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«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛
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گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

پای وزیر علوم و سازمان سنجش
به مجلس باز میشود؟

دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویـــژه
ســـردار «ســـیدمحمدرضا دســـتواره» که  ۱۳تیر ماه
در عملیات کربالی  ۱به مقام شـــامخ شـــهادت نائل
گشـــت را گرامی میدارد.

خبر
رسمقاهل

از انسدادگلوگاههایفسادتاآسیبشناسیمفاسد؛

راههای مبارزه با «فساد اداری» چیست؟
سارا نصرتی

آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روزهای
گذشته برگزار شد ،آزمونی که حرف و حدیثهای
زیادی داشت ،از دستگیری عوامل فروش سواالت
جعلی گرفته تا حواشی مربوط به تخلفات ،در
همینباره رئیس سازمان سنجش اعالم کرد:
«همکاری خوب وزارت اطالعات ،نیروی انتظامی،
سپاه و تمامی ارگانهای امنیتی و حفاظتی
باعث شد تاکنون  ۱۰گروه فعال در زمینه فروش
سؤالهای جعلی کنکور دستگیر شوند».
به گزارش «دنیای هوادار»؛ عبدالرسول پورعباس
در حاشیه بازدید از حوزه کنکور سراسری  ۱۴۰۱در
دانشگاه شهیدبهشتی در جمع خبرنگاران گفت:
یکی از بهترین آزمونهای این سالها بود و
 ۷۰مورد تخلف در سر جلسه امتحان به کمک
دستگاههای آشکار ساز پیدا کردیم .این اطمینان
را به داوطلبان میدهیم که هر تقلبی پیدا میشود،
روز آزمون هنر که کنتر لها کمی ضعیفتر بود
ساعت  ۱۲و نیم یک عکس منتشر شد».
اما واکنشها در فضای مجازی بیشتر از یک عکس
است ،طور یکه بهنظر میرسد برخی از گروههای
تلگرامی در اواسط جلسهی آزمون به سواالت
دسترسی پیدا کرده بودند ،موضوعی که البته هنوز
ثابت نشده است ،همچنین انتشار پاسخ سواالت
آزمون تجربی در حین برگزاری آزمون در خروجی
سازمان سنجش یکی دیگر از مواردی است که مورد
توجه قرار گرفته و سازمان سنجش هنوز به آن
پاسخی نداده است.اما همه این حواشی سبب شده
اعتراضات به برگزاری کنکور امسال بیشتر شود،
در میان تمام تاییدها و تکذیبها دانشآموزانی
هستند که گمان میکنند حق آنها ضایع شده
است ،درهمینباره «شیوا قاسمیپور» -نماینده
مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون آموزش-
به «خبرآنالین» میگوید« :ما بیشتر از دانشآموزان
نگران هستیم ،آنها فع ًال نگران منافع خودشان
هستند اما من منافع کشور را در نظر میگیرم
چرا که اعتماد به سازمان سنجش برای من مهم
است ،من دنبال منافع شخص نیستم بلکه دنبال
منافع کل جامعه هستم».او درباره پیگیر یهای
مجلس از حواشی مطرح شده درباره کنکور امسال
بیان میکند« :پیگیر مسائل پیش آمده برای
کنکور امسال هستم ،تمام تخلفاتی که این روزها
درباره کنکور گفته میشود را مد نظر دارم و دنبال
مستندات آن هستم .من امروز پیگیری کردم و
مکتوب نامهای برای دکتر پورعباس نوشتم تا
ایشان به کمیسیون آموزش مجلس درباره حواشی
کنکور اخیر گزارش کاملی بدهد ،رونوشت همین
نامه را برای وزیر علوم و رئیس کمیسیون آموزش
مجلس هم فرستادم».قاسمیپور دربارهی تخلفات
انجام شده در آزمون سراسری امسال میگوید:
«درباره چرایی چیزی که هنوز مستنداتی درباره آن
ندارم نمیتوانم چیزی بگویم ،اما سازمان سنجش
موظف است که درباره اتفاقات اخیر گزارش بدهد،
منتظر هستم گزارش آنها به دستمان برسد تا
ببینیم مواردی که درباره کنکور گفته میشود تایید
میشود یا خیر ،امروز چیزی مشخص نیست جز
همین مواردی که از فضای مجازی شنیده میشود
برای همین فع ًال منتظر گزارش سازمان سنجش
هستیم».

فساد معلول عوامل متعدد و گستردهای است ،به
گونهای که عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و اداری از جمله عوامل مهم این پدیده
تشخیص داده شدند .همچنین تاکید بر رویههای
پیشگیرانه به جای تنبیه و مجازات متخلفان،
دنبال کردن منظم و نظاممند برنامههای مبارزه با
فساد اداری ،تأکید بر فرهنگ سازمانی و تقویت
آن بهعنوان بخشی از فرهنگ عمومی جامعه و
سرانجام پرداختن به مسائل سازمان ،ساختار
اداری و تحلیل آن بر اساس رویکرد جامعهشناختی
به منظور کاهش فساد اداری بهعنوان راهحلهای
اساسی پیشنهاد میشوند .زمانی که از قدرت بطور
مطلوب استفاده شود ،میزان فساد کاهش مییابد.
موضوع فساد در تمام زمانها ،گریبانگیر دولتها
و دغدغه فکری بسیاری از مسئوالن بوده است.
فقر اقتصادی و نابسامانیهای درآمدی کارکنان
سازمانها ،فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای
استوار اخالقی و نبود مق ّررات و قوانین بازدارنده
و نظامهای کنترلی مؤثر ،از زمره دالیل اصلی بروز
فساد اداری است.
باید نظارت بر انسداد گلوگاههای فساد و
آسیبشناسی مفاسد اقتصادی و اداری و همچنین
مبارزه با رانتخواری به نحو احسن انجام شود تا از
وقوع فساد در منشأ و مبدأ جلوگیری کرد .بیتردید
شناسایی گلوگاههای فسادخیز ،نخستین گام در
جلوگیری از بروز فساد اداری است .حفظ سالمت
اداری امری مهم بوده و مبارزه با فساد اداری یک
رکن مهم در نظام اداری جمهوری اسالمی است .با
شناسایی هرچه بهتر و دقیقتر گلوگاههای فسادخیز،
میتوان با برنامهریزی دقیق و بکارگیری راهکارهای
مناسب برای ارتقای سالمت نظام اداری گامهای
موثرتری برداشت .محافظت از سالمت نظام اداری
امری مهم و حساس است و با شناسایی و محافظت
از گلوگاههایی که امکان بروز فساد در آنها وجود دارد،
میتوان در مبارزه با فساد اداری موفق ظاهر شد .هر
چقدر شناسایی نقاط آسیبپذیر نظام اداری دقیقتر
و شفافتر باشد ،بهتر میتوان از شکلگیری و وقوع
فساد اداری جلوگیری کرد .فساد اداری در تعارض با
منافع عمومی روی میدهد که این امر از مهمترین
چالشهای پیشروی مدیران محسوب میشود.
اتخاذ رویه شایستهساالری در روند استخدامها از
مهمترین عوامل بازدارنده فساد اداری است.
فساد اداری تا حد زيادی از نظامهای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سياسی تاثير میپذيرد؛ باال
بودن نرخ بيكاری ،ميزان سلطه روابط غير رسمی
و سنتی بر ارتباطات ميان افراد ،ميزان بلوغ نظام

سياسی و ...برحجم فساد اداری تاثير مستقيم
میگذارد .از طرفی فساد اداری به طور مستقيم
بر كارايی نظام اداری ،مشروعيت نظام سياسی
و مطلوبيت نظام فرهنگی و اجتماعی اثرات
ناهنجاری خواهد گذاشت كه اين تعامل باعث
ايجاد دوری باطل و نزولی میشود كه در نهايت
جامعه را به افول خواهد كشاند؛ از اين رو بايد
با پديدههايی از جنس فساد اداری كه ريشه در
زمينههای گوناگونی دارند ،با نگرشی سيستمی
روبهرو شد و به تدوين راهحلهای جامع انديشيد.
اکثر اقتصادهایی
که توانستهاند کارنامه
قابلقبولی در امر مقابله با
مفاسد اقتصادی را از خود بجای بگذارند
از طریق گسترش مشارکتهای عمومی و
گزارشهای فراگیر مردمی توانستهاند ،گلوگاههای
فساد در سطح جامعه را یا مسدود سازند و
یا تا حد قابل قبولی کاهش دهند .ایران هم
برای بهبود شاخصهای سالمت اقتصادی
و مقابله با فساد باید از ظرفیتهای
مردمی برای مقابله با فساد
بهره بگیرد.

مسئوالن ابتدا باید رصد دقیقی روی بسترهایی که
میتواند فساد بیافرینند ،داشته باشند و در مراحل
بعدی راهکارهای مقابله با فساد و از آن مهمتر،
راهکارهای الزم برای پیشگیری از وقوع مفاسد را
تدارک ببینند .برای این منظور الزم است تا ابتدا
تصویر شفافی از وضعیت موجود کشور در زمینه
فساد ارائه شود تا مشخص شود که در چه شرایطی

قرار داریم ،در چه حوزه هایی ضعف داریم و چه
بخش هایی نقطه قوت ماست .این دادههای
اطالعاتی از طریق برگزاری جلسات مستمر با
کارشناسان در بخشهای مدیریتی ،مدنی ،قضایی،
اجرایی و سایر بخشها بدست میآید .بررسی
اصالحات قانونی مورد نیاز برای پیشگیری و مقابله
با فساد یکی از کارهای مهم در این زمینه میباشد.
واقعیت آن است که حجم فساد و ضررهای مستقیم
ناشی از آن مقوله جداگانهای است و میزان فسادی
که مردم احساس می کنند مقوله ای دیگر .شايد
اهمیت موضوع دوم از مورد نخست بیشتر باشد
چرا که مستقیما به سرمایههای اجتماعی و میزان
مشارکتهای اجتماعی مردم مرتبط میشود.
افزایش احتمال و سرعت کشف فساد ،تقویت
سرمایههای اجتماعی ،کاهش بار مالی و اجرایی
دستگاههای نظارتی ،هزینه اجرایی نزدیک به صفر،
کسب درآمد از محل مبارزه با فساد ،کاهش امنیت
برای مفسدان و کاهش پروندههای قضایی از جمله
مزایای استفاده از روش نظارت مردمی دانست.
الزمه اجرایی شدن گزارش دهی فساد در کشور به
تصویب قانونی مدون در زمینه حمایت از گزارش
دهندگان فساد و تعیین جایزه برای پرونده هایی که
به نتیجه میرسند ،نیاز دارد .بنابراین در بحث برخورد
با مظاهر فساد و از بین بردن راههای توسعه فساد،
یکی از موانع ارائه خدمت به مردم فساد اداری است
و برای خدمت صادقانه به مردم باید دستگاه سالم
باشد تا بتواند خدمت را به طور کامل ارائه داده و
از معطل ماندن ارباب رجوع در دستگاه جلوگیری
کند .مدیران بخشهای مختلف باید با نظارت کامل بر
کارکنان هر بخش  ،از به وجود آمدن هرگونه زمینه
انجام تخلفات اداری پیشگیری نموده و همچنان در
خدمت به مردم استوار و پایدار باشند.

