاب چنین اعمال عجیب و غریب و ناپسند میکند؟
البته بنده که به خوبی با حقایق موجود آشنائی دارم و
میدانم انتخاب اسماعیل پناهنده که از زحمتکشان
دلسوز و از مدیران بیادعا و الیق ورزشی است ،بر اساس
قانون و مقررات و برپایه آخرین دستورالعمل و آئیننامه
صادره از سوی اداره کل امور مشترک فدراسیونها در
ارتباط با داوطلبان واجد شرایط احراز پست ریاست
ُ
هیاتهای ورزشی ،با برگزاری مجمع عمومی سالم که
در محیطی آرام انتخاب گردیده است.
بد نیست به بخشی از مفاد آئیننامه جدید نظر کنیم که
در آن ذکر شده ،طبق ماده  ۸آئیننامه جدید ،مسئولیت
تطبیق شرايط احراز داوطلبان برابر مقررات مربوطه بر
عهده معاون توسعه امور ورزش استان است .وی موظف
است ظرف مدت -هفتروز -پس از ثبتنام با اخذ مدارک
کامل داوطلبان و وصول انطباق آنها با مفاد «پنج و
شش» دستورالعمل ،اسامی و مدارک افراد واجد شرایط
را به ذینفعان و مراجع نظارتی ذیصالح جهت طی

مراحل قانونی ارائه نماید .معاون توسعه ورزش استان
موظف است همزمان با اتمام رسیدگی به مدارک
داوطلبان نسبت به اعالم اسامی داوطلبان فاقد شرایط
اقدام نماید و در صورت اعتراض به نظر معاون توسعه
ً
مستندا ظرف حداکثر
امور ورزش ،مراتب توسط ذینفع
سه روز -اداری به مدیرکل استان اعالم گردد .مدیرکلاستان نیزمکلف است ظرف حداکثر سه روز اداری نسبت
به رسیدگی اعتراض اقدام و نتیجه را به ذینفعان
اعالم نماید که پس از طی تمام این مراحل ُرایگیری
با حضور رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون،
سیدمحمد طباطبائی مدیرکل ورزش و جوانان ،استاد
وفائی رئیس سازمان لیگ دوچرخهسواری فدراسیون
ایران و اعضای مجمع عمومی انجام گرديد و اسماعیل
پناهنده با اکثریت کامل ُ ۲۵-رای -بعنوان رئیس ُ
هیات
دوچرخهسواری استان اصفهان برای مدت چهار سال
انتخاب شد.
به همین خاطر بنده تحت ُتاثیر انتشار این نامه فریبنده
و کاذب قرار نگرفته و حقایق را منتشر نمودم ،اما سئوال
من نگارنده این است ،در مقطع کنونی بهتر نیست بجای
سمپاشی و برهم زدن نظم و آرامش ورزش استان به
دور از مواردی که حسابش از «احساس» جداست و
جنبهاش در پذیرش واقعیات خیلی خیلی باالتر است
و «منطق» حکم میکند بدنبال راهکاری برای رشد و
پیشرفت ورزش این استان پهناور که بیش از  ۴میلیون
جمعیت دارد باشیم؟
تازه اگر بخواهیم کام ًال منصفانه به قضیه این انتخابات
بنگریم نباید با تنگنظری دست به تخریب شخصیت
افراد آبرومند و دارای اعتبار اجتماعی بزنیم وحرمت
شکنی کنیم.
با این اوصاف برحسب وظیفه و رسالت خبرنگاری الزم
میدانم اطالعیه صادره از سوی واحد اطالع رسانی و
امور رسانه اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان را
بدون کم و کاست و درجهت روشن شدن افکار عمومی،
در این گزارش تقدیم مخاطبان محترم روزنامه دنیای
هوادار و طالبان حق و حقیقیت کنم .متن اطالعیه از
این قرار است:
واحد اطالع رسانی و امور رسانه اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان در خصوص نامه جعلی منتشر شده در
فضای مجازی در خصوص عدم دارا بودن سابقه مدیریتی
آقای اسماعیل پناهنده رئیس محترم ُ
هیات و منتخب
مجمع انتخابات ُ
هیات دوچرخه سواری استان اصفهان
موارد ذیل را جهت تنویر افکار عمومی بویژه عالقمندان
به ورزش به اطالع میرساند.
 -۱امروز با حضور سرپرست محترم فدراسیون
دوچرخهسواری و مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان
اصفهان و با حضور سایر اعضاء مجمع ،انتخابات هیأت
دوچرخه سواری استان جهت انتخاب رئیس و اعضای
هیأت رئیسه این هيأت در یک فضای کامال آرام و طی
یک فرایند قانونی برگزار گردید و آقای اسماعیل پناهنده
با  ۲۵رأی از مجموع  ۲۵رأی مأخوذه توسط این مجمع
به عنوان رئیس این هيأت انتخاب گردید.
 -۲متأسفانه بعد از این انتخابات یک نفر معلوم الحال
ک نامه مخدوش و تحریف شده در
نسبت به انتشار ی 

فضای مجازی اقدام نمود تا اصل این انتخاب را زیر
سئوال ببرد.
 -۳نامه منتشر شده و ارسال شده به رسانه های استان
فاقد وجاهت قانونی می باشد و مخدوش گردیده ،اصل
نامه به شماره  ۳۸۷۱مورخ  ۱۲دیماه  ۱۴۰۰به پیوست
ارسال می گردد.
 -۴در نامه مذکور نام هر  ۳کاندیدای محترم ثبت نام
کننده آورده شده و به دبیر محترم مجمع انتخابات
هیأت دوچرخه سواری استان اصفهان اعالم گردیده
است مدارک افراد فوقالذکر ناقص است.
 -۵طبق آئیننامه جدید هيأتهای ورزشی ،دبیر مجمع
مطابق قانون به هر سه نفر ( قاسم ستاری فرد  ،حمید
تصریح نصرآبادی و اسماعیل پناهنده ) اعالم نموده
است که باید در مهلت قانونی نسبت به تکمیل مدارک
خود اقدام نمایند ،اما تنها متقاضی کاندیدا توری در
مجمع انتخابات ریاست هیأت دوچرخه سواری استان
که نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نموده و مدارک
وی مورد تأیید نهایی قرار گرفت ،آقای اسماعیل پناهنده
میباشد.
 -۶الزم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری کلیه
مجامع انتخابات رؤسای هيأت های استان ،مطابق
آئین نامه جدید هیأتهای ورزشی ،ابالغی از طرف
وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی طی می گردد
و هیچ خللی در این مسیر وارد نخواهد شد و این اداره
کل در پایان هر مجمع انتخاباتی حامی رأی آن مجمع
و رئیس منتخب خواهد بود و این اقدام غیر قانونی
نسبت به مخدوش نمودن و دستکاری در نامه این
اداره کل را به شدت محکوم نموده و این حق را برای
خود قائل است تا موضوع را از طریق مجاری قانونی
پیگیری نمایند.

 -۷بر اساس انتخابات صورت گرفته و با رأی اعضای
محترم مجمع ،آقای اسماعیل پناهنده که از افتخار
آفرینان ورزش کشور و یکی از مدیران الیق در عرصه
ورزش استان هستند با رأی قاطع مجمع به عنوان رئیس
هيأت دوچرخه سواری استان اصفهان انتخاب گردیدند و
مورد حمایت این اداره کل و فدراسیون محترم دوچرخه
سواری کشور می باشند و ً
یقینا ایشان با حمایت اداره
کل ورزش و جوانان و جامعه پر افتخار دوچرخه سواری
استان پر افتخار اصفهان به تمام اهداف و برنامه های
ارائه شده در مجمع دست خواهد یافت.

