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شهادت نائل گشت را گرامی میدارد

آموزش

سرمقاله

براساس مصوبه مجلس و با اعتبار
 ۱۵هزار میلیارد تومان؛

جزییات افزایش حقوق معلمان
پس از رتبهبندی
در ماههای اخیر موضوع «رتبه بندی معلمان» ،با حواشی
بسیاری رو به رو بود ،از تغییرات الیحه در مجلس گرفته
تا نحوه تعیین عناوین معلمان در طبقات پنج گانه و
همترازی با حقوق اساتید دانشگاه ،ابهامات در تامین
اعتبار ،اعالم ارقام مختلف از میزان افزایش حقوق ها،
زمان اجرای آن و اعالم نظرهای متناقض از سوی مجلسی
ها ،مسئوالن دولت و آموزش و پرورش موجبات گالیه
فرهنگیان را فراهم و اعتراضهایی را نیز به دنبال داشت.
براساس رایزنیهای صورت گرفته بین کمیسیون آموزش
مجلس و وزارت آموزش و پرورش حقوق معلمان بعد
از اجرای رتبهبندی براساس پنج رتبه به آنان پرداخت
می شود .اجرای رتبهبندی معلمان از  ۳۱شهریور ۱۴۰۰
براساس مصوبه مجلس و با اعتبار  ۱۵هزار میلیارد تومان
عملیاتی میشود .با مصوبه کمیسیون تلفیق و براساس
پیشنهاد دولت در الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱طرح رتبهبندی
معلمان در سال آینده با اعتبار  ۲۵هزار میلیارد تومان
عملیاتی میشود.
حق شغل ،حق شاغل و فوقالعاده شغل مواردی است که
به اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای رتبهبندی معلمان
اضافه شده و عم ًال فرهنگیان بر همین اساس دریافتی
خواهند داشت .ضمن اینکه پنج رتبه هم برای معلمان با
اجرای رتبه بندی در نظر گرفته شده است.
حقوق پایه معلمان دارای رتبه او ل که هماکنون ۴
میلیون تومان است براساس مصوبه اخیر کمیسیون
تلفیق ،در سال آینده  ۵میلیون و  ۶۰۰هزار تومان خواهد
شد .ضمن اینکه براساس طرح رتبهبندی معلمان حائزین
این رتبه با  ۴۵درصد افزایش حقوق مواجه شده و حداقل
حقوق آنها به  ۸میلیون تومان میرسد.
معلمان حائز رتبه دوم در قانون رتبه بندی معلمان عالوه
بر حقوق پایه سالجاری که  ۵میلیون و  ۶۰۰هزار تومان
است با  ۵۵درصد افزایش حقوق مواجه میشوند .حائزین
رتبه سوم هم عالوه بر حقوق فعلی که  ۴میلیون تومان
است با  ۶۵درصد افزایش حقوق خود را دریافت خواهند
کرد که این رقم بر اساس قانون رتبه بندی معلمان است.
حائزین رتبه چهارم هم عالوه بر حقوق فعلی که ۴
میلیون تومان است با اجرای رتبه بندی معلمان با ۷۵
درصد افزایش دریافتی مواجه خواهند شد .حائزین رتبه
پنجم هم عالوه بر حقوق فعلی که  ۴میلیون تومان
است حقوق سال آینده آنها با  ۹۵درصد افزایش مواجه
خواهد شد.
عمده معلمان در رتبه  ۲و  ۳هستند که بر اساس قانون
رتبه بندی معلمان باالی  ۸میلیون تومان حقوق دریافت
خواهند کرد ،بنابراین بعد از اجرای رتبهبندی معلمان کف
حقوق آنان (حقوق پایه سال جاری که ۵میلیون و ۶۰۰
هزار تومان است  +افزایش حقوق رتبههایی که کسب
کردهاند) حداقل  ۸میلیون تومان به باال خواهد بود.

خبر

نگا ِه «سند تحول دولت» در بخشهای اقتصادی؛

همهچزی در گرو تولید
سارا نصرتی
نویسنده و مترجم

سند تحول دولت خطمشیهای اصلی دولت را در
حوزههای مختلف مشخص کرده است .جایی که در
بخش اقتصادی سعی کرده چالشهای اساسی کشور
در حوزههای تولید و اشتغال ،محیط کسب و کار،
خصوصیسازی ،نظام بانکی ،بیمه ،بودجه ،مالیات و ...را
مورد بررسی قرار دهد و راهکارهایی را در جهت حل موانع
پیشرفت اینحوزهها را ارائه دهد.
اما یکی از معضالتی که در برخی بخشهای اقتصادی
سند تحول دیده میشود ،وجود تعارضاتی در
سیاستهای اتخاذ شده است که بنظر میرسد ناشی از
برونسپاری تهیه هر بخش از سند به یک تیم مجزای
کارشناسی است که رویکرد واحدی در سیاستورزی
ندارند .زیرا کارشناسان مختلف ،رویکردهای متفاوتی
در قبال سیاستهای اقتصادی دارند و نمیتوان نظرات
کارشناسی آنها را در یکقالب گنجاند.
تولید و اشتغال موضوعاتی هستند که با معیشت
مردم گره خوردهاند و در سند تحول دولت ،برای رونق
آن برنامههایی بیان شده است .اولین چالش در این
حوزه مهارتآموزی است ،بدونشک ،برای فرار از معضل
بیکاری باید به مهارتآموزی پناه برد ،مهارتآموزی
اصل و اساس اشتغال است ،سازمان فنی و حرفهای
بهعنوان یکی از حلقههای مهم ایجاد اشتغال و متولی
مهارتآموزی در کشور است که یکی از ماموریتهای
این سازمان در دولت سیزدهم ،مهارت آموزی طبق
استانداردهای جهانی تامین نیروی ماهر است.
از آنجا که توسعهیافتگی یک کشور در گروی ارتقای
مهارت و اشتغالزایی است ،حرکت سریعتر در مسیر
حرفهای برای پیشرفت چرخه تولید و اشتغال کشور امری
ضروری بنظر میرسد که نیازمند هماهنگی و همکاری

تمامی دستگاهها و سازمانهای مرتبط با حمایت و
نظارت دولت است .در نتیجه همه دستگاهها در کنار
هم در این مسیر باید حرکت کنند تا شاهد پویایی و
شکوفایی و رونق تولید باشیم .البته یکی از مشکالت
پیشروی فضای کسب و کار کشور ،وجود سامانههای
فراوانی است که هر کدام تحت عنوان مجزایی به
صدور مجوز ،ثبتنام بیکاران و موضوعاتی از این دست
میپردازند که در سند تحول دولت ،وعده یکپارچه شدن
آن داده شده است.
دومین چالش در این حوزه هدایت اعتبارات به سمت
تولید و فعالیتهای مولد است .عدم تناسب بین رشد
بلندمدت پایه پولی و نقدینگی از یکسو و رشد اقتصادی
از سوی دیگر ،مطالبهای را در سطح کارشناسان و بزرگان
اقتصاد کشور به وجود آورده که در اقتصاد بانکمحور
ایران ،اعتبارات بانکی باید به سمت فعالیتهای مولد
سوق داده شود .دولت و بانک مرکزی بهصورت فعال
و با نظارت جدی ،باید تسهیالتدهی بانکها را منوط
به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند .این موضوع از
ابتدای دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته و رییس
جمهور و وزیر اقتصاد به آن تاکید کردند.
اما پس از انتشار سند تحول دولت ،بنظر میرسد این
راهبرد اقتصادی مورد تاکید دولت سیزدهم قرار گرفته
است .در سند تحول دولت ،بر سیاست
هدایت اعتبارات به سمت تولید
با اقداماتی همچون تامینمالی
زنجیرهای و تاسیس بانکهای
توسعهای تاکید شده است .دولت
معتقد است تحول زمانی ایجاد
میشود که از تولید حمایت کند ،که
در بخش سوم سند تحول ،دولت
الگویی را برای اجرای سند
تحولپیشبینی
کرده است که

قسمت
دوم
یک بخش دولتی و با نظارت دولت و بخشی دیگر
مربوط به نظارت های مردمی است.
حال با توجه به مباحث مطرح شده ،مساله اساسی
ضمانت اجرای این سند است که باید گفت بزرگترین
تضمین ،مطالبهگری شخص رییس جمهور است که
خود ،مطالبه اصلی را برای تدوین برنامه تحول دولت
داشته و سایر اعضای کابینه و مسئوالن دستگاهها نیز
در تدوین محتوای این سند همراهی و همکاری کردهاند.
در همین راستا شورایی به نام ستاد راهبری تحول دولت
به ریاست رییس جمهور و جانشینی معاون اول او
برای نظارت بر اجرای سند در بخشهای مختلف دولت
تشکلیل شده است .از طرف دیگر دولت مردمی اعتقاد
دارد اجرای برنامههای تحولی دولت متکی به نظارهگری
و مطالبه مردمی خواهد بود که در این راستا میتوانند
کمک کار دولت در اجرایی شدن و تحقق گامهای بلند
در نظر گرفته شده در سند باشند.
هر چند اجرای برنامههای تحولی به عوامل و زمینههای
مختلفی بستگی دارد ولی بر اساس مسیر طراحی شده و
پیشبینی صورت گرفته درباره زمان اجرا و تحقق اهداف
سند ،سهبازه زمانی کوتاهمدت یکساله ،میانمدت دوساله
و بلندمدت چهارساله پیشبینی شده است .برآورد شده
که  20درصد از برنامهها در سال اول 30 ،درصد در سال
دوم و  50درصد دیگر در سالهای سوم و چهارم
محقق شوند .سخن آخر اینکه رویکرد سند تحول
دولت رفع موانع کسب و کار است و این سند
رویکرد چشمانداز محوری ندارد بلکه راهبردی
برای معرفی سیاستهای کالن دولت است.
سازوکارهای اشتغالزایی ،بهبود فضای کسب
و کار و توسعه فعالیتهای اقتصادی در این
سند آمده است ،اما با توجه به فضای
متالطم اقتصادی و نبود ثبات،
میزان موفقیت اجرای این سند
قابل پیشبینی
نیست.