نقل قول

«سخنگوی دولت» خبر داد:

ابالغ آییننامه اجرایی قانون رتبهبندی معلمان و آییننامه تسهیل پرداخت وام ازدواج
«علی بهادری جهرمی» -سخنگوی دولت -روز گذشته از ابالغ
آییننامه اجرایی قانون رتبهبندی معلمان و آییننام ه مربوط به
تسهیل پرداخت وام ازدواج خبر داد.
سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود نوشت« :آییننامه
اجرایی قانون رتبهبندی معلمان ابالغ شد ».پیش از این
نظام رتبهبندی معلمان با تصویب در مجلس به قانون
تبدیل شده بود و وزارت آموزش و پرورش مسئولیت
تدوین آییننامه اجرایی آن را بر عهده داشت.
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش نیز از صدر احکام

اعضای هیئتهای ممیزه برای اجرای نظام رتبهبندی معلمان از سوی وزیر
و تمهیدات اجرای رتبهبندی توسط مرکز نیروی انسانی وزارتخانه خبر داده
بودند .بهادری جهرمی همچنین در پیامی دیگر در حساب کاربری خود
در توییتر نوشت« : ۴۸ساعت پس از تاکید رئیسجمهور ،آییننام ه
مربوط به تسهیل پرداخت وام ازدواج ابالغ شد .بانکها مکلفند
تا  ۱۰روز پس از تکمیل مدارک با اعتبارسنجی ،دریافت حداکثر
یک سفته یا یک ضامن یا طبق بخشنامه ضمانت وامهای خرد،
وام ازدواج را پرداخت کنند .بانک مرکزی به تخلفات احتمالی
رسیدگی میکند».

واکنش پلیس فتا به ادعاهای فروش سواالت کنکور و کشف تجهیزات تقلب
روز گذشته سرهنگ «رامین پاشایی» -معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا -درباره برخی ادعاها و خبرهای مطرح
شده درباره فروش سواالت کنکور سراسری در فضای مجازی اعالم کرد که پلیس به موضوع ادعاهایی مبنی بر تقلب
یا فروش سواالت کنکور ورود کرده و البته تاکنون این پلیس به موردی از فروش سواالت کنکور قبل از برگزاری
آزمون نرسیده است.

اجتماعی
در�ه ش
ورز�
یچ

تودومو پیشبینیدشوار قهرمان؛
لیگبیس 

«پرسـپولیس»ِ کهکشانی یا «استقالل»ِ جوان!؟
حسن صانعیپور

ستارههای هر تیم قادر هستند در شرایط بحرانی گره
کور بازیهای سرنوشتساز را باز کنند .این مقوله
را میتوان در عملکرد بازیکنانی چون «داناییفرد»
و «مظلومی» در گذشته دور و «فرشاد پیوس» و
«علی دایی» در چند دهه گذشته مشاهده کرد.
پاس طالیی «مجتبی جباری» و فرار تاریخی «فرهاد
مجیدی» را نیز میتوان در همین موضوع تعبیر کرد.
با این پیشفرض باید گفت سرخابیهای پایتخت
در تابستان  ۱۴۰۱دو عملکرد کامال متفاوت داشته
و نتایج آن میتواند معادالت قهرمانی را رقم بزند.
جذب ستارههای فوتبال ایران توسط «پرسپولیس»
و جوانگرایی مطلق از سوی «استقالل» هر یک
محاسن و معایبی دارد که اگر با مدیریت زیرکانه
باشگاه و کادرفنی همراه نشود ،تبعات جبرانناپذیری
را در پی خواهد داشت .قرمزپوشان بعداز چند فصل
ثبات به لحاظ حفظ بازیکنان و نهایتا از دست دادن
قهرمانی ،خانهتکانی کرده و بازیکنانی چون بیرانوند،
صادقی ،پورعلیگنجی و رفیعی را جذب کردند و به
قولی اسب خود را برای قهرمانی زین نمودند و در
نقطه مخالف آبیپوشان با از دست دادن مهرههایی
چون دانشگر و احتماال غفوری ،غالمی و حسینزاده
و جذب چند جوان جویای نام همچون زواری و
حامدیفر ضریب اطمینان خود را برای قهرمانی
پایین آوردند.
کارشناسان معتقدند؛ رویکرد استقالل در پیشفصل
بیستودومین دوره لیگ برتر در حد و اندازه مدافع
قهرمانی نیست .به این موضوع باید عدمشناخت
سرمربی خارجی از فوتبال آماتوریسم ایران را هم

اضافه کرد و جوانان این تیم برای رسیدن به
شرایط مناسب و با این پیشفرض که در مسیر
آنان مشکالت خواسته و نخواسته پیش نیاید ،به
یک نیم فصل زمان احتیاج خواهند داشت .نباید
فراموش کنیم تیم فرهاد مجیدی در حالی هزارتوی
قهرمانی را پیمود که همزمان دو مدافع تاثیرگذار
خود را از دست داد و از اشتباهات طبیعی فوتبال
بیشترین ضربه را پذیرفت .پرسپولیس نیز صرفا
با ثبات بدست آمده توسط مدیریت و دوری از
بازیکنساالری توسط برانکو شخصیت قهرمانی پیدا
کرده بود .دلیل این مدعا را میتوان در نتایج دو
باشگاه سپاهان و فوالد خوزستان تعریف کرده که
علیرغم داشتن زیرساختهای مناسب در سالیان
اخیر نتوانستند قهرمان ایران شوند.
با این حال روند تدارک دو تیم استقالل و

صنعت

اقتصاد الکن

گزارش جدید از معامالت بازار خودرو،

جزییات زمان و نحوه ثبتنام؛

پرسپولیس در پیشفصل امسال دو مسیر
متفاوت را نشان داده و هر آینه باید منتظر
اتفاقات ریز و درشتی در آن باشیم .آیا
ستارههای قرمزپوشان قادر هستند تفکرات
یحیی گلمحمدی را به سرعت در مستطیل سبز
به رخ حریفان بکشند و آیا سرنوشت دراماتیک
تیمهای پر ستاره به سراغ آنان نخواهد آمد؟ آیا
جوانان کم تجربه آبیپوشان با ساپینتوی مدعی
میتوانند سنتشکنی کرده و کار ناتمام مجیدی
را در فصل پیشرو به انتها برسانند؟
آنچه قابل پیشبینی است ،هفتههای طاقتفرسایی
است که سرخابیهای پایتخت به خصوص استقالل
در برابر حریفانی که بیشتر از گذشته مدعی قهرمانی
هستند ،خواهند داشت .در این بین هواداران
استقالل چقدر به تکرار قهرمانی امیدوار خواهند

ب�زار

بر اساس بررسی های میدانی؛

خودرو ارزان میشود؟

مبلغ جدید وام ضروری
بازنشستگان اعالم شد

مرغ به کیلویی

بازار خرید و فروش خودرو فعلی نیز مانند
روزهای گذشته شاهد رونق معامالت نیست
اما نکته قابل توجه مهم اینجاست آن دسته
از خریداران که به خرید خودرو نیاز دارند دیگر
تعلل نکرده و نسبت به خرید محصول مورد نظر
خود اقدام میکنند .اما آن دسته از افرادی که
قصد فروش خودرو برای سود بیشتر را دارند
فع ًال منتظر ماندهاند تا تکلیف واردات خودرو
مشخص شود .در حال حاضر مشاهدات بازار
خرید و فروش خودرو نشان میدهد قیمت
اکثر خودروهای داخلی نسبت به روز گذشته
ثابت است و فقط برخی با اعالم قیمتهای
کاذب سعی در ایجاد نوسان در بازار را دارند.
شایان ذکر است؛ به اعتقاد فروشندگان بازار
خودرو ،همچنان عرضه محصوالت از سوی
شرکتهای خودروساز افزایش پیدا نکرده و
شکاف قیمتی بازار و کارخانه هنوز به طور
کامل رفع نشده است .این در حالی است که
با افزایش میزان عرضه ،قیمتها در بازار تا
حدودی کاهش پیدا میکرد.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق
بازنشستگی کشوری درباره زمان اعالم نتایج
ثبتنام «وام ضروری» بازنشستگان کشوری
در سال  ۱۴۰۱اظهار کرد :ثبتنام اینترنتی وام
ضروری سال  ۱۴۰۱بازنشستگان و وظیفهبگیران
صندوق در اردیبهشت ماه سال جاری انجام شد.
بررسی سوابق متقاضیان از جمله مجموع وامهای
دریافتی ،بهره مندی از سایر تسهیالت صندوق
بازنشستگی ،میزان حقوق دریافتی و سایر موارد
بررسی شده و با اولویتبندی و براساس میزان
اعتبار تخصیص یافته از سوی بانک عامل در حال
انجام است و نتایج نهایی واجدان دریافت وام،
اواخر همین ماه اعالم و اولین نوبت وام در مرداد
ماه به حساب گروه اول واریز میشود .وی با
بیان اینکه کارمزد این وام چهار درصد است گفت:
 ۳۰۰هزار نفر مشمول این وام ضروری هستند و
وام مذکور را در هشت نوبت دریافت میکنند.
اعتبارات و سقف پرداختی تسهیالت افزایش
یافته و مبلغ این وام در سال جاری از  ۱۲به ۱۵
میلیون تومان رسیده است.

از اسفند ماه سال  ۱۴۰۰افزایش قیمت
مرغ و گوشت قرمز شتاب بیشتری گرفت
به طوری که هر کیلوگرم مرغ تا فروردین
امسال در مرز  ۴۰هزار تومان قرار گرفت و
هر کیلوگرم گوشت قرمز نیز در مرز ۲۰۰
هزار تومانی قرار گرفت .اما افزایش قیمت
مرغ و گوشت قرمز به فروردین ماه ختم
نشد و این افزایش قیمتها تا امروز ادامه
داشته است و حتی در روزهای ابتدایی تیر
ماه شتاب بیشتری گرفته است .بررسی های
میدانی حاکی از آن است که هر کیلوگرم
مرغ در بازار در بازه قیمتی  ۶۵تا  ۷۵هزار
تومان به فروش میرسد و هر کیلوگرم
فیله مرغ نیز در بازه قیمتی  ۱۰۰تا ۱۱۰
هزار تومان به فروش میرسد .خیز تورم
در خرداد ماه در افزایش قیمت کاالهای
اساسی و خصوصا مواد خوراکی بی تاثیر
نبوده است؛ طبق گزارشهای مرکز آمار
تورم ماهانه از  ۳.۵درصد در اردیبهشت به
باالی  ۱۲درصد در خرداد ماه رسید.