طبق ماده  ۸آئیننامه جدید ،مسئولیت تطبیق شرايط احرازداوطلبان برابرمقررات مربوطه
بر عهده معاون توسعه امور ورزش استان است .وی موظف است ظرف مدت -هفتروز -پس
از ثبتنام با اخذ مدارک کامل داوطلبان و وصول انطباق آنها با مفاد «پنج و شش» دستورالعمل،
اسامی و مدارک افراد واجد شرایط را به ذینفعان و مراجع نظارتی ذیصالح جهت طی مراحل
قانونی ارائه نماید.

فرهنگی

بروز مشکالت جسمی جدید در یکسوم میانساالن مبتال به کرونا
بررسیها نشان میدهد که از هر سه فرد میانسال که به کروناویروس آلوده میشود ،یک نفر پس از بهبودی بیماری
کووید ۱۹-دچار مشکالت جسمی جدیدی میشود ،این افراد به بیماریهایی مبتال شدهاند که اندامها و سیستمهای
اصلی بدن از جمله قلب ،کلیهها ،ریهها و کبد را درگیر کرده و همچنین سالمت روان آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
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یک «کارشناس فرهنگی» در یادداشتی نوشت:

پیام روشن افزایش  ۵۰درصدی بلیت سینام چیست؟

روز سه شنبه به طور رسمی اعالم شد که از روز ۱۸
اسفندماه بلیت فیلمهای اکران نوروزی با قیمت جدید به
فروش میرسد و سینماهای مدرن ،ممتاز و درجه یک و دو
به ترتیب با بلیتهای  ۳۵ ،۴۵و  ۲۵هزار تومانی پذیرای
مخاطبان خود خواهند بود .این افزایش قیمت اگرچه
پیشتر با طرح دالیلی درخواست شد و گفته شده بود که
تمام صنوف مختلف مرتبط با این مسئله ،با آن موافق
بودند و نیز تاکید شد که «با هدف جذب بیشتر مخاطب»
تصمیمگیری شده ،اما از شب گذشته تا کنون واکنشهای
مختلفی را به همراه داشته است.
در این باره «امیرحسین علمالهدی»  -کارشناس فرهنگی-
یاداشتی نوشته و تاکید کرده که با تورم لجامگسیخته و
افزایش  ۵۰درصدی بهای بلیت سینماهایی که بیشترین
مخاطب را دارند چطور میتوان تعداد مخاطبی اندازه سال
 ۹۸جذب کرد؟ او پیشنهادهایی را در اینباره ارائه کرده که
مشروح آن را در ادامه میخوانید.
«افزایش  ۵۰درصدی بهای بلیت سینماها چشمانداز
روشنی را در سال  ۱۴۰۱پیش روی سینمای ایران قرار
نمیدهد .ببش از  ۷۰درصد فروش کل سال سینمای
ایرا ن متعلق به سینماهایی است که بلیت آن ها رشد
 ۵۰درصدی داشته است .سینماهای مدرن یا همان
پردیسهای سینمایی تازهساز در سال  ۱۴۰۱با افزایش بهای
بلیت مواجه میشوند و گویا افزایش حیرتانگیز هزینه
تولید و توزیع و سینماداری راهی جز افزایش بهای بلیت
پیش روی سینمای ایران نگذاشته است!
در سخنان کارشناسان حوزه صنعت و کشاورزی و...
مشاهده کردهایم که به دلیل افزایش هزینه تولید

مایحتاج روزانه مردم ،سرانه مصرف گوشت و لبنیات و
برنج و مرغ کاهش شدید داشته است و تولیدکنندگان
و توزیع کنندگان و فروشندگان از این وضعیت ناراضی
هستند! خب پیام روشنی دارد این تحلیلها که
مردم واکنش مستقیم نشان میدهند به
افزایش هزینههای ضروری خود و
چارهایی ندارند جز مصرف کمتر! و
دیگر تکلیف مخاطبان سینمای
ایران که فقط محصول داخلی
استفاده میکنند و مایحتاج
ضروری هم نیست ،روشن
است!
حال سینما که در سال ۹۸
و ِ
سال قبل پاندمی کرونا با ۲۶
میلیون بلیت سال نسبتا خوبی
را در دهه ( ۹۰فارغ از تعریف خوب
بودن!) پشت سرگذاشت و در سال ۱۴۰۰
نیز توانست طی  ۱۲ماه جمعیت حدود  ۷میلیون
نفری را به سینماها جذب نماید (البته با توجه به پاندمی
کرونا) ،حال چگونه میتواند در سال  ۱۴۰۱و با تور م لجام
گسیخته معادل حفظ مخاطب حداقلی سال  ۱۳۹۸را با این

افزایش  ۵۰درصدی بهای بلیت کنترل نماید؟
بیایی م یک ضرب و تقسیم ساده بکنیم؛ اگر در سال
 ۱۴۰۱سینمای ایران  ۲۶میلیون بلیت همانند سال  ۹۸به
فروش رساند یعنی با میانگین قیمت بلیت حدود
 ۳۹هزارتومانی در سراسر کشور (میانگین
قیمت بلیت همه سینماها با تمام
درجات کیفی آنان) بیش از ۱۰۰۰
میلیارد تومان باید فروش سال
 ۱۴۰۱باشد! یعنی بیش از ۳۶۰
درصد افزایش فروش نسبت
به فروش حدود  ۳۰۰میلیارد
تومانی سال  !۱۳۹۸عددی
غیر ممکن و دست نیافتنی!
اما سینما چه باید بکند؟
توصیههای اینجانب برای تغییر
سیاست «فقط افزایش قیمت بلیت»
برای جبران هزینهها به «افزایش مخاطب
با مدیریت میانگین قیمت بلیت در سطح حدود
 ۳۳هزار تومان!» برای پردیسهای سینمایی که فروش ۷۰
درصد سینمای ایران را در اختیار دارند ،است:
 )۱افزایش روزهای عرضه بلیت نیمبها به دو روز

با تورم لجامگسیخته و افزایش  ۵۰درصدی بهای بلیت
سینماهایی که بیشترین مخاطب را دارند چطور میتوان تعداد
مخاطبی اندازه سال  ۹۸جذب کرد؟

 )۲سطح قیمت بلیت روزهای عادی بیش از  ۳۵هزارتومان
نباشد.
 )۳کلیه ساعات قبل از  ۴بعدازظهر ایام عادی بلیت ۳۰
هزارتومان باشد.
 )۴در ایام تعطیل قبل از  ۴بعدازظهر بهای بلیت ۳۵
هزارتومان و بعد از ساعت  ۴بعدازظهر  ۴۵هزار تومان باشد.
)۵سینماها باشگاه مخاطبین خود را فعال کنند و
تخفیفهای محرکدار در ایام و ساعات رکود سینما در
اختیار اعضای باشگاه بگذارند.
 )۶بلیتهای گروهی برای مخاطبین با تخفیف معنادار
قرار گیرد.
 )۷سانسهای راکد و کممخاطب و حتی با مخاطب
متوسط سینماها با سه قیمت بلیت (  ۲۵ ،۱۵و ۳۵
هزارتومان) براساس قرارگیری صندلیها به پرده سینما از
لحاظ کیفی در اختیار مخاطبان گذاشته شود.
و نهایتا هر مالک و مدیر سینما براساس منطقه جغرافیایی
خود فارغ از درجه کیفی سینما بلیتهای خود را براساس
شناخت مخاطب و درآمد منطقهایی مردم ،نرخ گذاری
کند».
روز سه شنبه اعالم شد که جدول پیشنهادی افزایش نسبی
قیمت بلیت سینماها که از سوی شورای صنفی نمایش
به سازمان سینمایی پیشنهاد شده بود ،با در نظر داشتن
رویکرد «جذب بیشتر مخاطب و حضور حداکثری گروههای
مختلف مردم» از سوی سازمان سینمایی تعیین شده
است .بر این اساس در کنار افزایش نسبی پیشبینی شده،
سینماها موظف شدند سانسهای اول همه روزهای هفته
را به صورت نیم بها بلیت بفروشند.

سینما و تئاتر

اکران نوروزی فقط با  ۳فیلم
شروع شد!