شهری
«سرپرست معاونت بهره برداری از سیستم های حمل و نقل» پاسخ داد:

تزریق دو دوز واکسن یا به همراه داشتن تست  pcrمنفی؛

قیمت طرح ترافیک  ۱۴۰۱چند؟

جزییات سفرنوروزی با خودروی شخصی

«عمار سعیدیانفر» -سرپرست معاونت بهره
برداری از سیستم های حمل و نقل سازمان
حمل و نقل و ترافیک -در گفتوگویی در
مورد نرخ طرح ترافیک با رد خبر طرح ترافیک
 ۱۰۰هزار تومانی ،بیان کرد :بر اساس مصوبه
شورای شهر تهران شاهد افزایش  ۲۵درصدی
پایه قیمت طرح ترافیک درسال ۱۴۰۱خواهیم
بود ،بر این اساس قیمت پایه  ۴۳هزار و ۸۰۰
تومان خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه قیمت طرح ترافیک به
نوع معاینه فنی و ساعت تردد بستگی دارد،
افزود :زمان اجرای طرح نیز از ساعت ۷:۳۰
تا  ۱۷خواهد بود که در شرایط کرونایی یک
خروج رایگان بعد از ساعت  ۱۴:۳۰برای
رانندگان در نظر گرفته شده است.
سعیدیانفربابیاناینکهبرایخودروهایدارای

معاینه فنی برتر تخفیف  ۳۰درصدی در نظر
گرفته شده است ،گفت :قیمت طرح ترافیک
از  ۳۲هزار تومان تا  ۹۸هزار تومان متفاوت
خواهد بود ،به گونه ای که قیمت  ۳۲هزار
تومان شامل افرادی می شود که در ساعت
غیر پیک با معاینه فنی برتر تردد میکنند ،اما
قیمت  ۹۸هزار تومان برای خودروهایی است
که در اوج ترافیک تردد کرده و معاینه فنی برتر
هم ندارند ،لحاظ میشود.

برای اعمال محدودیت تردد خودروهای
شخصی در ایام تعطیالت نوروزی مالک
کد ملی صاحب پالک خودرو است.
شهروندانی که در ایام نوروز قصد تردد
بین استانی با خودروی شخصی خود
دارند باید مطلع باشند که برای تردد
خودروهای شخصی ،نیاز به مراجعه به
هیچ دستگاه ،سازمان و یا سامانه برای
ثبت اطالعات شخصی یا خودرویی
نیست.
همچنین تردد خودروها ً
صرفا از طریق
دوربین های راهداری در سطح کشور
به صورت هوشمند رصد خواهد شد
و برای اعمال محدودیت تردد ،مالک
کد ملی صاحب پالک خودرو است.
صاحبان پالک خودروی شخصی که

الزاماتی همچون تزریق دو نوبت واکسن
کووید  ۱۹و نبودن در حالت قرنطینه
بیماری(یعنی دوران قرنطینه الزم برای
افراد دارای تست مثبت کرونا را سپری
کرده اند) را رعایت کنند مجاز به سفر
خواهند بود .برای ناقضین الزامات تردد
خودروهای شخصی در هر  ۲۴ساعت،
مبلغ یک میلیون تومان ،جریمه اعمال
خواهد شد.

چهارشنبهسوری هیزم رب آتش کروان!

اجتماعی
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اقتصادکالن

گزارش

در صورت بروز مشکل از سوی فروشگاههای اینترنتی؛

چگونه از فروشگاه اینرتنیت متخلف شاکیت کنیم؟

خریداران در صورت بروز مشکل از سوی فروشگاههای
اینترنتی میتوانند در بخش اطالعات شناسنامهای اینماد،
گزینه ثبت شکایت را انتخاب کنند تا فرآیند مذاکره بین
خریدار و کسب و کار در بستر سامانه آغاز شود ،اما در
صورت به نتیجه نرسیدن این مذاکره ،خریدار میتواند
خواستار ارجاع پرونده به مراجع رسیدگیکننده ،یعنی
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا
اتحادیه صنفی شود.
ً
اخیرا سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و
کارهای اینترنتی و داوری جمعی بر خط راه اندازی شده
است .بر این اساس سازمان توسعه تجارت الکترونیک
بخش شکایات سامانه اینماد را بازنویسی کرده است.
خریداران در مرحله اول و پیش از اینکه وارد فرآیند خرید
و شکایت شوند ،بهتر است پیش از خرید اینترنتی کاال،
اطالعات شناسنامهای و تخلفات را بررسی کنند و اگر
رتبه اعتماد فروشگاه اینترنتی پایین بود ،بهتر است گزینه
پرداخت در محل انتخاب شود .اما اگر بعد از خرید مشکلی
ایجاد شد ،مشتری میتواند در همان بخش اطالعات
شناسنامهای اینماد گزینه ثبت شکایت را انتخاب کند و
وارد مسیر شکایت شود .تعرفه داوری شکایت نیز بین دو
تا  ۲۰درصد بسته به ارزش کاال و نوع تحلف است که ابتدا

شاکی و در نهایت متخلف باید آن را پرداخت کند.
در این سامانه ،برای جلوگیری از ثبت شکایت صوری و
پیشگیری از تحمیل هزینه به کسب و کارها ،ثبت شکایت
ً
صرفا بر مبنای اطالعات تراکنش پرداخت و استعالم از
بانک مرکزی انجام میشود .بعد از ثبت شکایت و استعالم

تراکنش پرداخت اینترنتی یا کارتخوان ،ابتدا شکایت به
کسب و کار ابالغ و فرآیند مذاکره بین خریدار و کسب
و کار در بستر سامانه انجام میشود .اگر اختالف برطرف
نشود ،خریدار میتواند خواستار ارجاع پرونده به مراجع

رسیدگیکننده ،یعنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان یا اتحادیه صنفی و غیره باشد .در این شرایط
پرونده به صورت هوشمند به مرجع ذیربط ارسال میشود.
همچنین برای ارتقای عملکرد ،در بازنویسی سامانه با انجام
مطالعات تطبیقی ،روش حل اختالف جایگزین به ویژه به
صورت حل اختالف بر خط و بومی سازی آن در چارچوب
قوانین و مقررات کشور در نظر گرفته شده و در نهایت
سامانه برخط حل اختالف جمعی به عنوان بخشی از
سامانه هوشمند و رسیدگی به شکایات ،با همکاری وزارت
دادگستری ،معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخش خصوصی از
جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران طراحی و اجرا شده
است.
در این سامانه حل و فصل اختالفات بر اساس داوری
بدون نیاز به رسیدگی قضایی و شبه قضایی انجام میشود
و عالوه بر ضمانت اجرایی اداری ،قابلیت اجرا از طریق
قوه قضاییه نیز دارد .بنابراین چرخه ثبت و رسیدگی به
شکایات در سامانه اینماد بدون تولید پروندههای متعدد
در مراجع قضایی و شبه قضایی تکمیل و از طریق فرایند
داوری طی حداکثر سه هفته به رای الزم االجرا منتهی
میشود.

خریداران در صورت بروز مشکل از سوی فروشگاههای اینترنتی میتوانند در بخش اطالعات شناسنامهای
اینماد ،گزینه ثبت شکایت را انتخاب کنند تا فرآیند مذاکره بین خریدار و کسب و کار در بستر سامانه آغاز شود،
اما در صورت به نتیجه نرسیدن این مذاکره ،خریدار میتواند خواستار ارجاع پرونده به مراجع رسیدگیکننده ،یعنی
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا اتحادیه صنفی شود.

طبقاطالعیهشرکتسپردهگذاریمرکزی؛

اگر سود سهام عدالت خود را
دریافتنکردهاید،بخوانید

در حالی که فرایند واریز سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹
از روز شنبه  ۲۱اسفندماه آغاز شده است ،برخی از
مشموالن این سهام هنوز سود خود را دریافت نکردهاند.
مشموالن سهام عدالت که سود سهام سال مالی
 ۱۳۹۹را دریافت نکردهاند ،باید نسبت به درج و ثبت
شماره شبای معتبر بانکی در سامانه سجام به آدرس
 https://www.sejam.irیا در سایت سهام عدالت به
نشانی  https://sahamedalat.irاقدام کنند تا سود سهام
عدالت برای این دسته از مشموالن واریز شود.
طبق اطالعیه شرکت سپردهگذاری مرکزی ،عالوه بر
شماره شبای نامعتبر« ،حساب بانکی مسدود ،راکد،
مشترک (دو امضاء) ،ارزی و بلندمدت» از مهمترین
دالیلی است که باعث شد تا سود سهامداران به حساب
آنها واریز نشود .بر این اساس مشمولین سهام عدالتی
که یکی از دالیل فوق شامل آنها میشود باید نسبت
به رفع و اصالح این مغایرتها اقدامات الزم را انجام
دهند تا در مراحل آتی سود سهام عدالت به حساب این
افراد واریز شود.
بر اساس این گزارش ،سهام عدالت هم به حساب
مشموالنی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود
انتخاب کرده بودند و هم به حساب مشموالنی که روش
غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند واریز میشود اما میزان
آن بسته به ارزش اولیه سهام و همچنین بسته به اینکه
مشمول سهام عدالت چه میزان از سهام خود را فروخته
بود ،متفاوت بوده و از حدود  ۵۰۰هزار تومان تا حدود یک
میلیون تومان است.

اقتصادکالن

ارتباطات

تولید و تجارت

رشد اقتصادکشوربا نفت
 4/1و بدون نفت  3/4درصد شد

اصالحتعرفههایاینترنت
درسال آینده

کاالهای اساسی در صدر
کشف احتکار

بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی ،تولید ناخالص
داخلی بهقیمت پایه (و بهقیمتهای ثابت سال  )1395در سهماهه سوم سال 1400
به رقم  3510.2هزار میلیارد لایر رسید که نسبت به سهماهه سوم سال  ،1399رشد
5.7درصدی را نشان میدهد ،همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور
معادل  5.8درصد بوده است .رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سهماهه سوم
سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروههای «خدمات»« ،صنایع و
معادن» و «نفت» بهترتیب معادل  3.8 ،8.1و  5.4درصد نسبت به دوره مشابه سال
قبل بوده است؛ با وجود این ،گروه «کشاورزی» در فصل سوم سال جاری با کاهش
عملکردی معادل  2.5درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه بوده است،
بر این اساس و در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و
بدون احتساب نفت بهقیمتهای ثابت سال  1395در 9ماهه سال  1400بهترتیب
به  11041.4و  10088.7هزار میلیارد لایر رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل
بهترتیب از افزایش  4.1و  3.4درصدی برخوردار بوده است .رشد ارزش افزوده
گروههای «خدمات»« ،نفت»« ،صنایع و معادن» و «کشاورزی» در این دوره بهترتیب
معادل  0.0 ،11.7 ،6.5و 2.1ـ درصد بود که از سهمی معادل  ،0.0 ،0.9 ،3.5و 0.3ـ
واحد درصد در رشد اقتصادی 9ماهه سال جاری برخوردار بودهاند.

