در آیینهی جان
جلوهگری کن...
آیا تورم
رو به کاهش است؟

اندرحکایت کاهش روند رشد نقدینگی؛

فراز  عقابها
  بر
ز
ا
و
پر
ِ

بازخوانی «مسافران» ساختۀ «بهرام بیضایی»؛

امید «ایران» زنده ماند؛
ِ

ر
سانه م

شماره 1058

ستقل

پنجشنبه  16تیر 1401

رزونام ه

قیمت 3000 :تومان

ورزش؛ یبخربی ،خوشخربی!
انتظار فرصت؛
نيمکتهای ليگ برتر در
ِ

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

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

بهرهبرداری از خط تولید واکسن ضد سرطان
با حضور رییس قوهقضاییه در البرز

تأثیر قطعی معدل در
کنکور  ۱۴۰۲چقدر است؟!

سالروز شـــهادت جانســـوز شـــکافندهی علم نبوی و
مظهـــر حلم علوی «امـــام محمد باقر(ع)» تســـلیتباد

آقای وزير ! قرار ما اين نبود...
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سرمقاله

گزارش

آقای وزیر! قرار ما این نبود...

یخبر ی،خ و شخبر ی!
ور ز ش؛ ب 
فرهاد غالمعلی

در شرایطی که اینروزها بازار برگزاری مراسم «جشن وصال»
توسط ادارات کل ورزش و جوانان بیشتر استانهای کشور
تحت نظارت وزارت ورزش ،به اصطالح داغ و گل سر سبد
فعالیتهای این وزارتخانه محسوب میشود ،سوال این
است که از برنامههای راهبردی این وزارتخانه نسبت به
ایجاد تحول ،توسعه و ترویج ورزش و حمایت و پشتیبانی
از فدراسیونها و انجمنهای متولی ورزشهای معتبر
بینالمللی چه خبر!؟
بر اساس شاخصهای آماری ارزیابی عملکرد وزیر ورزش،
بیشترین حجم کارهای وزیر از بدو مسئولیت تاکنون ،به
ارسال پیامهای تبریک و تسلیت ،سفرهای استانی که
خروجی این سفرها مشخص نیست و همچنین صدور احکام
مسئولیت عمدتا بحثبرانگیز و قابلنقد و برای افرادی خارج
از بدنه کارشناسی وزارت ورزش و عمدتا با سوابق نامشخص
در ورزش و یا حوزه مسئولیت آنها بوده است .وزیر محترم به
این سوال پاسخ دهد که چرا علیرغم نطق آتشین در مقابل
ریاست محترم جمهور در ایام انتخابات ریاست جمهوری
مبنی بر ضرورت انحالل شرکت توسعه و نگهداری اماکن
ورزشی ،اما به محض قرار گرفتن در جایگاه وزارت ،بجای
انحالل اینشرکت ،اولین حکم را برای رییس جدید صادر
کرد که سوابق مدیریتی وی نیز به تناسب مسئولیت محوله،
نامشخص است و یا حداقل ما و جامعه ورزش اطالعی
نداریم .سجادی که گرایش دکتری وی در ورزش ،برنامهریزی
است ،واقعا چه برنامهریزی برای رشد و ارتقاء ورزش ایران
نسبت به آنچه در دولت قبل رقم خورد انجام داده است و
مشتاقانه در انتظار رونمایی از این برنامهها و ضمانت اجرایی
آنها هستیم.
روزی که برخی منتخبان خانواده بزرگ ورزش کشور با بررسی
گزینههای مختلف تصدی پست وزارت ورزش و جوانان در
نهایت رای به حمید سجادی و پیشنهاد وی به ریاست
محترم جمهور دادند ،آیا هدف صرفا معرفی یک گزینه با
تحصیالت و سوابق ورزشی بود و یا اینکه برخورداری از
سوابق و تحصیالت عالیه ورزشی بهعنوان شرط الزم برای
این پست در نظر گرفته شده بود و شرط کافی به معنی
ارائه برنامههای استراتژیک ،ایحاد تحول مثبت در ورزش
کشور ،ترسیم دیپلماسی موثر بینالمللی ،استفاده از نهایت
ظرفیت و پتانسیل مدیران کارا و اثربخش در ورزش ایران
و بدنه وزارتخانه با هدف دستیابی به نهایت بهره وری و
خروج از رکود و روزمرگی حاکم بر ورزش ایران بود؟ وزیر
محترم لطفا شفاف پاسخ دهد که در مدت  ۱۰ماه گذشته
تاکنون برای حوزه ورزش و جوانان کشور چه کرده و اسناد
مرتبط را ارائه دهد.
استفاده از برخی کلید واژهها بدون آنکه مصداق عملی و
ضمانت اجرایی برنامه های مرتبط در راستای تحقق اهداف
ارائه شود ،چه مشکلی را برطرف خواهد ساخت؟ در شرایطی
که در مدت گذشت حدود یکسال از عمر دولت جدید ،شاهد
موج فزاینده پناهندگی و کوچ قهرمانان ورزش ایران به خارج
از کشور بودهایم و حتی ورزشکاری با وعده دریافت حقوق
ماهیانه  ۵۰۰دالر ،جالی وطن میکند و وعده حل مشکل
استخدام قهرمانان صرفا در حد یک ادعا باقی میماند ،دیگر
از چه نوع مدیریتی در این ورزش باید سخن گفت و از چه
کارنامه ای باید دفاع کرد؟
آقای وزیر! قرار ما این نبود ...آستانه تحمل جامعه ورزش
هم حدی دارد و جای تعجب و تاسف است که علیرغم
گزارشهای مستند ارائه شده از سوی حراست وزارت ورزش
در خصوص تخلف محرز یک رییس فدراسیون و همچنین
تصریح قانونی منع فعالیت چند رییس فدراسیون دیگر،
عمال هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده و معلوم نیست
تساهل و تسامح مشهود در این زمینه به چه دلیل است.
واقعیت اینکه بر خالف انتظاراتی که وجود داشت ،حداقل تا
این لحظه نمیدانیم به چه چیز این ورزش باید دل خوش
کنیم! البته شاید بیشترین دلخوشی همان مثل معروف «بی
خبری ،خوش خبری» ( )No news, Good newsباشد چرا
که گاهی اوقات انجام ندادن هیچ کار بسیار بهتر از انجام
کارها ،اتخاذ تصمیمات و صدور احکامی باشد که مانند
سوهان روی اعصاب ،تلقی شود!

خبر

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

تأثیر قطعی معدل در کنکور  ۱۴۰۲چقدر است؟!
در حالی که رئیس سازمان سنجش پیش از این
گفته بود :اگر تا  ۱۵تیر مصوبه کنکوری ابالغ نشد،
کنکور سال  ۱۴۰۲همانند سال  ۱۴۰۱است ،به نظر
میرسد با عدم ابالغ این مصوبه تا به امروز کنکور
 ۱۴۰۲بدون تأثیر قطعی معدل برگزار خواهد شد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تسنیم؛ بر اساس
مصوبه جدید شورای عالی انقالب فرهنگی ،سهم کنکور
از سنجش توان علمی دانشآموزان از  100درصد به 40
درصد کاهش مییابد؛ بر این اساس  60درصد سهم
سنجش توان علمی دانشآموزان نیز بر اساس سوابق
تحصیلی سه سال آخر دبیرستان آنان تعیین میشود.
سیاستهای جدید به تدریج و در مدت  4سال عملیاتی
خواهد شد به این نحو که در سالهای  1402و 1403
فقط نتایج تحصیلی سال دوازدهم دانشآموزان ،در
سال  1404نتایج تحصیلی سالهای یازدهم و دوازدهم
و در سال  1405نتایج تحصیلی و معدل سالهای
دهم تا دوازدهم تعیینکننده سهم  60درصدی سوابق
تحصیلی در سنجش و پذیرش دانشآموزان در دانشگاه
خواهد بود .بر این اساس ،کنکور سالی  2بار و تنها از
دروس تخصصی هر رشته برگزار خواهد شد و سهمی
 40درصدی در سنجش توان علمی داوطلبان ورود به
دانشگاه دارد.
همچنین «علی خضریان» -سخنگوی کمیسیون اصل
 90مجلس -درباره جلسه مشترک اعضای کمسیون
متبوعش با رئیس جمهور عنوان کرد :در این جلسه
اشکاالت مربوط به مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی
مطرح شد و با عنایت به مصوبه این جلسه ،تاثیر
سوابق تحصیلی برای کنکور  1402اعمال نخواهد شد.
با این حال «یوسف نوری» -وزیر آموزش و پرورش-
روز سه شنبه درباره وضعیت برگزاری کنکور در سال
 1402و انتشار برخی اخبار مبنی بر عدم اجرای مصوبه
شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :هنوز مصوبهای را
ندیدهام ،قب ًال نظرمان را درباره کنکور اعالم کردهایم،
باید به دانشگاهها اختیار داده شود که خودشان

ب�داشت

دانشجو پذیرش کنند و از تمرکز بر کنکور خارج شویم،
این طور باشد برای ما بهتر است و سایه کنکور هم
پیش از این
«عبدالرسول
پورعباس» -رئیس سازمان
سنجش -درباره تاثیر  40درصدی و
قطعی سوابق تحصیلی در کنکور سال
 1402گفته بود :تا زمان برگزاری کنکور 1401
فرصت وجود دارد و بعد از آن اطالعرسانی
درباره شیوه برگزاری کنکور انجام خواهد شد،
اگر تا  15تیر ،مصوبه کنکوری ابالغ شد آن
را اطالعرسانی خواهیم کرد اما اگر ابالغ
نشد ،کنکور سال  1402همانند
سال  1401است.

برداشته میشود .کنکور برای دانشآموزان ما به غول
ترسناکی تبدیل شده است و این را به جهت تربیتی

«معاون درمان وزارت بهداشت» خبر داد:

شناســایی زیرسویه جدید کرونا در ایران
معاون درمان وزارت بهداشت ،با عنوان این مطلب که
زیرسویه  BA۵در ایران شناسایی شده است ،از احتمال
دو رقمی شدن فوتی های روزانه کرونا در کشور خبر داد.
«سعید کریمی» به روند افزایشی موارد ابتالء به کرونا
در کشور اشاره کرد و گفت :آنچه مسلم است ،موارد
ابتالء از نوع اومیکرون بوده و زیر سویه  BA۵در ایران

شناسایی شده است .زمزمههای موج جدید بیماری در
کشور به گوش میرسد ،امیدواریم که موج جدیدی در
پیش نباشد .معاون درمان وزارت بهداشت به پیش بینی
وضعیت بیماری در موج جدید احتمالی در کشور اشاره
کرد و گفت :به طور مثال ،اگر در موج قبلی یک میلیون
ابتالء داشته ایم ،در موج جدید  ۲۰۰هزار نفر خواهد بود.

آموزش
«وزیر آموزش و پرورش»:

طرحرتبهبندیمعلماناز۳۱شهریورماهاجراییمیشود
«یوسف نوری» -وزیر آموزش و پرورش -با اشاره به رتبه بندی معلمان اظهار کرد :الیحهای که
دولت قبلی اعالم کرده بود ،الیحه بسیار ضعیفی بود و متاسفانه در طول ده سال اقدامی روی
آن انجام نشده بود .چون یکی از شعارهای انتخاباتی رییس جمهوری بود ،این موضوع در دولت
سیزدهم پیگیری و با آن موافقت شد .این امر به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ آموزش و
پرورش است؛ چرا که او ًال ارتقای نظام تعلیم و تربیت ،ارتقای صالحیتهای حرفهای و تخصصی
و عمومی معلمان است و همچنین در حوزه عدالت ،عدالت در پرداخت برای معلمان را تامین
میکند .وزیر آموزش و پرورش در پایان صحبت های خود تاکید کرد :این الیحه عالوه بر این
موارد ،برکات دیگری هم دارد و در واقع آن رقابتی که بین معلمان در زمینه احراز رتبهها اتفاق
میافتد ،مشروع و بسیار خوب است .دولت جدید به دنبال این است که ما این کار را اجرایی کنیم
و رییس جمهوری هم بر اجرای آن تاکید ویژهای دارند .با همکاری سازمان برنامه و بودجه و امور
استخدامی نشستی خواهیم داشت و برای مرحله بعدی اجرا به استانها ارسال شود .کمیتههای
الزم یا هیاتهای ممیزی براساس قانون شکل گرفته و انشاءاهلل رتبه بندی وارد مرحله اجرای
اصلی در درون آموزش و پرورش شود .شروع آن هم از  ۳۱شهریور ماه سال جاری است.