آیا قیمت

 ۷۵هزار تومان رسید

روزنامه

3

دوشنبه  13تیر  -1401شماره 1055

گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

گرانی کاالها

مصرف نان را زیاد کرد؟
دبیرکل خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران از افزایش
مصرف نان در کشور به دلیل افزایش قیمت سایر کاالها
خبر داد و گفت :به نظر میرسد بخشی از فشار خوراک
دام هم به نان منتقل شده چون جو کیلویی ۲۰۰۰
تومان اما نان کیلویی  ۴۰۰۰تومان است
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا ،اوایل
امسال قیمت گندم و آرد صنف و صنعت آزاد شد و
در پی آن قیمت محصوالت آردی از جمله ماکارونی و
نان فانتزی افزایش یافت اما قیمت آرد نانوایان سنتی
تغییری نکرد و همین موضوع سبب افزایش تمایل
نانوایان سنتی به فروش آرد به واحدهای صنعتی شده
است.
در این رابطه «محمدرضا مرتضوی» گفت :به دلیل
تفاوت فاحش قیمت آرد نانوایان سنتی با آرد صنعتی
که اخیرا بیشتر هم شده همیشه بحث ورود آرد نانوایان
به بخشهای صنعتی مثل قنادی مطرح بوده است.
در حال حاضر قیمت آرد صنعتی  ۱۶برابر قیمت آرد
نانوایان است؛ بنابراین ممکن است این تفاوت قیمت
انگیزه بیشتری برای فروش آرد نانوایان به بخشهای
صنعتی ایجاد کرده باشد .البته مشاهدات میدانی نشان
میدهد نانوایان آردی که دریافت میکنند را میپزند،
اما من یک مدیر صنعتی هستم نه نهاد نظارتی!
نانوایان تحت فشار افزایش هزینهها قرار دارند ،در حال
حاضر بیشترین هزینه نانواییها نزدیک به  ۷۰درصد
مربوط به هزینههای نیروی کار است و سهم نرخ آرد در
این هزینهها کم است.
دبیرکل خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با بیان
اینکه مشاهدات میدانی حاکی از افزایش مصرف نان
در کشور است ،تصریح کرد :دلیل این وضعیت افزایش
قیمت سایر کاالها است .در حال حاضر نان در سطح
کشور کیلویی  ۴۰۰۰تا  ۶۰۰۰تومان عرضه میشود ،اما
کم کیفیتترین برنج خارجی کیلویی  ۳۵هزار تومان،
برنج ایرانی  ۱۰۰هزار تومان و سیب زمینی  ۱۵هزار
تومان قیمت دارد؛ بنابراین طبیعی است که فشار
مصرف روی نانواییها باشد .به نظر میرسد بخشی
از فشار خوراک دام هم به نان منتقل شده چون جو
کیلویی  ۲۰۰۰تومان اما نان کیلویی  ۴۰۰۰تومان است.
مرتضوی با بیان اینکه اگر قرار باشد مردم پول ثابتی
برای خرید نان پرداخت کنند فقط دو راه وجود دارد،
گفت :یا دولت باید مابه التفاوت قیمت آرد را پرداخت
کند یا آرد را به صورت مجانی به نانواها عرضه کند که راه
اول را انتخاب کرده است اما اگر قرار باشد در سالهای
آینده قیمت گندم افزایش یابد ،اما دوباره دولت قیمت
نان متناسب با آن تغییر نکند ،همین مشکالت تکرار
میشود .به عبارت دقیقتر دولت قرار است بخشی از
هزینههای نانواییها را پرداخت کند .اگر در سالهای
آینده این هزینهها افزایش یابد و دولت توان پرداخت
آن را داشته باشد ،این طرح ادامه پیدا میکند.
مرتضوی با بیان اینکه دولت باید تمرکزش را به جای
ثابت نگه داشتن قیمتها که خارج از تواناییاش
است ،برای حفظ ارزش پول ملی بهکار گیرد ،گفت:
تکلیف دولت حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم
است ،نه اینکه مدام یارانه پرداخت کند .ادامه این
وضعیت ممکن است دولت را به جایی برساند گه دیگر
توان پرداخت یارانهها را نداشته باشد .دولت برای فرار
از ورشکستگی دولت باید از الگوهای جهانی استفاده
کند ،نه اینکه با منت به مردم یارانه دهد.
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خانۀ ملت
«علیرضا عباسی» در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

ضرورت افزایش سرمایۀ صندوق
نوآوری و شکوفایی البرز

نماینده مجلس و عضو ناظر شورای راهبری و تولیدات دانش بنیان
گفت :افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف رشد
شکوفایی تولید در البرز ضروری است.به گزارش «دنیای هوادار»،
علیرضا عباسی روز گذشته در جمع خبرنگاران با اعالم این مسئله
افزود :در سال  ۸۹قانونی به نام حمایت از شرکت ها و موسسات
دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات تصویب شد.وی
ادامه موانعی بر سر راه شرکت های دانش بنیان وجود داشت که
مجلس یازدهم در سال گذشته که به نام تولید ،پشتیبانی ها و مانع
زدایی ها نامگذاری شده بود ،درصدد احصاء ،شناسایی و همچنین
رفع موانع موجود قانون جهش تولید دانش بنیان را تصویب کرد.
نماینده مردم کرج ،اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسالمی
بیان داشت :از جمله موانع بر سر راه شرکت های دانش بنیان می
توان به روند طوالنی ثبت شرکت ،کمبود منابع مالی ،بی اعتمادی
به محصوالت دانش بنیان داخلی ،استفاده دستگاه های دولتی از
محصوالت خارجی ،نبود سرمایه در گردش اشاره کرد.وی یادآور شد:
دولت گذشته اهتمام چندانی به این قانون نداشت ولی رویکرد
دولت سیزدهم مثبت است.
عضو ناظر شورای راهبری و تولیدات دانش بنیان گفت :مرکز ثقل
قانون جهش تولید دانش بنیان ،شورای راهبری فناوری ها و
تولیدات دانش بنیان است.عباسی بیان داشت :ریاست این شورا
رییس جمهور ،دبیر شورا معاون علمی رئیس جمهور و با حضور
وزرای علوم ،کشاورزی ،اقتصاد ،ارتباطات و دفاع و چهار نماینده به
عنوان ناظر از چهار کمیسیون مجلس می باشد و در قانون جلسات
شورا هر ماه یکبار دیده شده و رییس جمهور هم تاکید داشتند که
جلسات به صورت منظم برگزار شود.
وی گفت :در اولین نشست موضوع لزوم افزایش سرمایه صندوق
نوآوری و شکوفایی همچنین شرح وظایف و آییننامه داخلی
شورای راهبری و دستورالعمل اجرایی کارگروه تولید بار اول ،ضوابط
برخورداری واحدهای فنآور مستقر در پارکهای علمی فناوری از
حمایتهای قانون دانشبنیان به تصویب اعضا رسید.عباسی تاکید
کرد :این بیم وجود دارد که هیجان افزایش شرکت های دانش بنیان
باعث پدیدآمدن شرکت های صوری شود بنابراین طبق تاکید رهبر
انقالب شرکت ها باید واقعی باشند و در جلسه شورای راهبردی و
تولیدات دانش بنیان این مهم نیز مورد تاکید قرار گرفت.

تفاهمنامه

زمینۀ فراگیری مهارت

برای مددجویان کمیتۀ امداد
استان فراهم شد

با امضای تفاهمنامه بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و
کمیته امداد امام خمینی (ره) البرز ،زمینه فراگیری آموزش های
مهارتی برای مددجویان کمیته امداد البرز فراهم شد.به گزارش
«دنیای هوادار» ،براساس مفاد این تفاهمنامه تشکیل کارگروه
مشترک راهبردی در سطح ملی و استانی با عضویت نمایندگان
اداره کل ،کمیته امداد و کانون انجمن های صنفی و کار فرمایی
آموزشگاه های آزاد استان مورد تاکید قرار گرفت.در این گزارش
هدف از تشکیل این کارگروه مشترک ایجاد هماهنگی ،نظارت و
ارزیابی میزان پیشرفت و رفع موانع اجرایی ،همکاری متقابل در
نیاز سنجی ،امکان سنجی ،ارزیابی آموزشی ،تدوین و بازنگری
استانداردهای آموزش شغل و شایستگی و اطالع رسانی به
واحدهای زیر مجموعه در سطح ملی و استانی عنوان شده
است.این تفاهمنامه در  ۱۰ماده۱۹ ،بند ،یک تبصره و در  ۲نسخه
با اعتبار یکسان تنظیم و به امضای مدیران کل آموزش فنی و
حرفه ای و کمیته امداد امام خمینی (ره) رسید.

متام ادارات ،ابنکها ،مراکز علمی و آموزیش الربز امروز تعطیل شد
«امید جاویدپور» -معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز -گفت :امروز (۱۳تیرماه) همه ادارات ،بانکها و مراکز
علمی و آموزشی استان به دلیل کاهش کیفیت هوا تعطیل است.وی در حاشیه نشست کمیته اضطراری آلودگی هوای
استان البرز اظهار داشت :بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان ،تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از گذر
توده گرد ،غبار و فعالیت موج ناپایدار است.

البـــرز
قوۀ قضائیه

بازدید رئیسکل و مسئوالن قضایی دادگستریکل استان البرز از ندامتگاه مرکزیکرج؛

اعطای  ۴۷مرخصی و پیشنهاد آزادی  ۱۴زندانی!
در ادامه بازدیدهای دوره ای از ندامتگاه های
استان البرز ،رئیس کل دادگستری استان ،دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان ،معاون قضایی رئیس
کل در امور نظارت بر زندان و اجرای احکام ،معاون
قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب و
سرپرست دادگاه های خانواده کرج و  8نفر از قضات
اجرای احکام کیفری کرج با حضور در ندامتگاه
مرکزی کرج ،به مسائل و مشکالت مددجویان
رسیدگی کردند.
حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه این بازدید
اختصاص به آن دسته مددجویانی داشت که از
ابتدای شروع حبس تاکنون به مرخصی نرفته و در
حال تحمل کیفر حبس هستند ،افزود :در این بازدید
با حدود  130نفر از زندانیان مالقات شد و مددجویان
بصورت چهره به چهره مشکالت خود را مطرح و در
همان جلسه دستور قضایی الزم صادر و یا ارشاد و
راهنمایی در خصوص پرونده ها ارائه شد.
وی با اشاره به اینکه در این بازدید در مجموع در مورد
 96نفر از مددجویان دستور قضایی صادر شد بیان
کرد 11 :نفر مستحق مرخصی در حین تحمل حبس،
 36نفر مرخصی پایان حبس 3 ،نفر پابند الکترونیک،

 8نفر آزادی مشروط 3 ،نفر معرفی به کمیسیون عفو،
 8نفر ادغام پرونده 1 ،نفر رای باز و  26نفر از سایر

در ش�ر

به نیازمندان البرز؛

 ۲۱۰میلیارد ریال تسهیالت قرضالحسنه پرداخت شد
مدیرصندوق امداد والیت کمیته امداد امام خمینی
(ره) استان البرز گفت :از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۱۰
میلیارد لایر تسهیالت قرض الحسنه به نیازمندان و
مددجویان این استان پرداخت شده است.به گزارش
«دنیای هوادار» ،حسین فرسود روز گذشته در جمع
خبرنگاران افزود :میزان پرداخت تسهیالت قرض

الحسنه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۹
درصد افزایش یافته است.وی ادامه داد :صندوقهای
خانگی و محلی ،موسسات خیریه ،مساجد ،شرکتها
و واحدهای تولیدی میتوانند با سپردهگذاری در
صندوق امداد والیت تسهیالت کارکنان و اعضای خود
را از این طریق پرداخت کنند.فرسود افزود :همچنین

خ� ت
کو�ه
ب

نهادهای ارفاقی برخوردار شدند؛ همچنین در مورد
 34مددجو ارشاد قضایی انجام شد.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکالت عدیده
محرومان ب ه ویژه در بخش اشتغال ،مسکن ،ودیعه
مسکن و کارگشایی ،این نهاد به یک هزار و  ۴۳خانوار
مددجو و نیازمند غیر مددجوی مراجعهکننده به دفاتر
کمیته امداد و صندوق امداد والیت وام قرضالحسنه
پرداخت کرده است.مدیر صندوق قرضالحسنه امداد
والیت البرز در خصوص ضمانت وامهای مددجویی
اظهار داشت :امسال تسهیالت مجددی برای ضمانت
وامهای مددجویان در نظر گرفتهایم که این افراد
فقط با یک فقره ِچک یا سفته میتوانند وام خود
را دریافت کنند.