معاون وزیر ارتباطات اعالم کرد که ،درخصوص تغییر تعرفهها محدودیت قانونی
تغییرات برای سال آینده برداشته شده و ما اصالح تعرفهها را به نحو مناسبی انجام
میدهیم« .صادق عباسی شاهکوه» -معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی -اظهار داشت« :اپراتورها موظف هستند که حداکثر در
شعاع  500متری کاربران ،تجهیزات فیبرنوری را نصب کرده و ظرف مدت  30روز از زمان
تقاضای کاربران ،نسبت به سرویسدهی اقدام کنند .حداقل سرعت در این سرویسها
باید  30مگابیت باشد و در پایان این برنامه  3ساله 100 ،درصد خانوار به این سرعت
دسترسی داشته باشند .حمایت دولت در این پروژه به سمت مناطقی خواهد بود که
درآمدزایی کمتری پیشبینی میشود و در هشت کالنشهر برنامهای برای حمایت مالی
از اپراتورها وجود نخواهد داشت .رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نقش دولت در اجرای پروژه فیبرنوری منازل را رفع موانع و رویکرد حمایتی عنوان کرد و
گفت :این موانع هم اکنون شناسایی شده و با شهرداریها وارد مذاکره شدهایم ،مطابق
قانون برنامه ششم توسعه ،شهرداریها باید امکاناتشان را در اختیار سایر بخشها
بگذارند و در برنامه بودجه سال  1401نیز به رگوالتوری اجازه داده شده که برای استفاده از
این امکانات تعرفهگذاری کند .محدودیت قانونی تغییر تعرفهها برای سال آینده برداشته
شده و ما قصد داریم به نحو مناسبی اصالح تعرفهها را در این بخش انجام دهیم.
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به گفته مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت ،بر اساس نتایج بازرسی
از مراکز نگهداری برای مقابله با احتکار در بهمن ماه  ۸۳۶فقره پرونده برای واحدهای
متخلف تشکیل شده است .سید مجتبی سجادی در گفتوگویی با بیان اینکه
بازرسان سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت (صمت) برای مقابله با هرگونه احتکار
احتمالی کاال در بهمن ماه امسال  ۲۰هزار و  ۷۷۴بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری
کاال در سراسر کشور انجام دادهاند ،گفت :این بازرسیها منجر به تشکیل  ۸۳۶فقره
پرونده برای واحدهای متخلف شده است .کاالهای مکشوفه شامل کاالهای اساسی
از جمله برنج ،چای ،روغن نباتی ،شکر ،تخم مرغ ،تجهیزات پزشکی ،انواع شوینده و
 ...به ارزش بیش  ۷۷۱میلیارد تومان بوده است.
مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
در ادامه از انجام  ۱۹۷هزار و  ۷۹۷مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کاال از سوی
بازرسان سازمانهای صمت ،از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت :در نتیجه
این بازرسیها نیز  ۸۰۹۸فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از  ۵۲۴۲میلیارد تومان
تشکیل شده است .وی در پایان اظهار کرد :هموطنان میتوانند از طریق شماره تلفن
 ۱۲۴یا سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور ،تخلفات
اقتصادی را منعکس کنند تا براساس قانون برخورد بازدارنده با متخلفان انجام شود.
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مراقبباشیم چهارشنبهسوری ،سوختگی را وارد هفتسین نکنیم!

روزنامه

سه شنبه  24اسفند  -1400شماره 982

یادداشت

استان ها

بحرانساز نباشیم؛

چهارشنبهسوری یا چهارشنبهسوزی؟

داود مبهوت
نویسنده و روزنامهنگار

چند روزی تا پایان سال جاری باقی مانده است .روزهایی که
در آن مناسبتی باستانی به نام چهارشنبهسوری قرار دارد .آیین
مذکور نخستین مراسم از مجموعهٔ جشنها و مناسبتهای
نوروزی است که از عصر روز آخرین سه شنبه سال آغاز شده
و تا پاسی از نیمهشب ادامه مییابد .این مراسم با برافروختن
آتش و بعضی رفتارهای نمادین دیگر ،به شکل جمعی و در
فضای باز انجام میشود.
برگزاری مراسم مرتبط با این جشن که از دوران کهن تاکنون با
تغییر و تحوالتی صورت گرفته ،بیشتر در جمعآوری بوتههای
خشک در یک مکان ،آتش زدن آنها و پریدن از رویشان و
مثل زردی من از تو و سرخی تو از من،
گفتن چند جمله ِ

گود میدان شده و رنگ و بوی شادی این جشن
باستانی را در مواردی با غم و اندوه آلوده
سازند .سالمتی را به خطر انداخته و یا
خدای ناکرده خانوادههایی را داغدار
کنند .محصوالتی که حتی در کشور
سازنده آن هم در چارچوب قواعد و
مقررات و در زمان خاص استفاده
می شوند .برخالف جامعه ما که
متاسفانه بعضی از چند روز پیش
تر از چهارشنبه آخر سال به پیشواز
رفته و به مزاحمت های حاصله از
رفتارشان برای دیگران اهمیتی نمی دهند.
باتمام هشدارهای داده شده درباره خطرساز بودن

قاشقزنی جلوی در منازل به همراه دریافت پول یا
شکالت و گردو و ...از صاحب خانه ،انداختن
و شکستن کوزه برای دور کردن بدیُمنی و
شاهنامه خوانی خالصه میشود.
آجیل شب چهارشنبهسوری و دید
و بازدید از منازل همسایهها هم
از وقایعی بود که برای کودکان و
نوجوانان نسلهای قبل جذابیت
بسیاری داشت .اما گذر زمان باعث
گردید تا محصوالت پرسر و صدایی
که آرامش روحی و روانی و حتی
جسمی یک محل را مختل میکنند و
برای نوجوانان و یا رهگذران خطرساز هستند ،وارد

بعضی عملکردها اما هستند اشخاصی که نه از عواقب رفتار
گذشتگان درسی میگیرند و نه برای جان خود و هموطنانشان
ارزشی قائلند .اما بد نیست به چنین افرادی توصیه کرد که،
سری به زخمخوردگان و یا خانوادههایی بزنند که در سالهای
گذشته همانند آنها به توصیههای ایمنی گوش فرا ندادند و
در پایان چیزی جز پشیمانی دستشان را نگرفت.
پیشیمانیی که سودی از آن حاصل نشد .عزیزانی که قطع
عضو گردیدند و از دست رفتگانی که دیگر باز نگشتند .پس با
عملکرد بخردانه ،هم سالمتی خود را حفظ کنیم و هم برای
آرامش روحی و روانی هموطنانمان احترام قائل شویم.و در
انتها چهارشنبهسوری امسال را به چهارشنبهسوزی بیپایان
عمر خود یا دیگران تبدیل نکنیم و در دوران کرونا ،بحرا ِن
جدید نسازیم.

هرمزگان

بوشهر

ضربه اطالعات به باند قاچاق سازمان یافته طال در هرمزگان؛

توسط «تیپ عملیاتی  ۳۹سپاه استان بوشهر»؛

۴عضو اصلی باند بازداشت  ۳۸کیلوگرم طالکشف شد

یک باند مسلحانه را درجنوبغرب خوزستانمنهدم شد

اداره کل اطالعات هرمزگان اعالم کرد که یک باند قاچاق سازمان
یافته طال مورد شناسایی و رصد اطالعاتی و ضربه قرار گرفت .با
اقدامات اطالعاتی اداره کل اطالعات هرمزگان ،یک باند قاچاق
سازمان یافته طال مورد شناسایی و رصد اطالعاتی و ضربه قرار
گرفت .در ضربه به باند مذکور 4 ،نفر از اعضای اصلی باند دستگیر
و مقدار  38کیلوگرم طال شامل شمش و مصنوعات طال که به
صورت قاچاق وارد کشور شده بود ،کشف و ضبط گردید.

سرکرده باند مذکور از خارج از استان ،ضمن هماهنگی با
قاچاقچیان در استان هرمزگان و سایر اعضای باند در کشورهای
عربی حاشیه خلیج فارس اقدام به خروج غیرقانونی طال از کشور
و واردات مصنوعات طال بدون انجام تشریفات گمرکی به صورت
قاچاق مینمود .متهمین باند فوق تاکنون به قاچاق حدود 200
کیلوگرم طال به کشور اعتراف نموده و روند رسیدگی به پرونده در
مراجع قضایی ادامه دارد.

«سردار یداهلل کشاورز»  -فرمانده تیپ عملیاتی  39سپاه امام
صادق(ع) استان بوشهر  -در گفتوگویی کنترل و مراقبت مرزی و
مبارزه با ّ
مخلن امنیت را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت :تیپ
عملیاتی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در حراست و پاسداری
از مرز در برابر هر نوع رخنه و تجاوز ،قاطعانه ایستاده است .وی با
بیان اینکه تیپ عملیاتی امام صادق(ع) بوشهر در نوار مرزی جنوب
غرب خوزستان مستقر است از انهدام تیمی مسلح خبر داد و بیان

کرد :با رصد و اشراف اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)
در تیپ عملیاتی  39سپاه امام صادق(ع) استان تیم مسلح در
جنوب غرب خوزستان منهدم شد .فرمانده تیپ عملیاتی 39سپاه
امام صادق(ع) استان بوشهر تصریح کرد :گردان تکاوران حضرت
ابوالفضلالعباس(ع)تیپعملیاتی 39سپاهامامصادق(ع)استان
بوشهر در اروندکنار ،یک تیم مسلح3نفره شامل 2نفر ایرانی و یک
نفر تبعه خارجی را هنگام ورود به مرز کشور دستگیر کردند.

