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عوامل اصلی سرقت بانک ملی
بازداشت شدند
بدنبال سرقت از  ۱۶۸صندوق اجارهای از شعبه دانشگاه بانک
ملی ایران ،تیمی ویژه از ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ
رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داده و در عرض
کمتر از یک هفته از وقوع سرقت ،تعدادی از عامالن این
سرقت از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شدند.
سردار «حسین رحیمی»  -فرمانده انتظامی تهران بزرگ -در
نشست خبری که ظهر جمعه در مقر مرکزی پلیس آگاهی
تهران بزرگ برگزار شد با اشاره به دستگیری سارقان صندوق
امانات شعبه دانشگاه بانکی ملی ایران گفت :این حادثه حوالی
ساعت  ۸صبح روز شانزدهم خردادماه به پلیس اطالع داده شد
و ما در آن زمان هیچ سرنخی از سارقان نداشتیم .اما ظرف
مدت  ۲۴ساعت سارقان شناسایی شده و سرنخهایی به دست
آوردیم و پس از آن اقدامات برای دستگیری سارقان آغاز شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه بخشی از سارقان
یکی دو ساعت قبل از اطالع پلیس به خارج از کشور متواری
شده بودند ،گفت :این افراد با اقدام به موقع اینترپل فراجا
در صدور اعالن قرمز دستگیر شدند و سه تن از این افراد
در اختیار پلیس بوده و به زودی به ایران منتقل میشوند.
بخشی از این افراد نیز در تهران و شهرهای مختلف در
عملیاتهای مختلف دستگیر شدند که برخی از اینها منجر
به تیراندازی هم شد.
وی با بیان اینکه  ۱۳نفر دستگیر شدند گفت :تعداد
صندوقهای به سرقت رفته  ۱۶۸صندوق است این در
حالیست که در این شعبه هزار صندوق امانات قرار داشت .به
نظر میرسد بعضی از اموال مردم را متاسفانه فروختهاند ،البته
مقدار قابل توجهی از این اقالم شامل دالر ،طال ،یورو ،سکه
و ...به سرقت رفته است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه تیم اصلی سرقت
دستگیرشدهاست،گفت:بینسارقانافرادمتخصصهوابرش،
کامپیوتر ،فلز و  ...حضور داشت .یک نفر هم زن دستگیر شده
است ،البته تمام این افراد در شعبه حضور نداشتند و مثال
همین زنی که دستگیر شده است قصد فروش داشت.
وی درباره برخورد با شعب ناایمن بانکها نیز گفت :پلیس
فصلی یک بار از تمام بانکها بازدید ایمنی کرده و موارد نا
ایمن را اعالم میکند که باید رفع کنند .در این مورد هم
حدود یکماه پیش از این بانک بازدید شده و موارد ناایمن به
آنان اعالم شده بود ،اما متاسفانه توجهی نکرده بودند .در این
خصوص با دادستانی هماهنگ شده تا مسئوالن این بانکها
در صورت بیتوجهی به هشدارهای پلیس به دلیل ترک فعل
تحت پیگرد قرار بگیرند.
رحیمی از مالباختگان خواست که به پلیس آگاهی مراجعه
نکنند ،او گفت :مراحل تحویل این اقالم باید طی شود و
اقالم مسروقه از طریق بانک به مالباختگان تحویل میشود .با
توجه به قوانین صندوقهای امانات ،پرداخت اقالم مسروقه
از طریق خوداظهاری انجام میشود چرا که اطالعاتی درباره
محتویات صندوقها وجود ندارد و ثبت نمیشود .ما با تمام
وجود پیگیر این موضوع بودیم و تمام اعضای این تیم
عملیاتی بیش از یک هفته است که فعالیت شبانهروزی
داشتند تا این افراد دستگیر شوند.
رحیمی با بیان اینکه ابتدایی ترین اصول امنیتی در این
شعبه بانک رعایت نشده بود ،گفت :بانک تا یک ماه قبل
نگهبان داشته اما یک ماه پیش آنها را ترخیص کردند .سارقان
از باالی در پارکینگ بانک وارد شدند.
وی درباره چرایی ترخیص نگهبانان گفت :از خودشان باید سوال
کنید به ما گفتند که حراست گفته نیازی به نگهبان نیست.
وی درباره ارزش ریالی اقالم سرقت شده اظهار کرد :ما
نمیدانیم ارزش چقدر است ،یکی از عیوب صندوقها همین
است که حداقل باید به طور محرمانه جایی اعالم کنند که
چقدر در صندوق دارند.
رحیمی درباره دست داشتن کارکنان بانک در این زمینه ادامه
داد :دو نفر در این خصوص به دلیل سهل انگاری بازداشت
شدند ،دلیل آنها عدم انجام تکالیف خود از جمله دیر اطالع
دادن به پلیس است .ما حتی به کارمندان بانک مشکوک هم
نشدیم و ای ن دو نفر بازداشتی هم جزو سیزده نفر از دستگیر
شدگاننیستند.

دنیای هوادار یاد و خاطره شهدا بویژه سرهنگ
«پرویز خیامیان» که  ۲۱خرداد  ۱۳۶۰به مقام شامخ
شهادت نائل گشت را گرامی میدارد
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سیلی گرانیها

سارا نصرتی

بر هیچکس پوشیده نیست که مصرف لبنیات و
فرآوردههای آن چه منفعتی برای مصرفکنندگان دارد،
اما عرضه این محصوالت با قیمتهای جدید باعث
شده تا کسی نسبت به خرید این سبد غذایی رغبت
نکند و برای برداشتن این محصوالت به سمت قفسهها
و یخچالهای فروشگاهها نرود .سرعت افزایش قیمت
برخی محصوالت لبنی آنقدر باالست که هر بار که به
فروشگاه مراجعه میکنیم ،قیمت جدیدی از آنها را در
قفسهها میبینیم .صنایع لبنی دلیل افزایش قیمتها را
گرانی مواد اولیه تولید از جمله شیرخام عنوان میکنند،
اما دامداران میگویند شیرخام را نهتنها گران به صنایع
لبنی نمیفروشند ،بلکه به زیان هم میفروشند.
شوربختانه مصرف لبنیات در برخی خانوارها هفتگی یا
ماهانه شده است! اگر افزایش قیمت به همین روال
پیش برود ،در چند سال آینده خبری از ایرانیهایی با
فیزیکبدنی تنومند نیست؛ چرا که انستیتو تحقیقات
تغذیهای و صنایع کشور اعالم کرده که اگر مصرف
شیر و لبنیات کاهش پیدا کند ،عالوه بر کوتاهشدن
قد فرزندان در  ۱۰تا  ۲۰سال آینده ،شاهد بیماریهایی
نظیر پوکی استخوان و راشیتیسم خواهیم بود؛ که
هزینههای بیماریهای ناشی از درمان کمبود مصرف
لبنیات به مراتب باالتر است .اما اختیار افزایش
یا کاهش قیمت لبنیات به هیچ وجه در اختیار
تولیدکنندگان نیست ،سازوکار تولید ،بازار و اقتصاد
کالن کشور هر کدام به نوبه خود بر یک منطقی
حکمفرما هستند که همه باید در کنار هم دیده شوند.
محصوالت لبنی با  ۴۰۰برند حاضر در بازار کامال رقابتی
است و هر برندی برای حفظ سهم خود در بازار حاضر
به عرضه محصوالت با قیمت مناسبتر است .در واقع
رقابت شرکتها در کسب سهم از بازار بجای انتقال به
بخش توزیع و خرده فروشی به مصرف کننده منتقل
میشود .شیرخام کیفی که در محصوالت لبنی استفاده
میشود توسط دامداریهای صنعتی تولید میشود
که بخشی از این دامداریها خصوصی هستند و اگر
مسئوالن نگران افزایش قیمت محصوالت لبنی هستند
دامداریهای خصوصی را مجاب کنند تا شیر را با

قیمت معقول در اختیار کارخانجات لبنی قرار دهند.
امکان دپو شیر خام برای دامداران به دلیل فساد
پذیری وجود ندارد ،دامداران هر آنچه روزانه تولید
میکند را با قیمت مصوب به کارخانههای لبنی
میفروشند ،در نتیجه هیچ بهانهای برای مقصر
دانستن دامداران در افزایش قیمت محصوالت لنبی
وجود ندارد .نشت نهادههای خوراک دام از سامانه
بازارگاه و توزیع آن بین افرادی که دامدار نیستند
و تنها نقش دالل را دارند را می توان از دالیل
مشکالت تامین نهادهها برشمرد .کمبود و افزایش
قیمت نهادههای خوراک دام از دالیلی هستند که
موجب باال رفتن هزینه تولید شده و بر اساس آن
باید قیمت شیرخام افزایش یابد .قیمت شیر خام
در قیمت تمام شده محصوالت لبنی نقش اساسی
را دارد و وقتی قیمت شیر خام بیش از ۵۰درصد
افزایش یافته است ،میتوان انتظار داشت که قیمت
محصوالت لبنی افزایش نیابد؟ کارخانهها شیر را با
قیمت بیشتری میخرند و مجبورند برای جلوگیری
از ضرر قیمتها را افزایش دهند اما در بین افکار
عمومی این طور به نظر میرسد که تولید کنندگان
از سر طمع قیمتها را افزایش داده و گران فروشی
میکنند اما مشخص است این تصویر سازی صحیح
نبوده و این کار جاخالی دادن است به طوری که
وزارتخانه از زیر فشار افکار عمومی رهایی یافته و
کارخانهها را در مقابل افکار عمومی قرار داده است.
همه عوامل افزایش قیمت اتفاق افتاده و دولت برای
کارخانهها هیچ تصمیمی نگرفته است .سوال این
است که آیا با همچین وضعیتی می توان قیمت
لبنیات را افزایش نداد؟
حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید فقط در حد
شعار است ،در حالی که در مقام عمل تولیدکننده
همواره متهم بوده و ناکارآمدیها به بخش خصوصی
نسبت داده میشود .زمانی که در کشور سیاستهای
اقتصاد کالن افزایش هزینههای تولید را به تولیدکننده
تحمیل میکند ،چارهای جز افزایش قیمت محصول
نهایی تولید شده وجود ندارد .بنابراین این منطق
بازار است و نباید به آن اعتراضی وارد کنیم ولی
تولیدکنندگان هم قبول دارند که مصرفکنندگان قدرت
خرید شان کمتر شده است و اگر تولیدکننده قیمتها

خود را افزایش ندهد صدها خانوار دچار مشکل شده و
کارگران آن کارخانهها از کار بیکار میشوند .مسئولیت
تولیدکننده تامین کاالست و مسئولیت نظام
سیاستگذاری کشور است که باید تصمیماتی اتخاذ
کند که قدرت خرید مردم را باال ببرد ،مسئولیت باال
بردن قدرت خرید مردم با تولیدکننده نیست.
نظام سیاستگذاری مسئول جلوگیری از افزایش
هزینههای تولید و جلوگیری از کاهش قدرت خرید
مردم است .تولید کننده مسئولیت دارد کاال را با بهترین
شکل تولید کرده و در همه نقاط کشور به طوری
توزیع کند که هر ایرانی به محصوالت لبنی پاستوریزه
سالم دسترسی داشته باشد و در مقابل نیز اگر این
محصوالت نقصی داشت تولیدکنندگان باید پاسخگو
باشند .نمیتوان از تولید کننده توقع داشت در شرایطی
که همه مؤلفههای تولید کاال افزایش قیمت داشته
قیمت کاالی خود را افزایش ندهد.
به هر حال در این راستا باید دولت ،صنایع تولیدی
و دامداری ها به یکدیگر کمک کنند تا مردم از
مصرف لبنیات گریزان نشوند چرا که همه چوبش را
خواهند خورد .بهعنوان مثال اگر دولت در این امر
کوتاهی کند ،باید روزی به جای آن اقدام به واردات
دارو کند ،صنایع هم اگر کوتاه نیایند واحدهایشان
تعطیل شده و مشتری نخواهند داشت ،درحالی که
دامپرور یها هم اگر کوتاه نیایند روزی شیرشان به
فروش نخواهد رسید.

