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نویسنده

این مقاله با چند سئوال کلیدی آغاز میشود .چه معیارهایی
برای سنجش کارآمدی یا ناکارآمدی مدیران در حوزه پذیرش
مسئولیتهای شغلی در بخشهای مختلف دولتی یا
ً
اساسا چه
وابسته به دولت مدنظر نهاد بازرسی قرار دارد؟
تعاریفی برای تمیز مدیران کارآمد از مدیران نا کارآمد وجود
دارد؟ برای چه کسی از اتالق کارآمد و برای چه افرادی با
چه مشخصاتی از واژه ناکارآمد استفاده میشود؟ آیا اساسا
ً
اساسا سنجشی انجام
معیاری برای سنجش وجود دارد یا
میشود؟ آیا بانک اطالعاتی مشخصی برای دستهبندی
اطالعات مدیران ،تخصص ،حرفه ،میزان اطالعات ،رشته و
تواناییهای فردی و اجتماعی ایشان در انجام امور محوله
وجود دارد؟
در این مجال تالش میکنم به موضوعی وارد شوم که
کمتر مورد توجه ساختار اداری و نظارتی کشور در تعیین
شاخصهای کارآمدی یا نا کارآمدی برای بررسی ،تشخیص،
تعیین و انتصاب یا عزل مدیران قرار میگیرد؛ یا بهتر است
ً
اساسا با بیتوجهی کامل به کنج اهمیت حواشی
بگویم
بر متن خزیده و سالهاست از دیدهها پنهان شده است .به
منظور قوام هرچه بهتر بحث قسمت مشخصی از ساختار
اداری و دیوانی موجود در بسیاری از دستگاههای دولتی یا
سازمان خصوصی وابسته به دولت را انتخاب و بنا به هدف
این نوشتار مورد مداقه و بررسی قرار میدهیم.
ساالنه مبالغ هنگفتی از منابع مالی کشور صرف اختصاص
و تامین بودجه مورد نیاز برای اجرای طرحهای اقتصادی،
فرهنگی و اجرایی کشور میشود .بسیاری از این قبیل مبالغ
بعد از طی مراحل و فرایندهای گوناگون و ً
گاها زمان بر از
دل کاغذها ،امضاها و حافظه رایانهها بیرون میآیند تا به
صورت لایر ،دالر ،یورو یا نفت در برابر این و آن ،صرف اجرا
و انجام کارها شوند.
هر آینه با ساختاری کامال شکلی بر پایه محاسبات عددی
و علم ریاضی در حد تشخیص کوچکتر از بزرگتر در مناقصه
و بزرگتر از کوچکتر در مزایده ،به همراه برخی تعاریف
ساده برای ردهبندی معامالت ،موصوف به تفاوت در نحوه
یا اجرای تشریفات مقرر قانونی ،مواجه هستیم .در عرف
اداری کشور مدیری کارآمد شناخته میشود که برای صرف
بودجههای تخصیصیافته شکل کارها را رعایت کرده باشد،
نه صحبتی از کیفیت وجود دارد نه تاملی در مفهوم فایده
و سود!
یکمثال عینی؛ در یکی از دستگاههای دولتی امکانی برای
سرمایهگذاری و ساخت پروژههای ساختمانی وجود دارد.
این نهاد مالک یکقطعه زمین به مساحت  ۲۰۰۰متر مربع

روزنامه

پنج شنبه  26اسفند  -1400شماره 983

3

چهل گره در کار مدیران!

اکرآمدی یا نا اکرآمدی؟

در بافت مرغوب شهر یزد است .مدیر مربوطه مصمم است
با تامین منابع مالی و انتخاب پیمانکار به کارزار ساخت
ک مجتمع تجاری با چند باب مغازه و اندکی فضای
ی 
مشاعی وارد تا سازمان وی از محل سود اجاره یا فروش
مغازهها منفعت کسب نماید .در معادله میان کوچکتر و
بزرگتر پیمانکار انتخاب و عملیات ساختمانی آغاز میشود.
ساختار اداری پیچ در پیچ در سامانه مالی این نهاد دولتی
به بروز اختالل در پرداخت تمام صورت وضعیتهای موقت
پیمانکار منتهی میگردد .اینپروژه ناظر دارد و علیالقاعده
کارها به لحاظ کمی و کیفی در مقابل چشم وی انجامشده
اما در عرفی نابخردانه یکی از روشهای اثبات حضور و
اعالم وجود ناظر به اصطالحی تحت عنوان قرمز کردن
صورت وضعیت مرتبط میشود .ناظر خود را مکلف و مقید
میداند تا به هر قیمتی چند آیتم را کم یا حذف کند و این
یعنی وی حضور داشته ،وجود داشته و کار تحت نظارت
وی به انجام رسیده است .به زعم نگارنده که خود دستی بر
آتش پروژههای عمرانی
دارد؛ اگر ناظر بهصورت
همزمان از سه نعمت
تعهد ،تخصص و سالمت
برخوردار و بر این اساس
بر کار پیمانکار نظارت
کرده باشد چه دلیلی
دارد برای اثبات حضور
یا وجود به قرمز کردن
صورت وضعیت روی
آورده تا اینکه به گونهای
عمل نماید که پیمانکار
خود را مکلف و موظف به ارائه مقادیر واقعی در صورت
وضعیت فرض نماید؟ مجموعه این عوامل دست به دست
هم می دهد تا عملیات اجرایی به درازا کشیده و به تعویق
در تحویل پروژه دچار شویم.
فارغ از موضوع با اهمیت تحمیل هزینههای مازاد ناشی
از تعدیل و تورم در متن تاخیر حادثه در تحویل پروژهها،
طوالنی شدن فرایند ساخت ،اجرا ،پایان و تحویل ارمغانی جز
تاخیر در بهرهبرداری از پروژهها به بار نمیآورد .در هیچیک
از تحلیلهای آماری یا در مقوله کنترلها و بازرسیهای
رایج ضرر وارده ناشی از تاخیر در بهرهبرداری مورد محاسبه
قرار نمیگیرد .یعنی هرگز مشخص نمیشود ضرر مالی
متاثر از تاخیر در بهرهبرداری از پروژهها چه میزان است .به
مثال عینی خود باز میگردم؛ ناظر پروژه به انحاء مختلف
به دنبال قرمز کردن آیتمهای صورت وضعیت است .فرایند
انجام کار کند یا متوقف شده است ،کل مبلغ اختالفی

بین ناظر و پیمانکار در مجموع صورت وضعیتهای موقت
پنجاهمیلیون تومان است با این وصف استفاده از دو هزار
متر مربع فضای قابل بهرهبرداری با کاربری تجاری با مشکل
مواجه شده است .ارزش اجاره ماهانه هر متر مربع واحد
تجاری در محل وقوع این ملک حداقل  ۳۰۰.۰۰۰تومان
است ،با این فرض مجموع اجاره ماهانه قابل اخذ در این
مجموعه به میزان  ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان برآورد میشود .ماجرا
جالب شد ،یکاختالف  ۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومانی با ایجاد تاخیر در
پایان کار و آغاز بهرهبرداری از ساختمان جذب درآمد چند
برابری از محل دریافت اجارهبها را کامال زمینگیر نموده
است!
در رویهها و روالهای نظارتی منبعث از حضور نهاد
بازرسی و بازرسی کل کشور کمتر به این قبیل موضوعات
توجه میشود .در اصل به نظر میرسد مدیرانی که کمتر
تن به امضاء ،تایید ،تصمیم و عمل در محدوده وظایف
و اختیارات قانونی خود برای اطمینان از ایجاد بهرهوری
مناسب میدهند ،بسیار
کمتر از مدیران فعال در
دایره بررسیهای بازرسی
و انشای گزارشات در
معرض پیگیری و پیگرد
قرار میگیرند.
در زندگی روزمره بارها با
ترکیب واژههای حیف
و میل مواجه شدهایم.
حیف به مفهوم تباهی و
میل با مضمون دستیابی
به کار میرود .ساختارها
و روالهای رایج در حوزه کنترل و بازرسی برای جلوگیری
از وقوع پدیده میل به وجود آمدهاند ،در عمل کمتر ترتیبی
برای جلوگیری از پدیده حیف مشاهده میشود .در همان
مثال عینی دستگاه مربوطه در وقوع حیف چند برابر وقوع
پدیده میل متضرر شده ،اما تمام ساختارهای نظارتی به
ابزارهای کاربردی برای جلوگیری از وقوع پدیده میل مسلح
شدهاند ،با این اوصاف بسیاری از مدیران خود را مکلف و
مقید به استفاده از سپرهای دفاعی در برابر جنگ افزارهای
بازرسی فرض میکنند و بجای پذیرش مسئولیت و تسهیل
شرایط برای جلوگیری از پدیده حیف به ایجاد روالها،
رویههای و اثبات اقدام در برابر وقوع پدیده میل پیش
میروند .اهمیت ماهیت انجام کارها در حوزه بهرهوری و
ارتباط آن با انجام سریع ،به موقع و حسابشده کارها جای
خود را با دقت در صحت اجرای آداب اداری برای رعایت
اصول مرتبط با شکل انجام کارها تعویض می کند.

در ساختار اداری کمتر از مدیران پرسیده میشود چرا در
جریان خودداری یا تاخیر از امضای فالن نامه باعث شدی
چنین خسارتی به بار آید؟ اما قطعا از ایشان سئوال میشود
چرا فالن نامه را امضاء کردی ،چرا در زمان محدود و سریع
بررسی و امضاء کردی؟ ما گزارش داریم آیا سودی از عواید
مالی موجود در امضای این برگه نصیبت شده است؟
شما مخاطب گرامی را به مداقه روی اصل ماجرا تمیز
مفهوممد نظر این مقاله با رخدادهای سوءاستفاده از جای
و جایگاه دعوت میکنم .با نهایت احترام ما در کشوری
زندگی میکنیم که مسیر ارتقاء شغلی ،مصونیت و عد م
پاسخگویی در قبال تعهدات فعلی و قبلی از ایستگاه
خودداری در پذیرش مسئولیت و از سر بازکردن میگذرد.
هرچه کمتر تن به امضاء دهی و هرچه کمتر امضایی
داشته باشی که موید تایید است به همان انداره بیدردسرتر
و راحتتر در پست خود باقی میمانی یا با پیشنهاد ترفیع
مواجه میشوی ،اینتقدیری است اجباری که از حضور در
نظام اداری ایران نصیب بسیاری از کارمندان و مدیران ادوار
مختلف شده است .این است که هرچه پیشتر میرویم،
علیرغم گسترش ساختارهای نظارتی کمتر تغییری
در روش اجرا و عمل ساختارهای دولتی برای تضمین
بهرهوری اقتصادی و اجتماعی از پروژهها و جلوگیری از
وقوع پدیده حیف مشاهده میشود ،به گونهای که هرچه
بیشتر کار کنی بیشتر در مظان اتهام قرار خواهی گرفت
و با اشکال و اختالل در ارتقاء و حفظ جایگاه شغلی خود
مواجه میشوید.
طی سالهای اخیر در مواجهه با ارتقاء و تثبیت مدیرانی در
جایگاهها و مشاغل مختلف شگفتزده شدهایم که بزرگترین
ویژگی آنها در زمان اشغال جایگاه قبلی به خودداری از
انجامکارها مرتبط بوده ،شاید به خیال خود یا نهاد نظارتی
از ریخت و پاش  ۱۰۰۰تومان در حوزه مبارزه با پدیده
میل جلوگیری کردهاند اما به دلیل فقدان تعهد کافی در
تشخیص شرایط باعث هدر رفت میلیونها تومان از اموال
بیتالمال شده اند.
این متن همزمان با آغاز پانزدهمین قرن هجری خورشیدی
با امید نویسنده به ایجاد تغییر در نگاه ،دیدگاه و بازنگری
روابط حاکم بر نهاد نظارتی ادارات دولتی و دستگاههای
اجرایی وابسته به دولت و سازمان بازرسی کل کشور برای
شناخت عملکرد مدیران و تمیز مدیران کارآمد از مدیران
نا کارآمد به منظور درج در روزنامه دنیای هوادار به رشته
تحریر درآمد.
سالی خوش را برای عموم هموطنان و مخاطبان
محترم اینروزنامه آرزو میکنم .به امید روزهای خوب
در سال ...۱۴۰۱

بازرگانی

«گمرک ایران» اعالم کرد:

تجارت  ۴۶میلیارد دالری ایران با  ۱۵همسایه
لطیفی -سخنگوی گمرک ایران -اوضاع تجارت ایران با ۱۵
کشور همسایه در  ۱۱ماه اول امسال را تشریح کرد که نشان
میدهد در این مدت به  ۴۶.۲میلیارد دالر رسید ،در صورتی
که در مدت مشابه سال قبل این میزان  ۳۲.۴میلیارد بود و
نزدیک به  ۱۴میلیارد دالر افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش ،از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه۹۲ ،
میلیون و  ۲۵۶هزار و  ۲۱۹تن کاال به ارزش  ۴۶میلیارد و
 ۲۴۵میلیون و  ۷۱۶هزار و  ۶۳دالر بین ایران و  ۱۵کشور
همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل۱۶ ،
میلیون و  ۷۱۲هزار تن کاال و  ۱۳میلیارد و  ۷۸۳میلیون
دالر بیشتر تبادل شده که با رشد  ۲۲درصدی در وزن و ۴۲
درصدی در ارزش کاالهای تبادل شده همراه بوده است۷۰ .

میلیون و  ۲۵۹هزار و  ۶۳۶تن کاال به ارزش  ۲۳میلیارد و
 ۵۲۸میلیون و  ۴۲۸هزار و  ۲۵۷دالر ،سهم صادرات ایران
به کشورهای همسایه بوده که  ۱۳درصد در وزن و  ۲۸درصد
در ارزش نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.
در خصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه نیز
عراق با هشت میلیارد و  ۲۲۲میلیون دالر و رشد ۲۰
درصدی ،ترکیه با پنج میلیارد و  ۶۰۷میلیون دالر و رشد
 ۱۵۱درصدی ،امارات با یک میلیارد و  ۹۱۲میلیون دالر و
رشد یک درصدی ،افغانستان با یک میلیارد و  ۶۵۵میلیون
دالر و کاهش  ۲۱درصدی و پاکستان با یک میلیارد و
 ۱۲۹میلیون دالر و رشد  ۲۵درصدی ،به ترتیب پنج مقصد
صادرات کاالهای ایرانی به همسایگان بود.