طبق اعالم سازمان سینمایی قرار بود هفت فیلم «موقعیت مهدی»« ،روز صفر»« ،مرد
بازنده»« ،شادروان»« ،قدغن»« ،گل به خودی» و «سگ بند» به عنوان فیلمهای اکران
نوروزی نمایش داده شوند ولی از میان آنها فقط سه فیلم «موقعیت مهدی»« ،گل به
خودی» و «قدغن» به اکران رسیدهاند و بقیه از هفته آینده روی پرده سینماها میروند.
در اینباره سعید خانی  -پخش کننده فیلم «شادروان»  -میگوید :ما هر سال این
مشکل را داریم و آن قدر تکلیف فیلمها دیر مشخص میشوند که با توجه به همزمانی
با آخر سال برای تهیه مواد تبلیغاتی به مشکل برمیخوریم .شورای صنفی گفته
است که میتوانیم فیلمها را از این هفته ( ۱۸اسفند) اکران کنیم ولی تاکنون نه
تلویزیون همکاری کرده است و نه تبلیغات محیطی داریم .اگر قرار باشد فیلمها بدون
اطالعرسانی اکران شوند با این افزایش قیمت بلیتی که اتفاق افتاده ،فیل م نمیتواند
اکران موفقی داشته باشد؛ بنابراین ترجیح دادیم از هفته آینده «شادروان» را اکران کنیم
که تا آن موقع اطالع رسانی بیشتری صورت گیرد.
وی افزود :ما منتظر اعالم رسمی سازمان سینمایی برای فیلمهای اکران نوروزی بودیم
و از آنجا که «شادروان» نسبت به جشنواره چند دقیقه کوتاه شده است ،باید عالوه بر
تهیه اقالم تبلیغی کارهای فنی هم انجام میشد و از آنجا که در روزهای آخر سال،
ترافیک کاری بیشتر است زمان کمی را در اختیار داشتیم.

«المینور» داریوش
پروانه نمایش
ِ
مهرجویی ،سرانجام تمدید شد
پروانه نمایش«المینو ِر» داریوش مهرجویی ،سرانجام تمدید شد .رضا درمیشیان ،با
اعالم این خبر ،از حمایت تمامی هنرمندان ،فعاالن رسانهها و مردم برای حل مشکل
پیش آمده برای این فیلم ،تشکر کرد .رضا درمیشیان با انتشار توییتی ،از تمدید
نمایش فیلم سینمایی «المینور» به کارگردانی داریوش مهرجویی خبر داد .او
پروانه ِ
در این توئیت نوشت« :و باالخره پروانه نمایش«المینور» آقای مهرجویی تمدیدشد.
با اینکه نگذاشتند«المینور» نوروزاکران شود اما با حمایت تمامی هنرمندان،فعاالن
رسانهها و مردمی که دلشان برای هنر و هنرمند اصیل ومردمی میتپد ،پروانه
«المینور» پس از کش وقوسهای فراوا ن و بازبینیهای متعدد تمدید شد .آماده
نمایش در سینماها هستیم« ».المینور» در آغاز قرار بود از روز ( ۱۸اسفند) روی پرده
سینما برود ،ولی هفته پیش اعالم شد که این فیلم از اکران نوروزی حذف شده
است .به دنبال این اتفاق ،دارویش مهرجویی در پیامی تصویری ،اعتراض خود
نسبت به این ماجرا را مطرح کرد و پس از آن هم صنوف سینمایی نسبت به این
اتفاق واکنش نشان دادند .فیلم «المینور» از نظر سازمان سینمایی مانعی برای
دریافت پروانه نمایش ندارد ،این فیلم پروانه نمایش خود را دو سال گذشته دریافت
کرده و االن اعتبار آن پروانه منقضی شده است و این فیلم در اکران نوروزی نیست
و بزودی با تعامل تهیه کننده پروانه نمایش فیلم صادر میشود.

کمک  5میلیاردی به چرخه
اکران سینماها

«محمد خزاعی» -معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان سینمایی -با
اشاره به لزوم حمایت از سینماها و چرخه اکران در وضعیت فعلی و عطف به تحقق
وعدهای که در بدو ورودم دادهام گفت :این بسته حمایتی با مساعدت وزیر و همکاری
صندوق اعتباری هنر با هدف کمک به رونق مجدد سینماها برای فیلمهای سینمایی،
سالنهای سینما ،شرکتهای پخش و مراکر پشتیبانی فنی و سمعی بصری در نظر
گرفتهشد.
از این رقم ،دو میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان برای سالنهای سینما ،یک میلیارد و۵۰۰
میلیونتومانبرایفیلمهایسینمایی،هفتصدمیلیونتومانبرایمراکزپشتیبانی
فنی و  ۳۰۰میلیون تومان برای موسسات فعال در حوزه پخش فیلم اختصاص می
یابد که هر کدام به عنوان بازوهای رونق سینما به صورت مستقل از هم اهمیت دارند.
خزاعی با اشاره به تقویت فرآیند تولید و اکران فیلمها و همچنین ،ضرورت رونق
سالنهایسینماییبارعایتاستانداردهاوپروتکلهادرشرایطسختکروناییگفت:
در این دو میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان برای سینماها در نظر گرفته شده که امیدواریم
این کمک هزینه بتواند جبران بخشی از خسارتهای وارده ناشی از همه گیری کرونا و
تعطیلیهای مربوط به آن شود و با توجه به کاهش روند گسترش کرونا ،سال آینده به
امید خدا فعالیت سالنهای سینمایی به روند عادی پیش از کرونا برگردد.
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رکوردهای کمنظیر حسینی در این فصل لیگ برتر
سیدحسین حسینی که رکورددار طوالنیترین زمان بسته نگه داشتن دروازه در تاریخ استقالل است .در  100بازی در
این تیم در لیگ برتر 70 ،گل دریافت کرده است .این بهترین آمار یک دروازهبان در استقالل بین بازیکنانی است که
حداقل  20بازی در این تیم انجام دادهاند .حسینی در  45بازی موفق به بسته نگه داشتن دروازهاش شده است .رکورددار
بیشترین کلینشیت در لیگ برتر برای استقالل مهدی رحمتی است که  94کلینشیت داشته است.

سوژه

یادداشت

با حکم AFC؛

قدمی مثبت اما با ایراداتی مشهود؛

فعالیت کمیته صدور مجوز حرفهای
فدراسیون فوتبال ایران تعلیق شد
کنفدراسیون فوتبال آسیا فعالیت کمیته صادر کننده مجوز
حرفهای باشگاههای فوتبال ایران را تعلیق کرد .کنفدراسیون
فوتبال آسیا ( )AFCاز برگزاری سومین جلسه کارگروه صدور
مجوز باشگاههای این کنفدراسیون بهصورت مجازی خبر داد
که در این نشست ،تغییرات کلیدی و جدول زمانی بازنگری
شده در روند صدور مجوز باشگاههای کنفدراسیون فوتبال
آسیا مورد بحث قرار گرفت.
 AFCدر بخشی از مطلب خود در مورد تصمیمات این کمیته
نوشت« :کارگروه ویژه ،مجوزهای صادر شده باشگاهها از
سوی صادرکنندگان مجوزها را بازنگری کرد و تصمیم گرفت
فعالیت اداره صدور مجوز باشگاههای فدراسیونهای فوتبال
ایران و تاجیکستان را تا برطرف شدن تمامی نقصها و جلب
تأیید دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا ،به حالت تعلیق
دربیاورد».کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال ،اداره
صادرکننده مجوز حرفهای باشگاهها در فوتبال ایران بود که با
حکم  AFCبه حالت تعلیق درآمد .پیش از این باشگاههای
استقالل و پرسپولیس به دلیل عدم دریافت صدور مجوز
حرفهای ،از شرکت در لیگ قهرمانان آسیا  2022بازماندند.
کارگروه چند مورد از انطباق با کیفیت مجوز باشگاه از سوی
مجوز دهندگان در اجرای سیستم مجوز باشگاه را بررسی کرد.