نقل قول

«وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی»:

کــرونا از بین نرفته است

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ضمن
تبریک بابت ثبت دومین روز بدون فوتی کرونا ر ایران
اظهار کرد :بیماری هنوز به طور کامل از بین نرفته
است وهمچنان نیاز به رعایت و مراقبت به ویژه در
تجمعات است.
«بهرام عیناللهی» با اعالم تکرار دوباره روز بدون
فوتی کرونا در کشور از آغاز همهگیری این بیماری
و تبریک به مردم و رهبری گفت :میزان مراجعان
کرونایی به بیمارستانها کاهش یافته و امروز برای
دومین بار آمار فوتیها صفر شد،اما نکته قابل توجه
این است که این بیماری هنوز به طور کامل
از بین نرفته است و باید همچنان مراقب
سالمت خود باشیم و پروتکلهای
بهداشتی را رعایت کنیم و در تجمعات
کماکان همچون سابق پیرو اصول
بهداشتی باشیم.
وزیر بهداشت و درمان کشور ادامه داد:
از کادر درمان نهایت تشکر را داریم که

در این مدت زمان با سخت کوشی برای از بین بردن این بیماری تالش کردند و در
این میان از دانشمندان کشور نیز سپاسگذاریم که در این دوران  ۶واکسن داخلی
را وارد عرصه تولید کردند.
وی در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت بهداشت برای افرادی که هنوز دز
سوم واکسن را دریافت نکردهاند چیست؟ اظهار کرد :باید به مردم ابالغ کنیم تا
دز سوم را نیز دریافت کنند .بسیاری از خدمات دولت به تزریق دز سوم واکسن
وابسته است و با داشتن کارت واکسن و تزریق دز سوم خدمات ارائه میشود.
همانطور که عازمان سفر حج باید هر سه دز واکسن را تزریق کرده باشند.
عبداللهی در پایان تصری کرد :این بیماری هنوز به طور
کامل از بین نرفته است و مردم باید رعایت
کنند .بیماری آنفلوآنزا نیز زمانی در مرحله
همهگیری بود و حاال بعد از گذشت
چند سال برخی افراد دچار میشوند
و شکل همهگیری ندارد و امروزه
محدود شده است .بیماری کرونا نیز
هنوز خطر خود را دارد و باید رعایت
شود تا همچون آنفلوآنزا از حالت
همهگیری خارج شود.
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مالیاتی در تعیین مالیات مقطوع واحدهای صنفی کوچک و متوسط ،مالیات یک میلیون و صد هزار مودی صفر ،مالیات هشتاد
درصد از مودیان حداکثر  5میلیون تومان ،مالیات چهارصد هزار مودی بین  5تا  20میلیون تومان و مالیات یکصد هزار مودی بیش
از  20میلیون تومان است».
گزارش

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

قانونیکهبرایهمهبازنشستگانیکساناجرانشد

طبق مصوبه هیات دولت امسال حقوق بازنشستگان
حداقل بگیر تامین اجتماعی  ۵۷درصد و بازنشستگان
سایر سطوح این سازمان  ۱۰درصد افزایش یافت.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان؛ حداقل حقوق بازنشستگان ،از کارافتادگان و
مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی
بر اساس مواد  ۹۶و  ۱۱۱قانون تأمین اجتماعی نباید از
حداقل مزد کارگری کمتر باشد ،با رعایت قوانین مربوط
و لحاظ مصوبه شورای عالی کار ،میزان دریافتی حداقل
بگیران تامین اجتماعی  ۵۷درصد و بازنشستگان سایر
سطوح این سازمان  ۱۰درصد افزایش یافت.
این طور اعالم شد که در راستای هماهنگسازی پرداخت
حقوق تمام صندوقهای بازنشستگی ،برای آن دسته
از مشموالن که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند،
افزایش  ۱۰درصدی حقوق اعمال میشود و همچنین
برای کمک به معیشت مستمریبگیران باالتر از حداقل،
عالوه بر  ۱۰درصد افزایش ،مبلغ  ۶۵۰هزار تومان پرداخت
خواهد شد و این یعنی خبری از افزایش  ۳۸درصدی
برای بازنشستگان سایر سطوح نیست .که البته این
موضوع باعث اعتراض بازنشستگان سایر سطوح شد.

دولت میتواند مصوبه حقوق بازنشستگان سایر سطوح
را تغییر دهد
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :طبق قانون دولت
مصوبه حقوق حداقلبگیرها را نمیتواند تغییر دهد اما
برای سایر سطوح را میتواند تغییر دهد .با وجود اینکه
تامین اجتماعی مستقل است اما بر اساس قانون دولت
ضامن عملکرد صندوق تامین اجتماعی است و باید
نظارت کند تا ورشکسته نشود.
حداقل بگیران  ۷۰درصد افراد تحت پوشش تامین
اجتماعی
طبق آمار  ۷۳درصد جامعه از بیمههای اجتماعی
بهرهمند هستند که حدود  ۵۲درصد برعهده تامین
اجتماعی است و در شش ماه دوم سال گذشته حدود
 ۷۰۰هزار بیمه شده جدید تحت پوشش سازمان تامین
اجتماعی قرار گرفتند .آنطور که سازمان تامین اجتماعی

ب�نک ،بیمه و بورس

اعالم کرده  ۷۰درصد از افراد تحت پوشش این سازمان
حداقلیبگیر و زیر حداقلیبگیر هستند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت :ابالغیه
هیأتوزیران دارای چند سطح افزایشی است ،در
اولین سطح ،برای حداقلیبگیران و مستمریبگیران
حداقلیبگیر و زیر حداقلیبگیر ۵۷.۴ ،درصد افزایش در
سال جدید خواهیم داشت .البته سطوح درآمدی پایین
ممکن است افزایش بیشتری هم داشته باشند و بیشاز
 ۵۷.۴درصد باشد ،زیرا در مصوبه دولت قید شده است
که حداقل حقوق نباید از عدد پنج میلیون و  ۵۸۰هزار
تومان کمتر باشد.
به گفته موسوی ،سطح بعدی مصوبه مربوط به باالتر از
حداقلیبگیران تا سقف  ۱۰میلیون تومان حقوق است،و
حقوق این افراد  ۱۰درصد رشد میکند ب ه عالوه مبلغ
ک معیشت که
ثابت  ۶۵۰هزار تومان تحت عنوان کم 
برآورد ما این است حقوق افراد در این طبقه حدود ۲۰
درصد رشد پیدا میکند .برای سطح آخر و حقوقبگیران
باالتر از  ۱۰میلیون تومان هم افزایش  ۱۰درصدی در نظر
گرفتهشدهاست.

بازنشستگان  ۳۰سال حق بیمه پرداختهاند
یکی از دالیل اعتراض بازنشستگان سایر سطوح سازمان
تامین اجتماعی برای عدم اعمال مصوبه مزدی شورای
عالی کار این است که آنها میگویند ،در زمان اشتغال
حق بیمه بیشتری پرداخت کردهاند و حاال هم حقشان
را میخواهند و حسابشان از بازنشستگان کشوری و
لشکری جداست همچنین گروهی از بازنشستگان
معتقد هستند که تورم و گرانی برای همه اقشار جامعه
است نه صرفا حداقل بگیران و پس حقوق آنها باید
بیشتر از  ۱۰درصد باال برود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت:
سازمان تامین اجتماعی ،سازمانی دولتی نیست
بلکه متعلق به کارگران و بازنشستگان است.گروههای
کارگری  ۳۰سال حق بیمه پرداخت کردند .کسانی که
حق بیمه بیشتر دادند ،باید حقوق بیشتر دریافت کنند،
اما ما اکنون درحال مجازات افرادی هستیم که بیش از
 ۱۰میلیون تومان ساالنه طی  ۳۵تا  ۳۰سال حق بیمه

باانجامفرآیندتشکیلپرونده؛

معرفی متقاضیان وام اجاره به
بانک ظرف  ۲۴ساعت

فرآیند معرفی متقاضیان وام ودیعه مسکن سال  ۱۴۰۱در حال انجام است.
پس از ثبت نام افراد در سامانه طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.
 mrud.irبررسی شرایط و استعالمات آنها در کمتر از  ۲۴ساعت انجام و به
کارتابل بانکها معرفی میشوند .هماکنون در بانکها فرآیند تشکیل پرونده
به منظور پرداخت تسهیالت در حال انجام است.
نام نویسی کمک ودیعه مسکن از روز  ۱۲خردادماه سال جاری آغاز شده و
اولویت پرداخت تسهیالت با کسانی است که در دو سال گذشته این وام
را دریافت نکردهاند .این بدان معناست که طبیعتا با توجه به محدودیت
منابع ،کسانی که قبال این تسهیالت را گرفتهاند در شرایط کنونی وام به آنها
پرداختنمیشود.
البته طبق اخبار واصله منابع کمک ودیعه مسکن در سال جاری از طریق
سرفصل اعتبارات حوزه مسکن در مقایسه با سال گذشته چهار برابر شده و از
 ۱۰هزار میلیارد تومان به  ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است .بنابراین انتظار
میرود افراد بیشتری موفق به دریافت وام اجاره شوند.
سقف تسهیالت کمک ودیعه مسکن در تهران ،مراکز استانها و سایر نقاط
شهری به ترتیب  ۷۰ ،۱۰۰و  ۴۰میلیون تومان مصوب و به شبکه بانکی کشور
ابالغ شده است .نرخ سود تسهیالت ودیعه مسکن  ۱۸درصد و طول دوره
بازپرداخت پنج ساله است .در سالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰حدود  ۴۵۰هزار نفر وام
اجاره را دریافت کردهاند.
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یادداشت
مجمعالجزایربالیایغیرطبیعی؛

در پی راهی برای رهایی
سیدرضافیضآبادی

پرداخت کردهاند.
به گفته صادقی ،یک میلیون و  ۲۲۵هزار نفر از
بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند و
یک میلیون  ۵۰۰هزار نفر متوسطبگیر هستند .از جمع
متوسطبگیران ،تنها ۶۰۰هزار نفر هستند که  ۷تا ۱۰
میلیون تومان دریافت میکنند و  ۲۲۷هزار نفر سقف
میگیرند.
دولت بدهی به تامین اجتماعی را بپردازد
بر اساس آمار صندوق تأمین اجتماعی سالهای قبل
بال غ بر  ۹۰هزار میلیارد تومان بدهی به بانک به دلیل
کسری منابع داشت که دولت  ۷۳هزار میلیارد تومان از
بدهیاش را تأدیه کرد تا تامین اجتماعی بتواند بدهی
خود به بانک را بپردازد.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت :تصمیم
افزایش  ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح
تامین اجتماعی که بنگاهی غیرانتفاعی ،بین نسلی و
غیر دولتی است و از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان
شکل گرفته ،زیرپا گذاشتن قانون و بی قانونی است.
به گفته فرامرز توفیقی ،دولت باید تکلیفش را با سازمان
و بدهیهای بسیار بزرگی که به این سازمان دارد ،روشن
کند تا جلوی ورشکستگی سازمان گرفته شود نه اینکه با
زیرپاگذاشتن قانون به اسم عدالت عین بی قانونی و بی
عدالتی را رواج دهد.

