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دفـــاع بد

بیم و امید در تکواندو ایران؛

کشتی،آفتابیکه همچنان خواهد درخشید؛

کشتی نیاز به بودجهکافی دارد

بیانیهاصغر فرهادیدرباره
افتد
پرده بر
گر
«قـهرمان»
حواشی

باتوجه به اتفاقات ناخوشایند
مجمع فدراسیون کشتی؛

اعاده حیثیت «عبدهللا عزیزی»
در نشست خبری هیات داوران جشنواره فیلم «کن»؛
علیه دبیر؛

«مدیرعامل ابشگاه هشید اوریک اسالمهشر»
در گفتوگو اب «دنیای هوادار» مطرح کرد:
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سرانجام ارز ترجیحی
دارو چه شد؟

کلکسیون شعارهای خونآلود!

نگاهی به سریال «بازی مرکب»
به بهانۀ ساخت و پخش فصل تازه؛
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دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویـــژه
«اســـرافیل صالحی»که  ۹تیر ماه  ۱۳۶۱در ســـرپل ذهاب
به مقام شـــامخ شـــهادت نائل گشـــت را گرامی میدارد.

گزارش

رسمقاهل

سرانجام حذف ارز ترجیحی دارو چه شد؟

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

واقع ًا «کرم از خود درخت است»!؟
درید ه شدن مرگبار اخیر کودک  ۴ساله قمی ,اولین مورد از
کودککشی توسط سگهای ولگرد نبود؛ گاهی مدعیان حقوق
حیوانات و سگها در نهایت وقاحت در واکنش به حمله
سگها به شهروندان به صراحت مدعی میشوند «کرم از خود
درخت است!»
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تسنیم؛ حادثه دلخراش
دریده شدن گلوی پسر بچه  4ساله در شهر قم بار دیگر خطر
سگهای ولگرد را به مسئوالن امر و عموم مردم گوشزد کرد
و بار دیگر ،عمق خطری که با آن روبهرو هستیم را نشان داد.
سالهاست که کارشناسان دلسوز حوزه محیط زیست درباره
دخالتهای انسان در طبیعت و چرخه زندگی سگها هشدار
داده و راهکارهای مهار گلههای سگ ولگرد که به گفته برخی
کارشناسان تعداد آنها از  2میلیون قالده هم در کشورمان
گذشته است را به مسئوالن خاطرنشان میکنند اما به نظر
گوش شنوایی برای این هشدارها وجود ندارد!
درید ه شدن مرگبار اخیر کودک  4ساله قمی ,اولین مورد از
کودککشی توسط سگهای ولگرد نبود و مرگ یاسین 4.5
ساله در بیرجند و متین  5ساله در بابل موارد دیگری از این
واقعه هولناک هستند؛ حمله سگهای ولگرد بیش از سایرین
متوجه این گروه سنی میشود و این کودکان بیدفاع هزینه
سوءمدیریت ارگانها و ارضای حس انساندوستانه برخی
مدعیان حقوق حیوانات را پرداخت میکنند .به گفته دکتر
«بهزاد امیری» -رئیس اداره کنترل و مقابله با بیماریهای
مشترک انسان و حیوان وزارت بهداشت -هر ساله بیش از 234
هزار مورد حیوان گزیدگی در کشور ثبت میشود که بیش از 90
درصد این حیوانگزیدگیها توسط سگهاست!
این حیوانگزیدگیها منجر به انتقال بیماریهای مشترک بین
انسان و سگ میشود که کشندهترین این بیماریها هاری
است؛ هاری بیماری  100درصد کشنده است که به گفته دکتر
«علیرضا سازمند» -استادیار انگلشناس دانشگاه بوعلی سینا-
مقابله با آن برای کشور ساالنه  62میلیون دالر هزینه دارد!
در حالی که گزارشات از حمله و گزیدگی مردم و بهویژه
کودکان توسط سگهای ولگرد به طور روزانه در حال افزایش
است ،همچنان شاهد کارشکنیهای شهرداریها و در کنار
آن غذارسانی شبکهای به سگها در مناطق مختلف کشور
هستیم و گاهی هم که صدای اعتراض شهروندان از پرسه
زدن سگها در شهرها بلند میشود و رسانهها این اعتراض
را به گوش مسئوالن میرسانند ،عدهای که خود را حامی
حیوانات مینامند ،میگویند این سگهای گرسنه ،کاری به
انسان ندارند و فقط با پرسهزنی در شهر به دنبال سیر کردن
شکم خود هستند!
حامیان دروغین حقوق حیوانات که همواره از مخالفان
سرسخت مهار جمعیت سگهای ولگرد هستند حتی از به
کار بردن کلمه «ولگرد» برای سگها به خشم میآیند و نام
«بالصاحب» را برای این دسته مناسبتر میدانند! این افراد بر
این باورند که انسانها با توسعه شهرها به زیستگاه حیوانات
تجاوز کردهاند و اکنون نباید از آنها بترسند بلکه باید به هر
طریقی که شده شکمشان را سیر کنند! حساسیت این افراد
نسبت به سگهای ولگرد در حالی است که آنها نسبت به آزار
و حتی مرگ همنوعان خود توسط سگها بیتفاوتند و گاهی
در نهایت وقاحت در واکنش به حمله سگها به شهروندان به
صراحت مدعی میشوند «کرم از خود درخت است!»
جالب این جاست که افراد به اصطالح حامی حقوق حیوانات
این حمایت را تنها محدود به سگها میدانند و در مقابل
گزارشات مکتوب و متعددی که از حمله گلهای سگهای
ولگرد به یوزپلنگ ,توله پلنگ ,گراز ,آهو و  ...فقط چشمان خود
را میبندد و با خونسردی از کنار آن میگذرند! این چشمپوشی
در حالی است که بسیاری از این گونهها در اکوسیستم
جایگاهی به مراتب باالتر از سگ دارند و در واقع سگها،
مهاجمان زیستگاه این حیات وحش هستند.
در مقابل همه این خسارات وارده به شهروندان ,حیات
وحش ,داغدار شدن خانوادهها و تحمیل هزینههای سنگین
به کشور ,سازمانهای مسئول بهویژه شهرداریها باید
پاسخگوی عملکرد خود در مقابل عدم مدیریت پسماندهای
شهری و جمعآوری و نگهداریهای سگهای ولگرد
باشند و باید مشخص شود که چرا با وجود تأکید اساتید
برجسته دانشگاهی ,وزارت بهداشت ,سازمان محیط زیست
و کارشناسان دلسوز و واقعی محیط زیست کشور ,چرا
هنوز قانونی برای ممنوعیت غذارسانی به سگهای ولگرد و
جمعآوری کامل آنها در کشور وضع نشده است؟

خبر

سارا نصرتی

موضوع تخصیص «ارز ترجیحی» ،بهعنوان مهمترین
چالش بازار دارویی کشور در سال جاری ،اینروزها با
اظهارات ضد و نقیضی همراه بوده است .به طوری
که شاهد گرانی دارو در قالب افزایش قیمت هستیم.
با وجود آغاز اصالحات اقتصادی دولت و اصالح
نظام پرداخت یارانه برای چند قلم کاال ،هنوز ارز
 ۴۲۰۰به دارو و تجهیزات پزشکی تعلق میگیرد و تا
زمانی که راهحلی دقیق پیدا نشود ،احتماال این روند
ادامه خواهد داشت .در سالهای گذشته ،بسیاری از
فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی از تخصیص این
ارز انتقاد کرده و از لزوم حرکت به سمت شفافسازی
و تکنرخیشدن ارز سخن گفته بودند .با این
وجود سرانجام تصمیم نهایی برای این موضوع به
دولت سیزدهم رسید و دولت در هفتههای گذشته
گامنخست برای اصالح نرخ ارز را برداشت.
اما با وجود آنکه فعاالن صنعتدارو یکی از
اصلیترین منتقدان این ارز بودند ،هنوز دولت ارز
ترجیحی دارو را حذف نکرده و به نظر میرسد تا زمان
نهایی شدن راههای جایگزین برای جلوگیری از بروز
مشکل برای مردم و بیماران این روند ادامه خواهد
داشت .در سال  ۱۴۰۰شاخص صنعت دارو روند
نزولی داشت و در صورتی که دولت در سال ۱۴۰۱
ارز ترجیحی را به طور کامل از این صنعت حذف
کند ،موجب افزایش سود ریالی اینشرکتها میشود
که در نهایت منجر به افزایش بازدهی اینصنعت
برای سهامداران و مثبت شدن شاخص این صنعت
خواهد شد .اما دولت هنوز زیرساخت مشخصی برای
پشتیبانی از مصرفکننده و حذف ارز ترجیحی این
صنعت ارائه نکرده و همچنان ارز  ۴۲۰۰تومانی برای
دارو تخصیص داده میشود.
بررسیها نشان میدهد ،در وضعیت فعلی صنعت
دارویی با ریسک نقدینگی مواجه است که با حذف
ارز ترجیحی شرکتهای تولیدکننده نیاز بسیاری به
سرمایه در گردش دارند .این موضوع مستلزم توجه
ویژه دولت به این شرکتها خواهد بود ،همچنین
ریسک دیگر این صنعت ،نوسانات نرخ ارز است .به
علت اینکه بخشی از مواد اولیه صنعت دارو کشور
از کشورهای چین و هندوستان تامین میشود،
نوسانات ارزی میتواند به ضرر شرکتها تمام
شود .با وجود مسلم بودن مسیر اشتباه اختصاص
مستقیم ارز  ۴۲۰۰تومانی به شرکتهای دارویی و
فساد و سوءاستفادههای آن ،مخالفان تغییر این
مسیر اختصاص ارز با ابزار نگرانی از گران شدن قیمت
دارو برای مصرفکننده نهایی و بیماران ،با حذف
پرداخت مستقیم ارز به شرکت ها مخالفت میکنند.
آنان میگویند ،تغییر این مسیر سنتی باعث گرانی
شدید دارو در کشور میشود و این مساله اقشار

جــراحی دردناک

زیادی از مردم و تعداد زیادی از بیماران را به خطر
میاندازد .مخالفان حذف پرداخت مستقیم ارز دارو به
شرکتهای دارویی ،فضایی را ایجاد کردهاند که تغییر
این مسیر سنتی برای هر مدیر یک ریسک بزرگ باشد.
جراحی که هر زمان اجرا شود ،دردناک خواهد بود.
واضح است که متولی اصلی سالمت کشور وزارت
بهداشت است ،بنابراین در مورد نوسانات قیمت
دارو از شخص وزیر انتظار میرود به این بحث ورود
کنند .اظهارات متناقض مقامات وزارت بهداشت
درباره حذف ارز ترجیحی دارو در سال  ۱۴۰۱بر
نگرانی شهروندان از چند برابر شدن قیمت اقالم
دارویی دامن زده است .حال معلوم نیست که وزارت
بهداشت چگونه میخواهد مقدمات اجرای مصوبه
مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی از دارو
را فراهم کند و این قانون از کی اجرا خواهد شد.
اصلیترین بخش این طرح زمانی اجرایی خواهد شد
که دولت منابعی که تا امروز برای ارز  ۴۲۰۰تومانی
دارو در نظر میگرفته را به شکل ریالی در اختیار
بیمهها قرار دهد .به این ترتیب هم راه رانت و فساد
بسته میشود و هم حمایت نهایی از مردم بدون
مشکل ادامه خواهد یافت .البته باید به این نکته
توجه کرد که تاخیرها و تعللهایی که تا امروز در
تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی داشتیم ،نباید در بحث
حمایت ریالی از بیمهها ادامه پیدا کند.
در ماههای گذشته بارها شاهد آن بودیم که تاخیر در
تخصیص ارز ،واردکنندگان با مشکالت جدی مواجه
شدهاند و همین موضوع بر بازار دارو تاثیرات منفی
گذاشته است .اگر بنا باشد همین روال در رابطه با تامین
مالی بیمهها نیز ادامه پیدا کند ،کار دشوار خواهد شد .با

