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خبراول
«دادستان کل کشور»:

گزارش دادستانی درباره
ریزش متروپل آبادان نهایی شد
حجتاالسالم «محمدجعفر منتظری» -دادستان کل
کشور -در جریان هفتاد و سومین جلسه شورای شهر
تهران ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار کرد :در
اواخر خردادماه سال  1360این حادثه رخ داد به طوری که
دکتر شهید چمران از ارکان دفاع مقدس بودند و خداوند
روح همه شهدا را قرین رحمتش قرار دهد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه حقوق افراد از دو حالت
خارج نیست ،ادامه داد :یک بخش ،حقوقی است که به
ً
قاعدتا خیلی نمیتوانیم ورود داشته
شخص بر میگردد که
باشیم اما بخش قابل توجهی از حقوق مردم ،حقوق شخصی
نیست و در قالب حقوق عامه قرار دارد که در این بخش
دادستانی وظایفی را برعهده دارد و باید به عنوان مدعیالعموم
ورود پیدا کند ضمن اینکه شوراها و شهرداریها یکی از
دستگاههایی هستند که مکلفند در صیانت از حقوق مردم
مطالبهگر باشند و اگر شهرداریها و شوراها مطالبهگر باشند،
دادستانها نیز نمیتوانند کوتاه بیایند.
حجتاالسالم منتظری تصریح کرد :بنده به عنوان دادستان
کل کشور این آمادگی را اعالم میکنم که دادستانها در
سراسر کشور آمادگی همکاری با مجموعه مدیریت شهری را
در حوزههای مختلف دارند که البته این منوط به آن است که
شوراها و شهرداریها مطالبهگر باشند و ما میتوانیم از این
همکاری بین مدیریت شهری و دادستانها استفاده کنیم که
البته در این سالها کمتر از این ظرفیت استفاده شده است.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات متأسفانه شوراها خود زمینهساز
تخلفات شهری هستند ،گفت :یکی دیگر از مجموعههایی که
ظرفیت بالقوه و قابل قبولی را دارد مجموعه شورای عالی
استانها است که این مجموعه میتواند به صورت مستقیم
الیحه به مجلس ارسال کند که حتی قوه قضائیه از این
ظرفیت بیبهره است و باید از این پتانسیل شورای عالی
استانها به نحو مطلوب استفاده شود.
دادستان کل کشور همچنین به موضوع حادثه دلخراش
متروپل آبادان اشاره و تصریح کرد :بنده به عنوان دادستان
کل کشور هیئتی را به محل حادثه اعزام کردم و ورود جدی
را به این موضوع داشتیم و هفته گذشته گزارش متروپل
نهایی شده است که انشاءاهلل در یک فرصت مناسب
اطالعرسانی خواهد شد اما به طور کلی در این حادثه یکی
از مؤثرترین عوامل در سقوط ساختمان متروپل ،کوتاهی در
حوزه شهرداری ،نظارت و شورای شهر به وقوع پیوسته است
که همه مکاتبات و اسناد آن نیز موجود است.
حجتاالسالم منتظری افزود :در این زمینه نیز بنده به عنوان
مسئول و اعضای شورای شهر نیز به عنوان مسئول در ارتباط
با ساختمانهای ناایمن تهران ،این مسائل و مشکالت را
شبیه به متروپل داریم و یکی از مطالبات جدی بنده از شما
این است که در تهران برنامهریزی کنید و این ساختمانها
را شناسایی کنید ،اماکن و ساختمانهایی که خدایی ناکرده
روزی به حادثه دلخراش تبدیل نشوند!
وی با اشاره به شناسایی ساختمانهای ناایمن و
خطرناک در شهر تهران گفت :در این بخش نیز از ظرفیت
کارشناسان و خبرگان استفاده کنید و اگر مالحظه کردید
که یک ساختمان خطرناک است و به هر دلیل به هشدار
و مذاکره با مالکین و ساکنین آن توجهی نشد ،از ظرفیت
قوه قضائیه استفاده کنید.
دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت جان افراد تأکید کرد:
خواهش من این است که این مسئله را جدی بگیرید و
این در حالی است که بنده در شهر تهران و بهویژه در جنوب
شهر تهران ساختمانهای خطرناک متعددی را میبینم و
خواهش و استدعایم این است که به این مسئله توجه شود.
حجتاالسالم منتظری با تأکید بر اینکه شهرداری باید از
همان ابتدا و از کلنگزنی ساختمان برای ساخت و ساز،
اصول و قوانین را رعایت کند ،گفت :نگذارید که با توصیه
و سفارش ساخت و سازها انجام شود .همچنین بنده
تقاضا دارم که نقل و انتقال امالک که ساخته میشود چه
به جهت ساختمانهای مستقل و چه آپارتمان هرگونه
نقل و انتقال را به صدور پایان کار منوط کنید و این
مسئله نیز مورد توجه قرار گیرد.

خبر

«دنیای هوادار» بررسی میکند؛

اما و اگرهای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان
سارا نصرتی

چندی پیش دولت سیزدهم طرحی به نام
هوشمندسازی یارانه آرد و نان را به صورت آزمایشی
در برخی از نانواییهای استان زنجان اجرایی
کرد .دولت اعالم کرد هدف از اجرای این طرح
جلوگیری از قاچاق آرد و توزیع عادالنه یارانهها
است که موجب شفافیت در اقتصاد و تخصیص
منابع میشود و باید برای دستیابی به این هدف
نانواییها را به کارتخوانهای هوشمند مخصوص
این طرح مجهز کرده تا از طریق این تراکنشها
حجم مصرف آرد و حجم تولید نان را به صورت
لحظهای رصد کند .تحلیل ایندادهها با توجه به
معیارهایی از جمله موقعیت جغرافیایی و تمکن
خانوارهای هر منطقه میتواند باعث شناسایی
رفتارهای غیرمتعارفی مانند خرید حجم زیادی
از نان برای مصارف دام یا تناسب نداشتن حجم
دریافت آرد و فروش نان توسط یک نانوایی شود،
همچنین اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه
آرد و نان و نصب کارتخوانها در سطح نانواییهای
استان تهران نیز از دوشنبه  ۳۰خرداد آغاز شد.
نکتهای که در اینجا نسبت به گذشته تفاوت کرده
این است که دستگاه کارتخوان میزان یارانه را به
ً
مستقیما
ازای هر تعداد قرص نان محاسبه کرده و
به حساب نانوا واریز میکند .برخی عنوان میکنند
با اجرایی شدن این طرح سفره مردم کوچکتر
خواهد شد و برخی معتقدند با اجرایی شدن آن
از فساد ،رانت ،قاچاق و خروج یارانه از کشور
جلوگیری خواهد شد ،موافقان این طرح معتقدند
اجرای این طرح در سطح کشور باعث کاهش
هدررفت ساالنه بیش از حدود چهار میلیون تن
نان در کشور خواهد شد و از طرف دیگر با توجه به
یارانهای بودن آرد مورد استفاده نانواییها از قاچاق
آن در سطح گستردهای جلوگیری خواهد شد و
اجرای این طرح را عامل مهمی در مدیریت مصرف
و برنامه ریزی برای جلوگیری از سوء مصرف نان
می دانند .همچنین یارانهها مستقیم و هدفمند
به دست مردم میرسد و آرد چند نرخی در بازار و
نشت یارانه نخواهیم داشت و کیفیت نان و رضایت
مشتری نیز ارتقا می یابد.
بنابراین در این طرح نانوایی باید کیفیت نان خود
را باال ببرد تا مردم از آن خرید کنند؛ یعنی در این
طرح نانوایی باید دنبال مشتری بگردد نه اینکه
مشتری دنبال نانوایی خلوت باشد اما مخالفان این
طرح نظر دیگری دارند .به عقیده آنان این طرح
توزیع نان که دولت آن را در پیش گرفته اشکاالت
فراوانی دارد زیرا اکنون آرد سهنرخی شده است،

فانتزی و شیرینیپزی ،آزاد و تعاونیُ .خب هر
زمان یک کاال یا محصولی دو نرخی و سه نرخی
شد ،فساد به بار آورده است ،غیر از آن راه دزدی
هم باز میشود .همچنین برای اداره و مدیریت
این دستگاههایی که به نانوایان میدهند ،در کل
کشور نزدیک به  ۱۰هزار نفر کارمند در بانکها درگیر
این کار میشوند ،این عدد را در هزینهها ،مالیات،
بیمه ،امکاناتی که باید ایجاد شود ،ضرب کنید
و حساب کنید که چه هزینهای برای اجرای این
روش دارد ایجاد میشود .حدود  ۵-۴هزار نفر هم

انبوه را چطور باید تهیه کنند؟
به هر حال بنا به گفته کارشناسان ،اصل افزایش
قیمت آرد صحیح و ضروری است زیرا اگر انجام
نمیشد در آینده معضالت جدیتری همچون
بحران امنیت غذایی برای کشور ایجاد میکرد.
اکنون شناسایی دقیقی نسبت به نحوه تولید،
توزیع و مصرف آرد در کشور وجود ندارد .تغییر و
اصالح نسبی قیمت آرد ضروری است و باید اتفاق
میافتاد اما دولت پیش از این اقدام باید با مردم
صحبت میکرد .این موضوع به این معنا نیست

دولت متاسفانه در بخشهای مختلف دچار گرفتاریها و مشکالت زیادی است و بیخود هم خود را
وارد افزایش قیمتها و دخالت در بازار و کنترل بازارها کرده است؛ در صورتی که دولت نمیتواند
در چند جبهه بجنگد و در بازارهای مختلف دخالت کند؛ به خصوص اینکه نان که مصرف عمومی
دارد ،به این شکل ورود به مساله نان هزینهبر است و تشکیالت نظارتی قوی و سیستم الکترونیکی
دقیق میخواهد .این در حالی است که باید مسایل اقتصادی و درآمد مردم و مشکل نقدینگی را حل
کند .دولت باید سعی کند بخش سرمایهگذاری را تقویت کند؛ هم سرمایهگذاری بخش خصوصی و
هم سرمایهگذاری خارجی .ورود بیجهت به مسایل حاشیهای ،هم وقت دولت را میگیرد و هم مردم را
سرگرم مسائل حاشیهای میکند .اینگونه اقتصاد کشور متزلزل میشود.

از بازرسی ،وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت
باید درگیر نظارت بر اجرای این کار شوند .از سوی
ت را میخواهند به
دیگر یارانه مابهالتفاوت قیم 
نانوا بدهند و مردم باید کارت بکشند ،خب از کجا
معلوم است که چند تا کارت باید بکشند؟ از کجا
مشخص میشود که مردم چقدر مصرف دارند؟ االن
قیمت برنج گران شده و میزان مصرف نان دچار
تغییر میشود اینها چطور قابل مدیریت است؟ یا
اینکه پادگانها ،دانشگاهها ،مراسمات بزرگ جشن
ن خرید
و عزاداری میخواهند نان مصرف کنند ای 

ً
حتما باید به نحوی افزایش
که قیمت آرد در ایران
یابد که مردم هزینههای بیشتری پرداخت کنند،
با افزایش قیمت آرد ،قاچاق آن کاهش مییابد و
منفعت بنگاههای تولیدی که آرد ماده اولیه آنها را
تشکیل میدهد تغییر میکند اما نباید این اصالح
قیمت هزینه اضافی برای مردم داشته باشد.
تاکنون در رابطه با بحث آرد و نان مشکلی نداشتیم
و جلوی قاچاق را هم میشود به راحتی گرفت .اما
کنترل مصرف و قاچاق با این شیوهای که دولت
در پیش گرفته ،در بلندمدت هزینه زیادی را برای

نقل قول

«رییس سازمان وظیفه عمومی فراجا» خبر داد:

افزایش  ۱۱۵درصدی حقوق سربازان در سال گذشته
رییس سازمان وظیفه عمومی فراجا اعالم کرد که همه فرماندهان سربازان
را مانند فرزندان خود میدانند و از هیچگونه تالشی برای حفظ امنیت آنها
دریغ نمیکنند .بنابراین الزم است که خانوادهها هیچگونه دغدغهای در
ی مهری» با اشاره به اعزام سربازان
این خصوص نداشته باشند .سردار «تق 
مشمول خدمت سربازی به دوره آموزشی خاطرنشان کرد :مرحله
جدید اعزام مشموالن به پادگانهای آموزش رزم مقدماتی در
کشور آغاز شد و خوشبختانه روحیه بسیار خوبی برای شروع این
دوره در میان سربازان مشاهده شد .وی با اشاره به نقش غیرقابل
انکار سربازان در برقراری امنیت و ایجاد آرامش در کشور گفت :با
تالشهایی که نیروهای مسلح در سطوح مختلف انجام داده و
میدهند ،کشور از امنیت خوبی برخوردار است و در منطقه
به عنوان یکی از کشورهای رده یک از لحاظ امنیت قرار

دارد و به برکت این امنیت مردم با آرامش زندگی میکنند .رییس سازمان
وظیفه عمومی فراجا ضمن اشاره به تالشهای صورت گرفته برای بهبود
وضعیت معیشتی سربازان در سالهای گذشته اظهارکرد :با تعامل خوب و
مناسبی که میان نیروهای مسلح و دیگر نهادهای مرتبط در کشور
به وجود آمد ،در سال گذشته حقوق سربازان به میزان  ۱۱۵درصد
افزایش یافت تا گامی برای بهبود وضعیت زندگی و معیشت
این افراد و تامین نیازهای آنها برداشته شود .مهری
همچنین در پایان گفت :همه فرماندهان در این دورههای
آموزشی ،سربازان و افراد مشمول خدمت را مانند فرزندان
خود میدانند و از هیچگونه تالشی برای حفظ امنیت آنها
دریغ نمیکنند .بنابراین الزم است که خانوادهها هیچگونه
دغدغهای در این خصوص نداشته باشند.