البرز

در نشست خبری «فرمانده انتظامی استان البرز» مطرح شد:

ازدستگیری باندهای فروش سالح تا توقیف یک میلیون قطعه مواد محترقه
«سردار عباسعلی محمدیان»  -فرمانده انتظامی استان البرز -در
نشست خبری روز دوشنبه  ۲۳اسفند ماه در ستاد فرماندهی
انتظامی استان به تشریح عملکرد یک ساله و همچنین توضیح
برنامههای پلیس برای یک نوروز ایمن پرداخت.
وی درخصوص اقدامات پلیس البرز برای چهارشنبه آخر سال
عنوان کرد :با کمال تاسف در استان البرز یک جوان بر اثر انفجار
مواد محترقه آسیب جدی دید و فوت کرد؛ با توجه به این گونه
حوادث نگرانیهای پلیس در این زمینه بسیار جدی است ،زیرا
خرید و فروش مواد محترقه کم خطر برای چهارشنبه سوری
بسیار کم است و بیشتر این مواد قاچاق و دست ساز هستند.
فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه شخص نیست
جوانها در صدای انفجار به دنبال چه چیزی هستند ،تصریح
کرد :هر چه به ایام چهارشنبه سوری نزدیک تر میشویم
احتمال افزایش آسیبها و تلفات باالتر میرود ،بر همین
اساس اقدامات همکاران پلیس برای شناسایی افراد تولیدکننده
و واردکننده مواد منفجره غیرمجاز اقدامات خود را آغاز کرده
است و در همین راستا یک میلیون قطعه مواد محترقه که به
میزان چندین کیلو درحال آماده سازی بوده کشف و توقیف
شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه احضار برخی از اراذل و اوباش و افراد
سابقه دار در دستور کار پلیس قرار گرفته که تا اتمام مراسمات
چهارشنبه سوری مهمان پلیس باشند ،ادامه داد :خواهش ما از
خانوادهها این است که مراقب جوانان و کودکان خود باشند و
اجازه ندهند که فرزندانشان اقدام به تهیه و تولید مواد منفجره
کنند و اگر به دنبال خرید این مواد هستند از نوع بیخطر
و آنهایی که آسیب زا نیستند استفاده کنند و بسیار مراقب
رفتار مشکوک جوانان باشند زیرا خانوادهها در این زمینه نقش
بسزایی دارند و نباید اظهار بیاطالعی کنند.

محمدیان با بیان اینکه پلیس به هیچ عنوان مخالف شادی
مردم نیست اظهار کرد :مالک اقدامات پلیس قانون است و قرار
نیست برگزاری جشن باعث مزاحمت و آسیب رساندن به افراد
جامعه شود ،به همین دلیل پلیس در سطح شهر قاطعانه و
محکم مستقر میشود و اقدامات الزم برای جلوگیری از هرگونه
مزاحمت برای شهروندان را انجام میدهد.
وی افزود :باتوجه به جلسات تشکیل شده با دادستان استان
قرار بر این شده با افرادی که قصد آسیب رساندن و خسارت
به اموال عمومی و خصوص دارند برخورد جدی شود و در ایام
نوروز مهمان پلیس باشند ،همچنین در قالب یک طرح ویژه
تردد برخی موتور سواران در روز چهارشنبه سوری تحت کنترل
شدید قرار میگیرد زیرا برخی از این افراد از موتور برای جابجایی
مواد محترقه و همچنین ایجاد مزاحمت برای عابران استفاده
میکنند .فرمانده انتظامی استان البرز عنوان کرد :همه اقشار
جامعه مخالف شرارتهای اراذل و اوباش هستند و پلیس
نیز به هیچ عنوان هرگونه ایجاد شرارت ،عربده کشی و قدرت
نمایی اراذل را نمیپذیرد و درمقابل آن سکوت نمیکند ،در
همین راستا به واسطه شرایط استان سعی کردیم در این زمینه
قاطعانه وارد شویم و به دنبال آن شرارتها کاهش پیدا کرده
اما همچنان وجود دارد.
وی ضمن بیان اینکه تاکنون اعضای  ۹باند سالح سرد و چهار
باند سالح گرم که از طریق فضای مجازی خرید و فروش انجام
میدادند دستگیر شدند ،ادامه داد :تعدادی از افراد در فضای
مجازی تصاویری از قدرت نمایی با بدن خود در مجالس لهو و
لعب و عمل خالف قانون منتشر میکنند که در همین راستا
با همکاری مجموعه قضایی تا کنون بیش از  ۲۴۰کانال و پیج
را پیگیری ،شناسایی و با آنها برخورد شده است ،همچنین
پلیس اطالعات و امنیت و پلیس فتا اشراف خوبی به این

قضیه دارند و فضای مجازی را رصد میکنند ،این افراد بالفاصله
شناسایی و دستگیر میشوند و توسط دستگاه قضایی برای آنها
قرار و برخورد سنگین درنظر گرفته میشود ،بنابراین به این افراد
هشدار میدهیم فکر نکنند که فضای مجازی رها شده است
بلکه کنترل میشود.
محمدیان ضمن اشاره به اینکه اقدامات پلیس در فضای
واقعی گسترده و بیشتر است ،گفت :طبق استناد به یک
تبصره الحاقی یکی از مواد قانون مجازات اسالمی ،با نگهداری،
حمل ،خرید و فروش و تولید هرگونه سالح سردی که اطالق
به خشونت دارد برخورد جدی شده و پلیس نسبت به شناسایی
خرید و فروش این وسایل اقدامات الزم را انجام داده است ،در
همین راستا در طول سال جاری بیش از  ۲هزار تیغه از انواع
چاقو ،پنجه بکس وغیره کشف شده و همچنین سه کارگاه و
بیش از  ۷۰واحد صنفی که انواع چوب ،چماق ،قمه ،چاقو و
غیره را میفروشند شناسایی و توقیف شده است.
وی افزود :در طول سه ماه آخر سال برای  ۱۰۳نفر از این اوباش
پرونده قضایی سنگین تشکیل شده و ۱۰۲در زندانها به سر
میبرند و  ۱۱۰نفر از آنها به قرار وثیقه آزاد شده اند ۸۴ ،نفر
نیز با تعهد آزاد شدند و تحت کنترل و نظارت پلیس
هستند.
وی درخصوص سرقتهایی که در سطح
شهر توسط افراد معتاد صورت میگیرد،
افزود :حدود  ۶۸درصد سرقتها
خرد و  ۳۲درصد سرقت عادی
هستند ،براساس تجربه پلیس
میتوان گفت که بخش زیادی از
سرقتهای خرد توسط افراد
معتاد و متجاهر صورت

میگیرد و به همین دلیل نداشتن کمکهای ماده  ۱۶در سطح
استان حس میشد که با پیگیریهای استانداری استان البرز
کمپ ماده  ۱۶نیز برای خانمها و آقایان در شهرستانهای کرج،
فردیس ،چهارباغ احداث شده است.
سردار محمدیان توضیح داد :در کل استان البرز حداکثر دو
هزار متجاهر وجود دارد که تا کنون کمپهای  ۱۶برای  ۷۰۰نفر
از آنها ظرفیت دارد و در طی سه ماه این افراد باز پروری و به
خانواده خود تحویل داده شدند و با همین روند تعداد این افراد
در سطح استان درحال کاهش است.
وی ادامه داد :ضمن تشکیل جلسه با خیرین امنیت ساز استان
البرز ،باتوجه به اینکه افراد باز پروری شده نیاز به شغل برای
امرار معاش دارند چند نفر از خیرین اعالم آمادگی کردند تا به
این افراد در کارگاههای خود کار بدهند و به صورت جداگانه
برای برخی دیگر کارگاه راه اندازی شود.
فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه عمده مردم استان
در ایام نوروز به مسافرت میروند ،تصریح کرد :پیش بینیهای
الزم به طور کامل برای ایام نوروز استان البرز درنظر گرفته شده
و از آنجایی که استان البرز بیشتر مسیر تردد مسافران نوروزی
و مسافر فرست است ،وظیفه پلیس نظارت بر این ترددها برای
داشتن حمل و نقل آرام و بدون حادثه است.
وی ضمن اشاره به پیش بینیهای پلیس ناجا مبنی بر افزایش
 ۳۰درصدی مسافرتها نسبت به سال  ۹۸خاطرنشان کرد:
نیروی انتظامی برای تامین امنیت شهروندان ،منازل
و مغازهها از تمام ظرفیت خود استفاده میکند،
به همین منظور  ۲۶ایستگاه پلیس در ایام
نوروز تقویت میشوند و خواهش ما از مردم
این است که نکات ایمنی را رعایت کنند تا
نوروزی ایمن داشته باشند.