این حال ضعف بیمهها و بیمه نبودن جمعیت بزرگی از
ایرانیان حساسیت موضوع را بیشتر کرده است .پرسش
اساسی این است که مجلس و نهادهای نظارتی تا چه
اندازه توان و قدرت نظارت بر این فرآیند فنی ،پیچیده،
چند سازمانی و زمان بر را دارند؟ مسیری که کارشناسان
و جامعه منتظر ابهام زدایی و توضیح درباره جزئیات آن
از سوی دستگاههای مجری هستند.
در نهایت درباره واقعی کردن قیمت دارو در راستای
حمایت از صنعت داروسازی در کشور باید گفت از
یکسو اصالح قیمتها در حوزه دارو و تجهیزات
پزشکی باید متناسب با توان پرداخت مردم باشد .از
طرف دیگر هم ما با تورم مواجهیم و حتما باید در
این زمینه برنامهای وجود داشته باشد .نمیشود که
نهادههای تولید و هزینههای تولید اعم از دستمزد،
انرژی ،مواد اولیه ،اقالم بستهبندی ،حمل و نقل
و… رشدی  ۵۰درصدی داشته باشند و بعد انتظار
داشته باشیم که دارو رشد  ۱۰تا  ۱۵درصدی داشته
باشد .با این حال باید به گونهای باشد که سطح
عمومی قیمت کاالهای غیر اساسی که نهادههای
تولید هستند ،در دارو دیده شود .در عین حال باید
انتظار هم داشته باشیم که قیمت دارو برای مردم
هم در سطح قیمت شهریور  ۱۴۰۰باشد .تغییر مسیر
ارز دارو کاری بسیار سنگین است .رسانهها نیز
باید همراهی کنند و یک دفعه جوی ایجاد نکنند
که دارو گران شد .همه باید به دولت کنیم تا در
فضای همراه با آرامش این طرح به شکلی اجرا شود
تا نه مردم آسیب ببینند و نه تولیدکنندگان دارو
متضرر شوند .باید در یک فضای شفاف همه دست
اندرکاران وارد میدان شوند.

نقل قول

«وزیر هبداشت ،درمان و آموزش پزشیک» :

الزام استفاده از ماسک در مکانهای باز برداشته شد
«بهرام عین اللهی» -وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -گفت :یکی از
بزرگترین موفقیتهای ایران در زمینه کرونا بوده است؛ چرا که واکسیناسیون در
حجم وسیع و در زمان کوتاه انجام شد .ما از واکسنهای موثر هم استفاده کردیم
و از شهریور  1400واکسن را با حجم زیاد وارد کردیم و تا امروز  150میلیون دوز
واکسن وارد کردیم .البته از دی ماه  1400ورود واکسن متوقف شد و تولید
داخلی انجام شد .ما در شش مرکز تولید واکسن داشتیم.
وی تاکید کرد :این حجم زیاد باعث شد ایمنی مردم باال برود و در اجالسی
که در ژنو داشتیم جزو چند کشور موفق در کنترل بیماری کرونا
بودیم و با توجه به این که در خرداد کال رقم مرگ ناشی از
کرونا تک رقمی بود در ستاد کرونا به این نتیجه رسیدم
که در فضای باز استفاده از ماسک الزامی نیست و در
جاهایی که بسته است و تهویه ندارد و به ویژه در وسایل

نقلیه عمومی باید استفاده شود .عیناللهی گفت :بیماری کرونا به طور کلی از
بین نمیرود ،مثل آنفوالنزا می شود .بعد از مرحله همه گیری به مرحله آندمی و
تک گیری می رسد .از این رو توصیه می شود سالی یک بار واکسیناسیون انجام
شود و با توجه به اینکه هنوز خطر کرونا در دنیا از بین نرفته است ،توصیه
می کنیم کسانی که شش ماه از تزریق آخرشان انجام شده ،یک نوبت
تزریق انجام دهند و در سالهای بعد با توجه به شرایط بین المللی این
واکسن را در اختیار داروخانه ها قرار میدهیم .وزیر بهداشت درمان و
آموزش پزشکی درباره شیوع وبا در کشور نیز اعالم کرد :بیماری وبا
هنوز آمار قابل توجهی نداریم و  40مورد گزارش شده و در
مناطق مرزی این خطر وجود دارد و سعی داریم کنترل کنیم،
اما مهم است که شستشوی خوب سبزیجات را مدنظر قرار
دهیم چون از این راه منتقل میشود.

اجتماعی

همکاری کشورهای ساحلی خزر با توجه به تحوالت بینالمللی اهمیت فزایندهای یافته است
آیتاهلل «سید ابراهیم رئیسی» -رئیس جمهور کشورمان -در ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی خزر در عشقآباد ،دریای
خزر را دریای همکاری دانست و اظهار داشت :همکاریهای کشورهای ساحلی خزر بخصوص با توجه به تحوالت بینالمللی
اهمیت فزایندهای یافته است و این تعامل نه تنها موجب رونق اقتصادی و افزایش رفاه ملتهای ما میشود ،بلکه به تقویت
صلح و ثبات منطقهای و حل مسائل حوزه خزر صرفا از طریق کشورهای ساحلی میانجامد.
ید�لوگ

«مدیرعامل باشگاه شهید اورکی اسالمشهر» در گفتوگو با «دنیای هوادار» مطرح کرد:

خطر برونسپاری امتیاز شهید اورکی به خارج از خانه
داود مبهوت

«محمود کاظمی زاده» -مدیرعامل باشگاه شهید اورکی
اسالمشهر -در گفتوگویی اختصاصی با «دنیای هوادار»
گفت :اگر مسئوالن و خیرین شهرستان حمایت مالی
مناسبی را از تیم فوتبال شهید اورکی صورت ندهند ،با
توجه به کمبود منابع این خطر وجود دارد که امتیاز تیم
به خارج از اسالمشهر انتقال یابد.
کاظمی زاده درباره تاریخچه اینتیم بطور خالصه اظهار
داشت :تیم شهید اورکی دارای قدمتی به میزان  ۴۱سال
ً
حدودا  ۴۷سال به شکل غیر رسمی
به شکل رسمی و
است و از سال  ۱۳۶۰تاکنون فعالیت رسمی خود را در
مسابقات باشگاهی اسالمشهر آغاز کرده است .اولین
مربی این تیم غالم قاسمی از رزمندگان و جانبازان
هشتسال دفاع مقدس و شادروان رحیم ندایی نیز اولین
مدیر و سرپرست باشگاه بودند و تیم شهید اورکی نهتنها
در فوتبال دنبال خدمت بوده ،بلکه تا پایان هشتسال
دفاع مقدس نیز چهار شهید واالمقام را تقدیم انقالب
اسالمی کرده است.
کاظمی زاده یکی از شاخصههای تیم مذکور را در
گذشته و حال استفاده از پتانسیل جوانان مستعد دارای
تحصیالت عالیه برشمرد و تصریح کرد :از سال  ۹۶بهعنوان
نماینده اسالمشهر در مسابقات توابع یکشرکت کرده و با
کسب مقام دومی توانستیم به توابع برترصعود نماییم
و درسال  ۹۷با قدرت در مسابقات توابع برتر به مقام
قهرمانی رسیده و به لیگ دسته سه کشوری صعود کردیم
و در سال  ۹۸در اولین تجربه لیگ کشوری و در مرحله
اول لیگ سه با کسب  ۲۳امتیاز متاسفانه امکان صعود
و حضور در مرحله دوم لیگ را در آستارا از دست دادیم.
در سال ۹۹و با کسب تجربه از اولین حضور در لیگ دسته
سوم توانستیم با یک تیم منسجم و توانمند و کادر
متحول شده در اسفند ماه به مرحله دوم لیگ صعود کنیم.
در ادامه با شروع سال  ۱۴۰۰و آغاز مرحله دوم مسابقات
لیگ دسته سوم موفق شدیم تا با انجام بازیهای زیبا
و یکدست و قهرمانی در گروه خود به لیگ دو کشوری
صعود کرده و برای اولین بار در تاریخ فوتبال اسالمشهر
این شهرستان ورزشکار خیز را صاحب نماینده در لیگ
نامبرده کردیم .همچنین با شروع فصل جدید مسابقات
لیگ دسته دو و در گروه یک که تقریبا اکثرتیمهای بزرگ
مثل :چوکای تالش ،نیروی زمینی تهران ،سپید رود رشت
و ...حضور داشتند ،توانستیم در پایان مسابقات با کسب
 ۴۴امتیاز به مقام چهارمی گروه نائل آییم.
وی توضیح داد :با توجه به این که شکل بازی و تفکر
کادر فنی تیم ما روی زمین است و به علت این که

برخی از مسابقات برگشت در ورزشگاه شهدای اسالمشهر
برگزار گردید و چمن این ورزشگاه از کیفیت مناسبی نیز
برخوردار نبود ،همین امر باعث شد تا تیم شهید اورکی از
شرایط میزبانی بهره الزم را نبرد و در خانه به  ۷مساوی
و  ۲شکست برسد و همین امر بهعنوان عامل اصلی و
بازدارنده تنها باعث کسب مقام چهارمی لیگ دسته دوم
برای این باشگاه با جوانان جویای نامش شد.
مدیر عامل باشگاه شهید اورکی درباره اهمیت زمین
مناسب برای برگزاری مسابقات خانگی تیم اورکی عنوان
داشت :ما در مسابقات داخلی از  ۱۳تیم ،نهم شدیم اما
در مسابقات خارج از خانه به علت مساعد بودن وضعیت
چمن و نوع بازی توانستیم مقام اول را کسب کنیم که
همان  ۷مساوی و  ۲باخت باعث شد تا به مقام چهارم
گروه برسیم .به طور مثال این تیم در مسابقات جام
حذفی و در مرحله سوم در مقابل تیم سپاهان اصفهان
در ورزشگاه نقش جهان با یک گل مشکوک به آفساید
بازی را واگذارکرد اما با یک بازی زیبا و هدفمند توانست
تحسین همگان را برانگیخته و نگاه ها را به سوی خود
جلب کند که عامل کیفیت و خوب بودن زمین چمن
تاثیر بسیار زیادی در موفقیت تیم اورکی داشت .تدابیر
الزم برای تغییر تاکتیک بازی به مربی تیم اعمال گردیده
است که در کنار بازی زمینی به تمرین بازی در زمینهای
ناهموار هم توجه الزم صورت گیرد تا در مواجهه با
مشکالت بتوانیم تیم را با موفقیت از موانع عبور دهیم.
وی متولی ورزشگاه  ۷هزار نفری شهدای اسالمشهر را
اداره ورزش و جوانان شهرستان برشمرد و تصریح کرد:
با توجه به دوران ُکرونا این اداره نتوانست از منابع مالی
خوبی به دلیل تعطیلی مراکز درآمدی اش طی دوسال
برخوردار شود و در نتیجه مسائلی چون خرابی چمن و
سیستم نور ورزشگاه در ایام ماه مبارک رمضان که بازیها