اجتماعی

ارادهی عمیق و جدی مسئولین عالی ایران و عراق برای توسعه روابط
آیت اهلل «سید ابراهیم رئیسی» -رئیس جمهور -روز یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «مصطفی الکاظمی»
نخست وزیر عراق -ضمن ابراز خرسندی از سفر وی به کشور ایران ،گفت :روابط ایران با عراق معمولی و سنتی نیست،بلکه روابط بسیار عمیقی است که ریشه در فرهنگ ،اعتقادات و باورهای مشترک دیرینه دو ملت و دو کشور دارد و
امروز مسئولین عالی دو کشور ارادهای عمیق و جدی برای توسعه روابط در همه حوزهها دارند.
ی�دداشت

بازهم رکورددار شدیم؛

خنده تلخ من از گریه غمانگیزتر است
داود مبهوت

حمید بچه محلمونه .درس خونده و دانشگاه هم
رفته .هرموقع همدیگه رو میبینیم یه کالس
کامل تحلیل اقتصادی مربوط به مسائل روز برام
برپا میکنه .همه دلخوشیش اینه که حداقل من
به حرفهاش گوش میدم .چند روز پیش که
دیدمش برخالف چهره جدی و تو بعضی مواقع
گرفته همیشگیش یکدفعه زد زیر خنده و قهقه
سر داد .گفتم« :چی شده؟ کبکت خروس میخونه،
خبریه؟» زیر چشمی نگاهی کرد و گفت« :نه بابا
کوروش جون ،خودت که میدونی من این روزا
حال و حوصله خنده ندارم .اما چیکار کنم از دست
این عمو اصغر؟» اومدم با دستها لبه جدولو از
پشت لمس کنم و آروم بشینم .تعادلم ازدست
رفت و با نشیمنگاه خوردم زمین.
حمید که منو با عینک چپکی شده روی صورتم دید
نگاه دلسوزانهای کرد و گفت« :در ماشینو بازکن بابا
بیا تو دست و پا چلفتی ،یه سوژه دارم برات بکره
بکره ».حس کنجکاویم تحریک شد .آخه تا به حال
اونو اینطوری ندیده بودم .هرموقع میاومد پیشم،
قیافه نالهای داشت .وقتی شروع میکرد درباره
نظریات اقتصاد لیبرالیستی و مارکسیستی و...
توضیح بده و در کنارش چشماندازی هم از آینده
اقتصاد خودمونو برای من تعریف کنه ،حوصلم سر
میرفت و بیشتر حرفهاشو نمیفهمیدم اما چیکار
میشد کرد .همیشه با حرارت صحبت میکرد .خیلی
حرص و جوش وضعیت گرونی و پایین اومدن
ارزش پولمون رو می خورد .تو آخر همه حرفها هم
برای این که بدونه از سخنرانی با شور و حرارتش
سر در آوردم یا نه ،تالش میکرد تا با یه مثال ساده
بحث رو جمع کنه و آخرکار با تک سوالی از من
امتحان میگرفت .انگار یکی از وظایف این دنیاییش
بود که یه خرما فروش مجلس عزا رو قانع کنه.
همیشه می گفت« :من بهترین شنونده حرفهاش
هستم و تا به حال هیچ شخصی از وزیر و وکیل
مثل من صحبتش رو درک نکرده ».تحصیل کرده
مقطع دکتری است و من سعادت حضور تو دانشگاه
رو به علت تنبلی از دست داده بودم؛ اما تا اندازه
زیادی سرم تو حساب و کتابه .دیگه با وجود
شبکههای اجتماعی و انواع و اقسام وسایل ارتباطی
کمتر کِسی هست که اوضاع دستش نباشه .اونی
هم که ک ًال سواد درست و درمونی نداره با رفتن به
بقالی و فروشگاه و ...خود به خود سرش میاد تو
حساب .در ضمن تنها دوستیه که از صمیم قلب با
من رو راسته و رفاقتمون هم  ۱۴ساله است .همیشه
پیش خودم فکر می کردم اینجور که حمید حرص
و جوش میخوره معلوم نیست وضع سالمتیش تا
چند سال بعد به کجا برسه .االن خوشحالم که داره
میخنده .رفتم کنارش روی صندلی جلو نشستم.
گفت« :ببند درو ».بستم .کولر ماشینو روشن کرد.
به قیافه نیمرخش نگاه کردم .هنوز کمی لبخند
روی لبهاش بود ،اما دیگه از اون قهقه اول خبری
نبود .سرشو بر گردوند و تو چشام نگاه کرد و گفت:
«نمیدونم از دست این عمو اصغر چیکار کنم ،دیروز
تلفن زد و هنوز احوال پرسیمون تموم نشده بود که
گفت؛ عمو جون تبریک میگم باالخره ما یک رکورد
جدید دیگه هم زدیم .من که هاج و واج مونده بودم
گفتم :چی میگی عمو؟ باز چی کشف کردی؟ هنوز
منتظر جواب بودم که یکدفعه گفت :میراث مونده
لگد نزن» .
من هم که جا خورده بودم ،گفتم« :چی میگی
عمو ،کجایی؟ صداش قطع و وصل میشد فقط

کلمه طویله رو شنیدم .گفتم عمو جون اصراری
نیست که االن زنگ بزنی بزار ً
بعدا .دوباره صدا
خوب شد ».عمو اصغر هی میگفت« :آنتن داری؟
آنتن داری؟» .گفتم« :دارم .بگو تا باز قطع نشده».
گفت« :عمو جون ،مشهدی قربون میگه ما رکورددار
شدیم .البته اون هم از پسرش که دانشگاه درس
میخونه شنیده ».میگه« :پسرم گفت تورم خرداد
امسال تونسته تو این چند ده سال قبل رکورد بزنه.
رسیده به  ۵۲درصد و اول شده .حمید جون ،من
هم بهش گفتم؛ دیدی مشهدی باالخره حرف من
درست دراومد .تونستیم توی تورم هم اول بشیم.
تازه میگفت؛ تو روستاها هم تورم به  ۵۸درصد
رسیده .حمیدجون دیدی باالخره موفق شدیم
شهریها رو کنار بزنیم .همونطور که کشتیگیرا و
وزنهبردارا و ورزشکارامون تو میدونهای بینالمللی
مدال میارند ،تو اداره اقتصاد هم رکورددار شدیم.
عمو جون خواستن توانستنه .البته حمید جون
اینکلمه اقتصاد و صحبتهای اینجوریو از خودت
یاد گرفتم .خدا باباتو بیا مرزه .اگه خودش درس
خون نبود حداقل پسرش با سواد شد».
اینجا بود که حمید دوباره زد زیر خنده .گفتم :باز
چی شده؟ ادامه داد :این عمو با  ۷۵سال سن
هرموقع زنگ میزنه .تموم حرفهایی رو که از من
شنیده با ورژن جدید به خودم بر می گردونه .ازش
سوال کردم :حمید جون دیگه چی گفت؟ ادامه داد:
عمو از مشهدی قربون و اون هم از پسرش شنیده
گرونی خردادماه امسال تو این چند دهه گذشته
باالترین نرخ تورم تو چند دهه قبل بوده ،بنده خدا
ک دستاورده جدیده ،مثل
فکر کرده که این هم ی 
قهرمانیهای دیگمون .زنگ زده بود تبریک بگه.
گفتم« :خوب تو چه جوری این سوء تفاهم رو بر
طرف کردی؟» از حالت همیشگیش فهمیدم که
میخواد شروع به ارائه یک کنفرانس اقتصادی کنه،
جلوشو گرفتم و گفتم« :حمید جون خیلی ساده
بگو ببینم چی به عموت گفتی؟» حمید که بهش
برخورده بود ادامه داد« :وقتی خوشحالی عمو رو
پشت تلفن حس کردم نخواستم تو ذوقش بزنم
و به همین دلیل اینطوری روشنش کردم که عمو
جون تو سال گذشته پنیر رو چند میخریدی؟ عمو
گفت؛  ...تومان .گفتم؛ خوب امثال چند میخری؟
گفت؛ دوبرابر پارسال .گفتم؛ خوب عمو این ۵۲
درصد تورم که اعالم کردند و ما تونستیم رکوردش
رو بشکنیم یعنی ارزش پول تو نسبت به همین

زمان در سال گذشته به اندازه تورم اعالمی کم شده
ً
تقریبا دوبرابر بیشتر پول بدی تا پنیر و...
یعنی باید
را بخری .دوبرابر پول بیشتر بدی تا گوشت بخری ،
دوبرابر بیشتر پول بدی تا  ....اما خوب خوبیش اینه
که دولت میگه من یارانه میدم غمتون نباشه .تازه
فقط قراره چند قلم کاال گرون بشه» .
عموکه از لحن صداش معلوم بود خیلی سر در
نیاورده و نمی خواست کم بیاره گفت« :آخه پس
چرا پدر بیامرزها میگند ما رکورد دار شدیم؟» گفتم:
«خوب این رسانهها هم تقصیری ندارند چون ما
تا حاال به این سطح از تورم نرسیده بودیم .ک ًال
هرچیزی که ما توی اون بتونیم نسبت به قبل باالتر
بریم و تاحاال بهش دست پیدا نکرده باشیم ،بهش
میگند رکورد دار شدن .عمو جون فهمیدی چی
گفتم؟» عمو که نمیخواست شیرینی خبر رکورد
رو که از مشهدی قربون شنیده از دست بده گفت:
«من نمیدونم حمید جون ،برای من فقط رکورد
دار شدنمون مهمه و افتخار داره حاال تو هرچی
میخواد باشه .تازه یارانه هم که دارند بهمون میدند
دیگه چی میگی؟» حمید ادامه داد« :اینجا بود که
سر و صدای گاو وگوسفندها بلند و صدای عمو
محو شد .هرچی الو الو کردم صداش نرسید ».گفتم:
«عجب ،حاال این قضیه که این همه خنده نداشت
که تو ریسه رفتی؟» حمید فقط یه جمله گفت:
«خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است ،کارم از
گریه گذشته به آن میخندم .دیگه چیزی نداشتم
بگم ».حالت چهره حمید دوباره مثل زمانهایی
شد که ناله بود .دستشو فشار دادم و گفتم« :به
امان خدا ».چند روز بعد زنگ زد به مغازه بقالیم
که درش به سمت قبرستون محل باز میشه و ازش
تلفنی شنیدم که تو یکی از دانشگاههای خارج از
کشور بورس گرفته و برای همیشه میخواد منو تنها
بزاره و بره .دلم گرفت .پیش خودم فکر کردم «:به
قول عمو اصغر یارانه که دارند میدند ،تنها هم که
قراره  ۴قلم جنس گرون بشه و حتما همین تعداد
گرون شده ،پس چرا حمید و امثال حمید هی غم
نامه می خونند؟ .فقط برام یه چیز جای تعجبه
و اون هم این که هر وقت ویزیتور جنس جدید
برای مغازه میاره قیمت قبلی نو نوار شده .من هم
این اتفاق رو تو عدد اون  ۴قلم جنس جا به جا
می کنم .تا حاال حداقل  ۵تا  ۶بسته  ۴تایی جدا
کردم .چیکار کنم این هم تو اوضاع بازار امروز برای
خودش یه سرگرمیه».
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گزارش
«دنیای هوادار» گزارش میدهد:

