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روزنامه

سه شنبه  24خرداد  -1401شماره 1038

دنیای هواداریاد و خاطره شهدا بویژه برادران محمد عبدوس و
علیکمانی «ازجان برکفان سازمان هوا فضای سمنان و خمین»
که به درجه رفیع شهادت نائلگشتند راگرامی می دارد

سرمقاله
حیثیت فوتبال ایران در خطر؛

دیدگان بینای فوتبال ملی
کجاست؟
«تیــمملـــی» در اولیــن
عبداهلل دارابی
دیدار تدارکاتی خود در راه
آمادهسازی جام جهانی قطر
برابر تیم دوم الجزایر(!) با ارائه یک بازی ضعیف و بیبرنامه
مغلوب شد تا تردیدها نسبت به فرجام تیمملی با هدایت
دراگان اسکوچیچ بیش از پیش شود!
درحالیکه انتظار میرود تیمملی در این دوره از رقابتهای
جام جهانی ،بهترین نتایج همه ادوار حضورش را رقم
بزند اما واقعیت در تناقض با این انتظار است! عملکرد
فدراسیون و سرمربی تیم ،روند آمادهسازی و شائبههای
اطراف تیمملی و تصمیمسازان نامرئی آن ،به جای
امید ،هشدار ناامیدی میدهد و بس مایه تعجب است،
چشمانی که باید در این مقط ِع بسیار حساس ،تیزبینتر
شوند ،کمسوتر شدهاند و آنهایی که باید فعالتر از قبل
باشند ،منفعلتر گردیدهاند!
دولت و شخص وزیر ورزش که وعده حمایت از تیمملی
را دادهاند ،آیا حمایت را تنها در بعد لجستیکی ،پشتیبانی
و سکوت در برابر عملکرد ضعیف فدراسیون و تیمملی
میدانند؟ نکند نگران نقض اصل فیفا :عدمدخالت
سیاست در ورزش هستند؟ اصلی که خود فیفا متمرد
بزرگ آن است و در نقض آن بازیچه قدرتهای سیاسی
جهان! کمیته فنی متشکل از افراد فنی و خاک خورده
فوتبال ،چه وظیفهای در این وضعیت نامطلوب برای
خود متصور است؟ آنها هم سکوت؟!
مسائلی چون :روند آمادهسازی ،تمایل به بازی با حریفان
ضعیف -که باید در مراحل نهایی انجام شود تا تیم با
پیروزی در برابرشان پرروحیه وارد جام شود -طفره رفتن
از بازی با اروگوئه گردن کلفت -که اتفاقا نوع بازی اش با
یکی از رقبای مان سنخیت داشت -و کال واقعیت بیرونی
و درونی تیم ملی که منجر به اعتراض ملیپوشان نیز
شده است؛ بسیار هشدارها ،زنگ خطرها و نیز شائبههایی
قابلتامل در خود دارد ،در حالیکه این جام جهانی به
لحاظ فوتبالی و حیثیتی برای ما اهمیتی متمایز دارد.
وقت باقیمانده اندک و حیثیت فوتبال ملی عمیقا در
خطر! گویا اوضاع متناسب خواست منفعتطلبان و در
دست آنان و دیدگان بینای فوتبال ملی تااینجای کار،
قطعا نابینا!

آموزش
«وزارت آموزش و پرورش» اعالم کرد:

آغاز کالسهای جبرانی تابستانی
دانشآموزان از تیرماه
با اتمام امتحانات و ارزشیابی دانشآموزان دوره
ابتدایی هماکنون با ارائه کارنامهها برخی دانشآموزان
در دروس فارسی ،ریاضی و علوم توصیف نیازمند
تالش بیشتر یا قابل قبول کسب کردهاند .پیش از این
«رضوان حکیمزاده» -معاون آموزش ابتدایی وزارت
آموزش و پرورش -از برگزاری کالسهای جبرانی در
فصل تابستان برای آن گروه از دانشآموزان دوره
ابتدایی که در دروس فارسی ،ریاضی و علوم توصیف
نیازمند تالش بیشتر یا قابل قبول را کسب میکنند،
خبر داده بود.
«یوسف نوری» -وزیر آموزش و پرورش -نیز از
اختصاص  ۱۵۰۰میلیارد تومان اعتبار توسط ستاد
ملی کرونا برای جبران عقبماندگیهای دانشآموزان
در دوران کرونا و برای تابستان سال جاری خبر داد
و همچنین «محمدمهدی کاظمی» -معاون آموزش
متوسطه وزارت آموزش و پرورش -گفت :کالسهای
جبرانی در تیر و مرداد برگزار میشود.

خبر

گزارش

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

آیا مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان
ابطال میشود؟
در حالی که دولت افزایش ۱۰درصدی برای حقوق
بازنشستگان سایر سطوح را در سال جاری به تصویب
رسانده است این مصوبه مورد انتقاد اعضای کمیسیون
اجتماعی مجلس است و احتمال دارد ابطال شود.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تسنیم؛ بنا بر
اعالم «میرهاشم موسوی» -مدیرعامل سازمان تأمین
اجتماعی -مابهالتفاوت افزایش حقوق ماه جاری
بازنشستگان از روز  25و  26خرداد بهصورت جداگانه
واریز خواهد شد ،بر همین اساس حقوق بازنشستگان
حداقلبگیر  57درصد و سایر سطوح نیز  10درصد نسبت
به سال گذشته افزایش خواهد داشت که البته پیش از
این و بر اساس مصوبه شورایعالی کار و هیئت امنای
سازمان تأمین اجتماعی قرار بود حقوق بازنشستگان
سایر سطوح نیز  38درصد بهعالوه  515هزار تومان
افزایش پیدا کند که در هر صورت این رقم به  10درصد
کاهش پیدا کرد.
حجتاهلل عبدالملکی وزیر رفاه در پاسخ به اینکه «آیا
این میزان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ
تورم امسال بوده است؟» ،گفت :جامعه اصلی تحت
پوشش تأمین اجتماعی بیش از نرخ تورم افزایش
حقوق داشتهاند و این در حالی است که  70درصد از
مستمریبگیران این سازمان حداقلبگیر هستند که
حقوقشان  57درصد رشد خواهد داشت که  16درصد
بیش از نرخ تورم است ،همچنین بر اساس مصوبه
شورایعالی کار که برای حداقلبگیران جامعه کارگری

است  4/57درصد با همکاری جامعه کارفرمایان و
نمایندگان کارگران افزایش در نظر گرفت ،بنابراین قدرت
خرید  70درصد کارگران حداقلبگیر بعد از گذشت 23
سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
وی در مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی،
خاطرنشان کرد :سازمان تأمین اجتماعی یک مطالبه
بزرگی از دولت دارد و سازمان حسابرسی بهطور ویژه در
حال محاسبه این میزان است چراکه برآوردها متفاوت و
ناشی از تجمع مطالبات 10ساله است ضمن اینکه دولت
نیز عزم خود را جزم کرده است که بهمرور این بدهیها
را تأدیه کند و امسال مجلس هم در بودجه  1401مبلغ
 90هزار میلیارد تومان برای این بخش تعیین کرده
است که دولت خود را مکلف به پرداخت آن میداند
بنابراین امیدواریم بعد از تعیین دقیق این مطالبات
در یک برنامه زمانبندیشده بتوانیم کل مطالبات را
دریافت کنیم.
در حالی وزیر رفاه به افزایش حقوق بازنشستگان در
سال جاری به بیش از نرخ تورم تأکید کرده است که
ً
اخیرا این افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان سایر
سطوح مورد گالیه بازنشستگان قرار گرفته است .در
همین ارتباط طی روز گذشته نشستی با حضور رؤسای
کانونهای استانی مستمریبگیر تأمین اجتماعی با
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ،رئیس کمیسیون
اقتصادی ،مسئوالن مرکز پژوهشهای مجلس ،وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین

نقل قول

اجتماعی با عنوان بررسی آخرین تحوالت انجامشده
در خصوص مصوبه اشارهشده برگزار شده است ،در این
جلسه به موضوع میزان افزایش حقوق بازنشستگان و
انتقادات مطرحشده از سوی بازنشستگان سایر سطوح
پرداخته شد.
«علیاصغر بیات» -رئیس کانونعالی بازنشستگان
تأمین اجتماعی -ضمن اشاره به برگزاری این جلسه
گفت :در این جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی
مجلس نیز نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با
قانون تأمین اجتماعی خواندند و لذا در نهایت مقرر شد
ظرف  48ساعت آینده مصوبه افزایش 10درصدی حقوق
سایر سطوح بازنشستگان ابطال شود .در صورتی که این
مصوبه توسط هیئت دولت ابطال نشود ،کمیسیون
اجتماعی مجلس ً
رأسا درخواست ابطال این مصوبه را
به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد.

«فرمانده کل انتظامی کشور»:

برخی از ابعاد و زوایای سرقت از صندوق امانات
بانک ملی ایران مشخص نشده است
فرمانده کل انتظامی کشور گفت که تحقیقات درباره سرقت از صندوق امانات شعبه
دانشگاه بانک ملی ایران هنوز ادامه دارد و برخی ابعاد و زوایای دیگر این سرقت هنوز
مشخص نشده اما میتوان گفت که ۹۰درصد پرونده حل شده است.
سردار «حسین اشتری» در مراسم آغاز عملیات اجرایی  ۱۴۱۲واحد سازمانی پلیس که
روز گذشته در مقر مرکزی پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد ،اظهار کرد« :امروز با
توجه به شرایط ویژهای که در منطقه و برخی کشورهای جهان حاکم است ،امنیتی
باثبات در کشور داریم و بحمداهلل حضور رزمندگان اسالم ،نیروهای مسلح مقتدر،
پلیس هوشمند و مقتدر و مردم هوشیار در کنار هدایتهای مقام معظم رهبری
سبب شده تا در شرایط مناسبی قرار بگیریم».
وی با بیان اینکه دشمن به دنبال عدم بیان واقعیتها و بزرگنمایی نقاط ضعف و
تزریق یاس به مردم است ،گفت« :جهاد تبیین در همه مردم و مسئولین امری واجب
و ضروری است .ما داشتههای زیادی در کشور داریم .در شرایط تهدید و تحریم و
شیطنتهای دشمن در داخل کشور با لطف و عنایت الهی گامهای بزرگی در کشور
برداشته شده است .برای مثال تولید واکسن پیشرفت بزرگی در حوزه پزشکی است.
روزهایی بود که روزی  ۷۰۰نفر از مردم ما جان خود را از دست میدادند .این
اقدام کاری ملموس و مشخص است».
اشتری ادامه داد« :ما پیشرفتهای خوبی در حوزه دانش بنیان و نخبگان
کشور داشتیم.ما هرساله با لطف و عنایت الهی و نیروهای کارآزموده و
حرفهای و تجهیزات روز پیشرفت کردیم .باید روی اینها کار کنیم و
امید را در مردم زنده نگهداریم .هر سازمانی که امید داشته باشد
پیشرفت میکند و عکس آن نیز صادق است».
وی به ماجرای سرقت از صندوق امانات شعبه دانشگاه
بانک ملی نیز اشاره کرد و با بیان برخی جزئیات بیشتر
از آن اظهارکرد :روز دوشنبه که خبر سرقت از بانک
مخابره شد ،همه نگران شدند .ما در هفتههای
گذشته متروپل آبادان ،خارج شدن قطار از ریل و
فوت مردم را داشتیم .این خبر نیز نگران کننده هم