طبق این گزارش ،عمان با  ۶۳۸میلیون دالر و رشد
 ۶۳درصدی ،روسیه با  ۵۳۹میلیون دالر و رشد ۲۰
درصدی ،آذربایجان با  ۴۹۲میلیون دالر و رشد پنج
درصدی ،ترکمنستان با ۳۰۰میلیون دالر و رشد ۱۶۰
درصدی ،ارمنستان با  ۲۷۹میلیون دالر و کاهش دو
درصدی ،قزاقستان با  ۱۶۵میلیون دالر و رشد ۴۳
درصدی ،کویت با  ۱۳۹میلیون دالر (بدون تغییر) ،قطر
با  ۱۲۵میلیون دالر و کاهش  ۲۱درصدی ،بحرین با
 ۸.۱میلیون دالر و رشد  ۱۱درصدی و عربستان با ۴۲۹
هزار دالر در رتبه های بعدی خرید کاالی ایرانی در بین
همسایگان قرار دارند.
واردات از کشورهای همسایه نیز این گونه بوده که از

ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۲۱ ،میلیون و  ۹۹۶هزار و
 ۵۸۳تن کاال به ارزش ۲۲میلیارد و  ۷۱۷میلیون و ۲۸۷
هزار و  ۸۰۶دالر ،کاالی مورد نیاز کشور از طریق کشورهای
همسایه تامین شد که نسبت به مدت مشابه ۶۵ ،درصد در
وزن و  ۶۲درصد در ارزش افزایش داشته است.
بر این اساس ،امارات با فروش  ۱۴میلیارد و  ۵۶۶میلیون
دالر و رشد  ۷۲درصدی ،ترکیه با  ۴میلیارد و  ۷۰۳میلیون
دالر و رشد  ۲۲درصدی ،روسیه با یک میلیارد و ۴۵۱
میلیون دالر و رشد  ۵۲درصدی ،عراق با یک میلیارد و ۴۹
میلیون دالر و رشد  ۷۸۰درصدی و عمان با  ۵۱۵میلیون
دالر و رشد  ۲۷درصدی ،پنج کشور تامین کننده کاالهای
مورد نیاز کشور در بین همسایگان بودند.
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ت آیتاهلل سید محمدعلی علویگرگانی
درگذشت عالم ربانی حضر 
مرجع عالیقدرشیعیان جهان را تسلیت میگوییم
خاکریز خاطرات

ابوالفضلعلیحسینی
نویسنده

هنوز قله های «سهند» پر برف بود ،چند روزی از عید آن سال
نمیگذشت که صدای گریه نوزادی در فضای خانه «باکریها»
پیچید .میاندوآب شهری که در دل سیمینه و زرینهرود جا
خوش کرده بود به پیشواز بهار  ۱۳۳۳میرفت تا ریشههای
درختان آلبالو ،سیب و هلو جانی دوباره بیابند .فریاد «مهدی»
با رود عجین میشد و در پیچ
و خم آن شتابان به سوی
دریا میرفت .کودکی که
مادرش را زود از دست
داد ،اما رگههای مذهب در
سالهایزندگیهمراهش
بود و میتوانست حس
عدالتجویی را در وجودش
روشن نگه دارد.
«علی» برادر بزرگترش با
فعالیتهای

اجتماعی

برای «برادر مهدی»؛

خدایا مرا پاکزیه بپذیر
لحظات خوب و خوش برادر مهدی با بسیجیان لشکر  ۳۱عاشورا بود ،خاکی و پاک که با همه خستگیهایش
چشمانش ستاره میزد .او ِ
مرد عمل بود ،تا وقتی خبر شهادت برادرش حمید را در عملیات خیبر شنید و در برابر
درخواست نیروها که میخواستند پیکر او را از خط برگردانند ،از پشت بیسیم فقط این جمله را شنیدند« :همه آنها
برادرهای من هستند اگر توانستید همه را برگردانید حمید را هم بیاورید ».بیتالمقدس ،رمضان ،مسلمبن عقیل،
والفجر مقدماتی ،والفجر  ۱تا والفجر  ۴و خیبر عملیاتهایی بودند که تحت فرماندهی او قرار داشتند.
سیاسی علیه رژیم پهلوی و شهادتش به دست عوامل شاه
توانست مسیر حق را در دل مهدی شعلهور سازد .او با تحصیل
در رشته مکانیک در دانشگاه از مبارزه غافل نبود و به همراهی
برادر دیگرش «حمید» در اوج مبارزات و در خفقان ستم شاهی
قرار داشتند؛ با پیروزی انقالباسالمی و تشکیل سپاه پاسداران
و آغاز جنگ تحمیلی ،دغدغههای بزرگتری داشت تا به کشور
خدمت کند و بهمنظور برپایی پرچم اسالم هر چه در
توان دارد به میدان بیاورد به سپاه پیوست
و لشکر  ۳۱عاشورا را پدید آورد.
برادر مهدی با عبور از کنار
سمتهایی چون شهردار،
دادستانی و ...فرماندهی
لشکر همیشه پیروز ۳۱
عاشورا را به دوش کشید
و راهی جبهههای جنوب
شد .او حتی با قرار دادن
«کلت کمری» خود به
عنوان مهریه همسر ،نشان

داد که مرد لحظههای خطر و مومن واقعی است .مردی که
دوست داشت جهادش را با همسرش تقسیم کند .همسری
که دوشادوش آن مر ِد خدایی وجب به وجب جبهههای جنوب
را از سر گذراند.
لحظات خوب و خوش برادر مهدی با بسیجیان لشکر ۳۱
عاشورا بود ،خاکی و پاک که با همه خستگیهایش چشمانش
ستاره میزد .او مر ِد عمل بود ،تا وقتی خبر شهادت برادرش
حمید را در عملیات خیبر شنید و در برابر درخواست نیروها
که میخواستند پیکر او را از خط برگردانند ،از پشت بیسیم
فقط این جمله را شنیدند« :همه آنها برادرهای من هستند اگر
توانستید همه را برگردانید حمید را هم بیاورید ».بیتالمقدس،
رمضان ،مسلمبن عقیل ،والفجر مقدماتی ،والفجر  ۱تا والفجر ۴
و خیبر عملیاتهایی بودند که تحت فرماندهی او قرار داشتند.
کسانی که با او زیستند بسیجیانی بودند که اندک غذای خود را
با هم تقسیم و همچون امام سجاد(ع) با هدیه غذای خود به
دیگران احساس لذت میکردند .صداقتی که در رفتار و حس
حقجویی برادر مهدی بود ،همه را جذب میکرد او هیچ چیزی
را برای خودش نمیخواست و برای خدا کار میکرد .در عملیات

دیدگاه

بدر در اواخر سال  ۱۳۶۳که لشکر در تیررس بعثیها بود و
جزیره مجنون زیر پدافند آنها قرار داشت ،فرمانده دوشادوش
بچههای لشکر در حال مبارزه بود .او عقیده داشت فرمانده باید
خودش در صف اول باشد!
آنها که در محاصره دشمن قرار داشتند و حلقه هر لحظه
تنگتر میشد ،درخواست «احمد کاظمی» را که پشت بیسیم
داد میزد ،از دجله عبور کن ...فاصلهای نیست ...تا به خط دوم
و امن برسی و نجات پیدا کنی را نپذیرفت .اون نمیخواست
نیروهایش را تنها رها سازد که با اصابت تیر مستقیم دشمن
به شهادت رسید.
خبر که پیچید گویا زمان ایستاد ،همه احساس تنهایی کردند.
گویی پشتشان خالی شد .تیمی از نیروها با قایق پیکر
بیجانش را برمیگرداند که هدف شلیک آرپیجی عراقیها
قرار گرفتند و به آبهای هورالعظیم پیوستند .کودکی که میان
 ۲آب زاده شد و با آبها به دریا پیوست .آخرین دست نوشته
برادر مهدی این بود؛ «خدایا مرا پاکیزه بپذیر»...
این یادداشت توسط یکی از رزمندگان پیشکسوت لشکر ۳۱
عاشورا نوشته شده است

ِ
شرح یکمفهوم؛
اندرحکایت
ِ

ما و توسعه شهری...
داود مبهوت
نویسنده و روزنامهنگار

یکی از دغدغههای مهم هر شهروندی ،دل نگرانی برای پیشرفت
محل سکونتش است و رفع بهینه این اضطراب در بُعد َکالن
میتواند به توسعهملی و ایجاد آرامش برای تمام افراد جامعه
منتج شود .اما در قیاس محدودتر اذعان میگردد آبادنی یک
ُکل ،از حاصل جمع آبادانی و رفاه زیر مجموعههایش حاصل
خواهد شد .توسعه متوازن در روستاها و شهرها را میتوان به
نحوی رمز تعالی و دستیابی جامعه به چشماندازی روشن در
آیندهبرشمرد.
اجتماعی که خواهان سربلندی و کسب موفقیت در رقابت با
بیشمار کشور ساکن بر روی کرهزمین است باید در تمامی
ابعاد و زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری به شکل
متعادل رو به ترقی باشد و نه فقط ابعادی خاص .به طور مثال؛
نمیشود از توسعه دولت الکترونیک در جامعه صحبت کرد؛ اما
با نزدیک شدن به ایام پایانی سال شاهد بود که اینترنت ادارت
و عابر بانکها به هر دلیلی در سینهکش سرباالیی نفسشان به
شماره افتاده است.
و یا خطوط تلفن ثابت و همراه در تداخل با یکدیگرند .یا
صحبت از نظارت بر کاالهای اساسی و روزانه مردم انجام
شود؛ اما قیمت یک جنس واحد در فاصله بین چند مغازه
با اختالف فاحش به مشتری فروخته گردد و ...همچنین
باید گفت توسعه در بین کشورها را میتوان مثل یکرقابت
برشمرد .رقابتی که خواهی و نخواهی وجود داشته ،دارد و
خواهد داشت .مسابقهای که موفقیت در آن نتیجهاش رضایت
شهروندان از دولتها و باعث سرافرازی و فخر دولت موفق در
مجامعبینالمللیاست.

ً
اصوال با میزان امکانات رفاهی و فرهنگی که حکومت ها برای
اذعان میشود که مولفه توسعه و پیشرفت
شهروندان خود به ارمغان میآورند ،سنجیده میشود .بطور مثال این رفاه را میشود در برخی از مولفههایی چون:
صنعت ،آموزش و تحصیل رایگان ،حضور مستمر و نقشآفرین شهروندان در مسائل و تصمیمات سیاسی ،تامین امکانات
تفریحی کمهزینه و متناسب برای تمام اقشار جامعه ،مسائل نظامی و ...خالصه کرد.
اذعان میشود که مولفه توسعه و پیشرفت اصو ًال با میزان
امکانات رفاهی و فرهنگی که حکومت ها برای شهروندان
خود به ارمغان میآورند ،سنجیده میشود .بطور مثال این
رفاه را میشود در برخی از مولفههایی چون :صنعت ،آموزش
و تحصیل رایگان ،حضور مستمر و نقشآفرین
شهروندان در مسائل و تصمیمات سیاسی،
تامین امکانات تفریحی کمهزینه و
متناسب برای تمام اقشار جامعه،
مسائل نظامی و ...خالصه کرد.
اگر جامعه را به پیکره کامل
یکانسان تشبیه کنیم؛ چنانچه هر
یک از اجزاء آن در محل خود قرار
نگیرند و یا به میزان کافی از ُرشد
ً
نتیجتا ما با
مناسب بهرهمند نباشند،
جسمی ناهنجار(آنومی) مواجه خواهیم
بود .جسمی که حتی از جنبه زیبایی شناسانه
نیز چشم نواز نخواهد شد؛ چه رسد به متوقع بودن
پیشرفت و توسعه برای آن.
حال اگر یک شهر را بهعنوان عضوی از این پیکره(جامعه) دارای
روح و حیات مدنظر قرار دهیم؛ به تبع این جسم جاندار هم
نیاز به رسیدگی و حتی درمان بیماری در زمانهای بحرانی

دارد .در این شهر هریک از اجزاء یعنی مسئوالن ،خانوادهها و
ً
مجموعا افراد ساکن در آن تعهدی درباره رسیدگی به جامعه بر
دوش دارند .تعهدی که نه میتوان از انجامش شانه خالی کرد
و نه آن را به تعویق افکند.
در شهر و در بعد کالن جامعه مذکور ،مسئوالن بنابه
نوع ُشغل ُم َح َولِه و شهروندان نیز در چارچوب
اخالق و قواعد زندگی باید نسبت به
مسائل جاری اهتمام ورزند و در رفع
مشکالت تالش کنند .اما و اما؛
مشکل توسعه شهر و ُرشد نامتوازن
جامعه از جایی آغاز میشود که بنا
به نظریه سیستمی هر یک از اجزاء
این پیکره واحد در محل خود عملکرد
مناسبی نداشته باشند .در این شکل
خروجی سیستم بهینه نبوده و نشان از
اتالف بهرهوری دارد .همین امر میتواند باعث
گردد تا عدم کارکرد مناسب به دیگر قطعات سیستم نیز
ً
نتیجتا باعث شود تا کل پیکره بیمار و ناکارآمد
تسری یافته و
گردد .در یک مثال میتوان چنین عنوان کرد؛ اگر بطور مثال من
شهروند زبالههای خانه را بجای ریختن در سطل مخصوص ،در
کنار راه بیندازم؛ آیا جز این که باعث افزایش زحمت پاکبانهای

عزیز شده و آلودگی محیط زیست را برای محل زندگی خود و
همشهریان به َارمغان آورم دستاورد دیگری داشتهام؟
من فعال رسانهای معضلی را در سطح
آیا اگر بطور مثال ِ
شهر ببینم و از انعکاس آن به مسئوالن دریغ کنم ،میتوان
امیدوار بود که آن مشکل در کوتاهترین زمان رفع شود؟ اگر من
مسئول ،درصورت انعکاس منصفانه مشکالت جامعه توسط
رسانهها ،بدون بهرهمندی از سعه صدر ،رنجیدهخاطر شده و
درپی ایجاد مانع و اختالل در روند اطالعرسانی شفاف گردم،
آیا با این عمل در حال تسریع در روند توسعه فرهنگی شهر
هستم یا اخالل در آن؟ آیا من نانوا که باید محیط پخت نان را
عاری از هرگونه موارد غیربهداشتی کنم با پشت گوش اندازی
از وظیفهام شانه خالی کنم ،میتوانم مدعی شوم در راستای
توسعه گام برمیدارم؟ و الی ماشاءاهلل مثالهای دیگر...
پس باید گفت توسعه متوازن در سطح کالن از اجزایی تشکیل
شده است که با کنارهم قرار گرفتن مناسب و دقیق آنها
میشود امیدوار بود تا پیشرفتی حاصل آید .توسعه امری
دفعتینی و حادث نیست بلکه نیازمند به برنامه بلندمدت و
همکاری نخبگان فکری ،ابزاری و مردمی دارد.
پس هریک از ما بنا به جایگاه و وظیفه برای توسعه شهر
و جامعه بکوشیم تا در کمترین زمان ممکن شاهد اعتالی
کشورمان در ابعاد گستردهتر باشیم.

روزنامه

«سعید جابری انصاری»

فرهنگی

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز-به دیدار پدر شهیدان چپردار رفت.
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یادداشت مدیرمسئول

با هر مشقتی که بود ،تمام شد؛

ویل «ما» هنوز زندهایم...