نمیپسندیم .هر اقدامی که در جهت کم کردن اثر
کنکور و به این معنی باشد ،نظام تعلیم و تربیت
موافق آن است؛ نظام تعلیم و تربیت باید ارزشیابی
از اندوختههای دانشآموزان را به روش خود انجام
دهد چرا که سؤاالت کنکور چهار گزینهای است و عمق
یادگیری را در دانشآموزان میکاهد.
اما «منصور کبگانیان» -دبیر ستاد راهبری اجرای
نقشه جامع علمی کشور -نیز در پاسخ به این پرسش
که سازمان سنجش آموزش اعالم کرده است ،در
صورت برگزاری کنکور سال جاری و عدم ابالغ
مصوبه شورا امکان اجرای آن برای کنکور سال 1402
وجود ندارد ،گفت« :خیر! این موضوع برای کنکور
سال  1401است انشاءاهلل دوستان کنکور خود را
میدهند و سازمان سنجش تا  15تیر اعالم کرده که
وقت دارند و تا قبل از آن نیز ما منتظریم مصوبه
ابالغ شود».
شایان ذکر است؛ به نظر میرسد با ابالغ نشدن مصوبه
کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی اجرای آن برای
سال  1402منتفی خواهد بود.

یعنی شدت موج جدید احتمالی ،کمتر از موج قبلی
است .معمو ًال ،یک تا دو ماه طول میکشد که آثار موج
جدید نمایان شود و افزایش موارد بستری و به دنبال آن،
فوتیها ،دو تا سه هفته بعد از بستریها رخ میدهد.
سه رقمی شدن مرگهای روزانه را پیش بینی نمیکنیم،
اما احتمال دو رقمی شدن فوتیهای روزانه وجود دارد.
کریمی معاون درمان وزارت بهداشت ،در پایان بر تزریق
دوز یادآور واکسن کرونا برای افرادی که  ۳دوز واکسن زده
اند ،تاکید کرد و گفت :کسانی که  ۶ماه از تزریق دوز سوم
واکسن آنها گذشته است ،الزم است دوز یادآور را بزنند.

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سوسن جعفری ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است
که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در
طبقه دوم قطعه سوم تفکیکی بمساحت  60/58متر مربع بشماره پالک  ۲۲۸۵۳فرعی
از  ۱۶۲اصلی مفرئز و مجزی شده از پالک  ۲۰۴۹۰فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی
حوزه ثبتی شهرستان بنام متقاضی بشماره چاپی  ۲۴۵۳۶۳و دفتر الکترونیکی بشماره
 ۱۳۹۸۲۰۳۳۱۰۰۹۰۰۵۵۱۳صادر و تسلیم شد سپس تمامی مورد ثبت در رهن بانک مسکن
قرار میگیرد که سند مالکیت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا 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 این آگهی ظرف 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 .ف۹۸۹
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج

اجتماعی
ذره ی ن
ب�

کدام کشور رتبه اول روزانه فویتهای کروان را دارد؟
تعداد مبتالیان به کرونا در جهان به  ۵۵۶میلیون و  ۳۰۹هزار و  ۸۹۹تن رسید .برزیل با  ۳۹۳فوت اول،
آمریکا با  ۱۴۴فوت دوم ،تایوان با  ۱۰۳فوت سوم ،ایتالیا با  ۹۴فوت چهارم ،فرانسه با  ۷۵فوت پنجم،
روسیه با  ۴۸فوت ششم ،استرالیا با  ۴۶فوت هفتم ،اسپانیا با  ۳۷فوت هشتم ،افریقای جنوبی با ۳۲
فوت نهم و کانادا با  ۲۴فوت دهم جهان شد .ایران نیز با ثبت رسمی  ۴فوت بیست و نهم جهان شد.

اندرحکایتکاهشروندرشدنقدینگی؛

آیا تورم رو به کاهش است؟

سارا نصرتی

«نقدینگی» ابعاد مختلفی دارد .نقدینگی در بانکهاست
لذا از کل نقدینگی تنها دو درصد در دست اشخاص است.
باید دید نقدینگی به چه واسطههایی شکل میگیرد .باید
اذعان داشت که نقدینگی از طریق بانکها و از طریق
پولی که از بانک مرکزی بیرون میآید خلق میشود .پول
از بانک مرکزی بیرون میرود و وارد شبکه بانکی میشود
و شبکه بانکی باید پول را به سمت تولید و رشد اقتصادی
هدایت کند .اما شوربختانه پول به بخش واقعی اقتصاد
نمیرسد .بخشی از ساز و کار انتقال آن بانکها هستند و
بخشی دیگر در دست بانکهاست که مدیریت میکنند.
بانکها به دنبال منافعی هستند ،بنابراین باید به جایگاه
بانک مرکزی توجه کرد که نقدینگی کنترل شود .پس
یکی از محورهای بسیار مهم در اصالح نظام اقتصادی،
اصالح نظام بانکی است .البته یک بخش آن شامل بانک
ها می شود و حتما باید انضباط پیدا کنند و جلوی خلق
بیانضباط پول توسط بانک ها باید گرفته شود.
رشد نقدینگی و تورم لجام گسیخته ،دو معضل
همیشگی اقتصاد ایران هستند که با ایجاد عدمثبات
اقتصادی همه سیاستهای پولی و مالی را به چالش
میکشند؛ بنظر کارشناسان برای تحقق رشد اقتصادی
و جلبنظر سرمایهگذاران و رونق تولید ،باید با مهار
غول نقدینگی و تورم زمینه تحقق ثبات اقتصادی
فراهم شود .دو موضوع نقدینگی و تورم کامال به
یکدیگر وابستهاند .افزایش بیرویه نقدینگی منجر به
تورم افسارگسیخته در جامعه میشود .رشد نقدینگی و
تورم در یکدهه اخیر افزایش قابل مالحظهای داشته
در حالی که بخش واقعی تولید و رشد تولید ناخالص
داخلی و تشکیل سرمایه ثابت داخلی متناسب با آن
رشد نکرده است .لذا این امر موجب ایجاد تورم در
اقتصاد شده است .برهمین اساس از بانک مرکزی
انتظار میرود که هدایت اعتبارات به سمت تولید و
فعالیتهای مولد اقتصادی باشد .بنابراین نرخ نقدینگی
ازعواملی است که منجر به افزایش نرخ تورم میشود؛
رشد نقدینگی ،افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد
که بر تصمیمات عمده میانمدت و بلندمدت اقتصادی
در کشور تاثیر میگذارد .از این رو ضروری است کنترل
رشد نقدینگی در دستور کار دولت باشد ،تا تناسب الزم
میان عرضه کاالها و خدمات و تقاضای آنها در جامعه
برقرار شود و رشد باالی تقاضا از محل رشد نقدینگی
منجر به افزایش شدید قیمتها نشود .در همین راستا
بیش از هر زمان دیگری دولت باید تمرکز خود را بر

برقراری توازن بودجه و حداقل شدن بار مالی کسری
بودجه و تکالیف وضع شده بر نظام بانکی و تامین
آنها از محل پایه پولی و خلق پول قرار دهد .در همین
باب؛ کم شدن بار تسهیالت تکلیفی بر نظام بانکی از
شاه کلیدهای اصلی موضوع فوقالذکر است .میزان رشد
نقدینگی در صورت عدم کنترل به تورم بیشتر دامن
خواهد زد .بنابراین ،دولت باید هم رشد نقدینگی را
کنترل کند و هم تورم را کاهش دهد .هر دو این موارد
به سیاستهای ارزی وابسته است .با وجود اینکه در
صورت رفع تحریمها کنترل تورم و رشد نقدینگی بسیار
آسانتر خواهد بود ،اما اصالح نظام بانکی ،انضباط
مالی و نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر بانکها نیز
ضرورتهایی انکارناپذیر است.
اگر دولت میخواهد اعتماد مردم را جلب کند باید باید
در مبارزه با فساد مالی و اداری اقدام عملی انجام دهد.
در حال حاضر یکی از عوامل موثر در ایجاد نوسانات
اقتصادی و رونق بازار ،سوداگری پولهای کالنی است
که مردم عادی در آن نقشی ندارد ،بنابراین پازل مشکل
اقتصادی ایران چند بخش دارد که از مهمترینهای آن
مبارزه با فساد و اصالح سیاستهای اقتصادی است.
تمامی تصمیمات اتخاذ شده در مجموعه دولت ،که

واجد آثار پولی هستند ،باید در چارچوب اهداف برنامه
پولی و مدیریت نقدینگی در راستای کنترل تورم،
تنظیم و اجرا شوند .همچنین برنامهها باید به گونهای
اجرا شوند که رشد اقتصادی لطمه نبیند و با هدایت
اعتبار ضمن ایجاد اشتغال پایدار ،نقدینهخواهی بنگاهها
و فعالن اقتصادی پاسخ داده شود .اما ذکر یک نکته
از اهمیت شایانی برخوردار است که حل مشکالت
اقتصادی هم نیازمند سیاستگذاریهای دقیق است
و هم امر زمانبر خواهد بود .مردم نباید انتظار داشته
باشند یکشبه همه مشکالت حل شود .باال بردن کاذب
توقعات و انتظارات جامعه ،نه تنها موجب سرخوردگی و
ناامیدی میشود بلکه تبعات زیانبار اقتصادی نیز در بر
خواهد داشت و مشکالت را دو چندان خواهد کرد .البته
روند رشد نقدینگی در ماه های اخیر کاهشی شده است
که نشان از شروع بهبود شاخصهای کالن اقتصادی
دارد .اما سوال اساسی این است که آیا براساس این
تغییرات میتوان گفت تورم رو به کاهش است؟ شاید
پاسخ سوال مثبت باشد اما نباید فراموش کرد که کاهش
نرخ تورم به معنای ارزان شدن و حتی ثبات قیمتها
نیست بلکه بدین معناست که شتاب افزایش قیمتها
نسبت به گذشته کاهش یافته است.