فناوری

«وزیر ارتباطات»خبر داد:

دسترسی به سرعتهای چند
صد مگابیتی اینترنت

روز گذشته وزیر ارتباطات با اشاره به رونمایی از نخستین دسترس ی پروژه fttx
در شهر بوشهر در روز جهانی ارتباطات و تجربه سرعت حدود  ۹۰۰مگابیت
برثانیه ،ابراز امیدواری کرد تا پایان دولت سیزدهم این امکان برای بسیاری
از هموطنان فراهم شود.
«عیسی زارع پور» -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات -در صفحه اینستاگرام
خود اعالم کرد« :تا چند ماه پیش تصور اینکه روزی سرعتهای حدود یک
گیگابیت بر ثانیه را تجربه کنیم عجیب و دور از دسترس به نظر میرسید؛
اما با آغاز اجرای کالنپروژه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری(،)fttx
انشاهلل به تدریج و تا پایان دولت سیزدهم ،دسترسی به سرعتهای چند
صد مگابیتی برای بسیاری از هموطنان میسر میشود .اجرای پروژه دسترسی
به فیبر نوری نه تنها کیفیت و سرعت دسترسی را افزایش میدهد و تجربه
کاربری را بهبود میبخشد بلکه زمینه اجرای نسلهای بعدی ارتباطات چون
فایوجی را به صورت فراگیر فراهم میکند.
در مراسم روز جهانی ارتباطات امسال ،در هنگام رونمایی از نخستین
دسترسیهای پروژه  fttxدر شهر بوشهر ،سرعت حدود  ۹۰۰مگابیت برثانیه را
بومی با کیفیت که در یک
تجربه کردیم .این شبکه پرسرعت در کنار خدمات ِ
کلمه «شبکه ّ
ملی اطالعات » نامیده می شود ،زیرساخت توسعه همه جانبه
و بستری امن برای تحول فناوری پایه کشور در همه بخشها خواهد بود .به
خاطر همین ،این سرعت ً
واقعا صلوات دارد».

شوربختانه در این بالد ،روزی و ساعتی نیست که یکمسئول
در تلویزیون از کمبودها ،گرانیها ،تلخیها ،تحریمها و
مثل همیشه در این
تخریبها سخن نگوید .حاال هم که ِ
برهه از سال ،مقامات وزارت نیرو با رسیدن به فصل گرما از
آب سدهای
کمبود آب و برق میگویند و از پایینتر آمدن ِ
برعکس آن ،قیمتها همچنان
کشور گزارش میدهند ،گرچه
ِ
باال و باالتر میرود و امروز ،بسیاری از مواد خوراکی اولیه
مثل گوشت و مرغ و پنیر و برنج و ماکارانی و حبوبات و ...از
سفره بیشتر خانوادههای ایران پر کشیده است.
بیتردید ،همهی اینها نتیجه بیدرایتی و بیتوجهی به
طبقات مختلف جامعه است و رهآورد آن ،اتفاقاتِ تلخ و
نگرانیهایی است که هر روز از یکگوشه سر بر میآورد.
حوادث تلخ هم که انگار حلقههای یک زنجیرند که هر
روز یک نقطه از کشور را در بر میگیرند .حادثه ناگوا ِر
برخورد قطار با بیلمکانیکی در بیابان طبس که در عصر
عجایب کشور بود ،چطور ممکن است
امروز ارتباطات از
ِ
بیل مکانیکی را برای باز کردن بخشی که بر اثر طوفان
دو شب قبل مانعی برای خط آهن درست کرده بود ،روی
ریل بفرستند ولی از زما ن عبور قطار بیاطالع باشند؟!
آنهم خط آهنی که تهران-مشهد نبوده تا پر تردد باشد،
در شرایطی که نیک میدانیم ،روزانه تنها یک قطار به یزد
میرود و یکی هم از یزد به مشهد است.
یعنی در آن منطقه ،حتی کشاورزان و دامداران و روستاییان
هم زمان عبور قطار را میدانند ،ولی مدیریت خط آهن
منطقه نتوانسته زمان دقیق عبور قطار را تخمین بزند؟! ۱۸
هموطن از بین رفتند ،دهها خانواده داغدار و دهها نفر هم
مجروح و نقص عضو شدند ،آنهم بدلیل یک سوء مدیریت
تکراری! هنوز داغ متروپل آبادان بر پیکر وطن سنگینی
میکند که چنین اتفاقی در خراسان جنوبی میافتد ،حاال
هم که طبق معمول کارشناسان از فرسودهبودن ناوگانریلی
میگویند ،گرچه اینموج هم با محکومیت راننده بیل
مکانیکی فراموش خواهد شد و کسی بدنبال پیدا کردن
مقصران واقعی نخواهد بود.
باری؛ گویا همهی این بدبختیها برای مردم ایران ردیف شده
آنهم در فضایی که هیچ نقطه امیدی پیشروی مردم قرار
ندارد تا بگوییم سختیها را با امید به بهبودی اوضاع در آینده
تحمل میکنیم ،پس لطفا ما مردم به خودمان رحم کنیم تا
شاید بابی فتح شود و از این بالیا رهایی یابیم.

خبر
قیمت نان تغییر میکند؟

زمان اجرای طرح فروش کیلویی
نان در کشور اعالم شد
«مسعود امرالهی» -مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالی
اساسی وزارت جهاد کشاورزی -در رابطه با طرح عرضه
کیلویی نان اظهار کرد :این طرح در جلسه اخیر شورای آرد و
نان مطرح شده و بخش خصوصی ،دولتی ،اصناف و دستگاه
های ذی ربط عضو در شورا در حال بررسی طرح هستند.
انتظار دولت بر این است که مردم نان را باکیفیت و عرضه
مناسب دریافت کنند و فروش کیلویی نان جلوی کم فروشی
و گرانفروشی را خواهد گرفت.
امراللهی خاطرنشان کرد :احتمال دارد در حوزه نان بربری و
سنگک ،نان توسط نانوایان خام تر پخته شود که مردم به
سمت واحدهای صنفی با کیفیتتر متمایل می شوند .این
طرح با همکاری شرکت خدمات بازرگانی تامین آرد استان
ها تا چهار ماه آینده اجرا شده و هیچ افزایش قیمتی هم در
دستور کار دولت نخواهد بود.
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موانع دسترسی عمومی به روستای سیبان دره جمع آوری شد
«دادستان عمومی و انقالب ساوجبالغ» با بیان جزئیات دستور جمع آوری موانع ایجاد شده اظهار کرد :با توجه به دریافت
گزارش های مردمی در خصوص ایجاد مانع در مبادی ورودی این روستا و ممانعت از ورود سایرین ،دستور قضایی برای
بررسی صحت موضوع صادر شد .با توجه به صحت این گزارش ،به بخشداری و نیروی انتظامی دستور قضایی صادر شد
تا نسبت به جمع آوری موانع ایجاد شده اقدام کنند.
امام ج�عه

البرز

«امام جمعه کرج»:

مسئوالن استان باید مطالبه مردم را از زبان بنده در این جایگاه بشنوند
آیتاهلل سیدمحمدمهدی حسینیهمدانی در خطبه نماز
جمعه این هفته کرج با تبریک والدت حضرت امام رضا
(ع) اظهار داشت :افرادی که در این روزها به ساحت قدسی
حضرت امام رضا(ع) توهین کردند ،نتیجه عمل خود را به
زودی می بییند .مناقب عالم آل محمد حضرت ثامن الحجج
در چند خطبه قابل بیان نیست ،فضلیتها زیادی از زبان نبی
مکرم اسالم برای امام رضا (ع) بیان شده است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به اینکه دشمنان
فهمیدهاند که امام رضا(ع) محور امت اسالمی است ،بیان
کرد :برای همین است که دشمنان تالش میکنند که این
جایگاه را از اعتبار و قداست بیندازند غافل از اینکه نور الهی
خاموش نمیشود .دوستداران اهلبیت باید برای بیان مناقب
و فضلیتهای امام رضا(ع) اقدام عاجلی انجام دهند ،تالش
دشمنان این است که با طرح چنین مسائلی حساسیت
جامعه را بسنجند و در چنین مواقعی باید اقدامات محکمی
در این زمینه انجام شود.
حسینیهمدانی با اشاره به اینکه سرود سالم
فرمانده حرکت فرهنگی خوبی در سطح کشور
بود ،ادامه داد :این استقبال و حضور گسترده
نشان داد که عشق امام معصوم در دلها
جاری است و دشمن در زمینه از بین بردن
عشق و محبت امام معصوم در دل جامعه
ناکام مانده است.
امام جمعه با بیان اینکه
جامعه هنری کشور باید در
این امور قویتر و محکم
تر ورود کند و اقدام
کنند ،تصریح کرد :نباید

اجازه داد تعدادی افراد بدنام و بد سابقه این مجموعه عظیم
و منزه را از چشم مردم بیندازند و مسیر امور باید به گونه ای
باشد که افرادی که برای آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی
ارزشی قائل نیستند فرصت استفاده از امکانات را پیدا نکنند.
برخی افراد با پول ملت رشد میکنند و بر علیه اعتقادات و
باورها ملت اقدام میکنند ،اهل فن می دانند که این فیلمها
اثر هنری نیستند فقط چون بی ادبی کردند به آنها امتیاز داده
شده است و کام ًال روشن است که این فیلمها از روی جهل
ساختهمیشود.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با بیان اینکه برنامههای
فرهنگی منسجمی با حضور همه دستگاههای متولی برای
تببین کرامات و بیان فضیلتهای امام رضا (ع) در استان
البرز ترتیب داده شود ،گفت :جلسات فاخری در دفاع از اهل
بیت و در دفاع از امام رضا(ع) در استان با دعوت از شعرا و
عالقه مندان و دوستداران برگزار کنید.
وی با بیان اینکه تاکید رهبری انقالب مقابله
با هویت زدایی و واژگونی حقیقت در
جامعه بود ،گفت :بنده طرحی را برای
مقابله با بی حجابی بیان کرده ام که
بعد از گذشت مدتها این طرح را به
خود من اعالم می کنند و انتظار این
است که بعد از  8سال وارد میدان شده و
کار انجام شود.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره
به اینکه سوال این است که این هویت
زدایی از انقالب ارزشها چگونه
انجام میشود ،عنوان کرد:
بهترین وسیله برای سنجش