رئیسی به مردم آمار اشتباه داد؟
شنبه شب رئیس جمهور ادعا کرد کشور را با تورم  ۶۰درصدی
تحویل گرفتیم .این در حالی است که نرخ تورم نه تنها در مرداد
که در ماههای قبل از آن هیچگاه به  ۶۰درصد نرسیده است .آیا
رئیسی به مردم آمار اشتباه داد؟
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تجارتنیوز ،افزایش
تورم یکی از مهمترین محورهای سخنان ابراهیم رئیسی در
برنامه زنده تلویزیونی شنبه شب بود .برنامهای که در آن رئیسی
توضیحاتی درباره دلیل رکوردشکنی تورم خرداد ماه ارائه داد و
مدعی شد که این تورم ،جهانی است .اما جدای از اظهارات و
نکات مختلف این گفتگو ،رئیسی در بخشی از سخنانش اعالم
کرد که ما کشور را با کسری بودجه  480هزار میلیارد تومانی و
تورم  ۶۰درصد تحویل گرفتیم و با رشد پایه پولی مواجه بودیم.
اگر این وضعیت ادامه می یافت ،تورم کشور بیشتر می شد
پس ما وارد اصالح اقتصادی شدیم.
اما آیا تورم دولت قبل به  ۶۰درصد رسیده بود؟ مرکز آمار ایران
مرجع رسمی اعالم نرخ تورم در کشور است .مرور نرخ تورم
نشان میدهد نه تنها در دولت روحانی که در دولتهای قبل
از آن هم نرخ تورم -نه تورم ساالنه و نه تورم نقطه به نقطه-
هیچگاه به  ۶۰درصد نرسیده است .دولت سیزدهم از مرداد ماه
سال  ۱۴۰۰روی کار آمده است که آن زمان نرخ تورم ماهانه،
 ۳٫۲درصد ،تورم نقطه به نقطه  ۴۳٫۲درصد و تورم ساالنه هم
 ۴۵٫۲درصد بوده است .البته روند تورم در ماههای پایانی دولت
روحانی صعودی بود اما به  ۶۰درصد نرسیده است.
باالترین نرخ تورم نقطه به نقطهای که در دهههای اخیر ثبت
شده به نام دولت رئیسی و مربوط به خرداد امسال است که
در آن تورم ماهانه به  ۱۲٫۲و تورم نقطه به نقطه به ۵۲٫۵
درصد رسیده است .حاال سوالی که وجود دارد این است که چرا
ابراهیم رئیسی آمار اشتباه به مردم داده است؟ آیا او در صدد
توجیه عملکرد دولتش است و با آمارسازی و ارائه آمار اشتباه
میخواهد اعالم کند شرایط اقتصادی در دولت قبل بدتر بوده و
اکنون بهتر شده؟ گمانه دومی هم در این مورد وجود دارد؛ آن
هم اینکه آمار رئیسی دقیق و درست بوده و آماری که نهادهای
آماری ارائه میدهند ایراد دارد .قبل از این بارها اقتصاددانان
و رسانههای مختلف هشدار داده بودند که آمارهایی که اعالم
میشود واقعی نیست و با واقعیت فاصله دارد .این مساله
درباره آمار تورم و نرخ رشد قتصادی بارها اعالم شده بود .پس
گمانه دوم این است که رئیسی در این سخنان از تورم واقعی
دولت روحانی پرده برداشته و آمار دقیق را به مردم داده است.
آن زمان باز این مساله پیش میآید که آماری که هماکنون
درباره تورم این دولت هم مطرح شده واقعی نیست.

گوشه و کنار
مجلس در تالش برای دستیابی به هویت تازه؛

استیضاح «وزیر صمت» از دستور
خارج شد؟
در حالی که خبرهای رسیده از مجلس حکایت از اعالم
وصول اولین استیضاح برای وزیر صنعت ،معدن و
تجارت داشت ،تبلیغات سنگینی در این سوی میدان
آغاز شده و مانور رسانههای حامی دولت بر مساله
کاهش تعداد امضاها چشمگیر است .نه فقط خبرگزاری
ایرنا که خبرگزاری فارس و تسنیم و  ...نیز در این راستا،
گزارشهای متعددی در زمینه بازپسگیری استیضاح و
اینکه این اقدام در شرایط کنونی به صالح نیست را آغاز
کردند .از سوی دیگر حضور وزیر صمت در نماز جمعه تهران
به عنوان سخنران پیش از خطبه نیز فرصتی به وی برای
دفاع از عملکردش را داد.
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انتظامی
در البرز اتفاق افتاد؛

دستگیریکالهبرداراناسکیمری
در مرکز تشخیص رنگ خودرو!

کاهش مصرف انرژی در ساختمانها با رعایت اصول معماری
«سید ایمان طباطبایی» -رئیس امور بهینه سازی انرژی در معماری و مصالح ساختمانی وابسته به وزارت نفت -گفت :احداث
ساختمان ها براساس مبحث ماده  19قانون معماری کشور ،نقش موثری در کاهش مصرف سوخت و انرژی دارد .وی در
بازدید از یک مجموعه انبوه سازی مسکن در شهرستان فردیس استان البرز افزود :افزایش ساخت و سازها در کشور با باال رفتن
مصرف انرژی همراه است بر این اساس باید الگوهای معماری برای پیشگیری از کاهش مصرف انرژی در اولویت قرار بگیرد.
سالمت

دکتر «صیادی»:

کــرونا در البـــرز به مرز صفر رسید
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز با هشدار در
خصوص رعایت الزامات بهداشتی اعالم کرد :سرانجام
پس از ماه ها با تالش مدافعان سالمت و انجام
واکسیناسیون طی  ۲۴ساعت گذشته شمار بستری
های کووید  ۱۹در این استان به مرز صفر رسید.
دکتر شهرام صیادی روز گذشته با اعالم این خبر به
خبرنگاران گفت :در این مدت یک بیمار کووید ۱۹
بستری شد و اکنون در مجموع  ۱۵بیمار کووید۱۹در
بیمارستان های البرز تحت درمان هستند.

رئیس پلیس فتا البرز از دستگیری چهار متهم اسکیمری
که با راه اندازی یک مرکز تشخیص رنگ خودرو اقدام به
کالهبرداری کرده بودند در این استان خبر داد.
سرهنگ رسول جلیلیان روز گذشته با اعالم این خبر اظهار
داشت :در پی مراجعه  ۱۰نفر از شهروندان به پلیس فتا
و اعالم این موضوع که از حساب آنها برداشت غیرمجاز
صورت گرفته ،بررسی موضوع در دستور کارشناسان پلیس
قرار گرفت .وی افزود :در تحقیقات اولیه برای ماموران
محرز شد که کالهبرداری از طریق کپی برداری اسکیمری
صورت گرفته و با بررسی تراکنش های مالباختگان
مشخص شد که همه آن ها در یک بازه زمانی مشخص
اقدام به کشیدن کارت در یک مرکز تشخیص رنگ در
منطقه خرمدشت کرده اند .جلیلیان گفت :با انجام
اقدامات پلیسی چهار کالهبردار در این زمینه شناسایی
و دستگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد :متهمان در تحقیقات تکمیلی به کپی
برداری از کارت  ۱۰نفر از شهروندان و برداشت غیر مجاز
به بیش از سه میلیارد لایر اعتراف کردند .رئیس پلیس
فتا البرز از شهروندان خواست که در هنگام خرید با کارت
بانکیً ،
حتما رمز اول کارت را خودشان وارد کنند.

بحران

هشدار به البرزیها:
مراقب گرمازدگی باشید!
ِ
مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز گفت :با توجه
به استقرار الگوی تابستانه در منطقه البرز مرکزی که به
موجب آن آسمانی غبار آلود و افزایش محسوس دما را
شاهد هستیم نسبت به خطر گرمازدگی این استان در
حالت آماده باش درآمد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،محمدرضا فالح نژاد روز
گذشته با اعالم این مسئله افزود این افزایش دما از امروز
یکشنبه چهارم تیرماه تا روز جمعه دهم تیرماه خواهد
بود .وی ادامه داد :بر این اساس فرمانداران و روسای
ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ
به بحران شهرستان های استان البرز به حالت آماده
باش درآمدند .فالح نژاد بیان داشت :مدیریت و مصرف
بهینه نهاده های انرژی و پرهیز از استفاده وسایل برقی پر
مصرف در ساعات اوج مصرف ،خودداری از حضور طوالنی
مدت در فضای باز در طول اوج افزایش دما از جمله
توصیه ها در این زمینه بشمار می رود .وی یادآور شد:
همچنین به علت کاهش موقت کیفیت هوا افراد آسیب
پذیر شامل کودکان ،سالمندان و بیماران تنفسی حتی
االمکان از حضور در فضای باز خودداری کنند .فالح نژاد
تاکید کرد :بنابراین اعضای ستاد پیشگیری ،هماهنگی و
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان البرز و شهرداران
ضمن آگاهی از وضعیت جوی اعالم شده ،اطالع رسانی
و هشدار به موقع از طریق رسانه های محلی ،آمادگی الزم
را به منظور فراهم کردن تمهیدات مورد نیاز به ویژه در
مناطق اثر را داشته باشند .وی گفت :همچنین همکاری
با نیروهای امدادی ،راهداری ،امورحمل ونقل جاده ای،
پلیس راه ،راهور و عوامل مردمی استان البرز در این زمینه
مورد انتظار و الزام خواهد بود.

البـــرز

وی بیان داشت :در  ۲۴ساعت گذشته خوشبختانه
هیچ مورد فوتی کرونایی در البرز نداشتیم و آمار
متوفیان طی  ۶روز گذشته روی عدد  ۶هزار و ۸۳۷
نفر ثابت مانده است .صیادی افزود ۸۸ :هزار و ۲۸۷
بیمار کووید ۱۹از ابتدای شیوع کرونا تاکنون در
بیمارستان های البرز بستری شده اند که  ۸۱هزارو
 ۴۳۵نفر بهبود یافته اند .تزریق واکسن ،استفاده از
ماسک و رعایت فاصله اجتماعی مهم ترین اقدام
برای پیشگیری از کرونا است.

آموزش و پ�ورش

در کارگاه توانمندسازی خودکشی چه گذشت؟

لزوم جدیگرفتن آسیبهای روحی در محیط خانواده
رئیس اداره امور تربیتی ،مشاوره و مراقبت در برابر
آسیبهای اجتماعی آموزش و پرورش استان البرز گفت:
برای پیشگیری از مخاطرات روحی مانند خودکشی،
مشکالت و آسیب های روانی باید در محیط خانواده
جدی گرفته شود.
به گزارش «دنیای هوادار»« ،علی رحمانی» روز گذشته در
کارگاه توانمندسازی خودکشی که در سالن مرکز استانی
مشاوره روانشناختی رازی واقع در کرج ویژه مدیران و
مشاوران مدارس در معرض خطربرگزار شد ،با اشاره به
اینکه برخی عالئم و نشانهها میتواند به والدین هشدار
دهد که امکان خودکشی در نوجوانشان وجود دارد ،افزود:
اگر نوجوان منزوی و کمحرف شده و رفتارهای عجیب و
متفاوت از گذشته پیداکرده ،احتمال خودکشی هم در
کنار مجموعه مشکالت دیگری که ممکن است به بار
بیاید وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد :والدین باید در شرایط و بحرانهایی
مثل از دست دادن عزیزان ،طالق پدر و مادر ،مشکالت
مالی و سایر موارد به نوجوانشان بسیار توجه کنند و با
درک شرایط نوجوان ،افکار منفی از جمله فکر به خودکشی
را از او دور نگه دارند .وی با بیان اینکه خالص شدن از
افکار خودکشی به دلیل تکرار بسیار دشوار است،یادآورشد:
می توان با راهکارهایی افکار خودکشی را مدیریت و
کنترل کرد .رحمانی عنوان کرد :فکر خودکشی یک نوع
راهحل برای فرد است و زمانی که فرد تصمیم به اقدام
برای خودکشی میگیرد چشم و ذهنش فقط یکراه حل
را که همان حذف خودش است را می بیند .وی ادامه داد:

آموزان موارد تهدید افراد به خودکشی را جدی بگیرند و
در کمترین زمان ممکن به مراکز مشاوره مراجعه کنند.
آسیب های اجتماعی اصلی خانواده های
روستایی البرز شناسایی شد

وقتی فرد حالش مساعد است میتواند بنا بر فضای زندگی
خود چارچوبی را طراحی کند تا بتواند چشماندازهای
متفاوتی را ببیند .وی تصریح کرد :میتوانیم از شجاعت
و میل خود به زندگی ،برای رویارویی با مشکالت زندگی،
یادگیری مهارتهای مقابلهای برای غلبه بر افسردگی
و یافتن قدرت برای ادامه دادن استفاده کنیم.رئیس
اداره امور تربیتی ،مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای
اجتماعی آموزش و پرورش البرز افزود :باید خودکشی را
جدی گرفت و زمینههایی که در ذهن فرد وجود دارد و
ممکن است او را به سمتی ببرد که چیزی شبیه مرگ یا
تهدید به مرگ را امتحان کند را بررسی کرد .وی گفت :در
بسیاری از موارد خانوادهها تهدید به خودکشی را نادیده
م یگیرند که این پدیده صدمات جبران ناپذیری را به دنبال
دارد .رحمانی افزود :در این زمینه باید با توجه به اهمیت
موضوع از ظرفیت روان شناسان بخوبی بکارگیری شود تا
شاهد اتفاق تلخ و ناگواری برای شهروندان نباشیم .وی
تاکید کرد :برای پیشگیری از خودکشی و مصون ماندن
جامعه از این آسیب باید خانوادهها و بویژه والدین دانش

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره)البرز از
شناسایی پنج آسیب اجتماعی اصلی در بین خانوادههای
روستایی این استان خبر داد .به گزارش «دنیای هوادار»،
رضا البرزی روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود :این
آسیب های اجتماعی شامل بیکاری ،کارگریزی ،افت
تحصیلی ،ترک تحصیل و اختالفات خانوادگی هستند که
مقابله با آنها در طرح  ۳۱۳دنبال میشود .وی ادامه داد:
طرح  ،۳۱۳اقدام مشترک کمیته امداد امام ،حوزه علمیه،
سازمان تبلیغات اسالمی درخدمت رسانی به خانوادههای
نیازمند روستایی است .البرزی اظهار داشت :در این طرح
روحانیون با خانوادههای مددجویان کمیته امداد ارتباط
خواهند داشت که سبب میشود نیازهای واقعی آنها را
شناسایی کرده و از این نیازسنجی برای رفع محرومیت
آنها استفاده کنند به گونهای که روحانی محل یا هر روستا
به مددکار اجتماعی مبدل میشود.
وی بیان داشت :بر این اساس نیاز معیشتی و حمایتی
مددجویان شامل ساخت و مرمت مسکن ،سبد غذایی،
هزینههای دارو و درمان ،جهیزیه ،لوازم خانگی و هزینه
تحصیل در قالب طرح مذکور شناسایی شده که به رفع
این نیازها هم خواهیم پرداخت.
کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز  ۵۳هزار نفر را
زیر چتر حمایتی خود دارد.