بود که مردم متاثر شدند و افرادی هم که میخواستند اقتدار جمهوری اسالمی را زیر
سوال ببرند خوشخال شدند.
وی ادامه داد :از همان ساعات اولیه که خبر به پلیس رسید پلیس آگاهی در صحنه
حضور پیدا کرد .من تاکید کردم که این موضوع به جد دنبال شود .در دقایق و ساعات
اولیه که گزارش داده میشد و زوایای مختلف آشکار نشده بود ،ما نگران میشدیم
اما در کمتر از  ۴۸ساعت سارقین با کمترین سرنخها شناسایی شدند .این سرقت
حرفهای و پیچیده بود و افراد درگیر در آن تجربه و سابقه داشتند و متاسفانه ضعفها
و خالءهای امنیتی به سارقان کمک کرد.
اشتری با بیان اینکه کارآگاهان ما سرمایه جمهوری اسالمی هستند ،گفت :در این
پرونده کارآگاهان با تجربه خوب خود و دادههای به دست آمده و فناوری روز با
کمترین اطالعات به موضوع و نتیجه مطلوب رسیدند.
وی ادامه داد :ما روی دقت باال و اطالع رسانی درست تاکید داشتیم و تقریبا به اکثر
زوایای پرونده دست پیدا کردیم .هنوز متهامان دیگری وجود دارند و زوایای دیگری
مانده اما  ۹۰درصد کار انجام شده است .این موضوع فشار زیادی به ما وارد کرد و افراد
مالباخته نیز عذاب میکشیدند .در نهایت وقتی که اموال مردم به دستمان رسید و
کشف شد ،چند برابر از شادی مردم خوشحال شدیم.
اشتری در ادامه گفت :ما منتظریم مقدار باالی کشف شده توسط بانک مرکز
تعیین تکلیف شود و به همین دلیل ما مقدار و ارزش آن را اعالم نکردیم تا
ازسوی خود بانک اعالم شود .این اموال صورت جلسه و به نمایندگان بانک تحویل
شد تا بررسی و تحویل بازماندگان شود .مردم و مسئولین نیز در روزهای
اخیر یه ما لطف داشتتد .مردم پس از کشف اموال خوشحال شدند.
اشتری در ادامه از عدم توجه برخی رسانهها و به خصوص
صداوسیما به این موضوع نیز انتقاد کرد و گفت :نیروی انتظامی
اقتدار کشور است .انصاف نبود که در برنامه زنده با کاری به
این بزرگی چنین برخوردی شود .من همینجا به همکاران
و مردم تبریک میگویم .باید از این حرکات خوب حمایت
کرد ،ما حتما از این عزیزان تقدیر میکنیم.

اجتماعی

مبتالیان تب کریمهکنگو به  ۱۸نفر
افزایش
ِ
دکتر «بهزاد امیری» -رئیس گروه مدیریت بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت -با تاکید بر اینکه هیچ واکسنی برای جلوگیری از ابتال به بیماری تب کریمه کنگو برای انسان و دام وجود ندارد ،گفت:
بر اساس آخرین آمار در سال جاری  ۱۸مورد ابتال به این بیماری و یک مرگ ناشی از آن داشتهایم و این درحالی است که طی
کل سال گذشته تنها  ۱۳مورد مبتال به ثبت رسیده است.

اقتصاد الکن

«رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی» خطاب به دارندگان وامهای معوق ارزی:

نه به رئیسجمهوری نامه بزنید و نه وقت خود
را تلف کنید؛ وام را تسویه کنید
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن اتمام
حجت با دریافتکنندگان تسهیالت ارزی برای برگشت آن
به نرخ روز تاکید کرد که اگر در این رابطه اقدام نکنند حتما
نسبت به تملک داراییهای آنها اقدام خواهد شد ،بنابراین
نه به رئیسجمهوری نامه بزنند و نه وقت خود را تلف کنند.
«مهدی غضنفری» از آخرین تصمیم در رابطه با درخواست
تسهیالتگیرندگان ارزی به ویژه بخش خصوصی جهت
پرداخت با نرخ  ۴۲۰۰تومان توضیحاتی ارائه کرد.
اینکه با نرخ  ۴۲۰۰پرداخت کنند یک خیال خام است
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه
هیچ راهی برای بازپرداخت تسهیالت معوق به نرخ ارز
 ۴۲۰۰تومانی نیست ،گفت :تنها راه باقی
مانده این است که تسهیالت صندوق
را با نرخ روز تسویه کنند .اینکه
فکر کنند قرار است آن را ما با نرخ
گذشته دریافت کنیم ،یک خیال
خام است که در ذهن خود پرورش
دادهاند ،اگر دنبال هر راهی برای
پرداخت تسهیالت با
ارز  ۴۲۰۰تومان

باشند ،مطمئن باشند صندوق ،آن را خواهد بست .از
اینرو نه به رئیس جمهوری نامه بزنند نه وقت خود
را تلف کنند.
برخی نگران عهد خود با شرکا هستند
وی با اشاره به اینکه برخی تسهیالتگیرندگان میگویند
که میخواهند بیایند و طلب صندوق را به قیمت فعلی
پرداخت کنند ،یادآور شد :اما نگرانند که شرکایشان که در
خفا با هم عهد بسته بودند تا منابع صندوق را به نرخ روز
ندهند ،مانع از این اقدام شوند.
اگر اقدام نکنند از مصوبه تملک دارایی استفاده میکنیم
غضنفریتاکیدکرد:اگرتسهیالتگیرندگانبهتوصیههای
صندوق توجه کردند که با یکدیگر به توافق خواهیم رسید
اما اگر بخواهند همچنان بر موضع خود اصرار کنند،
آنگاه ناچار خواهیم بود از کانال قانون اقدام کنیم؛
به طوری که براساس مصوبهای تحت عنون «تملک
دارایی تسهالت معوق» که در پایان سال گذشته
هیات امنای صندوق توسعه ملی مجوز آن را
صادر کرد ،نسبت به تملک دارایی تسهیالت معوق
اقدام میشود .این مصوبه به صندوق اجازه داده
تا داراییهای تسهیلگیرندگان را برای جبران
منابع صندوق به تملک درآوریم.
بانکها را خاطیمیدانیم؛ رئیس کل و
وزیر هم میدانند

وی که با «ایسنا» گفتوگو می کرد ،همچنین با انتقاد از
عملکرد بانکها در معوق شدن تسهیالت صندوق توسعه
ملی گفت که آنها را نیز در این مورد خاطی میدانیم
چرا که به قراردادی که در ابتدا امضاء کردهاند ،عمل
نکرده و به عهد خود پایدار نبودهاند ،بانکها رفتار حرفهای
و استانداردی نداشتهاند که این شایسته نظام بانکی
نیست ،موضوعی که حتی رئیس کل بانک مرکزی و
وزیر اقتصاد از آن مطلع هستند.
در این رابطه یادآور میشود که با توجه به منابع ارزی
که در سالهای گذشته از صندوق توسعه ملی توسط
بخشهای مختلف اخذ و به دلیل شرایط اقتصادی و
نوسان ارزی ،حجم زیادی از این تسهیالت معوق شده
است ،دریافت کنندگان تسهیالت درخواست محاسبه با
ارز  ۴۲۰۰و یا پرداخت ریالی داشتهاند و در مدت اخیر هم
حواشی در این رابطه مطرح بوده است.
چندی پیش هم صندوق توسعه ملی اعالم کرده بود که
طی سالهای اخیر به دلیل شرایط تحریمی و مشکالتی
که در تامین ارز و تجهیزات وجود داشته است ،برخی
تسهیالت گیرندگان امکان ورود به موقع تجهیزات و
تولید را نداشتهاند ،بر این اساس درخواست استمهال
وام داشتهاند و صندوق نیز با بررسی شرایط موافقت کرده
است؛ به طوری که برای  ۲۰۰طرح ارزی حدود  ۴۰۰بار
استمهال انجام شده است.

گزارش

«دنیای هوادار» از زمان واریز مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان گزارش می دهد؛

حق اوالد و عائلهمندی افزایش یافت

افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ،از جمله مصوبات مهم هیئت
دولت در هفته گذشته بود که بر اساس آن حقوق بازنشستگان در سه گروه افزایش
یافت .طبق اعالم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار است مابهالتفاوت افزایش
حقوق ماه جاری از روز  ۲۵خرداد واریز شود.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از خبرآنالین ،شنبه گذشته ،مصوبه هیئت
وزیران درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی ،ازکارافتادگی و بازماندگان از
سوی محمد مخبر ،معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شد .بر اساس ابالغیه
مذکور ،این افزایش حقوق از اول فروردین ماه امسال اعمال میشود و کمکهزینه
عائلهمندی و حق اوالد تمامی مستمری بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان
مدیریت خدمات کشوری افزایش مییابد.
افزایشحقوقبازنشستگانسازمانتامیناجتماعیدرهیئتدولتطیروزهایگذشته
واکنشهای متفاوتی را به همراه داشت و موجبات گالیههایی از سوی «بازنشستگان
غیرحداقلی بگیر» در نقاط مختلف کشور را فراهم کرد که مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق
خود را در تناقض با قوانین میدانستند .در همین راستا رئیس جمهور در روز گذشته،
به معاون اول رئیس جمهور دستور داد که درخواستهای گروههایی از بازنشستگان در
خصوص میزان دریافتی آنان را بررسی کند .بهادری جهرمی ،سخنگوی دولت در این باره
در توییترش نوشته بود که «در پی درخواستهای گروههایی از بازنشستگان محترم
درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس جمهور ،آیتاهلل رئیسی به
معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین
اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند».
جزئیات نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سه طبقه مختلف
تعیین حداقل حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان تابعی از ماده  ۱۱۱قانون تامین
اجتماعی است که بر اساس آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق را تعیین
میکند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقلیبگیران اعمال
کند .برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده  ۹۶قانون تامین اجتماعی حاکم است که
حقوق باید بر اساس «هزینه زندگی» تعیین شود.
در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعالم کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان
سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده و به
هیئت دولت ارسال شود؛ هرچند وعدههایی از سوی مسئوالن مربوط برای تصویب
و اعمال افزایش حقوقها در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود؛ به علت آنچه که از
سوی وزیر رفاه «درگیری دولت در طرح مردمی سازی یارانهها» عنوان شد ،سرانجام در