مهرداد تیموری
مدیرمسئول

ُخب ،اینیکی هم تمام شد ،با هر رنج و محنتی که بود!
سال اخیر ،تحتتاثیرِ شیوع همان
 ۱۴۰۰هم مانن ِد یکیدو ِ
ً
دقیقا شبیه به
ویروس شاخدا ِر منحوس قرار گرفت ،البته
ِ

تمامِ اینسالها ،مملو از تناقضهای ترسناک! از مر ِز باریکِ
میان امید و ناامیدی.
مرگ و زندگی تا فاصلهی اندک ِ
سخت است اما خیلیها دیگر در جم ِع ما نیستند ،از «محمد
اکرمیه» و «مرتضی قنبرپور» تا «محمد نوری» .همانرفقای
درس زندگی آموختیم،
جانی که
سالیان سال در کنارشان ِ
ِ
گرچه نیک میدانیم که عظمتِ هیچصبری از وسعتِ غمِ
دادن یاران و عزیزان نمیکاهد ،اما چهکنیم که در
از دست ِ
اینسالهای غریب ،تنها یاد گرفتیم با تمامِ نامالیماتِ
روزگار کنار بیاییم.
بگذریم ...امسال  ۲۶۹شماره از روزنامه «دنیای هوادار» را
منتشر کردیم! البته فراموش نمیکنیم که کرونا و مشتقاتِ

جان رسانهها را هم مانن ِد بسیاری از اصناف گرفت،
آنِ ،
هرچند دیوا ِر ما همچنان از همهجا کوتاهتر است و اینمر ِز
ماحصل تمامِ آن «نباید»هایی است که طی
ورشکستگی،
ِ
اینسالها بر سر رسانهها آمد و همهی آن «باید»هایی است
که از این گوه ِر کمیاب دریغ شد.
حال ما هم مانن ِد معدود رسانههای «مستقل»
حقیقتا ِ
کشور ،دیگر خوش نیست .نه خبری از وامِ حمایت از
رسانهها با کارمز ِد  ۴درصدی شد و نه حتی صحبتی
از یککیلو سهمیه کاغ ِذ دولتی! هرچند در آخرین
ورژن این نبایدها ،آگهیهای دولتی روزنامههای چاپ
ِ
دیجیتال را هم که از قضا ،مور ِد تأیید وزارت فرهنگ و

ارشاد اسالمی هستند ،قطع کردند تا هوک آخر را زیر
چانهی رسانهها محکمتر کوبیده باشند .البته مرارتهای
مسئول چند رسانه را هم نباید
ُکد کارگاهی و مدیران
ِ
فراموش کرد که آنهم ،ما را از چندرغاز یارانه دولتی
محروم کرد .راستی! در این ساعتهای پایان سال ،نباید
از معضالت و ایرادات ششمین جشنواره رسانهای ابوذر
استان البرز میگفتیم؟ جایی که برخی به سواد ،ادب
و عدالت رسانهای ،معنای دیگر بخشیدند .البته باز هم
باید بگذاریم و بگذریم!
باری؛ ضمن تبریکِ نیمهشعبان و نورو ِز باستانی ،امیدواریم
در سا ِل آتی نیز ،در راستای حفظ رسالت قلم گام برداریم...

گزارش

چه خوب وعده میدهیم؛

«هاشمی» فخرعاکیس ایران است!

اصغر قلندری (نویسنده و روزنامهنگار)
از تکرار مکررات بیزاریم بهویژه در نوشتن از بیتوجهی
مسئوالن به تالشگران خستگیناپذیر عرصه رسانه ،که در
رسانههای مختلف؛ خبرگزاریها و صداوسیما و روزنامهها
قلمفرسایی میکنند و با وجود مشکالتِ عدیده ،تالش
و مجاهدت مینمايند ،اما چه میشود کرد که برحسب
وظیفه ناچاریم بار دیگر از بدعهدی مقامات بنویسیم که
اینبار ،قرعه فال بنام شهرداری منطقه  ،۶مجموعه تاریخی
تخت فوالد و اداره میراث فرهنگی اصفهان خورده است!
تا بنویسیم که پای معضلی به صورت «همیشگی» وجود
دارد و اینبار در حق پیر عکاسان اصفهانی رخنمایی میکند
که سالیان مدیدی است خانه بدوش و ُ
مستاجر می باشد!
دگر بار باید قلم خود را به این معضل بلغزانیم تا ضعفهای
فاحش ميراثداران فرهنگی استان اصفهان بیشتر آشکار
شود .سید عبداهلل هاشمینسب نمين ،پیشکسوت و
کهنسالترین عکاس کالنشهر اصفهان ،هنر مندی که تمام
عمر وجوانی خود را عاشقانه در امور فرهنگی ورزشی و
هنری صرف کرده وبی ادعا سعی در ترویج وآموزش هنر
عکاسی بطور رایگان به جوانان عالقه مند به فراگیری این
هنر ارزشمند در عرصه پرتالطم دارد که به داشتن گنجینه
ای گرانبها از عکسهای  ۷۰سال گذشته و دوربینهای
بسیار قدیمی عکاسی شهرت یافته است ،سفره دل خود را
این گونه باز کرد:

شهرداری منطقه  ۶اصفهان و مجموعه تاریخی تختفوالد
اصفهان از حدود سهسال پیش آرشیو ،گنجینه و مجموعه
شخصی من ،شامل چند میلیون عکس قدیمی و وسایل
عکاسی را با وعد ُه نگهداری در موزهای که قرار بود بنام بنده
ساخته شود ،تحویل گرفتهاند ،اما نه خبری از راهاندازی
چنین موزهای است و نه حاضرند این مجموعه گرانبها را
به من بازگردانند!
عکاس پیشکسوت اصفهان با بیان اینکه در سالهای
اخیر ،در اغلب اوقات خانهاش پاتوق عکاسان جوان بوده
که هرگاه به وسایل عکاسی نیاز داشتند ،به آرشیو من
پناه میآوردن د میگوید :دانشجویان نیز در ابتدای هر ترم
تحصیلی برای در اختیار داشتن این وسایل به من مراجعه
میکردند ،وسایل را امانت میگرفتند و پس از رفع نیاز
عودت میدادند.
استاد هاشمی در ادامه تصریح کرد :روزی تعدادی از
اساتید دانشگاه هنر که تمام عکسها ،صفحه و آرشیو ۷۰

ساله مرا در فضای مجازی مالحظه کرده بودند به دیدارم
آمدند و درخواست نمودند ،بخشی از آرشیو عکسها را
تحویل آنها دهم تا اسکن کنند و سپس در قالب کتاب
منتشر نمایند .اما اسفند سال  ۱۳۹۸که من هنوز برای
تحویل این آرشیو به دانشگاه اقدام نکرده بودم ،شهردار
سابق اصفهان به همراه شهردار سابق منطقه  ۶اصفهان و
مدیر وقت مجموعه تاریخی تخت فوالد به همراه مسئول
روابط عمومی شهرداری منطقه  ۶که در اصل واسطه این
دیدار بود ،به منزلم آمدند و درخواست کردند تمام آرشیو
عکس و وسایل عکاسیام  ،شامل  ۲۵لنز نیکون۲۵ ،
عدد دوربینهای مختلف آنالوگ ۶۲ ،آلبوم عکس قدیمی
همچنین  ۴۱هزار و  ۸۳۰حلقه فیلم آنالوگ ۴ ،میلیون
عکسهای مختلف ورزشی ،سهدستگاه پخش اسالید ،سه
عدد دوربین فیلمبرداری ،سه عدد پرده پخش اسالید۱۲۰ ،
نوع فیلتر عکاسی و سه عدد سهپایه دوربین را به شهرداری
تحویل دهیم تا در موزهای اختصاصی که قرار است به نام
خود من ساخته شود ،منتقل و نگهداری کنند و به غیر از
دانشجویان ،مردم و گردشگران نیز از این مجموعه دیدن
ُ
مجموعه تخت فوالد بنده را
نمایند .حتی روزی از طرف
دعوت کردند و به جایی بردند که کارگرانی در حال کار
بودند .آنجا به من گفتند که قرار است در این مکان ،موزهای
که دیوار شیشهای دارد بهنام شما ساخته شود .من نیز
باور کردم و به این امید که آرشیوم در موزهای اختصاصی
نگهداری خواهد شد ،پیشنهاد را پذیرفتم و مبلغ یکصد
میلیون تومان که خیلی کمتر از ارزش واقعی این آرشیو
بود را از شهرداری دریافت نمودم.
استاد هاشمینسب روایت میکند ،سهسال از این ماجرا
گذشته ،اما متأسفانه این مدت هیچ خبری از موزه
اختصاصی نبوده و شهرداری پیشنهاد انتقال این
گنجینه را به موزه عکس اصفهان که قرار بود
آرشیو تمام عکاسان در آن واقع شود را اعالم
کرد .استاد میافزاید :من با این تصمیم ً
جدا
مخالفت کردم و در این مدت مرتب پیگیر
بودم و تماس میگرفتم ،اما
پاسخی به من نمیدادند.
تا اینکه مدیریت
شهری اصفهان و مدیر
مجموعه تاریخی تخت
فوالد نیز تغییر کرد و
اینک شهردار جدید
منطقه  ۶اصفهان

و مدیر جدید مجموعه تخت فوالد و تیم قبلی شهرداری که
این آرشیو و وسایل را از ما تحویل گرفته اند ،میگویند که
از این پس برای پیگیری ماجرا باید با شهردار و مدیر جدید
مجموعه تخت فوالد تماس بگیرید.
استاد هاشمی خاطر نشان کرد :ماهگذشته طی
پیگیریهایی که انجام دادم ،مدیر فعلی مجموعه تخت
فوالد از بنده دلجویی کرد .اما من درخواست برگشت این
گنجینه را نمودم .چرا که ارزش معنوی این آرشیو برای
من مهمتر از یکصد میلیون است که حاضرم مبلغ دریافتی
را پس دهم و گنجینه زحمات هفتاد سالهام را باز ستانم،
اما باز پافشاری می کنند که مجموعه نزد شهرداری باقی
بماند تا در تاریخ  ۶اسفند به فرهنگسرایی انتقال داده شود.
امروز  ۲۵اسفندماه  ۱۴۰۰است و من هر چه با مدیریت
مجموعه تخت فوالد تماس میگیرم ،پاسخی دریافت
نمیکنم.
میرعبداهلل هاشمینسب با اشاره به اینکه این مجموعه
حاصل تالش  ۷۰ساله او در حوزه عکاسی ایران بوده،
میگوید :من سالها از سراسر ایران عکس تهیه کردم
و این سالها درب خانهام به روی جوانان باز و وسایلم
در اختیارشان قرار داده میشد .حتی چند سال پیش
گزارشگر و تصویردار سیمای مرکز اصفهان ،مصاحبهای با
من ترتیب داد و در آن مصاحبه ،گزارشگر محترم پرسید،
شنیده شده که شما تعداد زیادی دوربین دارید و آنها را
در اختیار جوانان و دانشجویان قرار میدهید؟ گفتم بله
اشکالی دارد؟ گزارشگر در پاسخ گفت نه کار خیر شما قابل
تحسین است ولی احتمال دارد دوربینهایی که به امانت
میدهید برگردانده نشوند .من پاسخ دادم مهم نیست ،این
دانشجویان تفاوتی با فرزندانم ندارند.
استاد هاشمی عکاس پیشکسوت اصفهان
که همواره ثابت نموده حس وطنپرستی
وجودش را در برگرفته و به گفته خودش
به همين خاطر آرشیو و وسایلش را برای
نگهداری در موزه به شهرداری تحویل داده است،
میگوید :روزی دخترم که در خارج از
کشور زندگی میکند ،به من گفت؛
بابا بیایید اینجا خانه ،حقوق و
بیمه در اختیارت میگذارند .در
پاسخ گفتم که آیا ارزش دارد
وطنم را رها کنم ،بخاطر اینها ؟
من باتوجه به اینکه خانه به
ُ
مستاجرم و هر ساله
دوش و

باید تمام این گنجینه را از این خانه به آن خانه منتقل
مبگی کردم ،حاضر شدم وسایلم را در اختیار شهرداری قرار
دهم تا در جایی امن ،برای مراجعه و بازدید مردم نگهداری
شود .اما امروز برخی با بیاحترامی با من برخورد میکنند.
لذا میخواهم بدانم آیا مجموعه من برای ایران است یا
برای پست و مقام عدهای جاه طلب؟ چرا کاری میکنند که
مردم به همه بدبین و بیاعتماد شوند؟ من وقتی موضوع را
پیگیری کردم به من گفتند آرشیو را به هر که تحویل دادهاید
باید از خودش پس بگیرید! آیا چنین پاسخی منطقی است؟!
روزی که این مجموعه را تحویل دادم ۹۶ ،کیلو وزن داشتم
اما امروز از فرط ناراحتی وغم وغصه وزن بدنم به  ۸۰کیلو
تقلیل پیدا کرده است .من ُ
مستاجرم و در این روزهای آخر
سال صاحبخانه جوابم کرده است .چه کسی در این شهر
باید به داد من برسد و احقاق حق کند؟
اما معاون فرهنگی شهرداری منطقه  ۶اصفهان نیز اظهار
میکند :از جزئیات این ماجرا بیاطالع هستم و به طور
کلی این موضوع مربوط به مدیریت قبلی است نه فعلی،
اما از آنجایی که میرعبداهلل هاشمینسب از پیشکسوتان
عکاسی اصفهان و ایران قابل احترام است ،این چالش از
جانب معاونت فرهنگی شهرداری منطقه  ۶مورد پیگیری
قرار خواهد گرفت .منتها با توجه به این که روزهای آخر
سال است ،باید کمی دیگر صبوری پیشه کنند تا انشاءاهلل
مسئله حل شود.
برای تکمیل این گزارش همکار خوب و تالشگر
خستگیناپذیر رسانهای سرکار خانم موالدوست خبرنگار
خبرگزاری ایسنا پیگیر بوده و همکاریهای الزم را هم
درجهت انعکاس خبری این رویداد مهم با دنیای هوادار
ً
شخصا با مدیر پیشین
به عمل آورده است مضاف براینکه
مجموعه تاریخی تخت فوالد تماس داشته و پیگیر نتیجه
نهائی بوده که گویا به او نیز قول داده شده است برای
پیگیری این موضوع با مدیر جدید مجموعه تخت فوالد و
شهردار جدید منطقه  ۶تماس گرفته خواهد شد.
استاد هاشمی نسب چندین مرتبه با مدیر فعلی مجموعه
تاریخی تخت فوالد و شهردار فعلی منطقه  ۶اصفهان
نیز تماس تلفنی داشته ،اما تماسها بیپاسخ مانده
است! با این حال صاحبانقلم و اصحابرسانه منتطر
شنیدن و انتشار پاسخ این دو مسئول هستند تا تکلیف
گنجینه گرانبهای استاد سید عبداهلل هاشمینسب نمين
مشخص شود.
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استاد محمدصادق مُ ال (محمد نوری) را تسلیت میگوید