نقل قول
«وزیرارتباطات و فن آوری اطالعات» خبرداد:

ارائه بسته اینترنتی رایگان برای سه دهک درآمدی
«عیسی زارع پور» -وزیر ارتباطات و فن آوری
اطالعات -از ارائه بسته اینترنتی رایگان برای سه
دهک درآمدی پایین جامعه خبر داد و گفت :این
بسته برای کسانی است که یارانه  ۴۰۰هزار تومانی
را در یافت می کنند .برای سه دهک درآمدی
پایین جامعه بسته اینترنتی رایگانی را فراهم
کردیم که هموطنانی که مشمول هستند می
توانند به درگاه ملی خدمات هوشمند به آدرس
 my.gov.irمراجعه کنند که آنجا شماره تلفنی را
ثبت می کنند و بر روی همان شماره تلفن ،حال
از هر اپراتوری باشد ،یک بسته اینترنت رایگان را
برایشان فعال می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که مدت استفاده از این
بسته چقدر است ،تصریح کرد :دائمی است ،البته
بسته ها چهار ماهه بوده ،اما به صورت دائمی هر
چهار ماه یکبار برقرار می شود و میتوانند از آن

استفاده کنند .این بسته برای سه دهک درآمدی
پایین که معموال کسانی هستند که یارانه  ۴۰۰هزار
تومانی دریافت می کنند می باشد و با مراجعه به
این سامانه می توانند چک کرده و این بسته را
برای خود فعال کنند .زارعی پور در ادامه در پاسخ
به سوالی در خصوص دلیل کندی سرعت اینترنت با
توجه به اینکه شبکه هایی مانند فیلیمو و تلوبیون
نیز تحت تاثیر آن کند شده اند ،گفت :اگر مردم
کندی در هر جا مشاهده کردند با سامانه  ۱۹۵وزارت
ارتباطات که به صورت شبانه روزی پاسخگو هستند
تماس بگیرند و همچنین سایت وزارتخانه ،موضوع
را بررسی می کنیم .اما کندی کلی اینترنت طی دو
سه روز گذشته به دلیل قطعی های گسترده ای که
طی دو ،سه شب داشتیم اتفاق افتاد که برطرف
شده است ،اما اگر موردی در جایی مشکلی
داشت سامانه  ۱۹۵وزارتخانه به صورت شبانه

روزی آماده است تا گزارشات مربوطه را دریافت
کنند و دوستان به سرعت موضوع را پیگیری و
بررسی کرده و به متقاضیان پاسخ می دهند.
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گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

زرماکار ون،رق یبا یرانخ ودر و
ی ش ود؟
و سا یپام 

گروه صنعتی زر ،تولیدکننده زر ماکارون ،اعالم کرد که
قرار است خودرو تولید کند .گفته میشود این خودروساز
جدید ،میخواهد رقیب ایرانخودرو و سایپا شود .آیا
این وعده قابل تحقق است؟ گروه زر میتواند در عرصه
خودروسازی موفق شود؟
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تجارتنیوز ،خبر تولید
خودرو توسط گروه زر از مدتها قبل مطرح بود .اما روز سه
شنبه مدیر اجرایی این گروه اعالم کرد؛ زر خودرو مجوزهای
جدید را برای تاسیس کارخانه خودروسازی از وزارت صمت
دریافت کرده است .بر اساس این وعده ،قرار است قطب
سوم خودروسازی در کشور متولد و به رقیب جدیدی برای
ایرانخودرو و سایپا تبدیل شود .خودروسازی که وعده داده
سالی یک میلیون خودرو تولید کند.
پیش از این «مرتضی سلطانی» -یکی از مدیران گروه صنعتی
زر -درباره تولید خودروی جدید توضیحاتی داده و گفته بود:
«قرار است انقالبی در صنعت خودروسازی ایران ایجاد و
خودروهای کامال متفاوتی وارد بازار شود .خودروهایی متفاوت
با آنچه در  ۴۰سال گذشته تولید شده است .یکی دیگر از
وعدههایی که این گروه دادهاند تولید خودروهای باکیفیت
و البته اقتصادی است .همانطور که این مجموعه در صنایع
غذایی دارای برندهای بسیار معتبری است و توانسته بزرگترین
طرح حوزه شیرینی و شکالت را از منظر کمیت ،کیفیت و
زنجیره ارزش در دنیا طراحی و به مرحله تولید برساند در حوزه
تولید خودرو هم میتواند انقالب بزرگی را رقم بزند».
زر توان تولید خودرو دارد؟
اما آیا گروه صنعتی زر که به تولید ماکارونی معروف است
میتواند خودرو تولید کند؟ «فربد زاوه» -کارشناس صنعت
خودرو -گفت :اگر نگاه این گروه صنعتی تولید خودروهای
داخلی باشد ،با توجه به وعده تولید ساالنه یک میلیون خودرو،
عملی نیست .خودروسازان حرفهای و تخصصی در کشور
گاهی موفق به تولید خودرو و فعالیت در صنعت خودروسازی
کشور نمیشوند .هرگاه این شرکتهای مدعی ،قادر به تولید
محصول در یک بازار باز و به قیمت مناسب ،همچنین قابلیت
رقابت با بازارهای خارجی باشند ،میتوان تحلیل کرد که توان
تولید محصول در صنعت دیگری را نیز دارند یا خیر .اما باید
به این نکته توجه کرد که بازار خودروی کشور حجم زیادی
برای جذب مقدار زیادی از خودرو را ندارد .در نتیجه صحبت از
تولید خودروی جدید از طرف یک گروه غیرتخصصی در صنعت
خودرو نیز تاثیری در بازار نمیگذارد .همچنین ادعای این گروه
در رابطه با تولید انواع خودرو تا کامیونت نشان دهنده دسترسی
به منابع وسیع مالی است .در غیر این صورت به نظر نمیرسد
اقدام خاصی در تولید خودروها صورت بگیرد.
زر پلتفرم دارد؟
آیا گروه صنعتی زر برای تولید خودرو پلتفرم میسازد؟ زاوه
توضیح داد :تولید یک پلتفرم و طراحی خودرو با یک مجوز
اجرایی نمیشود و حدودا  ۵۰سال زمان میبرد تا بتوان یک
خودرو را طراحی کرد .طراحی خودروهای مورد قبول ،حداقل ۲۰
سال زمان از خودروسازان بزرگ میگیرد.
زمان عرضه و قیمت احتمالی محصوالت زر
چه زمانی این خودروها به بازار عرضه میشود؟ زر اعالم کرد
خودروهای اقتصادی تولید میکند .قیمت احتمالی این
محصوالت چقدر است؟ او گفت« :اگر این گروه صنعتی
فعالیت خود را آغاز کند ،حدود دو تا سه سال دیگر موفق
به عرضه خودرو به بازار میشود .اما به نظر نمیرسد که
تیراژ این شرکت بیشتر از پنج تا ده هزار دستگاه باشد .البته
این تعداد تیراژ نیز برای شرکتهای تخصصی تولید خودرو
است .اما این شرکت به صورت تخصصی در حوزه صنعت
خودرو فعالیت نمیکند ».این کارشناس صنعت خودرو در
رابطه با قیمت محصوالت زر افزود« :این شرکت ادعا کرد که
خودروهای اقتصادی تولید میکند .درحالی که با قدرت خرید
فعلی مردم خودروهای اقتصادی باید چیزی بین  ۲۰۰تا ۳۰۰
میلیون تومان قیمت داشته باشند .اما اگر شرکتهایی به غیر
از خودروسازان مطرح شروع به فعالیت کنند ،با توجه به باال
بودن هزینههای تولید آنها ،نمیتوان انتظار تولید خودرویی
با قیمت پایین داشت .این شرکت حتی اگر محصولی به نام
رنو کویید نیز در کشور تولید کند ،هزینه نهایی باالیی دارد .در
نتیجه با قیمت باالیی به بازار عرضه میشود».
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شهرداری
«سخنگوی شورای شهر کرج»:

شهردارکرج  ۲۶ت یرماه
ی ش ود
معرفیم 

سخنگوی شورای شهر کرج گفت :شورای شهر در جلسات
داخلی خود در حال بررسی رزومه و شرایط گزینههای
مطرح شده است و پس از جمع بندی نهایی معرفی
شهردار صورت میگیرد.
«علی قاسمپور» در گفتوگو با «ایسنا» در پاسخ به زمان
انتخاب شهردار کرج اظهار کرد :با تصمیم هیئت رییسه
شورای شهر کرج بنا شده  ۲۶تیرماه مصادف با شب عید غدیر
معرفی شود .شورای شهر در جلسات داخلی خود در حال
بررسی رزومه و شرایط گزینههای مطرح شده است و پس از
جمع بندی نهایی معرفی شهردار صورت میگیرد .قاسمپور
در بخش دیگری از صحبتهای خود به ضرورت رسیدگی به
وضعیت ساکنان دو ساختمان ناایمن در حسن آباد اشاره
کرد و افزود :این ساختما ن در سنوات گذشته احداث و عدم
ساخت اصولی آنها باعث شده ساکنان امروز با مشکالتی
مواجه شوند .شورای شهر کرج تکلیفی یه عهده شهرداری
گذاشته که اقدامات پیشگیرانه الزم جهت جلوگیری از احداث
چنین ساختمانهایی را انجام دهد .این مسئول تاکید کرد:
با اقدامات پیشگیرانه ،از ساخت و سازهای واحدهایی که
در آینده برای ساکنانشان مشکل ساز میشوند و ایمنی آنها
کامل نیست جلوگیری خواهد شد .برای ساختمان حسن آباد
سه کارشناس رسمی دادگستری توسط شهرداری به کار گرفته
شده و نظرات فنی خود را ارائه دادهاند .به زودی اقدامات
عمرانی الزم جهت ایمن سازی این ساختمان آغاز میشود.

انتظامی
بهانه نذورات ،شگرد جدید کالهبرداران؛

ه شدارپ ل یسفتاالبر زبهکاربران
مجا زیدر آستانه ع ید قربان

سرهنگ «رسول جلیلیان» -رئیس پلیس فتا البرز -گفت:
کاربران به بهانه نذورات عید قربان ،فریب کالهبرداران
اینترنتی را نخورند ،چرا که افراد فرصتطلب و کالهبردار با
ک جعلی در تلفن
سوءاستفاده از نام عید قربان با ارسال پیام 
همراه یا شبکههای اجتماعی ،شهروندان را به درگاه فیشینگ
هدایت و با سرقت اطالعات کارت بانکی نیات مجرمانه خود
را عملی میکنند.
وی اضافه کرد :کالهبرداران مجازی با ترفند جمع آوری
کمکهای مردمی به بهانه کمک به نیازمندان و یا اهدای
هزینه خرید دام قربانی به خانوادههای نیازمند اقدام به
کالهبرداری میکنند .این افراد به انگیزه کالهبرداری از
کاربران با ایجاد یک سایت و صفحه جعلی اقدام به دریافت
کمکهای مردمی تحت عنوان نذورات کرده ضمن آنکه
در خالل عملیات پرداختی مردم حسابهای آنان را رمز
گشایی میکنند .وی یادآورشد که کاربران به ویژه در فضای
اینستاگرام چنانچه قصد پرداخت نذورات را دارند از طریق
صفحههای معتبر معرفی شده رسمی توسط مراجع ذیصالح
اقدام نموده یا نذورات خود را به صورت نقدی به مراکز معرفی
شده پرداخت نمایند تا گرفتار این کالهبرداران نشوند .کاربران
برای واریز نذورات و کمک های خود به صورت مجازی از
اصالت سایت و یا موسسه مربوطه اطمینان حاصل کرده
تا زمینه ای برای اهداف کالهبرداران سایبری نشوند .این
مقام انتظامی از کاربران خواست برای هرگونه واریز کمک
های مالی خود فقط از طریق سازمان ها و دستگاه های ذی
ربط که توسط رسانه های رسمی اعالم شده اقدام کرده و
از پرداخت های اینترنتی به خصوص از طریق شبکه های
اجتماعی خودداری کنند .سرهنگ جلیلیان سایت پلیس فتا
را مرجع کامل آخرین اطالعات و تهدیدات سایبری معرفی
کرد و از خانوادهها و عموم مردم خواست که برای پیشگیری
و مقابله با هرگونه جرایم سایبری به مطالعه توصیههای این
سایت بپردازند .کاربران در صورت اطالع از اینگونه موارد
بالفاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن  ۰۹۶۳۸۰به
مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا اعالم کنند.

مرمت پل دخرت کرج به  ۴ات  ۵میلیارد تومان بودجه نیاز دارد
«سید هادی احمدی روئینی» -مدیر کل حفظ و احیا بناها ،محوطهها و بافتهای تاریخی وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی -روز چهارشنبه  ۱۵تیرماه در بازدید از پل تاریخی دختر کرج اظهار کرد :هزینه مرمت پل دختر کرج  ۴تا ۵
میلیارد تومان برآورد شده است که عملیات آن حداقل یک سال طول میکشد .میراثفرهنگی به تنهایی قادر به انجام مرمت
این پل نیست و مهمتر از همه شهرداری است که در ابتدا باید فضای سبز و رطوبت ایجاد شده در بدنه پل را مدیریت کند.