«البرز» ،نقطه آغاز
عملیات کنترل
قیمت مسکن

منشاء آلودگی نفتی
رودخانه کرج
شناسایی شد

یک شهرک صنعتی
و  2واحد تولیدی البرز
خوش درخشیدند

استاندار البرز گفت :مدیران
و مشاوران حوزه عمران استان
باید در خصوص کنترل قیمت
مســکن طرح و برنامه ای با
قابلیت اجرا در کمترین زمان
ممکن ارائه دهند .استانِ البرز
عملیات بزرگ و خطیر باشــد.
ِ
مــی تواند نقطۀ آغاز این
به گزارش «دنیای هوادار» ،مجتبی عبداللهی روز گذشته
در شــورای تامین مسکن استان البرز با بیان اینکه باید
برای تحقق اهداف دولت ســیزدهم در تامین مســکن
مصمم باشیم ،افزود :باید اراده ای قوی در نهایت انسجام
و همپوشــانی برای اجرای طرح ملی نهضت مسکن در
اســتان شکل بگیرد.وی اضافه کرد :مدیران در ارائه طرح
و برنامه و اجرای دقیق آن پیش قدم باشــند و با اشراف
به مســئولیت های خود در دستگاه های مختلف همراه
هم باشند.عبداللهی گفت :بخش قابل توجهی از مساحت
استان را بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری تشکیل
مــی دهد بنابراین باید با برنامــه و اقدامی ویژه در قالب
طرح ملی نهضت مســکن به ساماندهی و نوسازی این
مناطق پرداخت.

رئیــس اداره حفاظــت
محیطزیســت کــرج گفــت:
منشــاء آلودگی نفتی رودخانه
حفاظتشــدۀ کــرج توســط
کارشناسان این اداره شناسایی و
نسبت به رفع آن اقدام شد.رضا
قاسمپور با اعالم اینخبر گفت :طی گزارشی از سوی جوامع
محلی مبنی بر نشت گازوئیل در رودخانه حفاظتشدۀ کرج،
ماموران اجرایی منطقه به محل ایجاد آلودگی اعزام شــدند.
وی اظهار داشــت :پس از بررســی موضوع ،آلودگی حاصله
ناشی از نشت گازوئیل یک ویالی شخصی در جوار رودخانه
کرج اعالم شد و با همکاری عوامل اداره امور آب منطقهای
نسبت به رفع آلودگی اقدام شد.رئیس اداره حفاظت محیط
زیســت کرج از ســاکنان و اهالی همجوار رودخانه کرج در
محور کرج  -چالوس خواست با توجه به اینکه آب رودخانۀ
کرج منبع اصلی تأمین آب شــرب اســت نسبت به تعمیر
سیستم گرمایشی و موتورخانهها اقدام کنند تا دوباره شاهد
معضالت
ِ
چنین مشکالتی نباشیم.وی یادآور شد :بسیاری از
اینچنینی ،در اثر عدم نظارت صاحبان ویالها و سهلانگاری
سرایدرها صورت میگیرد.

مدیرعامــل شــرکت
شــهرکهای صنعتی البرز از
انتخاب یک شــهرک صنعتی
و  ۲واحــد تولیــدی صنعتی
شــاخص البــرز و تجلیــل از
آنها در جشن بزرگ روز ملی
صنعت و معــدن که در مرکــز همایشهای بینالمللی
سالن اجالس سران برگزار شد خبر داد.به گزارش «دنیای
هوادار»« ،حمیدرضا عقابنشــین» گفت :در این مراسم
ملی از استان البرز در بخش صنایع لوازم خانگی و اداری
کارخانــه ای فعال در زمینه تولید مانیتور و لوازم خانگی
با میزان اشــتغال  ۶۶۰نفر فعال اســت موفق به دریافت
تندیس زرین شــد.عقاب نشــین ادامه داد :همچنین در
حوزه صنایع خودرو نیز یک گروه صنعتی با تعداد اشتغال
 6هزار و  500شــغل که یکی از واحدهای پیشکسوت در
عرصه قطعه ســازی خودرو است توانست تندیس زرین
ایــن بخــش را از آن خود کند .همچنین از اســتان البرز
شهرک صنعتی بهارستان نیز با اشتغال هشت هزار نفری
موفق شد در بخش «شهرک های صنعتی کارآمد و نمونه»
رتبه برتر را بدست آورد.

فرهنگی

روزنامه

پیرت بروک در  97سالیگ درگذشت
پیتر بروک؛ کارگردان شهیر و یکی از نظریهپردازان برجسته تئاتر مدرن و هنرمندی که همواره به اسطوره و جستجوگری
در عرفانهای شرقی در آثارش عالقه داشت و با هنرمندانی چون سیاوش تهمورث ،پرویز پورحسینی ،هوشنگ قوانلو
و فهیمه راستکار سابقه همکاری داشت در پاریس و سن  ۹۷سالگی درگذشت .این خبر ابتدا توسط ناشر آثارش و
بعد توسط خبرگزاریهای رسمی انگلستان به تایید رسیده است.
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دست به نقد

نگاهیبهفیلم«آمونیت» ساختۀ«فرانسیسلی»؛

فسـیلهای متحـرک

«آمونیت» تازهترین اثر فرانسیس
امید سلیمی لی مکاشفهایست درباب زنانی
نادیدهگرفتهشده و تنها که میبایست در مواجهه با مصائب زندگی
و دشواریهای پیش رو با اتکا به گوهری بهنام عشق و یاریرسانی
به یکدیگر ،روزها را سپری کنند و بر مشکالت فائق آیند .فرانسیس
لی از همان دقایق ابتدایی تا واپسین دقایق اثرش ،موضع ضعف و
تنهایی و سرمای چنبرهزده بر زندگی زنان اصلی را برایمان بهتصویر
میکشد؛ همچون سکانس ابتدایی در موزه که در آن زنی خدمتکار
توسط چند مرد کنارزدهشده تا فسیل را بر جای خود قرار دهند .زن
در این سکانس همچون عنصری است که برخالف زحمتی که
میکشد و عرقی که میریزد ،گویی محکوم به دیدهنشدن بوده و
براحتی از سر راه کنار زده میشود .سکانسی هوشمندانه که میتوان
کل اثر نیز تعمیم داد .فرانسیس لی در فصل
رد پای تأثیر آن را به ِ
بازی
ابتدایی کار یک معرفی کامل از شخصیت ماری آنینگ با ِ
کیتوینسلت به مخاطب میدهد تا بدانیم با چه انسان تکافتاده
و یاری محبتی طرفیم؛ ماری آنینگ پیردختری است که به شغل
«فسیلشناسی» مشغول است .ارتباطش با بقایای موجودات
دریایی گویی سایۀ شوم مرگ و بیحسی را نیز به زندگیاش راه
داده است( .نگاه کنید به نوع لباسپوشیدن ماری هنگام کار با یک
پالتوی شبه نظامی) و رنگبندی تیره که آشکارا شمایل مردانهای
را از او درچشم مخاطب پدید میآورد .همچنین نوع معاشرت او
با مادر سالخورده و مشتریان مغازهاش هم جالب توجه است؛ نوع
نگاه و لحن بیان بیتفاوت ماری ،عدم لبخند و احساس رضایت در
چهره و جمالت کوتاه و با مکثی که ارائه میدهد ،جملگی او را در
میزانسن ،در موضع ضعف و تنهایی قرار داده و بههیچعنوان نشانی
از شور و حرارت زندگی در وی یافت نمیشود.
فرانسیس لی در سکانسی کام ًال فکرشده و هدفمند شرایط کلی ماری
را سخت و طاقتفرسا و درتضاد با روحیۀ لطیف یک زن تصویرسازی
میکند؛ سکانس تالش وی برای یافتن یک آمونیت را به یاد آورید
که لی چگونه با جایدادن دریای مواج و طوفانی ،بادهای سرد و
شدیدِ ،گلوالی و سنگهای سخت و صخرههای بلند ،محیط کار
و فعالیت ماری را هراسناک و دشوار برایمان تصویرسازی میکند
(النگشاتها عظمت محیط و کوچکی سوژه در آن راتفهیم کرده
و نماهایکلوز از ماری ،بدرستی چهرۀ سرد و سختیکشیدهاش
را بهتصویر میکشد) .گویی شغل مربوط به مردی است خشن و
سختکوش که سالهاست با این مصائب دست و پنجه نرم میکند.
به پایینافتادن ماری و تالش مجدد برای به سرانجام رساندن
مأموریتش ،خود بر توانایی و عزم و ارادۀ جدی او تأکید دارد .گویی در
این دنیای بیرحم ،ماری اتکا به خویش را سرلوحۀ کار خود قرار داده
و بهشکلی انفرادی برای اهدافش مبارزه میکند .همانطور که پیشتر
نیز اشاره شد ،ماری یک پیردختر بوده و تنها ارتباط خانوادگیاش
نیز مربوط به مادر است .لی رابطۀ مادر-دختری را نیز سرد و همچون
رئیس-کارمندی پیش چشم مخاطب قرار میدهد؛ مادر تنها به فکر
کسب مال بیشتر بوده و دختر را به فعالیت مداوم تشویق میکند و
تنها ابزارسرگرمی او نیزتعدادیمجسمۀسفید هستند،مجسمههایی
که بهعنوان موتیفی تصویری در اثر کاربرد دارند و نشانهای از فرزندان
دلخوشی مادر را هم مربوط
درگذشتۀ او هستند! لی تنها سرگرمی و
ِ
به گذشته و فقدان عزیزانش درنظر میگیرد .مقدمهای که بدرستی و
کام ًال متکی به زبان تصویر و با بهرهگیری حداقلی از کالم ،مخاطب را
با ماری آنینگ ،شغلش و مادر وی آشنا میکند.
درواقع بههیچوجه سخت نیست که حدس بزنیم ورود شخصیت
بازی سورشا رونان تغییر را برای زیست ماری بهارمغان
شارلوت با ِ