«استاندار البرز» مطرح کرد:

این هویت زدایی نگاهی به عکسهای دوران انقالب و مردم
در حال قیام با عکسهای کنونی است .برخی دانسته یا نا
دانسته با انجام برخی از امور و تظاهر به برخی موارد در مسیر
هویت زدایی قدم بر می دارند ،چرا اجازه سگ گردانی با این
کیفیت زننده در مجامع استان البرز داده میشود؟
امام جمعه کرج با بیان اینکه اگر در کنار راننده ای همسر و
فرزندش نشسته باشند پلیس خودرو را متوقف می کند تا
حواس راننده پرت نشود ،ادامه داد :اگر سگ در بغل راننده
در حال رانندگی باشد هیچ کس با وی برخورد نمیکند،
این چه قانونی است ،اگر قانون ندارید قانون تصویب کنید
تا جلوی این هویت زدایی را بگیرید .تظاهر به غرب گرایی
و بی هویتی بر اساس قانون ممنوع است ،انتظار این است
که عزیزان نیروی انتظامی با قاطعیت توام با رافت اسالمی
با مظاهر هویت زدا در جامعه برخورد کنند .نیروی انتظامی
ضابط قضایی است و ضابط قضایی برای برخورد با جرم
مشهود نیاز به دستور قضایی ندارد ،نیروی انتظامی باید
جلوی جرم مشهود را بگیرید.
وی با بیان اینکه تظاهر به مصرف گرایی و تجمل گرایی یکی
از معضالت موجود در جامعه است ،گفت :این موضوع یکی
از موارد منکرات است که باید به میزانی مذمت شود که کسی
جرات به تجمل گرایی و مصرف گرایی زیاد نداشته باشد و
این موضوع در بسیار از کشورها ممنوع شده است.
امام جمعه کرج با اشاره به اینکه باید مصرف بی رویه در
کشور به ضد ارزش تبدیل شود و این کار باید از صدا و
سیما آغاز شود ،متذکر شد :در تبلیغات یک کاال در صدا
و سیما دل افراد سوزانده میشود و زندگیهایی نشان داده
میشود که اکثر مردم چنین زندگیهایی ندارند .تبلیغات
تلویزیونی برای کسب درآمد الزم است اما باید این تبلیغات

استانداری

جاده قزلحصار وورودی کردان زیباسازی و ساماندهی شود
«مجتبی عبداللهی»  -استاندار البرز -در جلسه شورای ترافیک استان که
روز گذشته در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد ،با بیان اینکه
باید وضعیت راهها و جادههای استان ساماندهی شود ،اظهار داشت:
ضرورت دارد که مطالعه و تدوین طرح جامع موضوعات ترافیکی
برنامه و افقی از نیازهای استان
استان صورت گیرد .باید
ترافیکی تهیه و براساس آن
در حوزههای مختلف

اقدامات الزم در دستور کار قرار گیرد.
عبداللهی گفت :ضرورت دارد که نقاطی مانند جاده قزلحصار ،جاده
آتشگاه ،ورودی کردان ،ورودی شهر کرج در سریع ترین زمان ممکن
ساماندهی شوند .بسیاری از راه های پرتردد استان باید تعریض،
زیباسازی ،نظافت و ساماندهی شوند چراکه عالوه بر ضرورت تسهیل
در تردد باید جلوههای بصری نیز برای مردم ایجاد شود.
استاندار البرز خطاب به مدیران استان گفت :همانطور که برای رفاه،
آرامش و امنیت خانواده خود تالش می کنید در مقابل مردم نیز
احساس مسئولیت داشته باشید .گاهی می توان با یک اقدام کوچک
از حوادث غیرقابل جبران بزرگی پیشگیری کرد و این امر منوط به
تالش ،جدیت و خالقیت مدیران است .مردم در شهرستان فردیس
گرفتار گرههای ترافیکی هستند از این رو باید تدبیری برای این منظور
اتخاذ شود.
وی افزود :باید برای ادامه خطوط قطار شهری کرج برنامه ریزی
کنیم چرا که این امکان مهم برای کالنشهر کرج و سایر شهرستانها
ضروری است.

ورزش

در چهارچوب سیاستهای کلی نظام باشد ،تبلیغات کنونی
تلویزیونی تبلیغات تجمل گرایی و بر خالف سیاستهای
ابالغی و خالف است.
وی با بیان اینکه در حوزه ساخت و سازها نظارتها باید
تشدید شود و نباید با کسی در این زمینه مسامحه داشت،
گفت :منازل و ساختمانهای خطرآفرین در شهر یک شبه
ساخته نشده است و پلیس ساختمان ،شهرداری ،شواری
شهر ،فرماندار ،استاندار و نظام مهندسی همه در این زمینه
مسئولهستند.
امام جمعه کرج با بیان اینکه دستگاههای نظارتی در این
زمینه مسئول هستند و باید جلوی خالف گرفته شود ،گفت:
مبارزه با فساد بخشی در همین موضوعات است ،هرکس باید
در مسئولیتی که دارد انجام وظیفه کند و گاهی با انتصاب
شخصی در مسئولیتی مقدمات تمام این مشکالت فراهم
میشود.
نماینده ولی فقیه در استان البرز با بیان اینکه در استان این
مسائل زیاد است و باید این مسائل حل شود ،گفت :رئیس
کل دادگستری استان البرز و فرماندار تذکراتی را دادند و بنده
در این سالها نامه نگاری کردم و تذکر دادم.
وی با بیان اینکه مسئوالن باید مطالبه مردم را از زبان بنده در
این جایگاه بشوند ،گفت :در دیدار هفته گذشته خانواده شهدا
در یکی از محالت وقتی ساختمان را دیدم بسیار تعجب
کردم و ساختمانها از ارتفاع بسیار باالیی برخوردار بودند.
امام جمعه کرج با اشاره به فرمایشات رهبری در دیدار با
دست اندرکاران حج ادامه داد :رهبری در این دیدار نهیبی
به غربیها زدند و از واژه دزد برای غربی ها استفاده کردند
که غربیها بعد از این فرمایشات رهبری محموله ایران را
پس میدهند.

ب�داشت و سالمت

«رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز» خبر داد:

البرز فوتی کرونا نداشت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز اعالم کرد که در  ۲۴ساعت گذشته مورد فوت قطعی در
استان ثبت نشده و مجموع جانباختگان این بیماری در استان همچنان  ۶۸۳۶نفر است.
دکتر «شهرام صیادی» درباره آخرین وضعیت کرونا در البرز ،گفت :در شبانه روز گذشته
سه بیمار با عالئمکووید  ۱۹در مراکز درمانی استان بستری شدهاند.
وی افزود :مجموع کل موارد بستری شامل قطعی ،محتمل و مشکوک از
ابتدای شیوع کرونا تا امروز در استان البرز  ۸۸هزار و  ۱۴۴نفر است .در
و مشکوک در
حال حاضر تعداد  ۲۴نفر شامل موارد محتمل
از این تعداد
مراکز درمانی بستری هستند ،که خوشبختانه
نیستند.
هیچ یک مبتالی قطعی به بیماری کووید ۱۹
خو شبختا نه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در پایان افزود:
استان ثبت
در  ۲۴ساعت گذشته مورد فوت قطعی در
استان
نشده و مجموع جانباختگان این بیماری در
همچنان  ۶۸۳۶نفر است .خوشبختانه
از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۸۱
هزار و  ۲۸۴نفر از مراکز درمانی
ترخیص شده اند.

«رئیس هیات کشتی استان البرز» مطرح کرد:

کشتیگیر البرزی جدیترین رقیب «یزدانی» برای دوبنده تیم ملی
رئیس هیات کشتی استان البرز از قهرمانی «علیرضا
کریمی» کشتیگیر شایسته البرزی در مسابقات بین المللی
جام تختی خبر داد« .حمید یاری» در گفت و گویی اعالم
کرد :علیرضا کریمی کشتی گیر شایسته البرزی با قهرمانی
در وزن  ۸۶کیلوگرم جام تختی ،جدیترین رقیب حسن
یزدانی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی
 ۲۰۲۲شد.
یاری افزود :در فینال وزن  ۸۶کیلوگرم ،علیرضا کریمی
کشتی گیر با آتیه البرزی و دارنده مدال های نقره و برنز

جهان برابر هادی وفایی پور با نتیجه قاطع  ۶بر صفر به
برتری رسید و عنوان قهرمانی جام تختی را از آن خود کرد.
رئیس هیات کشتی استان البرز اظهار کرد :کریمی آخرین
بار برای تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان  ۲۰۱۹به میدان
رفت که به مدال نقره وزن  ۹۲کیلوگرم رسید اما حاال بار
دیگر به وزن  ۸۶کیلوگرم بازگشته و با قهرمانی در جام
تختی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی در مسابقات قهرمانی
جهان ،سد محکمی به نام حسن یزدانی را در پیش دارد.
رئیس هیات کشتی استان البرز که با «ایسنا» گفت و گو

می کرد ،تصریح کرد :در این دوره از رقابت های از استان
البرز  ۸کشتی گیر شرکت کردند ،که علیرضا کریمی توانست
در وزن  ۸۶کیلوگرم در روز نخست این مسابقات عنوان
قهرمانی را کسب کند.
شایان کر است؛ چهل و دومین دوره رقابت های بین المللی
کشتی آزاد جام تختی به عنوان مرحله ما قبل نهایی چرخه
ی انتخابی تیم ملی با حضور کشتی گیران مطرح داخلی
و کشتی گیرانی از کشورهای ارمنستان و گرجستان در شهر
تنکابن در حال برگزاری است.

فرهنگی

دوم «جوکر» ساخته خواهد شد
نسخۀ ِ
«تاد فیلیپس» -کارگردان فیلم «جوکر» ( -)۲۰۱۹از تکمیل فیلمنامه دنباله این فیلم پرفروش خبر داد .وی در صفحه
اینستاگرام خود جلد این فیلمنامه را همراه با عکسی از واکین فینیکس در حال خواندن آن ،به اشتراک گذاشت.
براساس آنچه روی جلد دیده میشود ،عنوان این فیلم موردانتظار ،جوکر :جنون مشترک است.

روزنامه

شنبه  21خرداد  -1401شماره 1035

5

الکسیکها

ِ
«وحشت نیمهشب»؛
بازخوانی کارکرد قطار-جنایت در فیلم

روی این ریلها ،گریزی از جنایت نیست!