ی�دداشت

چقدر شبیه فـــردیسما...
علیرضا مهدوی

در سالهای قدیم والیتی وجود داشت در آن دور
دستها که معروف بود به شهر  ۷۲ملت .تمام مردم
این والیت در آسایش و رفاه کامل بودند و ُامرای
شهر بجز سیاستورزی و جلوس بر تخت صدارت،
دلمشغولی دیگری نداشتند .آن شهر را بلدیهای بود
که وکالیش ،خود را انقالبی پنداشته و وکیل مردم
معرفی میکردند ،بگذریم از اینکه خیلی هم وکیل
مردم نبودند و بیشتر وامدار کدخدایان شهر بودند برای
تصدی منصب والیت بر مردم تا وکالت مردم .که اگر
وکیل مردم بودند به طرفةالعینی و به مشقنامهای از
سوی کدخدای انقالبی والیت که از قضا سوار بر مرکبی

از خراج مردم بود(( ،سکۀ دورویی ضرب نمیکردند))
و شهردار بلدیه را که افتخارش خادمی مردم بود و
پاکدستیاش شهره خاص و عام و از خروسخوان
تا بوق سگ کار میکرد و حاضر نبود خراج مردم را
که قرانقران میستاند که آن را صرف رت قوفتق امور
خودشان نماید تومنتومن به پای امور غیرضرور و
سهمخواهی اربابان بریزد از مسند به زیر بکشند .عجب
اینجاست که وکالی بلدیه در بدو امر از این انتخاب
سرخوش بوده درحال پُزدادن و فخرفروشی به خاص و
عام بودند که به ناگاه با گوشهچشمی ،درون عیان کرده
و از کوزه همان برون تراوید که در او بود و شهردار بلدیه
را به بهانه عدم سکونت (بر سفره) و در حقیقت بواسطۀ
پرکاری ،سالمت و پاکدستی و مردمیبودن در مجمع
تنپروان به آنی معزول نمودند .در تاریخ آن والیت

نیز متاسفانه ثبت نگردیده که صدای هیچ جوانمردی
به اعتراض بلندشده باشد مگر شیخ شهر که بر منبر از
محجوریت و بیاختیاری وکال (شورا) گفت و لب به
اعتراض ایشان گشود و به کدخدای شهر نیز توصیه
آموزش مشق سیاست کرد و بدو تذکر داد که شهردار و
وکال را سرباز خود نداند بلکه همگی از کدخدا گرفته تا
وکال و شهردار خود را خادم مردم بدانند.
متأسفانه در تاریخ هیچاطالع دیگری در مورد این بلدیه
و وکالی انقالبی آن و کدخدایان در دسترس نیست و
تمامیشان در بین سطور تاریخ مفقود شدهاند و فقط در
تاریخ از آن زمان بهعنوان مبداء ضرب سکه دورویی نام
میبرند.و چقدر آن روزها جای میرزا مهیار خالی بود تا
برایمان بنویسد؛ اگر در صحنۀ حق و باطل نیستی ،اگر
شاهد عصر خودت و شهید حق بر باطل نیستی ،هرجا
که میخواهی باش.
چه به شراب نشسته و چه به نماز ایستاده .هر دو
یکیست!(دکتر علی شریعتی)

فرهنگی

سند آستان مقدس حضرت معصومه (س) صادر شد

روزنامه

سند مالکیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) به همت اداره کل ثبت استان و امالک استان قم صادر و به تولیت
این آستان(آیت اهلل سیدمحمد سعیدی) تحویل داده شد .وی در این باره گفت :از زمانی که در خدمت این آستان شریف
هستیم نظر مقام معظم رهبری این بود که در اداره آستان هم غبطه آستان درنظر گرفته شود و هم رعایت حال مردم
شود و هیچ کدام از این دو مطلق نیستند و هر دو در کنار هم باید باشد.

نگاهی به فیلم «نخستین گاو» ساختۀ «کلی رایکارد»؛
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دست به نقد

آرزوهای بزرگ

پرنده النه میسازد ،عنکبوت تار
امید سلیمی میسازد و انسان ،دوستی را...
از همان ابتدای کار که این شعر از ویلیام بلیک ،شاعر انگلیسی
قرن هجدهم بر صفحه نقش میبندد ،میتوان حدس زد که
بحث دوستی و رفاقت انسانی ،جایگاه ویژهای در «نخستین
گاو» واپسین ساختۀ کلی رایکارد خواهد داشت .نخستین گاو
درامی آرام بهشمار میرود که با یک ساختار «کالسیک» و
مبتنی بر سهپرده کار خود را پیش میب َرد .مقدمه ،بسط و
گسترش پیرنگ و درنهایت فرجام کار در طی زمانی نزدیک
به دو ساعت ،مخاطب را با خود همراه کرده تا نخستین گاو،
داستان ساده و باورپذیرش را با خلق شخصیتهایی ملموس و
با بهرهگیری از تعلیق و نقاط عطف بموقع ارائه کرده و رسالت
خود بهعنوان اثری هنری را تا اندازۀ قابلقبولی به سرانجام
برساند .عنصر «طبیعت» در نخستین گاو ،نقش بسزایی ایفا
میکند .پیرنگ کار ً
تماما در محیطی بکر در جریان بوده و
رایکارد به مسئلۀ دخالت انسان در امور طبیعت و آسیبرسانی
به آن نیز چشم دارد .همچون نخستین نمای اثر که با
اکستریم النگشات طرفیم .در این نما دریاچهای وسیع و با
کشتی عظی م -از
ُابهت بهتصویر کشیده میشود که ورود یک
ِ
سمت چپ قاب -و بهتبع صدای گوشخراش ناشی از حرکت
آرامش اولیه را برهم میزند .طبیعت در نخستین
آن ،گویی ِ
گاو محیطی است که گویی برای سوءِاستفادۀ انسانها درنظر
گرفته شده است .جدا از آن نمای ابتدایی ،اولین آشنایی ما با
شخصیت کوکی نیز با چیدن قارچهای جنگلی همراه میشود.
همچنین حضور او در جمعی که شغل شکار را برعهده دارند و
در ادامه ،اشارۀ چندباره به شکار بیرویۀ سگهای آبی و سود
سرشاری که از حاصل میشود ،همگی به مسئلۀ سوءاستفادۀ
انسان از طبیعت اشاره میکند.
نکتۀ جالب توجه آنجاست که رایکارد در قابهای خود تالش
کرده تا جای ممکن از بحث صدا و تصویر در جهت القای
روانی مخاطب بهره بگیرد .صدای باد ،جریان
آرامش و امنیت ِ
آب ،حیوانات مختلف و همچنین حضور رنگهای زرد و سبز
و قهوهای در جزئیات تصویری و حضور نور گرمابخش خورشید
که بر بخشی از درختان تابیده ،در مجموع از ْ
محیط تصویری
آرامشبخش و دلگرمکننده میدهند تا برخالف انسان و
ساختههای دست او طبیعت ،سکوت و ِبکربودنش ،مخاطب
را ب ه َوجد آورند .حتی در برخی نماهای النگشات ،هنگامیکه
انسانها از قاب خارج میشوند ،دوربین مکثِ کوتاهی کرده تا
دلنشینی محیط ،تأکید ورزد .چنین تمهیدی
بر چشمنوازی و
ِ
هم درسکانس ابتدایی (کشف استخوان شخصیتها) و هم
در سکانس ورود به آن روستای کوچک درنظر گرفته میشود؛
قابهایی النگ و چشمنواز ،بدون حضور حتی یک انسان.
اما همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد ،نخستین گاو بحث
دوستی و رفاقت را دستمایۀ خود قرار میدهد .دوستی که
با تم حرص و طمع انسانی نیز آمیخته میشود تا نخستین
گاو روایتگ ِر رابطهای پرفراز و نشیب هم باشد .رایکارد برای
آنکه آغا ِز گسترش و پایان این دوستی را برای مخاطب
بهتصویر بکشد ،میداند که بحث شخصیتپردازی و پرداخت
به جزئیات ،از اهمیت باالیی برخوردار است .پس نخستین
همتاش را میگذارد تا ما بهعنوان مخاطب ،چرایی
گاو تمام ّ
ً
طبیعتا بر
و چگونگی این دوستی را بپذیریم .دوستی که
پایۀ نقاط اشتراک و متضاد شخصیتها شکل گرفته و به
هر دو در حد قابلقبولی میپردازد .کوکی و کینگلو بهعنوان

شخصیتهای اصلی اثر ،در پردۀ ابتدایی با یکدیگر آشنا شده
تا فیلمساز بخوبی مخاطب را برای پردههای دوم و سوم ،آماده
و مشتاق نگه دارد .کوکی شخصیتیست ساده ،بدون خانواده،
تنها ،دورهگرد و بااستعداد در آشپزی و همچنین آرزومند
برای تأسیس یک نانوایی مجهز .درطرف مقابل کینگلو نیز
همچون او جا و مکان ثابتی ندارد ،اهل آیندهنگری است
و برای پیشرفت اقتصادی برنامههایی در فکر دارد .آشنایی
اتفاقی این دو در جنگل ،خود پایههای دوستی را میان آنها
شکل میدهد .رایکارد همچنین با اشاره به گذشتۀ کینگلو و
مسئلۀ فرار وی از دست یک گروه روسی ،حس شک و بدبینی
را نیز در دل مخاطب میکارد .در واقع هرچقدر که شخصیت
کوکی اهل سازش و وفقدادن خود با دیگران است و گویی
مورد احترام آنها هم نیست (همچون میزانسن در نمایی که
کوکی را جدا از گروه شکارچی در داخل چادر مشاهده میکنیم
و در خارج از چادر ،دیگر افراد در حالتی مست ،مشغول نزاع
شدهاند) شخصیت کینگلو بهدنبال کسب حق خویش بوده
و بهدنبال یافتن هویتی مستقل و بینیاز به دیگران است.
بهعنوان مثال نگاه کنید به جایی از فیلم که بحث رنگِ سال
و تشریفات قشر ُمرفه را به تمسخر میگیرد و تفکر به مواردی
از این دست برایش معنایی ندارند .گویی هرچقدر کوکی به
پیش رو را تحمل کند ،کینگلو برای تغییر
دنیا آمده تا شرایط ِ
و تنندادن به جب ِر پیرامون پا به این جهان گذاشته است.
در واقع پس از بحث دوشیدن پنهانی و بدون اجازه از گاو
رئیس فکتور ،عنصرِ تعلیق نیز به کمک کار آمده تا همواره
مسئلۀ لو رفتن کوکی و کینگلو ،برای ما مهم جلوه کند( .اوج
این تعلیق را میتوان در مسئلۀ پیشنهاد پخت کیک از طرف
رئیس فکتور به کوکی و کینگلو یافت .جایی که میدانیم سر
فکتور کاله رفته و از خودش دزدیده و به خودش میفروشند).
رایکارد همچنین بهمنظور تأکید بر تفاوت میان کینگلو و
کوکی ،نمایی هوشمندانه در اثرش را بهنمایش میگذارد؛ قابی
دونفره از کوکی وکینگلو که در آن دوربین در داخل کلبه
قرار گرفته و کینگلو را در چارچوب پنجره مشاهده میکنیم.
گویی او در تنگنایی ،گرفتار شده و احاطهشدنش توسط مربع
شدگی او در افکارش را القا
حاضر در قاب بدرستی حس حبس ِ
میکند .حبسشدگیای که او و تنها دوستش را از یک زندگی
عادی و کسبوکار روزانۀ معمول ،بهسمت کسب مالدزدی و
تندادن به وسوسۀشیطان سوق میدهد .نکتۀ جالب در این
درب ورودی کلبه است.
قاب حضور شخصیت کوکی در کنار ِ
موقعیتی از قاب که یک سمتش باز بوده و برخالف موقعیت
کینگلو در آن خبری از حس ،حبس و تنگنا نبوده و بر رهایی
و آرامش همیشگی او تأکید میکند.
نخستین گاو اگرچه در پردۀ دوم از آن مقدمهسازی ابتدایی
فاصله گرفته و بهاصطالح جان میگیرد ،اما با کمکاری در
چند بخش ،از رسیدن به جایگاه یک اثر بدون نقص ،دور
میشود؛ فیلمنامه در این بخش ضعفهایی دارد که نمیتوان
از آن چشمپوشی کرد .اول آنکه رئیس فکتور بهعنوان شخصی
مرفه و دنیا دیده و اه ِل حساب وکتاب ،بههیچعنوان به
مسئلۀ دوشیدن پنهانی از گاو خویش ،شک نمیکند .اگرچه
او صاحب تنها گاو این منطقه بوده و پخت کلوچههای تازه
نیز کام ًال به شیر وابسته است ،حتی لحظهای تردید نمیکند
که این شیر از کدام منبع تأمین میشود! همچنین با توجه
روپیکربودن روستا و حضور افراد
به قیمت باالی گاو و ب ی َد ِ
ِ
مختلف کشور و ...هیچگونه تالشی در
مختلف از نقاط