اشتیاق
آورده و بمرور با یاریرساندن به هردوی آنها ،شور و حال و
ِ
از دسترفته را به آنها بازگرداند .شارلوت نیز اگرچه تفاوتهایی
با ماری داشته (سن پائینتر و وجود همسر در کنار خویش) اما
او نیز همچون دیگر زنان این اثر ،دارای خال ِء عاطفی و نیازمند
دیدهشدن است .نگاه کنید به لباس مشکی َ
رنگش که او را
همچون فرد ماتمزدهای از این مکان به آن مکان ،همراهی میکند.
تصمیمگیری شوهرش بهجای او همچون انتخاب محل خوردن
شام و نوع غذایی که سفارش میدهد و همچنین پسزدن او
در تختخواب ،جملگی شارلوت را نیز همچون ماری ،تکافتاده
و افسردهحال معرفی میکند (مکث دوربین روی چهرۀ بهتزدۀ
شارلوت در نمایی کلوز را بهیاد آورید که چگونه بر تمنای او از
همسرش خ ط پایان میکشد) .در واقع حضور مرد در این بخش نیز
همچون همان سکانس ابتدایی ،بمنظور پسزدن موجودیت زن
بوده و خودبرتربینی مردانه و زنانگی دستکم گرفته شده ،باز هم
تکرار میشود .هرچند زمان و مکان هم عوض شده باشد .شرایط
کلی برای زنان فرقی نمیکند .آنها محکوم به دیدهنشدن بوده و
گویی همچون یک وسیلۀ حاضر در صحنه ،تنها حضور فیزیکی
دارند.فیلمنامۀ لی برای رسیدن به این مهم که در واقع مهمترین
مأموریتش نیز بهحساب میآید ،در «عرض» حرکت کرده و با
پیشکشیدن موقعیتهایی گوناگون در تالش است تا این تغییر
را ملموس و قابلباور ارائه دهد .مأموریتی که با سربلندی از پس
آن برآمده تا آمونیت عالوه بر کارگردانی پرجزئیات که پیشتر بدان
اشاره شد ،در فیلمنامه نیز هوشمندانه عمل کند .اصو ًال درامهای
عاشقانه قرار نیست تا با «غافلگیریهای پیاپی» و «تعلیقهای
پرشمار» مخاطب را با خود همراه سازند .این آثار معمو ًال با معرفی
شخصیتها آغاز شده ،با شکلگیری رابطۀ آنها ادامه پیدا میکند
و درنهایت با وقوع یک حادثه ،این رابطه را به چالش کشیده و
مخاطب را نگران آیندۀ آنها میکند .مواردی که ً
عینا در آمونیت
فیلمنام آمونیت
با قراردادن ماری و
شارلوت مقابل یکدیگر (بهبهان
طیکردن دوران نقاهت شارلوت و
بهبود شرایطروحی/جسمانی) وارد
فاز تازهای شده و تغییر مسیر میدهد،
چراکه تا قبل از آن ،تنهایی و ضعف زنان
را شاهد بودیم اما از این پس قراراست
فیلمنام اثر بر «قوس شخصیتی»
ِ
نشاط از
اتکا کند و به مرور رنگ و
دسترفته را به زیست آنها
بازگرداند.

نیز با آنها طرفیم .نه بهعنوان یک نقطه ضعف ،بلکه بهعنوان یک
انجام وظیفه روتین و استاندارد.
تمامی آنچه
لی در این نما بدون رد و بدلکردن حتی یک دیالوگِ ،
که باید را تحویل مخاطب میدهد .همچنین میزانسن در سکانس
جمعآوری آمونیت را به یاد آورید که لی در نمای النگ ْ
شات ماری
و شارلوت را بافاصله از یکدیگر قرار میدهد« .چینش سوژهها» بر
آشنایی آندو
فاصلۀ میان آنها اشاره میکند ،چراکه هنوز در ابتدای
ِ
بوده و قرار نیست صمیمیتی را شاهد باشیم .شاید بهترین مثال
در این بخش هم مربوط به دیالوگ ماری خطاب به شارلوت باشد:

«شوهرت تو را ولکرد!»؛ دیالوگی بیرحمانه و آزاردهنده که بهشکلی
کام ًال مستقیم و ُر ْک طرف مقابل را آزار میدهد .در واقع ماری چنان
تنها و بدون معاشرت زیست کرده که نمیداند چگونه میبایست
با طرف مقابل ارتباط بگیرد .این ندانستن کام ًال در میزانسن این
دیالوگ گویی رعایت میشود .نگاه مثل همیشه سرد و بیروح ماری
و کلماتی که بهمانند شمشیر پشت هم بیرون میآیند .فرانسیس لی
اما برای بُعد بخشیدن به این رابطه به گذشتۀ ماری هم میپردازد؛
اشارۀ تصویری و کالمی به رابطۀ سابق ماری با زنی بزرگتر از خویش
ً
طبیعتا فرجام ناخوش آن .او گویی به رابطه جدید ماری
(الیزابت) و
هم طعنه میزند ،چراکه ماری در زمان کنونی ،شارلوت را همچون
جوانی خود میپندارد و خودش را نیز در جایگاه الیزابت ،پس
ِ
میکوشد تا جای ممکن از عمقبخشیدن به رابطۀ جدید بپرهیزد ،اما
نکتۀ اصلی آنجاست که زندگی بههیچوجه قابل پیشبینی نبوده و
قرار نیست همانگونه که انتظار داریم پیش برود .لی تغییر زیست این
زنان را بمرور تصویرسازی میکند .تغییر رنگ لباس در هر دو نمایان
میشود ،لباسسیاه شارلوت جای خود را به سفید میدهد ،همچنین
عالقهاش به موسیقی و ُگلدوزی جان میگیرد .لباسی با شمایل
مردانۀ ماری نیز جای خود را به لباسهایی زنانه میدهد .حضور نور
خورشید و سرسبزی طبیعت در نماهای خارجی ملموستر بوده و
درمقابل آن رنگبندی سرد و تیره خانۀ ماری قرار میگیرند .در واقع
همانگونه که همراهی و همنشینی شارلوت با ماری ،هم شارلوت
را از آن افسردهحالی نجات میدهد و هم ماری را صاحب همکار و
دوست همکالم میکند (همچون سکانس بیرونکشیدن یک سنگ
بزرگ از دل صخرهها که در نقطۀ مقابل آن سکانس سخت ابتدایی
قرار میگیرد و با تالشی دونفره ،مأموریت انجام میشود) و معاشرتِ
به فراموشی سپردهشدهاش را به وی یادآوری میکند ،تغییر رنگ ،نور
و لباس را هم در نماهای اثر شاهدیم.
لی بهشکلی هوشمندانه از «حسادت زنانه» نیز آگاه است .پس در
سکانس مهمانی از حس حسادت ماری نیز پردهبرداری میکند.
جاییکه توجه شارلوت به دیگر افراد حاضر در صحنه ،موجب
حسادت و دلخوری ماری را میشود .وینسلت در نمایی کلوزآپ
بهخوبی این حس حسادت را به اجرا میگذارد .چشمان و بهتبع
نگاه عصبیگون در این نما درست در مقابل نمایی قرار میگیرد که
در آن حس رضایت و سرخوشی وی به نسبت شارلوت را مشاهده
کرده بودیم .وینسلت تنها با اتکا به «چشمان نافذش» هر دو
حس متضاد را خلق میکند .لی در این بخش تأکید میکند
ماری همیشه تنها و سرد ،حال که طعم عشق و وابستگی
که ِ
راچشیده ،دیگر تحمل جدایی و بازگشت به زیست سابق را ندارد.
در واقع فیلمساز چنان موقعیت سخت قبلی را بهتصویر کشیده

که این حس نگرانی و خشم و حسادت را باور میکنیم .همانطور
که پیشتر نیز اشاره شد در درامهای عاشقانه ،وقوع یک حادثه
میتواند رابطۀ شخصیتها را دچار چالش کند .در آمونیت نیز
جدایی ناخواستهای که رخ میدهد (رسیدن نامۀ همسر شارلوت
ت وی) شرایط را دچار تغییر میکند.
و درخواستش برای بازگش 
این حادثه و همچنین مرگ ناگهانی مادر ماری ،نمایی را موجب
میشود که در آن ماری را بهشکلی «تکنفره» در اتاقی نیمهتاریک
شاهدیم .ماری پردهها را کشیده تا همان اندکنور هم نتواند به
داخل بتابد .درب را هم میبندد تا تغییر زندگی از آن روی خوش
و قابل لذتبردن به آن روی تلخ و ناگوار را شاهد باشیم .گویی
بهشت مورد انتظار ماری ،بسیار زودتر از آنچه که انتظارش را
داشت به پایان رسیده و باز هم میبایست با تنهایی و ْ
رخوت
روزها را پشت سر بگذارد .جدایی ناخواسته از شارلوت و مرگ
مادر ،جهنم پشت سر گذاشتهشدۀ ماری را از نو خلق میکند و راه
را بر ادامۀ شور و نشاط مسدود میکند.
لی پایان بازی را برای اثرش ترتیب میدهد ،چون وصال مجدد
ماری با شارلوت بهمانند سابق رخ نمیدهد .همانطور که پیشتر
نیز اشاره شد ،ماری که تجربۀ یک رابطۀ قدمی را نیز دارد ،شارلوت
را مانند جوانی خود پنداشته و نسبت به فرجام آن مردد است،
چراکه عشق به یک همجنس به هیچوجه مورد پذیرش و مقبولیت
جامعهاش نیست .همچنین اشارۀ فرانسیس لی به مسئلۀ
ً
طبیعتا نادیده گرفتهشدن جنس
برچسبزدن بر فسیلها در موزه،
مؤنث و آشکارا ماری را تشدید میکند .ماری حاصل زحماتش
را بهنام فرد دیگری میبیند و از آنجا که تمام عمر را در این راه
سپری کرده ،این حجم از بیعدالتی و مردساالری را تاب نمیآورد
(همانگونه که ما بهعنوان مخاطب نیز با انواع سختیهای شغلش
آشنا شدهایم و در این مورد حق را کام ًال به او میدهیم) .پس به
همین دلیل واپسین نمای اثر ،نماییست النگشات که در آن هر
دو سوژه در مرکز قاب قرار میگیرند و حضور همزمان «محفظۀ
شیشهای فسیل» بر فاصلۀ میان آنها تأکید میکند .بهعبارت دیگر،
مخاطب با تماشای نماهای قبلی که میل و رغبت در چهرۀ هر دو
سوژه را بهنمایش گذاشته بود و همچنین نمای پایانی و فاصلۀ
معنادار میان آنها ،نمیتواند بهشکلی قاطع بر ادامۀ این رابطه یا
پایان یافتن آن بیندیشد .فرانسیس لی چنان در بهتصویرکشیدن
موفق ظاهر میشود که نمیتوانیم فرجامی
زنان ِ
رو ِح آزردۀ این ِ
معین را برای رابطۀ میان آنها متصور شویم .رابطهای در نوسان
میان عشق و امید و نشاط با جامعهای مردساالر و غیر منصف که
گویی عادت دارد حاصل زحمات زنان را هم بهنام جنس مخالف بزند
شدن آنها کمک کند.
و به هرچه نادیده گرفته ِ

آگهی صورتمجلس عدم قابلیت افراز پالک  ۷۵۹۱فرعی از  ۱۵۲اصلی

آگهی ابالغ اخطار  ۱۰۱کالسه۱۴۰۱۰۰۴۵۵ :