بعد از افطار برگزار می گردید باعث شد دو میزبانی مهم
و تاثیر گذار تیم شهید اورکی در مقابل چوکای تالش و
شهرداری بندر عباس به عنوان تیمهای اول و دوم جدول
در استان البرز و در شهر تهران و بدون حضور تماشاگران
خون گرم اسالمشهری برگزار شود و همین امر تاثیر منفی
بر عملکرد تیم در بازی های خانگی گذاشت.
کاظمی زاده تصریح کرد :اگر سرپرستی و نگهداری
ورزشگاه شهدای اسالمشهر به تیم اورکی بعنوان نماینده
شهرستان واگذار گردد می توانیم آن را سالم نگاه داریم
و این سرمایه ملی و شهرستانی را حفظ کنیم .هزینه
های تیم شهید اورکی در دسته سوم و دوم لیگ تاکنون
توسط هیئت مدیره پرداخت شده و مبلغ ناچیزی هم
به وسیله خیرین تامین گردیده است .که از شهریورماه
 ۱۴۰۰تاکنون مبلغ  ۵میلیارد تومان هزینه تیم شده
است و اگر در سال جاری حمایت های مالی مناسبی
توسط اسپانسر ها و یا مسئوالن شهرستان صورت
نگیرد این خطر وجود دارد که امتیاز این تیم با قدمت
واصالت به خارج از شهرستان اسالمشهر انتقال یابد که
این مسئله می تواند یاس و ناامیدی جوانان شهرستان
را که تازه با حضور نماینده شهرشان در لیگ دو بارقه
های امیدی در آنها بوجود آمده بود ،در پی داشته باشد.
اگر حمایت های مالی مناسبی انجام شود با توجه به
پتانسیل باالی اسالمشهر در حوزه فوتبال ،به یقین
شاهد این خواهیم بود که تیم شهید اورکی به لیگ
دسته اول صعود خواهد کرد.
کاظمی زاده در پایان خواستار نگاه ویژه و حمایتهای
مناسب از جانب آقایان :دکتر مهدی شریفیان ،نماینده
مجلس شورای اسالمی و حسین حبیبی فرماندار
شهرستان اسالمشهر نسبت به رفع مشکالت پیشروی
تیم فوتبال شهید اورکی شد.
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گزارش

«دنیای هوادار» گزارش میدهد:

جایگاه عجیب ایران و تهران در
فهرست قدرت خرید کشورها
کاهش قدرت خرید مسالهای جهانی است و تقریبا تمام کشورها
را تحت تاثیر قرار داده است .اما در این میان ،رتبه ایران و شهر
تهران قابل توجه است.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تجارتنیوز ،در سالهای اخیر
و با شیوع کرونا قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است .این
کاهش تنها مختص به ایران نیست و تقریبا در همه کشورهای
جهان حضور آن احساس میشود.
قدرت خرید به این معنی است که در کشورهای مختلف چند واحد
از پول یک کشور برای تهیه میزان مشخصی از کاال یا خدمات
الزم است .قدرت خرید محلی ،توان مردم یک کشور را به نسبت
یک شهر مشخص نشان میدهد .اگر قدرت خرید داخلی در یک
شهر  ۴۰باشد به این معنی است مردم آن شهر  ۶۰درصد کاالی
کمتری نسبت به شهر شاخص خود میتوانند بخرند .در چند ماه
اخیر با وجود افزایش حقوقها ،هزینههای مردم بیشتر از افزایش
توان اقتصادی آنها بوده است .وبسایت  ،Numbeoقدرت خرید در
کشورهای مختلف را در سال  ۲۰۲۲بررسی و ارزیابی کرده است.
بر اساس گزارش این وبسایت ،ایران در میان  ۱۳۹کشور رتبه
 ۱۲۴را دارد .همچنین در این گزارش  ۵۱۰شهر بزرگ جهان نیز با
هم مقایسه شدهاند و شهر تهران در این رتبهبندی در جایگاه ۵۰۱
قرار دارد .در این گزارش توان اقتصادی مردم اصفهان و مشهد از
ساکنین تهران بیشتر در نظر گرفته شده است .در این میان مردم
کشورهای سوئیس ،آمریکا و استرالیا به ترتیب بیشترین قدرت
خریداری اقالم را در جهان دارند .کمترین میزان نیز مربوط به کشور
کوبا و پس از آن کشور سوریه است .در مقایسه بین شهرهای بزرگ،
شهر عجمان در امارات متحده عربی در باالی لیست قرار دارد و پس
از آن  ۷جایگاه بعدی متعلق به شهرهای ایاالت متحده آمریکا
است .اما به نقل از وبسایت  ،statistaارزانترین و کمهزینهترین
شهر جهان برای زندگی کردن شهر متچستر انگلستان است .در این
شهر تنها  ۱۰درصد از مردم معتقدند که هزینه زندگیشان باالست.
در نظرسنجی که انجام شد پس از منچستر ،یوهانسبورگ در
آفریقای جنوبی ،مونتریل در کانادا و بوداپست مجارستان ارزانترین
شهرها برای اقامت هستند .تنها  ۱۷درصد از مردم این شهرها
هزینههای زندگی را باال میدانستند.

نقل قول
«دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی» پاسخ داد:

فروش بلیت هواپیما به چه کسانی
ممنوع شد؟

انجمن شرکتهای هواپیمایی در بخشنامه جدید به همه مدیران
عامل شرکتهای هواپیمایی ،ضوابط فروش بلیت به اتباع بیگانه
را مشخص کرد .این تصمیم که پس از جلسه کمیته بازرگانی
سازمان هواپیمایی اتخاذ ابالغ شد ،بر فروش بلیت به اتباع
خارجی بدون واسطه و مستقیم اشاره دارد.
در همین پیوند« ،مقصود اسعدی سامانی» -دبیر انجمن
شرکتهای هواپیمایی -درباره محتوای این بخشنامه گفت :به
دلیل مشکالت و سوء استفادههای احتمالی که از فروش
دالری بلیت هواپیما پیشبینی میشد ،در بخشنامهای که از
دیروز به شرکتهای هواپیمایی ابالغ شده ضوابط فروش بلیت
به اتباع خارجی مشخص و به شرکتهای هواپیمایی ابالغ شد.
وی افزود :بر اساس این بخشنامه ،فروش بلیت به اتباع
بیگانه فقط از طریق «سایت شرکت هواپیمایی» یا در دفتر
آن شرکت ونمایندگیها به صورت حضوری انجام میشود به
طوری که همه فرآیندهای فروش در کنترل کامل آن شرکت
باشد .فروش بلیت به اتباع بیگانه از طریق چارترکنندگان،
سیستمهای توزیع و فروش ،آژانسها و  OTAها ممنوع است
و در صورت هر گونه تخلف و بروز مشکل ،شرکت هواپیمایی
موظف به پاسخگویی است .در هفته اخیر برخی شرکتهای
هواپیمایی به جای اینکه صندلیهای خود را به مسافر ایرانی
بفروشند به خارجیها فروخته اند ،بهطوری که از زمان اجرای
طرح فروش دالری ،بخشی از صندلیها و ظرفیت پرواز بعضی
مسیرها از دسترس خارج شده و در اختیار اتباع غیر ایرانی
قرار گرفته است .به چارترکنندهها نیز اعالم شده بود  ۵۰درصد
ظرفیت خود را به اتباع غیر ایرانیها بفروشند و به این صورت
بخشی از ظرفیت را از دسترس خارج کردند.

روزنامه
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از «فردیس» چهخبر؟

 ۱۵هکتار اراضی کشاورزی فردیس
آزادسازی شد
مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس استان البرز گفت :
با تخریب تعدادی بنای غیرمجاز ۱۵ ،هکتار اراضی کشاورزی در
این شهرستان آزادسازی شد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از ایرنا« ،علیرضا بدری»
روز گذشته با اعالم این خبر افزود :این بناها دیروز با حکم
قضایی و با همکاری نیروی انتظامی ،شهرداری ،کالنتری
 ۱۵مشکین دشت ،بخشداری مشکین دشت ،دهیاری فرخ
آباد زیبادشت و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردیس
در اجرای تبصره  ۲بند  ۱۰قانون حفاظت از اراضی زراعی و
باغی در روستای فرخ آباد خیابان کشاورز تخریب شدند.
وی اظهار داشت :در راستای اجرای قانون مذکور ساخت
و ساز غیر مجاز در سطح شهرستان فردیس شامل ۲۵ ،
مورد تفکیک و قطعه بندی غیرمجاز ،محوطه سازی  ۱۵مورد
به مساحت تقریبی  ۷۵۰متر مربع ،دیوارکشی غیرمجاز به
تعداد  ۷۰مورد به طول تقریبی چهار هزار و  ۲۰مترمربع ،بنا
سه واحد به مساحت  ۳۵۰مترمربع ،دپوی مصالح  ۲۰مورد
به مساحت  ۷۰۰متر مربع ،استخر سه مورد مساحت ۳۵۰
متر ،احداث راه و جاده به مساحت تقریبی یک هزار و ۵۰۰
متر مربع تخریب و جمع آوری شد .مدیر جهاد کشاورزی
فردیس افزود :بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی
و باغی هرگونه ساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی
شهرها و روستاها بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک
ماده یک قانون مذکور ممنوع می باشد و با متخلفان برابر
قانون برخورد خواهد شد .وی از مردم خواست از خرید امالک
فاقد مجوز خودداری نموده و قبل از انجام معامله از مراجع
ذیصالح از جمله جهاد کشاورزی فردیس استعالم نمایند تا
مورد سوء استفاده افراد سودجو واقع نشوند.

استانداری
«عبداللهی» تأکید کرد:

لزوم پیشبینی مشوقهای الزم برای
ساماندهی بافتهای فرسودۀ استان
استاندار البرز گفت :شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهر در این
استان مشوق های الزم برای ساماندهی بافت های فرسوده را در
نظر بگیرند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،مجتبی عبداللهی روز گذشته در نشست
کمیسیون ماده پنج استان البرز با بیان اینکه باید توجه ویژه ای
به نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده استان صورت گیرد،
افزود :بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مستعد بروز حوادث
مختلفی هستند از این رو ضرورت دارد که برای ساماندهی آن ها
اقدامی جدی در دستور کار قرار گیرد .وی ادامه داد :شهرداری ها
و شوراهای اسالمی شهر باید مشوق هایی مانند پروانه ساخت
رایگان و تسهیالت ویژه برای ساماندهی بافت های فرسوده برای
مردم و انبوه سازان در نظر بگیرند .عبداللهی گفت :شهرداری ها باید
با کمک انبوه سازان و دفاتر تسهیل گری در بافت های ناکارآمد
شهری نسبت به آگاه سازی مردم از مخاطرات این بافت ها اقدام
کنند .وی افزود :شهرداری ها و مدیران مربوطه باید طرح کامل
و جامعی برای ساماندهی بافت های فرسوده استان ارائه دهند.
استاندار البرز گفت :ضرورت دارد تمام ساخت و ساز ها بصورت
مرحله به مرحله با تایید نظام مهندسی استان صورت گیرد.
وی افزود :شهرداری ها باید در خصوص ایجاد پارکینگ های
عمومی و طبقاتی در استان ،زمین مناسبی را اختصاص دهند.
عبداللهی بیان داشت :باید مکان مناسبی توسط شهرداری کرج
برای ستاد فرماندهی مدیریت بحران استان اختصاص یابد .وی
یادآور شد :به هر نحو ممکن باید از ساخت و سازهای غیرمجاز و
غیراصولی در استان جلوگیری شود.

ساخت  500واحد بومگردی در البرز
«فریدون محمدی» -مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی البرز -گفت :در افق برنامه چهارساله  ۵۰۰واحد
بومگردی درنظر گرفتهایم که حدود  ۱۰۰واحد آنها در محور کرج-چالوس ایجاد میشود .وی افزود :در این محور  ۵۶روستا
وجود دارد که ظرفیت خوبی برای اجرای طرح بومگردی است .مردم روستاهای محور کرج-چالوس که دارای خانههای
روستایی هستند ،میتوانند برای دریافت مجوز تبدیل خانه به واحد بومگردی اقدام کنند.