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

البـــرز
گزارش

بهره برداری از خط تولید واکسن ضدسرطان
با حضور رییس قوه قضاییه در البــــرز
حجتاالسالم «محسنیاژهای» -رئیس قوه قضائیه -در ادامه
سفرهای بدون تشریفات خود به استانها ،این بارسرزده به
استان البرز سفر کرد تا ضمن بررسی مشکالت قضایی این
استان ،از دادگستری و برخی مجتمعهای قضایی کرج شخصا
بازدید کرده و در جریان مشکالت قضایی مردم قرار گیرد.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ رئیس قوه قضائیه روز گذشته در
نخستین برنامه سفر ،از شهرک دارویی برکت و شرکت بیوسان
فارمد بازدید کرد .حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای
طی سخنانی در آیین افتتاح خط تولید واکسن و محصوالت
بیولوژیک و پپتیدی شرکت بیوسان فارمد گروه دارویی برکت،
ضمن تبریک ایام پر خیر و برکت ماه ذیالحجه اظهار کرد :از
تمام کسانی که برای پیشرفت و تعالی کشور و خدمت به مردم
زحمت میکشند ،تقدیر میکنم.
رئیس قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
عرصههای مختلف از جمله شهدای عرصه خدمت به مردم،
بیان داشت :استقالل و پیشرفت همهجانبه کشور بدون تولید
علم و قدرت ممکن نیست؛ اگر امروز کشور ما توانسته است
دفع شر سلطهگران کند بهواسطه تولید علم و قدرت جوانان
و دانشمندان متدین و وظیفهشناس و دارای نبوغ ماست.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقش بسزای ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) در تولید علم و قدرت و ایجاد توانمندی برای کشور در
حوزههای مختلف ،گفت :یکی از شاخصهها و ویژگیهای ستاد
اجرایی فرمان امام(ره) آن است که تالش میکند در راستای
توانمندسازی همهجانبه حرکت کند؛ ما مشاهده میکنیم
حتی در مواردی که ستاد به فعالیت اقتصادی رو آورده این
فعالیت را با محوریت توانمندسازی و محرومیتزدایی انجام
داده است .ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در فعالیتها
و پیشبرد امور خود تالش داشته است اعتماد را میان جوانان
نخبه و دانشمندان و فعاالن شرکتهای دانشبنیان افزایش
و ارتقا دهد و این موضوع نکته بسیار حائز اهمیتی است.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای توجه به مناطق
محروم و محرومیتزدایی ،آیندهنگری و توجه به نیازهای
ضروری جامعه و اولویتهای کشور را از دیگر شاخصها و
ویژگیهای کاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام دانست.
یکی از آیندهنگریهای صورتگرفته توسط ستاد اجرایی فرمان
امام که در زمان حاضر نتایج ملموس آن را مشاهده میکنیم
فعالیتها و دستاوردهای ستاد در حوزه طب و داروسازی
است .یکی از نتایج فعالیتهای ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
در حوزه داروسازی ،ایجاد شهرک دارویی و شرکتهای دارویی
و گروه دارویی برکت است؛ گروهی که در زمان شیوع ویروس
جهانشمول کرونا علیرغم تحریمهای ظالمانه استکبار و
آمریکا و محدودیتهایی که برای ما ایجاد کردند بهموقع وارد
عمل شد و توانست در حوزه ساخت واکسن توفیقات مهمی
را کسب کند.
رئیس عدلیه بیان داشت :تحریمها و محدودیتهایی را که
دشمنان در مقطع شیوع کرونا برای کشور و مردم ما ایجاد

کردند در قبال هیچ کشور دیگری اعمال نکردند اما با وجود
این ،جوانان و دانشمندان ما در داروسازی برکت بهموقع
وارد عمل شدند و مبادرت به ساخت واکسن برای کاهش و
جلوگیری از ابتالی مردم ما به ویروس کرونا کردند .ارزشمندی
پیش از سخنان رئیس
قوه قضائیه« ،نوروزی»
سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرتامام(ره) -ضمن تقدیر از خدمات و اقدامات
دستگاه قضایی در راستای استنقاذ بیتالمال
و بهویژه اقدامات دادگاههای ویژه اصل  49قانون
اساسی و کمک و مساعدت به ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) از این جهت ،اظهار کرد :اقتصاد
مقاومتی ،محرومیتزدایی و اشتغالزایی در
زمره راهبردهای ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) است.

مضاعف تولید و ساخت واکسن برکت برای مقابله با کرونا
آن بود که با تحقق این مهم رتبه و تراز علمی کشور و نظام
در مقیاس جهانی افزایش و ارتقاء پیدا کرد .گزارهای که در
ساخت واکسن کرونا بسیار مهم و ارزشمند بود و ماندگار شد
آن بود که به دنیا فهماند کشور ما و جوانان و دانشمندان ما
از چنان اعتمادبهنفس و توانمندیای برخوردارند که میتوانند
در اوج فشارها و بهتعبیر دشمنان تحریمهای فلجکننده ،در
حوزه مقابله با ویروس کرونا کاری را انجام دهند که بسیاری
از کشورها بدون این فشار و تحریمها از انجام آن عاجز بودند.

«معاون پارلمانی رئیس جمهور»:

تالش دولت اجرای عدالت است

«سید محمد حسینی» -معاون پارلمانی رئیس جمهور -در همایش افشای حقوق بشر
آمریکایی که شامگاه سهشنبه در کانون شهید سبحانی سپاه استان البرز برگزار شد با اشاره
به خروج آمریکا از برجام ،اظهار داشت :آمریکاییها امروز به دنبال برگشت به برجام بدون
هیچگونه تغییری هستند .آمریکاییها حتی حاضر نیستند تعهد بدهند تا پایان دوره
بایدن تغییراتی در برجام انجام نمیشود و در این مورد ضمانتی نمیدهند.
بنا به گزارش نتسنیم»؛ معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه اصل
مذاکره با آمریکا برای رفع تحریمها بر علیه ملت ایران است ،بیان کرد :منافع
اقتصادی مردم ایران در برجام باید تامین شود .تا زمانی که منافع ایران در
برجام تامین نشود ما بهکار خود ادامه میدهیم ،ایران در این شرایط
در حال گسترش ارتباطات و تعامالت با کشورهای همسایه است
تا بتواند شرایط اقتصادی کشور را متحول کند .معاون پارلمانی
رئیس جمهور با اشاره به قدرت نظامی ایران و توان دفاعی

دولت

رئیس عدلیه همچنین به جانفشانیهای همه اطبا و
پرستاران و کادر درمان و همکاری مردم و خدمات دولت
و سایر دستگاهها در امر مهار ویروس کرونا نیز اشاره کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بهرهگیری از نیروهای کارآمد
را یکی از ویژگیهای ستاد اجرایی فرمان امام(ره) دانست
و گفت :ما امروز در همه بخشهای کشور در سطوح
مختلف به نیروهای کارآمد نیاز داریم؛ امروز یک فرد
متعهد ،مسئولیتشناس ،کاردان ،توانمند و کارآمد میتواند
تحول واقعی و نه شعاری ایجاد کند و ما امروز به چنین
نیروهایی نیازمندیم.
رئیس عدلیه با بیان اینکه دولت نباید مسئول و متکفل امور
باشد بلکه باید در نقش هدایتگر و ناظر و حامی ظاهر شود،
گفت :از مسئوالن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تقاضا
دارم عالوه بر آنکه توجه دارند در فعالیتهایشان فضا برای
بخش خصوصی تنگ نشود ،باالتر از آن ،زمینه ایفای نقش
برجستهتر بخش خصوصی را در حوزههای مختلف فراهم
کنند و به انتقال تجربیات خود به بنگاههای کوچک بخش
خصوصی بپردازند .اگر مردم و بخش خصوصی با هدایت و
نظارت حکومت ،متولی و متکفل امور شوند کارها بهصورت
کمهزینهتر و پایدارتر پیش میرود.
سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام(ره) همچنین به ارائه
گزارشی پیرامون برنامهها و دستاوردهای ستاد در حوزههای
مختلف از جمله امنیت غذایی ،دارویی و اقتصاد دانشبنیان
پرداخت .همچنین «جمشیدی» -رئیس هیئت مدیره گروه
دارویی برکت -نیز در جریان این مراسم به ارائه گزارشی از
اقدامات این گروه دارویی بهویژه در دوران شیوع کرونا و
ساخت واکسن اختصاصی سویه امیکرون پرداخت و گفت:
گروه دارویی برکت بالغ بر  14درصد داروهای کشور را تولید
میکند و بهمیزان چهار هزار نفر اشتغالزایی دارد.

عنوان کرد :در عرصه نظامی آمریکا را سر جای خود نشاندهایم و به دنبال تقویت حوزه
اقتصادی از طریق ارتباط بیشتر با همسایگان هستیم .در مقابل اروپا و آمریکا دیپلماسی
التماسی نداریم ،با عزت و سربلندی کار خود را پیش میبریم و معتقدیم این روش بیشتر
جواب می دهد .معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ایستادگی در مقابل زیادخواهی استکبار
سبب شده که ایران الگویی برای دیگر کشورها باشد ،تصریح کرد :امروز قدرتهای مختلفی
در جهان در حال شکلگیری است و جهان از حالت تک قطبی خارج شده و این اتفاقات
برای ایران اسالمی یک فرصت است .تالش دولت این است که به سمت اجرای عدالت برود،
نباید این گونه باشد که عدهای روز به روز به ثروتشان افزوده و عدهای دیگر روز به روز
فقیرتر شوند .دولت در حال تالش برای کنترل گرانی است و در این راه تمام تالش
خود را بهکارمیگیرد ،راهاندازی وزارت بازرگانی با هدف کنترل بازار انجام میشود.
معاون رئیس جمهور با اشاره به تاکیدات رهبری معظم انقالب در مورد امیدآفرینی
در جامعه ،گفت :عدهای به دنبال ترویج یاس و ناامیدی در کشور هستند و
اخبار خوب و امیدآفرین را در سانسور و منعکس نمیکنند .آمریکاییها از
الگو شدن ایران برای دیگر کشورها نگران هستند ،آمریکاییها با سوابق
سیاه خود را مالک دنیا میدانند و مدعی هستند باید بگویند که چه
کشوری صنعت هستهای داشته باشد.