برابر محتویات پرونده ثبتی اسناد مالکیت کاداستری شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره پالک  ۷۵۹۱فرعی از  ۱۵۲اصلی قطعه  ۱۳۴تفکیکی مفروز و مجزی شده از  ۱۳۵۸فرعی از اصلی مذکور جزء حوزه ثبتی
ناحیه یک کرج به مساحت  ۱۷۳متر مربع ذیل ثبت دفاتر امالک الکترونیکی به نامهای خانمها تهمينه و جميله و فرخ لقا و فرزانه و ناهید شهرت همگی جهرمی هر کدام نسبت به یک سهم مشاع و خانمها ملیکا و ملینا
شهرت هر دو پیروی فرد هر کدام نسبت به سیصد و هفتاد و پنج هزارم سهم مشاع و آقایان مهدی جهرمی نسبت به دو سهم مشاع و امیر حسین پیروی فرد نسبت به بیست و پنج صدم سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ
صادر و تسلیم شده است .سپس احدی از مالکین بنام ناهید جهرمی بموجب گواهی حصر وراثت شماره  ۹۵۰۲۳۵مورخ  ۱۳۹۵/۰۷/۰۴شعبه  ۴شورای حل اختالف کرج فوت و وراث وی عبارتند از آقای محمد مهرور همسر
متوفی و خانمها فاطمه و مائده شهرت همگی مهرور فرزندان متوفی می باشند که پرونده ثبتی حکایتی از صدور اسناد مالکیت سهم االرث آنان ندارد ،سپس آقای علی نژاد زارع بموجب وکالتنامه شماره  ۴۸۹۷۹۹۴۷۰۵مورخ
 ۱۴۰۰/۰۱/۳۰مرکز وکال و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بوکالت از طرف خانم ملینا پیروی فرد مالک مشاعی بموجب تقاضای وارده به شماره  ۹۰۰۳۶۳۱مورخ  ۱۴۰۰/۰۲/۰۲و  ۱۰۰۹۰۱۸۷۵۶مورخ  ۱۴۰۰/۰۵/۰۴به
استناد قانون افراز و فروش امالک مشاع درخواست افراز سهمی موکل خود را به طرفیت دیگر مالکین مشاعی از این اداره نموده اند که انجام آن برابر مقررات به نماینده ثبت محول گردید که مطابق ماده دو آئین نامه قانون افراز
و فروش امالک مشاع نماینده ثبت گواهی نموده است که جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و ثبت دفتر امالک شده و سند مالکیت معارض ثبت و صادر نگردیده لذا با عنایت به نامه شماره ۹۰۰۵۶۲۵مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱موضوع افراز
پالک فوق به اطالع شهرداری مرکزی کرج رسانیده شد و به موجب نامه شماره  ۶۷/۵/۳۹۲۲۱مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۳۰معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج با افراز پالک  ۱۵۲/۷۵۹۱بعلت مغایرت با ضوابط شهرسازی مخالفت
نموده و پالک فوق را غیر قابل افراز اعالم نموده است .که در این رابطه صورتجلسه عدم قابلیت افراز بشماره  ۱۴۰۰۸۵۶۳۱۰۰۹۰۰۵۹۴۰مورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۰۶تهیه و تنظيم و مراتب دو بار از طریق شعبه اجرا جهت ابالغ به خواندگان
ارسال شده که برابر نامه های شماره  ۱۴۰۰۰۵۸۳۱۰۵۱۰۰۷۴۹۳مورخ  ۱۴۰۰/ ۰۷/ ۲۷و  ۱۴۰۰۰۵۸۳۱۰۵۱۰۰۹۵۸۱مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۲۰اداره اجرا ابالغ واقعی میسر نگردید فلذا با توجه به مراتب فوق در اجرای دستور اداری سیستمی
ً
مستندا به ماده  ۱۸آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا مراتب جهت ابالغ و نشر یک نوبت آگهی از طریق روزنامه های کثیر االنتشار منتشر تا پس از گذشت ده روز از نشر آگهی مذکور چنانچه
مورخ  ۱۴۰۱/۰۳/۰۱و
اعتراضی به آگهی مذکور دارند مراتب را به این اداره اعالم در غیر اینصورت این اداره به وظائف قانونی خود عمل مینماید.ف۹۸۸
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج

آقای جهانگیر آقاسی بیک با والیت قهری محمدعلی آقاسی بیگ به نشانی:
کرج شاهین ویال خیابان  ۹میدان باهنر بلوار ظفر  ۸شرقی ارکیده روبروی
منبع آب واحد  ،۳بدینوسیله به وراث مدیون (مهدی آقاسی بیگ) بدهکار
پرونده کالسه فوق که برابرگزارش مامور ابالغ در آدرس فوق شناخته نگردیده
اید ابالغ می گردد ،برابر گزارش مورخ  ۱۴۰۱/۰۳/۲۴کارشناس اموال منقول خط
به شماره  ۰۹۱۲۶۳۶۴۱۳۷به مبلغ  ۸۵/۰۰۰/۰۰۰لایر ارزیابی گردیده ،لذا چنانچه
به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید ،اعتراض کتبی خود را ظرف
مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد
کارشناس تجدید نظر به مبلغ  ۱۲/۰۰۰/۰۰۰لایر به دفتر این اجرا تسلیم نمایید.
ً
ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس
تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد در ضمن این آگهی در یک نوبت
در روزنامهی کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر میگردد .ف۹۸۶
سرپرست اداره اجرای اسناد رهنی و شرطی کرج-سکینه والح واجاری
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یادداشت
باتوجه به نزدیکی زمان ثبتنام انتخابات
فدراسیون فوتبال؛

ضرورت خیزش و خرد جمعی

نخبگان و دلسوختگان فوتبال

زمان ثبتنام انتخابات
عبداهلل دارابی فدراسیون فوتبال نزدیک
شده است و فوتبال پریشان حال ما مترصد شناختن
سکانداران جدید خود در مناصب ریاست و اعضای
هیات رییسه فدراسیون است .سکاندارانی که معموال با
سمبه پرزور البیها ،داد و ستدها و روابط بر مسند امور
قرار میگیرند تا بر اساس لیاقت و شایستگی!
بالطبع خروجی این نوع انتخاب میشود حال و روز دردناک
فوتبال بیدر وپیکر ما! فوتبالی که فساد ،داللی ،باندبازی،
ناآگاهی و بیتخصصی ،پولهای بیحساب و کتاب و...
درآن تا حد تصمیمگیری ریشه دوانیده است و حسابهایی
به ناحق از این اوضاع لبریز شده است و جایگاههایی از
این طریق نصیب نااهالن! این روند یکشبه ،یکساله و
یکدورهای شکل نگرفته است؛ بلکه محصول سالهای
متمادی غفلتها ،عالقه و دخالت بیجای دولتها ،باند
بازیها ،بازیگردانی باندهای قدرت و ثروت ،سودجویی
کاسبان فوتبال ،تقدم منافع بر مصالح توسط اهالی فوتبال
و سکوت و کوتاهی دلسوختگان فوتبال و مراجع مسئول
و نظارتی است که اینموریانه را تبدیل به هیوالیی نموده
است که برچیدن بساط آن نیازمند عزمی ملی و اتحادی
همگانی است ،آنهم نه در بازه زمانی کوتاه و مقطعی.
هرچند اقدام همین امروزی نیز خیلی دیر است اما تا
خیلی دیرتر نشده است باید جنبید و پروسه انتخابات یکی
از بهترین زمانها و ابزارهاست .عقالی فوتبال ،خبرگان
و دلسوختگان واقعی فوتبال ،متخصصین ،متعهدین
و افراد بانفوذ و موثری که معتقد به نامطلوبی شرایط
موجود فوتبال ایران و ضرورت اصالح آن هستند باید در
این انتخابات و درپی تحقق این رسالت ،نقش فعالتر و
متمایزتری برای خود تعریف و ایفا نمایند .لذا پیشنهاد
میشود خبرگان ،نخبگان و متخصصانی که واقعا ،قلبا و
عمال دل در گروی فوتبال ایران دارند؛ اعم از اهل فن،
اهل علم ،خاکخوردههای فوتبال در صنوف مختلف،
اتحادیههای موجود فوتبالی نظیر :اتحادیه باشگاهها و
مربیان و اهالی رسانه با خیزش ،هماندیشی و خردجمعی
نسبت به گزینش افرادی الیق ،کاردان ،شایسته و متخصص
برای ریاست فدراسیون و هیات رییسه اقدام و با ترغیب
ایشان به حضور در عرصه و سپس حمایت از منتخبین،
زمینهساز حضور افرادی مدیر ،شایسته ،شجاع ،تحولگرا ،پر
انرژی ،خبره و دلسوز واقعی فوتبال نه طالب منافع فوتبال
در مناصب مذکور گردند و وظیفه و رسالتی که متوجهشان
است را به خوبی و متمایز از قبل انجام دهند وگرنه هیوالی
چنبره انداخته بر فوتبال و منتفع از آن ،که مسلما خیلی
زودتر دست به کار شده است؛ با فتح این سنگر ،امید به
اصالح و بهبود را هر روز نحیفتر از قبل خواهد کرد!

جلسه هیات رییسه فدراسیون اسکیت برگزار شد
جلسه فدراسیون اسکیت به ریاست مجید هنرجو رییس فدراسیون و با حضور نصیری نایب رئیس ،بخارایی دبیر کل،
جاسبی خزانه دار ،دکتر نظری ،آشورماهانی ،فرشتیان ،فتحی زاده اعضای هیات رییسه در سالن جلسات فدراسیون
برگزار شد .بررسی آیین نامه های آموزشی ،هزینه های شرکت در دوره های آموزشی ،وضعیت خوابگاه تیم های ملی و
پیست اسکیت آزادی از جمله موراد مطرح شده در این جلسه بود.

خبری عجیب از باشگاه ذوبآهن؛

گ
دید�ه

انحالل جمعی رشتههای مختلف ورزشی منهای فوتبال!؟
اصغر قلندری

ابتدا مطلب کوتاهی با این مضمون نظر نگارنده
را به خود جلب کرد که یکی از همکاران رسانهای
اشاره کرده بود ،انحالل جمعی از رشتههای منهای
فوتبال ذوبآهن به ضرر ورزش کشور است ،زیرا
ذوبآهن با نیمقرن فعالیت به سازندهترین باشگاه
ایران مبدلشده و تعطیلی هرکدام از تیمها ضرر
جبرانناشدنی است.
مدیران ورزش کشور و استان با ورود به هنگام
و اعمال حمایتهای الزم ،اجازه وقوع این فاجعه
را ندهند .متعاقب آن خبرگزاریها خبرهابی
مبنی بر انحالل تیمهای منهای فوتبال آقایان
باشگاه ذوبآهن را انعکاس دادند .پس از انتشار
خبرهایی مبنی بر انحالل تیمهای منهای فوتبال
باشگاه ذوبآهن که شک و شبهه بزرگی برای
اهالی ورزش اصفهان ایجاد کرده بود ،مسئوالن و
روابطعمومی اینباشگاه به موضوع ورود کرده و
واکنش نشان دادند .حدود چند ساعتی از انتشار
اخبار و شنیدههایی مرتبط با انحالل اکثر تیمهای
ورزشی باشگاه باسابقه ذوبآهن نگذشته بود که
شایعهها قوت گرفت و شوک هولناکی را به ورزش
اصفهان وارد کرد ،خبر رسید که یکی از تیمهای
پایه منحل گردید.
بدنبال تغییرات مدیریتی شرکت ذوبآهن ،علیرضا
احسانی مدیرعامل باشگاه ذوبآهن از عزم جدی
این باشگاه برای تمرکز و توسعه رشتههای دارای
پتانسیل و هزینههای الزم که منطبق با بودجه
مصوب ،باشد خبر داد .احسانی با نفی سیاست
موازیکاری ،اعالم کرده بود که در صورت کسب
میزان بودجه مورد نظر نهتنها تیمی منحل نمیشود
که اضافه نیز خواهد شد ،سیاست جذاب درون
باشگاهی با خبرهای ناگوار امروز به یکباره زیر سئوال
رفت .بر اساس شنیدهها ،مدیران ذوبآهن علیرغم

نتایج مثبت و درخشان در رشتههای والیبال ،هندبال
و بسکتبال بانوان ،بسکتبال  ،وزنهبرداری و هندبال
آقایان ،تصمیم به برچیده شدن یکی از پایههای
ورزش اصفهان گرفتهاند .تصمیمی هولناک که
تیشه به ریشه ورزش استان خواهد زد .در این بین
محمدمهدی رمضانی ،مدیر روابط عمومی و امور
بینالملل باشگاه ذوبآهن با تأکید بر قطعی نبودن
این تصمیم ،اظهار کرد :هنوز هیچ تصمیمی مبنی بر
انحالل تیمها گرفته نشده و انحالل برخی تیمها با
توجه به اعالم قبلی به سبب وجود مشکالت مالی و
موازیکاری باشگاهی در دست بررسی است.
رمضانی ابراز امیدواری کرد که با تالش و همیاری
همه مسئوالن شرایط اقتصادی برای تیمداری بهتر
شده و هیچ تیمی به انحالل نرسد .وی افزود :مدیران
شرکت سهامی ذوبآهن و هیئت مدیره باشگاه
دلسوز ورزش استان اصفهان هستند و سالیان درازی
است که در راه اعتالی آن سرمایهگذاری میکنند.