کروان رد کمین است ،چهارشنبهسوری رد خاهن بمانید
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سینمای جهان

شرکت مشاوره ،تحقیقات و سرمایهگذاری «آرتیزن گیتوی» اعالم کرد:

کرونا بزرگرتین بازار سینامیی جهان را به زانو درآورد

شرکت مشاوره ،تحقیقات و سرمایهگذاری آرتیزن گیتوی
با انتشار گزارشی اعالم کرد :سینماهای چین از جمعه تا
یکشنبه این هفته تنها  ۱۹میلیون و  ۲۰۰هزار دالر فروش
کردند که پایینترین میزان فروش بزرگترین بازار سینمایی
جهان در سال  ۲۰۲۲به شمار میرود .از اول فوریه (۱۲
بهمن) که به مناسبت تعطیالت سال نوی قمری همزمان
هشت فیلم بزرگ روی پرده سینماهای چین رفتند ،این
پنجمین هفته متوالی است که فروش این گیشه کاهش
پیدا میکند.
فیلم نبرد در دریاچه چانگجین که پرفروشترین فیلم سال
نو بود ،برای ششمین آخر هفته متوالی پرفروشترین فیلم
گیشه چین باقی ماند .این فیلم که کاری است از چن
کایگه ،تسویی هارک و دانته الم در این سه روز تنها ۴

گزارشات محلی ،برخی از سینماهای شانگهای
و شنژن در واکنش به موج جدید شیوع
کرونا تعطیل شدهاند اما برخالف پنج
ماهی که سینماهای چین در سال
 ۲۰۲۰تعطیل شدند ،این بار از
تعطیلیهای سراسری خبری
نیست.
دولت پکن سیاست کووید-صفر
را در پیش گرفته که شامل
بسته شدن مرزها ،واکسیناسیون
گسترده و قرنطینههای محلی
میشود .چین از آغاز شیوع کرونا در
ژانویه سال  ۲۰۲۰تاکنون  ۱۱۲هزار مورد

میلیون و  ۶۰۰هزار دالر فروخت و مجموع فروش آن
در چین به  ۶۳۵میلیون دالر رسید.
در روزهای اخیر چین شاهد افزایش
آمار ابتال به کرونا بوده است که
به موجب آن محدودیتهای
کرونایی به شهرهای بزرگ این
کشور از جمله پکن ،شانگهای
و شنژن برگشت .مقامات چین
دیروز (یکشنبه  ۲۲اسفند) از ۳
هزار و  ۱۰۰مورد ابتالی جدید به
کرونا در مرزهای خود خبر دادند
که در دوسال گذشته باالترین آمار
ابتالی روزانه در این کشور است .براساس

ابتال به کرونا و  ۴هزار و  ۶۳۵مرگ ناشی از این ویروس
را گزارش کرده است .حدود  ۱میلیارد و  ۲۴۰میلیون نفر
از شهروندان چینی دستکم یک دز واکسن کرونا تزریق
کردهاند .یکی دیگر از عوامل کاهش فروش در سینماهای
چین میتواند تداوم غیبت فیلمهای جدید در این سینماها
باشد .این هفته تنها فیلم جدیدی که روی پرده این
سینماها رفت یک فیلم عاشقانه تایوانی بود که در جایگاه
چهارمین فیلم پرفروش هفته قرار گرفت.
روز دوشنبه فیلم آنچارتد که اقتباسی از یک بازی معروف
به همین نام است ،در سینماهای چین اکران خواهد شد
و اگر موج جدید شیوع کرونا موجب تعطیلی گسترده
سینماهای این کشور نشود ،فیلم پرفروش بتمن روز جمعه
( ۲۷اسفند) در این سینماها به نمایش درخواهد آمد.

آگهي مناقصه عمومي
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آگهی مناقصه عمومی
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باشد .آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه :
مي باشند
2212را می
موضوع را دا
تخصصی
سوابق اجر
مناقصات و
برگزاری
استناد قانون
نظردارد به
البرز در
آئین نام ه های اجرایی آن  ،مناقصات عمومی ذیل با دعوت می نماید جهت کلیه مراحل برگزاری مناقصات ساعت  14مورخه 1400/12/28
مرحله دوم گشايش پاكات مناقصه پس از ارزيابي كميته فني-بازرگاني متعاقباً اعالم مي گردد .
مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را از طریق سامانه به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت 14مورخه1401/01/20
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ،بدین منظور به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند .تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی  :ساعت  9مورخه
رديف
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عنوان پروژه
مناقصه عمومي يک مرحلهاي
با ارزيابي كيفي خريد

تجهيزات اداري كالسي

محل اجرا

نوع
قرارداد

شماره مناقصه

استان البرز

ساير

2211/21

مناقصه عمومي دو مرحلهاي با
4

ارزيابي كيفي خريد تجهيزات
رايانه اي و هوشمند سازي

3

گرمايشي مدارس
شهرستان كرج

استان البرز

كرج

استاندارد سازي سيستم هاي
هاي اشتهارد – ساوجبالغ-

طالقان-

طالقان و نظرآباد

سيستمهاي گرمايشي – سرمايشي مدارس و تجهيزات آموزشي و كمک آموزشي

61/111/111/111

پرداخت تمامي مبلغ مناقصه بصورت نقد خواهد بود با عنوان طرح تامين و تعمير
مدارس و هنرستانها به شماره طرح 2212141114

فرآيند ارجاع كار (ريال)
3/111/111/111

ساير

2211/22

سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي و تجهيزات آموزشي و كمک آموزشي مدارس و

هنرستانها به شماره طرح  -2212141114طرح كمک به تامين تجهيزات كالسي

245/111/111/111

6/451/111/111

مدارس و آمو زش مجازي در مناطق محروم به شماره طرح 2212141111

اشتهارد-

گرمايشي مدارس شهرستان

محل تامين اعتبار

مبلغ برآورد (ريال)

مبلغ تضمين شركت در

پرداخت تمام مبلغ مناقصه بصورت نقدي خواهد بود با عنوان طرح تامين و تعمير

مدارس

استاندارد سازي سيستم هاي

 1401/01/21می باشد.
مرحله دوم گشایش
پاکات مناقصه پس
استان البرز
از ارزیابی کمیته
ً
متعاقبا اعالم می گردد .
فنی-بازرگانی

ساوجبالغ-
نظرآباد

فهرست
بهايي

فهرست
بهايي

2211/29

2211/41

پرداخت تمامي مبلغ مناقصه بصورت نقد خواهد بود با عنوان طرح تامين و تعمير

سيستمهاي گرمايشي – سرمايشي مدارس و تجهيزات آموزشي و كمک آموزشي
مدارس و هنرستانها به شماره طرح 2212141114

پرداخت تمامي مبلغ مناقصه بصورت نقد خواهد بود با عنوان طرح تامين و تعمير

سيستمهاي گرمايشي – سرمايشي مدارس و تجهيزات آموزشي و كمک آموزشي
مدارس و هنرستانها به شماره طرح 2212141114

22/293/516/254

53/126/125/335

2/451/111/111

4/111/111/111

وتجهیزمدارس استان البرز جهت دریافت اطالعات
مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع کار  :مطابق مبلغ باید همراه با اسناد مناقصه ضمن بارگذاري در سامانه کارفرما مختار به لغو یا تمدید مناقصات می باشد.
ذكر شده فوق كه به صورت اصل فیش واریز وجه نقد به درپاکت ((الف)) بصورت فیزیکی به دستگاه مناقصه  -2ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :
بانکي
است.فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده بانکي اداره كل ،ضمانتنامه
مبلغ ذكر شده فوق كه به صورتشدهاصل
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار  :مطابق
آدرس :كرج ،عظیميه ،بلوار اقاقیا ،ضلع شمال میدان
حساب سپرده بانکی اداره کل ،ضمانتنامه بانکی به نفع گزار تسلیم شود.
31558-75611
تاريخسرو ،
بعثت،خیابان
/تنشانی
مناقصات به
پایگاه ملی
سایت
راساساین آگهی در
-3
شرکت درازمناقصه:
اوراق و یا یکی از
مشاركت بي نام
نفع اوراق
کارفرما ،
تلفن :ه
تصويب نام
کدپستی 92:
/19/44
 51659ه
243214
شماره
بخشنامه
صورتهاي مشروحه ب
ایطيکي
صورتهاينام وشريا
مشاركت بي
كارفرما ،
به
 32518802فاکس 32531662 :
مشروحه براساس بخشنامه شماره /123402ت  -1 50659درج آگهی جهت اطالع بوده و هیچگونه تعهدی را  http://iets.mporg.irقابل رویت می باشد.
گاه مناقصه گزار تسليم شود.
نوسازی ،دست
فيزيکي به
((الف))
همچنیندرپاكت
نمیدرکند وسامانه
بارگذاري
دستگاه ضمن
مناقصه
همراه با
كه بايد
شناسه آگهی1292677 :
توسعه
بصورت کل
تماس اداره
اطالعات
مناقصه گزار ایجاد
اسنادرای
است که ب
هیئت وزیران
استنامه
وزيرانتصویب
ت94 /09/22
ههيئتاریخ

شرايط شركت در مناقصه:

 -2درج آگهي جهت اطالع بوده و هيچگونه تعهدي را براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي كند و همچنين كارفرما مختار به لغو يا تمديد مناقصات مي باشد.
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روزنامه