اقتصادی

ذره بین

اقتصاد ایران در ۱۴۰۱؛

ک سریِ تحویل
چشماندا ِز امیدوارکننده و آغا ِز ی 
سارا نصرتی
نویسنده و مترجم

دولت جدید در حالی کار خود را آغاز کرد که شرایط اقتصادی
در حوزه تورم ،تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی دریافت
کرده بود و در حوزه کاالهای اساسی و بسیاری موارد دیگر
شرایط بسیار بدی داشت .در همین مدت کمِ ششماهه که
از آغاز کار دولت سیزدهم میگذرد ،اگرچه در این مدت کوتاه
نمیتوان قضاوت قاطعی از عملکرد تیم اقتصادی دولت
داشت ،اما به هر حال برخی تغییرات در شاخصهای کالن
اقتصادی ،بیانگر آغاز یک سیر تحولی است.
از کاهش نرخ تورم ،رشد پایه پولی گرفته تا سیاستهای
اصالح مالیاتی و بازار پولی کشور و افزایش تامین نیازهای
ارزی ،جزو اقدامات دولت است که به اعتقاد برخی کارشناسان
گام نخست برای بهبود شرایط اقتصادی کشور به حساب
میآید .گرچه بطور قطع ،اینموارد پیششرطهایی نیاز دارد
تا شاهد تداوم بهبود وضعیت در اقتصاد کشور باشیم .اما با
فرض تداوم شرایط موجود ،سال آینده وضعیت شاخصهای
کالن اقتصادی اعم از رشد اقتصادی ،تورم و بازار ارز بهتر از
امسال خواهد بود.
با توجه به اقداماتی که دولت سیزدهم داشته استً ،
قطعا
اراده و عزم جدی برای اصالح ساختارهای اقتصادی دارد،
اما نکته مهم اینجاست که هنوز به یک جمعبندی واحد
نرسیده است .بدونشک ،سال  1401از لحاظ اقتصادی سال
بهتری خواهد بود و با برنامهریزیهای دولت ،ثبات اقتصادی
مطلوبتری حاکم خواهد شد .منابع و مصارف ،واقعیتر
پیشبینی شده است و کنترل تورم ،ایجاد رشد اقتصادی
متوازن و بهبود معیشت مردم برنامههایی است که در دولت
سیزدهم دنبال میشود و مردم سال آینده بخشی از آثار آن
را خواهند دید.
اما بررسی بودجه  1401در حوزه معیشت نشان میدهد
که دولت برای سال آینده برنامههای ویژهای جهت حفظ

معیشت مردم و بهبود اوضاع در نظر گرفته است .زیرا
به عقیده کارشناسان اقتصادی ،بودجه  1401به نحوی
تنظیم شده که با ایجاد درآمدهای پایدار ،حمایت از تولید
و اشتغال و کنترل تورم ،با تامین کاالهای اساسی مورد
نیاز ،از آسیب بیشتر به معیشت مردم جلوگیری شود .در
حقیقت دولت خواسته بودجه  1401کمترین نقص را داشته
و کسری نداشته باشد تا بتواند تورم را مهار کند و رشد
اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود .پس میتوان گفت
که سیاستگذاری اصلی دولت برای سال آینده این است
که قیمتها و تورم کاهش یابد.
سه نکته اساسی وجود دارد که در عین پیوندهای تنگاتنگ با
یکدیگر ،هرکدام از ابعاد ،زوایا و ویژگیهای مخصوص به خود
برخوردارند .کسری بودجه ،تورم و رشد اقتصادی
به شدت به یکدیگر وابسته هستند و حل
یکی بدون آن دو مورد دیگر مشکل
خواهد بود .از این رو سؤالی که
پیش میآید این است که
دولت چگونه در بودجه سال
آینده این اهداف مهم را محقق
خواهد کرد؟ مهمترین موضوع
در کسری بودجه جبران آن از
راههای غیر تورمی است ،اما
مهمتر از آن این است که بودجه
را بدون کسری ،یا با حداقل کسری
ببندند.
دولت به خوبی از این قضیه آگاه است و ارائه
الیحه بودجه بدون کسری به معنای داشتن برنامه برای
افزایش درآمدها و کاهش هزینهها است .بیشترین درآمد غیر
نفتی دولت از مالیات است و بیشترین هزینه هم مربوط به
حقوق کارمندان .بنابراین ساماندهی نظام پرداخت حقوق یکی
از رویکردهای اصلی کاهش هزینهها ،از یک طرف و جلوگیری
از خلق پول و افزایش تورم از طرف دیگر است .اما ،کاهش
هزینه تنها راهحل دولت برای جلوگیری از کسری بودجه
نیست .روی درآمدهای مالیاتی ،به ویژه از طریق جلوگیری
از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیتهای مالیاتی حساب
خاصی باز شده است.
پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی شامل چندین قانون و

برنامه است که مهمترین آنها مربوط به قانون «پایانههای
فروشگاهی و سامانه مودیان» است .وقتی این موارد را در
کنار مالیات بر خانههای خالی ،خانهها و امالک گران قیمت،
خودروهای لوکس ،مالیات بر سکه و طال و غیره قرار میدهیم
چشمانداز سیاستهای مالیاتی دولت که همگی در راستای
افزایش منابع درآمدی پایدار ،کاهش وابستگی بودجه به نفت
و جلوگیری از کسری قرار دارد ،کام ًال روشن میشود .حتی اگر
درآمدهای نفتی به واسطه رفع تحریمها افزایش قابل توجهی
پیدا کند ،روندی که برای اصالح نظام مالیاتی ،اصالح ساختار
بودجه و کاهش وابستگی به نفت شروع شده متوقف نخواهد
شد ،زیرا این ضرورتی است که صاحبنظران و متخصصان
اقتصادی نیز بر آن تأکید دارند و دیر یا زود باید عملی شود.
با این حال اگر مسئله کسری بودجه و تراز
عملیاتی ،رشد نقدینگی و به طور کلی
عوامل داخلی کنترل و کاهش تورم
حل نشود افزایش درآمدهای
دالری و سرکوب قیمت ارز
تنها تورم را به تعویق خواهد
انداخت .از این رو تداوم
رویکرد کنونی دولت در
اصالح ساختار بودجه امری
ضروری است .اگر کسری
بودجه در کار نباشد پولی کردن
آن نیز رخ نخواهد داد .یعنی دولت
مجبور نخواهد شد که برای جبران کم
و کاستیهایش پول چاپ کند که افزایش
نقدینگی و رشد لجام گسیخته تورم را موجب شود.
با این حال خودداری از چاپ پول تنها یکی از اقدامات مثبت
جهت کنترل نقدینگی و تورم است .دولت باید در زمینه اصالح
و نظارت بر نظام بانکی کشور نیز گامهایی اساسی بردارد.
بانکها مهمترین عامل رشد نقدینگی هستند .آنها چندین
برابر سپردههای مشتریانشان ،پول خلق میکنند .به همین
خاطر است که دولت سیزدهم نوک پیکان سیاستگذاری در
حوزه نقدینگی و تولید را به سمت بانکها هدف گرفته است.
بدین ترتیب ،دولت از یک طرف برای جبران کسری بودجه از
چاپ پول خودداری کرده و از طرف دیگر اصالح و نظارت بر
نظام بانکی را در دستور کار قرار داده است.

بنظر میرسد رویکرد دولت در مدیریت نقدینگی در مسیر
درستی قرار دارد و تداوم و عملیاتی کردن این رویکرد
میتواند نوید کنترل جریان نقدینگی و کاهش تورم بر اساس
برنامههای اعالمی را بدهد .اما بحث مهم این روز ها در مورد
وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده ،مساله مذاکرات وین
است و اینکه اقتصاد کشور در سال آینده بیش از هر عاملی
به توافق وابسته خواهد شد .اگر توافق شود ،وضعیت اقتصاد
قطعا در سال آینده بهتر خواهد شد چون رشد اقتصادی بیشتر
میشود ،تورم کاهش یافته و وضعیت تجارت خارجی هم
ً
قاعدتا بهتر خواهد شد.
اما سوال اساسی که مطرح میشود این است که آیا این
وضعیت خوبی که سال آینده اتفاق میافتد ،پایدار خواهد
بود یا نه؟ برای جواب این سوال باید از چند جنبه اقداماتی
صورت بگیرد .اول اینکه حمایتهای قیمتی از مصرفکننده
که سیاستگذار بهعنوان حمایت از مردم از آن یاد میکند،
به کلی کنار گذاشته شود و بجای این تعیین قمیتها،
حمایتهای یارانهای جایگزین شود ،یعنی سرکوب قیمتها
که باعث انحراف سرمایهگذاری ،تورم و مصیبتهای زیادی
می شود ،از بین برود.
دوم اینکه حمایت از تولیدکننده به حمایت از تولید یا بهتر
بگوییم حمایت از محیط کسب و کار تبدیل شود .اگر در کنار
توافق و رفع تحریم ،این دو سیاست هم اجرا شود ،ممکن
است بهبود وضعیتی که میتواند در سال آینده رخ دهد،
ادامهدار هم باشد و به تدریج اقتصاد کشور را از بیرشدی و
تورم خارج کند .همچنین حجم فروش نفت و فرآوردههای
نفتی نسبت به قبل بهتر شده و از طرفی قیمت نفت هم باال
رفته است .بنابراین نرخ فروش نفتی که در بودجه لحاظ شده،
خیلی پایینتر از این قیمت جدید است و به همین علت
است که میتوان گفت وضع بودجه سال آینده معقول است
و اقتصاد بهتر خواهد شد.
سخن آخر اینکه دولت سیزدهم با تکیه بر شایستهساالری،
ضمن استفاده از نیروهای جوان ،با اخالق ،همچنین افراد با
تجربه فارغ از گرایشهای سیاسی را باید سرلوحه کار خود
قرار دهد و با ثبات بخشی به قوانین و مقررات ،پرهیز از
تصمیمگیریهای عجوالنه و جناحی و منفعتطلبانه ،با
برنامهمحوری و ...امید است بتواند کشور را به سمت بهبود
هرچه بیشتر شرایط ،رهنمود کند.

یادداشت

«نوروز» از ایرانیان باستان تا به امروز؛

برچهره گل نسیم نوروز خوش است...
داود مبهوت (نویسنده و روزنامهنگار)
اول فروردینماه برای ایرانیان آغازگر فصل بهار است .فصلی
که شروعش مقارن با برگزاری جشن و سرور برای ایرانیان
ً
تقریبا با وسواسی
باستان بود و از گذشتههای دور تاکنون
بسیار در ابتدای هر سال پاس داشته میشود .نوروزی که در
برخی منابع ،تاریخچه پیدایش آن را تا بیش از  ۵قرن قبل از
میالد نیز تخمین میزنند .ایامی که آغاز آن با اعتدال بهاری
همزمان است.
با رجوع به بعضی منابع ،برگزاری آئین نوروز را به زمان حضور
کوروش در بابل نسبت میدهند که وی در آن زمان دستور
به پاکسازی محیطزیست ،ترفیع نظامیان ،عفو مجرمان و...
کرد .طبق برخی افسانهها نیز نوروز به سههزار سال قبل باز
میگردد .زمانی که جمشید پادشاه اساطیری ایرانی پس از
بیرون آمدن از کاخ خود در جنوب دریاچه ارومیه که امروزه
منطقه حسنلو نام دارد ،تحت تاثیر آفتاب درخشان و با طراوت
بهاری قرار میگیرد و آن روز نوروز نامیده میشود .جمشید

برآن میشود که همگان در چنین روزی آئین خاصی تدارک
ببینند.
در آثار الباقیه ابوریحان بیرونی نیز آمده است که برگزاری
جشن و شادی در فرهنگ ایران جایگاه واالیی داشته
بطوریکه هر روز نام خاصی در گاهشمار باستانی ایرانیان
دارا بوده و در همه ماه ها ،روزی که همنام همان
ماه میشد آن روز را به جشن می پرداختند.
بنابراین جشنهای متنوعی همچون ،مهرگان
آبانگان ،تیرگان ،مردادگان و ...برپا می گردید .در
کنار جشنهای موصوف ،جشنهایی نیز
در ایام خاصی چون ،یلدا،
چهارشنبهسوری و نوروز برگزار
میشد که مهمترین آن ها
نوروز بود.
پس از اسالم و در دوره سلجوقیان به
دستور جاللالدین ملکشاه سلجوقی برای بهسازی و تدقیق

گاهشمار ایرانی چندین ستاره شناس از جمله :خیام گرد
هم آمدند .این گروه جایگاه نوروز را در ابتدای فصل بهار
و هنگام وارد شدن آفتاب به برج ح ََمل اثبات کردند .از
دوران باستان تاکنون در ایام نوروز آداب و رسوم گوناگونی
در نقاط مختلف ایران و تعدادی از کشورهای همجوار
برگزار میشود که در این بین شعرا نقش به سزایی
در به تصویر کشیدن زیبائیهای بهار و آغاز سال
نو داشته و سرودههایی بنام بهاریه از خود به
یادگار گذاشتهاند ،از جمله شاعران بهاریهسرایی که
با چیرهدستی تمام ،لطایف بهار و ظرایف
نوروز را به زیور شعر آراستهاند
میتوان به منوچهری
دامغانی ،عنصری بلخی،
سعدی ،حافظ ،ملک
الشعرایبهار و....اشاره کرد.
بهاریههایی که با ایجاد حس شادی و تداعی طراوت نوروز

در قالب کلمات ،جلوه.هایی تابناک از هنر این دغدغهمندان
و حافظان ارزشها و آداب و رسوم ماندگار ایران را متجلی
میکند .به مناسبت چند بیت از اشعار بهاریه شاعران نامدار
ذکر می شود:
زکوی یار میآید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشنانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی(حافظ)
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است(خیام)
از همه سوی جهان جلوه او میبینیم
جلوه اوست جهان کز همه سو میبینیم
چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل
آن نگارین همه رنگ و همه بو میبینیم (شهریار)

ورزشی

نوروزاتن پیروز

روزنامه
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سوژه

توپ و تور

اعالم رنکینگ برترین های جهان

عقرب «والیبال ایران»؛
یکسال با قمر در
ِ

وقیت مسئوالن رنگ عوض کردند!
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