راستای محافظت از این گاو نمیشود! نه طویلهای درکار است
و نه نگهبان؛ گاو به درختی بسته میشود و هر شب مورد
سوءاستفادۀ کینگلو و کوکی قرار میگیرد .نخستین گاو از
این موارد براحتی و با سادهانگاری عبور کرده و فیلمساز توقع
دارد تا این شرایط غیرعادی را همانگونه که هست بپذیریم!
پذیرشی که سخت با عقل جور درآمده تا برخالف آن نکات
ریزبینانه در شخصیتپردازیای که پیشتر بدان اشاره شد،
منطق داستانی براحتی زیر سؤال برود.
همچنین نگاه کنید به وقوع نقطۀ عطف دوم (برمال شدن
دوشیدن گاو و تحت تعقیب قرارگرفتن شخصیتها) که
چگونه با عنصر «شانس» گِره میخورد تا فیلمنامه در این
بخش هم نمرۀ قابلقبولی دریافت نکند .بیرونگذاشتن گربۀ
خانگی رئیس فکتور توسط خدمتکار و پشیمانی ناگهانی
وی برای بازگرداندن آن و لو َرفتن کوکی و کینگلو در این
شرایط .در واقع اگر گربۀ خانگی -بدون هیچ دلیلی -از خانه
به بیرون هدایت نمیشد ،مسئلۀ دوشیدن پنهانی نیز برمال
نمیشد و این چرخه میتوانست تا سالها ادامه پیدا کند!
بهاحتمال زیاد چنین ضعفهایی در آثار درجۀ دو و معمولی
هم بهچشم نمیآیند اما این موارد برای نخستین گاو با

مخاطب مهم شده و همچنین با پیشروی اثر و بحث کسب
ثروت ،آشکارا مسئلۀ خیانت کوکی و کینگلو به یکدیگر،
همواره گوشهای از ذهن را درگیر میکند .اما نخستین گاو در
نهایت فیلمِ ماندن بر س ِر رفاقت و قدرتِ
انتخاب انسان است.
ِ
کینگلو درحالیکه میتواند با تمام پساندا ِز حاصلشده ،فرار
از این سرزمین را انتخاب کند ،کنار تنها یارش میماند و
آرامش طبیعت را برمیگزیند .کینگلویی
مرگ در سکوت و ِ
که در ابتدای اثر با شلیک به چند فرد روسی و فرار از دست
آنها معرفی میشود ،در ادامه هم با تکرار چندبارۀ افکارش
پول مسئلهدار هدایت
کوکی را هم به مالاندوزی و ِ
کسب ِ
میکند ،در واپسین دقایق اثر آن وجه روشن و انسانیاش
بر وجه تاریکش غلبه کرده تا نخستین گاو نگاه امیدوارانه
و روشنی به انسان داشته باشد .نخستین گاو اگرچه انسان
بازنمایی اعمال و خصایلی مثل شکار حیوانات ،طمع و
را با
ِ
مالاندوزی ،دروغ و خیانت به دیگری برای پیشرفت مادی،
نگاه پست و از باال به پایین قشر مرفه به قشر کارگر همچون
اشاره به زندانیکردن و شالقزدن آنها و ...موجودی آلوده به
گناه و وسوسه معرفی میکند ،اما درنهایت و در بزنگاه پایانی،
نوعدوستی و گذر از مادیات و ماندن بر سر عهد را بهعنوان

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،کینگلو برخالف کوکی در پی یافتن هویتی مستقل
اصطالح جاهطلبی بیشتری نیز دارد .جاهطلبی که بهمرور و پس از مدتی گپ و
بوده و به
ْ
گفتوگویی بر کوکی نیز تأثیر گذاشته تا نخستین نقطۀ عطف فیلمنامه (دوشیدن پنهانی
بوکار روزانه (پختن کلوچه و فروش
شیر از گاو رئیس فکتور) و بهتبع گسترش کس 
آنها به اهالی روستا) شکل بگیرد .نقطۀ عطفی که در واقع ورود فیلم به پردۀ دوم هم
بوده و بهنوعی پایاندادن به آن بخش مقدماتی نیز محسوب میشود .چراکه داستان از
این بخش به بعد شکل گرفته و با مجموعه حوادثی همراه میشویم که میتوان همواره
رگهای از نگرانی و دلواپسی را نیز در آن یافت.
آن ویژگیهای متنی-تصویری -که بدان اشاره شد -ضعفی
غیرقابل چشمپوشی بهحساب میآید .آنچه به نخستین
گاو جلوهای متفاوت میبخشد ،فرجام کار و نگاه انسانیای
است که رایکارد به شخصیتهای خویش دارد .اگرچه طمع
و وسوسۀشیطانی ،کینگلو وکوکی را از افرادی کمبضاعت
بهسمت مادیات و مالاندوزی هدایت میکند ،اما هیچگاه
خیانت به دوستی و اعتماد را مطرح نکرده و ماندن و
ایستادن پای رفاقت را پیشنهاد میکند .نخستین گاو در
سکانس ابتدایی خود با کشف استخوانهای دو انسان در دل
طبیعت آغاز میشود .با این تصویر ،چگونگی این فرایند برای

فرجام کار درنظر میگیرد .فرجامی همسو با شعر مذکور از
ویلیام بلیک.
نخستین گاو درامی است که با مجموع نقا ِط ضعف و قوتش،
موفق میشود داستان سادۀ خود را بدون لکنت تعریف کند
و با برقراری شیمی جذاب میان شخصیتهای اصلی خود و
بهواسطۀ برانگیختن حس ،هم مخاطبش را سرگرم کند و هم
برای لحظاتی او را به فکر فرو ببرد.
نخستین گاو بدون شک از بهترین آثار منتشر شدۀ سال
 2020بود ،حتی اگر برخی ضعفهای داستانی ،آن را از اثری
تمامعیار دور کند .تماشای آن را از دست ندهید...

آ گهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی استان البرز (نوبت اول)
برابر آراء شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۱۴۰۰۰۱۴۳و  ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۱۴۰۰۰۱۴۴مورخ  ۱۴۰۱/۰۳/۲۹هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اشتهارد تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضی آقای حسن مالمحمدی فرزند علیاصغر بشماره شناسنامه  ۲۰۳۴۴صادره از کرج با کد ملی  ۰۳۲۳۳۴۲۵۳۱و احسان سلطانی فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه  ۳۱۰صادره از کرج با کدملی  ۰۳۲۴۰۵۸۷۷۲هر کدام نسبت
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن(بصورت ساختمان مسکونی) به مساحت  ۲۱۲/۷۲متر مربع در قسمی از پالک * فرعی از  ۸۱۶اصلی مفروز مجزا شده از پالک * فرعی از * اصلی قطعه * واقع در شهر اشتهارد
خریداری از مالکین رسمی آقای لطفاله کمالی و اسمعیل ابراهیمی آشتیانی محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ۹۸۴ .ف
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گزارش

 ۲طال و یک نقره دستاورد تکواندوکاران ایرانی در قهرمانی آسیا
زهرا پوراسماعیل در فینال وزن  -۷۳کیلوگرم به پیروزی دست پیدا کرد و به نشان طال رسید.کرم خدابنده نیز در فینال
وزن  +۷۳کیلوگرم برابر «ژائو» از چین به میدان رفت و با نتیجه  ۲بر صفر به برتری دست یافت و مدال طال را از آن
خود کرد .علیرضا نادعلیان در وزن  +۸۷کیلوگرم در مبارزه پایانی مقابل «سونگ ژائوژیانگ» چینی با نتیجه  ۲بر صفر
مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.
توپ و تور

«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

«نیکوهمت» قهرمان شد؛

حذف قهرمان المپیک
از انتخابی تیم ملی با  ۲شکست
در جریان رقابت های انتخابی سنگین وزن تیم ملی کاراته،
قهرمان المپیک توکیو با قبول  ۲شکست از ترکیب تیم ملی
برای حضور در بازی های اسالمی کنار رفت.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا ،در جریان
رقابت های انتخابی وزن  +۸۴کیلوگرم تیم ملی کاراته برای
حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و بازی های کشورهای
اسالمی ،سجاد گنج زاده دارنده مدال طالی المپیک ،پس
از یک برد و یک باخت در دور رفت مقابل محمود نعمتی
و مجید نیکوهمت ،در نخستین مبارزه دور برگشت نیز برابر
محمود نعمتی با نتیجه  ۶بر  ۵شکست خورد و خورد تا در
 ۳مبارزه صاحب یک پیروزی و  ۲شکست شود .اما مجید
نیکوهمت با کسب  ۳پیروزی و بدون شکست به عنوان
ملی پوش کاراته ایران در بازی های کشورهای اسالمی
انتخاب شد و گنج زاده نتوانست برای حضور در این بازی
ها به تیم ملی برسد.
برای شفافیت و عدالت هر چه بیشتر در قضاوت ها ،مانیتور
بزرگی در کنار تاتامی قرار داده شد و بررسی صحنه ها همراه
با قطع مبارزه ها باعث شد زمانی بیش از حد معمول صرف
برگزاری مسابقات شود .قضاوت داوران در این رقابت ها به
شکلی بود که بازیکنان زمانی که امتیاز ضربات خود را نمی
گرفتند خواستار بازبینی فیلم می شدند و در اکثر مواقع نیز
امتیاز آن ها پس از بازبینی داده می شد!
نتایج کامل انتخابی وزن  +۸۴کیلوگرم به شرح زیر است:
محمود نعمتی  - ۷سجاد گنج زاده ۹
محمود نعمتی( ۱۰هانسوکو -بازنده)  -مجید نیکوهمت۵
مجید نیکوهمت  - ۷سجاد گنج زاده۶
محمود نعمتی  - ۶سجاد گنج زاده ۵
مجید نیکوهمت  - ۴محمود نعمتی ۲
مبارزه آخر نیز قرار بود بین نیکو همت باشد اما با توجه
به قطعی بودن قهرمانی نیکو همت ،این مبارزه برگزار
نشد .به این ترتیب نیکوهمت به عنوان نفر نخست
موفق شد به ترکیب تیم ملی برای حضور در بازی های
کشورهای اسالمی برسد.

حاشیه
بازهمشایعه؛

«پله» برای چندمین بار در ماه ژوئن
با گزارشهای تقلبی «درگذشت»

ورزشی

اصغر قلندری

تیمملی والیبال ایران طی دو هفته گذشته رقابتهای لیگ
ملتهای جهان با دو چهره متفاوت و چهار باخت و چهار برد،
در رده هشتم جدول مسابقات قرار گرفته است که مهمترین
برد تیم ما در جدال با شاگردان جان اسپرا سرمربی میداندیده
ترین آن در هفته دوم برابر تیم ضعیف
آمریکا بود و آسان ِ
کانادا بود که دیوار دفاعی کوتاهی داشت ،پاسور و لیبرو
خوبی نداشت و اکثر پاسها به استفان مار و اسکالتر ختم
میشد ،مضاف براینکه آرون راسل و گونزالس را هم در
اختیار نداشت .باخت بد تیمملی والیبال کشورمان به برزیلی
بود که اگر قبل از بازی با آمریکا این دیدار صورت میگرفت
بدون تردید بچههای ما برنده این دیدار میشدند که هم در
باد پیروزی مقابل آمریکا خوابیده بودند و هم تمام انرژی
خود را صرف پیروزی در مقابل تیم آمریکا کردند که از اهمیت
فراوانی برخوردار بود .همچنین مصدومیت علیاصغر مجرد،
میثم صالحی و جواد کریمی هم مزید برعلت شد تا در مقابل
برزیلیها کم بیاریم.
اما درمورد برخی کاستیها و شکست ملیپوشان تیمملی
جوانشده در هفته اول رقابتهای لیگ ملتها ،در پایان
مسابقات و نتایجی که بدست خواهد آمد به تجزیه و تحلیل
و عملکرد کادر فنی بویژه بهروز عطایی سرمربی تیمهای ملی
بزرگساالن و تیم ملی ( ب) خواهیم پرداخت .البته به این
نکته هم اشاره کنیم که هر گاه ملیپوشان جوان که خیلی
هم با انگیزه باال بازی میکردند شارژ روحی میشدند ،خوب
بازی میکردند ولی از لحاظ بدنسازی روی این جوانان کار
الزم نشده بود که اینمهم در ستسوم مقابل تیم برزیل
بیشتر آشکار شد که اگر در هفته سوم مقابل تیم قدرتمند
لهستان کار به ست چهارم و پنجم کشیده شود با این نقطه
ضعف بیشتر مواجه خواهیم شد .هرچند که همواره تیمملی
والیبال ایران در مقابل تیمهای بزرگ دنیا بهتر بازی کرده
است ،بخاطر داشته باشیم که با بزرگان و پرتجربههایی
که بجز ميالد عبادیپور کاپیتان تیمملی ،هیچیکاز یاران
میداندیده در مسابقات جهانی در ترکیب فعلی تیمملی
حضور ندارند بویژه ،سعید معروف (که به تنهائی یک تیم
بود) ،سید محمد موسوی ،امیر غفور ،پوریا فیاضی ،حمزه
زرینی ،شهرام محمودی ،علی مباشری ،مجتبی میرزاجانپور،
فرهاد قائمی ،فرهاد ظریف و ...با خبر شدیم که با تصمیم
بهروز عطایی و کادر فنی ،احسان دانشدوست  ،فاضل
پژومان و ابوالفضل قلی پور به جمع  14بازیکن این ملی
فراخوانده شدند تایم ملی را درهفته سوم همراهی کنند،
اسماعیل مسافر  ،علی رمضانی و محمد رضا موُذن نیز به
تهران بازگشتن د  .در هفته سوم تیم ملی باید با تیمهای
لهستان میزبان ،صربستان ،ایتالیا و تیم اسلوونی پیکار کند.
پیروزی قاطعانه تیمملی والیبال ایران در بازی چهارم که
آخرین بازی هفته دوم محسوب میشد ،دیدار با تیم کانادا