فرهنگی

طرح حفاظت و نجاتبخیش درختان ابغ فین کاشان اجرا شد
کارشناس فضای سبز مجموعه جهانی باغ تاریخی فین گفت :طرح حفاظت و نجاتبخشی درختان
باغ فین و ساماندهی فضای سبز این باغ با هزینه افزون بر یک میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان از
اعتبارهای ملی اجرا شد« .زهره حنطهای» با اعالم این خبر افزود :طرح حفاظت و نجاتبخشی درختان
باغ فین و ساماندهی فضای سبز آن از ابتدای ده ه  ۹۰تاکنون بصورت مستمر انجام شده است.
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الکسیکها

بازخوانی«مسافران» ساختۀ«بهرامبیضایی»؛

در آیینهی جان ،جلوهگری کن...
«بهرام بیضایی» از معدود
مینا ایرانفدا فیلمسازان ایرانی است
که شناخت بسیار دقیق و عمیقی بر تاریخ ،فرهنگ
َاساطیری و آیین باستانی ایران زمین دارد .در تمامی
آثار او پیوندی نزدیک و ُ
ناگسستنی با ُاسطوره و مراسم
آئینی وجود دارد .وی با مهارت هرچهتما م تاریخ و
واقعیت را با ذهن ُاسطورهاندیش خود در میآمیزد
و گاه دست به دگرگونی و اِستحالۀ اسطورهها به
فراخور زمان و تحوالت اجتماعی روز میزند .به گفتۀ
بیضایی ،او بهمانند هر انسانی با درجهای کمتر یا
بیشتر ،موجودی ُاسطورهاندیش است که فیلمهایی
هم میسازد.
اِلمانها و عناصر ُاسطورهای تحت اِنگارهها و مراسم
آیینی در سراسر آثار بیضایی(چه در مدیوم تئاتر چه
در سینما) جریان دارند و نقش مهم و کلیدی ایفا
میکنند؛ تاثیر عمیق آثار او بر مخاطب ایرانی ،جز
نتیجۀ گفتمان مداوم ساختاری-محتوایی با این
عناصر نیست.
اکنون بهبهانۀ سیسالگی فیلم «مسافران» بهعنوان
یک اثر شاخص و ماندگار در سینمای ایران؛ به تحلیل
ِ
روایت ُمدرن درعینحال ُاسطوره مانن ِد
و واکاوی این
ساختۀ بهرام بیضایی در سال ۱۳۷۰میپردازیم.
ناآرام َمواج و صدای مرغان
فیلم با نمایی از دریای ِ
دریایی آغاز میشود .آینهای خوابیده بر زمین که
تصویر آسمان نیلگون درآن منعکس است؛ توسط
دستان مردی برداشته میشود و به حرکت چرخشی
ِ
طبیعت پیرامون از درختان و
در میآید .تصاویری از
دریا در آینه به نمایش گذارده میشود تا بهتصویر یک
خودروی بنز سیاهرنگ ختم میشود و آینه از حرکت
باز میایستد .گویا عناصر طبیعت دست در دست
یکدیگر مینهند تا سرنوشت انسان را به این َمر َکب
مرگ سیاهرنگ بسپارند؛ به تعبیری دیگر ،تقابل و
کشاکش زندگی و مرگ به شکل مِ تافوریک بهتصویر
کشیده میشود.
خانوادهای چهارنفره بههمراه رانندۀ سواری بنز
عازم سفر از شمال به تهران هستند .آینه بر باربند
سواری جاسازی میشود با احتیاطی زیاد مبنی بر
سالم رسیدن آن به مقصدی که یک مراسم عروسی
است« .مهتاب»(هما روستا) در همان ابتدای فیلم
طی یک مونولوگ از حادثهای خبررسانی میکند که
هنوز بوقوع نپیوسته است .او بهشیوۀ فاصلهگذاری
ِبرشت و تکنیک شکستن دیوار چهارم خطاب به
بیننده میگوید« :ما میرویم تهران .برای عروسی
خواهر کوچکترم .ما به تهران نمیرسیم .ما همگی
میمیریم».
َمر َکب مرگ حرکت میکند .در بین راه ،زنی روستایی
که درحال فرار است خود را به جلوی ماشین میاندازد.
در صحنۀ بعد شاهد معارفۀ اعضای خانواده به همراه
راننده و زن روستایی رو به دوربین و بیننده هستیم.
مجدد دیوار چهارم شکسته میشود تا مخاطب واقف
بر نمایشیبودن این اثر باشد .در نحوۀ این معارفه
«مهتاب» باز تاکید بر حادثۀ مرگباری میکند که
قرار است بوقوع بپیوندد« :مهتاب داوران .نه در این
موارد اسم قبلی را بکار میبرند»(اشاره بر این مسئله
که زن پس از مرگ با نام خانوادگی خود شناخته
میشود نه همسرش!) زن روستایی نیز خود را معرفی
میکند« :زرینکاله سبحانی .زارع .متاهل .فرزند
ندارم»(آکسانگذاری بر مسئلۀ مهم نداشتن فرزند و
دلیلی که برای همراهشدن او با این َمر َکب مرگ و
رفتن بهسمت تهران توجیه میشود).
موزیک والس آکاردئون همراه با تصویری که بهشکلی
موازی حرکت دو ماشین سواری و نفتکش در جادۀ
لغزنده و مهآلود شمال را نشان میدهد طنینانداز
میشود .صدای موزیک متن با صدای بوقهای

ممتدی که نشان از سرعت و عجلۀ تریلی نفتکش
است درهم میآمیزد تا هرچه زودتر پایان شادی و
آمدن غم حاصل از حادثۀ مرگ را یادآور شود .صحنۀ
بعدی تصویری از آتش و خون و صدای افسر راهبانی
است که گزارش تصادف را مستندوار از طریق بیسیم
اعالم میکند.
اساطیر ،میراث بجامانده از باورهای انسان نخستین
هستند که در طول زمان ادامه یافته و در ضمیر
ناخودآگاه جمعی بشر ب ه یاد آورده میشوند .آنها در
خود نمادهایی را جای دادهاند که در ادوار مختلف به
اشکال گوناگون در آثار ادبی و هنری انعکاس یافتهاند.
آینه نیز یکی از این نمادها است که بهشیوههای
مختلف در متون اسطورهای جلوهگر شده است.در
«ب َ
ُندهِ شن» (از مهمترین متون دین زرتشتیان) از آینه
بهعنوان یکی از اجزای پنجگانۀ بدن آدمی نام برده
شده است و جایگاه آن برابر با خورشید دانسته شده
است .بنابر اساطیر ایرانی ،در نخستینروز آفرینش،
انسان کیهانی بر اثر آمیختن َفر ِوهَر مینوی با این
پنجبخش شکل گرفته است؛ از این رو ،رسم گذاشتن
آینه بر سر سفرۀ عقد ناشی از همین باور به زایش و
آفرینش است .آینه بخشی از وجود انسان است که
بعد از مرگ به خورشید باز میگردد و در رستاخیز،
خورشید آنها را دوباره به آدمیان میدهد تا یکدیگر
را بازشناسند.
در«مسافران» ،آینه مرکز ثقل فیلم است و تمام
ن شیء میگذرد .با
حوادث و رویدادها حول محور ای 
جلوتر رفتن داستان فیلم ،آینه دیگر شیء نیست و از
نقش نمادین خود فراتر میرود و به نمادی از هویت
یک خاندان تبدیل میشود.
در تهران ،در خانۀ ُمعارفیها همه در تکاپوی مهیاکردن
مراسم عقد و عروسی «ماهرخ»(مژده شمسایی)
کوچکترین عضو خانواده هستند .دیوارها تازه نقاشی
شده است و همهچیز رنگ سفید و جدید به خود
گرفته است« .خانم بزرگ»(جمیله شیخی) بزرگ
خانوادۀ معارفیها از صبح منتظر رسیدن «مهتاب»
و آینۀ موروثی است .او که پیشتر دختر و دامادش
را طی یک حادثۀ جادهای از دست داده است؛ دیگر
طاقت مرگ عزیزی را ندارد و مرتب در پاسخ به اعضای
خانواده مبنی بر تاخیرِ آمدن مهتاب و جمالتی که
ناخواسته دربارۀ مرگ بیان میشود ،گوشزد میکند:
«از مرگ حرف نزنید».
اهمیت آینه و آمدن «مهتاب» بر بیننده در صحنهای
نمایان میشود که «خانم بزرگ» از حضور آینه بر سر
عقد یکایک نوعروسان خانواده از چند نسل پیشتر
میگوید و رسمی که براساس آن آینه از عروس قبلی
به عروس نو سپرده میشود .در عروسی آخر آینه گم
میشود و «مهتاب» است که آن را پیدا میکند و
نگهدار آینه میشود تا به عروس جدید بسپارد؛ و حال
آن زمان موعود است .آینه در پیوند با سنت ویژهای
است .گرهخوردن آینه با یک باور ،رسم و آئین خاص
به زمانهای بودن آینه در روایت و صحنه ،معنایی از
جنس تقدس اسطورهای بخشیده است.
در خاندان معارفیها« ،حکمت» داماد خانواده در
جریان حادثۀ مرگ «مهتاب» و خانوادهاش گذارده
میشود .حال وظیفۀ اوست دیگر اعضای خانواده را
مطلع کند .در سمساری «ماهو» برادر ماهرخ و مهتاب
درحال سفارش وسایل مراسم عروسی است .با ورود
و اطالع رسانی «حکمت» ،نخستین کسی که حادثۀ
مرگ را قبل از حضور در صحنۀ تصادف و شناسایی
اجساد میپذیرد؛ «ماهو» است .او سیگاری بر لب
میگذارد و کبریتی را میافروزد اما پس از درنگی،
شعلۀ آن را با فوت خاموش میکند (حرکتی استعاری
از خاموشی و پذیرش مرگ است)؛ به یکباره پردۀ
صوراسرافیل و رومیزیهای ترمه و زیرسیگاریهای

منقش به یا صاحب صبر جایگزین سفارش پردههای
خسرو و شیرین و بلورجات با طرح مبارکباد میشوند
(نشان از تغییر مراسم ،سوگ جای سرور را میگیرد)
آینه در تمام صحنههای فیلم حضور پررنگی دارد حتی
در سمساری بهشکلی خاکگرفته و فراموش شده
نمایان میشود.
نخستین
حضور«مهتاب» پس
از مرگ در دنیای زندگان ،مابین
کابوس و رویای «ماهرخ» در بستر
بیماری رقم میخورد .آشفتگی حاصل
از تب و کابوس «ماهرخ» تعویض با
صدای آرامبخش دریا و نغمهی مرغان
دریایی میگردد .دستی میآید و به او
شربت میخوراند (استعاره ای از
حضور مهتاب در خانه
است).

«ماهو» مرگ مهتاب را میپذیرد؛ بقیهی اعضای
ی
خانواده نیز میپذیرند اما «خانم بزرگ» تنها کس 
است که معتقد به زندهماندن «مهتاب» است؛ حتی
با آمدن پلیس راهبان و دیدن تیتر روزنامه و عکس
حادثه ،پذیرای مرگ «مهتاب» نیست؛ چرا که سراغ
آینۀ موروثی یا تکههای شکسته از آن را میگیرد و
کسی چیزی در محل حادثه ندیده و یافت نکرده است!
پس با اعتقادی راسخ خطاب به دیگران میگوید« :اون
قول داد آینه بهموقع میرسه .اون در راهه».
«خانم بزرگ» فقط بزرگ خاندان ُمعارفی ها نیست
او یک اسطوره و شخصیتی تمثیلی است؛ مظهری از
آناهیتا (ایزدبانوی باروری) است؛ هرچند جسم زمینی
او در این سن نابارور است اما مؤظف به برگزاری
مراسم ازدواج ،حفظ و تدام نسل است .او تنها کسی
است که ایمان دارد آینه میرسد و مراسم عروسی که
مقدمۀ زایش است برگزار میشود.
در حین مراسم خاکسپاری« ،ماهرخ» که احساس
گناه میکند و خود را مسبب حادثۀ مرگ خواهر
میداند از هوش میرود« .خانم بزرگ» مهتاب را از
دنیای مردگان فرا میخواند« :بیا مهتاب ،اگر نیایی
زندگی ماهرخ تلف میشود».
شب در خانۀ معارفیها مراسم عزاداری برپاست اما
بیشتر شبیه به یک مراسم آئینی فراخوانی است تا
یک مراسم متداول سوگواری؛ چرا که خانم بزرگ