«استاندار تهران»:

سازمان لیگ مرجع تعیین میزان
حضور تماشاگران در ورزشگاه نیست
«حمید سجادی» -وزیر ورزش و جوانان -روز دوشنبه از
بازگشت تماشاگران به ورزشگاه در روز دیدار پرسپولیس -
استقالل خبر داد .سجادی در این باره اعالم کرد در دربی
پیش رو ( 26اسفند ماه)  30درصد از ظرفیت ورزشگاه آزادی
به حضور تماشاگران اختصاص مییابد و  10هزار تماشاگر از
پرسپولیس و  10هزار تماشاگر از جانب تیم استقالل میتوانند
در ورزشگاه حاضر شوند.
پس از اعالم این خبر« ،محسن منصوری» -استاندار تهران -روز
چهارشنبه درباره بازگشت هواداران به ورزشگاه در روز دربی اظهار
داشت :سازمان لیگ مرجع تعیین میزان حضور تماشاگران در
دربی نیست .این موضوع باید به ستاد کرونا ارجاع داده شود و
ما در ستاد بررسی و تصمیمگیری میکنیم.

با اعال ِم «فیفا»؛

 ۳۰مسافر جام جهانی تا  ۲۸مهر
معرفیمیشوند

زمان اعالم نهایی لیست تیم ملی کشورمان برای حضور
در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر مشخص شد .فیفا اعالم کرد که
تیمهای ملی صعود کرده به جام جهانی  ۲۰۲۲قطر ،باید تا
یک ماه پیش از آغاز بازیها ،ترکیب اصلی  ۳۰نفره خود را
اعالم کنند.
به عبارتی اسکوچیچ تا تاریخ  ۲۰اکتبر  ۲۸( ۲۰۲۲مهر )۱۴۰۱
وقت دارد که  ۳۰نفر اصلی تیم ملی کشورمان را مشخص
کند .البته فیفا اجازه داده که در صورت کرونا گرفتن بازیکنان،
تغییرات به صورت نامحدود انجام شود .فیفا اعالم کرد که
حداقل  ۴دروازهبان باید در لیست  ۳۰نفره حضور داشته باشند
و اینکه شماره بازیکنان باید از یک تا  ۳۰مرتب شود .البته
برای مسابقات برگزار شده  ۲۳بازیکن باید از سوی مربیان
اعالم شوند تا در مسابقه حضور داشته باشند.

ورزشی

خرید سهام یا واریز کمک مایل؟
کسی نمیداند استقالل و پرسپولیس با صدها میلیارد بدهی
داخلی و خارجی ،با پروندههای باز در  AFCو  FIFAچطور
بهعنوان دو شرکت سودده اعالم شدند!
دو باشگاهی که نه درآمدی از محل حق پخش تلویزیونی
دارند و نه مبلغ قابل توجهی از قرارداد تبلیغات محیطی

فاطمه ابراهیمی
خبرنگار

بعد از سالها اعالمِ اینکه« ،پرسپولیس» و «استقالل»
بهزودی به بخش خصوصی واگذار میشوند ،بعد از اعالم
دهها تاری ِخ گوناگون ،سرانجام این حذف استقالل و
پرسپولیس از رقابتهای آسیایی بود که دولت را مجاب
به خصوصیسازی دو باشگاه بزرگ پایتخت کرد .آنهم در
شرایطی که ،واگذاری استقالل و پرسپولیس از طریق بورس
ماهیتی پر از ایراد دارد ،ورود به بازاری که طی سالهای
اخیر سرمایه افراد زیادی را طی یک شب بر باد دادهً ،
یقینا
پر از ابهام است.
اما برای ثبت یک شرکت در بورس و فروش سهام آن به
مردم ،در قدم اول باید آن شرکت روند سوددهی داشته باشد،

عایدشان میشود! اسپانسرینگ و فروشگاههای هواداری هم
که سالیانی است ،برای این دو باشگاه یک آرزوی دست
نیافتنی مانده ،در بحث حق رشد بازیکنان و فروش آنها
به تیمهای خارجی هم که داللها سهم اصلی از درآمد را
میبرند ،پس با چه استداللی این دو باشگاه بهعنوان شرکت

های سودده وارد بازار بورس شدند؟ بنظر میرسد بازهم بحث
سندسازی مطرح است! اما اگر بنا بر سند سازی بود پس چه
نیازی به خصوصی سازی وجود دارد؟ با کمی تبحر بیشتر
میشود طوری سند سازی کرد که از اساس مالکیت دولتی
و مشترک استقالل و پرسپولیس را کتمان کرد.
اما پاسخ به این سوال کار چندان دشواری نیست! نیاز به پول
اولین دلیل برای فروش سهام این دو تیم ولو در ظاهر است
و این مصداق بارز همان کاری است که سالهای طوالنی به
شکل متبحرانهای هر دو باشگاه آن را انجام میدادند .اعالم
شماره حساب و درخواست کمکهای نقدی از هواداران! این
بار اما تنها با یک تفاوت؛ ارائه رسید دریافت وجه!
واگذاری تنها  10درصد از سهام سرخآبیها نشاندهنده این
است که دولت قصد واگذاری این دو تیم را ندارد! شاید به
مرور زمان درصد بیشتری از سهام این دو باشگاه به هواداران
و دو شرکت ایرانسل و همراه اول واگذار شود اما بنظر
نمیرسد هرگز بخش اعظم سهام از کنترل مستقیم دولت
خارج شود .باری؛ گویا هدف از ورود استقالل و پرسپولیس
به بورس اول جمعآوری کمکهای مالی و سپس اخذ
مجوزهای حرفهای است.

نیازبه پول اولین دلیل برای فروش سهام این دو تیم ولو درظاهراست و این مصداق بارزهمان
کاری استکه سالهای طوالنی به شکل متبحرانهای هردو باشگاه آن را انجام میدادند .اعالم شماره حساب
و درخواستکمکهای نقدی ازهواداران! این باراما تنها با یک تفاوت؛ ارائه رسید دریافت وجه!
ایستگاه تاکتیک

«لیورپول-اینتر» زی ِر ذره بین؛

نوین سه دفاعه دراینت ِراینزاگی
تبلورفوتبال ِ
امیر کریمی
نویسنده و کارشناس فوتبال

تبلور بازی سه دفاعه در فوتبال نوین را میتوان در بازی
لیورپول یورگن کلوپ دید .بدون
اینتر میالن مقابل
ِ
اغراق سالهاست ،ایتالیاییها سردمدار این سبکِ بازی
مربیان بزرگی
جذاب از فوتبال نوین هستند ،آنهم با
ِ
چون آنتونیو کنته و روبرتو مانچینی و حاال هم سیمونه
اینزاگی.
در مورد لیورپول و سبک و سیاق بازی این تیم با هدایتِ
کلوپ آلمانی ،به اندازه کافی صحبت شده ،قدرت روانی و
ِ
برتریطلبی و همچنین ارائه بازی فیزیکی با پرسهایی
ویرانکننده و البته شخصیت تیمی خارقالعاده آنها با
داشتن ستارههایی متعدد ،از لیورپول تیمی
در اختیار
ِ
خوفبرانگیز ساخته که در برهه فعلی ،کمتر تیمی در
فوتبال اروپا توانایی رقابت با آنها را دارد.
ِ
بدون شک ،در بازی رفت این دو تیم ،همین
موجب شکست اینتر در میالن
شاخصههای لیورپولیها
ِ
شد ،اما بازی برگشت شرایط دو تیم متفاوت بود ،اینتر
برای جبرانمافات و لیورپول برای حفظ نتیجه در آنفیلد
به یکدیگر رسیدند ،بر همین اساس چند تفاوت اصلی
روی استراتژی کلی دو تیم ایجاد شده بود .اینتر در
فضای تهاجمی ،توپگیری و انتقال سریع قرار داشت
که در نیمهاول بازی ،لیورپول تحت تاثیر این روند قرار