از شکست تا پیروزی

بود که جوانان سرو قامت والیبال ایران در سهست متوالی
و با نتیجه  18/25 - 25/27 - 21/25به پیروزی شیرینی
دست یافتند .در این دیدار در دو ست اول کاناداییها پا بپای
بازیکنان ایران کسب امتیاز می کردند و با اختالف ناچیز و
با وجود بازی درخشان استفان مار که خیلی تالش کرد تا
شاید مانع شکست  3بر  0برابر تیم ملی والیبال ایران شود که

معرفی شد و اسماعیلنژاد مثل همیشه با کسب امتیازات
زیاد بهعنوان امتیاز آورترین بازیکن تیمملی ایران معرفی
میشد که اینبار با کسب  15امتیاز در جای دوم قرار گرفت
ضمن اینکه اسفندیار هم میتوانست در این گزینش ها جای
داشته باشد .تیم ملی والیبال ایران در دو هفته رقابتهای
لیگ ملتها از  8بازی صاحب  4پیروزی شده و در رده هشتم

الزم به یاد آوری است ،همانطور که در بازی با بلغارستان اشاره کردیم که
اگر بچههای تیمملی کشورمان به خودباوری برسند قادر خواهند بود به نتایج
خوبی دست پیدا کنند ،در دیدار با تیمملی کانادا ،بدون استرس و پیشرفت در
زدن سرویس ،دفاع ،دریافت و آبشارهای قدرتی و سرعتی و با تسلط کامل،
خودباوری را در تکتک جوانان شاهد بودیم که امیدواریم در رقابتهای هفته
سوم نیز با همین عزم واراده با به نمایش در آوردن بازی های خوب از حیثیت
والیبال ایران دفاع کنند.
نتیجه نداد و هردو ست این بازی بسود تیم ملی کشورمان
به اتمام رسید .در ست سوم با بازی عالی جوانان به ویژه
درخشش امیرحسین اسفندیار در کنار میالد عبادیپور ،امین
اسماعیلنژاد و جلوه ،کانادائیها حرفی برای گفتن نداشتند و
سرانجام شکست سهبرصفر را پذیرفتند .ضمن اینکه برخالف
داوران ایران -برزیل که پراشتباه در قضاوت بودند کارلوس
وآدلر بخوبی از عهده داوری این بازی برآمدند .البته بشرطی
که عطائی به سایر بازیکنان جوان از جمله بردیا سعادت و امیر
رضا سرلک بیشتر اعتماد کند که از انگیزه خوبی برخوردارند.
ناگفته نماند که در بازی ایران -کانادا استفان مار با کسب
 18امتیاز بهعنوان بهترین وامتیاز آورترین بازیکن این دیدار

جدول شانزده تیمی قرار گرفته است .تیمملی والیبال کانادا با
کسب تنها  ۲پیروزی در رده چهاردهم جدول میباشد .کانادا
در آخرین بازی خود مقابل صربستان تن به شکست  ۳بر ۲
داده بود .تیم استرالیا نیز در قعر جدول قرار دارد .این نکته
راهم خاطرنشان کنیم که متأسفانه ارورسرویس های امین
اسماعیلنژاد و امیرحسین اسفندیار رو به تزاید است .تیمملی
والیبال ایران در هفته دوم با دو باخت مقابل تیم های برزیل
و بلغارستان و دو برد شیرین مقابل تیمهای آمریکا و کانادا
بکارخود پایان داد وبا این کارنامه راهی لهستان شد تا از روز
سه شنبه(  14تیرماه) بازی های سختی را مقابل تیمهای
لهستان ،صربستان ،ایتالیا و اسلوونی برگزار کند.

سوژه

با برتری دو بر صفر برابر پرتغال؛

خبر درگذشت اسطوره بیتکرار تیم ملی فوتبال برزیل برای
چندمین بار در ماه ژوئن تکذیب شد .شایعه درگذشت «پله»
که به «سلطان» شهرت دارد ،اوایل هفته جاری بالفاصله در
فضای مجازی منتشر شد و هواداران فوتبال را در سراسر
جهان در شوک فرو برد .با این حال ،تایید شده که اخبار
ژوئن  ۲۰۲۲در این خصوص کامال جعلی و تازهترین گزارش
از زنجیره گزارشهای تقلبی درباره درگذشت افراد مشهور
بوده است .پس از آنکه پیام ( R.I.P. PELEبه معنای آسوده
بخواب پله) در فیسبوک بالفاصله بعد از انتشار یک میلیون
«الیک» دریافت کرد؛ گردانندگان این صفحه فیسبوکی
گزارشی باورپذیر از درگذشت پله منتشر کرده بودند .پله
مدتها است که با بیماری دست و پنجه نرم میکند و یکی
از پزشکان معالج این اسطوره برزیلی اسفندماه سال گذشته
گفته بود «ادسون آرانتس دو ناسیمنتو» دسامبر سال گذشته
مورد بررسی قرار گرفت که یک تومور داخل روده او شناسایی
شد اما وضعیت این اسطوره هم اکنون پایدار است .او دارای
سه تومور در روده ،کبد و ریه است و به همین خاطر باید
تحت مراقبتهای ویژه پزشکی باشد».

نهمی هندبال ساحلی ایران در قهرمانی جهان
تیم ملی هندبال ساحلی ایران با برتری در آخرین دیدار به عنوان نهم مسابقات
قهرمانی جهان یونان دست یافت .ملیپوشان هندبال ساحلی ایران در آخرین دیدار
خود از رقابتهای قهرمانی جهان  ۲۰۲۲به میزبانی یونان به مصاف تیم
پرتغال رفتند و با نتیجه دو بر صفر مقابل حریف خود به پیروزی دست
یافتند .آنها با این برتری عنوان نهمی جهان را از آن خود کردند.
تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مرحله گروهی قهرمانی
جهان مقابل دانمارک و نروژ شکست خورد و مقابل
مصر به پیروزی رسید و به عنوان تیم سوم گروه
مقدماتی راهی مرحله دوم رقابتهای قهرمانی
جهان شد .شاگردان گراپیشه در مرحله دوم
این مسابقات مقابل برزیل و مصر مغلوب شدند
اما برابر پرتغال به پیروزی رسیدند .در نهایت با دو
شکست و یک پیروزی شانس حضور در میان  ۸تیم برتر
را از دست دادند .آنها در ادامه رقابتها مقابل پورتوریکو (دو
بر صفر) ،آرژانتین (دو بر یک) و پرتغال (دو بر صفر) به پیروزی

دست یافتند و عنوان نهم این دوره از مسابقات قهرمانی جهان را به دست
آوردند .رقابتهای هندبال ساحلی قهرمانی بزرگساالن جهان از  ۳۱خرداد تا ۵
تیر به میزبانی هراکلیون یونان دنبال شد و تیم ملی ایران با ترکیب جواد
صادقی ،شهریار حسینی ،حسین رحمتی ،پارسا دهقانی،
مسلم کاظمی ،علی پیرزاده اهوازی ،وحید عربزاده،
میالد حمیدیفر ،امین کاظمی و مهدی رزاق پور
راهی این رویداد شده بود .آنتونیو گرا پیشه
پرافتخارترین مربی هندبال ساحلی جهان
هدایت تیم ملی ایران را در دهمین دوره
مسابقات قهرمانی جهان بر عهده داشت.
همچنین سید حسن افتخاری (مربی)،
غالمحسین نکویی (سرپرست) و رضا
سرسنگی (تراپیست) دیگر اعضای کادر تیم
ملی هندبال ساحلی بزرگساالن ایران را در رقابتهای
قهرمانی جهان  ۲۰۲۲را تشکیل میدادند.

ورزشی

زمان ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال مشخص شد
دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت :از  ۱۴تا  ۲۰تیرماه زمان ثبت نام متقاضیان و کاندیداها در فدارسیون است .در مدت یک هفته
تعیین شده ،همه متقاضیان با مراجعه به سامانه برخط فدراسیون برای برگزاری مجامع میتوانند درخواست شان را برای شرکت
در پستهای مد نظر ارایه کنند و پس از آن و در مهلت یک هفتهای یاد شده و پس از ثبت نام در سامانه و طبق اساسنامه
برای تحویل اصل مدارک و مستندات در محل فدراسیون حضور پیدا کرده و آن را تحویل دبیرخانه مجمع دهند.

داستان جلد

ِ
تصمیمات اینروزهای آبیها؛
باب رفتارها و
در ِ

آیا «استقالل» طعم کامیابی دوباره را خواهد چشید؟
با گذشت  ۵روز از انتخاب
عبداهلل دارابی
سرمربی «استقالل» ،نهتنها
خبری از انتخاب دستیار ایرانی،
تمدیدیها و خرید بازیکنان جدید نشده؛ بلکه هنوز هم
سرمربی جدید به ایران برنگشته است ،نکتهای که عالوه
بر آنکه جای سوال دارد ،بر بیم و نگرانیهایی که پیرامون
شرایط اینروزهای آبیها در مطالب گذشته بیان شد،
میافزاید!
چرا سرمربیای که هیچ آشنایی با تیم جدید خود
ندارد؛ بجای حضور سریعتر و گرفتن عنان کار به
دست ،هنوز به ایران برنگشته است و اینچنین
فرصتها را هدر میدهد و ما هم به او اجازه اختیار
میدهیم؟ چرا مدیران در یارگیری تعلل میکنند؟ اگر
توجیهشان ،یارگیری طبق خواست سرمربی است؛
اوال :چرا سرمربی در بازگشت تعلل کرده؟ ثانیا :چرا
یک ماه پیش و قبل از انتخاب سرمربی ،با برخی
بازیکنان مذاکره نمودند؟ اگر توجیه مدیریت ،عمل
در سکوت و با چراغ خاموش است؛ پس این چه
قرائتی از سکوت است که برخی مسئوالن باشگاه در
چند روز اخیر ،شبکههای تلویزیونی را برای گفتوگو
درنوردیدهاند؟ چگونه حرکت بر مدار چراغ خاموش
بود ولی اطالع و اقدامات بیرونی مانع توافق با
اولویتهای خارجی و داخلی سرمربیگری استقالل
شد؟ ایکاش چراغها را روشن میکردید تا اطراف را
بهتر ببینید و مسیر بهتری را برگزینید! آقایان! رقبایی
که تا چند وقت دیگر استقالل باید یک فصل با آنها
رقابت مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد ،تا بن
دندان مسلح شدهاند و استقالل هنوز ساز و برگی در
خور این رقابت فراهم نکرده است! بخش عمدهای
از توفیق یک باشگاه در فصل نقلوانتقاالت رقم
میخورد و آن که از این بازار با چنته پرتری برگردد،
امید موفقیتش بیشتر میگردد.

آغاز سال  ۱۳۶۹بود و مرحوم «منصور پورحیدری» که
میدید چندین سال است استقالل قافیه را به رقیب
پرمهره سنتی واگذار میکند؛ در فصل نقل و انتقاالت
دست به کار شد و با افزودن لژیونرهای باتجربهای
چون «شاهین بیانی» و «چنگیز» به جمع «شاهرخ
بیانی» و مرحوم «احدی» و جوانانی چون «عابدزاده»،
«فنونیزاده» و «سرخاب» ،تیمی بست که در اولین
گام ملوان مدعی را در هم کوبید و سپس در فینال
با شکست رقیب دیرینه -پس از سالها -قهرمانی
اولین دوره جام باشگاههای ایران -لیگ قدس -را
به نام استقالل سند زد و درسال  ۱۳۷۰تیم قهرمان
را با بازگرداندن «نعلچگر» و «نامجو» و آوردن چند
جوان زبده چون« :موسوینیا»« ،ماجدی»« ،عالمی»
و ...غنیتر کرد تا قهرمانی باشگاههای آسیا و تهران
را تو امان نصیب استقالل کند و اینگونه استقالل
رویایی آن دوران را ساخت.
سال  ۱۳۷۸هم وقتی استقالل را از «سکومورخوف»
فقید تحویل گرفت و متحول ساخت؛ هرچه به

پایان لیگ میرسیدیم همگان افسوس میخوردند
که ای کاش منصورخان زودتر آمده بود تا به جای
نائب قهرمانی ،قهرمانی لیگ را کسب می کردیم!
با آن تیم متحولشده قهرمان جام حذفی شد
اما برای فصل بعد چنان تیم را قویتر کرد که
لژیونر شدن «داریوش یزدانی»« ،سهراب بختیاری
زاده»« ،محمدرضا مهدوی» و «فرهاد مجیدی» نیز
خدشهای به استقالل برای کسب قهرمانی ایران
وارد نکرد!
مسلما مدیر باتجربهای چون مصطفی آجورلو،
اهمیت این دوران را به خوبی لمس کرده و
میداند؛ اما چرا تاکنون عکس آن را شاهدیم،
پرسشی است که یا باید خود پاسخ دهد یا گذشت
زمان ،جوابش را عیان سازد .آن چه اما نمیتوان
منکر شد :تعلل در حضور سریعتر سرمربی ناآشنا
به تیم جدید و فوتبال ایران و توشه کمبهره از بازار
نقل و انتقاالت ،پیامدش فقط به سود رقبایی است
که هرروز مجهزتر از روز قبل میشوند.