ابتدای هفته جاری به تصویب دولت رسید.
بر اساس مصوبه دولت ،نحوه افزایش حقوق بازنشستگان به این ترتیب است که پایه
حقوقحداقلیبگیرانکه ۶۲درصدکلبازنشستگانتامیناجتماعیرادربرمیگیردافزایش
 ۵۷.۴درصدی مییابد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و  ۵۸۰هزار تومان میرسد.
افزایش حقوق گروه دوم یعنی مستمری بگیران زیر  ۱۰میلیون تومان حقوق که
 ۳۲درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل میشود ۱۰ ،درصد است که مبلغ
کمک معیشتی  ۶۵۰هزار تومان به آن اضافه میشود و برای گروه سوم ،یعنی
مستمری بگیران باالی  ۱۰میلیون تومان حقوق که تنها شش درصد بازنشستگان
تامین اجتماعی را شامل میشوند ،افزایش  ۱۰درصدی اعمال خواهد شد.
همچنین برای هرسه گروه عالوه بر مبالغ فوق بر اساس شرایط ،حق عائلهمندی و
حق اوالد واریز میشود که با فرض دو فرزند حدود  ۶۰۰هزار تومان خواهد شد .به این
ترتیب میتوان گفت که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به طور میانگین ۳۰
درصد افزایش یافته است.
واریز مابهالتفاوت افزایش حقوق ماه جاری از  ۲۵خرداد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیش از این درباره زمان پرداخت معوقات اعالم کرده
بود که «پیادهسازی نرمافزاری احکام جدید ،فرایند پیچیدهای دارد و پیشبینی میکنیم
چهارتا پنج روز زمان ببرد .بنای ما بر این است که چون پرداختی ما از بیستم هرماه بر
اساس حروف الفبا شروع میشود ما به روال عادی قبلی حقوق خرداد را میپردازیم و
برآورد ما این است که واریز اولین مابهالتفاوت مربوط به خرداد را از  ۲۵و  ۲۶خرداد شروع
کنیم و برای فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد».
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صنعت

«دبیر انجمن واردکنندگان خودرو» پاسخ داد:

خودروهای وارداتی کی به
کشورمیرسند؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که در
خوشبینانه ترین حالت ،چهار ماه زمان نیاز خواهد بود تا
خودروهای وارداتی به گمرک ایران برسند.
در شرایطی که هر روز اخبار ضد و نقیضی در مورد واردات
خودرو به کشور منتشر میشود ،دبیر انجمن واردکنندگان
خودرو معتقد است که در خوشبینانه ترین حالت ،چهار ماه
زمان نیاز خواهد بود تا خودروهای وارداتی به گمرک ایران
برسند و بنابراین در صورتی که دولت بتواند براساس وعده
قبلی خود ،تا پایان خردادماه ،شرایط واردات خودرو به کشور
را به شکل عمومی اعالم نماید ،پیش بینی میشود که اولین
محموله خودروهای وارداتی در پاییز وارد گمرکات کشور شود
که البته پروسه ترخیص و فروش خودروهای مذکور خود
موضوع دیگری است که ممکن است مشمول مرور زمان
شود.
سال  ۱۳۹۷به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور ،واردات برخی
کاالها و اقالم از جمله خودرو ممنوع شد .در واقع به سبب
اعمال تحریمها ،فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت
مصارف ارزی ،واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد .این
ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت  ۱۴۰۱ادامه داشت و پس از آن
با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد.
«مهدی دادفر» -دبیر انجمن واردکنندگان خودرو -اعالم کرد:
تا وقتی دستورالعمل واردات به صورت جامع و نهایی منتشر
نشود ،نمیتوانیم بگوییم چه خودروهایی وارد خواهند شد.
تا وقتی نرخ عوارض ،نرخ تعرفه و همچنین دیگر موارد
فزاینده قیمت تمامشده کاالهای وارداتی تعیین نشود ،هیچ
قطعیتی وجود نخواهد داشت و نمیتوان اظهارنظر کرد .با
توجه به اینکه پیش از این صحبت از واردات خودرو با حجم
 ۲۵۰۰سیسی مطرح بود ،باید منتظر باشیم تا مشخص شود
همچنان این میزان برقرار خواهد بود یا خیر؟
دادفر با بیان اینکه هنوز دستورالعملی در مورد واردات ابالغ
نشده ،اظهار داشت :همه موارد در پیشنویس طرح مطرح
شده اما در رفتوآمدها تغییر میکند؛ بنابراین هیچ موردی
نه غلط است و نه قطعی؛ بنابراین تنها باید منتظر ابالغ و
انتشار دستورالعمل ماند .با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل
واردات خودرو مشخص نیست ،واردکنندگان نیز اقدامی برای
واردات انجام ندادهاند .حداقل و خوشبینانه ،چهار ماه از
زمانی که مصوبه صادر و دستورالعملها مشخص شود ،زمان
نیاز است تا خودرو وارد شود .با توجه به مقررات محدودکننده
(همچون استاندارد ،تعیین نمایندگی ،تعیین خدمات پس
از فروش ،گمرک ،محیطزیست ،پلیس راهور و…) هیچکس
هم نمیتواند این زمان را کاهش دهد.

با مجوز جدید «بانک مرکزی» به صرافان؛

قیمت دالر سقوط میکند؟

قیمت دالر این روز ها در بازار ارز تهران رکوردهای تاریخی را
ثبت می کند .روند صعودی نرخ دالر تا جایی پیش رفته که
بازار ساز تصمیم به مداخله شدید در بازار گرفته و خط ونشان
هایی را برای قیمت دالر کشیده است .روز گذشته رئیس کل
بانک مرکزی نشست ویژه ای با صرافان برگزار کرد و آن ها را
در جریان تصمیم های جدید ارزی قرار داد.
طبق مجوز جدید بانک مرکزی از امروز تمام صرافی ها
میتوانند آزادانه در بازار ارز بفروشند .به صرافی ها اجاره داده
شده است ارز صادر کننده ها را با نرخ توافقی ،خریداری و به
ی که احتماال
متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند .اربیتراژ 
باعث شکسته شدن قیمت ها خواهد شد.
با این اقدام بانک مرکزی دو برنامه مهم در راستای تسهیل
عرضه و فروش ارز اجرایی خواهد شد :اول آنکه خرید ارز
صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری منجر به افزایش
انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی خواهد
شد .دوم آنکه بانک مرکزی با صدور مجوز فروش ارز در
سرفصل ( 24سایر) با احراز هویت متقاضی ،امکان خرید ارز
برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل کرده است.
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ت
دادگس�ی

تفاهمنامه همکاریهای اقتصادی البرز و سوریه امضا شد
تفاهم نامه همکاری های مشترک بین بخش خصوصی و سرمایه گذاران استان البرز با کشور سوریه امضا شد« .مجتبی عبداللهی»
استاندار البرز -روز گذشته در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری های مشترک بین بخش خصوصی و سرمایه گذاران سوریه والبرز ،افزود :البرز ظرفیت های فراوانی در حوزه های مختلف سرمایه گذاری و صادرات دارد از این رو باید در راستای معرفی این
موقعیت ها کوشا باشیم.
سالمت

ِ
حصارک کرج؛
در حاشیۀ گودبرداری

زمینه جابجایی  ۷۲خانوار کرج فراهم شده است
رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به ورود دادگستری
استان برای رفع مشکالت ساختمانهای مسکونی نا ایمن
اطراف گودبرداری حصارک کرج گفت :برنامه هایی از جمله
تامین ودیعه مسکن تا هزینه انتقال وسایل برای حمایت
از ساکنان این منطقه تصویب شده است.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل روابط عمومی دادگستری
البرز ،حسین فاضلی هریکندی با اشاره به موضوع
گودبرداری حصارک و وجود ساختمانهای نا ایمن در
اطراف این گودبرداری ،افزود :سال  ۹۴در منطقه حصارک
کرج ،بدون اخذ پروانه و مجوز ،گودبرداری وسیعی برای
احداث یک مجتمع بزرگ تجاری صورت گرفت.
وی با بیان اینکه متاسفانه نظارت الزم از سوی شهرداری وقت
در این بخش صورت نگرفته است ،تاکید کرد :از این رو با این
اقدام مقابله نشد و در زمان حاضر اطراف این گودبرداری
حدود  ۷۲واحد مسکونی و خانواده ساکن هستند.
فاضلی هریکندی ادامه داد :از سوی دیگر متاسفانه این
ساختمان ها نیز در اراضی قولنامه ای و فاقد پروانه و بدون
رعایت ضوابط و مقررات احداث شده اند.
وی با بیان اینکه وقتی ساختمانی بدون پروانه احداث می
شود بدین معناست که شرایط ایمنی و رعایت اصول فنی
برای آن ساختمان مدنظر قرار نگرفته است ،بیان داشت :در
نتیجه در مورد این ساختمان ها نه از سوی شهرداری و نه از
سوی سازمان نظام مهندسی نظارتی صورت نمی گیرد.
وی تصریح کرد :از سال های گذشته به مرور ترک
هایی در ساختمان های اطراف این گودبرداری
انجام شده که دادگستری کل استان البرز به محض
اطالع به این موضوع ورود و مالکی که اقدام به
گودبرداری در این منطقه کرده بود را ملزم به رعایت
اقدامات ایمنی اولیه کرد اما مطابق نظر سازمان
نظام مهندسی ،ایمنی قطعی این
 ۷۲واحد مسکونی منوط
به تخلیه ساکنان این
واحدهای مسکونی
است چرا که احتمال