البـــرز

سالمت

دکتر «صیادی» خبر داد:

شمار بستریهای روزانهی کرونایی استان همچنان در مرز صفر
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اعالم
کرد :شمار بستری های کووید  ۱۹این استان طی
 ۲۴ساعت گذشته به مرز صفر رسید.
به گزارش «دنیای هوادار»» ،دکتر شهرام صیادی روز
گذشته به خبرنگاران گفت :در این مدت یک بیمار
کووید  ۱۹در البرز بستری شد و اکنون در مجموع
 ۱۹بیمار کووید  ۱۹در بیمارستان های استان تحت
درمان هستند .وی بیان داشت :خوشبختانه در ۲۴
ساعت گذشته هیچ گونه فوتی کرونایی در البرز

نداشتیم و شمار متوفیان طی  ۱۲روز گذشته روی
عدد  ۶هزارو ۸۳۷نفر ثابت مانده است .وی اظهار
داشت  ۸۸ :هزار و  ۳۲۰بیمار کووید  ۱۹از ابتدای
شیوع کرونا تاکنون در بیمارستان های البرز بستری
شده اند که  ۸۱هزار و  ۴۶۴بیمار آنان بهبود یافته
اند .استان البرز در وضعیت آبی کرونایی قرار دارد.
استفاده از ماسک ،تزریق واکسن و رعایت فاصله
اجتماعی از مهم ترین اقدامات برای پیشگیری از
کرونا است.

ش�رداری

«منوچهر غفاری» مطرح کرد:

«تکریم مردم» و «بهبود خدمات» ،هدف غایی مدیریتشهری کرج

سرپرست شهرداری کرج با بیان اینکه اخالق مداری و
تکریم مردم مهمترین گام برای خدمت به شهروندان
است ،گفت :هرچند بواسطه برخی پروژه های بزرگ
مانند بزرگراه شمالی کرج مشکالتی در منابع و ارایه
خدمات شهری وجود دارد ،اما تکریم مردم ،اخالق
مداری و بهبود خدمات هدفگذاری مهم مدیریت شهری
کرج است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،منوچهر غفاری روز گذشته
طی دیداری با اعالم این مسئله افزود :نباید در ارائه
خدمات به مردم غفلت شود؛ هرچند انتقاد همیشه
هست؛ برخی مواقع زحماتی که در این حوزه کشیده
می شود در سایه انتقاداتی که مقداری تند است پنهان
می ماند و به آن پرداخته نمی شود .وی با بیان اینکه
باید بپذیریم که در ارائه خدمات ما نواقصی وجود دارد

در�ه
یچ

و در جهت رفع آن همه توان و تالش را بکار می گیریم،
اظهار داشت :یکی از بزرگترین مشکالت شهرداری در
بحث درآمدی است و جزو معدود سازمان های خدمات
رسانی هستیم که باید خودمان درآمد را کسب کنیم و
براساس آن خدمات ارائه دهیم.
غفاری افزود :بخاطر رکود و شرایط اقتصادی که وجود
دارد درآمدها به شدت پایین آمد اما نیازهای جامعه
و خدماتی که باید ارائه شود پایین نیامده و انتظار
هم همین است که سطح خدمات باال رود .سرپرست
شهرداری کرج تاکید کرد :با وجود چالش هایی که
هست سعی شده بهترین خدمات را ارائه کنیم ,هر چند
اعتقاد داریم هیچ وقت در حد و شان و منزلت شهروندان
نتوانستیم خدمات ارائه دهیم و سعی می شود رضایت
شهروندان را داشته باشیم .وی اظهار داشت :اخالق
مداری در کنار تکریم مردم بیشترین اثرگذاری در جامعه
دارد و ما تالش می کنیم در کنار ارائه خدمات تکریم
مردم و اخالق مداری را سرلوحه قرار دهیم .غفاری با
تاکید بر رویکرد جامعه محور و مسئولیت اجتماعی
شهرداری خاطرنشان کرد :اخالق مداری باید در شهرداری
مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که تکریم ارباب رجوع
بسیار مهم است .وی اضافه کرد :با تمام فراز و نشیب
هایی که وجود دارد ،مجموعه مدیریت شهری بهتر از
گذشته باید بتواند ارتباط خوبی را با شهروندان داشته

باشد چرا که خواست مردم مهم است و آنچه که مردم
مطالبه می کنند باید به آن پرداخته شود .سرپرست
شهرداری کرج افزود :مراسمی که در دهه کرامت امسال
قرار بود  ۲ساعت برگزار شود ،حدود چهار ساعت برنامه
ادامه داشت زیرا با استقبال گرم مردم مواجه شد؛
مردم در این حوزه نیاز دارند و برای آن ها مهم است
که برنامه های اجتماعی اجرا شود .وی تاکید کرد:
بسیاری از کارهایی که در شهرداری انجام می دهیم
خدمات روزمره است که وظیفه ما است اما در کنار آن
موضوعات اجتماعی و فرهنگی خاصی است که نباید از
آن غافل شد .غفاری بیان داشت :توسعه زیر ساخت ها
به ویژه در بخش حمل و نقل و سرویس های عمومی
و ترافیک در کرج ضروری است چرا که ترافیک عبوری
شهر کرج را دچار مشکل کرده است .سرپرست شهرداری
کرج افزود :بزرگراه شمالی یکی از بزرگترین پروژه های
شهر کرج است که بهتر بود دولت آن راه به سرانجام
می رساند اما مدیران ارشد شهرداری در سنوات گذشته
قبول کردند و امروز سایه مالی این پروژه مشکالتی برای
سایر پروژه ها در شهر ایجاد کرده است .وی تاکید کرد:
با این حال تالش برای اجرای پروژه های عمرانی
با کمک مردم ادامه خواهد داشت و تالش ها بر
رضایتمندی شهروندان با کمک رسانه ها معطوف
شده است.

«معاون سازمان نوسازی مدارس کشور» خرب داد:

اولویتدهی سازمان نوسازی مدارس کشور به تکمیل و ساخت  ۸مدرسه استثنایی به نیت امام هشتم

(ع)

معاون برنامهریزی و مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
کشور در جلسه مشترک با مشاور استاندار البرز ،مدیران کل نوسازی مدارس و آموزش و
پرورش این استان از اولویتدهی سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس به تکمیل
و ساخت  ۸مدرسه استثنایی به نیت امام هشتم (ع) خبر داد«.حمیدرضا تقیپور» روز
چهارشنبه هشتمتیرماه در نشست مشترک جلسه ستاد نهضت مدرسهسازی استان
البرز و تبیین پویش ملی صحن حرم مدرسهام که با حضور مشاور استاندار ،مدیران کل
نوسازی مدارس و آموزش و پرورش استان به همراه معاونین ایشان در سالن اجتماعات
این اداره کل تشکیل شد ،با اشاره به اینکه پویش صحن حرم ،مدرسهام جهت مشارکت
در ساخت مدارس برای دانش آموزان با نیازهای ویژه فراخوان شده اظهار داشت:
وظیفه آموزش و پرورش در حوزه آموزش استثنایی بسیار سنگین است و ما در سازمان
ایجاد بسترهای الزم برای آموزش و ساخت مدارس با نیازهای ویژه را برعهده داریم.
وی با اشاره به اینکه فضای آموزشی مطلوب و ایمن در کنار امکانات نرمافزاری ،تاثیر
بسزایی در پیشبرد اهداف آموزشی دارد ،افزود :از زمانی که سازمان نوسازی مدارس،
ت خطیر در آن برای مدارس با نیازهای
رسالت خود را آغاز کرده بخش مهمی از ماموری 
ویژه (استثنایی) تعریف شده است.معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکتهای سازمان
نوسازی مدارس کشور در ادامه گفت :طرح کالنی در راستای جمعآوری مشارکتهای
خرد مردم در حوزه مدرسهسازی تحت عنوان «طرح آجر به آجر» در دست اجرا است.
تقی پور بیان کرد :تاکنون در قالب طرح آجر به آجر ۴ ،پویش راهاندازی شده و
پنجمین پویش پویش ملی «صحن حرم ،مدرسهام» است که از دهه کرامت آغاز شده
و همچنان ادامه دارد .این پویش دو رکن ترویج فرهنگ رضوی و مشارکت در امر
مدرسهسازی را دنبال میکند.

ایشان هدف از راهاندازی این پویش ملی را کمک به ساخت و تکمیل  ۸مدرسه
استثنایی به نیت امام هشتم (ع) اعالم کرد و گفت :خیرین و عموم مردم میتوانند
به سامانه آجر به آجر مراجعه و هر مبلغی که تمایل داشته باشند برای ساخت این
مدارس کمک کنند.
شایانذکراست؛شهروندانوخیراننیکاندیشاستانمیتوانندبامراجعهبهکانالمهرمدرسه
در شبکه اجتماعی شاد و یا تارنمای  ajorBajor.irدر این پویش خیرخواهانه شرکت کنند.
گفتنی است؛ در پایان جلسه عالوه بر تبیین پویش ملی صحن حرم ،مدرسه ام نسبت
به بررسی پروژههای خیرین ،اقدامات صورت گرفته ستاد نهضت مدرسهسازی استان،
موانع و مشکالت پیشرو اقدام و تصمیمگیریهای الزم اتخاذ گردید.

فرهنگی

مشاور عالی جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت انتخاب شد
«سیدوحید فخرموسوی» -دبیر هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت -طی حکمی« ،حسین مسافرآستانه» کارگردان و دبیر پیشین ادوار
مختلف جشنواره بینالمللی تئاترفجر را بهعنوان مشاور عالی اینجشنواره منصوب کرد .در بخشی از این حکم آمده :امید است با استفاده از تجارب
گرانبها و ارزشمند جنابعالی در عرصههای گوناگون فرهنگی ،هنری و مدیریتی عرصۀ تئاتر مقاومت شاهد توسعه ،بسط و گسترش روزافزون کمی
و کیفی تئاتر مقاومت بهعنوان یکی از اصلیترین جریانهای پویا و فعال تئاتر کشور در هجدهمین دورۀ جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت باشیم.

جادو�
جعبۀ
ی

نگاهی به سریال «بازی مرکب» به بهانۀ ساخت و پخش فصل تازه؛

کلکسیون شعارهای خونآلــود!