مکث

بندهای عجیب در قرارداد خرید جدید پرسپولیس؛

«صادقی»  ۲۰میلیاردی؟
خرید جنجالی بازار نقل و انتقاالت تابستانی
پرسپولیس بندهای عجیب مالی در قرارداد یک
ساله خود دارد که یکی از آنها دریافت چند میلیارد
تومان به شرط حضور در  ۵۰درصد بازیهاست!
باشگاه پرسپولیس فعالیت نقل و انتقاالت
تابستانی خود را در حالی آغاز کرد که طبق مصوبه
هیأت مدیره ،سقف  ۱۲میلیارد تومان برای جذب
بازیکنانی که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی
ایران را دارند در نظر گرفت.
«مهر نوشت» :از این رو «رضا درویش» -مدیرعامل
باشگاه -پرسپولیس توانست علیرضا بیرانوند و
سروش رفیعی را به این تیم باز گردانده و با مرتضی
پور علی گنجی ،دانیال اسماعیلی فر و گئورگی
گولسیانی قرارداد ببندد .درویش پس از جذب
ستارههای اسم و رسم دار فوتبال باشگاهی
کشور سراغ پدیده مسابقات فصل گذشته
هم رفت تا «سعید صادقی» را که
در آخرین اردوی تیم ملی ایران
حضور داشت و بیشترین تعداد
پاس گل را در فصل گذشته
نیز داشت به خدمت بگیرد.
صادقی که پیشنهاد
همزمان از استقالل تهران
داشت چند روزی را در
امارات پشت سر گذاشت تا

پیشنهاد از این کشور را نیز بررسی کند اما مبلغ
پیشنهادی آنها پایین بود تا صادقی قید دریافت
دالر را زده و در تهران بازار گرمی خود برای گرفتن
میلیاردهای بیشتر را ادامه دهد .یحیی گل
محمدی سرمربی پرسپولیس نیز از نرفتن صادقی
به امارات استقبال کرد و در تماس با او به وی
اطمینان داد در صورت عدم مصدومیت میتواند
در ترکیب اصلی بازی کند .گل محمدی برای
اینکه خیال صادقی را راحت کند قول حضور وحید
امیری در دفاع چپ را داد و هیچ بازیکنی را هم
به خدمت نگرفت تا جا برای حضور صادقی باز
شود.اصرار سرمربی پرسپولیس به صادقی و
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس باعث شد
تا دو طرف بار دیگر پای میز مذاکره
بروند اما مدیر برنامههای این بازیکن
درخواست مبلغی را کند که نیاز
به مصوبه جدید هیأت مدیره
پرسپولیس داشت.

درویش برای اینکه خطای حقوقی نکرده باشد سقف
 ۱۲میلیارد تومانی را به صادقی پیشنهاد داد اما
بندهای مالی در قرارداد او گنجاند تا او را تبدیل به
ت ترین بازیکن نقل و انتقاالتی پرسپولیس
گران قیم 
کند .در آپشنهای مربوط به قرارداد صادقی گزینههایی
همچون میزان حضور در بازیهای فصل این تیم
(حدود نصف مسابقات فصل) ،میزان رضایت سرمربی،
تأثیرگذاری فنی در تیم و… وجود دارد که این بازیکن
بابت آنها  ۴میلیارد تومان غیر از مبلغ قرارداد اصلیاش
دریافت میکند.صادقی در حالی پای برگه قرارداد
یکساله قطعی با پرسپولیس را امضا کرد که یکی از
هواداران متمول این باشگاه که در خارج از کشور
حضور دارد همچون سایر خریدهای تابستانی
پرسپولیس حاضر شده است مبلغ عجیب ۴
میلیارد تومانی را به او بپردازد تا این بازیکن
با مبلغی نزدیک به  ۲۰میلیارد تومان به
پرسپولیس بپیوندد .رقمی غیر
قابل قبول برای بازیکنی که
درخشش او تنها به واسطه چند
پاس دادن در فصل گذشته
رقم خورده و نه موفقیتش
تداوم داشته و نه سابقه
زیادی در تیم ملی دارد و
نه این که امتحانش را در
تیم های بزرگ پس داده است.
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اندرحکایت فعالیت مربیهای موقت
برای تیمهای ملی؛

وقتی فدراسیون اجازهی عقد
قرارداد رسمی ندارد!
انتخابهای موقت در فدراسیون
فاطمهابراهیمی
فوتبال ،راهکارهایی کوتاه مدت برای
حل معضالت اینفدراسیون در غیاب
آقای رئیس است.بعد از چند روز و درحالی که تمام رسانهها
از نام مریم آزمون بهعنوان جانشین سرمربی سابق تیمملی
پردهبرداری کرده بودند ،سرانجام فدراسیون هم در سایت رسمی
خود از آزمون بهعنوان سرمربی تیمملی بزرگساالن فوتبال زنان
نام برد .اما این یک معارفهی رسمی نبود ،فدراسیون در چند
پاراگراف و در میان توضیحات برنام ه تیمملی نام آزمون را
بهعنوان سرمربی تیمملی اعالم کرد .گرچه چگونگی این معارفه
چندان هم دور از ذهن نبود ،مطابق گمانهزنیها مریم آزمون
مربی موقت تیمملی برای هدایت در مسابقات کافا است و تا
زمان مشخص شدن رئیس فدراسیون و به حد نصاب رسیدن
اعضای هیئت رئیسه ،هدایت تیمملی را به صورت موقت بر
عهده دارد.شهره موسوی نایب رئیس زنان فدراسیون ماههاست
که بدالیل غیر فوتبالی در زندان به سر میبرد و بخش زنان
فدراسیون فوتبال بدون سرپرست رها شده .در این اوضاع
نابسامان تیمملی فوتسال زنان هم بدون سرمربی به حال خود
رها شده و فروزان سلیمانی چندین ماه است که بدون عقد
قرارداد هدایت این تیم را به عهده دارد ،تیم ملی فوتسال ایران
هم تحت هدایت موقت و بدون قرارداد فروزان سلیمانی به
مسابقات کافا اعزام شد و پس از آن حدود  ۵ماه است که هیچ
اردویی برپا نکرده و حاال بنظر میرسد مشابه این اتفاق درمورد
آزمون و تیمملی فوتبال تکرار خواهد شد.
شایان ذکر است؛ در بخش آقایان هم اوضاع چندان مساعد
نیست و هدایت تیمملی جوانان بدون عقد قرارداد به صمد
مرفاوی سرمربی سابق استقالل واگذار شده که در آخرین سابقه
مربیگریاش  ۶سال قبل با صبای قم به لیگ یک سقوط کرد.
فدراسیون بدون رئیس و به حدنصاب رسیدن اعضای هیئت
رئیسه اجازهی عقد قرارداد رسمی با مربیان تیمملی را ندارد و به
نظر میرسد انتخابهای موقت ُم َس ِکنهای کوتاه مدتی هستند
بر زخمهای عمیق این روزهای فوتبال.

حاشیه
سرنوشت مبهم «نایبرئیس سوم» فدراسیون فوتبال؛

تالش برای حفظ کرسی یک بازداشتی؟
فدراسیون فوتبال در حالی برای ثبتنام کاندیداهای انتخابات
این فدراسیون اطالعیه صادر کرده است که صحبتی از ثبتنام
نایبرئیس سوم در میان نیست«.تسنیم» نوشت« :شهره
موسوی» -نایبرئیس سوم فدراسیون فوتبال -که از سوی
«شهابالدین عزیزی خادم» به مجمع  10اسفند ماه  1399معرفی
شده بود ،بیش از دو ماه است بهاتهام کالهبرداری شبکهای
در بازداشت بهسر میبرد ،نایبرئیسی که از ابتدا نیز حضورش
در فدراسیون فوتبال جای نگرانی داشت و بسیاری با توجه به
سابقه او در باشگاه بادران این حضور را حاشیهساز میدانستند،
کما اینکه در نهایت این نگرانیها رنگ واقعیت گرفت و فعالیت
شبکهای موسوی در پرحاشیهترین روزهای فدراسیون فوتبال
گریبانگیر این مجموعه شد.حاال که فوتبال تا حدودی رنگ
آرامش به خود گرفته است و قرار شده  8شهریور ماه نیز انتخابات
آن برای مشخص شدن تکلیف فدراسیون فوتبال برگزار شود،
یک نکته از چشم بهدور مانده است ،حسن کامرانیفر دبیرکل
فدراسیون فوتبال درباره انتخابات  8شهریور ماه و ثبتنام
کاندیداها اعالم کرده است که انتخابات برای چهار پست هیئت
رئیسه در سمتهای رئیس ،نایبرئیس اول و دوم و همچنین
نماینده باشگاهها صورت خواهد گرفت و اشارهای به وضعیت
نایبرئیس سوم نشده است.جلسات دو ماه اخیر هیئت رئیسه
فدراسیون فوتبال در شرایطی برگزار شده است که شهره موسوی
یا در این جلسات حضور نداشته یا از طریق اینترنتی در جلسات
حضور پیدا کرده است ،آنهم در حالی که اگر عضوی از هیئت
رئیسه در چهار جلسه متوالی غیبت داشته باشد ،پست او
بالتصدی میشود و فردی دیگر باید جایگزین شود.
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لیگ یک و حکایتهای  ۱۸تیم؛

امیر کریمی

رقابتهای لیگ دستهیک در حالی با صعود «ملوان بندر
انزلی» و «مس کرمان» به پایان رسید که از ابتدای اینفصل
پایان آن ،نکات جالب و حائز
تا لحظه دمیدهشدن سوت ِ
اهمیتی در مورد تیمهای حاضر در آن چه از بُعد فنی و چه
مسائل حاشیهای وجود داشت که قابلبررسی است و در
ادامهی این گزارش به آنها میپردازیم .اما دیگر تیمهای
شاهین بوشهر و ماشینسازی عمال باید سال بعد را در
مسابقات لیگ دسته دوم کشور سر کنند و جای پرسش
از متولیان این دو تیم و مسئوالن استانی آنها باقی است
که چه بر سر این دو تیم با هویت فوتبال ما آمده که باید
با سقوطی آزاد اینچنین مسیر نابودی را طی کنند!؟ گرچه
در بین تیمهای رایکا ،سایپا و ویستاتوربین گزینه سوم
شانسهای اصلی سقوط از جدول تا روز آخر وجود داشت
که در نهایت قرعه به نامِ شاگردان میالد بالدی افتاد .در
ابتدا اینکه در بین این تیمهای پایینجدولی ،چرا سایپا
تا این حد افول کرده که خود جای پرسش دارد ،البته سوء
مدیریت و انتخابهای اشتباه شاید یکی از دالیل ای ن شرایط
نامساعد است .اما نکته قابلتامل در این فصل ،باید نوع نگاه
در بحث قانونگذاری و اجرای درست دستورالعملها باشد
که همهی تیمها باید به قانون احترام بگذارند ،برای مثال،
جدا از مقولهی تکراری شرطبندی ،مبحث عدمحضور چند
تیم در هفتههای پایانی به شهر مسابقه بود که میتواند
سالمت رقابتها را تحتتاثیر قرار دهد.
سقوطیهای ریش هدار
از همان ابتدای فصل مشخص بود که عدمحمایت از
شاهینیهای بوشهر اوضاع را برای این تیم سخت خواهد
کرد و در نهایت خیلی زود این تیم ریشهدار پرونده خود
را در این فصل بسته دید .دقیقا همین اتفاق با مشکالت
مالی و بسته بودن پنجره نقلوانتقاالت برای ماشینسازی
افتاد و این تیم را به ورطه سقوط کشاند .اما اینکه چرا در
فوتبال ما با تیمهای ریشهدار برخوردهای سلیقهای میشود
هم جای پرسش دارد .در آذربایجان شرقی که مشخصا
فوتبال استان لقب گرفته بود و
ماشینسازی فرزند ناتنی
ِ
تمام اذهان به تراکتور معطوف است ،در بوشهر هم ظاهرا
اختالف سلیقه مسئولین طرفدا ِر ایرانجوان با شاهین باعث
این نقصان بزرگ شد.
شرایطِ متفاوت ملوان و مس در آینده؛ صعود اصیلها
روزهای سخت ملوان حاال با صعود به لیگ برتر شروع
شده است .نبودن منابع پایدار مالی در آن خطه و تقابل
و رقابت با تیمهای لیگبرتری و رقمهایی که فاش
میشود شاید چارهای برای ملوانان نمیگذارد جز اعتماد
به نیروهای بومی خودشان .اما قاعدتا حال کرمانیها
نسبت به گیالنیها بعد از صعود بهتر است و احتماال در
آینده هم همینطور خواهد بود ،آنهم برای همان تفاوت
س کرمان
ملوان بندرانزلی و م 
مسائل مالی .اما 
نقدینگی و
ِ
که دو تیم باشخصیت و اصیل لیگیک امسال بودند که
در نهایت صعودشان قطعی شد .در کل حضور تیمهایی
چون ملوان و مس در سطح لیگیک در حقیقت به
اعتبار بازیها میافزاید و حاال باید دید این دو تیم در
سال بعد با چه هدفی حضور پیدا خواهند کرد و بازهم
تکرار اینموضوع که برای مِ سیهای کرمانی شاید به لحاظ
داشتن منابع مالی مناسب حضور در لیگبرتر با شرایط
متفاوتتری نسبت به ملوانیها رقم بخورد .چراکه کادر
مدیریتی و فنی ملوان هم بهتر از همه میدانند شرایط
حضور در لیگبرتر و هزینههای آن به مراتب متفاوتتر
از لیگیک است نداشتن منابع مالی مطلوب در استان
گیالن احیانا میتواند آنها را در فصل بعد دچار مشکل کند.
پایان تلخ بادران
ِ
اما کنارهگیری بادرانی که سال پیش در قدم آخر از
صعود جا ماند هم از نکات عجیب این فصل بود .چراکه
منحلشدن تیمی متمول با مدیرانی که آمال و آرزوهای
زیادی را در فوتبال ایجاد کرده بودند و در چند فصل اخیر
جزو مدعیان صعود بودند فقط در فوتبال ما دیده میشود