ریزش این واحدهای مسکونی وجود دارد.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه در این بخش هم بارها
اخطار الزم به ساکنان داده شده است ،خاطر نشان کرد:
ساکنان این واحدهای مسکونی هنوز اقدام به تخلیه
نکرده اند ،بنابراین حدود یک ماه قبل این موضوع از سوی
دادگستری کل استان به شورای تامین و فرماندار شهرستان
کرج اطالع و دستور داده شد که این موضوع در شورای
تامین و مدیریت بحران شهرستان مطرح شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه مصوبات خوبی در شورای
تامین شهرستان برای ایمن سازی این واحدهای مسکونی
تصویب شده است ،گفت :براساس این مصوبات مالک
ساختمان و شهرداری مکلف شدند که حدود  ۱۵۰میلیون
تومان جهت ودیعه و رهن منزلی در خارج از این منطقه به
صاحبان  ۷۲واحد مسکونی پرداخت شود تا این افراد ظرف
حداکثر  ۲هفته اقدام به تخلیه این منازل کنند ،همچنین
مصوب شده پنج میلیون تومان برای هزینه های جابه
جایی و انتقال وسائل به ساکنین پرداخت شود.
وی تاکید کرد :با وجود اقدامات صورت گرفته ،هنوز بعد
از گذشت یک هفته استقبالی از سوی ساکنان از این
موضوع صورت نگرفته است و تاکنون تنها تعداد محدودی
از واحدهای مسکونی شرایط مطرح شده را پذیرفته اند.
رئیس کل دادگستری البرز ادامه داد :البته در
مصوبات شورای تامین استان این
موضوع هم دیده شده که در صورت
نیاز آب ،برق و گاز این واحدهای
مسکونی قطع شود.
فاضلی هریکندی افزود :همچنین دستور
قضایی مبنی بر اینکه که مصوبه شورای
تامین استان و مدیریت بحران شهرستان
کرج درباره ساکنان اطراف گودبرداری
حصارک اجرا شود ،صادر شده لذا به
ساکنان هشدار داده شده که هر
چه سریعتر نسبت به تخلیه
این واحدها اقدام کنند..

«رئیس پلیس فتا استان البرز» مطرح کرد؛

پلیس

کسیدرواتساپبهشماجایزهنمیدهد؛گولنخورید!
رئیس پلیس فتا استان البرز از شناسایی و دستگیری
کالهبردار اینترنتی که از طریق شبکه اجتماعی
واتساپ به بهانه برنده شدن در عتبات عالیات اقدام به
ی کرد ،خبر داد .سرهنگ «رسول جلیلیان»
کالهبرداری م 
در تشریح این خبر اظهار کرد :در پی مراجعه تعدادی از
شهروندان به پلیس فتا مبنی بر این که فرد ناشناسی
از طریق تماس واتساپی و اعالم این که برنده عتبات
عالیات شده اید ،پس از جلب اعتماد ،اطالعات بانکی
و رمز ورود به اینترنت بانک آنها را دریافت کرده و
اقدام به خالی کردن حساب آنان نموده است ،بررسی
موضوع در دستور کار پلیس فتا استان
قرار گرفت.
وی افزود :با بررسیهای صورت
گرفته توسط کارشناسان پلیس
فتا مشخص شد متهم از طریق
اپلیکیشن واتساپ تماس می
گرفته و پس از جلب
اعتماد و فریب

مالباختگان ،اقدام به گرفتن اطالعات بانکی و رمز
ورود به اینترنت بانک مالباختگان نموده و از این طریق
حساب شهروندان را خالی می کرد.
این مقام انتظامی تصریح کرد :کارآگاهان این پلیس
پس از اشراف کامل اطالعاتی علی رغم جابه جایی
مخفیگاه این کالهبردار واتساپی ،او را در کرج مورد
شناسایی قرار دادند و در دو عملیات غافلگیرانه وی و
همدستش را دستگیر کردند .میزان خسارت مالی صورت
گرفته به شکات توسط این فرد تاکنون دو میلیارد لایر
بوده که کماکان سایر اقدامات جهت کشف زوایای
پنهان و شکات احتمالی ادامه دارد.
سرهنگ جلیلیان بیان کرد :متهم در این نوع کالهبرداری
اینترنتی با جلب اعتماد و ترفندهای مختلف و مهندسی
اجتماعی به بهانه پرداخت مبلغ جایزه ،به اطالعات کارت
بانکی و رمز پویا قربانیان دسترسی پیدا کرده و اقدام به
سرقت وجوه کارت بانکی افراد می کرد.
رئیس پلیس فتا استان البرز خاطر نشان
کرد :پلیس فتا ب ه صورت شبانه روزی
آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و
کاربران میتوانند در صورت مواجهه
با هرگونه موارد مشکوک آن را
از طریق سایت پلیس فتا به
بخش گزارشهای مردمی و
یا با شماره  ۰۹۶۳۸۰با ما
در میان بگذارند.

البرز

دکتر «صیادی» خبر داد:

ِ
آبی کرونا در البرز
وضعیت ِ
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اعالم کرد:
 ۲۴بیمار کووید ۱۹اکنون در بیمارستان های استان تحت
درمان و مراقبت های ویژه پزشکی قرار دارند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،دکتر «شهرام صیادی» روز
گذشته با اعالم این خبر به خبرنگاران گفت :پنج بیمار
کووید ۱۹طی  ۲۴ساعت گذشته در بیمارستان های
استان پذیرش و تحت درمان قرار گرفتند.
وی بیان داشت ۸۸ :هزار و  ۱۷۴بیمار کووید  ۱۹از
ابتدای شیوع کرونا تاکنون در بیمارستان های
البرز بستری شده اند که  ۸۱هزارو۳۱۴
بیمار آنان بهبود یافته اند.
صیادی گفت :خوشبختانه

در  ۲۴ساعت گذشته مورد فوت قطعی کرونا در استان
ثبت نشده و آمار متوفیان کووید  ۱۹طی
 ۱۳روز گذشته روی عدد  ۶هزار و ۸۳۶
نفر ثابت مانده است.
تزریق واکسن ،رعایت فاصله اجتماعی،
استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی
کننده مهم ترین اقدام برای مهار کامل
کرونا است.
وی در پایان گفت:
اکنون استان البرز
در وضعیت آبی
کرونایی قرار دارد.

کشاورزی

«رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور» مطرح کرد:

۳/۲میلیارد دالر از سهم صادرات کشاورزی کشور
مربوط به حوزه باغبانی است

رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور با اشاره به
اینکه ساالنه بیش از  ۶میلیارد دالر صادرات کشاورزی در
کشور صورت می گیرد ،گفت :افزون بر  ۳.۲میلیارد دالر از
این میزان سهم محصوالت باغی است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،دکتر «شکراهلل حاجی وند» روز
گذشته در مراسم معرفی آخرین دستاوردهای تحقیقاتی
پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری موسسه علوم
تحقیقات علوم باغبانی کشور در باغ دولتی کمالشهر کرج
و در جمع خبرنگاران افزود :سطح زیر کشت محصوالت
باغبانی در کشور حدود سه میلیون هکتار است که از این
مقدار بین  ۲۴تا  ۲۵میلیون تن محصول برداشت می کنیم.
وی با بیان اینکه باغبانی در کشور ما ظرفیت زیادی از نظر
اقتصادی دارد ،اظهار داشت :البته این میزان محصولی که
در بخش باغبانی صادر می شود جدا از محصوالتی است که
به صورت کمپوست ،پک شده ،کمپوت و فرآوری شده در
حال صادرات است که نشان دهنده این مهم است که سهم
صادرات محصوالت باغبانی در صورت احتساب این بخش
ها بیشتر از رقم ذکر شده است.
حاجی وند در ادامه با اشاره به اینکه تغییر اقلیم و بهره
وری پایین  ۲چالش مهم در حوزه باغبانی است ،تاکید کرد:
با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقالب به
عنوان ،تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرین با هدف تحقق
ساختن این شعار در این حوزه بر یافته ها و دانش روز
متمرکز شده که بر همین اساس موفق شدیم که تا به امروز
 ۶۱رقم جدید ایرانی در حوزه باغبانی را معرفی کنیم.
وی ادامه داد :همچنین بیش از  ۳۵۰رقم از ارقام خارجی
بر روی آن ها بررسی سازگاری انجام شده و در قالب تفاهم
نامه هایی که با معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی
داشته ایم تحویل نهالستان ها و بخش خصوصی شده است.
حاجی وند در بخش دیگری از سخنان خود به سرمازدگی
گردو که ساالنه شاهد آن هستیم اشاره کرد و گفت :این
سرما زدگی سبب می شود تا این محصول برای ۲
سال از بین برود که این آسیب همیشه در باغات
کشور ما وجود داشته است.
وی خاطر نشان کرد :به همین منظور  ۲دانش
فنی جدید از سوی موسسه در اختیار بخش
خصوصی قرار گرفته و ارقام جدیدی از جمله گردو
چالدران ،الوند ،کاسپین ،پرشین و جمال
تحویل بخش خصوصی شده که شاهد
استقبال این بخش از این ارقام بودیم
و برای نخستین بار باغ مادری
گردو در کشور
در تویسرکان
تاسیس و برای
نخستین بار نهال

گردوی عاری از ویروس تحویل بخش خصوصی شده است.
رییس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور ادامه داد :بر
همین اساس امروز دیگر شاهد سرمازدگی در  ۲محصول
گردو و بادام در کشور مگر در مواردی که خود باغدار
نسبت به تهیه این اقالم اقدام نکرده باشد نیستیم البته
در خصوص گردو اقدامات دیگری مانند ترویج و توسعه
تکنیک سر شاخه کاری توسط این موسسه انجام شده و
تیم های ماهر با هدف تربیت افراد در این خصوص تشکیل
شده است.
حاجی وند با اشاره به اینکه در زمینه محصول گردو اقدام
دیگری همچون ترویج و توسعه تکنیک سرشاخه کاری
توسط موسسه نهادینه شد ،گفت :این امر از سال  ۹۶با
همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و سایر استان
ها آغاز شد.
وی در ادامه با بیان اینکه با هدف جلوگیری از سرمازدگی
زردآلود بیش از  ۳۵رقم جدید از این محصول را در اختیار
داریم گفت :این آمادگی امروز وجود دارد که این ارقام را به
منطقه و عرصه دیگری منتقل کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه
محصوالت باغبانی ما بدون دستکاری ژنتیکی است به
تولید محصوالت گرمسیری در کشور اشاره کرد و گفت:
چندین محصول از جمله آناناس ،موز ،نارگیل و پاپایا که
وارد می شوند و هر ساله نیاز به مصرف در این بخش را از
همین طریق تامین می کنیم و سبب ارز بری می شوند
این در حالی است که در  ۲پژوهشکده گل و گیاهان
زینتی و خرما و میوه های گرمسیری ورود کرده و پروتکل
تولید و تکثیر نهال کشت آناناس را طی یک الی  2سال
گذشته به دست آورده و این پروتکل در اختیار بخش
خصوصی قرار گرفته است.
حاجی وند ادامه داد :اکنون پنج منطقه کشور با تکنیکی
که در اختیار آنها قرار داده ایم در حال تکثیر نهال
آناناس هستند و در گلخانه های مختلف بر روی
کشت آن کار می شود.
وی افزود :البته در مناطقی مانند سواحل
جنوبی چالدران بدون نیاز به تاسیس گلخانه
و در فضای باز این کار قابلیت اجرا دارد که
وزارت جهاد کشاورزی و مناطق جنوبی کشور
این اقدام از سال گذشته آغاز شده
و امسال نیز یک باغ پایلوت
در این مناطق در ارتباط
با دیگر محصوالت
گرمسیـــری اجــــرا
خواهیم کرد چرا که
شرایط در آنجا برای کار
مهیااست.