ایمان احمدیان نتفلیکس چندسال ی است
که بهخوبی و با هوشی
ارتجاعی فرهنگ عامه را در دست دارد.
بزهکارانه ،سلیقۀ
ِ
این کمپانی نسبت به اعمال و سرگرمیسازیهای متنوع
و مکرر خود -بویژه در صنعت سریالسازی -آگاه است
و برگ برندههای مرعوبکنندۀ بسیاری را در اختیار دارد.
پولشوییهای گسترده ،سرقتهای کالن ،جنایتهایی که
برای حقخواهی و بقا صورت میگیرند و مسئلۀ کاپیتالیسم
و نسبت مردم با این موضوع ،مضامینی هستند که
درحالحاضر گریبانگیر جمع کثیری از افراد جهان شدهاند؛
بنابراین اینجاست که نتفلیکس وارد میدان میشود و با
موضع ضدیت نسبت به این موارد ،توجه میلیونها نفر را
بهخود جلب میکند.
«اسکوئید گیم» یا «بازی مرکب» یکی از محصوالت
ای ُنهقسمتی که
جدید نتفلیکس است .یک سریال کره ِ
طوفان عظیمی بهراه انداخت و تمام رکوردها را جابجا کرد.
مجموعهای کوتاه که با ژست سرگرمی و هیجانانگیزبودن
به استقبال تماشاگرش میرود اما بنا و ساختمان خود را بر
اساس شعارهای گولزننده وبشدت سطحی ایجاد میکند.
در «بازی مرکب» قرار است نظارهگر زندگی فرودستان کرهای
توپا
باشیم؛ آنهایی که در منجالب بدهیهای هنگفت دس 
میزنند و زیر کفشهای آهنین اغنیا و صاحبان قدرت
لِه شدهاند .در این وضعیت اسفناک ،تشکیالتی بزرگ و
هیوالگونه -که نمادی از نظام سرمایهداری است -تصمیم
میگیرد تا باری دیگر به فرودستان آشفته و خشمگین
فرصتی اعطا کند و با دعوت آنها به یک بازی مرموز ،شانس
پیوستن به جرگۀ ثروتمندان را در اختیارشان قرار دهد.
مشکل اول از همین نقطه آغاز میگردد .همهچیز در
سطحیترین حالت ممکن است و سازندگان کوچکترین
عالقهای به فضاسازی و مفهوم طبقه در جامعه ندارند؛ زیرا
بر این باورند که نمادپردازیهای دمِدستی و شعاری ،تمام
غیرممکنها را ممکن خواهد کرد .فردی که شخصیت اصلی
البته هیچگونه شخصیت و پرداختی در کار نیست -را بهپوش خندان و اتوکشیده
بازی دعوت میکند ،یکمرد شیک ِ
است .این مرد با زدن سیلیهای مکرر بصورت کاراکتر
محوری ماجرا -بدلیل عدم پیروزی در یک بازی کوچک داخل
ایستگاه مترو -و پیشنهاد رقمی بزرگ در عوض پیروزی ،او را
روانی ناشی از
بهمرز جنون میرساند و درست پیش از انفجار ِ
خشمی فروخورده ،مبلغ مشخصشده و کارت دعوت به بازی
اصلی را به او میدهد .پس از این سکانس باید به بالیی که
نظام سرمایهداری و عاملین قدرت بر سر جهان و فرودستان
آوردهاند بیاندیشیم و از اعماق وجود آه بکشیم دیگر؟ «بازی
مرکب» تا این اندازه سطحی و پیشپاافتاده است.
اما دمِدستیبودن «اسکوئید گیم» به این سکانس محدود
نمیشود و فصل درخشان و هولناک سیلیها تازه اول
ماجراست! مسئله از جایی جدی و غیرقابلکنترل میشود که
چندصدنفر با خواست و ارادۀ شخصیشان تصمیم میگیرند
به این بازی بپیوندند تا عالوهبر سرگرمشدن ،عطر اسکناس را
با شامهشان آشتی دهند .سازندگان با تکیه بر محیط فانتزی
و بازیهای کودکانه ،قصد دارند تا اتمسفری غیرجدی
و بازیگوشانه را پدید آورند که در مقابل خشونت حقیقی
بازیها ،حالتی پارادوکسیکال پیدا کند .اما آن خشونت
هولناک و رئالیستی چیست؟ شرکتکنندگان با هرگونه خطا
و عدم موفقیت در هرکدام از بازیها ،بهشکل بیرحمانهای
بهقتل میرسند و گردانندۀ این تشکیالت با مرگ هر بازیکن،
مقدار پولهای موجود در گوی غولآسا را افزایش میدهد و
آن جایزۀ نهایی را به رقمی میلیاردی میرساند.
آنها -گردانندگان این بازی ترسناک -صاحب دموکراسیاند،
به قوانین وضعشده و اصولشان پایبند هستند ،مدام از
برابری صحبت میکنند و به رای اکثریت اهمیت میدهند.
فرودستان ناچار قصه را با ارادۀ خودشان به این
آنها
ِ
بازی دعوت کردهاند و حتی زمانی که جمع کثیری از
شرکتکنندگان خواهان توقف بازی و انصراف از گو ِد این
سرگرمی خونین هستند ،کسی مانعشان نمیشود .این
ُترهات مدرن و باسمهای که بهشکل احمقانهای به اثر
الصاق شدهاند و بواسطۀ بار سمبولیکشان قصد حقنهکردن
مفاهیم عمیقی را به مخاطب خود دارند ،بدون شک اذهان
عمومی را میفریبند و مخاطب عام را مرعوب میکنند .اما

اگر کمی عقبتر بایستیم و به «بازی مرکب» نگاه کنیم،
براحتی به الیههای دروغین و کودکانۀ آن پی خواهیم برد.
چنین نگاه خامدستانه و شعارگونهای در سال  ۲۰۲۱از سمت
سازندگان و پذیرش آن از جانب تماشاگر واقعا خندهدار و
مخاطب عالقهمند به این آثار تا چه
عجیب بنظر میرسد.
ِ
آبکی ضدسرمایهداری
زمانی قرار است از شنیدن شعارهای ِ
کیفور شود ،وضعیت کاراکترهای اثر را با اوضاع فعلی مردم
جهان مقایسه کند و از تلفیق کشتارهای خونین با دمیدن
الفاظ رکیک به کالب ِد صاحبان قدرت به اوج لذت برسد؟ تا
چند دهۀ دیگر باید شاهد تفاسیر میلیونها نفر باشیم که
نگهبانان مسلح و آنتاگونیستهای ردهباال هنگام
ناظر بودن
ِ
درگیری شرکتکنندگان با یکدیگر برای پول و بقا را بهمثابۀ
منصبان درندهخو که ما را
«آه! امان از کاپیتالیسم و صاحب
ِ
بهجان یکدیگر میاندازند و خودشان تنها نظارهگرِ این اوضاع
هستند» در نظر میگیرند؟ آیا دوران چنین تعابیری بهپایان
نرسیده است؟
«اسکوئید گیم» بطرز چشمگیری سوءاستفادهگر و ریاکار
است .از مفهوم خاطرات کودکی و غمِ نوستالژی مخاطب
خود -با توجه به اینکه تمام بازیها کودکانه هستند و ریشه
در گذشتههای دور دارند -استفاده میکند ،در بهتصویرکشیدن
کشتارهای جمعی و خونپاشیهای مکرر خساستی بهخرج
کاپیتالیستی فریبنده،
نمیدهد و عالوهبر شعارهای آنتی
ِ
مقادیر زیادی نیهیلیسم و دیالوگ پوچگرایانه را نیز به
کاراکترهایش الصاق میکند تا تماشاگر کمی بیشتر در این
افسردگی مضاعف در
جهان تیرهوتا ِر تقلبی غرق شود و با
ِ
وجودی خویش فرو رود .زمانی که چنین ابزارهایی
اعماق
ِ
را در اختیار داشته باشید و ً
دائما از قِ َبل آنها ارتزاق کنید،
شعارهایتان باورپذیر جلوه خواهد کرد؛ زیرا ژست ضدیتتان
خوب ازآب درآمده است و میتواند عدۀ کثیری را فریب دهد.
خیل عظیمی از سینهچاکان این مجموعۀ کرهای ،اعتقاد
دارند که لحظات سرگرمکننده ،تعلیقآمیز و غیرقابل
بینی «اسکوئید گیم» نسبت به تمام جنبههای دیگر
پیش ِ
سریال برتری دارد .آنها با مفاهیم بهاصطالح پیچیده و
سیاسی-اجتماعی اثر کاری ندارند و تنها میخواهند از این
بازی خطیر لذت ببرند .اما براستی آیا این سریال سرگرمکننده
و هیجانانگیز است؟ «بازی مرکب» بهمعنی جدی کلمه
سرگرمی نمیآفریند و هیجان پوشالیاش هیچ سنخیتی با
آثار تریلر و سایر سابژانرهای این گونۀ محبوب سینمایی
ندارد .سرگرمی جعلیاش بواسطۀ هیجاننمایی مرعوبکننده
و مماس با واقعیت مهرومومشدۀ جهان امروز در ذهن عموم
جمعی
مخاطبین ،در جان آنها نیز رخنه میکند .کشتار
ِ
آدمهای مفلوک بدلیل عدم کامیابی در بازیهای کودکانه
و سرگرمشدن ثروتمندان از راهاندازی این فستیوال خونآلود
در عین هولناکبودن ،بیننده را بهسمت خود میکشاند.
تالش و جنگندگی -به هر قیمت -برای حفظ بقا و زندهماندن
در یک جهان کوچکِ دیستوپیایی -از نوع دکوراتیو و
جلوهفروشانهاش -بدون شک جذاب بنظر میرسد .اما تمام
این پدیدارهای فریبنده ،از دل یک جهان غنی با داستانی
درگیرکننده ،پیرنگی مهندسیشده و شخصیتپردازی
اصولی بیرون نیامدهاند؛ زیرا تیم سازندگان سریال ،دغدغۀ
خاصی برای پرداختن به این الزامات نداشتهاند و بهخوبی

میدانستند که با کمی اضافهگویی و صدها لیتر خون،
میتوانند به هدف نهاییشان برسند.
اما این استقبال بیسابقه و نزول هولناک سطح سلیقۀ
جهانیان ،به تحلیلهای فرامتنی و گستردهتری نیاز دارد.
نتفلیکس درحالحاضر بهگونهای دوسویه از تولیدات خود
سود میبرد؛ هم از طریق مفاهیم و خشونت بیپردۀ موجود
در اثر و هم بواسطۀ ارجاعات فرامتنی و عوامل بیرونی.
این کمپانی را بهعنوان یکی از غولهای اصلی صنعت
سرگرمی در نظر بگیرید .آنها در جایگاه صاحبان سرمایه و
قدرت رسانهای ،آثار جدیدشان را با موضع ضدسرمایهداری
تولید و توزیع میکنند .اما سازندگان این آثار با تمرکز بر
ظاهری از پیش برنامهریزیشده ،مجددا
شمایلسازیهای
ِ
باعث خلق سرمایههای هنگفت میشوند؛ در سریال «سرقت
پول» لباسهای قرمز و ماسک سالوادور دالی و در «بازی
مرکب» لباسهای قرمزرنگ نگهبانان و ماسکهای مخصوص
که به اشکال هندسی مختلف مزین شده است .این المانها
و شمایلسازیهای ظاهری بهشکلی نمادگرایانه در فرهنگِ
عامه رخنه میکنند ،به الگویی برای تولیدات سرگرمکنندۀ
دیگر تبدیل میشوند ،اما نه در بطن اثر و نه در جهان بیرونی
هیچگونه کارکرد خاصی ندارند .سازندگان «اسکوئید گیم»
بدلیل کارنابلدی خود و آمادۀ مصرفبودن مجموعهشان،
نمیتوانند از موتیفهای حائز اهمیت و عناصر تکرارشونده
بهسبک دیوید فینچر استفاده کنند .بنابراین تکیهکردن بر
لباسهای رعبآور و نشانههای ظاهری مخوف را ترجیح
میدهند؛ زیرا هم دردسر -از نوع دانش سینمایی و هوش
قصهپردازانه-کمتری دارد و هم سودی هنگفتتر.
«بازی مرکب» یک سریال بشدت سطحی ،پیشپاافتاده و
فاقد ارزش است .توشاتهای گاها طوالنی و نماهای ثابت
ماللآوری دارد که با دیالوگنویسی بشدت ضعیفی همراه
داستانی بیشمار و پالت توئیستهای
شدهاند ،گافهای
ِ
کودکانهاش مخاطب جدی سینما را آزار میدهد ،بدلیل
عدم وجود شخصیتپردازی ،نمیتوان به هیچکدام
از کاراکترهایش نزدیک شد و در مجموع هی چ نکتۀ
امیدوارکننده و قابل دفاعی ندارد .حاال سازندگان در طول
تمام اپیزودها ،شرکتکنندگان اصلی و سیاهیلشکران حاضر
در بازی را میان پلههای دکورشان که بهسبک آثار موریس
اشر طراحی شده است جابجا کنند .یا حین اسلوموشنهای
بهظاهر تکاندهنده و تاثیرگذارشان ،قطعۀ «دانوب آبی» را
بهگوش مخاطب برسانند .از سمت دیگر ،دلباختگان سریال
با پشتکاری مثالزدنی از راه برسند و تمام جهان هستی
جان نداشتۀ اثر منگنه کنند؛ مانند نمایی که یکی از
را به ِ
بازیکنان پس از بهقتلرسیدن نخستین نفر و ظهور اولین
قطرات خون ،با حالتی هراسان فریاد میکشد و شمایلی
مشابه با نقاشی «جیغ» از ادوارد مونک را بازآفرینی میکند.
هیچیک از این زورچپانیها و تالشهای بیثمر از سمت
طرفین ،سریال «بازی مرکب» را نجات نخواهند داد .بنابراین
بهتر است تا پیش از تایید شدن پروسۀ ساخت فصل دوم،
داری مدرن لعنت بفرستیم،
روزی چندمرتبه به سرمایه ِ
خودمان را برای رقابتی شعاری و بهمراتب خونینتر آماده
کنیم و بیش از پیش در اقیانوس سر ِخ اگزیستانسیالیستها
و نیهیلیستهای تارکِ دنیا غرق شویم!
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رسانه
با حکم «رییس جهاددانشگاهی»؛