سه شنبه  24اسفند  -1400شماره 982

ربای سرگرمی رد چهارشنبهسوری ،سالمتی خود و دیگران را هب خطر نیندا زیم

دیدگاه

یادداشت

از سهراهی ارج تا آزادی؛

ِ
بحران احتمالی؛
معادالت قهرمانی تا آغا ِز
از
ِ

صفر تا  ۱۰۰با دریب ۹۸

«استقالل» آماده تاجگذاری

و روزنه شانس «پرسپولیس»
میخواهم کمی متفاوت
به دربی نگاه کنم .دربی
هم میآید و میرود .برد و
باخت هم همینطور .لطفا
زیاد حساس نشوید .اینرا
خطاب به مدیران و مربیان
سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار دو تیم عرض میکنیم .ولی
آنچه بیارتباط با دربی است،
خبر خوشحالکننده راهاندازی مجدد خط تولید کارخانجات
ارج است .همیشه از سهراهی ارج میپیچیدیم به سمت
ورزشگاه آزادی بخصوص در روزهای شلوغ اتوبان .ارجی که
در دههای  40و  50و  60و  70تامینکننده بخش زیادی از
لوازم خانگی ایرانیان بود .از یخچال و فریزر تا کولر و بخاری
و دیگر محصوالت .همگی در سطح خوب و قابل رقابت با
محصوالت مشابه جهانی.
تیمملی فوتبال بعد از صعود به جام جهانی به کارخانه
ارج دعوت شد و یک ِ
نصف روز همراه بروبچههای تیم
ملی مهمان کارگران و مدیران ارج بودیم .کارگران خوشحال
از حضور عابدزاده و دایی و استیلی و پیروانی و کریم و
مهدویکیا و استاد اسدی و ...و مدیران هم خرسند از اینکه
شور و شوقی را بین کارگران بوجود آوردهاند.
ُخب ،در دهه  70با مدیریت و اغلب کارگران ارج ارتباط
داشتم ،چون هر هفته حداقل یکبار برای گزارش ورزشی
به محور جاده قدیم و مخصوص در رفت و آمد بودم .این
گذشت و از اواسط دهه  80با بحث واگذاری کارخانجات با
تکیه بر اصل  44قانون اساسی تیشه به ریشه ارج و دیگر
صنایع ایران زدند .ارج تعطیل شد مثل کفش ملی و بال
و وین و کارخانجات آزمایش و الیاف و نساجی و ....روز
یکشنبه که خبر بازگشایی مجدد ارج را شنیدم بینهایت
خوشحال شدم .انشاهلل که بقیه کارخانجات هم جان بگیرند
و زندگی های کارگران هم رونق.
مینیبوسها و اتوبوسهایی که به ورزشگاه آزادی میرفتند
در هنگام شلوغی اتوبان از سه راهی ارج و جاده مخصوص
میا نبُر میزدند .اما دربی روز پنجشنبه را با این امید به
ورزشگاه آزادی میروم که شور و اشتیاق کارگران ارج را
ً
حتما رونق خواهد
دوباره ببینم .ورزش کارگری ارج هم
گرفت و البته تیم فوتبال این کارخانه ریشهدار با محصوالتی
که امیداواریم همانند گذشته کیفی و کمی باشند.
اما در داربی روز پنجشنبه برخالف ادعای برخی کارشناسان
که از کارشناسی فقط کت و شلوار پوشیدنش را بلدند
تکلیف قهرمان لیگبرتر مشخص میشود ( 99درصد) .برد و
مساوی استقالل یعنی تاج قهرمانی روی سر آبیها خواهد
نشست و پیروزی پرسپولیس موازنه را به سمت سرخها
سنگینتر میکند.
تقابل بهترین خط حمله با بهترین خط دفاعی دیدنیهای
زیادی خواهد داشت اگر حاشیهها بگذارند .امیدواریم داور
از همان دقیقه اول با قاطعیت سوت بزند و اگر اشتباهی
کرد دنبال جبران اشتباه نباشد که بازی از دستش در
خواهد رفت .نیکمت دو تیم آتشبیار معرکهاند بخصوص
تداراکاتچی و افراد متفرقه ولی اگر خوب از سوی داور و
ناظر و عوامل اجرایی کنترل شوند بازی درون زمین کمتنش
خواهد بود .به امید اینکه یک دربی زیبا را شاهد باشیم.

ورزشی

امیر کریمی
نویسنده و کارشناس فوتبال

فارغ از هر نتیجه و جایگاهی در جدول مهمترین مسئله
برای دربی اقناع شدن افکار عمومی هواداران دو تیم
است .نکتهای که ً
قطعا فشار و شکلگیری آن چه قبل
پایان آن میتواند هر دو تیم
از
بعد
از شروع بازی و چه
ِ
عکس آن
را درگیر حواشی کند و به فرش برساند و یا بر ِ
راهی عرش آسمان کند.
از لحظه شنیدن سوت پایان بازی هفته قبل تا لحظه
دمیده شدن سوت آغاز دربی ،دو مربی و کادر آنها
وقت دارند همه داشتههای خود را روی میز بریزند و
براساس آنها تصمیمگیری کنند و انتخاب مسیر برای
دربی و بعد از آن را انجام دهند .اما از نکات جالب
پیشرو ،میتواند تاثیر مستقی م نتیجه این بازی
دربی ِ
بر سرنوشت قهرمانی باشد.
اما برای یحیی گلمحمدی چند ابهام و عالمت سوال
برای دربی وجود دارد که پاسخ به آنها میتواند این
دردسرها را احتما ًال شیرین کند .انتخاب ترکیب مناسب
بر اساس اتفاقات هفتههای گذشته ،از درون دروازه
گرفته تا خط دفاعی و حتی مهاجم که هر کدام از
این عناصر باید بر اساس فاکتورهای مشخص این
بازی انتخاب شوند اما نکته اصلی نگاه و استراتژی
گلمحمدی برای این بازی و ادامه لیگ است که شعاع
دایره ابهامات را قبل از دربی بیشتر میکند.
از طرفی شاید فرهاد مجیدی خیال راحتتری حداقل از
جهت انتخاب نفرات داشته باشد ،ضمن اینکه آنها در
فاصله شش امتیازی و حاشیه امنیت نسبی فعال قرار

دارند ،البته خط دفاع استقالل بعد از رفتن یاران اصلی
خود تغییرات زیادی داشته و چون شرایط دربی با دیگر
بازیها متفاوتتر است ،میتواند پاشنهآشیل استقالل
در این بازی قرار گیرد ،در هر حال بنظر میرسد مجیدی
به جمعبندی بیشتری از نظر ترکیب رسیده باشد ،اما
انتخاب مواضع درست برای شرایط بازی هنوز صفر

تا صد آن با فرهاد است .باری؛ هر دو مربی شرایط و
اتفاقات قبل و بعد باختن یا بردن این بازی را میدانند
و به خوبی به آنها واقف هستند ،پس مهمتر از همه
انتخاب نگاه درست به استراتژی منتخب در این بازی
است.

استراتژی با اولویت ً
صرفا نباختن میتواند یک انتخاب
آگاهانه از سوی دو مربی برای برونرفت از ترکش و
تبعات باخت احتمالی بعد از دربی باشد ،ضمن اینکه
حفظ این اختالف امتیاز و سپردن اتفاقات به هفتههای
بعد هم میتواند در دستور کار قرار گیرد .اما در هر حال
ً
احیانا تساوی ،بنظر میرسد دست باال
با این استراتژی و
با فرهاد مجیدی در بازیهای بعدی خواهد بود.
اما باخت پرسپولیس به نفت آبادان شاید در ناخودآگاه
برای فوتبال ما منشا خیر باشد .چرا که حاال پرسپولیس
باید تمایل به بردن استقالل را داشته باشد و این خود
میتواند نوید یک بازی پر هیجان را به فوتبال ورشکسته
ما دهد .استراتژی بردن برای هر کدام از دو تیم اگر
اجرا شود و به نتیجه برسد قطعا شاهد مشکالت تیم
روبرو در ادامه خواهیم بود .برد پرسپولیس یعنی پایان
دادن به ابهت تیمی که نمیبازد و کم گل می خورد
و رکوردها را از آن خود کرده و بعد از آن عمال حمله
به قهرمانی این فصل و این رکوردهای بدست آمده .از
طرفی برد استقالل هم به نوعی یعنی تمام شدن کار
قهرمانی ،چرا که جبران  ۹امتیاز اختالف در این شرایط
کار تیمی نیست که احتماال بعد از آن غرق در انتقاد
و حاشیه خواهد شد و این مسئله برای هر دو طرف
اجتنابناپذیر است.
بدونتعارف حاال سرنوشت قهرمانی به نوعی از پیچ دربی
در حال گذر است .هر دو تیم در شرایط مناسبی از جهت
احواالت خود هستند و قطعا برای دربی تمهیداتی دارند.
شاید تنها یحیی و فرهاد باشند که باید انتخاب کنند چه
اتفاقاتی برای آنها میتواند در آینده رخ دهد.

درحاشیه

صحبتهای معنادار عادل؛

«فردوسیپور» به تلویزیون برمیگردد؟
در حاشیهی یک دیدار دوستانه ،عادل فردوسیپور در
آستانهی  ۳سالگی تعطیلی برنامهی نود ،از اقدامات
خود دور از قاب تلویزیون سخن گفت .فردوسیپور در
ابتدا دربارهی تیم رسانه ورزش گفت :ما تیممان حدود
 ۱۵-۱۴سال است که از فعالیت آن میگذرد ،بچههای
خبرنگار ورزشی (از جمله تصویربردار ،نویسنده ،خبرنگار،
گزارشگر ،مجری و  )...که همگی جزو بهترینهای کشور
هستند ،البته جز من (باخنده) دور هم جمع شدهایم
و ما مسابقات تدارکاتی و دوستانهی خیرخواهانهای
را برگزار میکنیم؛ در یکی دو سال گذشته کرونا مانع
برگزاری بازی در شهرستانهای دیگر شده اما در همین
تهران و شهرهای مختلف سعی داریم که بازیهای
خیرخواهانه برگزار کنیم.

عادل فردوسیپور در واکنش به آمادگی باالی خود در
ترکیب رسانه ورزش توضیح داد :از من که سن و سالی
گذشته و  ۴۷ساله شدم ،اما عالقه وجود دارد و بیشتر
عالقه است تا خوب بودن؛ با بچهها کنار هم هستیم
و تمرینات خوب و لذتبخشی داریم و مسابقاتمان
واقعا حساس و جذاب است و استرس در حد باال و
فوقالعاده و از آن لذت میبریم .باالتر از صددرصدمان را
برای موفقیت میگذاریم.
مجری و گزارشگر تلویزیون دربارهی احتمال بازگشتش
به عرصهی گزارشگری و قاب تلویزیون ،پاسخ مبهمی
داد و گفت :ببینیم چه میشود ،بگذارید من سکوتم را
ادامه بدهم و ببینیم چه خواهد شد و قسمت چیست.
فردوسیپور با اشاره به مشکالتی که در  ۳سال

گذشته تحمل کرده گفت :من در  ۳سال گذشته
خیلی سختی کشیدم و در این چندساله خیلی اذیت
شدم و سختیهای زیادی کشیدم ،اما به نظرم زندگی
قشنگیهای خودش را دارد و در همین سختیهاست
که آدم درس میگیرد و تجربه میاندوزد و باید به
خوبیهای زندگی فکر کرد و همیشه امیدوار بود.

بغض «پدر طارمی» روی آنتن زنده؛

شرمنده مهدی هستم!

پدر مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در آنتن زنده شبکه 3
بعد از دیدن تصویر مهدی طارمی که در حال بوسیدن
دستش بود ،بغض کرد .زمانی که سعید اکبری مجری
برنامه سالم صبح بخیر از علیرضا طارمی خواست
احساس خود را در مورد تصویری که به نمایش گذاشته

شد؛ توضیح دهد پدر مهاجم تیم ملی فوتبال ایران
گفت :دقیق به خاطر ندارم .به نظرم زمانی بود که
مهدی طارمی از مسابقات جام جهانی بر می گشت.
مردم زیادی به استقبال مهدی آمدند و او را تا میدان
رییسعلی دلواری مشایعت کردند .از مهدی طارمی تقدیر
کردند .اینجا بود که علیرضا طارمی بغض کرد و سرش
را پایین انداخت.
سعید اکبری خطاب به پدر مهدی طارمی گفت :نیاز به
گفتن من نیست .شما خیلی برای مهدی طارمی زحمت
کشیدید .او هم از نظر فنی و هم از نظر اخالقی بهترین

است .بچه مودبی است .در باالترین سطح بازی می
کند و با درخشش خود دل مردم را شاد می کند .سعید
اکبری از حاضران در استودیو خواست به پاس تالش
های پدر مهدی طارمی برای او برایش دست بزنند.
پدر مهدی طارمی در ادامه گفت :من خیلی شرمنده
مهدی هستم! نمی خواستم اینجا زیاد صحبت کنم.
خیلی افسوس و حسرت می خورم که این بچه را زودتر
راهی اروپا نکردم و ...گفتنی است پدر مهدی طارمی
خود از فوتبالیست های قدیمی فوتبال بوشهر به حساب
می آید.