گرفت .اما نیمهدومی متفاوت از لیورپول و برگشتن به
خواستههای همیشگی ،تا حدودی این خاصیت را در
اینتریها خنثی کرد ،هرچند اخراج مهاجم اینتر نیز مزید
بر علت شد تا کامبک رخ ندهد.
اما بازی رفت برای اینزاگی و تیمش متفاوت بود ،چراکه
آنها اولویتهای دیگری را در بازی برای خود در نظر
گرفته بودند ،استفاده از سه دفاعی که قابلیت باز شدن در
زمان ساخت بازی را داشتند و بدون ترس با گلر خود بازی
انتقال بینظیرِ هاکان چالهاناغلو
میکردند تا با قدرت
ِ
انتقال را به خط حمله انجام دهند تا خلق موقعیت کنند.
اما حربه سیمونه برای برد لیورپول در بازی رفت ،ایجاد
یک تله در یکسوم دفاعی خودی بود ،آنهم براساس
پرس مخوف آنها ،البته
تحلیل بازی لیوریها و گیگن ِ
نکته مهم قابلیت های سه دفاع خطی و بازیساز در دفاع
آبیهای میالن با اشکیرینیار ،دیفری و باستونی است،
جایی که اینتریها با پاسهای متوالی و البته متمادی
عرض خط دفاعی خود ،سعی بر انتقال
در ِ
بازی با یک پاس عمقی(فیلتر) برای
خارج کردن خط هافبک لیورپول از
بازی را داشتند .حضور آرتور بودن
ویدال و مارسلو بروزویچ در خط
هافبک برای احتمال ایجاد اشکال
در این طرح و نقشه برای تیم
کافی بود تا هاکان کمی آزادتر در
خط جلو با ژکو و مارتینز
همکاری برای
رسیدن به
گل داشته
باشد.

اما در بازی برگشت بر اساس نتیجه ،شرایط دو تیم کامال
متفاوت بود .استراتژی سیمونه پرس از باال روی توپ
بودً .
دقیقا دلیل حضور سانچ ِز شیلیایی ،انرژیک و دونده
بجای ادین ژکو همین موضوع بود ،چرا که بر عکس بازی
رفت آنها پرس روی گزینههای پاس را انجام نمیدادند
و فشار زیادی روی بازیکن صاحبتوپ میآوردند .اما به
گل دیدنی مارتینز نگاه کنید ،دقیقا همین اتفاق باعث
رسیدن به گل شد .لحظه گل و شروع بازی را ببینید،
فندایک روی نقطه کاشته و شروع کنار دروازه ،جایی
که آلیسون بکر دروازهبان لیورپول در عرض با فاصله از
او قرار داشت ،چرا که با توجه به فشار عجیب اینتریها
از باال ،قصد داشتند انتقال بازی را داشته باشند که این
مهم اتفاق نیفتاد.
اما انتخاب پلنها برای یک مربی بستگی به ابزار و
بضاعت و تواناییهای یک تیم دارد اما نکته اساسی
در مورد اینتر این است که چه در بازی رفت و چه در
بازی برگشت آنها اهداف متفاوتی را دنبال میکردند،
فوتبال سه دفاع مدرن را
گرچه شاخصهای یک
ِ
کامال رعایت کردند .سه دفاعی که باید در یک
خط قابلیت بازیسازی و رهبری تیم را داشته
باشند ،برای درک این مهم ،به اعتماد به نفس
آنها در زمان بیلدآپ از خط دروازه توجه کنید.
خط هافبکی که مرکزیت بروزویچ کام ًال مراحل
یک فاز انتقال چه مثبت و چه منفی را ساده اما
دقیق انجام میدهد ،دو مدافع کناری
که هر کدام چه دانفریس و چه
پرشیچ در شکل بازیسازی
تیم دخالت دارند و پرنفس و
باهوش بازی میکنند.

ورزشی

بیرانوندبهلیگبرترایرانبازمیگردد؟
علیرضا بیرانوند شرایط خوبی در لیگ پرتغال ندارد و در اکثر بازیهای تیمفوتبال بوآویشتا نیمکت نشین است .گفته میشود
بیرانوند فصل آینده به پرسپولیس منتقل میشود .یک منبع آگاه گفت :احتمال بازگشت بیرانوند به ایران در پایان فصل خیلی زیاد
است .البته بیرانوند یک سال دیگر با باشگاه بلژیکی قرارداد دارد و باید رضایت نامه اش صادر شود تا به لیگ ایران برگردد .بیرانوند
به صورت قرضی از تیم آنتورپ بلژیک به بوآویشتا پرتغال پیوسته و فقط در ۸بازی درون دروازه این تیم پرتغالی قرار گرفته است.
ِ
اندرحکایت نشست اعضای مجمع کمیتهملی المپیک؛

پرهیاهو ،جنجایل و تاملبرانگزی

محمدرضا کاظمی

مجادله و کشمکشهایی که در روز برگزاری مجمع
کمیته ملی المپیک به وقوع پیوست در نوع خود
تاریخی و بیسابقه بود .در روزی که قرار بود زمان
برگزاری انتخابات حساس این مجموعه مشخص و
حاضرین در فضایی آرام و صمیمانه برای آینده انتخابات
و افقهای دور دست برنامهریزی کنند ،بحثهای
حاشیهای و مجادالت بین برخی از اعضای مجمع،
هیات اجرایی و مسئولین کمیت ه ملی المپیک بر فضای
جلسه غالب شد.
مطابق پیشبینیها ،سردمدار یکسوی این مجادالت
علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی بود .جایی که
وی فرصت یافت تا در حضور سجادی و صالحی
امیری نوک پیکان حمله خود را متوجه دو نهاد
متولی ورزش کشور یعنی کمیته ملی المپیک
و وزارت ورزش کند .رییس فدراسیون کشتی
به گزارش بودجه کمیته المپیک ،حضور برخی
از روسای پیشین فدراسیونها که علیرغم
کنار رفتن از مسئولیت فدراسیونی همچنان
از اعضای هیات اجرایی محسوب میشوند و
تقسیم بودجه انتقاد داشت .متقاب ًال هیات اجرایی
ً
خصوصا فضلاهلل
و مسیولین کمیته ملی المپیک
باقرزاده و محمد علیپور نیز به تناوب در برابر مواضع
دبیر مقابله به مثل کردند بطوری که برخی اوقات کار به
جنجال و هیاهو و نهایتا قطع تریبون رییس فدراسیون
کشتی کشید.
در خالل این مجادالت بنظر میرسد عالوه بر ظواهر
امر و ادعاهایی که میشود ،اهداف دیگری نیز نهفته
باشد .اهدافی که رییس فدراسیون کشتی حداقل به
یک مورد آن اشاره و تاکید کرد برخی از تریبون جلسه
حساس امروز به منظور تبلیغات جهت اهداف آینده
خود استفاده میکنند .در همین راستا وی خطاب به
باقرزاده نایب رییس کمیته ملی المپیک گفت؛ سخنان

شما جنبه تبلیغات انتخابانی دارد .موضوعی که ً
بعضا
منتقدین دبیر ً
ایضا این نظر را درباره تکاپوی چند سال
اخیر وی به منظور کسب کرسیهای حساس ورزش
از خود نشان میدهد .همین منتقدین با اشاره به
بلندپروازیهای دبیر ،معتقدند او به جایگاهی فراتر از
ریاست فدراسیون کشتی و از جمله ریاست کمیته ملی
المپیک یا وزارت ورزش میاندیشد.
اما صرفنظر از درستی یا نادرستی چنین گمانهزنیها،

قابل کتمان نیست که مواضع طرفهای مورد مناقشه
در مجمع کمیته ملی المپیک به صراحت چنین
تصوری را در اذهان عمومی ایجاد می کند .به سخن
دیگر ،مجمع مورد اشاره در عین پرحاشیه و جنجالی
بودن این حسن را داشت که طی آن ،علیرغم ظرافت و
تردستی سخنوران در پنهان کردن آمال و اهداف آینده
خود ،مخاطبان صاحباندیشه به فراست دریابند که