سرپرست ایسنا منصوب شد
رییس جهاددانشگاهی ،مهدی عرفاتی را به عنوان سرپرست و
عضو هیات مدیره خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منصوب کرد.
دکتر «دهقانی فیروزآبادی» -رییس جهاددانشگاهی -در نامهای
از تالشهای «علی متقیان» -مدیرعامل سابق خبرگزاری ایسنا-
قدردانی کرد .همچنین با حکم رییس جهاددانشگاهی ،دکتر
عیسی علیزاده(معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی)
و دکتر محمدرضا دهقانی(معاون فرهنگی سازمان
جهاددانشگاهی یزد) برای دو سال به عضویت هیأت مدیره ایسنا
درآمدند .بنابر این گزارش ،رییس جهاددانشگاهی در نامه های
جداگانه از تالش های سه تن از اعضای هیات مدیره سابق
خبرگزاری تشکر کرد .در متن حکم مهدی عرفاتی آمده است:
«خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،بهعنوان یک رسانهی
حرفهای و پیشرو ،یکی از سرمایههای ارزشمند کشور و
جهاددانشگاهی است .با توجه به لزوم نوآوری ،ارتقاء و
توسع ه در این رسانه و عطف به تجربیات و توانمندیهای
جنابعالی ،شما را بهعنوان « سرپرست خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا) و عضو هیأت مدیره» منصوب میکنم.
الزم است برای نیل به اهداف عالی این رسانه مأموریتهای
زیر موردتوجه ویژه قرار گیرد:
 -۱برنامهریزی و تالش برای ارتقاء کیفیت و کمیت تولید خبر
و محتوا با توجه به سه اصل خوب ،مفید و امیدبخش بودن
 -۲بهینهسازی و ارتقاء ساختار و مدیریت برای نظارت بر
سالمت و صحت اخبار و محتوا در حین توجه بهسرعت
انتشار و استقالل رسانه
 -۳توجه ویژه و برنامهریزی برای ایجاد و توسعهی نوآوری
رسانهای و استفاده از فناوریهای جدید نرم و فرهنگی برای
رویش و زایش ،مجموعههای جدید در خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا)
 -۴همراهی و همافزایی رسانهای برای رشد و بالندگی ،رکن
مولود انقالب “جهاددانشگاهی“ و جریان سازی دستاوردهای
علمی_فرهنگی ،فناوری و نوآوری آن بهعنوان “زیست بوم
نوآوری نخبگان کشور“
-۵تشکیل هدفمند و منظم جلسات هیات مدیره و تدوین
ی راهبردی و ارزیابی شاخصهای رشد و توسعه
سند برنام ه 
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)»

فیلم استاد در پاریس ساخته خواهد شد؛
آخرین ِ

وودی آلن از سینما
خداحافظی کرد!

کارگردان فیلم «امتیاز نهایی» گفت :پنجاهمین فیلمم را در
پاریس میسازم و پس از آن با کارگردانی خداحافظی خواهم کرد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از گاردین ،وودی آلن ،کارگردان
مطرح آمریکایی ،تایید کرد که پاییز امسال یک فیلم جدید در
پاریس میسازد .وی در یک الیو اینستاگرامی در گفتوگو با
الک بالدوین ،بازیگر هالیوودی ،گفت پنجاهمین فیلم او که قبال
گفته شده بود درامی شبیه به فیلم امتیاز نهایی ()Match Point
خواهد بود ،احتماال آخرین فیلمش است .این کارگردان  ۸۶ساله
در این باره گفت :بخش اعظمی از هیجان و شور و شوقم از بین
رفته است .این روزها فیلمی که میسازی چند هفته در سینما
میماند و بعد کارش به سرویسهای استریم یا تماشای پولی
میکشد .اوضاع مثل گذشته نیست .دیگر مثل قبل از این کار
لذت نمیبرم .دو فیلم اخیر وودی آلن یعنی یک روز بارانی در
نیویورک ( )۲۰۱۹و جشنواره ریفکین ( )۲۰۲۱هر دو در دوران کرونا
اکران شدند .جشنواره ریفکین چندان موفق نبود اما یک روز
بارانی در نیویورک با بازی تیموتی شاالمه و ال فانینگ موفق شد
صدرنشین فهرست پرفروشترین فیلمهای گیشه شود.
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تیم هندبال مس کرمان در مسابقات جام باشگاههای آسیا به میزبانی هند مقابل النور عربستان با نتیجه  ۳۴بر ۳۱
شکست خورد .مسیها در نیمه اول این دیدار موفق شدند با نتیجه  ۱۶بر  ۱۴پیروز شوند ،اما در نیمه دوم نتوانستند
برتری خود را حفظ کنند و با نتیجه  ۳۴بر  ۳۱بازی را واگذار کردند .مس کرمان در آخرین دیدار خود برای تعیین
جایگاههای هفتم و هشتم باید به مصاف بازنده دیدار تی اسپورت هند و الوکره قطر برود.
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باتوجه به اتفاقات ناخوشایند مجمع فدراسیون کشتی؛

کشتی نیاز به بودجه کافی دارد
اصغر قلندری

در جلسه مجمع فدراسیون کشتی ،صحبتها و
کنایههای «علیرضا دبیر» -رئیس فدراسیون -به «سید
محمد پوالدگر» -معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای
وزارت ورزش و جوانان -باعث شد تا پوالدگر به حالت قهر
جلسه را ترک کند.
اما ریشه درگیری دبیر و وزارت ورزش و جوانان به
ً
اخیرا
کاهش بودجه فدراسیون کشتی بازمیگردد .دبیر
چالشهای مختلفی با وزارت ورزش و کمیتهملی
المپیک داشته و از اینکه اجازه نمیدهند بودجه کشتی
افزایش یابد ،بشدت گالیه کرد ه است .او پس از مشاجره
لفظی با معاون وزیر ورزش و خروج پوالدگر از جلسه
بیان کرد؛ بر سر مسائل کشتی با کسی تعارف ندارد و
اگر وزارت ورزش نمیخواهد ،میتواند وی را برکنار کند.
گرچه پوالدگر نیز درحال خروج از جلسه گفت؛ دبیر با
هوچیگری اجازه نداد یکمسئله ساده را حل کنیم .گرچه
متعاقب آن و بعد از حواشی مجمع ،محمد بنا نیز به
حمایت از علیرضا دبیر در استوری معناداری علیه معاون
وزیر ورزش کنایهای در رابطه با مجموعه کوتولهها از
نظر شخصیت ،معرفت ،انسانیت و ذات انسان و ...که
در ورزش کشور جوالن میدهند ،مطالبی را مطرح کرد.
گرچه علیرضا دبیر در اینخصوص اظهار داشته بود :اگر
ورزشیها در ُراس فدراسیونها و ُ
هیاتهای ورزشی از
مدیران الیق و جسور و از جنس ورزش قرار داشته باشند،
بطور حتم ورزش ایران متضرر نخواهند شد .هرچند

کمیسیون فرهنگی مجلس مسبب این کشمکش و
مشاورههاست و باید توضیح دهد بودجه  ۱۵فدراسیون از
کجا آمده و با کدام علم و منطقی تقسیم شده است؟! اما
سخنان رئیس فدراسیون کشتی ایران که منجر به ترک
سیدمحمد پوالدگر از مجمع شد ،صحبت دیروز و امروز
نیست ،در ادوار گذشته و در زمان ریاست حاج محمدرضا
طالقانی نیز بحث تخصیص بودجه برای کشتی که ورزش
اول کشورمان محسوب میشود مطرح بوده که متأسفانه
عدمتوجه سازمان تربیت بدنی در سالهای دهه  ۸۰به
وعدههای خود در قبال فدراسیون کشتی ،به قول طالقانی
رستم ماند و یکدست اسلحه و یککیسه خالی در قبال
دهها طرح و برنامه ،برای برگزاری مسابقات انتخابی و
اعزام تیمها برای حضور در پیکارهای جهانی و جامهای
مختلف بینالمللی!
ورزش اول کشورمان به جهت مدالآوری در کشتی
آزاد و نیز در کشتی فرنگی و کسب افتخارات بزرگ با
عناوین قهرمانی و نایبقهرمانی در مسابقات جهانی
و بازیهای المپیکی باید برای سازماندهی و رتق وفتق
امور دارای جایگاه ویژه و بودجه کافی و مورد حمایت
قاطع کمیتهملی المپیک باشد .فدراسیون کشتی ایران که
قهرمانان ارزنده جهان و المپیک و سکان رهبری آنها را
بدست گرفته و اقدامات موُثری در راستای رشد و اعتالی
این رشته ورزشی که اشاره کردیم ورزش اول کشورمان
است صورت داده و هر روز شاهد موفقیتهای سترکی
از خانواده بزرگ کشتی هستیم که با فتوحات جهانی
مدالهای خوشرنگ طال ونقره را صید کرده و پرچم پر
افتخار ایران اسالمی را به اهتزاز در آورده ،باید دارای بودجه

متفاوتی با سایر فدراسیون ها باشد .البته دبیر بهعنوان
رئیس فدراسیون کشتی وظیفه دارد مدافع حق و حقوق
فدراسیون و کشتیگیران باشد اما نه با مجادله و مشاجره
لفظی با معاون وزیر ورزش که به تازگی در این پست
منصوب شده و برای حل مشکالت فدراسیون در این
جلسه حضور پیدا کرده بود ،که با ایراد برخی سخنان خارج
از بحث و انتقاالت که همه از آنها آگاهی دارند و مرتب
هم تکرار میشود ،مورد نکوهش قرار گیرد ومجبور شود
جلسه را ترک کند! رابطه میان نتیجهمحوری و عدمتوجه
مدیران ارشد ورزش پرواضح و عیان است که به ُ
جرات می
توان گفت در اکثر رشتههای مختلف مدیریتی در ورزش
ما وجود دارد که بخشی ،معلول همان تقسیم ناعادالنه
بودجه فدراسیونهاست و بخش ،دیگر مربوط به ناکارآمدی
مدیرانی که باصرف هزینههای فراوان ،به نتیجهای
مطلوب دست پیدا نمیکنند که شوربختانه از آموختهها

و تجربههای خود نیز پند نمیگیریم و بر طبل بیقیدی
ً
مسلما تا وقتی که کارها برهمین منوال باشد
میکوبیم.
و بر همین محور بچرخد باید شاهد چنینحمالت از سوی
روُسای فدراسیونهای مطرح و مدالآور باشیم که ً
یقینا
عنواننکردن چنین نکات اصلی و اساسی که بر سرحق
و ميزان پرداخت هزینهها در مجامع ورزشی است و
پنهانماندن حقایق ،خسران جبرات ناپذیری در ورزش ببار
خواهد آورد .مدیران وقت وزارت ورزش و جوانان پیش از
آنکه کارد به استخوان امثال(دبیر) برسد باید چارهاندیشی
کنند و حقایق را در نظر داشته باشند .چرا که حرفهای
علیرضا دبیر که از سر دلسوزی عنوان میکرد ،حرفهایی
است برای آینده کشتی کشورمان در عرصههای بین المللی
و جهانی که امیدواریم باتوجه به اهمیت آن ،مسایل و
مشکالت فدراسیون کشتی را وزیر ورزش و جوانان درک
کرده و در حل آنها کوشا باشد.