انتخاب با شماست؛ چهارشنبهسوری یا چهارشنبهسوزی!؟

ورزشی

داستان جلد

قهرمان لیگبرتر والیبال شد؛
«شهداب یزد»
ِ

دربست امریچخامق!
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

تمام خبرهای ورزشی اکثر خبرگزاریها تحتالشعاع
دیدار دوم مرحله نهایی رقابتهای لیگ برتر والیبال
باشگاههای کشور قرار گرفته بود که بین دو تیم مقاومت
شهداب یزد و پیکان تهران برگزار شد که تیم شهداب در
بازی دوم فینال لیگ برتر والیبال مقابل پیکان به برتری
رسید و به عنوان قهرمانی این رقابتها دست یافت.
پیکان با ترکیب ،محمدطاهر وادی ،حمزه زرینی ،پوریا
فیاضی ،آرمین تشکری ،پوریا یلی ،علیپور و محمدرضا
حضرتپور لیبروی خوب اهل ارومیه پای به میدان
گذاشت و تیم مقاومت شهداب یزد با ترکیب مهدی
مهدوی کاپیتان ،امین اسماعیلنژاد ،سلیم چپرلی،
شهروز همایونفرمنش ،رضا عابدینی ،سهند الهوردیان و
محمدرضا موُذن لیبروی چست و چاالک و خوشفکر
خود به استقبال پیکان تهران رفت که در بازی اول در روز
شنبه  ۲۰اسفند کوالک کردند ،در روزی که خودروسازان
حال و روز خوشی نداشتند و در سه ست متوالی نتیجه
را واگذار نمودند و باخت سنگینی را متحمل شدند.
حال در دومین بازی باید جبرانمافات میکردند و با
برد در این بازی سرنوشت قهرمانی را به بازی سوم
میکشیدند اما این اصل را فراموش کرده بودند که
والیبال یک ورزش گروهی است ،نه خودنمایی ستارهها،
ولی این مهم را تیم مقاومت شهداب یزد به خوبی درک
کرده و در عمل نشان داد و در بازی دوم با به نمایش
گذاشتن یک بازی منسجم و هماهنگ تیمی و به لطف
بازیسازی مهدی مهدوی کاپیتان باتجربه خود ،یکهتاز
میدان شد و با اختالف ششامتیاز در ست اول به برتری
رسید تا ثابت کند در مسابقات گروهی ،تیمی به برتری
میرسد که همه برای یکی و یکی برای همه باشند.
پیمان اکبری که از بازی اول تجربه تلخی را اندوخته بود
وقتی شرایط را نامناسب دید حمزه زرینی ،محمدطاهر
وادی و پوریا یلی را به بیرون فراخواند و شاهسوند ،امیر

حسینی و افشینفر را به ترکیب تیم پیکان اضافه کرد
که تأثیری در روند بازی نداشت وست اول را واگذار
کرد .اما در ست دوم وضع به گونه دیگری تغییر کرد،
وضعیت توپگیری خودروسازان تا حدودی شکل گرفت
و پوریا فیاضی با استفاده از تجربه با انداختن جا خالی
و آرمین تشکری با سرویسهای موجی و گرفتن امتیاز
مستقیم از سرویس با دو امتیاز فاصله ست دوم را با
برتری پشت سر نهادند.
ست سوم بازیکنان شاداب و پرانگیزه مقاومت شهداب
یزد با هنرنمایی محمد ولیزاده یار بلند قامت و آیندهدار
با آبشارهای سرعتی در کنار باتجربهها بویژه اسماعیلنژاد
چنان طوفانی بهپا کردند که سفید پوشان پیکان مات
ومتحر ست سوم را  ۱۷/۲۵واگذار کردند .یزدیهای
مقاومت شهداب یک قدم جلوتر از پیکان آماده پیروزی
دیدار دوم شدند.
در این ست همه بازیکنان مقاومت شهداب یزد بازی
منطقی و اصولی را ارائه کردند و خوش درخشیدند اما
همچنان امین اسماعیلنژاد مرد اول میدان بود که
بیتردید پشت خط زن و قطر پاسور آینده تیم ملی ایران
خواهد بود و میتواند جای امیر غفور را در تیم ملی
پر کند ،این بازیکن پشت خط زن و قطر پاسور که با
ارتفاع زیاد و از باالی دست مدافعان آبشارهای قدرتی
خود را به ثمر میرساند ،نقش اساسی در پیروزی تیم
مقاومت شهداب یزد داشت ،البته از توپگیری فوقالعاده
موُذن هم باید یاد کنیم که در این پیروزی ها نقش
اساسی داشت.
شروع طوفانی یاران مقاومت شهداب یزد در ست چهارم
باعث شد تا با چهار امتیاز اختالف پیشتاز شوند و
پیمان اکبری را مجبور به درخواست وقت استراحت و
تعويضهای مکرر کند ،اما یزدیها که آماده و قبراق به
نظر میآمدند ،به لطف آبشارهای پشت خط اسماعیلنژاد
عرصه را بر سفیدپوشان پیکان تنگ کرده بودند!
مضاف براینکه آبشارهای سرعتی ولی زاده و عابدینی از
پاسهای بیبدیل مهدی مهدوی کار را برای مدافعان
روی تور و دریافتکنندههای عقب زمین سخت کرده
بود .جایگزینی امیر حسینی بجای وادی هم اثر بخش
نبود و دراین ست پیکانیها با سرویسهای زیادی که از
دست دادند نتوانستند اختالف امتیازها را جبران کنند.
مشکل اصلی تیم پیکان به واقع نداشتن روحیه الزم
و طراوت و شادابی همیشگی و در مرحله بعد گرفتن
توپهای برگشتی و دریافتهای اول بود ،هر چند که
حضرتپور کمکهای شایانی در دریافتها به عمل آورد
اما دریافت سایر بازیکنان چندان خوب نبود.
انتخاب مهاجم روی تور توسط مهدی مهدوی واقعأ
دیدنی واثرگذار بود و به راحتی و حتی با یکدست
توپها را زیر دست محمد ولیزاده و رضا عابدینی قرار
میداد .فاصله امتیازات به سود تیم مقاومت شهداب
یزد در چهارمين ست ادامه داشت که نتیجه ۱۵/۲۱
گویای عملکرد خوب شاگردان علیرضا طلوع کیان بود
و در نهایت با حساب  ۱۸/۲۵این ست راه با برتری

پشت سر نهادند.
مصدومیت فرشاد اکبری در بازیهای مرحله پایانی
رقابتهای لیگ برتر دست پیمان اکبری را در پوست
گردو گذاشته بود .فرشاد اکبری پدیده این دوره از
مسابقات لیگ برتر در بدترین زمان دچار مصدومیت
شد و نتوانست در بازیهای نهایی کمک حال سفید
جامگان پیکان تهران باشد.
حضور بهنام حاجی پور در تیم مقاومت شهداب یزد
بسیار موُثر واقع شد تا این تیم بیادعای یزدی موفق
به برد  ۳بر  ۱بازی جذاب دوم و فاتح جام قهرمانی
سیوپنجمن دوره رقابتهای لیگ برتر والیبال
باشگاههای کشور (جام سردار دلها) باشد وجام بسیار
ارزشمند را در آستانه جشن بزرگ نیمهشعبان و سال نو
برای کویرنشینان استان یزد و شهر بادگیرها به ارمغان
ببرد.
درحاشیه :در پایان این مسابقه مراسم جشن پایانی
و اهدای جام قهرمانی لیگ برتر و هدایای بهترینها
انجام گرديد .بهترینهای این دوره مسابقات لیگ برتر
باشگاههای والیبال ایران بشرح زیر معرفی شدند.
بهترین دریافت قدرتی :پوریا فیاضی از تیم پیکان و
مجتبی میرزاجانپور از تیم فوالد مبارکه سپاهان
بهترین مدافع وسط و سرعتی زن :رضا عابدینی از تیم
مقاومت شهداب یزد و مهدی جلوه از تیم فوالد سیرجان
ایرانیان
بهترین پاسور :محمد طاهر وادی از تیم پیکان تهران
بهترين قطر پاسور و ارزشمند ترین بازیکن :امین
اسماعیلنژاد از تیم مقاومت شهداب یزد
بهترین لیبرو :محمدرضا حضرتپور از تیم پیکان تهران
جوایز بهترینها توسط مهندس هوشنگ عشایری ،بهروز
عطایی ،محمد وکیلی ،دکتر فیروزی و دیگر شخصیتها
و مدعوین حاضر در سالن اهدا شد و گردنآویزهای تیم
قهرمان توسط رئیس فدراسیون اهدا گردید.
خبردار شدیم که جمعیت انبوهی از هواداران پروپا
قرص تیم مقاومت شهداب یزد ،در میدان امیر چخماق
یزد گر ِد هم آمده بودند و از طریق تلویزیون بزرگی که
از سوی باشگاه در میدان نصب شده بود شاهد برگزاری
بازی دوم مرحله نهایی شدند و در پی قهرمانی تیم
شهرشان به جشن و سرور پرداختند .قضاوت این دیدار
را مرتضی اکرمی و علیرضا قریب بر عهده داشتند.