فرهنگی

شوالیه آواز ایران ،دوم تیرماه در کاشان کنسرت میدهد
کنسرت استاد شهرام ناظری شوالیه آواز ایران دوم تیرماه در شهر کاشان برگزار میشود گفتنی است ،ایشان
پنجشنبه (دوم تیرماه) ساعت  ۲۱در شهر کاشان ،حیاط اصلی هتل سرای عامریها اجرا خواهد شد .همزمان با
اجرای این کنسرت که قیمت بلیت آن  ۲۹۰تا  ۴۳۰هزار تومان اعالم شده ،نورپردازی مدرن ویدئومپینگ در صحن
هتل اجرا خواهد شد.
دست به نقد

نگاهی به فیلم «دوئت» ساختۀ «نوید دانش»؛

رجعت به ِ
کهن «بحرانِ زناشویی»
سنت ِ
«دوئت» به عنوان
دانیال
نخستین فیلم بلند نوید
هاشمیپور
دانش ،وامدار سنت قدیمی
«بحران زناشویی» در سینمای ایران است که در طول
سالها آثار زیادی با تکیه بر این تم ساخته شدهاند .از
«گزارش» عباس کیارستمی به عنوان یکی از نخستین
نمونههای کامل این دست فیلمها گرفته تا فیلم
پرآوازهی «جدایی نادر از سیمین» اصغر فرهادی ،همه
و همه مسئلهی روانشناسی روابط بین زوجین و اساسا
بین دو انسان را مدنظر قرار دادهاند« .دوئت» نیز از این
قاعده مستثنی نیست و قرار است به کاوش در روابط
انسانی بپردازد ،با این حال این کار را با گسست از الگوها
و اسلوبهای تثبیت شدهی پیشین انجام میدهد.
تصمیمی که به مانند شمشیری دو لبه برای فیلم عمل
کرده؛ از نظرگاه نخست آن را تبدیل به فیلمی کنجکاوی
برانگیز و نوگرایانه ،خصوصا از حیث بصری کرده و از
منظری دیگر فیلم با گسست در روایتش به جای اینکه
اثری موقعیتمحور ،خرده پیرنگ و یا مدرن شود و با
تمرکز بر نگرشهای روانشناختی به درونیات کاراکترهای
خود بپردازد ،تنها ظاهر قضیه که همان ریتم کند است
را از سینمای هنری اروپا عاریه گرفته و بدون هیچگونه
دقت نظری جهت عمق دادن به تم اصلی فیلم ،آن را به
عنوان پوششی برای ضعف فیلم خود به کار بسته است.
نوشتن یک خالصهی دو خطی از «دوئت» کار
سختیست زیرا اساسا داستانی به معنای کالسیک آن را
روایت نمیکند .البته که تعداد زیادی از بهترین آثار تاریخ
سینما نیز چنین وضعیتی دارند و نوشتن یک دو خطی
از آنها غیر ممکن است؛ با این وجود در این آثار عمدتا
جهانی شخصی و بر مبنای شخصیتها شکل میگیرد
که هم ریتم کند و هم پایان غیرقطعی آنها با سبک
رواییشان و نحوهی پرداخت فیلم قرابت دارد .در «دوئت»
کند و کاو در درونیات شخصیتها و روابط آنها به
دالیل مختلفی ابتر میماند .ما با دو ازدواج طرفیم؛ حامد
(مرتضی فرشباف) و مینو (هدیه تهرانی) از یکسو و سپیده
(نگار جواهریان) و مسعود (علی مصفا) از سوی دیگر.
دو زوجی که ناهمگون به نظر میرسند و چه از لحاظ
سنی و چه ظاهری بیشتر به حامد شوهر سپیده بودن
میخورد و به مینو همسر مسعود بودن .در این میان بین
حامد و سپیده عشقی قدیمی وجود داشته که از جزئیات
آن چیزی نمیدانیم ،جز اینکه ریشههایش به روزهای
دانشجوییشان باز میگردد .یک دیدار نه چندان اتفاقی
که به اصرار مینو برای پایان دادن به احساسات کهنهی

حامد و سپیده در شهر کتاب فرشته صورت میگیرد،
آتش عشق قدیمی را دوباره شعلهور میکند .خاطرات
بازیابی میشوند و آرام آرام شور قدیمی – حداقل از طرف
سپیده – باز میگردد .در این میان پیرنگ با مسعود پیش
میرود که به عنوان عنصر اصلی افشاگر سعی دارد تا به
کشف رازهای نهان همسرش و حامد بپردازد و ما نیز قدم
به قدم در این مسیر با او همراه میشویم.
مشکل اصلی «دوئت» ،خساست فیلمساز در اطالعات
دادن به مخاطب است .پیرنگ در مسیر پیشرفت خود
مدام حاشیه میرود و تقریبا از هیچ نکتهی به درد
بخوری در گذشتهی کاراکترها پردهبرداری نمیکند.
فیلمنامهی «دوئت» یا مطلقا اطالعات نمیدهد و یا
شامل موارد بیکارکردی – مثل داستان فرعی مائده
دوست قدیمی مسعود و مراسم خاکسپاری – است
که هیچ نقشی در پیرنگ و پایانبندی ایفا نمیکنند .در
نتیجه نوید دانش «گذشته» را از فیلم خود حذف کرده و
به مانند نگرشی که مینو نسبت به زندگی دارد« ،حال» را
به عنوان زمان اصلی برمیگزیند .این حذف اما ضربهی
خود را به زمان حال هم میزند چرا که بدون گذشته حالی
نیست و اساسا در چنین داستانی نمیتوان پیشزمینهی
روابط و انسانها را حذف کرد و انتظار داشت که مخاطب
اکنون آنها برسد .فارغ از این ،خو ِد
به درک درستی از ِ
«اکنون» از موقعیتهای خوبی تشکیل شده است .نوید
دانش در بسیاری از موارد نشان میدهد که به خوبی قادر
است موقعیتهای احساسی را با استفاده از ترکیبی از
اکتهای بازیگر و قاببندیهای مناسب شکل دهد .از
همان بازگشت سپیده برای برداشتن فیلم که به منزلهی
سرباز شدن زخمهای کهنهی عشق است ،تا آخرین

لحظهی فیلم که با رویارویی حامد و مینو زیر سقف نیمه
ویران خانهی نمادینشان پایان مییابد ،فیلمساز موفق
میشود با استفادهی درست از عناصر مختلف میزانسن
و البته به یاری مدیر فیلمبرداری باتجربهاش حسین
جعفریان حس موجود در صحنه را بیافریند و این دقیقا
وجه تمایز «دوئت» با صدها اثر مشابه از لحاظ تماتیک
است .نوید دانش نه تنها اثری خوشعکس آفریده که
از لحاظ بصری از دیگر آثار سینمای موسوم به سینمای
اجتماعی متفاوت است ،بلکه توانسته خوشقاب بودن
فیلم را از سطح کارت پستالی بودن گذار دهد و به یک
فرم بصری منسجم در خلق جهان فیلم برساند .البته
برخی تمهیدهای دیگر فیلمساز آنچنان که باید و شاید در
دل روایت حل نشدهاند؛ برای مثال در بسیاری از دقایق
فیلم دوربین با برداشت بلند به مثابهی یک تعقیبکننده
از پشت سر دنبال بازیگران میرود .این موتیف بصری
در فیلمی مانند «فیل» گاس ون سنت تبدیل به عنصر
بیانی اصلی در پرداخت شخصیتهای فیلم شده و یا در
آثار شهرام مکری به واسطهی جایگشتهای مختلفی
که در اثر دنبال کردن کاراکترها ایجاد میکند ،فضایی
وهمآلود را رقم میزند که شاکلهی اصلی فیلم بر پایهی
آن بنا میشود .با این حال در دوئت به نظر میرسد نوید
دانش کارکرد خاصی برای این تکنیک نیافته و به مانند
بسیاری از فیلماولیهای دیگر تنها ترجیح داده تا قدرت
تکنیکی خود را به نمایش بگذارد .در نهایت «دوئت» با
وجود تمام نواقصی که در پرداخت شخصیتها و روند
روایت فیلمنامه دارد ،بواسطهی قدرت نسبی کارگردانش
در خلق موقعیتهایی متفاوت با عمده آثار سینمای
ایران ،میتواند بین گزینه تماشایی تری باشد!

ت
ج�سیم

در جدیدترین حضور بینالمللی ساخته «سعید روستایی»؛

عرضه طبیعت در «منحنی آب»

نمایشگاه «منحنی آب» آثار آبرنگ کامیار صادقی که برآمده از حس و حال درونی
هنرمند است ،در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری افتتاح شد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از حوزه هنری ،نمایشگاه نقاشیهای کامیار
صادقی با عنوان منحنی آب امروز -دوشنبه ( ۲۳خرداد) در گالری ابوالفضل عالی
حوزه هنری افتتاح شد .در این نمایشگاه که آثار آن با موضوع طبیعت و با تکنیک
آبرنگ خلق شدهاند ،بیش از  ۴۰تابلوی نقاشی در قطعهای مختلف به نمایش
گذاشته شده است.