وی تصریح کرد :امیدواریم در نهایت تصمیمی گرفته
شود که به نفع ورزش و باشگاه قدیمی و صاحبنام
ذوبآهن باشد .چرا که ما هم مانند همه هوادران
و اهالی رسانه دغدغه ورزش داریم ،اما باید قبول
کنیم که شرایط فعلی ورزش سخت شده است و نیاز
به مداخله دولت و ارگانهای ذیربط در برخی موارد
دارد .رمضانی با اشاره به رقم قرارداد ورزشکاران،
یادآور شد :سطح قراردادها در شرایط اقتصادی
موجود بسیار افزایش پیداکرده و همین امر حامیان
مالی و شرکتهای سرمایهگذار را مجبور به حفظ
منافع سهامداران خود میکند.
رمضانی با توجه به قدمت باشگاه ذوبآهن ،در
خاتمه به تاریخچه این باشگاه وافتخارات کسب
شده در طول بیش از نیم قرن اشاره کرده است که
انشاءاهلل در شماره های بعدی بطور مشروح تقدیم
هواداران ذوبآهن و مخاطبان روزنامه دنیای هوادار
خواهیم نمود.

حاشیه
الزام خروج از دور باطل؛

دو ومیدانی ایران محتاج بخشــش فدراسیون جهانی!

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فتانه نژادی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده
اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین
به مساحت  ۵۶۰متر مربع قطعه  ۴۱۴تفکیکی به شماره ۸۷۹
فرعی از  ۹اصلی مفروز از پالک  ۲۳۰فرعی از اصلی مذکور واقع
در اراضی مرد آباد جز حوزه ثبتی شهرستان کرج به شماره چاپی
 ۶۵۱۲۴۷مورد ثبت  ۴۰۰۲۷صفحه  ۳۴۹جلد  ۲۹۱مفقود گردیده
که به نام خدارحم ایدون ثبت و صادر گردیده و سپس برابر با
سند قطعی  ۹۷۶۴۴مورخ  ۱۳۷۵/۰۷/۱۴دفتر خانه  ۷۲تهران به
متقاضی منتقل شده و به علت سهل انگاری مفقود گردیده و
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب به
استناد تبصره یک اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور
باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق
مقررات عمل گردد ،بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر
اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه
نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم
خواهد شد.ف۹۸۷
رونوشت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

ورزشی

دوومیدانی ایران بعد از سه سال سرمایهگذاری
روی ستارههایی چون احسان حدادی و حسن
تفتیان نیازمند لطف فدراسیون جهانی برای
حضور در میادین بزرگی چون قهرمانی جهان
است .در حالی که باید از این دور باطل خارج
شود تا با توجه به سایر ورزشکاران به اوضاع
آشفته این رشته پایه سروسامان بدهد.
«ایسنا» نوشت :مسابقات دوومیدانی قهرمانی
جهان  ۲۰۲۲از  ۲۴تیر تا دوم مرداد به میزبانی
آمریکا برگزار میشود و ایران در این رقابتها
تنها دو سهمیه دارد که از طریق رنکینگ و
ت آمده است.
لطف فدراسیون جهانی به دس 

مهدی پیرجهان دونده  ۴۰۰متر مانع با رنکینگ
به قهرمانی جهان راه پیدا کرد و احسان حدادی
پرافتخارترین دوومیدانیکار ایران از طریق
نامهنگاری فدراسیون جهانی به این مسابقات
رسید .حدادی که از رکورد ورودی رقابتها
فاصله داشت ،با رنکینگ هم نتوانست
سهمیه بگیرد تا اینکه فدراسیون جهانی مجوز
حضورش را صادر کرد .احسان حدادی در پرتاب
دیسک ،حسن تفتیان در  ۱۰۰متر و مهدی
پیرجهان در  ۴۰۰متر مانع نمایندههای ایران
در مسابقات دوره قبل قهرمانی جهان ()۲۰۱۹
بودند که حدادی و تفتیان رکورد ورودی را ثبت
کردند و پیرجهان با رنکینگ شانس حضور در
مسابقات را به دست آورد .سهمیههای فعلی
و نحوه کسب آنها به این معنی است که
دوومیدانی ایران پسرفت کرده و فدراسیون
نتوانسته در سه سال گذشته ورزشکاری را
آماده کند که توانایی کسب سهمیه قهرمانی
جهان را داشته باشد.
مهدی پیرجهان با سه سال قبل چه تفاوتی
کرده که نشان دهنده پیشرفت این ورزشکار
باشد؟ نظارت فدراسیون بر روند آمادگی
ورزشکار جوان خود چگونه بود که بعد از

گذشت سه سال هنوز هم باید با رنکینگ
سهمیه بگیرد؟ چرا فدراسیون نتوانسته
ورزشکار دیگری را به سطحی برساند که نه
لزوما از طریق ورودی که با رنکینگ ،جهانی
شود؟ سه سال زمان کمی برای برنامهریزی
و نظارت بر ورزشکاران است؟ فدراسیون که
مدعی توجه به ردههای پایه است چرا در این
مدت نتوانسته حتی یک ورزشکار جوان را به
سطحی برساند که شانس رقابت در قهرمانی
جهان را داشته باشد؟
احسان حدادی و حسن تفتیان ستارههایی
هستند که به پایان دوران قهرمانی خود
نزدیک شدهاند اما همچنان توجه و تمرکز
اصلی فدراسیون بر این دو ورزشکار است
و نتیجه آن هم چیزی است که اکنون
میبینیم؛ سهمیهها باید با لطف و بخشش
فدراسیون جهانی شامل حال ایران شود و
ورزشکاری نداریم که قادر به کسب رکورد
ورودی باشد .فدراسیون باید استعدادیابی و
توجه به ردههای پایه را به صورت جدی در
دستور کار خود قرار دهد تا شاید در سالهای
آینده دوومیدانی از این اوضاع اسفبار خارج
شود و سروسامان پیدا کند.

ورزشی
داستان جلد

کریس جدید ایران در فدراسیون جهاین
رئیس فدراسیون شنا ،شیرجه و واترپلو ایران و عضو هیات رئیسه کنفدراسیون آسیا در کمیته فنی واترپلو فدراسیون
جهانی صاحب کرسی شد .محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا ،شیرجه و واترپلو ایران که به عنوان ورزشکار سابقه
حضور در پنج دوره بازیهای آسیایی را در کارنامه دارد ،روز گذشته به عضویت در کمیته فنی واترپلو فدراسیون
جهانی نائل آمد.

استقاللاسترا؛
پرسپولیسدنیزلیو
یادآور
ِ
ِ

عصر جدی ِد ســپاهان با «ژوزه مورایس»
محمد معین ملکی

تغییر رویه و سیاست مدیریت باشگاه سپاهان در بازار
نقلوانتقاالت ،نوید فصلی جذاب و پرخاطره را به هواداران
این تیم میدهد.
با نگاهی به عملکرد زردپوشان اصفهانی از آغاز فصل نقلوانتقاالت
تا به امروز ،به وضوح میتوان تغییر سیاست مدیران باشگاه
سپاهان را در بازار احساس کرد .سپاهانیها که در سالیان
ً
عموما نقش پررنگی را در
اخیر با توجه به شرایط مساعد مالی
نقلوانتقاالت رقابتهای لیگ برتر ایفا میکردند ،اینروزها برخالف
گذشته به دور از هیاهو و در آرامش کار خود را پیش میبرند.
خروج اسمها و ستارهها
با جدایی ستارگانی نظیر دانیال اسماعیلیفر ،سروش رفیعی،
گئورگی گولیسیانی ،سجاد شهباززاده ،رضا میرزایی و ...به
نظر میرسد در فصل آینده خبری از سپاهان کهکشانی
نخواهد بود و زردپوشان با تیمی جوان و کمستاره روانه لیگ
بیستودوم خواهند شد.
مورایس نقشاول سپاهان ۱۴۰۲
با جدایی محرم نویدکیا از سپاهان ،مدیران این باشگاه پس
از بررسی رزومه  ۱۴۳مربی خارجی در نهایت با ژوزه مورایس
پرتغالی برای هدایت این تیم به توافق رسیدند .مورایس که
بهعنوان سرمربی سابقه حضور در چونبوک موتورز کره جنوبی
و الهالل عربستان را دارد ،در تیمهای پورتو ،چلسی ،اینتر و

رئال مادرید دستیار اول ژوزه مورینیو بزرگ بوده است .قهرمانی
به عنوان سرمربی در لیگ های معتبر آسیایی از جمله دبل
قهرمانی در کِی لیگ کره جنوبی در فصل های  ۲۰۱۸-۲۰۱۹و
 ،۲۰۱۹-۲۰۲۰قهرمانی در جام حذفی کره جنوبی در فصل -۲۰۲۰
 ۲۰۱۹به همراه تیم چونبوک موتورز ،کسب مقام قهرمانی لیگ
برتر عربستان در فصل  ۲۰۲۰-۲۰۲۱به همراه تیم الهالل و کسب
مقام قهرمانی سوپرجام عربستان در فصل  ۲۰۱۴-۲۰۱۵از جمله
افتخارات این سرمربی در فوتبال آسیا است.

استقالل استرا
پرسپولیس دنیزلی،
سپاهان ژوزه یادآور
ِ
ِ
ِ
با خروج ستارهها و روی کار آمدن مورایس به نظر میرسد که سپاهان
در فصل آینده چندان بیشباهت به پرسپولیس جذاب مصطفی دنیزلی
و استقالل پرشور آندرهآ استراماچونی نخواهد بود .پرسپولیس دنیزلی
و استقالل استراماچونی ،هیچکدام به مانند سپاهان مورایس تیمهای
پرستارهای نبودند ،اما تنها با تکیه بر مربیان صاحبسبک خود خاطرات
شیرین زیادی را برای هواداران رقم زدند .حاال باید منتظر شروع لیگ
ماند و دید که سرانجام سپاهان و مورایس چه خواهد شد.