اهدافی فراتر از برخی ادعاها پشت دیدگاه آنان قرار
دارد .مشخص شد ورزش برای برخی دستاویزی است تا
از طریق آن خود را بیش از پیش مطرح کنند.
روی دیگر سکه مناقشاتی از این دست ،برمال شدن
پارهای مقاصد و اقدامات افراد است که شاید در
شرایط معمول مجال ظهور پیدا نکند اما وقتی دعوا
بر سر قدرت و مسند باشد چه بسا مسائلی مطرح
میشود که موجبات تامل شنونده را فراهم میسازد.
مصداق این مهم ،مجادله دبیر و دو تن از اعضای
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک یعنی باقرزاده و
علیپور در رابطه با ممانعت از اختصاص بودجه به
فدراسیون کشتی در زمان ریاست رسول خادم بود.
طرفین هرکدام دیگری را متهم میکردند که مانع
پرداخت بودجه کافی به رسول خادم در زمان
ریاست وی شدهاند .همین یک مورد گویای آن
است که برخی از عزیزان دوست دارند دیگِ
ورزش فقط برای آنها بجوشد در غیر این
صورت موفقیت یا ناکامی این مقوله آنگونه
که باید و شاید برای ایشان مهم نیست.
و نکته آخر نشست جنجالی کمیته ملی المپیک
در خصوص موکول شدن انتخابات این نهاد مهم
و تاثیرگذار ورزش به بعد از بازیهای المپیک
آسیایی بود .انتخاباتی که قبال قرار بود علیرغم
تعویق ۱۷ ،اسفند ماه سال جاری برگزار شود ،در این
رابطه حتی وزیر ورزش و رییس کمیته ملی المپیک
نیز پای فشرده بودند تا انتخابات برگزار شود اما گویا
پارهای از مالحظات و معادالت پشتپرده هر دو طرف را
مجاب کرده تا چند ماه دیگر دندان بر سر جگر بگذارند.
انتخاباتی که بنظر میرسد فرصت بیشتری به نیروهای
مدعی کسب کرسی در این مجموعه خواهد داد تا با
تمام توان و نیرو خود را برای کسب کرسیهای رنگارنگ
کمیته ملی المپیک آماده کنند .بیگمان در آینده شاهد
کشمکشهای پشت پرده بیشتری برای این منظور
خواهیم بود.

مجمع مورد اشاره در عین پرحاشیه و جنجالی بودن این حسن را داشت که طی آن ،علیرغم ظرافت
و تردستی سخنوران در پنهان کردن آمال و اهداف آینده خود ،مخاطبان صاحباندیشه به فراست دریابند که
اهدافی فراتر از برخی ادعاها پشت دیدگاه آنان قرار دارد .مشخص شد ورزش برای برخی دستاویزی است تا از طریق
آن خود را بیش از پیش مطرح کنند.
توپ و تور
واکنش «فدراسیون فوتبال» به داور ویدئویی باشگاه سپاهان؛

ِ
برخورد قانونی می شود!

سایت فدراسیون فوتبال نوشت :بر اساس
موضوعات مطرح شده در ارتباط با راه
اندازی سامانه  VARطی روزهای اخیر الزم
است مواردی در این مورد به استحضار
اهالی فوتبال و عموم عالقمندان به این
موضوع رسانده شود .راه اندازی این سامانه
بر اساس استانداردها و قوانین فدراسیون
جهانی فوتبال تنها با تأیید فیفا و با
هماهنگی فدراسیون فوتبال ایران جهت
پیاده سازی در مسابقات صورت میگیرد،
لذا انجام هرگونه تستهای فنی و آزمایشی
آنالین و یا آفالین تنها با اعالم و کسب
تاییدیه از فدراسیون جهانی فوتبال توسط
فدراسیون فوتبال ایران امکان پذیر بوده

و بر همین اساس مسئولیت پیامدها و
تبعات قانونی اقداماتی که خارج از این
چارچوب انجام شود متوجه عامالن اینگونه
فعالیتهای غیر حرفهای خواهد بود.
بدیهی است کمیته انضباطی فدراسیون
فوتبال نیز بر مبنای قواعد و قوانین موجود
نسبت به اقدامات اخیر تصمیم گیری های
الزم را انجام خواهد داد.
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نویسنده و روزنامه نگار

روزنامه

با اعالم «سازمان لیگ فدراسیون والیبال»؛

رتب ه  ۱۲تیم لیگ برتروالیبال مشخص شد
روز گذشته سازمان لیگ فدراسیون والیبال
رتب ه ۱۲تی م لیگ برتر مردان سال ۱۴۰۰را اعالم
کرد .سایت فدراسیون والیبال در گزارشی
نوشت:مسابقاتوالیبالقهرمانیباشگاههای
برتر مردان ایران که از دوم آبانماه آغاز شده
است 25 ،اسفند با معرفی قهرمان به پایان
میرسد .سازمان لیگ فدراسیون والیبال،
رتبهبندی  12تیم شرکت کننده در لیگ برتر
مردان سال  1400را اعالم کرد و قهرمان و نایب
قهرمان نیز در دیدارهای فینال که روزهای،21
 23و  25اسفندماه برگزار میشود ،معرفی
خواهندشد.تیمهایپیکانتهرانومقاومت
شهداب یزد در دیدار نهایی لیگ برتر مردان به
مصافیکدیگرمیروند.

رتبهبندی  12تیم دیگر لیگ برتر مردان به
شرح زیر است :فوالد مبارکه سپاهان  -فوالد
سیرجانایرانیان(سوممشترک)،لبنیاتهراز
آمل ،شهرداری ارومیه ،مس رفسنجان و پاس
گرگان (پنجم مشترک) ،راهیاب ملل مریوان
(نهم) ،شهرداری گنبد (دهم) ،شهرداری
ورامین (یازدهم) ،هورسان رامسر (دوازدهم)،
سایپا(سیزدهم)،آذرباتریارومیه(چهاردهم).