کامیار صادقی هنرمند نقاش درباره نمایشگاه منحنی آب گفت :عالقه به کار با
تکنیک آبرنگ را از زمان هنرستان با خودم حفظ کردهام و هر زمان فراغتی پیدا
میشود ،به طبیعت میروم و نقاشی میکنم و هر زمان فرصت خلق اثر نباشد نیز
از طبیعت عکس میگیرم و ً
بعدا در فرصتی مقتضی ،آن زاویه را نقش میزنم.
وی با بیان اینکه آثار این نمایشگاه از حس و حال درونی برآمده است ،در مورد
اینکه آیا نقاشی با تکنیکهای دیگر را ترجیح میدهد یا خیر؟ بیان کرد :فعالیتم به
آبرنگ و نقاشی از طبیعت محدود نیست و با هر کار و تکنیکی که ارتباط بگیرم،
آن را انجام میدهم.
صادقی درباره مدت زمان خلق آثار نمایشگاه منحنی آب اظهارداشت :تعدادی از آثار
این نمایشگاه جدید هستند و مابقی آثاری قدیمی هستند اما در هر حال ،همگی
آثارم حاصل سالها تجربه من در نقاشی از طبیعت است.
وی افزود :به اعتقاد من ،در نمایشگاه نقاشی ،لزوما نیازی نیست آخرین
دستاوردهای هنرمند به نمایش درآید و هر کاری که ارزش دیده شدن دارد ،میتواند
در نمایشگاه به نمایش درآید.
نمایشگاه نقاشی منحنی آب تا یکم تیرماه ،شنبه تا چهارشنبه از ساعت  ۹تا ۱۸
در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری به نشانی خیابان سمیه ،نرسیده به خیابان
حافظ میزبان عالقهمندان است.
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باکسآفیس
با فروش  245میلیون دالری
در گیشۀ بینالمللی؛

دایناسورهای «دنیای ژوراسیک»
میانهای با انقراض ندارند!
ششمین قسمت از مجموعه فیلمهای «دنیای
ژوراسیک» با وجود نظرات منفی منتقدان با استقبال
سینمادوستان روبه رو شده و مجموع فروش آن در
گیشه بینالمللی به  ۲۴۵میلیون دالر رسید.
به گزارش «دنیای هوادار» ،فیلم دنیای ژوراسیک:
قلمرو به عنوان ششمین قسمت از مجموعه فیلمهای
سینمایی دنیای ژوراسیک ،این آخر هفته در  ۷۲بازار
بین المللی  ۱۷۶میلیون دالر فروش کرد و مجموع
فروش آن در این گیشه به  ۲۴۵میلیون دالر رسید.
این فیلم با  ۱۴۳میلیون دالر فروش در آمریکا حاال در
مجموع  ۳۸۹میلیون دالر در گیشه جهانی فروش کرده
است و میزان فروش آن به زودی از مرز  ۴۰۰میلیون
دالر نیز عبور خواهد کرد.
فیلم دنیای ژوراسیک :قلمرو به کارگردانی کالین ترورو
و بازی سم نیل ،لورا درن ،جف گلدبلوم ،برایس داالس
هاوارد و کریس پرت ،این آخر هفته در  ۵۷بازار خارجی
جدید از جمله چین ،انگلیس و فرانسه اکران شد و در
چین  ۵۲میلیون و  ۵۰۰هزار دالر فروخت.
از دیگر بازارهایی که قسمت جدید فیلم دنیای
ژوراسیک در آنها باالترین میزان فروش را داشت
میتوان به انگلیس و ایرلند ( ۱۵میلیون و  ۴۰۰هزار
دالر) ،فرانسه ( ۹میلیون و  ۷۰۰هزار دالر) ،استرالیا (۸
میلیون و  ۵۰۰هزار دالر) و آلمان ( ۷میلیون و  ۵۰۰هزار
دالر) اشاره کرد.
اگرچه منتقدان از فیلم جدید ترورو انتقاد کردهاند،
سینمادوستان از این فیلم استقبال به عمل آوردند.
خوشبختانه از این جهت که این فیلم با بودجه هنگفت
 ۱۸۵میلیون دالری ساخته شده و دستکم  ۱۰۰میلیون
دالر صرف تبلیغ آن شده است ،بنابراین به سود رساندن
آن از جلو زدن از یک تی-رکس هم دشوارتر است!
اگرچه این هفته فیلم دنیای ژوراسیک :قلمرو بر جدول
گیشههای جهانی سایه انداخت اما تاپ گان نیز به
پرواز بر فراز آسمان این گیشه ها ادامه داد .تاپ گان:
ماوریک در سومین هفته اکران خود در  ۶۴بازار بین
المللی  ۵۲میلیون و  ۷۰۰هزار دالر فروخت.
میزان فروش دنباله فیلم کالسیک تاپ گان ()۱۹۸۶
این آخر هفته در گیشه جهانی از  ۷۰۰میلیون دالر
عبور کرد .این یک فروش بزرگ برای هر فیلمی است،
به ویژه فیلمی که در آن خبری از ابرقهرمانان نیست.
اگر برای اثبات این که گیشه جهانی در اوج خود است،
به مدرک دیگری نیاز دارید ،کافیست به میزان فروش
فیلم دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی نگاهی
بیندازید .این فیلم در آخر هفتهای که گذشت میزان
فروش جهانی خود را به  ۹۳۰میلیون دالر رساند و به
پرفروشترین فیلم سال تبدیل شد آن هم بدون این که
در روسیه یا چین اکران شده باشد!
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نکونام :پاسخ من به استقالل منفی است
برخی از رسانه مدعی شدند که نکونام برای حضور در استقالل با مدیران باشگاه وارد مذاکره شده تا به عنوان سرمربی جدید
آبی ها انتخاب شود .ادعای عجیبی که بعد از بیانیه نکو و پاسخ منفی او به آجورلو ،عجیب تر هم شد .نکونام در این باره
گفت :تا این لحظه پاسخ من به استقالل منفی است .استقالل تیم بزرگی است و بدون حتم مربی خوبی جذب خواهد
کرد ولی همانطور که گفتم من با احترام به استقالل نمی آیم.

ورزشی

توپ و تور

در بازی پایانی هفته اول لیگ ملتها؛

تجربه تلخ دیگر جوانان ایران برابر ساموراییها!
اصغرقلندری

تیمملی والیبال ایران با دو برد سهبریک در بازی با
تیمهای ملی چین و استرالیا و یک باخت سهبرصفر در
مصاف با تیمملی هلند ،در بازی پایانی رقابتهای هفته
اول لیگ ملتها از ساعت  20:30دقیقه روز یکشنبه 22
خردادماه بهوقت ایران برابر حریف قدر ژاپن در سالن
نلسون برازیلیا به میدان رفت که در پایان با نتیجه 3بر0
بازنده شد.
در این دیدار حساس بهروز عطایی سرمربی تیمملی
والیبال کشورمان میالد عبادیپور ،محمد طاهر وادی،
امین اسماعیلنژاد ،امیرحسین اسفندیار ،مهدی جلوه،
امیر حسین توخته و محمدرضا حضرتپور را در ترکیب
اولیه قرار داده بود و در طول بازی دست به تعویضهای
زیادی زد تا شاید گرهگشای شود ،اما نشد چون ظرفیت و
قابلیتهای جوانان ما در همین حد بود .صابر کاظمی،
مهراب ملکیسرخی ،اسماعیل مسافر ،مرتضی شریفی،
علی رمضانی و حتی جابجائی محمدرضا موُذن با
حضرتپور هم سودی نبخشید و کاری از دست سرمربی
تیم ما برنیامد ،چرا که در تیمملی غیر منطقی و ناباورانه
تغییر نسل داده شده است .اما فیلیپ بلین سرمربی
تیمملی ژاپن با ترکیب ایشی کاوا (کاپیتان) ،یوجی
نیشیدا ،ساکا هاشی ،ناسا هیروسکیتا( پاسور) ،کوادا،
یاناگیدا و مائونوتو(لیبرو) به استقبال تی م ملی ایران رفت
و در طول بازی از بازیکنانی همچون ماساکی اویا هم در
مواقع ضروری استفاده کرد.
در این بازی دشوار مدافعان روی تور ما در مقابل آبشارهای
قدرتی یوجی نیشیدا با قد  ۱۸۷سانتیمتر هم نتوانستند
کاری از پیش ببرند ،البته ایشی کاوا کاپیتان باتجربه تیم
ژاپن که تیر خالص را در ست سوم از منطقه چهار رها
کرد ،مرد اول میدان بود و ناساهیرو بازیگردان تیم ژاپن
بهترین پاسهای خود را برای سرعتیزنها ساخته و
پرداخته میکرد و بارها با پاسهای دوبله وسط (حرکت
پایپ) دفاع نا منظم و ناهماهنگ ما را جامی گذاشت.
برتری مطلق ژاپنیها در تمامی پستها و همه فاکتورها
حکایت از نظم تیمی ،تمرکز و شور و نشاط داشت چیزی
که در تی م ملی والیبال جوانشده ایران بچشم نمیخورد،
باور کردنی نبود ،که تیم آشفته و بهم ریخته ایران در ست
دوم ضعیف ترین بازی خود را به نمایش گذاشت که تا
بحال در هیچیک از بازیهای سالهای اخیر اینگونه دیده
نشده بود! به نظر نگارنده و به گفته برخی از کارشناسان و
خبرگان والیبال ایران تشکیل تیم ملی برای حضور در این
تورنمنت بین المللی لیگ ملتها در پستهای مختلف
 ،اولویت های خاص خود را داشت  .اولویت اول داشتن
ً
خصوصا در پستهای دو و چهار  .چرا
یک خط حمله
که بازیکنان این دو پست هستند که قادرند در دریافتها
برای کمک به تیم بکار گرفته شوند .پاسور با هنر دریافت
کنندهها قادر به پاسهای ترکیبی و هنرنمائی است که