قطار و جنایت پیوندی
دانیالهاشمیپور
ناگسستنی با یکدیگر دارند.
هر دو حاوی نوعی رمزآلودگی
هستند و حسی مبهم از اسرارآمیز بودن را به ذهن
متبادر میکنند .انگار در هر قطاری یک معما وجود دارد؛
چنانکه در پس هر جنایت ،رازی پنهان مدفون شده است.
جستوجو در یک قطار با آن راهروهای باریک و کوپههای
در ظاهر مشابه اما متفاوتش ،همیشه ترکیبی مختلف
از احساسات مانند هیجان ،ترس ،کنجکاوی و تعلیق را
برای انسان میآفریند .چنین حسی آنگاه تشدید میشود
که قطاری پر از مسافران غریبه ،دل شب را بشکافد و در
حرکت باشد .در این شرایط ممکن است در یکی از کوپهها،
فرد یا افرادی رازی را پنهان کنند ،رازی که عمدتا با شر
رابطهی نزدیکی دارد .در چنین وضعیتیست که وقوع یک
ی
جنایت دور از ذهن به نظر نمیرسد .جنایتی که برای مخف 
نگهداشتن همان راز مذکور رخ میدهد.
این دقیقا موقعیتیست که پالتِ مرکزی «وحشت
نیمهشب» ( )۱۹۴۶بر مبنای آن بنا میشود« .وحشت
هولمزی
نیمهشب» یکی از سری فیلمهای شرلوک
ِ
پرتعدادیست که روی ویلیام نیل کارگردانی کرد .فیلمساز
نه چندان اسم و رسمداری که عمدهی آثار مهمترش را،
همین اقتباسهای سینماییاش از آرتور کانن دویل ،خالق
شخصیت هولمز تشکیل میداد .اقتباسهایی که بازیل
راتبون و نیگل بروس ،به ترتیب در نقش شرلوک هولمز
کارآگاه افسانهای و یار و یاور همیشگی او دکتر واتسون،
در آنها به ایفای نقش میپرداختند .این بار فرانک گروبر،
جهان
به عنوان فیلمنامه ِ
نویس اثر ،ایدهی اصلی قصه را از ِ
داستانی آرتور کانن دویل استخراج کرده و به جای اقتباس
مستقیم از یکی از رمانهای وی ،ترکیبی از عناصر مختلف
از چند قصه را به عاریه میگیرد .به همین علت فیلم
ترکیبی از چند چیز مختلف به نظر میرسد؛ چند داستان
آرتور کانندویل ،کمی از حال و هوای سرخوشانهی «خانم
ناپدید میشود» ( ،۱۹۳۸آلفرد هیچکاک) و المانهایی از
«قتل در قطار سریعالسیر شرق» آگاتا کریستی .چنین است
که نتیجه تبدیل به فیلمی معمایی ،شوخ و شنگ ،قطاری و
مهمتر از هر چیز بینهایت سرگرمکننده میشود.
دنبال جواهراتِ گمشده و
«این آقای هولمز همیشه
ِ
خانمهای اسرارآمیزه!» این جملهایست که پروفسور ویلیام
کی ل ِبین ،یکی از کاراکترهای داستان ،خطاب به واتسون و
حرص تمام به زبان میآورد .دیالوگی بامزه که به شکلی
با ِ
ساده ،هستهی مرکزی اکثر کتابها و فیلمهای مرتبط با
شرلوک هولمز را بیان میکند« .وحشت نیمهشب» نیز از
این قاعده مستثنی نیست .باز هم پای الماسی گرانقیمت
در میان است که شرلوک تالش میکند تا از ربوده شدن
آن جلوگیری کند .در واقع فرزند صاحب الماس -که پیرزنی

فیس و افادهای است -شرلوک را استخدام کرده تا مطمئن
شود ،الماس از این سفر جان سالم به در میبرد .جذابیت
اساسی این مأموریت خطیر ،در اینجاست که کل ماجرا
در قطاری رخ میدهد که لندن را به مقصد اسکاتلند ترک
میکند .در واقع «وحشت نیمهشب» فیلمی تقریبا تک
لوکیشنیست که موفق میشود از محدودیتِ فضا در جهت
تشدید حال و هوای رازآلو ِد قصه ،استفاده کند.
در همان ابتدای کار و طی رخدادی قابل انتظار از یک
فیلمِ کارآگاهی ،جنایتی رخ میدهد؛ شخصی که شرلوک
را استخدام کرده به قتل میرسد و الماس نیز به سرقت
میرود .این اتفاق پیش از همان یک ربع نخست
رخ میدهد و با توجه به زمان کوتاه فیلم -یک ساعت-
پردهی نخستِ فیلمنامه همینجا به اتمام میرسد .این
دقتنظ ِر مهندسی شده در سازمانده ی فیلمنامه ،در ادامه
نیز به چشم میخورد .زمانبندی پردهی وسط و پایان
داستان نیز دقیقا منطبق با شکل کالسیک و سه پردهای
فیلمنامهنویسی تنظیم شدهاند .بدین ترتیب ،داستان در
«وحشت نیمهشب» با وجود پیچیدگیهای مرسوم در
ادبیات کارآگاهی؛ به شیوهای سرراست گسترش مییابد و
گیری بیکم و کاستی دارد .در این زمینه «وحشت
نتیجه ِ
نیمهشب» از یکی از سنتهای آگاتا کریستی پیروی
بودن شخصی که در جمع کمتر از دیگران
میکند؛ جنایتکار ِ
شدن چنین سنتی نزد
مشکوک است .در واقع شاید تکراری ِ
تماشاگران امروزی ،سبب میشود تا فیلم در بازبینی مجدد
پس از نزدیک به هشت دهه غافلگیری غریبی نداشته
باشد؛ چنانکه خود رمانهای کانندویل و حتی برخی آثار
کریستی نیز کاربرد پیشین خود را تا حدی از دست دادهاند.
این مسئله تحت تأثیر تغییر انتظاراتِ تماشاگران در طی

زمان رخ میدهد .ذهن تماشاگر امروزی به گونهای تربیت
شده که در اثر هجومِ آثار مختلف ،قدرت استنتاج قویتر
و حدس و گمانهای دقیقتری نسبت به مخاطب هشتاد
سال پیش دارد .بدین ترتیب امروزه بخشی از قدرت فیلم
در وجهِ معمایی و کنجکاویبرانگیز قضیه ،از دست رفته
است .با این حال «وحشت نیمهشب» همچنان در وجه
سرگرمی قضیه با مخاطب کار میکند .فیلم سرپاست ،گاها
شوخ و شنگ است و داستان نسبتا سادهاش قرابت مناسبی
لحن سرخوشانه در رگهای فیلم
با زمان فیلم دارد .نوعی ِ
جاریست که سبب میشود تا شخصیتها در مناسبات
خود عمدتا رفتارهای غیرمترقبهای از خود بروز دهند؛ با این
حال هنگامی که این رفتارها تبدیل به الگویی در جهت
تکمیل یکپارچگی لحن میشوند ،تماما توجیه منطقی
ِ
ترکیب چنین لحنی با حال و هوای قطاری
مییابند .دقیقا
ِ
فیلم است که سویههایی از تأثیراتِ «خانم ناپدید میشود»
بر «وحشت نیمهشب» را عیان میسازد.
کشف راز یک جنایت در قطار ،نیازمند سرزدن به کوپهها و
واگنها ،زیر نظر گرفتن افراد مختلف و مقدار زیادی مکالمه
با مظنونین است .چنین موقعیتی« ،وحشت نیمهشب» را
بسیار به فضای «قتل در قطار سریعالسیر شرق» نزدیک
میکند .اثری که اقتباسهای زیادی در مدیومهای مختلف
از آن شده و در تمام آنها همین فضای مرمو ِز قطاری،
اقتباس سیدنی لومت از این رمان،
مشترک بوده است .در
ِ
هرکول پوآرو مدام بین کوپههای مختلف در رفت و آمد
است تا در نهایت پرده از راز قتل مخوف قطار بردارد .از سوی
دیگر در نسخهی ویدیو گیم اثر که در سال  ۲۰۰۶منتشر
شد ،به دلیل خاصیت تعاملی مدیوم گیم ،این مسئله به
شکلی ملموستر احساس میشد .بازیباز در قالب یکی

گ
یم�اث فرهن�

از مسافران ،سعی میکرد تا ضمن آشنایی با همقطاران
دیگرش ،با جستجوی مکانهای مختلف قطار از غذاخوری
گرفته تا اتاقهای مخفی ،سرنخهای بیشتری از حقیقتِ
جنایتِ رخ داده به دست آورد .در چنین آثاری ،قطار نقش
یک عنص ِر «پنهانکننده» را ایفا میکند و کارکردی مشابه
یک هزارتو مییابد .در واقع به دلیل معماری تودرتوی یک
قطار ،در هر لحظه امکان رویت تمام فضای آن موجود
نیست و این ساختار البیرنتی ،دقیقا همان تمهیدیست
که «وحشت نیمهشب» در جهت بسط روایت خود از آن
استفاده میکند .شرلوک به دلیل همین ناآگاهی محیطی
حاصل شکل معماری قطار است ،دردسرهای متفاوتی
که
ِ
را میچشد .او اطالعات حیاتی مهمی را از دست میدهد
و حتی در دقایقی خطر مرگ را به چشم میبیند .با این
حال به مانند کلیشهی مرسوم آثار کارآگاهی ،شرلوک
نیز با قدرت استنتا ِج فراطبیعی خود ،موفق میشود تا با
گذاشتن سرنخهای جامانده ،اطالعات از دست
کنار هم
ِ
رفته را بازیابی کرده و سناریو را به طریقی که در حقیقت
رخ داده ،به مخاطب تفهیم کند .اینجا دقیقا نقطهایست
که سازندگان موفق شدهاند تا با بهکار بردن یک تمهید
تلقی متفاوتتری از این
هوشمندانه ،در عین سادگی ِ
مفهوم ارائه دهند .در اکثر آثار کارآگاهی ،دامنهی اطالعات
تماشاگر ،محدود به آن چیزهاییست که کارآگاه میداند.
نقطه عطف این آثار نیز همینجاست؛ تماشاگری که به
شکلی نسبتا عادالنه در دریافت اطالعات با شخصیت اصلی
سهیم است ،در یک لحظهی حیاتی تسلیمِ قوهی استنتا ِج
ِ
برخالف تماشاگرِ ناتوان ،در
غریب کارآگاهی میشود که
ِ
چینش صحیح اطالعات کنار یکدیگر و نتیجهگیری موفق
است .با این حال در یکی از سکانسهای پایانی «وحشت
نیمهشب» ،نقطه دید روایت عوض شده و تماشاگر از
حقیقت ماجرا باخبر میشود .در واقع پیش از گرهگشایی
نهایی به دست هولمز ،تماشاگر میداند که قاتل و دزد چه
کسانی هستند و دامنهی اطالعاتش از شخصیتهای فیلم
البته ظاهرا -بیشتر میشود .در چنین شرایطیست کهتعلیق ،چاشنی کا ِر روایت فیلم شده و شیوهی گرهگشایی
مرسوم در آثار کارآگاهی ،جای خود را به نگاهی نوگرایانهتر
میدهد؛ هر چند که در پایان نیز برای تماشاگرِکالسیک،
یک غافلگیری اساسی در بطن اثر گنجانده شده است.
چنین ساختا ِر روایی هوشمندانهای ،سبب میشود تا
«وحشت نیمهشب» یکی از خاصترین فیلمها از مجموعه
آثار مبتنی بر کاراکترِشرلوک هولمز باشد .فیلمی که شاید
آن حال و هوای «بیکر استریت»ی همیشگی را نداشته
باشد و البته از مشکالتی خصوصا در بحث اجرا و کارگردانی
نیز رنج میبرد ،با این حال موفق میشود تا استفادهی
جالبی از قطار به عنوان لوکیشن اصلی داستان ،در جهت
ترسیم فضای فیلمیک خود کند.