ِ
ســقوط اصیلها
صــعود و

و الغیر.
شمس آذر قزوین؛ تازهواردی با عملکرد قابلقبول
اما تازه واردترین تیم فوتبال امسال دقیقا جایگزین همین
بادرانی شد که در باال خیلی کوتاه وصفش داده شد .این
ک کرمپو ِر ناآشنا به شرایط فوتبال ایران بهعنوان
تیم با پژوا 
سرمربی استارت زد ،هرچند در یکی دو هفته اول حتی از
لحاظ حضور در مسابقات دچار مشکل بودند اما در نهایت
شرایط برای شرکت کردن این تیم شکل گرفت ،اما مسئله
مهمتر صبر و حوصله مدیران تیم و ایستادگی پای کار
ک کرمپوری بود که نتایج ضعیفی را کسب کرد ،در
پژوا 
نهایت آمدن سعید دقیقی پیشکسوت قزوینی به این تیم
هرچند شاید دیر بود -اما دقیقی توانست این تیم را ازخطر فانوسبدستی و سقوط نجات دهد و عمال قزوینیها
را از بحران افتادن در همان سال اول حضور در لیگ یک
فوتبال خارج کند.
انتخابی جالب در ساوه
خوشه طالیی ساوه که پیش فصل خوبی را تجربه نکرد
و در روزهای آخر با انتخاب داوود مهابادی کار را شروع
کردند .اما روزگار ساوجیها آنچنان که باید و شاید خوب
پیش نرفت و کار خوشه طالیی و کادر فنی به جدایی
کشید .نداشتن امکانات مناسب در ساوه و عدم حمایت
مسئوالن آن خطه ،کار را از بُعد مالی برای مالکان آن تیم
سخت کرده بود .آمدن وحید بیاتلو و دو هفته ماندن در
مقام سرمربیگری این تیم هم در نهایت با استعفای او
مواجه شد و در یک اقدامی جالب توجه و عجیب وحید
حکیمی سرپرست تیم بهعنوان سرمربی معرفی شد و
ظاهرا براساس شنیدهها برای فصل بعد هم با این تیم
تمدید کرده است .حاال اینکه چطور و چرا مربیان نامآشنا
در این تیم نتوانستتد نتایج درخوری بگیرند و عطای کار
در آن را به لقایش بخشیدند هم جالب است.
اعتماد به رزاقی در بوشهر
اما پارسجمیها این فصل را با ایما ن رزاقیراد ،مربی
سال گذشته این تیم شروع کردند .چند هفته اول و
شکستهای عجیب این تیم کمی شرایط را برای تیم و
کادرفنی آن سخت کرده بود اما انصافا نتایج بعدی این
تیم نشان داد که پارسجمیها و رزاقی تواناییهای
ساختن یک تیم را حتی برای صعود دارند ،هرچند شرایط
ملوان و مس کرمان طوری بود که جمیها را در کورس
نگه نمیداشت .اما نکته جالب در این تیم اعتماد و تداوم
کار با ایما ن رزاقی بوده که صد البته آنها جواب این اعتماد
را هم گرفتند و ایمان رزاقی هم توانست جواب اعتماد آنها
را به شایستگی بدهد و چه بسا اگر سال بعد هم با همین
شرایط ادامه دهند دقیقا یکی از مدعیان صعود از همان
هفتههای ابتدایی باشند.

خانه بدوشی استقالل خوزستان
ب بختیاریزاده و داوود
خوزستانیها که بعد از سهرا 
س پورموسوی فصل را تمام کردند.
مهابادی حاال با سیرو 
یک نکته جالب توجه اینکه در استان فوتبالخیزی چون
خوزستان این تیم باید بازیهای داخل خانه خود را در
خرمآباد برگزار کند .اینکه واقعا مسئوالن این باشگاه
پرهوادار و مسئولین این استان چرا و چگونه به این نتیجه
رسیدهاند که نمیتوانند درهیچ شهری از این استان بازی
را برگزار کنند هم در نوع خود جالب است .در هر صورت
حق استان خوزستان انصافا این شرایط آنهم در سطح
لیگ یک نیست.
خیبر؛ همچنان اسیر تصمیمات خلقالساعه
وصف خیبریها کار دشواری است ،چراکه حاال آنها یکی
از متمولترین تیمها حداقل در سطح لیگ یک هستند و
خریدهای گرانقیمت و ریختوپاشهای زیادی داشتهاند
و عالوه بر همه اینها یکی از تیمهای پرهوادار در فوتبال
ما نیز هستند .تعویض سهمربی آنهم به این صورت که
در پیش فصل وقتی با محسن عاشوری تیم بسته سود و
فقط چند هفته ابتدایی را با او سر شود هم از شاهکارهای
مدیریتی خیبریهاست و جالبتر از آن سپردن تیم به
عبداهللویسی که خود عاشوری جایگزین او در فصل قبل
شده بود هم از دیگر عجایب تصمیمگیری در حوزه این
باشگاه است و در نهایت رسیدن به فراز کمالوند و از دست
دادن راحت مثل آب خوردن جامحذفی و بردهای دیر
هنگام با او نتیجهای جز حسرت برای دوستداران این تیم
نخواهد داشت .بنظر میرسد خیبریها بیشتر از خریدهای
بازیکن و مربی باید به فکر تصمیمات مدیریتی ین تیم
باشند تا احتماال جواز صعود به لیگبرتر را بدست اوردند
وگرنه این َره برای آنها همچنان به ناکجاآباد است.
قشقایی؛ تیمی بدون سرمربی
یکی از جالبترین تیمهای حال حاضر لیگ ،قشقایی
شیراز است .تیمی که با مهرداد خادمی در پیش فصل
شروع کرد و بعد از بازی اول با مهدیرجبزاده ادامه داد و
رجبزاده آن را در هفتههای اول تا به صدر جدول رساند اما
در نهایت با جدایی رجبزاده در همان هفتههای ابتدایی
در حالیکه حال تیم او خوب بود ،این تیم بدون سرمربی به
رده خود ادامه میدهد .اینکه قشقاییها چرا فکر سرمربی
برای خود نبودند در نوع خود جالب بوده و هست .در هر
صورت شرایط قشقایی خیلی هم این فصل بعد از رفتن
مهدی رجبزاده چنگی به دل نزده و آنها کم و بیش از
گزینههای سقوط هم بودند.
رفت و برگشت در رایکا
رایکاییها که با پیروز قربانی سرمربی که توانست فصل
پیش از این به کمک این تیم بیاید و سهمیه مازندران را

حفظ کند فصل را شروع کردند و به ناگاه در اواسط فصل
با اختالف پیش آمده بین مدیران این تیم و سرمربی
شرایط حضور قربانی در این تیم سخت شد و در نهایت
کار به جدایی دو طرف رسید اما جالبتر از این جدایی
انتخاب سرمربی بعدی بود .علی لطیفی که ید طوالیی
در انداختن تیمها دارد بهعنوان سرمربی انتخاب شد و
در نهایت با باختهای متعدد در عرض چند هفته مجبور
به استعفا شد و انتهای این داستان بازگشت دوباره پیروز
قربانی به این تیم بود که نوسان عجیبی در نتیجهگیری
این تیم ایجاد کرد و تا روز آخر در انتهای جدول برای بقا
این تیم دست و پا میزد .و با خوشاقبالی محض در روز
آخر در لیگیک ماندگار شد و حاال برای فصل بعد شرایط
سختتری هم برای آنها خواهد بود .بدون تعارف آنها هم
از خطه شمال کشور هستند و منابع مالی شرایط سختی
را برای این تیم رقم زده است .در هر صورت انتخابهای
غلط در تصمیمات کالن مدیریتی و نداشتن توان مالی
باال هر سال روزهای دشوارتری را برای این تیم به ارمغان
آورده است.
سایپا و ماندنی دراماتیک در جدول
شاید ابتدای فصل سایپا را مدعی اصلی صعود میدانستیم
و صعودی دراماتیک را برای آنها متصور بودیم ،اما حاال
وصف نیفتادن این تیم را داریم .سایپاییها در این فصل
بیشترین ضربه را از مدیریت خوردند ،انتخاب ابتدای
فصل آنها سعی د اخباری تیمی را جمع و جور کرده بود
که احتماال نگاه آن تیم به نیمفصل دوم بود هرچند آمار
امتیازات بدست آمده او در بین مربیان یکی دو فصل اخیر
از همه باالتر بوده ،حتی از ابراهی م صادقی و فرازکمالوند.
اما عدم مدیریت مناسب و شاید اشتباهات محاسباتی
و انتخابهای غلط و استراتژی یک بام و دوهوای
آنروزهای سایپاییها کار را برای این تیم برای بقا تا روز
آخر رساند ،امیدروانخواه که در بین نیمفصل قول سایپایی
متفاوت را داده بود در نهایت به سمت دربهای خروج
راهنمایی شد ،تا نهایتا حمید درخشان جایگزین او شود
و شاید با خوش شانسی و کمی تدبیر روز آخر جشن
ماندن در لیگیک را در دستگردی تهران بگیرند .شاید اگر
مدیریت وقت سایپا به انتخاب اول فصل خود اطمینان
میکرد حاال با سعیداخباری باید به فکر بستن تیم خود
برای لیگبرتر بود.
ویستا توربین؛ بیتجربه و ناکام
اگرچه ایرادهایی به کادرفنی این تیم وارد است ،اما نهایتا
شاید شرایط این تیم را بتوان در بیپولیها و سختیها
و نداشتنهای مالی و ابزاری خالصه کرد .تیم جوان و
جویای نام ،تیمی که اولین حضور خود را در لیگیک
تجربه کرد و در نهایت در روز آخر سقوط کرد.
پدیدهای به نام استقالل مالثانی
تیمی که نقطه عطف فوتبال آنها در بازی با ملوان بود،
تیمی که در نیمفصل دوم کال نمیباخت و باج به هیچ
تیمی هم نداد .حاال شاید تفاوت مربیان در اینجا مشخص
شود .ابراهی م اشکش که اوضاع مالی تیم او شاید به
خریدن آبمعدنی نهایتا ختم میشد با تمام داشتههای
خود روحیه جنگیدن و جنگطلبی را در تیم خود تزریق کرد
و به هر صورتی بود گلیم این تیم را از آب بیرون کشید.
بدونتعارف باید این موفقیتها را یه یک خیمه توصیف
کنیم اشکش را ستون آن باید نامید که با تمام مشکالت
توانست کار را برای این نماینده مظلوم خوزستان دربیاورد.
آرمانگهرسیرجان؛ نه خیلی باال ،نه خیلی پایین
اما قاسمشهبا با این تیم هرچقدر در پارهای از بازیها
نتیجه میگیرد اما هیچ وقت بهعنوان یک مدعی نتوانسته
خود را مطرح کند ،هرچند آنها هم از مشکالت مالی
شکوهها داشتند.
س شهربابک؛ سربلند در اولین تجربه
م 
برای مِ سیهای شهر بابک یکی دیگر از تیمهای کرمانی
حاضر در لیگیک ماندن در کمر جدول راضی کننده باشد.
وحیدرضایی مربی کاربلدی که در حین جوانی تجارب
خوبی را اندوخته و این تجربهها میتواند در فصول بعدی
به کمک او و تیمهای تحت نظر او بیای د مطمئنا از این
تیم و کادرفنی آنها اگر روال به همین گونه پیش رود
بیشتر از اینها در اینده خواهیم شنید.