مکث

اعاده حیثیت «عبدهللا عزیزی» علیه دبیر؛

گر پرده بر افتد نه تو مانی و نه من!
سیدرضا فیضآبادی

سالن کشتی شهدای هفتمتیر تهران قریب به
نیمقرن بود که به همین شکل اداره میشد .با
سرویسهای نامرغوب و در و دیوار رنگ و رو رفته
و جایگاه و رختکنهای دور از شان قهرمانان ورزشی
که از حدود دو سال قبل تعمیراتی اساسی در این
سالن کهن و قدیمی و شناسنامه کشتی ایران آغاز
شد و به نوعی سالن قابلتحمل شده بود اما اکنون
و با تغییراتی که در راس هیات کشتی تهران به
وجود آمده دوباره عدهای تیشه به دست به جان
سالن افتاده و معلوم نیست چرا با هزینههای
بیتالمال بازی میکنند.
البته ریشه آن برمیگردد به تغییر رییس هیات
کشتی تهران که دو هفته قبل با حکم علیرضا دبیر،
محمد ابراهیم امامی در حالی بهعنوان سرپرست
کشتی تهران معرفی شده که خبری از استعفای
عبداهلل عزیزی نیست و مجمعی هم تشکیل نشده
که عزیزی را برکنار و امامی را جایگزین کنند!
یعنی دبیر که در مجمع فدراسیون کشتی دم از
قانونگرایی می زد خود دچار بیقانونی شده است.
همین ابتدا برای امامی آرزوی موفقیت داریم ،اما
بحث ما کشتی و رعایت اصول اولیه در عرصع
مدیریت کشتی است که اینروزها چوب حراج بر
آن زده شده است .گرچه رییس فدراسیون کشتی

پس از برکناری عبداهلل عزیزی از ریاست هیات
کشتی تهران ،خطاب به سرپرست جدید این هیات
خواستار دریافت گزارش مالی هیات کشتی در سال
های اخیر شد!
در حالی رییس فدراسیون کشتی حکم به سرپرستی
محمدابراهیم امامی در هیات تهران داده که هیچ
اشارهای به عبداهلل عزیزی رییس قانونی هیات
کشتی نشده است .از آن مهمتر اینکه دبیر از امامی
خواسته پروندههای مالی دو دوره ریاست عبداهلل
عزیزی را بررسی و گزارش کاملی ارائه کنند .این
بخش از دستورات آقای دبیر بدجوری عبداهلل
عزیزی را برآشفته چه اینکه به اذعان اغلب آنهایی
که عزیزی را میشناسند وی برای ورزش در استان
کردستان و هیات کشتی تهران هزینههای زیادی
کرده و به گفته دوستانی که شناخت کافی از وی
دارند ،عبداهلل عزیزی یکمجموعه ورزشی در سنندج
دارد که اغلب نوجوانان و جوانانی که از خانوادههای
کمبضاعت هستند ضمن اینکه رایگان تحت آموزش
قرار میگیرند برای آنها لباس و سایر امکانات نیز از
سوی عبداهلل عزیزی تامین میشود.
عزیزی میگوید؛ خداوند به من داده و من نیازی به
در آمد ورزش و کشتی ندارم و تا جایی که بتوانم
دین خودم را به ورزش ادا میکنم .عزیزی که یکی
از حامیان انتخاب شدن علیرضا دبیر بود و دست
راست دبیر محسوب میشد در حالی مورد هجمه
دبیر قرار گرفته که معتقد است تمام انچه اداره کل
تهران و فدراسیون به وی دادهاند ،به  300میلون هم

نمیرسد اما فقط نصب تابلو برنزی سالن شهدای
هفتم تیر تهران بیش از اینها هزینه برداشته است.
بیش از  40دوره مسابقات قهرمانی کشور –جام
تختی– تورنمنتهای مختلف در تهران را میزبانی
کرده بدون آنکه یک لایر کمک بگرد و آنچه که از
شخصیت عبداهلل عزیزی ما دیدهایم جدای از ضعف
و قوتهای مدیریتی که همه مدیران دارند نمیتوان
اتهامات مالی را به این پهلوان کردستانی نسبت
داد و ای کاش چنین نمیشددبیر بهعنوان رییس
فدراسیون کشتی به هر دلیل نمیخواست با عزیزی
کار کند ،ایکاش او را صدا میکرد و با یک قدردانی
در شان و شخصیت چنین فردی که در نوع خود از
قهرمانان بزرگ ایران و آسیا و از مردان عاشق خدمت
به کشتی است ،به قول خودش رخصت از بزرگتر
میخواست و میگفت بناداریم از یک نیروی دیگر
در هیات تهران استان استفاده کنیم .با شناختی که
داریم از عبداهلل عزیزی یقینا وی بدون یک ذره اخم
استعفای خود را مینوشت و میرفت ،ولی نهتنها
چنین نکرده بلکه غیرقانونی رییس هیات پایتخت
را برکنار کرده و اتهام مالی هم به وی زده است! این
را کجای دلمان بگذاریم؟
باید یک سفره ای پهن باشد و یک ورودی باشد
که خروجی آن منجر به زد و بند مالی شود ولی
وقتی  300میلیون تومان به رییس هیات کشتی
پایتخت میدهید که کفاف حقوق کارکنان
هیات را هم نمیدهد اما چند برابر آن در
هیات کشتی هزینه شده است زدن اتهام

مالی این میشود که عبداهلل عزیزی میگوید :چون
پرده برافتد نه تو مانی و نه من! گرچه عبداهلل عزیزی
حق دارد که به دستگاه قضا شکایت ببرد و اعاده
حیثیت کند.
اگر چه کار بدانجا که برسد حتما افرادی واسطه
میشوند تا عیداهلل عزیزی را با دبیر سر یک میز
بنشانند ولی با اتفاقاتی که در مجمع فدراسیون
کشتی هم افتاد و همگان دیدند که دبیر خیلی
به مرام مرسوم و عرف پهلوانی و حرمت بزرگتر
اعتقادی ندارد و اکنون جامعه نگاه خوبی به اینگونه
رفتار و گفتار دبیر ندارد و با اتهامات سنگینی که
دبیر به عبداهلل عزیزی زده باید منتظر یک چالش
بزرگ برای خانواده کشتی باشیم .در حالیکه عزیزی
هنوز هم معتقد است کشتی رمز مشترک خانواده
کشتی است و برای اعتالی نام ایران و ایرانی باید از
خود گذشتگی داشته باشیم و این همان راهی است
که برخی گم کرده اند و در بیراهه و تاریکی دنبال
چراغ می گردند .کاش این حرمتشکنیها در کشتی
نمیشد و چه خوب است بزرگترها وارد گود شوند و
جلو این گونه رفتارها و گفتارها را بگیرند تا بیش از
این شاهد حرمتشکنیها در کشتی نباشیم.
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موی تای کارهای ایران با  3سهمیه به مسابقات جهانی میروند

طی مذاکرات صورت گرفته شده از سوی جواد نصیری نماینده تام االختیار  IFMAدر ایران و نایب رئیس فدراسیون آسیایی
موی تای  FAMAبا فدراسیون بین المللی موی تای ،تیم ملی کشورمان با  ۳ملی پوش شامل جهت حضور رقابتهای
بازیهای جهانی (ورلد گیمز) اعزام میشود .زهرا نصیری در وزن  ۵۷کیلوگرم ،نادیا اعتماد مقدم در وزن  ۶۳.۵کیلوگرم و
حمیدرضا کردآبادی در وزن  ۹۱کیلوگرم ۳ ،نماینده موی تای ایران در رقابتهای جهانی خواهند بود.

داستان جلد

درخشید؛
خواهد
همچنان
آفتابی که
درخشید؛
خواهد
همچنان
آفتابی که
کشتی،

محمدرضاکاظمی

نگارنده را سر آن نبود تا در فضای گرگومیش اینروزهای
ورزش اول که بازشناسی سره از ناسره دشوار مینماید و
رگ گردن عام و خاص برای اثبات حقانیت طرف خودی
متورم میشود ،نکتهای را بازگوید که به مذاق برخی از
دوستان خوش نیاید .با این وصف ،سیسال گفتن و
نوشتن از ورزش به حکم وظیفهای که بر دوش میکشی،
چارهای باقی نمیگذارد جز اینکه یکبار دیگر شرط بالغ را
با دوستان دیروز و مدعیان امروز در میان بگذاری مگر
اینکه پند بگیرند و از توسن کبر و غرور فرود آیند .در
این میان تعجب من از برخی عزیزان است که تحت تاثیر
فضاسازیهای ایجاد شده ولو با نیت حمایت از کشتی در
تطهیر مسیر نادرست رسیدن به هدف و توجیه آن به هر
دلیل ،روشی را میستایند که نه در قاموس پهلوانی جای
دارد و نه در شیوه مدیریت نوین معنا مییابد.
باور کنید آفت ضربهای که چنین شیوه مدیریت به
ورزش اول وارد کرده و میکند بسیار فراتر از منافع آن
است که در شمار آید .سهسال ایجاد حاشیه در مسندی
که میبایست منشا خیر و صالح باشد و مامن بردباری
و کیاست ،کدام دستاورد خطیر را به همراه داشت جز
آنکه نام ورزش اول و جامعه گوش شکسته را در اذهان
عمومی مکدر سازد و از ابهت و عظمت آن بکاهد.
کجای دنیا مجادله و کشمکش مداوم با باالدستی و
پاییندستی منجر به موفقیت شده که امید داریم در
فدراسیون کشتی چنین شود؟ این شیوه سلوک ،قرار
گرفتن در مسیر پرسنگالخ و دشواری است که نمیتوان
به پایان خوش آن امید چندانی داشت؟ به کارگیری
ادبیات کوچه و بازاری آن هم از نوع غیر متعارف جز
اینکه مردم را نسبت به ورزش پهلوانی بدبین کند ارمغان
دیگری به همراه نخواهد داشت؟
حتی یک نمونه شاهد مثال برای چنین شیوه مدیریت
در جهان ورزش نمیتوان ذکر کرد زیرا اصوال مسیر
مدیریت فراتر از آن است که بتوان با روشهای منسوخ
در این وادی ره سپرد .آیا رییس فدراسیون کشتی نمی
داند اظهارات و گفتار و کردارش در کوتاهترین زمان
ممکن در رسانههای داخل و خارج انعکاس مییابد و
مستمسکی برای تبلیغات منفی علیه کیان ورزش اول
میشود؟ اگر بگوییم او از پیامدهای سخنان خویش
غافل است ،سخنی به گزاف گفته ایم اما اگر می داند و
علی رغم علم و اطالع چنین رفتاری از خود بروز میدهد
در آن صورت باید کل ماجرا را برخالف مصالح ملی،
کشتی و جامعه ورزش ارزیابی کرد.
کشمکش و لفاظی علیه دستاندرکاران فدراسیون
پیشین ،رویارویی با مسئولین قبلی وزارت ورزش،
اصطکاک با دست اندرکاران کمیتهملی المپیک ،هیات
اجرایی این مجموعه ،برخی روسای فدراسیونها،