سالی دیگر در حال بهپایان رسیدن است و در آستانه برگزاری
جشن بزرگ نیمهشعبان و فرا رسیدن سال نو باید برای
آخرین شماره روزنامه دنیای هوادار و شما یاران و مخاطبان
وفادارمان در آخرین رو ِز کاری گزارشی از عملکرد یکساله
فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران را تقديم کنیم
و با شما بزرگواران وداعیموقت داشته باشیم .اما به نظم
در آوردن عملکرد نابسامان فدراسیون پرحاشیه والیبال کار
سادهای نیست و در یک صفحه و دو صفحه نمیگنجد.
و اما خداوند متعال و پروردگار توانا برای آنکه امور بر مدار
صحیح بچرخد جامه گوناگونی را برتن طبیعت میپوشاند
و برایش فرقی ندارد در بهار و تابستان باشد یا در پائیز
و زمستان ،در واقع این پوششهای الهی در ماهیت ما
انسانها هیچ تغییری به وجود نمیآورد ،بلکه باید به
صراحت اذعان کنیم که شخصیت وجودی انسانهاست که
با توجه به شرایط موجود رنگ عوض میکند و به عبارتی
بعضیها نان را به نرخ روز میخورند و چون طاووس هر
لحظه به رنگی در میآیند.
البته این حکایت در فدراسیون والیبال بیشتر به چشم
میخورد و هر بار به گونهای تکرار میشود که در آستانه
جشنهای بزرگ قصد ورود به حواشی مسابقات جهانی
جوانان ،برگزاری مسابقات لیگبرتر و دستهیک مردان و
زنان باشگاههای کشور را نداریم و بحث تجزیه و تحلیل
اتفاقات و حوادثی که در سایه برنامههای غلط ،عالوه بر
حواشی بداخالقی با پیامدهای ناگوار در برگزاری مسابقات
لیگ همراه بوده که منجر به مصدومیت بازیکنان کلیدی
تیمهایی همچون شهرداری ارومیه ،لبنیات هراز آمل،
پیکان تهران ،فوالد مبارکه سپاهان و سایر تیمها شد که
حتی پای دو تن از آنها به تیغ جراحی سپرده شد و در
بازیهای حساس پلیآف ،نیمهنهایی و نهایی نتوانستند
تیمشان را همراهی کنند که در سرنوشت نتایج حاصله
ُتاثیر زیادی داشت ،که در اولین فرصت در سال  ۱۴۰۱به
آنها خواهیم پرداخت ،لذا به اختصار به اهم عملکرد این
فدراسیون میپردازیم و در ابتدا نگاهی داریم به حضور
تیمملی والیبال بزرگساالن ایران در مسابقات قهرمانی

آسیا با مربیان کام ًال ایرانی.
تیمملی والیبال ایران که با غلبه بر تیم ژاپن در بازی فینال
بیست و یکمین دوره رقابتهای قهرمانی مردان آسیا برای
چهارمینبار بر بام قارهکهن ایستاد ،شکست تیم ژاپن
میزبان مسابقات در فینال با نتیجه سه برصفر نشان داد که
میتوان به مربیان ایرانی اعتماد کرد ،اینپیروزی از چندین
بعد برای ایران حائز اهمیت بود ،نخست اینکه تیم ملی
ایران با تلفیقی از جوانان مستعد در کنار باتجربهها در این
مسابقات شرکت کرده بود که جوانان توانمندیهای خود را
به نمایش گذاشتند و نشان دادند که با این قهرمانی امیدها
را به آینده تیمملی باال بردند ،ضمن اینکه عملکرد خوب
کادرفنی نشان داد که کادر تمام ایرانی میتواند ما را در
رسیدن به اهداف یاری کند.
اما برای کسب این قهرمانی تیمملی جوانان را در سایه
بیتدبیری رئیس و دیگر مسئوالن فدراسیون والیبال
جمهوری اسالمی ایران قربانی کردیم! مگر قحطی مربی بود
که مربیگری دو تیم ملی بزرگساالن و جوانان همزمان به
بهروز عطایی واگذار شد؟ که بخاطر دستیابی به قهرمانی
بزرگساالن در مسابقات آسیایی ژاپن ،تیمملی جوانان،
قهرمان جهان را قربانی کرد! سرمربی تیم و بردیا سعادت
با سه روز ُتاخیر به تیم جوانان ملحق شدند!؟ اصوأل آقای
عطایی که از جمله مربیان بادانش و فهیم است نباید زیربار
اینمسئولیت خطیر میرفت که ناکامی تیم ملی جوانان،
قهرمانی تیم ملی بزرگساالنش در آسیا را تحتالشعاع قرار
دهد و از ازرش بیاندازد!
در بحث برگزاری سیوپنجمین دوره مسابقات والیبال
قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران «جام سردار دلها» که
با حضور  ۱۴تیم در دو گروه از یکشنبه دوم آبانماه آغاز
شد و عصر روز دوشنبه بیستوسوم اسفند بعد از
برگزاری  ۱۹۶مسابقه با قهرمانی تیم مقاومت
شهداب یزد به پایان رسید ،پیکان تهران
نایبقهرمان شد و تیمهای فوالد مبارکه
سپاهان و فوالد سیرجان ایرانیان به مقام
سوم مشترک دست پیدا کردند ،سخن
بسیار است که در این مقال نمیگنجد ،زیرا
این دوره از مسابقات لیگبرتر از
حواشی بسیاری در امر
داوری نیز برخوردار بود
که با اعتراضات شدید
مربیان و بازیکنان
همراه شد! حتی در
مسابقات نهایی

با وجود ویدیوچک هم مربیان و بازیکنان به نحوه قضاوت
داوران معترض بودند که کارتهای زرد و قرمز داوران اول
هم کارساز نشد و تیمها جملگی با عصبانیت به ر ُای داوران
اعتراضمیکردند!
بیستویکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای
برتر بانوان ایران که تحت عنوان «جام سردار دلها» برگزار شد
نیز از روز پنجشنبه  ۱۳آبان ماه با حضور  ۱۰تیم آغاز شد و
دیدارها بهصورت رفت و برگشت برگزار گردید که در نهایت
با قهرمانی تیم باریج اسانس به پایان رسید و تیمهای
سایپای تهران و ذوبآهن اصفهان عناوین دوم و سوم را
بدست آوردند.
در بحث مسابقات والیبال ساحلی یا بازی در زمینهای
(ماسهای) که با سرپرستی وحید مرادی در جزیره کیش
برگزار شد داستان خاص خود را دارد و بررسی آن را به
بعد موکول میکنیم ،ولی باتوجه به خداحافظی سعید
معروف ،سیدمحمد موسوی ،پوریا فیاضی و امیر غفور از
تیمملی آنچه که برای والیبال کشورمان اهمیت فراوانی
دارد ،ضرورت جوانگرایی اصولی برای نتیجهگیری در
المپیک  2024و برنامهریزی مناسب برای حضوری
شایسته و در ُ
شان نام تیمملی جمهوری اسالمی ایران
در سه رویداد مهم لیگملتها ،قهرمانی مردانجهان
و مسابقات آسیایی است که از اهمیت فوقالعادهای
برخوردار میباشند و باید از آغازین روزهای سال  ۱۴۰۱در
اندیشه تشکیل اردوهای درازمدت برای تمرینات تیمهای
ملی در ردههای مختلف سنی بود و برای آمادهسازی
تیمملی و جوانان همت گمارد تا مانند سال  ۱۴۰۰تیم
ملی جوانانمان قربانی کسب عنوان قهرمانی تیمملی
بزرگساالن در مسابقات آسیایی قرارنگیرد و با چالشهایی
از قبیل نبود مربی باالی سر تیم ملی جوانان روبرو
نشویم .چه لزومی داشت که یکمربی برای
دو تیم آسیایی و یکسرپرست برای سه تیم
انتخاب کنیم؟ واقعأ به زعم جناب داورزنی
رئیس فدراسیون در والیبال ایران قحط الرجال
شده وتنها دوست گرمابه و گلستانشان
«مصطفی کارخانه» شایسته سرپرستی سه
تیمملی نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن
جناب داورزنی حق
را دار بود؟!
ِ
دوستی را بجای آوردید،
دستتان هم درد نکند،
اما به چه قیمتی؟ به
قیمت نابودی تیم ملی
جوانان و نوجوانان!؟

و اما خداوند متعال و پروردگارتوانا برای آنکه اموربرمدارصحیح بچرخد جامهگوناگونی را برتن طبیعت میپوشاند
و برایش فرقی ندارد در بهار و تابستان باشد یا در پائیز و زمستان ،در واقع این پوششهای الهی در ماهیت ما انسانها هیچ
تغییری به وجود نمیآورد ،بلکه باید به صراحت اذعانکنیمکه شخصیت وجودی انسانهاستکه با توجه به شرایط موجود رنگ
عوض میکند و به عبارتی بعضیها نان را به نرخ روز میخورند و چون طاووس هر لحظه به رنگی در میآیند.

هندبال

مربی سرشناس دنیا سرمربی ایران شد
وسلین وویوویچ مربی سرشناس دنیای هندبال با عقد
قراردادی رسما هدایت تیم ملی هندبال ایران را بر عهده
گرفت .این مربی اهل مونتهنگرو متولد  ۱۹۶۱میالدی است
و سوابق درخشانی در عرصه مربیگری باشگاهی و ملی
و همچنین دوران بازیگری در کارنامه او دیده میشود و
آخرین تجربه مربیگری او به سال  ۲۰۲۱در باشگاه مطرح
واردار مقدونیه باز می گردد .کسب عنوان چهارم المپیک
سیدنی  ۲۰۰۰با تیم ملی یوگوسالوی ،کسب مقام دوم

مسابقات قهرمانی جوانان جهان با تیم ملی صربستان و
مونتهنگرو در سال  ۲۰۰۲و قهرمانی جهان با همین تیم
در سال  ،۲۰۰۵کسب قهرمانی اروپا با تیم ملی جوانان
صربستان و مونتهنگرو در سال  ،۲۰۰۴کسب مقام پنجم
قهرمانی بزرگساالن جهان در سال  ۲۰۰۵با تیم ملی
بزرگساالن صربستان و مونتهنگرو و کسب مقام سوم
رقابتهای قهرمانی جهان سال  ۲۰۱۷با تیم ملی بزرگساالن
اسلوونی از جمله مهمترین عناوین وسلین ووجوویچ در
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عرصه مربیگری ملی است .قهرمانی در باشگاههای اسپانیا
با تیم رئال سوسیداد و همچنین قهرمانی در باشگاههای
اروپا با همین تیم ،سه قهرمانی در سوپرلیگ هندبال
مقدونیه و دو قهرمانی در جام باشگاههای مقدونیه با
تیم واردار ،قهرمانی در لیگ هندبال کرواسی در دو فصل
پیاپی با تیم زاگرب و قهرمانی در جام پادشاهی قطر از
دستاوردهای این مربی مطرح در عرصه باشگاهی به شمار
میآیند.

از سوی اتحادیه جهانی؛

کشتی فرنگی ایران بهتر از کشتی آزاد!
اتحادیه جهانی کشتی در پایان رقابت های رنکینگ جام
یاشاردوغو در ترکیه ،رنکینگ جدید برترین آزاد و فرنگی کاران
جهان را اعالم کرد .بر اساس قانون اتحادیه جهانی کشتی
نفراتی که در رقابت های رنکینگ صاحب مدال های طال،
نقره و برنز شوند به ترتیب صاحب  ۶۴۰۰ ،۸۰۰۰و  ۵۲۰۰امتیاز
می شوند .همچنین نفرات پنجم  ،۴۰۰۰هفتم  ،۳۵۲۰هشتم
 ،۳۲۰۰نهم  ،۲۸۰۰دهم  ،۲۴۸۰یازدهم  ،۸۰۰دوازدهم ،۱۰۰
سیزدهم  ،۷۵چهاردهم  ،۵۰پانزدهم  ۲۵و شانزدهم  ۱۳امتیاز
کسب می کنند.
در رنکینگ کشتی آزاد ،کامران قاسمپور در ۹۲و امیرحسین زارع
در سنگین وزن کماکان در صدر جای دارند و حسن یزدانی نیز با
فاصله امتیازی اندک از دیوید تیلور در رده دوم قرار گرفته است.
رنکینگ جدید اتحادیه جهانی کشتی در پایان اولین تورنمنت
موثر در رنکینگ که در ترکیه برگزار شد به شرح زیر است:
کشتی آزاد:
وزن  ۵۷کیلوگرم -۱ :توماس گیلمان(آمریکا)  -۲زائور
اوگویف(روسیه)  -۳راوی کومار(هند) -۴علیرضا
سرلک(ایران)-۱۱...رضا اطری(ایران) وزن ۶۱کیلوگرم-۱ :
عباس گاژی ماگمدوف(روسیه)  -۲دیتون فیکس(آمریکا)
-۳توشیهیرو هاسگاوا(ژاپن) -۱۵...رحمان عموزاد(ایران) -۱۷...
محمدباقریخکشی(ایران).
وزن  ۶۵کیلوگرم -۱ :زاگیر شاخیف(روسیه) -۲تولگا
تومور(مغولستان)  -۳تاکوتو اتوگورو(ژاپن) -۵...امیر
محمد یزدانی(ایران)  -۱۳...مرتضی قیاسی(ایران) .وزن ۷۰
کیلوگرم-۱ :ارنازار آکماتالیف(قرقیزستان)  -۲ماگومد مراد
گادژیف(لهستان)  -۳زورابی یاکوبیشویلی(گرجستان)-۸...
عرفانالهی(ایران).
وزن  ۷۴کیلوگرم -۱ :کایل دیک(آمریکا)  -۲زائور بک
سیداکوف(روسیه) -۳فضلی اریلماز(ترکیه) -۱۳...یونس
امامی(ایران) -۲۴...محمدصادق فیروزپور(ایران) وزن ۷۹
کیلوگرم -۱ :جردن باروز(آمریکا)  -۲محمد نخودی(ایران) -۳
رادیک والیف(روسیه)  -۱۴...علی سوادکوهی(ایران)
وزن  ۸۶کیلوگرم -۱ :دیوید تیلور(آمریکا)  -۲حسن
یزدانی(ایران)  -۳آرتور نایفانوف(روسیه) وزن  ۹۲کیلوگرم:
 -۱کامران قاسمپور(ایران)  -۲ماگومد قربان اف(روسیه)
 -۳جی دن کاکس(آمریکا) -۱۲...احمد بذری(ایران) .وزن
 ۹۷کیلوگرم -۱ :عبدالرشید سعداهلل یف(روسیه)  -۲کایل
اسنایدر(آمریکا)  -۳سلیمان کارادنیز(ترکیه) -۸...مجتبی
گلیج(ایران) وزن  ۱۲۵کیلوگرم -۱ :امیرحسین زارع(ایران) -۲
گنوپتریاشویلی(گرجستان)-۳طاهاآکگل(ترکیه)
ایران در رنکینگ کشتی فرنگی ،وضعیت بهتری نسبت به
کشتی آزاد دارد و  ۴فرنگی کار ایران در صدر اوزان خود قرار
دارند .میثم دلخانی در  ،۶۳محمدرضا گرایی در  ،۶۷محمد
علی گرایی در  ۷۷و محمدهادی ساروی در وزن  ۹۷کیلوگرم
در صدر جای دارند.
کشتیفرنگی:
وزن  ۵۵کیلوگرم -۱ :کن ماتسوی(ژاپن)  -۲امین
سفرشایف(روسیه)  -۳الدانیز عزبزلی(آذربایجان) -۱۲...سجاد
عباسپور(ایران)وزن ۶۰کیلوگرم-۱:ویکتورسیوبانو(مولداوی)-۲
ژوالمان شارشنبکوف(قرقیزستان) -۳آلبرتور سانچز(کوبا)-۱۴...
مهرداد مردانی(ایران) وزن  ۶۳کیلوگرم -۱ :میثم دلخانی(ایران)
 -۲لی ابوالدزه(گرجستان)  -۳لنور تمیروف(اوکراین)
وزن  ۶۷کیلوگرم -۱ :محمدرضا گرایی(ایران)  -۲راماز
زویدزه(گرجستان)  -۳پرویز نصیب اف(اوکراین) وزن ۷۲
کیلوگرم -۱ :مالخاس آمویان(ارمنستان) -۲کریستیپاس
اسلیوا(لیتوانی)  -۳سرگئی کوتوزوف(روسیه) -۵...محمدرضا
مختاری(ایران) وزن  ۷۷کیلوگرم -۱ :محمدعلی گرایی(ایران)
 -۲تاماش لورینچ(مجارستان) -۳سنان سلیمانوف(آذربایجان)
وزن  ۸۲کیلوگرم -۱ :رفیق حسین اف(آذربایجان)  -۲برهان
آکبوداک(ترکیه)-۳آدالنآکیف(روسیه)-۴پژمانپشتام(ایران)
وزن  ۸۷کیلوگرم -۱ :زورابی داتوناشویلی(صربستان)  -۲ژان
بلنیوک(اوکراین)-۳ویکتورلورینچ(مجارستان)
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پیش بازی
قسمت  ۹۸از سریال شهرآورد تهران؛