ارو�
فوتبال پ

گزارش سایت «اتلتیک»؛

چرا «کریستیانو رونالدو» می خواهد منچستریونایتد را ترک کند؟
«طرفداری» به نقل از سایت اتلتیک نوشت :کریستیانو رونالدو می خواهد از منچستریونایتد
جدا شود؛ این خبری بود که بعد از ظهر روز شنبه تمام رسانه ها را تسخیر کرد .این اتفاق
درست یک فصل پس از بازگشت احساسی ستاره پرتغالی به منچستریونایتد رخ داد؛
فصلی که با وجود درخشش فردی حیرت انگیز کریستیانو ،برای او و منچستریونایتد بدون
دستاورد به پایان رسید؛ کابوسی که آقای لیگ قهرمانان اروپا را از این تورنمنت دور نگه
داشته است ،البته تا این لحظه!
چرا رونالدو قصد دارد از جمع شیاطین سرخ جدا شود؟
ساده است ،میان کریستیانو رونالدو و منچستریونایتد بدون شک پیوند عاطفی
محکمی برقرار است ،به یاد داشته باشید که این دومین دوره حضور ستاره پرتغالی
در اولدترافورد به حساب می آید .او پیش از این بین سال های  2003-2009عضوی
از منچستریونایتد بود ،جایی که برای اولین بار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را
تجربه کرد و سه بر بام فوتبال انگلیس ایستاد .با این حال اگر کریستیانو رونالدو در
منچستریونایتد بماند ،فصل پیش رو به اولین فصل دوران حرفه ای ستاره پرتغالی
بدون چاشنی لیگ قهرمانان اروپا تبدیل خواهد شد .این اتفاق برای بازیکنی که پنج
مرتبه آن جام باشکوه را باالی سر برده و بی صبرانه منتظر مراحل نهایی اش می نشیند،
یک مشکل جدی محسوب می شود .این را هم در نظر بگیرید که منچستریونایتد فصل
گذشته در حد مدعی هیچ جامی ظاهر نشد .در سن  37سالگی ،رونالدو می داند که
تنها تعداد انگشت شماری از فصل های درخشانش برای او باقی مانده اند .کاپیتان
تیم ملی پرتغال با این اوصاف همچنان عطش جام بردن دارد تا با ویترین افتخارات
بزرگ تری کفش هایش را آویزان کند.
آیا منچستریونایتد می خواهد رونالدو را بفروشد؟
نه .این دیدگاهی است که با توجه به موضع منچستریونایتد و مصاحبه های اریک تن
هاخ می توان آن را به طور قطع برداشت کرد .ستاره پرتغالی هنوز یک فصل دیگر با
منچستریونایتد قرارداد دارد .سرمربی هلندی تازه وارد شیاطین سرخ هم
پیش از این اعالم کرده مشتاقانه منتظر همکاری با کریستیانو
رونالدو است؛ خود این مهاجم هم گفته که بابت کار کردن
با اریک تن هاخ خوشحال و هیجان زده است.
آیا دیگر باشگاه ها رونالدو را می خواهند؟
قطعا .شاید رونالدو در حال حاضر نسبت به دوران
اوجش دوندگی کمتری داشته باشد ،اما بازدهی او در
مقابل دروازه هنوز هم در حد بسیار مطلوبی قرار دارد.
کریستیانو رونالدو فصل گذشته با  24گل در  38بازی،
بهترین گلزن منچستریونایتد بود و در سن  37سالگی،
 18گل زد و سومین گلزن برتر لیگ برتر انگلیس لقب
گرفت .در آمار گلزنی  CR7افت چندانی مشاهده نمی شود ،او

طی  3فصل حضورش در یوونتوس نیز آمار  37 ،28و  36گل را به ثبت رساند .کریستیانو
رونالدو عالوه بر اینها به طرز قابل تحسینی خودش را از لحاظ فیزیکی آماده نگه داشته
و مصدومیت سنگینی گریبانش را نگرفته؛ ترنسفرمارکت به ما می گوید که طی دو فصل
اخیر ،رونالدو تنها  19روز دچار مصدومیت بوده است.
چه تیم هایی به رونالدو عالقه دارند؟
تاد بولی ،مالک جدید باشگاه چلسی ماه گذشته با ژرژ مندس ،مدیربرنامه های کریستیانو
رونالدو دیدار کرد .احتمال پیوستن ستاره پرتغالی به چلسی یکی از موضوعاتی بود که
اخیرا مورد بحث قرار گرفت .در این لحظه فعال مشخص نیست که آیا چلسی می خواهد
به سراغ کریستیانو رونالدو برود یا نه؛ تیمی که به تازگی مهاجم  113میلیون یورویی اش
یعنی روملو لوکاکو را به اینتر قرض داده و این یعنی یک جای خالی در خط حمله تیم
توماس توخل .عالوه بر این نام بایرن مونیخ هم مطرح شده ،تیمی که با درخواست خروج
روبرت لواندوفسکی برای پیوستن به بارسلونا رو به رو شده است .همچنین نام ناپولی نیز
در لیست به چشم می خورد.
آیا خروج کریستیانو رونالدو برای منچستریونایتد یک مشکل خواهد بود؟
بله قطعا .اریک تن هاخ از همان اولین روز امضای قرارداد با منچستریونایتد خودش
را برای همکاری با کریستیانو رونالدو آماده کرده است .به همین دلیل خروج رونالدو
می تواند باعث بروز بحران در رختکن شیاطین سرخ شود؛ مخصوصا در این پنجره
نقل و انتقاالتی که هیچ مهاجم بزرگی به منچستریونایتد نیامده است و مهاجمان
در پایین لیست اولویت های خرید قرار دارد .البته از طرف دیگر ،خروج رونالدو می
تواند مسیر پیشرفت سانچو و رشفورد را هموار کند؛ البته با وجود این
دو بازیکن نیز منچستریونایتد بدون رونالدو ،باز هم بدون مهاجم مطرح
باقی می ماند .مخصوصا حاال که ارلینگ هالند و داروین نونیز به رقبای
سنتی این تیم پیوسته اند.
آیا نگرانی رونالدو بابت فعالیت نقل و انتقاالتی
منچستریونایتد معقول است؟
از یک لحاظ بله .منچسترسیتی به عنوان قهرمان دو فصل اخیر لیگ
برتر انگلیس خودش را با خولیان آلوارز ،ارلینگ هالند ،اشتفان
اورتگا و احتماال کالوین فیلیپس تقویت کرده؛ لیورپول هم
داروین نونیز را خریده تا به نگین خط حمله اش تبدیل
شود .بهترین تیم های لیگ برتر انگلیس در حال تقویت
شدن هستند و رئال مادرید به عنوان قهرمان اروپا نیز
شوامنی و رودیگر را به خدمت گرفته تا از قبل قوی تر شود.
با توجه به اخباری که در مورد نقل و انتقاالت منچستریونایتد
منتشر می شود و مشاهده این اوضاع ،سخت نیست که دلیل
نگرانی کریستیانو رونالدو را درک کنیم.
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سوژه
در فقدان امکانات زیرساختی؛

خانهبهدوشی لیگ برتریها
به فصل بیستودوم رسید

«تسنیم» نوشت :حدود  40روز تا آغاز مسابقات فصل
بیست و دوم لیگ برتر زمان باقی مانده است .تمرینات
برخی از تیمها آغاز شده و برای برخی تیمهای دیگر نیز در
شرف آغاز است .این در حالی است که وضعیت خیلی از
باشگاهها از لحاظ زیرساختی خوب نیست .خیلی از تیمها
در شهرهایشان محل مناسبی برای برگزاری اردو ندارند و
ً
عموما به تهران سفر میکنند .مشکل دیگری که همیشه
فوتبال ایران با آن دست و پنجه نرم میکند ،عدم وجود
ورزشگاه مناسب برای میزبانی از مسابقات تیمهاست.
ورزشگاه اختصاصی که در لیگ ایران به شکل نادر برای
ی جا و مکان
باشگاهها وجود دارد ولی با این حال مشکل ب 
بودن تیمهای لیگ برتری در شهرهای خودشان همیشه
وجود داشته است.
فصل گذشته ،تیمهای شهر خودرو ،نساجی ،فجر ،مس
رفسنجان ،هوادار ،نفت مسجدسلیمان و پیکان برای
برگزاری مسابقات خانگیشان به طور مقطعی یا دائمی
دچار مشکالت اساسی بودند و این روند قرار است در فصل
جدید نیز ادامه پیدا کند .انجام مسابقات خانگی در یک
ورزشگاه استاندارد عالوه بر اینکه باعث افزایش بار فنی
میشود ،منجر به این میشود که تیمهای میزبان بتوانند به
خوبی روی حمایت هوادارانشان حساب باز کنند .اتفاقی که
فصل گذشته برای تیم پرهواداری چون نساجی رقم نخورد
و این تیم در هر هفته به نوعی میهمان بود .اینطور که
از شواهد پیداست این اتفاق برای هفتههای آغازین فصل
جدید نیز برای این تیم تکرار خواهد شد .طبق اعالم سهیل
مهدی سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال،
ورزشگاههای یادگار امام (ره) تبریز ،تختی آبادان ،شهید
باهنر کرمان و مرحوم قایقران انزلی از رده خارج شدهاند و
باشگاهها باید برای انجام بازیهای خانگیشان استادیوم
جایگزین معرفی کنند .همچنین از سوی سازمان لیگ
به نواقص ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک و البته کمبود
ورزشگاه در کالنشهر تهران اشاره شده است.
این درحالی است که خیلی از ورزشگاههای دیگر نیز
با مشکالت دیگری نظیر کنترل بلیت و گیتهای
الکترونیکی ،دوربینهای مدار بسته و غیره روبهرو
هستند .با این وجود مسئلهای که تا این لحظه مشخص
شده اینکه  5تیم لیگ برتری نمیتوانند لیگ را در خانه
یا ورزشگاههایشان آغاز کنند و باید به دنبال ورزشگاهی
جدید باشند .تراکتور به عنوان یک باشگاه پرهوادار که
دهها هزار نفر برای تماشای بازیهای خانگی این تیم به
استادیوم میروند در صورتی که در ورزشگاه یادگار امام
بازیهایش را برگزار نکند ،احتما ًال باید به ورزشگاه سردار
ً
مطمئنا مشکالتی را از
شهید سلیمانی برود ،جایی که
حیث حضور هواداران در ورزشگاه در پی خواهد داشت.
این شرایط برای دیگر تیمهایی که در باال ذکر شدهاند
به نوعی فرق میکند و نکته این است که صنعت نفت
آبادان ،نساجی ،مس کرمان و ملوان در صورت آماده
نشدن ورزشگاههایشان در شهرهای خودشان گزینه
دومی ندارند و باید به شهری دیگر نقل مکان کنند .این
داستان هر ساله فوتبال ایران است و تنها ممکن است
نام برخی از باشگاهها در فهرست تیمهای خانه به دوش
تغییر کند .دارا بودن یک ورزشگاه مشخص و ثابت اصول
اولیه برای هر مجموعه ،شهر یا استانی که قصد تیمداری
در سطح اول فوتبال کشور را دارد ،است .سازمان لیگ
هر ساله طبق استانداردهایی که وجود دارد ،ممکن است
پیش از آغاز لیگ یا در اواسط مسابقات ،تصمیم بر عدم
انجام بازی در یک ورزشگاه بگیرد اما این چاره کار نیست
و یک بار برای همیشه باید جلوی این بینظمی در فوتبال
ایران گرفته شود.
در سال گذشته خیلی از تیمها تا یکی دو روز قبل از بازی
نمیدانستند مسابقهشان قرار است در کدام ورزشگاه و حتی
در کدام شهر برگزار شود .این همان بالیی است که در لیگ
بیستودوم ممکن است به جان لیگ برتر بیفتد و حتی
منجر به لغو یا تعویق برخی از مسابقات شود .بهتر است
در این شرایط ،تصمیمی محکم و قاطع از سوی مسئوالن
برگزاری مسابقات گرفته شود و ورزشگاههایی جایگزین به
طور ثابت برای تیمهایی که در ورزشگاه خانگیشان شرایط
میزبانی ندارند ،مشخص شود.
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