وقتی خارجیها به عشق «حسن یزدانی»
به مازندران میآیند؛

«لپوصحرا»؛ سرمایه جدید
کشتی ایران
چندی پیش بود که سالن کشتی مجموعه ورزشی چند
منظوره حسن یزدانی در لپوصحرا (زادگاه قهرمان جهان و در 15
کیلومتری جویبار) افتتاح شد .این مجموعه ورزشی که هنوز
برای تکمیل و تجهیز به سرمایه زیادی احتیاج دارد ،با هزینه
شخصی حسن یزدانی تاسیس شده و او برنامههای زیادی را
برای این مجموعه در نظر دارد.
سالن کشتی لپوصحرا به سه تخته تشک تجهیز شده و
حسن یزدانی بنا دارد که مثل خانه کشتی ،در کنار تشکها
تجهیزات بدنسازی قرار دهد .همچنین چندین سالن دیگر
نیز در این مجموعه وجود دارد تا زادگاه قهرمان کشتی
جهان و المپیک به پایگاه قهرمانی در استان مازندران تبدیل
شود.
جالب اینکه هنوز عمر سالن کشتی لپوصحرا به یک ماه هم
نرسیده ،قهرمانی از هند به عشق حسن یزدانی به جویبار آمده تا
در کنار او در مجموعه ورزشیاش تمرین کند .این در شرایطی
است که در کشتی امروز دنیا ،خیلی از قهرمانان بنام و عنواندار
تمریناتشان را در دیگر کشورها پیگیری میکنند .همین
باجرانگ پونیا قهرمان خوشنام و خوش اخالق هندی در حالی
این بار به ایران و استان مازندران آمده که بخش زیادی از
تمریناتش را در کشور آمریکا انجام میدهد.
مازندران قطعا محل فوقالعادهای برای پیگیری تمرینات
کشتیگیران شاخص دنیا خواهد بود ،منطقهای که اگر سالن
تمرینی و امکانات خوبی در اختیار قهرمانان قرار دهد ،به
لحاظ آب و هوا و تعدد حریف تمرینی و مربیان سازنده ،یکی
از بهترین نقاط دنیا برای تمرین کشتی خواهد بود .در کنار
موقعیت جغرافیایی کشتی مازندران ،نام حسن یزدانی یک برند
در کشتی دنیاست و نام او به تنهایی میتواند یک قهرمان
بزرگ را حتی باوجود عدم تجهیز سالن چند منظورهاش نیز به
روستایلپوصحرابکشاند.
همین جایگاه است که ضرورت حمایت از حسن یزدانی و
مجموعه ورزشیاش را بیش از پیش نشان میدهد .به نوعی
تجهیز این مجموعه و کمک به قهرمان جهان ،میتواند برای
کل مجموعه کشتی و ورزش ایران جایگاه ویژهتری ایجاد
کند .همان تفکر اقتصادی که رئیس فدراسیون کشتی از بدو
ورودش به کشتی در این رشته داشته و اقدام به بازسازی و
تجهیز خانههای کشتی و دیگر سالنهای پایتخت کرده است،
تا بتواند میزبان اردوهای مشترک با سایر کشورها و همچنین
برگزارکننده کمپ تیمهای ملی مختلف در خانه کشتی باشد،
در مازندران نیز با افتتاح مجموعه ورزشی حسن یزدانی ،اتفاق
میافتد.
مجموعه ورزشی حسن یزدانی جدای از میزبانی از کشتیگیران
شاخص جهان ،میتواند میزبان کمپ تیمهای ملی کشورهای
همجوار نیز باشد .ضمن اینکه تجهیز این مجموعه به استخر،
فضای ماهیگیری ،قایقرانی و  ...نیز در دستور کار قهرمان
المپیک  2016ریو است .حسن یزدانی باید سالیانه مبلغی در
حدود  150میلیون تومان بابت اجاره سالن پرداخت کند ،باتوجه
به اینکه قهرمان جهان و المپیک این مجموعه را با هزینه
شخصی ساخته و از کمک دولتی استفاده نکرده ،میتوان در
این زمینه با او همکاری کرد .این همکاری قطعا در آینده به
سود ورزش ایران خواهد بود.
باجرانگ پونیا ،اولین میهمان خارجی لپوصحرا بود که آنقدر
از این فضا خوشش آمده که میگوید باز هم برای تمرین به
مازندران بازخواهد گشت .اگر مجموعه ورزشی حسن یزدانی
خیلی زود تجهیز شود ،قطعا تا جهانی صربستان شاهد حضور
قهرمانان خارجی زیادی در لپوصحرا خواهیم بود .قطعا حریفان
حسن یزدانی خیلی دوست دارند تمرینات این قهرمان را از
نزدیک دیده و حتی با او تمرین کنند .باتوجه به جایگاه این
کشتیگیر ،نه تنها  86کیلوهای سراسر دنیا ،بلکه بسیاری
از قهرمانان جهان و المپیک هم عالقه دارند که در کنار این
کشتیگیرتمرینکنند.
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بهداشت و سالمت

داستان جلد

چالش های ارزی دارو در سال ۱۴۰۰؛

احداث بیمارستان طالقان عملیاتی شد؛

 ۳شرط برای عدم مواجهه
با کمبود دارو در ۱۴۰۱

«دکتر حمیدرضا اینانلو» -مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل
سازمان غذا و دارو -با اشاره به چرایی کمبود دارو در نیمه دوم
امسال ،شرایط مورد نیاز برای تامین به موقع دارو را تشریح
کرد .وی درباره علت کمبود دارو در نیمه دوم امسال و راهکار
حل این معضل برای سال آینده ،گفت :ارزی که امسال به
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد ،سه میلیارد
دالر بود .در مجموع ارزی که برای دارو و تجهیزات نیاز داریم،
حدود چهار میلیارد دالر است .اوال باید این ارز داده شود ،در
وهله دوم باید این ارز منظم داده شود؛ مثال تقسیم شود و
ماهیانه تخصیص یابد ،نه اینکه یک ماه کم و یک ماه بیشتر
داده شود .زیرا تخصیص نامنظم تاثیر خودش را در تامین
دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو میگذارد.
اینانلو ادامه داد :نکته سوم این است که تنوع ارزی برای
پرداخت وزارت بهداشت باید دیده شود .به عنوان مثال ما
هم از یورو ،هم روپیه هند و هم یوآن چین و ...استفاده
میکنیم .زیرا منابع تامین داروی ما متنوع است و قاعدتا
همه این ارزها باید داده شود .یکی از علل کمبود ما به ویژه
در داروهای تولید داخلی ،روپیهای بود که در سال  ۱۴۰۰بسیار
جزئی داده شد و این باعث میشد که صنعتگر ما ارز دیگری
را دریافت کند ،سپس آن را به روپیه تبدیل کند و آیا شرکت
ارز را قبول کند یا خیر و کارمزد آن هم مباحث دیگری بود.
اینها چالشهایی بود که سیاستگذاران ارزی در سال ۱۴۰۱
باید این موارد را ببینند .ما نه تولیدکننده ارز هستیم و نه
هماهنگکننده آن ،بلکه صرفا در حوزه ارزی مصرفکننده
هستیم .بنابراین اگر جمیع این شرایط در نظر گرفته شود،
چهار میلیارد دالر ارز برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی
کافی خواهد بود .وی درباره سیاست وزارت بهداشت در زمینه
واردات دارو و به ویژه واردات داروهای مشابه تولید داخلی
و همچنین کیفیت داروهای تولید داخلی ،گفت :باید توجه
کرد که سیاست کلی ما حمایت از صنعت داروسازی است.
در عین حال اولویت اول سازمان غذا و دارو هم تامین دارو
است؛ ما باید بتوانیم داروهای باکیفیت را در دسترس بیماران
قرار دهیم؛ خواه از طریق تولید داخلی ،خواه از طریق واردات.
اینانلو ادامه داد :اولویت دسترسی مردم به داروی باکیفیت
را از مسیر تولید داخلی هم انجام میدهیم .این توصیهای
است که سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع بینالمللی
هم توصیه کرده و اعالم میکنند که برای اینکه دسترسی
مردمتان دسترسی پایداری به دارو باشد ،به سمت تولید دارو
در کشور خودتان حرکت کنید .این اولویتی بوده که سالها در
کشور وجود داشته و ما هم ملزم به رعایت آن هستیم و تمام
قوانین ما اعم از باالدستی و پایین دستی به این موضوع
اشاره میکند ،اما در جایی که احساس کنیم که خدشهای به
کیفیت داروی تولید داخلی یا وارداتی وارد میشود ،از آنجایی
که اولویتمان تامین داروی باکیفیت برای بیماران است،
اقدام میکنیم .وی تاکید کرد :در عین حال نمیشود یک
قاعده کلی برای همه داروها گذاشت .به عنوان مثال گاهی
میبینیم که علیرغم وجود داروی تولید داخلی که کیفیت
قابل دفاعی هم دارد ،برخی بیماران نوع وارداتی آن را هم
میخواهند و ما هم تا جایی که بتوانیم و منابع ارزی یاری
کند ،درخواستشان را بی پاسخ نمیگذاریم.