کشـتی!
دفــــــــاع بد از
دفــــــــاعبد

کمیسیون ورزشکاران ،تعدادی از هیاتهای استانی،
کارمندان فدراسیون و اکنون نیز با مسئولین کنونی
وزارت ورزش حاکی از آن است که مدیریت فدراسیون
مسیر غیر معمولی را برای رسیدن به هدف انتخاب
کرده است .این همه جنجال در ظاهر با ادعای دفاع
از کشتی صورت گرفته حال آنکه به هزار و یک دلیل
میتوان اثبات کرد این دفاع بد از کشتی و دود چنین
برخوردهایی بیش از همه به چشم این ورزش و
خواهد رفت.
عضویت در شورای شهر برای برخی قهرمانان ورزش
فرصتی فراهم کرد تا علیرغم نداشتن تجربه کافی در
امور شهری سالهای طوالنی مقدرات شهر را در دست
بگیرند .این جمع در آن روزگار با تکیه بر صندلیهای
اقتدار هیچ فرصتی حتی برای اینکه به رشته ورزشی
خود بیندیشند پیدا نمیکردند اما پس از کنار ماندن
از مناصب سیاسی و اجتماعی ،برای ورزشی که حتی
حاضر به سخن گفتن در باره آن نبودند منجی بالمنازع
هستند .کاش این جمع از ابتدا تا انتها کنار ورزش
میماندند تا الاقل گفتار و کردارشان حمل بر انطباق
عقیده و عمل میشد و مخاطب بر صحت ادعاهای آنان
مهر تایید میزد.
روسای پیشین فدراسیون کشتی نیز همگی دغدغه
پیشرفت و ترقی این ورزش را داشتند و برای توفیق آن از
جمله جذب بودجه از هیچ کوششی فروگذار نمیکردند.
چه کسی میتواند در نیت خیر بزرگانی چون طالقانی
شادروان سید محمد خادم ،سیروسپور ،طالقانی،
یزدانی خرم ،برادران خادم و اسالف ایشان شک کند،

کدام یک از ایشان برای گرفتن حق کشتی چنین مشی
ناصوابی را برگزیدند و برای اثبات رای و نظر خود دیگران
را مخالف کشتی قلمداد کردند؟ ما نیز کامال موافقیم
که باید بودجه و امکانات رشتههای مدالآور المپیک
و جهان ویژه دیده شود و به این فدراسیون ها خصوصا
کشتی اهمیت مضاعف بدهند .این مهم چندان دشوار
نیست و نمایندگان محترم مجلس به سهولت هرچه
تمام میتوانند مسئله را از طریق قانونی حل و فصل
کنند .بنا براین مسیر رسیدن به هدف مورد اشاره چندان
دشوار نیست اما همانطور که پیشاپیش ذکر شد مسئله
رییس فدراسیون کشتی یک نفر و یک موضوع نیست
بلکه او استاد مخالفتراشی است و با یک متر و معیار
منحصر به فرد هر کسی را که گمان میکند نظری مغایر
دارد مخالف مصالح ورزش اول معرفی میکند.
حاصل کالم اینکه گستره کشتی به تمامیت ارضی این
سرزمین است و مردم ایران از کوچک و بزرگ عاشق
کشتی هستند .این ورزش از همان سال های ابتدایی
ورود به مسابقات جهانی و المپیک برای کشورمان
افتخار آفرین بود و همچنان بر مدار موفقیت میچرخد.
پیشینیان با دست خالی اما با اراده پوالدین این ورزش
ملی و آیینی را در مسیر موفقیت هدایت کردند و اکنون
نیز دالوران ملیپوش و ستارگان پر فروغ ما برای رسیدن
به قلههای افتخار از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.
کشتی از همه بزرگتر است و همچنان بزرگ خواهد ماند.
عدهای این بزرگی را رنگ و جالی بیشتری میبخشند
و معدودی ناخواسته از وقار آن میکاهند .هر دو گروه
نیک میدانند ،آفتاب کشتی همچنان خواهد درخشید.

سوژه

بیم و امید در تکواندو ایران؛

کوالک بانوان و ناکامی مطلق مردان
«ایرنا» نوشت :بیست و پنجمین دوره رقابتهای
تکواندو قهرمانی آسیا با حضور  ۲۹۹تکواندو از ۳۴
کشور در شهر چانچئون کرهجنوبی برگزار شد .در پایان
این رقابتها تیم بانوان ایران با هدایت «مینو مداح» و
عملکردی درخشان برای نخستین بار به مقام قهرمانی
رسید .تیم کشورمان با کسب  ۳مدال طال ،دو مدال
نقره ،یک مدال برنز و  ۵۰۰امتیاز بر
سکوی قهرمانی آسیا ایستاد .در
حالیکه این نخستین حضور
کادرفنی جدید در تیم

بانوان بود اما این تیم عملکرد بسیار خوبی را از خود
برجای گذاشت و قاطعانه قهرمان شد.
عملکرد خوب ناهید کیانی و بازگشت درخشان کاپیتان
اکرم خدابنده از مهمترین نکات بود .خدابنده پس
از هشت سال در مسابقات آسیایی روی شیاپچانگ
رفت و قهرمان وزن به اضافه  ۷۳کیلوگرم شد
تا در پایان عنوان بهترین تکواندوکار زن را
به خود اختصاص دهد .کیانی هم فنیترین
بازیکن شد .موفقیت تیم بانوان این نوید
را میدهد تا شاگردان مینو مداح بتوانند
در رویدادهای مختلف چون مراحل مختلف
گرندپری(در صورت اعزام) ،بازیهای کشورهای
اسالمی ،قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی
نیز روی نوار موفقیت گام برداشته و در نهایت
سهمیه حضور در المپیک پاریس را در اوزان
مختلف کسب کنند.
اما از سوی دیگر شاگردان بیژن مقانلو مربی

باتجربه تکواندوی کشورمان ،عملکرد دور از انتظاری
داشته و عالقهمندان و همچنین خانواده بزرگ
تکواندوی کشور را نگران کردند .این تیم که با تلفیقی
از نفرات باتجربه و جوان راهی قهرمانی آسیا شده بود
با سه مدال نقره و یک برنز ،هم در حسرت رسیدن به
مدال طال باقی ماند و هم در رتبه نازل پنجم ایستاد
تا پس از  ۲۰سال یکی از سکوهای اول تا سوم آسیا
را از دست بدهد.
نکته بسیار عجیبتر اینکه اعالم شده مقانلو به همراه
نمایندگان ازبکستان و کرهجنوبی بهعنوان بهترین
مربی بخش مردان انتخاب شد! یک انتخاب عجیب.
تیمی که در رده پنجم ایستاده و طال هم کسب نکرده
چگونه مربیش بهترین میشود؟ هرچند کادر فنی هر
دو تیم زنان و مردان مدت زمان زیادی نیست که
کارشان را آغاز کردهاند اما توان تکواندوی ایران به
حدی است که عملکرد ضعیف تیم مردان قابل توجیه
نخواهد بود.
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گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

 5نقره و برنز سهم ملی پوشان
ایران از روز اول رقابتها
تورنمنت آزاد تکواندو کره جنوبی از روز  ۲۹ژوئن (هشتم
تیر ماه) آغاز و تا پنجم ژوئیه (چهارده تیر ماه) در سالن
هوبان به میزبانی شهر «چانچئون» برگزار خواهد شد که
تیم ملی امید و بزرگساالن ایران در گروه آقایان در این
رقابتها شرکت کرده است.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ در روز اول ،مسابقات در اوزان
 ۸۷kg+ ,۸۰kg- ,۵۸kg- ,۵۴kgو  +۸۰کیلوگرم برگزار شد
که مهدی حاجی موسایی نماینده وزن  -۵۴کیلوگرم
کشورمان در دیدار اول نماینده ژاپن را  ۲بر صفر در راند
شماری از پیش روی برداشت و در مرحله یک چهارم نهایی
برابر کیم از کره جنوبی  ۲بر صفر (راند یک  ۱۵بر یک برنده
حاجی موسایی -راند دوم  ۵اخطاره شدن کیم و برنده
حاجی موسایی) به برتری رسید .در مرحله نیمه نهایی باز
هم نماینده شایسته کشورمان بود که توانست  ۲بر یک بر
باربوسا از فلیپین ( ۱۱-۱۳راند اول برنده از فیلیپین ۲-۲۰ -
راند دوم برنده مهدی و ۸-۱۱راند سوم برنده مهدی) غلبه
کند و به فینال برسد.
در دیدار فینال حاجی موسایی مقابل پارک از کشور میزبان
 ۱۰-۱۴در راند اول و  ۱۵-۱۶راند دوم نتیجه را واگذار کرد و
به مدال نقره رسید .پیشتر حاجی موسایی در رقابتهای
قهرمانی آسیا  ۲۰۲۲چانچئون به مدال نقره این رقابتها
رسیده بود.در وزن  +۸۷کیلوگرم ،علی نادعلیان در دیدار
اول راند اول  ۹بر  ۳و راند دوم  ۱۰بر  ۷مقابل یو از کره
جنوبی به برتری رسید و در مرحله نیمه نهایی برابر لی
از کره جنوبی در راند شماری با نتیجه  ۲بر صفر دیدار را
واگذار کرد و به مدال برنز بسنده کرد .نادعلیان مانند حاجی
موسایی در رقابتهای قهرمانی تکواندو آسیا صاحب گردن
آویز نقره شده است.در همین وزن نیز ،علی نجفی مقابل
امیرعلی اکبری افغانستان  ۲بر یک در راند شماری (راند
اول  - ۲-۷راند دوم  ۵اخطاره شدن نجفی و برنده نماینده
افغانستان  -راند سوم پنج اخطاره شدن حریف نجفی)
پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی رسید ،اما در این مرحله
به دلیل مصدومیت بازی را به بائه از کره جنوبی واگذار
کرد و به مدال برنز دست یافت.
در وزن  -۸۰کیلوگرم و در مرحله یک هشتم نهایی مهران
برخورداری  ۲بر یک ( ۳-۳راند اول -مهران برخوداری ۲-۴-
راند دوم  -ژانگ  ۵-۷ -راند سوم برخورداری) از سد ژانگ از
کشور چین گذشت و در مرحله یک چهارم نهایی حریف
آلتانگرل مغولستانی شد و در  ۲راند پیاپی با نتایج ۲-۹
در راند اول و  ۲-۱۲در راند دوم برد و به مرحله نیمه نهایی
رسید .در این مرحله ،نماینده وزن  -۸۰کیلوگرم کشورمان ۲
بر یک مقابل بوین از کره جنوبی در راند شماری ( ۹-۱۱راند
اول نماینده کره  ۳-۷-راند دوم برخورداری  ۳-۴ -راند سوم
نماینده کره) باخت و به مدال برنز رسید.
در همین وزن ،علی اشکوریان  ۲بر صفر سووینی استرالیا
را در مرحله یک هشتم نهایی از پیش روی برداشت و
در مرحله بعدی  ۲بر یک ( ۲-۹راند اول برنده اشکوریان
  ۲-۱۲راند دوم برنده اشکوریان) از سد رامش حسینی ازافغانستان گذشت .در مرحله نیمه نهایی نماینده کشورمان
با نتیجه  ۲بر یک در راندشماری مقابل تکواندوکاری از
کشور میزبان با نتیجه  ۲بر یک در راندشماری شکست
خورد و به مدال برنز بسنده کرد .حسین لطفی دیگر نماینده
ایران در وزن  -۵۸کیلوگرم بود که در دیدار اول  ۲بر یک
مقابل لی چانگ یئونگ از کره جنوبی باخت و دستش از
مدال کوتاه ماند.
روز دوم رقابتها در اوزان در اوزان ,۷۴kg- ,۶۸kg- ,۶۳kg
 ۸۷kgدر بخش مردان و اوزان ,۷۳kg- ,۵۷kg- ,۴۹kg -۷۳kg+پیگیری خواهد شد.
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