معتقد است مهتاب خواهد آمد .در مراسم ،شش
صندلی برای درگذشتگان حادثه به نشان از جای خالی
آنان قرار داده شده است .حرکتی نمادین که ریشه در
باور و آیین ما َنویان دارد .در مراسم یادوارۀ «مانی»
نیز تختی برای او قرار میدادند که هم بهمعنای جای
خالی و فراخوانی ایشان بوده است و هم اشارهای به
حضور معنوی «مانی» در مجلس داشته است .مانویان
معتقد بودند اگر «مانی» پس از مرگ به میان مومنان
شب زندهدار فرود بیاید؛ جای خود را بر روی این تخت
میگیرد.
در مراسم خانۀ معارفیها ،تمامی اقوام ،آشنایان و
بازماندگان حضور دارند .افسر راهبان نیز به همراه
راننده نفتکش و شاگردش حضور مییابند .افسر مجدد
گزارش حادثه میدهد و راننده عذر گناه ناکرده میکند
و خواستار بخشش میشود« .خانمبزرگ» همچنان
مصمم است آنها به همراه آینه خواهند آمد و مراسم
سوگواری بیهوده است.
«ماهرخ» به درخواست «خانم بزرگ» لباس سپید
عروسی برتن میکند تا مقدمات حضور «مهتاب»
فراهم آید .حضار با دیدن «ماهرخ» شروع به هِ ِلهله
و شادمانی و ُنقل پاشی میکنند (چهرۀ مراسم از
سوگ مبدل به ُسرور میشود)؛ ناگهان درب منزل
گشوده میشود« .مهتاب» آینه بدست به همراه
همسر ،فرزندان ،راننده و زن روستایی ورود به
مجلس میکنند .حضار بهپا میخیزند .آینه نورانی
است و بهسمت چهره حضار تابانیده میشود تا
همگان آنها را بازشناسند و حیات دوباره را دریابند.
«مهتاب» آینه را بهسمت «ماهرخ» میبرد تا تداوم
و تکرار نسل را بقا بخشد.
«خانم بزرگ» دیالوگ پایانی فیلم را میگوید« :آمدند.
به شما گفتم که در راهند .اون به من قول داده بود.
عروسیت مبارک دخترجان».
«مسافران» هرچند در روایت ،بافتی مستندگونه دارد
و مسیر ماجرا به شکل یک مستند دنبال میشود؛ از
گزارش افسر راهبان تا رفتن به گورستان سواریهای
مچاله شده و توضیحات راننده و شاگردش ،اما وجه
دیگر آن بدلیل بافت آئینی و اساطیری که دارد؛ در
ساختار ،فرم نمایش و تئاتریکال میگیرد و در جاهایی
فضای داستان جادویی و فراواقعی میشود؛ از جمله
صحنۀ خوراندن شربت به «ماهرخ» و صحنۀ پایانی
فیلم که بازگشت مردگان است (جادو با واقعیت پیوند
میخورد) به گفتۀ خود بیضایی مهم نیست مخاطب تا
چه اندازه صحنۀ پایانی فیلم را بپذیرد؛ کافی است آن
را دوست داشته باشد و با آرزوی نهفته در آن که یک
آرزوی دیرین ب ََشری است همدل باشد.
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سوژه

کارشکین دوابره به سبک یانیکها
پس از این اتفاق ،فدراسیون جهانی کاراته اسامی ملیپوشان کاراته ایران را از میان نفرات شرکت کننده در این مسابقات که
موفق به کسب سهمیه شده بودند حذف کرد تا کاراته ایران رسما غایب بزرگ این رقابتها باشد .رقابتها ورلد گیمز در  ۳۶رشته
ورزشی در بیرمنگام آمریکا برگزار میشود و رقابتهای رشته کاراته نیز از جمعه آغاز میشود .پس از خودداری آمریکا از صدور ویزا
برای  ۵ملیپوش کاراته مردان و زنان ایران ،نام ملیپوشان ایران از لیست شرکت کنندگان در بازیهای جهانی آمریکا حذف شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا آذر  1400تصمیمی تاریخی
گرفت که به نفع فوتبال ایران بود ،اما سازمان لیگ و
فدراسیون فوتبال را دچار چالش کرد AFC .اعالم کرد
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از این به بعد بهجای
بهار تا پاییز که مطابق با تقویم رقابتهای کشورهای
شرق آسیا بود ،از پاییز تا بهار برگزار میشود که با
یک فصل لیگ برتر ایران تطابق خواهد داشت.
«تسنیم» نوشت :این اتفاق باعث خوشحالی اهالی
فوتبال شد ،اما برگزاری جام جهانی  2022قطر در
پاییز و تغییر تقویم لیگ قهرمانان باعث شد که
این رقابتها در فصل  2023برگزار نشود و دوره
بعدی مهمترین تورنمنت باشگاهی فوتبال قاره
کهن ،پاییز  1402تا بهار  1403خواهد بود .این در
حالی است که تا برگزاری این دوره ،دو فصل فوتبال
کشورمان به اتمام رسیده و ایران دو قهرمان لیگ
برتر و دو قهرمان جام حذفی (صرف نظر از قهرمانی
یک تیم در دو تورنمنت) خواهد داشت .در حالت
عادی و در صورتی که سهمیه ایران  2+2باشد و
لیگ قهرمانان در سال  2023برگزار شود ،استقالل
و نساجی مازندران بهعنوان قهرمانان فصل گذشته
لیگ برتر و جام حذفی باید راهی مرحله گروهی
لیگ قهرمانان شوند و پرسپولیس و سپاهان که در
ردههای دوم و سوم جای گرفتهاند ،در مرحله پلیآف
به میدان بروند .با این حال فصل  1401-1402هم دو
قهرمان و دو تیم بین ردههای دوم و سوم خواهد
داشت که همه آنها انتظار صعود به لیگ قهرمانان
آسیا  2023-24را دارند .در واقع یک سال برگزار نشده
لیگ قهرمانان این توقع را در بین قهرمانان امسال و
سال گذشته ایجاد کرده که در لیگ قهرمانان شرکت
کنند .در این میان ،کنفدراسیون فوتبال آسیا به
فدراسیون کشورهای مختلف اختیار داده که برای
تعیین سهمیههای خود تصمیم بگیرند .شاید اگر
سران  AFCنسخهای برای مشخص کردن سهمیهها
میپیچید ،مدیران فدراسیون فوتبال با دردسری
روبهرو نبودند و نفس راحتی میکشیدند! «سهیل
مهدی» -مسئول کمیته برگزاری مسابقات لیگ -در
این بار اعالم کرده که «تکلیف سهمیههای ایران
در لیگ قهرمانان آسیا ،باید تا پیش از شروع فصل
جدید لیگ برتر در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال
روشن شود» .با این شرایط و با توجه به آغاز لیگ
برتر از  21مرداد ،فدراسیون باید وضعیت صعود
تیمهای ایرانی به لیگ قهرمانان را تا پیش از این
تاریخ تعیین کند.
این در حالی است که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال
با عزل مهرداد سراجی از اکثریت افتاده و نمیتواند
تشکیل جلسه دهد .فدراسیون نواب رئیس اول و
دوم ندارد؛ نایب رئیس بانوان در بازداشت به سر
میبرد و نماینده باشگاهها در هیئت رئیسه (مهرداد
سراجی) از سمت خود عزل شده است .با توجه به
اینکه مجمع انتخاباتی فدراسیون روز  8شهریور (18
روز پس از شروع لیگ) برگزار میشود ،کرسیهای
هیئت رئیسه تا آن زمان بالتصدی خواهد بود و در
این شرایط ،مشخص نیست چه کسی تا  21مرداد
درباره سهمیههای تیمهای ایرانی تصمیم میگیرد.
با وضعیت کنونی هشدار سهیل مهدی عم ًال تا پیش
از انتخابات فدراسیون فوتبال کارساز نخواهد بود و
بعد از  8شهریور فدراسیون جدید باید در این باره
تصمیمگیر ی کند .اگر چه فدراسیون اولویتهای
دیگر و مهمتری از جمله تیم ملی دارد اما نباید از
تعیین سهمیهها هم غافل شود چرا که تیمهایی که
امسال قهرمان میشوند یا سال آینده به این عنوان
میرسند ،توقع حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دارند.
از این رو باید فدراسیون بعدی در سریعترین زمان
ممکن تکلیف این موضوع را مشخص کند تا کار به
دعوا و درگیری و بیانیهنویسی کشیده نشود.
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نیمکتهایلیگبرتر در انتظار ِ فرصت؛

ت رئیسهای که از
هشدار «سهیل مهدی» و هیئ 
اکثریت افتاده است؛

ه آس یار و ی ه وا!
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حسن صانعیپور

حضور مربیان خارجی در فوتبال ایران همواره با
مخالفان و موافقان خاص خود روبرو بوده و معموال
این دست از مربیان چنانچه با اقبال هواداران به
خصوص در دو باشگاه سرخابی کشور روبرو نباشند،
بسیار سریع مجبور به ترک ایران میشوند .لیست
مربیان خارجی فوتبال ایران و کارنامه آنان گواه این
مطلب است که باید در انتخاب آنان وسواس نشان
داده و سپس برای موفقیت به آنان اعتماد کرد.
پرسپولیس و اعتماد به مربی داخلی
باشگاه پرسپولیس بعد از موفقیتهای برانکو و یک
نیمفصل پُر التهاب با کالدرون ،به مربی داخلی و با
تجربه خود اعتماد کرد .گلمحمدی هرچند نتوانست
روند قهرمانی پرسپولیس را تداوم بخشد اما تیمش
در قوارههای قهرمانی لیگ برتر بود و بنظر میرسید
اگر تمرکز خود را از حاشیه به متن میبرد ،فصل
بیستویکم را نیز با قهرمانی پشت سر می گذاشت.
در عین حال سرمربی قرمزپوشان متوجه شده است
که باید از دانش مربیان خارجی بهره برده و در گام
نخست ولسلی ننکا را بهعنوان مربی دروازبانان خود و
خوزه آگوستو لوسادا بنیتز را بهعنوان مربی بدنساز به
مجموعه کادر فنی اضافه کرد و با خریدهای گرانقیمت
تودوم جوالن بدهد.
قصد دارد در لیگ بیس 
استقالل و صبوری مدیران
هرچقدر که هواداران استقالل در هفتههای بعد
از قهرمانی در خصوص تعیین سرمربی و جذب و
تمدید بازیکنان حرص و جوش زیادی خوردند و لحظه
به لحظه با انتشار اخبار درست و نادرست از آینده
تیم ناامید شدند ،در نقطه مقابل مدیریت باشگاه و
در راس آن مصطفی آجورلو با صبر و حوصله امور
باشگاه و تعیین سرمربی را دنبال کرد .نامهای زیادی
در فاصله زمانی اتمام لیگ تا معرفی سرمربی سر
زبانها افتاد تا در نهایت ریکاردو ساپینتو بهعنوان
سکاندار جدید آبیپوشان معرفی شد .سرمربی جدید
آبیهای پایتخت با کارنامه متوسط اوضاع بازیکنان
را رصد کرده و در مورد تمدید قراردادها و همچنین
خرید بازیکن جدید نظرات خود را به باشگاه داد .در
حقیقت استقالل فصل آتی را با اما و اگرهایی شروع
خواهد کرد که در فصول اخیر گریبانگیر این تیم بوده
و هرچند شاکله تیم تا حدود زیادی حفظ گردید و چند
جوان جویای نام و چند ستاره فصول قبل این تیم
به جمع بازیکنان استقالل اضافه شدند ،اما ساپینتو
برای موفقیت محتاج به گذشت زمان و آشنایی با
فوتبال ایرانی است .تاریخ فوتبال ایران نشان داده
است که هواداران ایرانی صبر چندانی برای رسیدن به
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موفقیت ندارند و برعکس اگر مربی مورد نظر بتواند در
کمترین زمان تیمش را به صدر جدول برساند ،گارانتی
حضور خود را امضا کرده است .اتفاقی که برای آندره آ
استراماچونی قبل از اتمام نیم فصل افتاد و مسیر او
را برای موفقیت هموار کرد .هرچند این مربی موفق
نشد ماموریت خود را تا پایان فصل ادامه داده و جام
را باال سر ببرد.
سپاهان و تراکتور در اندیشه تحولی نوین
دو باشگاه سپاهان و تراکتور با دو عملکرد کامال
متفاوت مربیان خارجی استخدام کرده و بنظر
میرسد در فصل جدید رقیبانی جدی برای فتح جام
خواهند بود .تیم پر ستاره محرم نوید کیا با خروج
چند مهره تاثیرگذار به ژوزه مورایس رسید و این مربی
پرتغالی که نسبت به همتایان خود در لیگ ایران
از کارنامه نسبتا موفقتری برخودار است ،بیگمان
شیوه جدیدی در فوتبال اصفهان دنبال خواهد کرد
و از طرفی ناشناختههای او همان چیزی است که
طالییپوشان را در دوراهی قهرمانی و یا ناکامی قرار
خواهد داد .ستارههایی که از این تیم جدا شدند و
عطش اصفهان برای قهرمانی دوباره میتواند پاشنه
آشیل مورایس در فصلی باشد که مدعیان زیادی برای
قهرمانی دارد .در مورد تراکتور باید این نکته را اشاره
کرد که قرمزپوشان تبریز با هر مربی و هر شیوهای تا
بحال نتوانستهاند شخصیت قهرمانی به خود گرفته و
درست در لحظات حساس لیگ قافیه را به حریفان
واگذار کردهاند .تراکتور که بیشترین تغییرات را در
خصوص مربی داشته با انتخاب قربان بردیف قصد
دارد سنتشکنی کرده وقهرمانی فصل بیست و یکم
را به نام خود ثبت کند.