«پایگاه میراث تاریخی شیراز»:

فرونشست مسجد وکیل صحت ندارد

مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی شیراز گفت :موضوع تخریب و ریزش
مسجد تاریخی وکیل شیراز بر اثر فرونشست شایعه است و صحت ندارد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از ایرنا ،حسین عباسی مهر روز گذشته با اعالم
این خبر گفت :ماجرای ریزش و تخریب بخشی از سقف مسجد تاریخی وکیل
که در فضای مجازی منتشر شده صحت ندارد.
وی ادامه داد :در قسمت شرقی مسجد وکیل کوچهای قرار دارد که زیر آن
گاوچاهی قرار دارد که در گذشته از این طریق و با استفاده از احشام آب به روی
زمین منتقل می شده است و انتهای این گاوچاه خاک دستی ریخته شده که
زمین این قسمت کمی ریزش داشته که هیچ ارتباطی با مسجد وکیل ندارد و

هیچ سقفی هم ریخته نشده است.
وی با بیان این که این فرونشست هیچ تاثیری بر بنای مسجد تاریخی وکیل
نداشته است افزود :به دلیل جلوگیری از بروز خطرات احتمالی ،ورود به بخش
داالن و سرویس بهداشتی که نزدیک قسمت ریزش کرده است ممنوع شده و
به زودی با مرمت محل فرونشست ،این بخش از مسجد بازگشایی میشود.
مسجد وکیل شیراز یکی از بناهای شاخص دوره زندیه در شهر شیراز است.
این مسجد که به دستور کریمخان زند ساخته شده در غرب بازار وکیل واقع
شدهاست.
مساحت شبستان آن در حدود پنج هزار متر مربع است و منبر چهارده پلهای

یکپارچه از سنگ مرمر از زیبای های قسمت شبستان است.
این مسجد دارای دو شبستان جنوبی و شرقی است .کاشی کاری صحن و
ایوانهای شمالی و جنوبی نیز بسیار زیبا و از انواع هفت رنگ و معرق است.
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دو دستیار گلمحمدی جدا شدند
«یحیی گل محمدی» -سرمربی پرسپولیس -که در طول فصل گذشته دو بار با پیشنهاد تغییر مربی بدنساز روبرو شده بود
پس از مصدومیتهای متوالی بازیکنان این چارهای جز کنار گذاشتن مظاهر رحیم پور پیدا نکرد ،همچنین اشتباهات
حامد لک و بوژیدار رادوشوویچ و نداشتن ثبات فنی در عملکرد احمد گوهری در طول فصل سبب شد تا داود فنایی به
عنوان مربی دروازهبانهای پرسپولیس نیز از جمع کادر فنی سرخپوشان پایتخت جدا شود.

گ
ایست�ه ت� کتیک

گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

چرا آرای نهایی CASدیر صادر میشود؟
صدور رای نهایی پروندههای مختلف در دیوان داوری ورزش
( )CASزمانی زیادی برده و همین موضوع ،این سوال را به
وجود میآورد که دلیل این میزان تاخیر در صدور آرا چیست؟
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا ،ورزش ایران در
سالهای اخیر پای ثابت دیوان داوری ورزش بوده است.
یکی از موارد اذیتکننده درباره  ،CASطوالنی بودن روند
رسیدگی به پروندهها در این دیوان داوری است؛ موضوعی
که در دوره کرونا بیشتر به چشم آمد .اوج طوالنی بودن
روند رسیدگی به پروندهها در  CASبه پرونده ویلموتس
مربوط میشود که با تعویقهای چندین باره در صدور رای،
این پرونده تاکنون حدود یک سال و نیم طول کشیده است.
براساس مقررات  ،CASاز زمان تکمیل مدارک پرونده تا
صدور رای ،هیاتهای رسیدگی سه ماه فرصت دارند اما
این مهلت میتواند بدون محدودیت تمدید شود .در نتیجه
در کنار سه ماه فرصت اولیه ،پنل رسیدگیکننده میتواند به
دفعات این فرصت زمانی را تمدید کند .این تمدید مهلت
رسیدگی به صورت  Sua Sponteانجام میشود به این
معنی که طرفهای اختالف ،تسلطی بر این امر ندارد و
تمدید مهلت ،بدون اخذ نظر طرفها و صرفا به اختیار دیوان
انجام میشود.
در عمل ،معدود پروندههایی بودند که در مهلت سه ماهه به
نتیجه رسیدهاند .به همین دلیل ،سوال پیش میآید که چه
دالیلی منجر به طوالنی شدن فرآیند صدور رای میشوند؟
دلیل اول  -پیچیده بودن مباحث حقوقی و وقایع پروندهی
مورد بررسی ،یکی از دالیل اصلی است که باعث میشود
داوران نتوانند در مهلت زمانی محدود به نتیجه رسیده
و اتخاذ تصمیم کنند .همچنین در دیوان داوری ورزش،
رسیدگی دونوو( )de novoصورت میگیرد به این معنا که
تمام مراحل رسیدگی به پروند از ابتدا انجام میشود و CAS
به رای صادر شده در دادگاه قبلی توجهی نمیکند.
دلیل دوم  -در پروندههایی که داوران پرونده ،از افراد با تجربه
و مطرح حوزه حل و فصل اختالفات از طریق داوری هستند،
بودن
معموال این افراد به دلیل مشغلههای کاری و در جریان ِ
همزمان پروندههای مختلف ،فرصت کافی برای اختصاص
دادن وقت به یک پرونده خاص ندارند و همین همزمان
پیش بردن پروندهها ،باعث ایجاد چنین تاخیر زمانی در
صدور آرا میشود.
دلیل سوم – دیوان داوری ورزش در فعالیتهایش به
منفعت داورانش توجه زیادی میکند .از آنجایی که بخشی
از درآمدهای داوران  CASمربوط به حق ماموریتها و حضور
در جلسات حضوری رسیدگی به پرونده میشود ،صدور نهایی
آرای نهایی در دوره کرونا که جلسات حضوری برگزار نمیشد،
مکررا به تعویق افتاد تا دوباره جلسات حضوری رسیدگی به
پروندهها از سر گرفته شود.
دلیل چهارم -آرایی که توسط داوران پیشنویس میشوند،
طبق کد دیوان بایستی قبل از صدور نهایی رای ،حتما از
جهت مسائل شکلی و رعایت برخی اصول ،مورد بررسی و
مرور مدیرکل دیوان قرار گیرند .یکی از علتهایی که میتواند
باعث طوالنی شدن فرآیند صدور آرا شود ،طی کردن همین
مرحله توسط مدیرکل دیوان است .حجم باالیی از آرای
دیوان برای مرور نهایی ،به این شخص ارجاع داده میشود
و طبیعتا با توجه به حجم کاری باالی دیوان ،او نمیتواند
در مهلت زمانی منطقی به مرور همهی آرا بپردازد و این
موضوع باعث حالتی میشود که ممکن است رای توسط
داوران پیشنویس شده باشد اما مدیرکل دیوان فرصت کافی
برای بررسی نهایی قبل از انتشار را نداشته باشد.

ورزشی

تحول مثبت در جناح راست؛
ِ

چرا«اسماعیلیفر»از«رامین»برایپرسپولیسبهتراست؟
امیر کریمی

اگرچه بنظر میرسد پرسپولیسیها تا اینجای کار از روند
نق لوانتقاالت پیشفصل راضی باشند ،اما بیتردید هنوز
هم اشکاالتی در تیم وجود دارد که باید هرچه سریعتر با
یارگیری مناسب مرتفع گردد ،اما برای جناح راستِ سرخها
اگر از مبحث حواشی و تاثیرگذاری بازیکنان در فضای
دروناردویی گذر کنیم و به مبحث
فنی بپردازیم ،شاید
بتوان دالیلی
منطقی
را برای جدایی
«رامین رضاییان»
و جذب «دانیال
اسماعیلیفر» بیان
نمود ،هرچند در هر
حال باید به نظرات
کادرفنی احترام
گذاشت.

سبکوسیاق ساختبازی در فاز تهاجمی از کنارهها،
اینروزها مدافعان کناری را بیشتر میطلبد ،که فراتر از
یک بازیکن نفوذکننده و ً
صرفا با ارسالهای صحیح باشند.
ضمن اینکه در فوتبال امروز ،بنا به تفاوت و تنوع نگاه
مربیان به سیستمهای بازی که در آن حداقل شرح
وظایف و شعاع حرکتی بازیکنان تعاریف خاص را به
خود میگیرد ،انتخابها هم شکل تازهای در تعاریف این
بخش به خود خواهد گرفت.
اما رامین رضاییان اگرچه در بین مدافعان کناری از
بُعد داشتن آیتمهایی نظیر گامزدن و ارسالهای در
حین حرکت جزو باکیفیتترینها است ،اما از چند
جهت اشکاالتی در نوع بازی او دیده میشود .بیتردید
نکتهاصلی و ضعفعمده رامین در یکسومدفاعی
حریفان و در حقیقت در فاز تهاجمی است ،جاییکه وقتی
تیمهای روبروی پرسپولیس در یک بالک چند الیه
فرو میروند تنوع حرکت از رضاییان در آن منطقه دیده
نمیشود و بخصوص نداشتن توان برداشتن یکبهیکها
در زمانهای الزم در فاز حمله و رفتن به سمت فوتبال
ذاتی خود و ارسال از کنارهها گره در کار تیمی را زیادتر
میکند و قابلیتهای تهاجمی تیم را عمال کاهش
میدهد ،پس نکته اصلی در بازی رامین رضاییان را
ضعف او در فضای تهاجمی تیم باید دانست که تنوع کار
را از تیمهای خود به نوعی میگیرد و بازی را به سمت
سیستم سنتی و کالسیک میبرد ،اتفاقی که برای دانیال

اسماعیلیفر که باید خاطرنشان کرد قدرت هوازی بهتری
هم دارد ،کمتر میافتد و او با ورود به ُقطر محوطه جریمه
بخصوص در پشت این باکس قابلیت تنوع بازیسازی را
برای تیمهای خود مهیا میکند.
ک بازی و گلهای او در این فصل ،بطور
باتوجه به سب 
کلی فوتبال دانیال در دفاع راست ،فراتر از یک پست
سازمانی و کالسیک در جناح راست تیمش است و
شباهت بازی او به یک وینگر با شعاع
حرکتی متفاوت دیده میشود ،به طوری
که او هم در باکس جریمه حریفان قابلیت
قطع توپ را پیدا میکند و هم در پشت
این باکس ،زمان و مکان الزم را برای
شوتزنی خود ایجاد میکند که این
رفتار در فاز حمله همان ورود تئوری
بازیسازی از کنارهها را تعریف
میکند ،ایدهای که حاال مدافعین
کنار را جزو پستهای تاثیرگذار و
جریانساز فوتبال روز تعریف کرده
است .به این موارد اضافه کنید؛
نکات آماری و شرایط این دو بازیکن
در فازهای مختلف بازی و همچنین
اعتماد کادرفنی به آنها در طول فصل و
در خدمت تیم بودن آنها چه در داخل
زمین و احیانا در بیرون از زمین.