درحاشیه

اقدا ِم قابل تقدیر «جواد اللیگایی»؛

کاپیتان «نکو» و آرزوهای کودکان مبتال به سرطان...
سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان با حضور در
بیمارستان بقایی  ،۲آرزوی کودکان مبتال به سرطان
را برآورده کرد .روز دوشنبه بیمارستان بقایی ۲
میهمانی از جنس ورزش فوتبال داشت .جواد
نکونام بازیکن سابق تیم ملی و تیم اوساسونای
اسپانیا و سرمربی حال حاضر تیم فوتبال فوالد

با حضور در این بیمارستان و دیدار با کودکان
سرطانی ،روز متفاوتی را برای آن ها رقم زد و آرزوی
کودکان مبتال به سرطان بستری در این بیمارستان
را برآورده کرد.
جواد نکونام با هدایایی چون پیراهن تیم فوالد ،توپ
فوتبال ،عروسک و اسباب بازی به بیمارستان بقایی

رفت و باعث خوشحالی کودکان مبتال به سرطانی
شد .نکونام در این برنامه که با همراهی رییس
دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز بود ،ضمن گفت و گو
و گرفتن عکس یادگاری با کودکان مبتال به سرطان،
با خانواده های آن ها نیز به گفت و گو پرداخت و
برای کودکانش آرزوی سالمتی کرد.

روزنامه
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سوژه
تغییر ناگهانی داور شهرآورد؛

سیدعلی قهر کرد و داور داربی شد!
با جلسه فوقالعاده روز یکشنبه کمیته داوران ،مهدی
سیدعلی برای قضاوت داربی جانشین پیام حیدری شد .در
حالی که جلسه کمیته داوران در هفته گذشته برای انتخاب
داربی  ۹۸برگزار شده بود و با موافقت اعضای این کمیته و
دپارتمان داوری ،قرار بود پیام حیدری داور داربی شود اما
جلسه فوقالعاده کمیته داوران در عصر روز یکشنبه ،قاضی
تقابل استقالل و پرسپولیس را تغییر داد و با موافقت اکثر
اعضا قرار شد تا مهدی سیدعلی ،نود و هشتمین داربی
پایتخت را سوت بزند تا این داور برای نخستین بار قاضی
جنگ سرخابیها باشد.
این اتفاق در حالی افتاد که با ابالغیه کمیته داوران به
سیدعلی ،او قرار بود دیدار هفته گذشته پرسپولیس و
نفت مسجدسلیمان را سوت بزند و همین باعث میشد تا
قضاوت او در داربی غیرممکن شود اما سیدعلی در فاصله
دو روز مانده تا دیدار پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان به
کمیته داوران و دپارتمان داوری اعالم کرد که حاضر نیست
این دیدار را سوت بزند و قضاوت این بازی به علی صفایی
سپرده شد.
با وجود این که به نظر میرسید مسئوالن کمیته داوران
فدراسیون فوتبال با قهر سیدعلی و حاضر نشدن او برای
سوت زدن دیدار پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان او را
جریمه کنند ،در چرخشی عجیب ،تصمیم گرفته شد که این
داور باتجربه برای اولین بار داربی را سوت بزند.

شگفتیسازی دختران هندبال ایران در آسیا؛

مدال نقره و کسب سهمیه جهانی
مسابقات هندبال قهرمانی آسیا دختران جوان از  ۱۳تا  ۲۶اسفند
به میزبانی قزاقستان انجام شد .در آخرین روز مسابقات دو
دیدار نهایی انجام شد .هند با نتیجه  ۴۱بر  ۱۸مقابل تایلند و
قزاقستان با حساب  ۲۹بر  ۲۲برابر ازبکستان به برتری رسیدند.
تیم ملی هندبال دختران ایران نیز با سه پیروزی مقابل
ازبکستان ،هند و تایلند و یک شکست مقابل قزاقستان و با ۶
امتیاز ،روز یکشنبه به کار خود در این رقابتها پایان داد و با
کسب اولین مدال و سهمیه جهانی آسیا شگفتیساز و تاریخ
ساز شد .با توجه به تساوی امتیازهای ایران و هند و با توجه به
تفاضل گل بازیهای رو در رو ،تیم هند اول و تیم ایران دوم
شدند و سهمیه مسابقات قهرمانی جهان  ۲۰۲۲اسلونی را کسب
کردند .قزاقستان نیز در این مسابقات سوم شد.
سیده لیال حسینی ،هدیه ویسی ،معصومه قنبری ،هانیه
کریمی ،غزل عادلی ،مرضیه قاراخانی ،مبینا حسننژاد ،مهربان
بدوی ،نگار زندهبودی ،مائده شهبازی ،سارا موس یزاده ،هستی
دوخایی ،الناز یارمحمدی توسکی ،آرزو بهمئی ،فاطمه مریخ و
شهرزاد نصوحی  ۱۶بازیکن تیم ملی هندبال دختران ایران در
اینمسابقات بودند .هدایت تیم ایران را غالمعلی اکبرآبادی،
مهسا معتمدی ،زهرا احمدی نیا ،آزاده گیالنی به عهده داشتند.
* رتبهبند نهایی مسابقات هندبال قهرمانی آسیا دختران جوان:
 -۱هند  ۶امتیاز
 -۲ایران ۶ ،امتیاز
 -۳قزاقستان  ۶امتیاز
 -۴ازبکستان  ۲امتیاز
 -۵تایلند صفر امتیاز
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بهمناسبت سالرو ِز شهادت دالو ِر دیار چیچست «محمدرضا قلندری»؛

شهداء طلیعهداران مجاهدت و شجاعت

اصغر قلندری  -به یقین که شهدای هشتسال دفاع مقدس طالیهداران
مجاهدت ،استقامت ،ایثار ،شهامت و عشق به والیت و انسانیت تمام عیار
بودند ،که نوشتن پیرامون حماسهآفرینیهای این سلحشوران و بزرگمردان را
برای نگارنده سخت و دشوار کرده است.
ماندهام در آستانه فرا رسیدن جشن بزرگ نیمهشعبان ،بهار و نو شدن سال
که تقارن دارد با سالروز شهادت پسر بزرگم محمدرضا که در  ۲۴اسفند ۱۳۶۶
همراه با لشکر  ۷۷خراسا ن در آخرین عملیات مرصاد بر اثر اصابت گلوله
خون پاکش دشتِ فکه را رنگین
منافقین کوردل به فیض شهادت نائل شد و ِ
ساخت چه بنویسم!
نوشتنی که از سرِ دل نباشد ،سختترین کاری است که به اجبار باید به آن
پرداخت .آنهم برای نویسندهای که بیش از نیم قرن ،هرگاه دست به قلم
میشد ،با حوصله و از سر میل مقالههای فرهنگی ،ورزشی ،هنری و اجتماعی
را به رشته تحریر در میآورد و بعنوان یک خبرنگا ِر تحلیلگر در خدمت جامعه
مردمی بود ولی امروز ،برای نوشتن چند سطر کوتاه در رسای فرزند دلبند و
عزیز سفر کرده اش عاجز و درمانده است.
نویسندهای که ،در روزهایی که اکثر هموطنان ،خود را برای برگزاری جشن
بزرگ نیمهشعبان ،شب چهارشنبهسوری آماده میکنند و به استقبال سال نو
میروند عاجز از نوشتن شده! زیرا هوای حوصلهاش ابری است ،کدام درد بدتر
از این ،برای یک عاشق نوشتن میتواند وجود داشته باشد؟
چرا که برای نوشتن شرایط روحی و احساس هم باید فراهم باشد .هیچ کاری
هم سختتر از نوشتن از سر اجبار نیست!
به هر تقدیر با دلتنگی و غم جانکاهی که  ۳۴سال بر دل حقیر سنگینی
میکند باید بطور اختصار از دالور مرد کرانههای نیلگون دریاچه چیچست
«ارومیه» شهید واالمقام محمدرضا قلندری بنویسم که دوازدهم اسفند۱۳۴۴
در شهر شهیدان گرانسنگ و الگوهای ناب و انسانهای وارستهای همچون
سرلشکر مهدی باکری فرمانده لشگر عاشورا وبرادران پر صالبتشان علی و
حمید و همچنین مهندس امینی چشم به جهان گشود و در تاریخ  ۲۴اسفند
 ۱۳۶۶در روزهای آخر خدمت سربازی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
ماندهام چه بنویسم که حمل بر خودستایی نباشد ،آنهایی که با این شهید
از نزدیک آشنایی داشتند ب ه خوبی میدانند ،محمدرضا چون کوهی استوار
و مقاوم و چون دریایی صبور و صابر ،آرام و پرصالبت بود و زندگی دوران
کودکی ،نوجوانی و جوانی را با تمام مشکالت و سختیهایش پشت سر نهاد و
پس از اخذ دیپلم ،داوطلبانه برای انجام خدمت مقدس سربازی همت گمارد.
رزمنده پرتوان و دالور مرد کرانههای نیلگون دریاچه ارومیه ،به تواضع و
فروتنی زبانزد خاص و عام و جوانمردیاش ضربالمثل و دالوریهایش مایه
شور و شوق همرزمانش بود.
شهید محمدرضا قلندری بنا به نوشته فرماندههانش ،دالورانه در جبهههای
جنگ تحمیلی با متجاوزان و مزدوران بعثی عراق جنگید و پس از نجات
پنجتن از همرزمانش که بر اثر اصابت ترکشهای خمپاره مجروح شده بودند،
به ضرب گلوله خائنین به وطن عزیزمان ایران و اصابت تیر منافقین کوردل
که خود را مجاهدین خلق و حامیان ملت شریف ایران مینامند با قبول
ندای حق ،به لقای معشوق نائل شد و خون پاکش دشت فکه «عین خوش»
خوزستان را رنگین ساخت.
حال نگاهی گذرا داریم به چکیدهای از وصیتنامه این شهید بزرگوار:
«اکنون که دوران پرشکوه امتحان الهی فرا رسیده است و این دنیای فانی و
زودگذر را پشت سر مینهم تا بسوی معبود و دنیایی که وصال معشوق را
نوید میدهد برسم ،از تو ای پدر مهربان و مادر گرامی که با همه وجودتان
کوشیدید تا احساس کمبود مادری نکنم  ،حاللیت میطلبم و در این دمادم
آخر انتظار دارم مرا ببخشید که میترسم بدون جلب رضایت شما عذر تقصیرم
در پیشگاه الهی مقبول نباشد».
یادش گرامی و راهش پر رهرو...