ی دربی!
ی عیدی ،بو 
بو 

نوروزاتن پیروز

علیرضا آذربرزین
خبرنگار

مشخص خواهد کرد.
نود و هشتمین تقابل سرخابیها با حال و هوای متفاوتی
برگزار خواهد شد ،حس و حال عید و جنگ تمامعیار برای
عیدی شیرین به هواداران! اینبار ماجرا فرق میکند ،پس از
دو سال تماشای جدال سرخابیها از صفحههای تلویزیون،
حاال تعدادی تماشاگر میتوانند بازهم این جنگ را از
نزدیکترین جای ممکن تماشا کنند ،جنگ برای قهرمانی،
جنگ برای تقدیم عیدی شیرین و با ارزش برای هواداران
و جنگ برای نشان دادن لیاقتها ،همهی این دالیل دست
به دست هم دادهاند تا قسمت نود و هشت سریال داربی
جذابتر و متفاوتتر از همیشه باشد.
در نه دیدار قبلی که دو تیم در اسفند ماه مقابل هم پا به
میدان نهادند ،آبیها پنج بار ،سرخها دو بار و دو بار هم جدال
این دو تیم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است .آمار نشان
از برتری آبی پوشان در شهرآوردهایی که با بوی عید برگزار شده
دارد و آخرین برد سرخ پوشان در دربی اسفند ماه به بیست و
دو سال پیش بر می گردد.
این شهرآورد مهمان هم دارد ،صالح حردانی ،عزیزبک آمانوف،
رافائل سیلوا ،احمد گوهری ،تمیروف ،هنانوف و صفروف،
مهمانانی هستند که برای اولینبار بازی در دربی را تجربه
خواهند کرد و به دنبال گذراندن ره صد ساله در یک غروب
جذاب خواهند بود تا خود را در قلب هواداران جای دهند .دو
تیم محکوم به برد هستند ،آبیها برای حفظ اختالف امتیاز
و برداشتن یکگام بزرگ دیگر برای قهرمانی و سرخها برای
کاهش اختالف امتیاز و سرخ کردن آسمان آبی لیگ برتر،
نتیجه تساوی هم برای قرمزها باخت محسوب میشود ،اما
برای آبیها تساوی هم میتواند نتیجهی خوبی باشد ،گرچه
تیمی که سودای قهرمانی در سر دارد فقط به فکر برد خواهد
بود تا تساوی ،پس همین دالیل ،نوید یک پنجشنبه جذاب و
هیجانانگیز را به هواداران فوتبال میدهد ،روزی که چشمان
میلیون ها ببیننده به ساق بیست و دو بازیکن بازیکن است،
کوچکترین اشتباه از بازیکن آن را در چال ه خواهد انداخت و
کوچکترین درخشش او را غرق در خوشبختی خواهد کرد.
قسمت  ۹۸سریال دربی ،پنجشنبه ساعت  ،۱۷:۳۰ورزشگاه
بزرگ آزادی!

یادداشت

دربی پایتخت و بلیتهای  100تا  200هزار تومانی؛

ِ
اندرحاکیت «عرضه و تقاضا» در فوتبال انحصاری ایران
محمدحسینسیفی

ورزشگا ِه آزادی برای
دهمینبار در اسفندماه
میزبان شهرآورد پایتخت
ِ
خواهد بود ،داربی نود
و هشتم درحالی برگزار
میشود که اینبازی تا
حدودی سرنوشت قهرمان
بیست و یکمین دوره
رقابتهای لیگ برتر را

ورزشی

نویسنده

در اقتصاد برای قیمتگذاری اجناس و یا خدمات ،یک
اصلی وجود دارد تحت عنوان اصل «عرضه و تقاضا» بدین
معنا که هرچه تقاضای بیشتری برای یکچیز وجود داشته
باشد ،خواهناخواه کفه عرضه رو به کاهش میرود در نتیجه
قیمت آن چیز افزایش پیدا میکند و یا برعکس ،هرچه
تقاضای چیزی کم باشد عرضه بیشتری اتفاق میفتد و منجر
به کاهش قیمت میشود.
ایران هم از این قاعده مستثنی نیست .اینکه امروز
میخوانیم قیمت بلیتهای استادیوم آزادی که تا
چندسال پیش حوالی سیهزار تومان خریداری میشد
به یکباره تا دویست هزارتومان رشد کرده است ،قطعا
قیمتگذار خیالش از بابت کفه «تقاضا» راحت بوده است.
او به خوبی میدانسته که بهرحال بسیاری از عاشقان
فوتبال حاضرند برای تماشای بازیهای تیم محبوبشان
چنین مبلغی را پرداخت کنند چه برسد به آنکه پای دیدار
دربی پایتخت وسط باشد که گل سرسبد تمام دیدارهای
لیگ برتر است .پس ایراد کار کجاست که همه نسبت
به این قیمتها معترض هستند اما کاری از پیش نمی
رود؟ آیا باید همگی در یک حرکت اعتراضی استادیوم

را خالی بگذاریم تا «تقاضا» اتفاق نیفتد؟ چنین چیزی
شدنی نیست همانطور که برای خرید محصوالت بی
کیفیت ایرانخودرو و سایپا بعد از گرانی هم مردم سر و
دست میشکستند.
در تمام دنیا چیزی به اسم «رقابت» وجود دارد که جلوی
انحصار را میگیرد .رقابت در تولید و ارائه محصوالت یا
خدمات ،باعث میشود که مصرفکننده با حق انتخابی که
دارد جلوی هرگونه بیکیفیتی را بگیرد .همه ما میدانیم که

استادیوم آزادی تنها بخاطر بزرگ بودنش بهترین استادیوم
ایران است .وگرنه در باب ارائه خدمات به تماشاگران ،هیچ
فرقی با سایر استادیومهای کشور ندارد .کیفیت افتضاح
صندلیها حتی با وجود ترمیم ،نبود امکانات مناسب رفاهی
برای خورد و خوراک و ....عواملی هستند که داد معترضان
به افزایش قیمت را درآورده است اما آیا حتی با وجود نرخ
دویست هزارتومانی بلیتها ،این مشکالت رفع خواهند
شد؟ قطعا خیر.

مساله دقیقا اینجاست که استادیوم آزادی تنها ورزشگاه
استاندارد شهر تهران است که دوتیم پایتخت میتوانند در
آنجا به میدان بروند .در نتیجه ،مدیریت این ورزشگاه با
هماهنگی وزارت ورزش اگر تصمیم بگیرند که از فصل بعد
دیگر استادیوم آزادی را در اختیار این دو باشگاه قرار ندهد،
عمال این دو باشگاه را با یک دردسر بزرگ مواجه میکند.
بههمین دلیل ،فوتبال دوستان را به هر سازی که دلش
بخواهد میتوانند برقصانند .شاید این اتفاق هرگز نیفتد ولی
مساله دقیقا همان بحث «رقابت» برای ارائه خدمات است.
مساله دقیقا اینجاست که وقتی ما در کشورمان دو باشگاه
داریم که سطح محبوبیتشان تا این اندازه گسترده است،
باید مسئوالن و استادیومها و ...برای جلب رضایتشان در
ارائه خدمات به تکاپو بیفتند .اما چیزی که در واقع اتفاق
میفتد این است که مدیران ،فقط به فیشهای آب و برق و
فیش حقوق کارکنان نگاه میکنند و وقتی متوجه نخواندن
دخل و خرجشان می شوند ،تصمیم میگیرند قیمتها را
افزایش دهند.
اگر روزی این دو باشگاه خصوصی شد ،اولین کاری
که مدیرعامل جدید و بخش خصوصی باید پیگیرش
باشد ،جدا کردن تمامی خدماتی که میگرفت از بخش
دولتی مثل همین ورزشگاه آزادی باشد .نگاهی
به مجموعههای ورزشی احداث شده در حاشیه
خلیج فارس مثل استادیومهای قطر برای میزبانی
جام جهانی بیندازید ،تا متوجه سود حاصل از این
سرمایهگذاری بشوید .تا وقتی شرایط به همین شکل
باشد ،تنها راضی این ملغمه باالپایین شدن قیمتها،
دولت است.

درحاشیه

همه چیز به ِ
سود «استقالل»؛ اسفند؛ ماه خوشیمن برای استقالل در دربی
تیمهای پرسپولیس و استقالل از ساعت  17:30روز پنجشنبه
هفته جاری ( 26اسفند) ،در دربی شماره 98تهران به مصاف هم
خواهند رفت .پرسپولیس در این مسابقه میجنگد تا با رقم زدن
بیستوششمین برد خود در تاریخ دربیها ،به جبران اختالف
با استقالل در سال  1401امیدوار بماند و استقالل هم تالش
میکند با موفقیت در این مسابقه ،اختالفش را با پرسپولیس
حفظ کرده و چه بسا افزایش دهد.
تاریخچهتقابل ُپرافتخارترینتیمهایفوتبالایراننشانمیدهد
اسفند ماهی خوشیمن برای آبیهاست .استقالل در تاریخ
دربیهای ماه پایانی سال به پنج پیروزی و دو شکست رسیده و
امیدوار است با ایجاد فاصلهای  9امتیازی با رقیب سنتی خود،
به دنبال قطعی کردن قهرمانی در هفتههای آینده لیگ باشد.
استقالل  -2پرسپولیس صفر :اولین بازی سرخابیها در ماه
اسفند ،به تقابل سال  1351در ورزشگاه امجدیه برمیگردد.
استقالل زهردار رایکوف با نفراتی چون منصور رشیدی ،منصور
ِ
پورحیدری ،اکبر کارگرجم ،علی جباری ،حسن روشن و جواد
قراب،تیمیپُرستارهدراختیارداشتوقهرمانیجامباشگاههای
تهران را در فصل قبل از آن یدک میکشید .پرسپولیس هم
با هدایت آلن راجرز به دنبال سومین پیروزی خود در تاریخ
دربیها بود که دو گل علی جباری ،رویای سرخپوشان را نقش
بر آب کرد.
استقالل یک  -پرسپولیس یک :مالقات بعدی دو تیم در
اسفند ماه ،به سال 1354و لیگ تخت جمشید مربوط میشود.
پرسپولیس در این مسابقه با هدایت بیوک وطنخواه وارد زمین
شد و مسعود مژدهی در ابتدای بازی توانست گل اول تاج را
به ثمر برساند .در دقایق پایانی مسابقه اما ورق برگشت و با
گلزنی محمود خوردبین و نیز اخراج گلزن آبیها ،پرسپولیس از
شکست گریخت .استقالل صفر ( - )2پرسپولیس صفر (19 :)4
اسفند  ،1367اولین تقابل اسفند ماهی استقالل و پرسپولیس
پس از انقالب در دور یکچهارم نهایی جام حذفی رقم خورد.

آبیها در شرایطی به میدان آمدند که در چهار بازی گذشته
خود در این جام 15 ،گل به ثمر رسانده بودند و یکی از مدعیان
اصلی قهرمانی به شمار میرفتند .بازی با تساوی خاتمه یافت
و در ضیافت پنالتیها ،پرسپولیس با نتیجه  4بر  2پیروز شد.
سرخپوشان با سرمربیگری علی پروین ،در نیمهنهایی مغلوب
شاهین اهواز شدند تا نماینده شگفتیساز خوزستان با پیروزی
در فینال ،جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
استقالل  -2پرسپولیس صفر :پرسپولیس در  15اسفند سال
 1370و در دیدار رفت لیگ آزادگان ،برنده تقابل اسطورههای دو
باشگاه یعنی علی پروین و منصور پورحیدری بود .استقالل در
این مسابقه به لطف گلهای صمد مرفاوی و صادق ورمزیار بر
شاگردان پروین غلبه کرد ،اما این برد را میتوان تنها موفقیت
استقالل در فصل 1370-71دانست .قهرمانی لیگ آزادگان در این
فصل به پاس رسید و پرسپولیس توانست جام قهرمانی جام
حذفی را باالی سر ببرد.
استقالل صفر  -پرسپولیس :2هشتمین روز از اسفند ،78اولین
و آخرین پیروزی سرخپوشان در جریان  90دقیقه دربی اسفند
ماه رقم خورد .مهدی هاشمینسب که یکی از جنجالیترین
چهرههای دربیها به شمار میرود ،در این مسابقه پیراهن
پرسپولیس را بر تن میکرد و گل نخست تیمش را به ثمر
رساند .در ادامه بازی ستار همدانی اخراج شد و پایان رأفت هم
اختالف را دوبرابر کرد تا کمک شایانی به قهرمانی پرسپولیس
در لیگ آزادگان کرده باشد .استقالل در پایان این فصل به مقام
قهرمانی جام حذفی دست یافت.
استقالل یک  -پرسپولیس صفر :ورزشگاه آزادی در  5اسفند
 ،1379میزبان یکی از حساسترین دربیهای تاریخ بود.
استقالل و پرسپولیس در رقابتهای لیگ آزادگان ،شانه به شانه
یکدیگر جلو میرفتند و دربی نقشی تعیینکننده در تعیین
قهرمان داشت .ستاره این بازی ،علیرضا اکبرپور بود که با دریافت
پاس دیدنی سیروس دینمحمدی ،دروازه سرخپوشان را گشود.