متأسفانه تیم حال حاضر ایران فاقد آنهاست ،ضمن اینکه
توپهای زخمی شده از سر دفاع در انتهای زمین دریافتی
را بهمراه نداشت و دفاع وسط هم ناتوانیهای زیادی را
بروز داد تا اینشکست تلخ رقم بخورد! بازیکنان دریافتی
قدرتی در بازیهای مهم جهانی باید دارای فیزیک بدنی
خوبی میبودند ،نه به زعم کارشناسان و مشاوران ناآگاه
فدراسیون ولو اینکه بدنبال نتیجه گیری در این بازیها هم
نبوده و نیستیم ،متحمل شکست های این چنینی باشیم!
ایرادی ندارد که در تقابل با هلند و ژاپن باخت سنگینی
را متحمل شدیم و در هفتههای بعد نیز با شکستهایی
روبرو شویم ،اما باید چشمانداز آینده را در نظر میگرفتیم و
برنامهریزیهای هدفمندی را تدوین میکردیم و برای آینده
جوانترها زمینه تجربهاندوزی را مهیا و متصور میشدیم ،نه
اینکه بازیکنانی را در این برهه کنار گذاشتیم که به نظر بنده
نباید همه را به یکباره کنار میگذاشتیم و به جوانهائی که
برای اولین بار دریک چنین رقابتهای جهانی انتخاب شدند
دل خوش میکردیم! اگر هم قرار بود دست به جوانگرایی
بزنیم با جمعآوری بازیکنان شاخص تیمهای لیگ برتر در
یک آکادمی مختص این نفرات زیر نظر کارشناسانه مربیان
بادانش و خوب و در نظمی خاص تمرین می دادیم و
هماهنگی الزم را فراهم می آوردیم برای سالهای آینده تا
ی در تورنمنتهای بین المللی فراهم میشد
شرایط برای باز 
و در واقع محصولی را درو میکردیم که باکاشت خوب
ی برداشت محصول خوب هزین ه شده ،نه
همراه بوده و برا 
دراندک زمان برای حضور در لیگ ملتها تا اینگونه دست
وپا بسته تسلیم محض چشم بادامیهای سامورائی شویم
و سرمایهها برباد رود ! در این زمینه گفتنیها بسیار است
که باید کارشناسان واقعی والیبال در یک تفکر جمعی به
آنها بپردازند تا به بهترین نتیجه دست پیدا کنیم.
به هر حال تیم ملی والیبال ایران در چهارمين و آخرین
دیدار هفتهاول رقابتهای لیگ ملتها  2022از ساعت
 20:30دقیقه روز یکشنبه 22خرداد ماه در سالن نلسون
برازیلیا به مصاف تیم قبراق و سرحال ژاپن رفت و با
ضعف و اشتباهات زیاد در زدن سرویس  ،دریافت ،دفاع
و حمله با نتیجه دور از انتظار 3بر 0بازنده شد .بازیکنان
جوان عطائی مقابل حریف آسیایی عملکرد بسیار ضعیفی
داشتند و در ابتدای ست اول مغلوب سرویسهای
زهردار ژاپنیها شدند که دریافتهای خوبی را به همراه
نداشت و تغییراتی را که سرمربی تیم کشورمان در پست
دریافتکنندگان ایجاد کرد حاصلی را در برنداشت و
سرانجام ست اول را  25بر  20واگذار کردند .در ست دوم
علی رغم بازیسازی خوب وادی ،علی رمضانی بعنوان
پاسور دوم در ترکیب تیمملیمان قرار گرفت که چارهساز
نشد و شاگردان فیلیپ برین در آغاز بازی با دفاعهای
عالی روی تور و دریافتهای بی نقص خود  5بر  1از
تیم ما پیش افتادند و بر خالف ژاپنیها بروبچههای
جوان تیم ملی ایران نشان دادند که مشکلی جدی در
دریافتهای اول و برگشتی از دفاع مهاجم دارند و ناتوان
در امتیازگیری ،ست دوم را با اختالف  11امتیاز 14/25

واگذار کردند که تحقیرآمیز بود و خبر از بهمریختگی تمرکز
و در نهایت عدم کارآیی یاران ما میداد که احتماأل فاصله
اندک کمتر از  14ساعت بازی با استرالیا و ژاپن نیز در
این ضعف بدنی شاگردان عطایی بی تأثیر نبوده است
که قبأل اشاره کردیم این شرایط برای همه تیمها وجود
دارد و تیمملی ایران از این قاعده مستثنی نبوده و نیست،
ضمن اینه در همین گزارش نیز به جوانان دارای قوای
جسمانی و فیزیک بدنی هم اشاره شد که باخت به ژاپن
گویای این حقیقت بود!
به هر تقدیر تیمملی والیبال ایران در ست سوم که میشود
گفت با تغییرات کلی به زمین رفت تا حدودی بازیکنانی
که در ترکیب تیم قرار گرفته بودند روی درخشش
اسماعیل مسافر و امین اسماعیلنژاد به بازی برگشتند
ولی تیم جنگنده و پر طراوت ژاپن پرتالش برای کسب
پیروزی س ه برصفر آرام و قرار نداشت و با برخورداری
از بازی حساب شده و نظم داده شدهای با اختالف 6
امتیاز ست سوم را هم بسود خود تمام کرد و سه بر
صفر تیم ملی والیبال کشورمان را درهم کوبید تا ثابت
شود مسئوالن بی تدبیر و نا آگاه فدراسیون تاچه حد در
انتخاب نفرات تیم ملی مرتکب اشتباه شدهاند! بر اساس
آمار و ارقام ،یوجی نیشیدا با  17و ایشی کاوا با  16پوئن
که برای تیم ژاپن کسب کردند بهعنوان امتیازآورترین و
بهترینهای این تیم معرفی شدند و امین اسماعیلنژاد از
تیم ملی ایران با  10امتیازی که کسب کرد بهترین بود.
در این روز چین با نتیجه سه بر صفر تیم برزیل میزبان
مسابقات در برازیلیا را با دومین شکست مواجه کرد و
خالق شگفتی شد.
نتایج نهایی لیگ والیبال ملت ها  2022 -در هفته اول
بلغارستان 0-3لهستان
23 | 19 | 19
25 | 25 | 25
اسلوونی  1-3چین
27 | 18 | 25 | 25

25 | 25 | 20 | 15
کانادا  0-3ایتالیا
19 | 18 | 21
25 | 25 | 25
ایران  3-1استرالیا
25 | 18 | 25 | 25
15 | 25 | 22 | 14
برزیل  0-3چین
23 | 29 | 23
25 | 31 | 25
فرانسه  1-3لهستان
22 | 21 | 22 | 25
25 | 25 | 25 | 21
ایران  0-3ژاپن
19 | 14 | 20
25 | 25 | 25
آرژانتین  1-3ایتالیا
28 | 25 | 21 | 20
30 | 16 | 25 | 25
هلند  3-0استرالیا
25 | 25 | 25
23 | 15 | 20
بلغارستان  2-3کانادا
11 | 25 | 26 | 18 | 18
15 | 21 | 24 | 25 | 25
جدول ردهبندی لیگ والیبال ملتها _  2022در پایان هفته اول
آمریکا ،ژاپن و فرانسه اول تا سوم و ایران در رده یازدهم قرار
گرفت! تیم ملی والیبال ایران با اینکه در اولین هفته این
مرحله از مسابقات با ضعیفترین تیمها نسبت به هفته
های بعدی بازی کرد در مکان یازدهم قرار دارد.

ی�دداشت

«اسکوچیچ» حریف تیم دوم الجزایر هم نشد؛

احسان بیگلری

تیم ملی؛ بیبرنامه و بدونسرمربی!

سرانجام پس از کشوقوسهای فراوان با هزار مشکل و اما و اگر اردوی
تیمملی در قطر برگزار شد ،گرچه اینکه اردوی مذکور در این شرایط
آبوهوایی در این فصل سال چقدر میتواند به روند آمادهسازی تیمملی
کشورمان در راه شرکت در جام جهانی کمک کند ،به خودی خود جای بحث
و تحلیل دارد ،اما پرسش اصلی اینجاست که ،چگونه مهمترین فرصت
تیمملی در بازه زمانی فیفادی با برگزاری تنها یک بازی آنهم با تیمِ دوم
الجزایر از دست رفت!
بههرجهت ،این بازی در شرایطی با شکستی تلخ به اتمام رسید که هنوز

هم ابهامات متعددی درخصوص تیمملی وجود دارد ،گویا استاد اسکوچیچ،
متخصص بازی دادن -نه بازی گرفتن -از بازیکنان در پستهای غیرتخصصی
است ،وقتی قرار به بازی دادن امید نورافکن در دفاع وسط است ،پس چه
لزومی دارد چهار دفاع وسط تخصصی به تیمملی دعوت شوند؟ اگر بنا به
بازی دادن صادق محرمی به هر قیمتی در پست دفاع راست است و در
صورت محرومیت یا مصدومیت او ،از شجاع و ..در این پست استفاده
میشود ،دلیل دعوت صالح حردانی بهعنوان بهترین مدافع راست تیمملی
چیست؟ یا وقتی قرار به بازی دادن سههافبک تدافعی همزمان در ترکیب

تیمملی است ،چرا بازیکنان خالقی چون سروش
رفیعی یا سعید صادقی و یا حتی مهدی ترابی
دعوت میشوند؟
حال یکپرسش از فدراسیون فوتبال؛ اسکوچیچ با چه
زبانی باید بگوید که در حد تیم ایران نیست؟ هر چند که
امیدوار بودن به وجود گوش شنوا و البته دلسوزی در این
فدراسیون چندان معقوالنه نیست ،اما گوشزد کردن این
موارد حداقل کاری است که از قلم اصحاب رسانه بر میآید.

ورزشی

ناگهان کارلوس به تیم ملی برگردانده میشود؟
براساس شنیده ها ،بعضی مشاوران این روزها گزینه تغییر در کادر فنی تیم ملی را پیشنهاد دادهاند .شخصی
که این روزها نامش برای جانشینی اسکوچیچ مطرح هم شده هم کارلوس کیروش ،سرمربی اسبق تیم ملی
است که پس از جدایی از مصر تیم ندارد .او که مدافعان سنتی در فوتبال ایران دارد و نکته مثبت کیروش
شناخت خوب او از تیم ملی است و مرد پرتغالی سابقه کار با اکثر نفرات حاضر در تیم را دارد.

روزنامه
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داستان جلد

«دنیای هوادار» چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال بانوان را بررسی میکند؛

وقت دیده شدن

فاطمهابراهیمی

عصر دوشنبه شانزدهم خرداد ماه سال ،۱۴۰۰
چهاردهمین فصل از رقابتهای لیگبرتر فوتبال زنان
کشور به اتمام رسید ،همچنان در خاموشی اما نه
در خاموشی مطلق ،هرچند از دور اما نو ِر امید قابل
رؤیت است .جشن قهرمانی زیبا ،جام شکیل ،تماشای
یک بازی جذاب نور کوچک اما ملموسی بود در
میان کاستیهایی که نمیشود آنها را نادیده گرفت.
ِ
برخالف عُ رف فعالیتهای رسانهای
حال میخواهیم
کشور ،نگاه خود را معطوف به زیباییهای این فصل
از لیگبرتر زنان کنیم ،ما در این گزارش قصد پرداختن
دل یک تاریکی عظیم داریم و
به این نور کوچک در ِ
ً
حقیقتا این یک انتخاب عامدان ه است.
کرمان ،مهد فوتبال زنان ایران
کرمان در لیگبرتر این فصل به مانند تمام فصلهای
اخیر یکه تازی میکرد و خاتون بم قهرمان و شهرداری
سیرجان نایب قهرمان چهاردهمین دوره از این رقابتها
شدند .شاگردان مرضیه جعفری تمام رکوردهای ممکن
را به دست آوردند و با کسب  ۶۱امتیاز از مجموع ۲۲
بازی و فقط یک باخت قهرمان چهاردهمین دوره از
لیگبرتر بانوان شدند.
خانمگل رقابتها گلزن تر از آقای گل آقایان
زهرا قنبری مهاج م ملیپوش و با تجربهی تیم خاتون بم
با  ۳۹گل زده در صدر جدول گلزنان لیگ قرار گرفت تا
بدین ترتیب سومین عنوان خانم گلی خود را در سن ۳۰
سالگی کسب کند .جالب است بدانید که در این فصل
زهرا قنبری حدود  ۳برابر آقای گل آقایان ،گادوین منشا
مهاجم مسیهای رفسنجان گل به ثمر رسانده است.