ید�لوگ

توگو با «دنیای هوادار» مطرحکرد:
«مسوول استعدادیابی و ردههای پایه فدراسیون دوومیدانی» درگف 

ایرانبا ۱۲سهمیهدرمسابقاتدوومیدانیکلمبیاشرکتمیکند
فرشید گلهداری

مسوول استعدادیابی و ردههای پایه فدراسیون
دوومیدانیگفت:تیمایرانمردادماهامسالبا۱۲سهمیه
در مسابقات جهانی کلمبیا شرکت خواهد کرد.
«سیاووش سپهوند» در گفتوگویی اختصاصی با
دنیای هوادار اظهار کرد :مسابقات جهانی کلمبیا
مردادماه امسال برگزار میشود و باتوجه به کسب ۹
سهمیه در مسابقات جهانی سال گذشته کنیا و کسب
سهسهمیه جدید ،ایران حضور موثری در اینرقابتها
خواهد داشت .ورزشکارانی که شانس حضور در لیگ
جوانان کشور را دارند باید با ثبت رکورد ،حدنصاب
مجوز ورود را دریافت کنند که در این راستا رقابتهای
بینالمللی ترکیه و قزاقستان برای انتخابی تیم ملی
جوانان برگزار می شود.
سپهوند اضافه کرد :باتوجه به شیوع ویروس کرونا

در ۲سال گذشته موفق به اجرای برنامههای منسجم
رشته ورزشی دو و میدانی نشدهایم و اکنون با بهبود
شرایط ،تعطیلی مدارس در فصل گرما همچنین
برقراری دوباره مسابقات آموزشگاهها و کانونهای
استعدادیابی در آموزشوپرورش ،تابستان امسال
برنامههای متنوعی اجرا خواهد شد .برگزاری مسابقات
کشوری با روش جدید در دستور کار قرار دارد ،روند
افزایش ۲برابری سهمیههای استانی در سال گذشته،
برای امسال نیز انجام میشود و محدودیتی برای
حضور نوجوانان در رقابتهای مختلف وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه کشف استعدادهای ورزشی در
اولویت است ،افزود :اوایل تابستان امسال مسابقات
انواع پرتاب ،در شلمزار استان چهارمحال و بختیاری،
رکوردگیری جوانان در گلستان و رقابتهای قهرمانی
نوجوان کشور در گرگان برگزار خواهد شد .همچنین
برنامه ویژه برای فعالیت مدرسههای استعدادیابی
دوومیدانی در سراسر کشور اجرایی میشود که در
این راستا مسابقات استعدادیابی با همکاری آموزش
و پرورش برگزار و پشتوانه خوبی برای تیمهای

دوومیدانی کشور معرفی می شود.
وی همچنین با اشاره به برگزاری مسابقات ۶گانه
افزود :مناطق مختلف کشور به  ۶گروه تقسیم شدهاند
که مسابقات هرگروه به میزبانی یک استان برگزار
میشود .روسای هیاتهای ورزشی سراسر کشور باید
در اعزام تیمها به رقابتهای مختلف تالش کنند
و جوانان نیز انتظار
و از وزیر ورزش
ورزشی را به صورت
داریم این رشته
کند.
ویژهحمایت

حاشیه

با تنها یک بازی در فیفا دی؛

ایران یکطرفه بازی با آفریقای جنوبی را لغو کرد

آفریقای جنوبی پس از بازی مقدماتی جام ملتهای آفریقا  ۲۰۲۳مقابل مراکش
پیشنهاد داده بود که در دوحه قطر با ایران روبهرو شود« .تبوگو موتالنته» -مدیر
اجرایی اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی -تایید کرد که ایران این بازی دوستانه را لغو
کرده است .او درباره لغو دیدار دوستانه با ایران گفت :ما تمام کارهای اداری را با
ایران انجام داده بودیم و حتی از ما خواسته شد تا پاسپورت بازیکنان را بفرستیم .اما
ً
بعدا آنها برگشتند و گفتند که نمیتوانند با ما بازی کنند .لغو بازی دوستانه به این
معنی است که قهرمان سال  ۱۹۹۶جام ملتهای آفریقا تنها یک بازی در ماه ژوئن
انجام خواهد داد.

آنها در ابتدا قرار بود در مسابقات مقدماتی جام ملتهای آفریقا با مراکش و زیمبابوه
روبهرو شوند ،اما اتحادیه فوتبال آفریقا تیم ملی زیمبابوه را از حضور در این رقابتها
محروم کرد زیرا از سوی فیفا تعلیق هستند .بازی بعدی این تیم برابر لیبریا است که
آفریقای جنوبی در ماه سپتامبر به مصاف این تیم خواهد رفت.
تیم ملی فوتبال ایران که در قطر اردو زده است ۲۲ ،خرداد در جریان دیداری تدارکاتی
به مصاف الجزایر میرود .تیم ملی در این اردو تنها برابر الجزایر بازی خواهد کرد و
پس از آن دیگر در این فیفا دی بازی تدارکاتی نخواهد داشت .این درحالی است که
برخی رقیبان ایران در این فیفا دی  ۴بازی تدارکاتی انجام دادند.

«زیزو» به پاریس نمی رود!
موندو دپورتیوو و چند خبرنگار فرانسوی گزارش دادهاند کار پیوستن زیدان به پی اس جی تمام است .اما
مشاور و نماینده زین الدین زیدان در مصاحبه با اکیپ ،هرگونه توافق نهایی با پاری سن ژرمن برای امضای
قرارداد را کذب خواند« :تمام شایعات درباره توافق زیدان با پاری سن ژرمن صحت ندارند .نه من و نه زین
الدین مستقیما با مالک پاری سن ژرمن در ارتباط نبودهایم».

ورزشی

ید�لوگ

«مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل» در گفتوگو با «دنیای هوادار» مطرح کرد:

نوع جدایی «فرهاد» جای بحث دارد؛ «آجورلو» برای انتخاب
ِ
سرمربیکمیتهفنیتشکیلدهد
دبیر تحریریه

«سید کاظم اولیایی» -مدیرعامل اسبق باشگاه
استقالل -پیرامون شرایط اینروزهای آبیهای پایتخت
گفتوگویی اختصاصی با «دنیای هوادار» داشت ،وی در
ابتدای صحبتهای خود اظهار کرد« :نحوه جدایی فرهاد
مجیدی از استقالل جای بحث دارد چرا که فلسفهی
ذاتی قرارداد تعهدی دو طرفه است و قراردادهای فوتبال
هم این موضوع مستثنی نیست ،آنطور که باشگاه در
ابتدای فصل اعالم کرد ،قرارداد سرمربی تیم بهمدتِ
پایان فصل مجیدی
سهسال تمدید شده بود ،اما در ِ
براحتی از استقالل جدا شد ،بیتردید ایناقدام از
سوی مدیریتِ باشگاهی به بزرگی و اعتبار استقالل،
«غیرحرفهای» تلقی میشود ،چرا که منفعت باشگاه در
آن نادیده گرفته شده است».
وی تصریح کرد« :یکی از ایراداتی که از طرف
کارشناسان مدیریت گرفته میشد این بود که ما در
باشگاهها از متخصصان حقوقی بهره نمیگیریم ،اما
برای باشگاه استقالل که در اینزمینه نیروی حقوقی
در استخدام دارد ،زیبنده نیست که اینگونه عمل کند،
ً
حقیقتا تیمِ حقوقی باشگاه باید ضمن شفافسازی

سوژه

قرارداد منعقد شده مجیدی با استقالل ،پاسخگوی
زیانهای مالی باشگاه هم باشد ،چرا که این نوع
جداییها میتواند باشگاه را متحمل هزینههایی
بسیاری کند».
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل درخصوص آیندهی
نیمکت این تیم هم خاطر نشان کرد« :درحال حاضر
اسامی که بهعنوان گزینههای داخلی هدایت استقالل
مطرح میشود ،همگی از پیشکسوتان این باشگاه
هستند و معتقدم توانایی اداره یک تیم در رقابتهای
لیگ برتر فوتبال ایران را دارند ،اما شرایط باشگاه بزرگ
استقالل متفاوت است ،باشگاهی که پرافتخارترین
هواداران
باشگاه ایرانی تاریخ فوتبال آسیاست و
ِ
انتخاب سرمربی
بسیاری هم دارد و اینمهم باید در
ِ
آیندهی استقالل در نظر گرفته شود».
اولیایی با بیان این موضوع که باشگاه استقالل
باید بدنبال ساختارسازی باشد ،افزود:
«درحال حاضر خال اصلی در
باشگاه استقالل «کمیته
فنی» است ،مسئلهای که
فوتبال روز جهان یک
در
ِ
عُ رف محسوب میشود
و متاسفانه در فوتبال

ایران محلی از اعراب ندارد ،بطور کلی تعیین سرمربی
و نظارت بر فعالیتهای کادرفنی ،برعهدهی کمیته
فنی یا مدیر فنی است ،اما اینکه ما بنا به مالحظات،
هرساله نسبت به جو حاکم بر جامعه هواداری و فضای
مجازی ،عمل کنیم ،انتخابهایی داشته باشیم که به
فکر آینده باشگاه نباشیم ،تنها مقطعی و کوتاه مدت
عملمیکند».
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل در پایان تصریح کرد:
«برای اصال ِح ساختار و توسع ه باشگاه ،نیازمن ِد ایجاد یک
کمیته فنی مستقل هستیم ،باشگاه استقالل در حال
حاضر پیشکسوتان متعددی را دارد که توانایی تشکیل
یک کمیتهی فنی قدرتمند را دارند ،این باشگاه از
معدود باشگاههای دنیاست که مربیساز است؛
چه به لحاظ کیفیت و چه از منظر کمیت ،در
ً
سریعا
حال حاضر هم مدیریت باشگاه باید
یک کمیته فنی توانمند تشکیل بدهد تا آن
کمیته با بررسی گزینههای موجود
و اولویتبندی مربیان واجد
شرایط با معرفی به مدیریت
باشگاه ،بهترین گزینهی موجود
از طرف مدیریت هر چه زودتر
انتخاب و معرفی شود».