استقالل در پایان فصل با چهار امتیاز اختالف توانست قهرمانی
آخرین مسابقات باشگاهی کشور ،پیش از آغاز لیگ برتر فوتبال
را به دست بیاورد.
استقالل  - 3پرسپولیس  :2پیروزی دراماتیک آبیها در اسفند
سال  ،83روزی بهیادماندنی در تاریخ دربیها رقم زد .استقالل
با نسل درخشانی که امیر قلعهنویی در سال  82به فوتبال ایران
معرفی کرد ،در لیگ چهارم هم مدعی جدی قهرمانی به شمار
میرفت و پرسپولیس با راینر زوبل ،روزهای خوبی را نمیگذراند.
با وجود گلزنی رضا عنایتی در اواسط نیمه دوم ،گلزنی سهراب
انتظاری و شیث رضایی باعث شد سرخها در آستانه پیروزی
قرار بگیرند .گل زیبای محمود فکری و در ادامه ضربه سر
پیروز قربانی اما پیروزی را برای استقالل به ارمغان آورد .دست
سرخابیها در پایان این فصل از قهرمانی و حتی نایب قهرمانی
لیگ برتر و جام حذفی کوتاه ماند.
استقالل صفر  -پرسپولیس صفر :سردترین دربی دهه 80به دیدار
برگشت فصل 84-85مربوط میشد .دو تیم در این مسابقه خطر
چندانی روی دروازه یکدیگر ایجاد نکردند و توپی از خط دروازهها
عبور نکرد .استقالل در این فصل ،ثمره تغییر نسل سه فصل
گذشته خود را دید و به حسرت قهرمان نشدن خود در لیگ برتر
پایان داد .پرسپولیس هم فصل را با علی پروین آغاز کرد و با آری
هان به پایان برد ،اما در نیمه پایینی جدول قرار گرفت.
استقالل یک  -پرسپولیس صفر :آخرین پیروزی استقالل
در دربیها به آخرین دربی اسفند برمیگشت .آبیها پس از
برکناری علیرضا منصوریان ،با وینفرد شفر به روزهای آرمانی خود
بازگشتند و پس از غلبه بر الهالل در لیگ قهرمانان آسیا ،مدافع
عنوان قهرمانی لیگ برتر را شکست دادند .گل وریا غفوری در
پایان نیمه نخست به منزله دومین برد استقالل در دومین سال
قهرمانی پرسپولیس بود .آبیپوشان در فصل 96-97به قهرمانی
جام حذفی دست یافتند و تیم رؤیایی برانکو ایوانکوویچ برای
دومین بار ،عنوان قهرمانی لیگ برتر را تصاحب کرد.
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نگاه

حالی که خوش نیست؛

روزهای داغ ورزش ایران در سال جدید
محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

ورزش ایران در سال  ۱۴۰۱روزها و ماههای داغی را پیشرو
خواهد داشت .بیگمان این حرارت و گرمایش با تحوالت
آینده و نزدیکشدن به فصل گرما فزونی معناداری
میگیرد .هیاهوی برگزاری بازیهای آسیایی  ۲۰۲۲از
یکسو ،انتخابات کمیتهملی المپیک از سوی دیگر و
تحوالت احتمالی در راس وزارت ورزش ،حساسیتهای
دو نهاد یاد شده را دوچندان خواهد کرد.
نشست اخیر مجمع عمومی کمیتهملی المپیک با
اکثریت آرا حکم به تعویق انتخابات این نهاد تا پایان
بازیهای آسیایی داد .مسابقاتی که احتما ًال تا اواخر
تابستان به طول خواهد انجامید و شکی نیست که تا آن
زمان صالحی امیری همچنان رییس باقی خواهد ماند.
مدیری که متعلق به کابینه دولت قبلی بود و به زعم
عدهای ،دولت جدید تالش خواهد کرد تا به هر طریق
ممکن با کنار زدن وی ،فرد جدیدی را که با مجموعه حاضر
همسو باشد ،جایگزین او کند .البته صالحی امیری هنوز از
اینکه بتواند بار دیگر کرسی ریاست را در دست بگیرد ناامید
نیست .خصوصا اینکه وی تصور میکند اگر بتواند چراغسبز
مسئولین باالتر را برای ورود به انتخابات بگیرد کار دشواری
برای کسب اکثریت آرای مجمع نخواهد داشت .با تمام
این احوال تردید نمیتوان داشت که در انتخابات یادشده
نامزدهای قدرتمند دیگری پای در میدان خواهند گذاشت.

همین امر چشماندازی از روزهای پرتالطم و حساس را به
تصویر میکشد که روشن نیست مطابق پیشبینی بازیگران
اصلی و بر وفق مراد آنان پیش برود.
در سوی دیگر و از همان ابتدا ،حضور کوتاه مدت حمید
سجادی در راس وزارت ورزش و جوانان زیر ذرهبین موافقین
و مخالفین قرار داشته است .چیدمان کارگزاران و نیروهای
تاثیرگذار بیرون از ورزش در مسئولیتهای مهم ،حضور
محمد پوالدگر بهعنوان معاون ورزشی علیرغم شکست در
انتخاباتفدراسیونتکواندووبیعملیهاییکهشخصوزیر
در اجرا و عمل نشان داده احتمال استیضاح وی را بیش از

پیش میکند .به سخن دیگر انتظار میرفت سجادی که از
معدود روسای متخصص دستگاه ورزش محسوب میشود
عملکردی به مراتب بهتر از آنچه که موجود است از خود
نشان دهد .او با انتخاب افراد غیرمتخصص ،سستی در
عمل و نداشتن اقتدار کافی حتی بسیاری از دوستان خود را
آزرده خاطر کرده ضمن اینکه رفتهرفته جامعه ورزش به این
نتیجه میرسد که از وی روی برگرداند.
چالشهای ذکر شده در کنار انتقاد برخی روسای

فدراسیونها از مسئولین کمیته ملی المپیک و وزارت
ورزش حکایت از این واقعیت دارد که آنان برای ادامه کار
و اقناع جامعه ورزش کار سادهای پیشرو نخواهند داشت.
این مسائل میتواند تشدید شود به شرطی که ورزش
کشورمان نتواند در بازیهای المپیک قارهای نتیجه الزم
را کسب کند .اگر رییس فدراسیون کشتی وعده خود مبنی
بر اعزام تیم سوم کشتی آزاد و فرنگی به بازیهای آسیایی
جدی باشد و ما نتوانیم در این دوره از مسابقات نتایج
گذشته را تکرار کنیم در آن صورت مسیر ادامه راه سجادی
و صالحی امیری دشوار خواهد بود .دبیر در اعتراض به
کمبود بودجه فدراسیون کشتی و برخی نقدهای دیگر
به این مجموعه ،تالش کرد اکثریت اعضای مجمع را با
خود همدست کند تا انتخابات کمیته ملی المپیک در
بهار سال آینده برگزار شود اما در این راستا توفیقی به
دست نیاورد با این وجود او بهعنوان رییس فدراسیون
کشتی همچنان منتقد وزیر ورزش و رییس کمیته ملی
المپیک است و از هر فرصتی استفاده خواهد کرد تا
اقتدار دو مسئول ورزش را تضعیف کند .دبیر در راستای
رسیدن به اهداف مورد نظر یاران پنهان و آشکاری هم
دارد که در صورت لزوم خودنمایی خواهند کرد.
حاصل کالم اینکه حال و روز ورزش در مجموع خوش
نیست .این ناخوشی از یکطرف و ناخرسندی قاطبه
پیشکسوتان و جامعه ورزش از سیاستهای جاری از طرف
دیگر ،حاکی از آن است که عملکرد مسئولین حاضر قابل
قبول نبوده و چنانچه اوضاع بر همین روال و روند پیش
برود نمیتوان امیدی به پیشرفت ورزش در همه بخشها
از جمله زیر ساختها ،ورزش همگانی ،قهرمانی و تحوالت
مثبت دیگر داشت .در سال  ۱۴۰۱و پس از آزمون ورزش ما
در بازی های آسیایی هانگژو چین ،بسیاری از این پرسشها
پاسخ در خور خواهند یافت.

ورزش ایران در سال  ۱۴۰۱روزها و ماههای داغی را پیشرو خواهد داشت .بیگمان این حرارت
و گرمایش با تحوالت آینده و نزدیکشدن به فصل گرما فزونی معناداری میگیرد .هیاهوی برگزاری
بازیهای آسیایی  ۲۰۲۲از یکسو ،انتخابات کمیتهملی المپیک از سوی دیگر و تحوالت احتمالی در راس
وزارت ورزش ،حساسیتهای دو نهاد یاد شده را دوچندان خواهد کرد.
آشنایی با داور داربی ۹۸؛

درحاشیه

در ِ
ابهام خداحافظی!
داربی نود و هشت در حالی از ساعت ۱۷:۳۰
روز پنجشنبه ۲۶ ،اسفند با سوت مهدی
سیدعلی در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد
که شرایط جدولی دو تیم کار را حساس کرده
و پیروزی در داربی برای هر کدام از دو تیم،
قدم بزرگی به سوی قهرمانی است و تیم برنده
شانس باالیی برای فتح لیگ بیست و یکم
دارد.
حساسیت این دیدار زمانی دو چندان میشود
که انتخاب قاضی این میدان حواشی زیادی
داشت و سرانجام قرار شد سیدعلی باتجربه
پس از سالها قضاوت در لیگ برتر ،برای
اولین بار این دیدار را سوت بزند .این داور ۴۳
ساله که جانشین پیام حیدری برای سوت
زدن در داربی  ۹۸شد ،قرار بود هفته گذشته
دیدار پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان را در
چارچوب هفته بیست و دوم سوت بزند که با
قهر او ،کار به علی صفایی واگذار شد.

سیدعلی که باتجربهترین داور فعال حاضر در
لیگ برتر به شمار میرود ،در  ۲۱۴قضاوت
خود در لیگ برتر ۵۰۴ ،کارت زرد و  ۵۹کارت
قرمز به بازیکنان داده است و جزو داورانی
است که کارتهای زیادی از جیبش خارج
میشود .بسیاری از کارشناسان و فعاالن
داوری معتقدند سپرده شدن قضاوت داربی
 ۹۸به سیدعلی برای این است که او زودتر
از  ۴۵سالگی خداحافظی کند اما این داور
بارها اعالم کرده که تصمیمش این است که
تا زمانی که بتواند ،در لیگ برتر سوت بزند.
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ادعای «سرمربی گل گهر»؛

مدارک جدیدگلگهربرای بازیکنگابنی
باشگاه گل گهر سیرجان بعد از استفاده از
«اریک بانیاما» بازیکن گابنی که شرایط
حضور در لیگ برتر ایران را نداشت ،در
سه مسابقه استقالل ،پیکان و سپاهان
بازنده شد .گل گهر بعد از سه بر صفر
شدن نتیجه بازیهایش مقابل این
سه تیم به کمیته استیناف فدراسیون
فوتبال شکایت کرد .کمیته استیناف هم
در بخش نتیجه مسابقات ،رای کمیته
انضباطی را تایید کرد .به این ترتیب
گل گهر از سوی ارکان قضایی فدراسیون
فوتبال ایران متخلف شناخته و باختش
در سه مسابقه قطعی شد.
این باشگاه سیرجانی بازهم پیگیر پرونده
است و قصد دارد به هر شکل ممکن،
امتیازات از دست رفته را بازگرداند .بر این
اساس گل گهر درخواست اعاده دادرسی
کرده و در انتظار رای است .امیر قلعه

«دنیای» اینروزای من،
«هوادار» تو میمانم...

خیلی وقتها به دوستان
نویسنده تاکید میکردم که
مطالب را کوتاه بنویسند و
سراغ متنهای طوالنی نروند
تا زیبایی بصری صفحههای
روزنامه حفظ شود ،اما حاال که
امیررضا بیات
میخواهم دلنوشتهای برای
یکفصل مهم از زندگیام
طراح
که در کنا ِر نام بزرگ «دنیای
هوادار» شکل گرفته بنویسم ،به تردید افتادم که چگونه به حرف
خود پایبند باشم ،درحالی که صدها هزار تجربه کوچک و بزرگ
را در اینسالها کنار این مجموعه داشتم؟ گفتنیها که بسیار
زیاد است از خاطرههای شیرین و به یادماندنی تا تجربههای
بسیار که هر کدام برایم درسی بود ،اما ترجیح میدهم به
دلنوشتهای کوتاه اکتقا کنم تا به تاکیدهای گذشته خود هم
پایبندباشم.
ً
حدودا  ۵سال پیش ،دقیقتر بخواهم بگویم؛ فروردین سال
 ،۱۳۹۶تاریخ اولین دیدار من با عوامل اینمجموعه بود ،آن زمان
هنوز روزنامهای به اسم «دنیای هوادار» به صورت رسمی شکل
نگرفته بود ،روزنامهای که قبل از شکلگیری اولین شماره آن تا
به االن که شماره  ۹۸۳آن هم چاپ شد ،میتوانم بگویم روزی
و شمارهای نبوده که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در کنار
همراهان این مجموعه نباشم.
تک تک این  983شماره برای من یادآور تجربههای بسیار
زیادی است ،به عبارت دیگر ،بخش مهمی از زندگی من از ۵
سال گذشته تا به امروز ،با یک نام عجین شده ،نامی که با هر
بار با شنیدن آن تمام ساعتها ،روزها ،ماهها و سالهای دور و
نزدیک و البته شیرین را برام تداعی میکند؛ بله! «دنیای هوادار».
امروز که آخرین شماره سال  ۱۴۰۰چاپ میشود ،به جرأت
میتوانم اذعان کنم که روزنامهی ما در سطح استان البرز در این
سالها ،همیشه یکپرچمدار بوده و گمان میکنم اینموضوع،
برای همهی دوستانی که کم و بیش در استان البرز با فضای
رسانهای آشنایی دارند ،به اثبات رسیده باشد.
امروز آخرین شمارهای است که من بهعنوان صفحهآرا ،تیم
ضمن سپاس
قدرتمند دنیای هوادار را همراهی میکنم و ِ
عوامل مجموعه بویژه مدیر مسئول که
فراوان از زحماتِ تمام ِ
همانن ِد یکپدر ،زحماتِ فراوانی را برای من کشیدهاند ،از صمیم
سال جدید برای ایشان ،سردبیر ،دبیر تحریریه و تکتک
قلبم در ِ
اعضای هیات تحریریه ،آرزوی سالمتی و تندرستی آرزو میکنم
و مطمئن هستم که همیشه پرچم «دنیای هوادار» را باال نگه
خواهند داشت.
بدرود «دنیای» اینروزها ،ماهها و سالهای من همیشه در قلبم
«هوادار» تو خواهم بود...