سایر باشگاهها و مربیان جوان ایرانی
اگر فوالد ،گلگهر ،ذوبآهن ،پیکان ،نساجی مازندران
و حتی سایر تیمهای لیگ برتر را مدعی اول قهرمانی
ندانیم باید اذعان کنیم که قواره و اندازه همه این
تیمها با حضور بازیکنان مستعد و آینده دار کمتر از
فتح جام نیست و در این بین باید حساب ویژهای برای
فوالد خوزستان و گلگهر سیرجان باز کرد و چه بسا
در هیاهوی مربیان خارجی که سایه سنگین هواداران
را روی سر دارند ،بتوانند دست به کاری بزرگ زده و
قهرمان لیگ شوند .مربیانی که عملکرد آنان نشان داده
است توانایی بسیاری برای اثبات شایستگیهای خود
و حتی سایر مربیان ایرانی دارند.
به مربیان خارجی فرصت بدهید
خواسته یا ناخواسته ،درست یا نادرست ،مربیان خارجی
با کارنامههای متفاوت به فوتبال ایران وارد شده و
هزینههای فراوانی در جهت حضور آنان صرف شدهاست.
اگر قرار براین است که اینگونه مربیان صرفا برای مانور
مدیران و یا در سطح ملی برای دلخوشی هواداران اضافه
و حذف شوند و نتیج ه مثبتی حاصل نشود ،باید گفت؛
انتخاب آنان جز بازی با احساسات هوادار و هدررفتن
سرمایه ملی نخواهد بود ،لذا بهتر است با این تفکر
فوتبال ایران با مربیان داخلی مسیر خود را بپیماید .اما
اگرمتولیان فوتبال ایران قصد دارند در بلند و کوتاه مدت
فوتبال ایران را به سرمنزل مقصود برسانند و افتخارات
آسیایی را تکرار و در جام جهانی به موفقیتهای نسبی
بیاندیشند،الزم است تمام فوتبال ایران اعم از مسئولین،
کارشناسان ،اصحاب رسانه و هواداران به مربیان خارجی
اعتماد کرده و ضمن فراهم کردن مقدمات موفقیت،
فرصت الزم را بدانها بدهد.

مکث

 20صعود و یک حذف از مرحله گروهی؛

میزبان های جام جهانی در هر دوره چه کرده اند؟
در تاریخ جام های جهانی به جز آفریقای جنوبی که در سال  2010در همان
دور گروهی حذف شد ،بقیه میزبان ها حداقل به دور دوم صعود کرده اند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از طرفداری ،بین تیم های مورد اشاره
حتی تیم کره جنوبی و ژاپن هم از مرحله گروهی صعود کرده و کره
جنوبی با رسیدن به نیمه نهایی چهارم هم شد .حاال قطری ها
سودای رسیدن به دور دوم جام جهانی را در لباس میزبانی دارند.
عملکرد میزبان ها در ادوار مختلف جام جهانی به شرح زیر است:
 .1اروگوئه میزبان ،قهرمان جام جهانی  1930شد
 .2ایتالیای میزبان ،قهرمان جام جهانی  1934شد
 .3فرانسه میزبان ،در یکچهارم نهایی جام  1938حذف شد
 .4برزیل میزبان ،در جام جهانی  1950دوم شد
 .5سوییس میزبان ،در یکچهارم نهایی جام  1954حذف شد
 .6سوئد میزبان ،در جام جهانی  1958دوم شد
 .7شیلی میزبان ،در جام جهانی  1962سوم شد
 .8انگلستان میزبان ،در جام جهانی  1966قهرمان شد

 .9مکزیک میزبان ،در یکچهارم نهایی جام  1970حذف شد
 .10آلمان غربی میزبان ،در جام جهانی  1974قهرمان شد
 .11آرژانتین میزبان ،در جام جهانی  1978قهرمان شد
 .12اسپانیای میزبان ،در یکچهارم نهایی جام جهانی  1982حذف شد
 .13مکزیک میزبان ،در یکچهارم نهایی جام جهانی  1986حذف شد
 .14ایتالیای میزبان ،تیم سوم جام  1990شد
 .15آمریکای میزبان ،در مرحله یک هشتم نهایی جام  1994حذف شد
 .16فرانسه میزبان ،قهرمان جام جهانی  1998شد
 .17کره جنوبی چهارم جام جهانی  2002شد و ژاپن میزبان مشترک
با کره در یک هشتم نهایی حذف شد
 .18آلمان غربی میزبان ،تیم سوم جام  2006شد
 .19آفریقای جنوبی میزبان ،در دور گروهی حذف شد
 .20برزیل میزبان ،در جام جهانی  2014چهارم شد
 .21روسیه میزبان ،در یک چهارم نهایی جام حذفی از دور مسابقات
کنار رفت.

ورزشی

«وریا» لژیونر یم شود؟
در شرایطی که همگان در انتظار تمدید قرارداد وریا غفوری و یا حضور او در فوالد هستند ،یک شبکه خبری به نام روادو
در اقلیم کردستان عراق ،خبر عجیبی را منتشر کرد« :باشگاه اربیل یک سورپرایز بزرگ را برای هواداران خود در نظر گرفته
است و به احتمال زیاد یکی از مطرح ترین ستاره های فوتبال آسیا را به خدمت خواهد گرفت ».رئیس باشگاه فوتبال
اربیل فاش کرد که به آنها پیشنهاد شده است تا وریا غفوری ستاره کرد و بازیکن سابق تیم ملی ایران را به خدمت بگیرند.

داستان جلد

امی ِد «ایران» زنده ماند؛

اصغر قلندری

در یک شب رویایی و فراموشنشدنی از رقابتهای هفته
سوم لیگملتها که در سالن شهر گدانسک لهستان برگزار
شد ،جوانان سرو قامت ایران با نمایشی خارقالعاده قلعه
عقابها را فتح کردند و با حساب س ه بر دو با نتایج 25/21
  7/15 - 27/25 - 22/25 - 23/25از س ِد لهستان ،مدعی وقدرتمند گذشتند.
دو تیمملی والیبال ایران و لهستان که در ادوار گذشته تاریخ
والیبال بیستوپنجبار به مصاف هم رفتهاند و در این میان
سهم تیم ایران  9برد بوده که در آخرین دیدار سال گذشته
در (المپیک توکیو) نتیجه را سهبرصفر به تیم لهستان واگذار
کرد ،برای دهمین پیروزی به میدان میزبان در اولین بازی
هفته سوم لیگ ملتهای جهان رفت و دالورانه به بردی
شیرینتر از عسل دست یافت .بدوناغراق خوشبینترین
کارشناسان والیبال ایران ،پیشبینی چنین بازی مقتدرانهای
را از سروقامتان جوان والیبال ایران ،در مقابل حریف قدرتمند
لهستانی که در خانه خود میزبان هفته سوم لیگ ملتهای
جهان بود را نمیکردند و اکثر کارشناسان والیبال ایران بر این
باور یقین داشتند که تیم جوانشده ایران در گدانسک کار
سختی را پیشرو خواهد داشت که البته همینطور هم بود،
اما همانگونه که برخی از اساتید و کارشناسان نیز اعتقاد
دارند ،دالور مردان والیبال ایران همواره در مقابل تیمهای
بزرگ دنیا حیرتانگیز بازی کرده و با غلبه بر حریفان
صاحبنامی همچون برزیل ،ایتالیا ،آمریکا ،کانادا و لهستان
شگفتیساز شدهاند و در مسابقات جهانی تیمهای بزرگی را
به زانو در آوردهاند ،اینواقعیت بار دیگر و اینبار در گدانسک
لهستان در پیکار با تیم لهستان به اثبات رسید.
سهشنبه شب چهاردهم تیرماه و در شبی رویائی ،سروقامتان
والیبال ایران تیم پرمدعای لهستان را در اولین بازی هفته
سوم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ ملتهای جهان ،در
مقابل چشمان بهتزده کثیری از تماشاگران و هواداران
لهستانی که یک صدا تیمشان را با تشویقهای بیامان
حمایت میکردند مغلوب و با ارائه یکبازی توفانی تیم قدر
میزبان را درهم کوبیدند و قاطعانه به بردی بسیار ارزشمند
دست پیدا کردند .تیم لهستان با توجه به امتیاز میزبانی
وجایگاهی که بهعنوان تیم دوم در جدول دارد ،با هفت برد
و  21امتیاز برای رسیدن به جمع هشت تیم برتر با توجه ب ه
امتیاز میزبانی شانس زیادی دارد .تیم لهستان ست اول را
به لطف درخشش عالی کورک پشت خط زن قهار خود که از
سرویسهای جهشی قدرتی فوقالعادهای نیز برخوردار بود،
برنده  21/25گردید ،ضمن اینکه در این ست اسماعیلنژاد
در زدن سرویس پراشتباه ظاهر شد و توپهای دریافتی اول
هم خوب نبود تا محمد طاهر وادی از امیرحسین توخته و
مهدی جلوه که الحق بازی خیلی خوبی را در این دیدار به
نمایش گذاشتند برای سرعت بخشیدن به بازی بهره ببرد.