اقدام جهادی در کامل فروتین
مریم آقانوری
خبرنگار

همین دو هفته پیش بود که با همکارانم در تحریریۀ
روزنامۀ «دنیای هوادار» با او قرار مصاحبه داشتیم با
سعهصدر و شفافیت محض به همۀ سؤاالتم پاسخ داد.
دکتر «شهرام صیادی» -رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز -را
میگویم.
صداقت در کالمش وقتی برایم مسجل شد که راجع
به بیمارستان فردیس صحبت کرد و هر آنچه من با
ترفندهای ویژۀ خبرنگاری پیش از مصاحبه ،از گوش هوکنار
کسب کرده بودم و نوشتنی نبود ،او بهعنوان مسئول در
گفتههایش بیان و همه را قابلانتشار کرد .روحیۀ جهادی
و دلسوزیاش را و هدف بهبود خدمترسانی به مردم را
وقتی اثبات کرد که از بازدیدهای غیرنمایشی شبانهاش،
بدون فیلم و عکس و خبر از بیمارستانها و داروخانهها
گفت.
اهل طالقان است ،پرسیدم طالقان
بدون اینکه بدانم ِ
بیمارستان ندارد ،میخواستم از برنامهاش برای این
شهرستان بپرسم و یادآوری کنم که بُعد مسافت تا کرج،
دسترسی به خدمات درمانی را برای مردم این شهر مشکل
کرده است؛ که یکباره با شنیدن اسم طالقان از صندلی َکنده
محونشدنی روی
شد و خیزی گرفت و با همان لبخن ِد
ِ
دل من نذار .من طالقانیام
صورتش گفت« :خانم دست رو ِ
و نسبت به شهرم تعصب دارم».

دکتر صیادی ادامه داد :سالهاست که قرار است بیمارستان
طالقان احداث شود .تا حاال دو بار کلنگزنی شده و به
نتیجه نرسیده است .احداث بیمارستان طالقان برنامه
نیست ،آمال و آرزوی من است که تا سرح ِد توانم برای
رسیدن به آن تالش میکنم .زمین بیمارستان جانمایی
شده ،پیگیریها و توافقات الزم هم با مسکن و شهرسازی
برای احداث بیمارستان در طالقان صورت گرفته و هماکنون
در مراحل پایانی انعقاد قرارداد هستیم .اما نمیخواهم تا
به نتیجه نرسیده این موضوع رسانهای شود و وعدۀ پوچ
به مردم بدهم.
گرچه هرکس تمام هدفش خدمت به مردم باشد ،بدنبال
نام نیست .اما حاال با دیدن خبری از سوی شبکۀ بهداشت
و درمان طالقان درخصوص تجهیز کارگاه بیمارستان ۳۲
تختخوابی این شهرستان ،بهیاد روز مصاحبه و ذوقی که
از چشمان دکتر صیادی ،میدرخشید و
برقش هر بینندهای را میگرفت،
افتادم .مدیری بومی که از
دل و جان برای استانش و
از اعماق قلبش برای مردم
شهرش دل میسوزاند تا
بلکه برایشان قدمی بردارد.
احداث پروژۀ بیمارستان
طالقان از سال  ۹۵در این
شهرستان و در زمینی

همجوار شبکه بهداشت این شهرستان جانمایی شد و قرار
بود با استفاده از ظرفیت خیرین احداث شود که به نتیجه
نرسید .در مرحلۀ بعد ،ساختمان دانشگاه آزاد این شهرستان
برای بیمارستان درنظر گرفته شد که طبق معمول بودجه
به خرید آن نرسید و فضای آن مناسب بیمارستان نبود.
پس از آن زمینی در منگالن پیشبینی شد که به تأیید
کارشناسان حفاظت از محیط زیست نرسید .در سال ۹۹
زمینی مجور نیروی انتظامی در ورودی طالقان توسط
استاندار وقت -شهبازی -برای احداث بیمارستان کلنگزنی
شد ،اما جز خاکهای همان کلنگ ،چیزی از زمین سر
برنیاورد.
اما حاال وضعیت متفاوت است ،یک مدیر توانمن ِد بومی
از هر چه ظرفیت دارد استفاده کرده ،تا با موافقت وزیر،
همه توانش را بکارگیرد تا دکتر نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن
انقالب اسالمی -را به توافق و احداث بیمارستان ۳۲
تختخوابی طالقان وادار کند.
حاال بیمارستان طالقان تجهی ِز کارگاه شده و صیادی،
نامی است در کنار نامهای دیگر .کاش قدر مدیران
جهادی را بدانیم و حمایتشان کنیم تا همۀ طرحهای
عمرانی به نتیجه برسد! تا توسعه را شاهد باشیم و
به آنها که برای خدمت به مردم همت میورزند،
حمایت هدیه دهیم.
امروز بیمارستان طالقان ،این امیدواری را زنده
کرد که همت یک مدیر انقالبی
با کار جهادی به داد
بیمارستان فردیس هم
برسد و به مردم این
شهر ،تکمیل واقعی
بیمارستان را نوید
بدهد.

حاال بیمارستان طالقان تجهیز کارگاه شده و صیادی نامی است در کنار نامهای دیگر .کاش
قدر مدیران جهادی را بدانیم و حمایتشان کنیم تا همۀ طرحهای عمرانی به نتیجه برسد! تا توسعه را
شاهد باشیم و به آنها که برای خدمت به مردم همت میورزند ،حمایت هدیه دهیم.
گزارش

«رییس پلیس راهور تهران بزرگ» مطرح کرد:

شرایط ترخیص خودروهای توقیفی اعالم شد
«سردار حمیدی» -رییس پلیس راهور تهران بزرگ -گفت:
تسهیالت ویژه برای ترخیص خودروها در نظر گرفته شده
که از جمله آن میتوان به فراهم کردن شرایط تقسیط
جرایم رانندگی با اعطای فرصت یکساله ،ایجاد امکان
ترخیص وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث با
اخذ تعهد عدم تردد در معابر عمومی ،هماهنگی با
شرکتهای بیمه برای ایجاد امکان بخشودگی جرایم
دیرکرد ،تمدید و تقسیط هزینه بیمه نام برد.
به گفته رییس پلیس راهور تهران بزرگ ،ترخیص وسایل
نقلیه با ارایه مدارک مالکیت توسط مالک یا وکیل قانونی
او در صورت نداشتن قبض پارکینگ ،ترخیص وسایل
نقلیه به متصرفان قانونی با ارایه مدارک وسیله نقلیه و
اصل قبض پارکینگ به نام متصرف در صورت نداشتن
سابقه ثبت شکایت از طرف مالک و عدم الزام به تسویه

عوارض شهرداری ،طرح ترافیک و عوارض آزادراهی از
شرایط این طرح است.
در طرح ویژه پلیس فرآیند ترخیص خودروهای توقیفی
به سه صورت انجام میشود :در حالت اول مالکان وسیله
نقلیه به صورت کامال غیر حضوری با استفاده از برنامه
کاربردی پلیس من در بستر اینترنت تلفن همراه ،امکان
ثبت درخواست ترخیص را پس از احراز هویت و مالکیت
خواهند داشت.
در حالت دوم فرد با مراجعه مستقیم به دفاتر پلیس
 ۱۰+فعال درخواست خود را ثبت میکند و مدارک مورد
نیاز برای ثبت درخواست ترخیص داشتن کارت ملی،
استعالمات ،ثبت شماره تلفن در سامانه پارکینگها و
ارایه اصل قبض رسید توقف گاه در صورتی که هنگام
توقیف تحویل مالک یا فرد دیگری شده باشد الزامی

است.در صورتی که مالک و یا وکیل قانونی فاقد
گواهینامه مجاز باشد عالوه بر تکمیل بند  ۳تعهد نامه
باید برابر بند  ۴نسبت به معرفی فرد دارای گواهینامه
برای انتقال وسیله نقلیه از پارکینگ اقدام کند و
هزینههای قانونی را بپردازد.
در روش سوم ترخیص خودروهای توقیفی توسط
متصرف قانونی از طریق مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+
انجام میشود و فرد با مراجعه مستقیم به دفاتر پلیس
 ۱۰+درخواست خود را ثبت میکند که مدارک مورد نیاز
برای ثبت درخواست ترخیص توسط مالک یا نماینده
قانونی او حضور متصرف قانونی با ارایه کارت ملی معتبر
و اصل مدارک وسیله نقلیه اعم از کارت ،برگ سبز یا
بیمه نامه ارایه اصل قبض یا رسید توقف گاه به نام
شخص مراجعه کننده الزامی میباشد.