توپ و تور
پس از «شهداب یزد»؛

دومین سهمیه والیبال جام
باشگاههای آسیا به پیکان رسید
نویی سرمربی گل گهر در خصوص آخرین
وضعیت پرونده و احتمال شکایت به
دادگاه عالی ورزش ( )CASگفت :فع ًال
درخواست اعاده دادرسی دادهایم .هنوز
نوبتمان نشده است.
سرمربی گل گهر امیدوار است که
در اعاده دادرسی ،آرای ارکان قضایی
فدراسیون فوتبال شکسته شود .وی
گفت :ما دو ،سه مدرک جدید ارائه
دادهایم که بابت آن اعاده دادرسی قبول
شده است.

تیمهای شهداب یزد و پیکان تهران نمایندههای والیبال
ایران در جام باشگاههای آسیا هستند.با توجه به ترافیک
رویدادهای بینالمللی والیبال ایران در سال آینده ،فدراسیون
والیبال تصمیم گرفت که رقابتهای والیبال قهرمانی
باشگاههای مردان آسیا  ۲۰۲۲را در سالن والیبال مجموعه
ورزشی آزادی تهران برگزار کند و تهران را به عنوان شهر میزبان
این رقابت ها به کنفدراسیون والیبال آسیا معرفی کرد .بر این
اساس فدراسیون والیبال ایران با ارسال نامهای به کنفدراسیون
والیبال آسیا تیم مقاومت شهداب یزد را به عنوان قهرمان لیگ
برتر والیبال ایران و تیم پیکان تهران را به عنوان میزبان این
رقابتها معرفی کرد
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دیدگاه

نوروزاتن پیروز

یادداشت
حال خوب؛
اینحس و ِ

سی ِر صعود و سقوط؛

من« ،هوادار» تو خواهم ماند...

اسکیت؛ از رونق تا رکود!
اسکیت یکرشته تفریحی
ورزشی است که اگر خوب
هدایت میشد میتوانست
بزرگترین فدراسیون به لحاظ
نیروهای انسانی و تعداد
ورزشکاران باشد اما انگار کار
سیدرضا فیض آبادی
در ورزش ما برعکس هست.
نویسنده و روزنامه نگار زمانی که اسکیت یکانجمن
بود و در دل فدراسیون
همگانی ،شور و شوق بیشتری بر این رشته حاکم بود چه اینکه
درهای انجمن به روی همه کارشناسان و همه عالقمندان باز بود.
همین کاوه صدقی که اخیر ًا از سمت خود در اسکیت استعفاء
داده ،در اواسط دهه  80در بحبوحه توسعه و گسترش اسکیت
همگانی استعدادش کشف و شکوفا شد و اسکیتبازانی که
ً
بعدا توانستند مدالهای آسیایی را بگیرند مثل مارال راسخی،
سارا فرشتیان و ...اکنون همینها جزو کارشناسان و مربیان
خوب اسکیت هستند که در آن دهه به ورزش ایران معرفی
شدند.
سیدمجتبی سرمدی که معلم ورزش بود و همزمان با عشق
و عالقهای که داشت انجمن اسکیت را با دست خالی و تنها
با عشق و عالقه اداره میکرد توانست در همان سالها رییس
کنفدراسیون اسکیت آسیا را به ایران بیاورد و با نفوذ و عالقهای
که داشت چند تیم اسکیت نمایشی درست کرده بود تا در
مراسم افتتاحیه جشنوارهها و المپیادها و مسابقات متعدد
نمایش بدهند و اسکیت را اینگونه به جامعه معرفی کرد.
فراموش نمیکنم که با کمک یکاسپانسر تعداد زیادی کفش
اسکیت بین همه کارکنان سازمان تربیتبدنی وقت توزیع
شد و در تمامی پارکها و فضاهای عمومی اسکیت به عنوان
یکورزش مفرح بین خانوادهها گسترش یافت.
اما از سال  85که فدراسیون اسکیت شکل گرفت و مستقل
شد امید به توسعه قهرمانی آن بیشتر داشتیم و هرچند
یکدورهای کوتاه رشد خوبی داشت ولی رفتهرفته کارشناسان
و اهالیفن کنار رفتند یا کنار گذاشته شدند تا امروز که آقای
ً
تقریبا اسکیت در
هنرجو ریاست فدراسیون را برعهده گرفته و
حالت کما بسر میبرد.
اگرچه هنرجو خو در استان تهران فعالیت اسکیتی داشته
ولی زمانی موفق خواهد بود که از بزرگانی مثل سیدمجتبی
سرمدی که ً
واقعا از دلسوزان و بانیان اسکیت در ایران است
و شاگردانی که او در دهه  80معرفی کرد و اکنون هر کدام
برای خودشان یک وزنه قابل اتکا محسوب میشوند را با
حفظشان و جایگاه ایشان دعوت به همکاری نماید چرا که
تجارب گرانبای آنها راهگشای اسکیت خواهد بود.
نمیدانیم االن چند نفر اسکیتباز در ایران داریم ولی در
پارکها که مملو از اسکیت بازبود االن خبری از آن شور و
اشتیاق نیست و در بعد قهرمانی هم عم ًال ما در آسیا محلی
از اعراب نداریم.
متاسفانه برخی افراد کاسب کار که برای کاسبی به اسکیت
آمدند و ویزا خرید و فروش میکردند یا واردات کفش
اسکیت را انحصاری داشتند چنان ضربهای به این رشته زدند
که رئیس فعلی فدراسیون بعید است به این زودیها و به
تنهایی کاری از پیش ببرد و زمانی اسکیت رونق میگیرد که
بار دیگر شاهد حضور نوجوانان و جوانان در همه فضاهای
عمومی و پارکها باشیم.
آقای هنرجو! ً
لطفا پیشکسوتان و دلسوزان اسکیت را با
حفظشان و جایگاهشان دعوت به همکاری بفرمایید اگر
خواهان پیشرفت و خروج از این رکود هستید.

ورزشی

محمدرضا ولی زاده
دبیر تحریریه

تیرماه  ۱۳۹۹بود ،مراسمِ تکریم از «کریم باوی» -پیشکسوت
فوتبال ایران -راستش نمیدانم اص ًال چه اتفاقی افتاد ،اما
حاال پس از گذشتِ یکسال و اندی از آن مجلس ،خوب که
فکر میکنم ،انگار همهچیز را خدا برایم کنار هم چیده بود.
احوال خوب امروز را نداشتم ،از خبرنگاری
البته که آنروزها ِ
دلزده و از نوشتن خسته شده بودم ،یادش بخیر ،با دعوتِ

یکدوست ،همراه با پدرم در مراسمِ مذکور شرکت کردم و
پس از ِ
درب سالن ،آقای «مهرداد
صرف شام هنگامِ خروج از ِ
تیموری» -مدیرمسئول روزنامه دنیای هوادار -را دیدم،
درست یادم نیست که چه دیالوگی بینمان برقرار شد ،اما
خوب میدانم که همهچیز برای من ،از آن همانمصاحبتِ
چند دقیقهای آغاز شد.
پس از سهماه دوری از کار رسانهای ،کمکم به مجموعه
دنیای هوادار اضافه شدم ،ابتدا روزی یکمطلب
برای روزنامه مینوشتم و اموراتِ پایگاههای خبری
«دیواننیوز» و «رستاخیزخبر» را انجام میدادم ،پس
عنوان «دبیر
شدن نامم به ِ
از گذشتِ دو ماه ،با اضافه ِ
سرویس ورزشی» در شناسنامه روزنامه ،یکی از مهمترین
اتقاقاتِ زندگیام رقم خورد ،دیری نپایید و زمانی نگذشت
ً
سال افتخار حضور
تا
دقیقا در تیرماه  ۱۴۰۰پس از یک ِ

عنوان «دبیر تحریریه» روزنامه معرفی
در اینمجموعه ،به ِ
شدم تا به یکی از آرزوهایم برسم ...گذشت و گذشت تا
همه در کنار هم به امروزمان رسیدیم ...شماره  ۹۸۳و
پایان .۱۴۰۰
ِ
ً
حقیقتا اینها را نگفتم تا سی ِر ترقی یکسال و نیم
کاریام را بازگو کنم ،اینها را خواستم بگویم تا برای خودم
یادآوری کرده باشم که هیچوقت از خاطرم نمیرود از چه
نقطهای به اینجایی که هستم رسیدم.
اما در کنار تمامِ تالشهایی کردم ،با پشتوانه دعاهای
خیرِ پدر و مادرم ،همیشه یک«مرد» هم در کنارم بوده،
مردی که به من کمک کرد و فرصت داد تا عضوی از
عاشق آن
مجموعه دنیای هوادار باشم و در کاری که ِ
ی کنم .مردی که ما «عمو مهرداد»
مشق شاگرد 
هستمِ ،
صدایش میکنیم...

اما درکنار ِ
تمام تالشهایی کردم ،با پشتوانه دعاهای خی ِر پدر و مادرم ،همیشه یک«مرد» هم
درکنارم بوده ،مردی که به من کمک کرد و فرصت داد تا عضوی از مجموعه دنیای هوادار باشم و درکاری
ی کنم .مردی که ما «عمو مهرداد» صدایش میکنیم...
مشق شاگرد 
عاشق آن هستم،
که
ِ
ِ
تیم ملی
بازی با کره خیلی حساستر از آنچه فکرش را میکنیم؛

احتمال شوک بزرگ به فوتبال ملی ایران!
شکست مقابل کره جنوبی میتواند رویاهای ایران در
جام جهانی را از بین ببرد .در فاصله کمتر از یک ماه
تا قرع ه کشی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر گمانه زنیها
پیرامون سید بندی این رقابتها شدت یافته است و
طرفداران تیم ملی امیدوارند که ایران برای نخستین
بار در سید دوم قرار بگیرد تا احتماال با یک قرعه
مطلوب روبرو شود و امکان صعود به دور بعد را
داشته باشد.
قرعه کشی جا م جهانی  ۱۲اسفند در دوحه برگزار
خواهد شد و  ۳۲تیم حاضر در جام جهانی در چهار
سید بر اساس رتبه فیفا قرار میگیرند تا گروه بندی
این رقابتها مشخص شود .تیم ملی ایران هماکنون
با  ۱۵۷۲امتیاز در جایگاه بیستویکم رتبه فیفا قرار
دارد و با اختالف  ۲۳.۳امتیازی نسبت به ژاپن و
 ۵۰.۴امتیازی نسبت به کره جنوبی برترین تیم
آسیاست.
با توجه به اینکه از بین ایتالیا و پرتغال یک تیم از
دور رقابتها حذف خواهد شد تیم ملی ایران فرصت
این را دارد تا با کسب دو پیروزی در دیدار مقابل
لبنان و کره جنوبی شانس خود را برای ورود به جمع
 ۱۵تیم برتر حاضر در جام جهانی از نظر رتبه فیفا
اصافه کند.
اکنون از بین تیمهایی که باالتر از ایران قرار دارند،
صعود مکزیک ،اروگوئه ،کلمبیا ،سنگال و  -قطعی
نشده و تیم ملی باید امیدوار باشد که این چند تیم
نتوانند راه صعود به جام جهانی را پیدا کنند تا ایران
با کسب دو پیروزی و بهبود جایگاه خود این عملیات
شگفتانگیز را رقم بزند .اما ماجرا روی دیگری هم
دارد.
حالت ایده آل برای ایران پیروزی مقابل کره جنوبی
و لبنان است که برتری بر لبنان در ورزشگاه امام رضا
شاید محتمل به نظر بیاید اما شکست شاگردان پائولو
بنتو در کره جنوبی کار چندان آسانی نیست .حال اگر

ایران بازی با کره جنوبی را واگذار کند ،با توجه به
فرمول رنکینگ فیفا که برد و باخت در مقدماتی جام
جهانی بیشترین میزان اهمیت را پس از باز یهای
خود جام جهانی دارد ،ممکن است جایگاه خود را به
کره جنوبی یا ژاپن واگذار کند.
با شکست ایران مقابل کرهجنوبی ،شاگردان بنتو
باتوجه به اینکه در یک مسابقه اثرگذار (مقدماتی
جام جهانی) توانستهاند ،حریفی را شکست دهند که
امتیاز و جایگاه بهتری نسبت به آنها داشته ،بنابراین
امتیاز بسیار خوبی دریافت میکنند و در عین حال

ایران هیچ امتیازی نخواهد گرفت .در بازی هفته
آخر نیز حتی اگر ایران موفق به شکست لبنان شود،
باتوجه به اینکه کرهجنوبی ،امارات را به عنوان تیمی
با رنگنیک و امتیاز بهتر نسبت به حریف ایران (لبنان)
شکست میدهد ،امتیاز بیشتری کسب خواهد کرد
که این دو نتیجه (برد کره مقابل ایران و پیروزی هر
دو تیم در بازی پایانی) احتماال کره جنوبی را باالتر
از ایران قرار میدهد.
در صورتی که ایران ،پایینتر از کره و احتماال ژاپن

قرار بگیرد ،احتماال تیمهایی نظیر شیلی ،مراکش،
لهستان ،کانادا و حتی مصر _که شانس صعود به
جام جهانی را دارند_ باالتر از ایران قرار خواهند گرفت
تا به این ترتیب حتی احتمال یک شوک بزرگ به
ایران در آستانه قرعه کشی وجود داشته باشد؛ اینکه
ایران نه تنها به سید دوم راه پیدا نکند بلکه حتی به
سید چهارم برود تا به این ترتیب احتمال یک قرعه
دشوار مطرح شود.
با این حساب شاید کسب یک نتیجه تساوی در بازی
خارج از خانه برابر کره جنوبی و پیروزی خانگی برابر
لبنان که صدرنشینی ایران در آسیا و حفظ جایگاه در
سید سوم را تضمین میکند ،نتیجهای عقالنی برای
شاگردان دراگان اسکوچیچ باشد تا اینکه رویاهای
پیچیده صعود به سید دوم قرعه کشی جام جهانی در
دستور کار قرار بگیرد.
گفتنی است؛ تیم ملی فوتبال کشورمان روز چهارم
فروردین به مصاف کره جنوبی می رود .طبق برنامه
بازیکنان داخلی فوتبال کشورمان از روز شنبه در هتل
المپیک جمع شده و بعد از تست کرونا در محل
اقامت خود قرنطینه خوهند شد .قرار است شاگردان
اسکوچیچ بالفاصله بعد از پاسخ تستهای کرونا
ساعت  21:30از طریق  CIPفرودگاه امام راهی سئول
شوند.
بازیکنان لژیونر فوتبال کشورمان هم به صورت
مستقیم از کشورهای اروپایی راهی کره جنوبی
میشوند و پس از پشت سر گذاشتن تستهای کرونا
به تمرین تیم ملی اضافه خواهند شد .ملی پوشان
فوتبال ایران بعد از بازی با سئول مستقیما عازم
مشهد مقدس شده تا برای بازی روز نهم مقابل لبنان
حاضر شوند .در سفر تیم ملی به کره میرشاد ماجدی
سرپرست فدراسیون فوتبال حضور نخواهد داشت اما
بهرام رضاییان به عنوان سرپرست کاروان با تیم ملی
عازم سئول خواهد شد.
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