سپاهان ،خانمها و آقایان ،یک نتیجهی برابر
تیم زنان سپاهان هم از مدعیان اصلی این فصل از
مسابقات لیگبرتر بود که در هفتههای پایانی قافله
قهرمانی را به مدعیهای کرمانی واگذار کرد ،زنان سپاهان
با کسب  ۵۳امتیاز همچون آقایان سپاهانی عنوان
سومی رقابتهای لیگ برتر را به دست آوردند.
ملوان محبوب فصلها
زنان ملوانی اما گرچه هفته پایانی را با باخت مقابل
شهرداری سیرجان پشت سر گذاشتند اما همواره از
محبوبترینهای لیگ بانوان هستند .تیم میانهجدولی
ملوان از حیث ایجاد شور و جذابیت ،پرتماشاگرترین
بازیهای فصل را در انزلی برگزار میکرد .گرچه کسب
عنوان ششمی ،نمیتواند رتبه چندان مطلوبی برای
ملوانان محبوب باشد.
ِ
وقتی کرونا سارگل را به دو دسته پایین تر فرستاد
اما سارگل بوشهر یا همان سارگل گناوه خیلی زود بعد
از عدم حضور در مسابقه هفتهی نهم رقابتها ،با حکم
کمیته انضباطی از جدول رقابتها کنار رفت و به دو
دسته پایینتر سقوط کرد .سارگلیها توان انجام تست
پیسیآر را نداشتند و کمیته انظباطی هم آنها را به دو
دستهی پایینتر فرستاد تا جنوب ایران نه در لیگ برتر
آقایان و نه در لیگ برتر بانوان نمایندهای نداشته باشد و
فاجعه تکمیل شود.
ملیپوشان شهرکرد ،پارک نشینهای لیگ
ملیپوشان شهرکرد دیگر تیم سقوط کرده این فصل بود
که تنها  ۴امتیاز در طول فصل کسب کرد و  ۱۶۵گل هم
دریافت کرد ،گرچه صحبتهای احمدی سرمربی این
تیم هم در هفتههای پایانی و اعتراض به داوری بسیار
خبرساز شده بود .بازیکنان ملیپوشان شهرکرد حتی زمین

تمرین هم نداشتند و طی این فصل روزهای بسیاری را
درپارکهای شهرکرد تمرین میکردند .البته امیدواریم بعد
از این ،روند تیمداری در لیگبرتر زنان کشور اصالح شود.
نماینده عروس زاگرس با فداکاری بازیکنان در لیگ ماندنی شد
درحالی که سقف قرارداد بازیکنان در برخی از تیمهای
لیگبرتری رقمی حدود  ۸۰۰میلیون تومان بود ،سقف
قرارداد بازیکنان پاالیش گاز ایالم حدود  ۳۰میلیون تومان
اعالم شد که آن را هم فقط  ۴بازیکن دریافت کردند.
بازیکنان مستعد و ملیپوش ایالمی پیشنهادهای چند
برابری از سایر تیمهای لیگبرتری داشتند اما شاگردان عزیز
پور هم قسم شدند تا تیم خود را در لیگبرتر حفظ کنند و
در نهایت هم با عنوان هشتمی به این مهم دست یافتند.
گالره ناظمی ،شماره یک لیگ برتر زنان
گالره ناظمی داور با تجربه و بین المللی کشورمان که
مسئول برگزاری جام کوثر است ،تا لحظات پایانی جشن
قهرمانی در تالش بود تا این فصل را به زیبایی به سرانجام
برساند .ناظمی عالوه بر مدیریت عالی ،تعامل بسیار

خوبی با تیمها و حتی رسانهها دارد که باعث برگزاری
هرچه بهتر لیگبرتر زنان میشود.
مرضیه جعفری ،دراماتیک اما امیدوارانه
چهرهی قهرمان این فصل اما از نظر اکثر اهالی فوتبال زنان
کسی نیست جز مرضیه جعفری ،سرمربی تیم خاتون بم.
جعفری سال گذشته پسر خردسال و بعد از آن برادرش را از
دست داد و به دلیل مشکالت روحی نتوانست همراه تیم
بماند و همین موضوع باعث از دست دادن قهرمانی خاتون
بم شد .اما در ابتدای این فصل دوباره برای کسب هشتمین
قهرمانی خاتون تالش کرد و در پایان هم تمام بازیکنان این
قهرمانی را به خانواده مرضیه جعفری تقدیم کردند.
در انتظار لیگ پانزدهم ،نوید روزهای بهتر
اما گالره ناظمی اعالم کرد فصل آینده مجددا لیگبرتر
با حضور  ۱۲تیم برگزار خواهد شد ،ناظمی نوید روزهای
بهتری را با پخش زندهی لیگ بانوان به مخاطبان داد و
ابراز امیدواری کرد که به زودی زنان قهرمان فوتبال بیش
از پیش دیده شوند.

مکث

تیمملی اسیر «اسکوچیچ» و «فدراسیون فوتبال»؛

شکست خفتبار تیم اول آسیا در مقابل تیم دوم الجزایر!
حمیدرضاتیموری

یکشنبهشب اولین دیدار تدارکاتی تیمملی ایران در ورزشگاه خالی از
تماشاگر القطر دوحه به قضاوت «محمد الشماری» قطری انجام و منجر
به شکست خفتبار  2بر  1شاگردان دراگان اسکوچیچ شد.
این دیدار در حالی برگزار شد که سبک بازی الجزایر هیچ شباهتی به سبک
بازی رقبای ایران در جام جهانی نداشت .تیم ایران که موقعیت مناسبی
را در فیفادی از دست داده بود اردوی  10روزهای را در قطر تدارک دید و با
تیم دوم الجزایر بازی تدارکاتی انجام داد .گرچه بیبرنامگی و نبود یک
مدیریت قوی و کاربلد در فدراسیون پرحاشیه فوتبال با انتقاد فوتبالیستها
و کادر فنی این تیم همراه بود .دقایقی قبل از شروع مسابقه تدارکاتی
تیمملی ایران مقابل تیم دوم الجزایر ،گفتوگوی ضبط شدهای از اسکوچیچ
و تعدادی از بازیکنان تیمملی در شبکه تلویزیونی پخش شد که حاکی از
عدمرضایت بازیکنان از اردو ،نبود مسابقات تدارکاتی مناسب و ...بود« .احمد
نوراللهی» در این مصاحبه گفت« :با این شکل تدارک چگونه میخواهیم
با انگلیس رقابت کنیم .شجاع خلیل زاده مدافع مصدوم تیم ملی نیز در
اینخصوص میگوید؛ «شرایط را همه میدانند و مردم در جریان هستند
به نظر من لیاقت تیم ملی که میخواهد به جام جهانی برود این نیست».
خلیل زاده در ادامه به لژیونرهای ایرانی اشاره کرده و می گوید« :این همه
لژیونر ایرانی داریم که بهترین امکانات را در باشگاههای خود دارند ولی در
تیمملی چنین امکاناتی وجود ندارند امکانات تیم ملی  20درصد باشگاههای

قطری هم نیست و نباید انتظارات را باال برد».
اما افزون بر موارد فوق که توسط بازیکنان مطرح شد و همیشه هم وجود
داشته ،الزم است اشارهای به نقاط ضعف تیمملی به رهبری اسکوچیچ
داشته باشیم:
 -1سطح پایین بازی بدون توپ بازیکنان :هنگامی که مالکیت توپ در
دست بازیکنان تیمملی بود ،اثری از جاگیریهای مناسب و فضاسازی
دیده نمیشد و زمانی هم که مالکیت توپ در دست تیم دوم الجزایر
قرار می گرفت ،اثری از پرسینگ و فشار بر تیم حریف دیده نمی شد در
صورتی که حریف براحتی فضاسازی و پرسینگ را انجام میداد.

 -2استفاده از بازیکن غیرتخصصی :مشخص نیست جناب اسکوچیچ چه
اصراری دارد امید نورافکن که یک مدافع چپ با قامتی نسبتا کوتاه برای
یک مدافع میانی است را بهعنوان مدافع میانی معرفی کند .استفاده از
شجاع خلیل زاده در بازی با کره در دفاع راست نمونه دیگری از استفاده
از بازیکن در پست غیر تخصصی بود.
 -3ناتوانی در برقراری ارتباط مناسب بین خطوط تیمملی :تیم دوم
الجزایر براحتی زنجیره ارتباط بین خطوط میانی و حمله ایران را قطع
کرده بطوری که طارمی و آزمون  2مهاجم طراز اول ما از دقیقه  30به بعد
در زمین محو شده بودند.
 -4ضعف دفاع تیمی :تیمملی فعلی را با تیمملی زمان «کارلوس
کیروش» مقایسه میکنیم .در تیمملی به رهبری کیروش از دقیقه یکم
تا دقیقه  90و برای هر لحظه بازی وظیفه تکتک بازیکنان مشخص بود
و بازی انفرادی از هیچیک از بازیکنان تیمملی دیده نمیشد و همه در
خدمت اهداف و تاکتیک تیمی بودند ،این در حالی است که در تیمملی
به رهبری اسکوچیچ هیچ تاکتیک مشخصی وجود ندارد و بازی انفرادی
نیز دیده میشود.
باری؛ اگر که با همین شیوه و مربیگری اسکوچیچ وارد کارزار جام جهانی
قطر شویم فقط  3بازی و نتایج بد نصیبمان میشود ،پس تا دیر نشده
سرمربی در حد کیروش و یا حتی باالتر جایگزین اسکوچیج شود و
بازیهای تدارکاتی با تیمهای قوی و همسبک تیمهای هم گروه ایران
مانند ایرلند جنوبی ،ایرلند شمالی ،تیمهای باشگاهی انگلیس و ایرلند
تدارک دیده شود در غیر این صورت نباید انتظار صعود از مرحله مقدماتی
را داشته باشیم
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