«معاون وزیر ورزش»:

یک پیروزی و یک تساوی شرط معافیت از خدمت سربازی
 12بازیکن مشمول است
«سینا کلهر» -معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی -و «اسماعیل احمدی» -مشاور
وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان ۱۵ -خرداد ماه برای شرکت در نشست
هماندیشی اتاق مشترک ایران و قطر راهی کشور میزبان جام جهانی فوتبال شدند.
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی درخصوص مباحث مطرح شده در این نشست
گفت :برای شرکت در هشتمین کمیسیون مشترک ایران و قطر به این کشور سفر کردیم.
ریاست این هیئت را علیاکبر محرابیان وزیر نیرو برعهده داشت .یکی از محورهای اصلی
مورد پیگیری توسط کمیسیون مشترک ایران و قطر ،همکاریها و تبادالت ورزش و
جوانان است و ما از این جهت که نماینده وزارت ورزش برای شرکت در این کمیسیون
بودیم ،محورهای مرتبط با حوزه ورزش و جوانان را پیگیری کردیم.
بازدید معاون فرهنگی وزیر ورزش از اردوی تیم ملی در قطر
وی افزود :در این سفر دو حوزه را از یکدیگر تفکیک کردیم؛ یکی مسائل مربوط به جام
جهانی فوتبال و دیگری مسائل مربوط به حوزه عمومی ورزش و جوانان .در حوزه مسائل
مربوط به جام جهانی ،چند خواسته پیگیری شد .مسئله اول ،کمک به آمادهسازی تیم
ملی و فراهم کردن شرایط مناسب برای ملیپوشان بود .همانطور که میدانید تیم
ملی فوتبال در حال حاضر در اردوی قطر به سر میبرد و یکشنبه آینده با الجزایر دیدار
تدارکاتی خواهد داشت .بخشی از کار و برنامه ما بازدید از اردوی تیم ملی و گفتوگو با
ملیپوشانبود.
 ۵خواسته ملیپوشان فوتبال از معاون وزیر
کلهر با اشاره به مطرح شدن خواسته ملیپوشان فوتبال در این مالقات ،ادامه داد :برخی
مطالبات ملیپوشان به تعویق افتاده بود که به طور مشخص در این دیدار برشمرده و
قرار شد تا زمان سفر آینده وزیر ورزش به قطر که بهزودی انجام میشود ،بخشی از این
خواستهها و مطالبات ملیپوشان مرتفع شود تا بازیکنان به لحاظ ذهنی و روحی انگیزه
الزم را داشته باشند .خواستههای بازیکنان تیم ملی فوتبال پنج محور داشت.
فوتبالیستها خواستار دریافت پاداش سه دیدار معوقه شدند
وی که با «ایرنا» گفتوگوی می کرد ،ادامه داد :محور نخست به پرداخت پاداش بازیهای
تیم ملی در مرحله گروهی جام جهانی برمیگشت .پاداش سه دیدار معوق است .البته
در همین محور برخی مربیان تیم ملی هم بخشی از حقوق و پاداشهای خود را دریافت
نکردهاند .محور دوم خواستهها مربوط به حواله خودرو بود که بهعنوان پاداش صعود به
جام جهانی به بازیکنان تقدیم شد ولی ظاهرا کار اجرایی آن انجام نشده است .مسئله
سوم موضوع خدمت سربازی برخی بازیکنان تیم ملی بود .درحال حاضر ۱۲نفر از بازیکنان
تیم ملی فوتبال مشمول هستند .بهرهمندی از معافیت سربازی در صورت کسب پیروزی
در رقابتهای جام جهانی یکی از درخواستهای بازیکنان بود .محور چهارم اختصاص

یک ایرالین بهعنوان هواپیمایی چارتر تیم ملی برای سفر به قطر بود .پیشنهاد ملیپوشان
اختصاص ایرالین ایران ایر بود .محور پنجم دیدارهای تدارکاتی برای فیفادی دوم(اواخر
شهریور -اوایل مهرماه) و کمک وزارت ورزش و جوانان برای تسهیل دیدار تدارکاتی با
تیمهای باکیفیتتر و بدون مشکالت قبلی بود.
یک پیروزی و یک تساوی شرط معافیت از خدمت سربازی
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی در پاسخ به این سوال که ملیپوشان فوتبال
درصورت کسب چند پیروزی در جام جهانی مشمول معافیت از خدمت سربازی خواهند
شد ،گفت :مطالبه ملیپوشان فوتبال این است که مسئله معافیت از خدمت سربازی با
مسئله پیروزی در جام جهانی گره نخورد اما واقعیت این است که در آخرین پیشنویسی
که در متن درخواستهای کادرفنی تیم ملی فوتبال به دست وزیر ورزش و جوانان رسید
و این متن در وزارتخانه تایید نهایی شد ،سه شرط از سوی کادرفنی برای معافیت از
خدمت سربازی و به این شرح عنوان شده بود« :کسب مساوی در هر سه بازی ،کسب
یک مساوی و یک برد و یا صعود از مرحله گروهی با هر نتیجهای».
انجام دیدار تدارکاتی ،متناسب با برنامه جام جهانی
کلهر با اشاره به حضور برخی مقامات وزارت امور خارجه ایران و دستگاههای دیگر در
کمیسیون مشترک ایران و قطر از رقم خوردن اتفاقات خوب و انجام برخی رایزنیها خبر
داد و افزود :مقرر شد متناسب با شرایط ایران در مرحله گروهی جام جهانی ،برای انجام
دیدارهای تدارکاتی مورد نیاز ایران ،کمکهای الزم صورت گیرد.
تداخل یورو و جام جهانی مخل در فیفادی دوم
اما اینکه قرار است مقدمات برگزاری دیدارهای تدارکاتی با کدام کشورها برای ایران
فراهم شود ،سوالی است که کلهر چنین به ان پاسخ داد :باید به این نکته توجه کرد که
به دلیل جابهجایی تاریخ برگزاری جام جهانی از تیر به آبانماه و تداخل فیفادی پیش
رو با لیگ ملتهای  ۲۰۲۲اروپا ،عمال تعداد زیادی از کشورهای اروپایی امکان حضور
در فیفادی دوم را ندارند چراکه درگیر مسابقات لیگ ملتها هستند .به جز یکی دو
کشور که در این مسابقات حضور ندارند و طبیعتا این کشورها هم به لحاظ رنکینگ،
در جایگاه باالیی قرار ندارد .به همین خاطر گزینههای باقیمانده ،کشورهای آمریکای
التین و آفریقایی هستند که باید از بین آنها تیمهای مناسب را انتخاب کنیم.
البته این مشکل فقط مختص ایران نیست و دیگر کشورها هم با آن درگیر هستند.
صحبتهایی هم درخصوص محل برگزاری اردوی تیم ملی مطرح شد .امیدواریم در
صورت قطعی شدن سفر هفته آینده وزیر ورزش به قطر ،این مسئله نیز یک گام جلوتر
رود و هم محل اردوی بعدی تیم ملی و هم دیدارهای تدارکاتی ملیپوشان تا حد
زیادی مشخص شود.
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گزارش

«دنیای هوادار» از رقابتهای کشتی آزاد
جام تختی گزارش می دهد؛

نفرات برتر معرفی شدند

رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد جام تختی با معرفی
نفرات برتر به پایان رسید.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا ،چهل و
دومین دوره رقابتهای بینالمللی جام تختی به عنوان
یکی از مراحل مهم چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد
با حضور کشتیگیران داخلی و تیم های ارمنستان و
گرجستان با معرفی نفرات برتر  ۵وزن دوم ،به پایان
رسید.
در فینال وزن  ۶۱کیلوگرم ،رضا اطری نماینده سبک
وزن ایران در المپیک توکیو که با حضور در یک وزن
باالتر به دلیل وزن کم نکردن عملکرد خوبی در این
مسابقات داشت ،برابر مجید داستان به برد قاطع ۶
بر  ۲رسید تا با قهرمانی در جام تختی جدیترین
گزینه برای حضور در مسابقات جهانی  ۲۰۲۲صربستان
شود .داستان در مسابقات جهانی زیر  ۲۳سال ۲۰۲۱
و قهرمانی آسیا  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱بزرگساالن حاضر بود اما
نتوانست در این  ۳رویداد به مدال برسد.
در فینال وزن  ۷۰کیلوگرم ،امیرمحمد یزدانی دارنده
مدال نقره جهان  ۲۰۲۱مقابل آرمان آندرسیان دارنده
مدال نقره اروپا  ۲۰۲۱از ارمنستان با نتیجه  ۳بر یک به
پیروزی رسید و بر سکوی نخست جام تختی ایستاد.
در فینال وزن  ۹۲کیلوگرم ،احمد بذری دارنده مدالهای
نقره و برنز جوانان جهان و نقره بزرگساالن آسیا ،مقابل
مهدی حاجیلوییان دارنده مدال نقره جوانان جهان ۲۰۲۱
با نتیجه سنگین  ۶بر یک شکست خورد و به مدال
نقره بسنده کرد.
اما در فینال وزن  ۱۲۵کیلوگرم ،امیررضا معصومی
چهره با آتیه کشتی ایران و دارنده مدال طالی نوجوانان
جهان  ۲۰۲۱مقابل مهدی هاشمی دارنده مدال برنز زیر
 ۲۳سال جهان  ۲۰۲۱به روی تشک رفت و در پایان در
شرایطی که  ۷بر صفر از حریف خود پیش بود ،هاشمی
به مبارزه ادامه نداد تا معصومی بر سکوی نخست
سنگین وزن جام تختی قرار بگیرد .معصومی به عنوان
قهرمان جام تختی و نابغه سنگین وزن ایران برای
رسیدن به دوبنده تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان
باید به مصاف امیرحسین زارع دارنده مدال های طالی
جهان و برنز المپیک برود .فرزند فردین معصومی در
مسابقات چهانی نوجوانان نیز ستاره بی چون و چرای
این رقابتها بود.
نتایج دیدارهای فینال  ۵وزن دوم به شرح زیر است:
 ۶۱کیلوگرم :رضا اطری  – ۶مجید داستان ۲
 ۷۰کیلوگرم :امیرمحمد یزدانی  – ۳آرمان آندرسیان
(ارمنستان) یک
 ۷۹کیلوگرم :محمد نخودی  – ۷مصطفی قیاسی ۵
 ۹۲کیلوگرم :احمد بذری یک – مهدی حاجیلوئیان ۶
 ۱۲۵کیلوگرم :سید مهدی هاشمی صفر – امیررضا
معصومی ۷
همچنین روز پنج شنبه نیز رقابتهای  ۵وزن نخست
برگزار شد و احمد محمدنژاد جوان در  ،۵۷وازگن
توانیان از ارمنستان در  ،۶۵محمدصادق فیروزپور در
 ،۷۴علیرضا کریمی در  ۸۶و مجتبی گلیج در وزن ۹۷
کیلوگرم به عنوان قهرمانی رسیدند.
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