پرواز بر فراز ِ عقابها

افزودن بردیا سعادت و فاضل پژومان هم برای ایجاد وقفه
در بازی چندان اثرگذار نشد و ست اول را تیم لهستان به
سود خود تمام کرد .اما لهستانیها که کوبیاک و لئون را در
اختیار نداشتند و تمام اتکاشان به کاپیتان کورک بود که
اکثر پاسها نیز به او ختم میشد ،پس از پیروزی در ست
اول با کبر و غرور ست دوم را آغاز کردند غافل از اینکه غلبه
بر تیم پرانگیزه و جوانان غیور و بلند قامت والیبال ایران به
این سادگیها نیست .لشکریان غیرتمند ایران که شجاعانه
در ست دوم وارد کارزار شده بودند ،با تمام قوا جنگیدند و با
حمالت کوبنده خود با  4امتیاز برتری به پیشتازی پرداختند.
اما سرویسهای با سرعت باالی شاگردان نیکوالی کربیچ
بویژه کورک ،کار دریافتهای اول را برای بچههای ما سخت
کرده بود ،مضاف براینکه مدافعین خط مقدم ما بخصوص
در بخش دفاع وسط ،عملکرد ضعیفی داشتند و همین امر
باعث شد تا دو تیم در امتیاز  9به تساوی برسند .پس از
تساوی در امتیاز  9دوتیم پا به پای هم ،در یک بازی جذاب
و دیدنی کسب امتیاز کردند که سرویسهای پرشی قدرتی
امیر حسین توخته اینبار دریافتها را برای لهستانیها بویژه
الکساندر شیفکا دشوار کرد تا در ابتدا  10/15و سپس 11/17
تیم ایران پیش بیفتد اما چهار سرویس پیاپی بینیک که
باسرعت  119کیلومتر نواخته میشد ،فاصله اختالف امتیازها
را کم کرد که سرویس پنجم بینیک به تور برخورد کرد و
امتیاز  18برای تیم ایران به ثبت رسید و با اینکه  6امتیاز
جلو بود ،در امتیاز  21کار به تساوی کشیده شد که بازی فوق

تصور امیرحسین اسفندیار و دفاع بسیار دیدنی جلوه حاصل
تالش یاران ما  ،ست دوم را  23/25به سود تیم ایران کرد.
لهستانیها که دست به جوانگرایی زده و دریزگا و لوماچ
دو پاسور باتجربه خود را در اختیار نداشتند و مارتین
جانوس را بیشتر در امر پاسوری بکار گرفته بودند که سبک
ویژهای در پاسوری داشت و هرگاه توپهای اول به دستش
میرسید تنوع خاصی به پاسها میداد و از بینیک که
دومتر و ده سانت قد دارد و یاکوب کوخانوفسکی در زدن
آبشارهای سرعتی استفاده می کرد .ست سوم با سرویس
های مهارنشدنی بینیک آغاز شد و  4بر  1تیم لهستان
پيش افتاد و دفاع از میالد عبادیپور که از منطقه چهار
مبادرت به زدن آبشار کرد نتیجه را  5بر  1کرد ،ضعف
توپگیری شاگردان بهروز عطایی باعث شد لهستانیها
 4 - 10پيش بیفتند که در رفت و برگشتها تیم ایران
با سرویسهای ناب و قدرتی کاپیتان عبادیپور اختالف
هفت امتیازی را به حداقل رساند و دفاع روی تور جلوه و
خطای فردی بینیک که آبشارهای خود را به خارج زمین
میفرستاد ،ایران را  16 -18پيش انداخت و متعاقب آن
دفاع عالی اسماعیل نژاد از کورک نتیجه را  20 - 22بسود
ایران کرد تا ست سوم هم با حساب  22/25به نفع تیم
ملی ایران به پایان برسد.
ست تماشائی چهارم دو تیم که بسیار هم حائز اهمیت بود
که بیشتر از بازی غیرتمندانه جوانان ما حکایت داشت با
تساوی تا امتیاز  7ادامه یافت و حتی  9 -12هم دالور مردان

حاشیه

یک پرسش مهم در آستانه جام جهانی؛

قطــر چگونه میلیونها مسافر را میزبانی میکند؟

پیشبینی میشود در طول برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر ،حدود  ۱.۲میلیون نفر به این
کشور کوچک عربی سفر کنند .اما سوال این است قطر با آن وسعت و امکانات محدود چگونه
میلیونها نفر را میزبانی خواهد کرد؟
«ایسنا» نوشت :بیستودومین دوره جام جهانی فوتبال از  ۲۱نوامبر تا  ۱۸دسامبر ۳۰( ۲۰۲۲
آبان تا  ۲۷آذر  )۱۴۰۱در قطر برگزار خواهد شد و این نخستین بار است که یک کشور مسلمان،
در منطقه خاورمیانه میزبان یکی از بزرگترین و پرمخاطبترین رویدادهای ورزشی خواهد بود.
قطریها از سال  ۲۰۱۰تاکنون به مدت  ۱۲سال مشغول آمادهسازی برای برگزاری جام جهانی
فوتبال هستند و با هشت استادیوم میزبان این رقابت خواهند بود .زیرساختهای اصلی
میزبانی تکمیل شده است ،اما نگرانی عمده درباره چگونگی حضور بیش از یک میلیون گردشگر
ورزشی در کشوری کوچک در طول کمتر از یک ماه است« .عمر الجابر» -مسؤول اسکان کمیته
برگزاری مسابقات -اخیرا در نشستی مطبوعاتی در دوحه تالش کرد تا نگرانی از وضعیت اقامت
مسافران را حین برگزاری جام جهانی کاهش دهد .وزارت گرشگری قطر نیز اعالم کرده است:
اتاق هتل معمولی دارد ،اما  ۸۰درصد آنها توسط فیفا برای مهمانان
این کشور حدود  ۳۰هزار ِ
رسمی رزرو شده است .این موضوع سازماندهندگان را مجبور به یافتن گزینههای جایگزین
برای اسکان کرده است ،از اقامتگاههای خصوصی گرفته تا چهار هزار اتاق در دو کشتی تفریحی
که در بندر دوحه پهلو میگیرند .همچنین یکهزار چادر صحرایی به سبک بادیه نشینها وجود

خواهد داشت .شرکت هتلسازی فرانسوی « »Accorنیز بر بیش از  ۶۰هزار آپارتمان مسکونی
و ویال نظارت خواهد کرد که با  ۱۲هزار خدمه موقت کار میکنند« .عمر الجابر» همچنین اظهار
کرده بیش از  ۱۳۰هزار اتاق در طول مسابقات در دسترس خواهد بود که قیمت آنها از حدود
 ۸۰دالر شروع میشود .حدود نیمی از خطوط هوایی کشورهای عربی خلیج فارس نیز بیش از
 ۱۶۰پرواز روزانه را از کشورهای همسایه انجام خواهند داد و به طرفداران اجازه میدهد بدون
نیاز به اتاق در قطر رفت و آمد کنند .در طول جامهای جهانی گذشته ،عموما هواداران امور
مرتبط با محل اقامت را خود انجام میدادند ،اما برگزارکنندگان مسابقات جام جهانی قطر از
دارندگان بلیتها میخواهند که از یک پورتال ویژه برای رزرو اقامت خود در این مسابقات
استفاده کنند .جام جهانی قطر از نظر جغرافیایی متمرکزترین جام جهانی در تاریخ خواهد بود
و هر هشت استادیوم کمتر از  ۵۰مایل از یکدیگر فاصله دارند .فیفا اعالم کرده که بیش از ۲۴
میلیون درخواست برای بلیت این مسابقات  ۲۸روزه دریافت کرده و در حال حاضر حدود ۱.۸
میلیون بلیت فروش رفته است و مرحله جدید فروش بلیتها نیز آغاز شده است .قطر بیش
از  ۶.۵میلیارد دالر برای ساخت ورزشگاهها هزینه کرده است ،اما این تنها بخش کوچکی از
 ۲۰۰میلیارد دالر مبلغ تخمین زده شده است که این کشور برای پروژه مدرنسازی و توسعه
چشمانداز ملی  ۲۰۳۰ـ که از سال  ،۲۰۰۸دو سال قبل از حضور در جام جهانی آغاز کرد ـ هزینه
میکند .قطر میزبانی از بازیهای آسیایی سال  ۲۰۳۰و المپیک  ۲۰۳۶را نیز در برنامه دارد.
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تیم ایران پيش بودند که سوپراستار تیم امین اسماعیلنژاد
در زدن آبشارهای همیشگی خود از منطقه دو کوالک کرد
و محمد طاهر وادی که رفته رفته با سایر همبازیهایش
هماهنگ شده و پاسها را بهتر از قبل برای قدرتیزنها و
سرعتیزنها وحتی برای کار پایپ که بیشتر برای عبادیپور
و امیر حسین اسفندیار ساخته و پرداخته میکرد ،نشان داد
میتواند پاسور ثابت تیمملی باشد .به هر حال دو تیم تا
امتیاز  25بطور مساوی پيش رفتند که دو اشتباه در زدن
سرویس و غفلت در دفاع یاران ما در این ست ماراتنگونه
و بسیار دیدنی ،لهستانیها را به برتری  25 -27رساند و
سرنوشت بازی به ست پنجم کشیده شد .در این ست که
سقف امتیاز برای تیم برنده  15ودر صورت تساوی با اختالف
 2امتیاز است ،توفان و گردباد سهمگین شاگردان عطایی
تیم قدرتمند لهستان را درهم کوبیدند و با اختالف زیاد 7/15
مات و متحیر کردند و برنده ست پنجم و فاتح قلعه عقابها
شدند و  3بر  2این دیدار پرتب و تاب را به سود خود تمام
کردند که جا دارد به جوانان سلحشور وسرشار از انگیزه وکادر
فنی وعاشقان والیبال تبریک بگوئیم.
و اما در لیست تیمملی والیبال ایران برای هفته سوم مرحله
مقدماتی نام این بازیکنان به چشم میخورد:
پاسورها :محمدطاهر وادی ،فاضل پژومان
لیبروها :محمدرضا حضرتپور ،ابوالفضل قلیپور
پشتخطزنها :امین اسماعیلنژاد ،بردیا سعادت
قدرتیزنها :میالد عبادیپور ،امیرحسین اسفندیار ،مرتضی
شریفی ،احسان دانشدوست
سرعتیزنها :مهدی جلوه ،امیررضا سرلک ،محراب ملکی،
امیرحسین توخته
گربیج سرمربی تیم لهستان که بیش از یک دهه سابقه
بازیگری دارد و بهعنوان بهترینهای جهان و المپیک
استرالیا شناخته شده ،برای اولین بازی هفته سوم؛ پاسورها:
مارسین یانوش ،یان فیرلی ،لیبروها :پاول زاتورسکی ،یاکوب
پوپیفچاک پشتخطزنها :بارتوژ کورک ،ووکاژ کاچمارک،
کارول بوترین ،دریافتکنندهها :الکساندر شیفکا ،کمیل
سمنیوک ،توماچ فورنال ،بارتوژ بدنوژ ،سرعتیزنها :متئوش
بینیک ،کارول کلوس ،یاکوب کوخانوفسکی را در لیست
گنجانده بود.در پایان این بازی کورک با کسب  23امتیاز
بهعنوان امتیاز آورترین بازیکن این دیدار معرفی شد و امیر
حسین اسفندیار باکسب  21امتياز بهترین بازیکن تیم
ایران بود .تیم ملی والیبال ایران که روز چهارشنبه استراحت
داشت ،امروز پنجشنبه  16تیرماه از ساعت 16:30به دیدار
تیم ایتالیا میرود که دارای اهمیت زیادی است ،روز جمعه
 17تیرماه در ساعت  19:30به مصاف تیم اسلوونی و در
آخرین بازی هفته سوم مرحله مقدماتی روز شنبه  18تیر
ماه از ساعت  19:30با تیم صربستان دیدار می کند که
امتیاز گیری در این بازیها ،صعود تیمملی والیبال ایران را
مشخص میکند که امیدواریم جزو هشت تیم برتر جهان
قرار بگیرد.

آگهی ابالغ ماده ۸۷
پرونده اجرایی کالسه ۹۱۰۱۶۹۹
منصور سعیدرضائی ساکن کرج سهراه حافظیه روبروی
نان و شیرینی بامداد لوازم خانگی منصور
بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که پالک ثبتی شماره
 ۴۹۸۰فرعی از  ۲۲اصلی بخش  ۹۸ناحیه  ۰۰به مساحت
( )۴۹۵چهارصد و نود و پنج متر مربع با شماره دفتر
بازداشتی الکترونیک  ۱۴۰۰۰۵۸۳۱۰۰۹۰۰۳۲۶۶مالک
خانم/آقای منصور سعیدرضائی شمارهملی ۰۰۴۸۰۳۸۳۶۶
نام پدر علیاکبر مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع
از ششدانگ عرصه و عیان دارای سند مالکیت اصلی با
شماره چاپی  ۶۱۳۶۸۳سری د سال  ۹۴در قبال طلب
بستانکار بازداشت گردیده لذا طبق ماده  ۸۷آیین نامه
ً
ضمنا هرگونه نقل و
اجرای مراتب به شما اخطار میشود،
انتقالی از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است
و ترتیب اثر داده نمیشود .ف۹۹۰
سرپرست اداره اجرای اسناد رهنی و شرطی کرج
سکینه والح واجاری
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