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«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

چه کسی گفت کرونا تمام شد،
ماسک نزنید؟

آمار بیش از  ۳۵۰۰مبتال به کرونا در روز گذشته ،و البته سرعت
افزایش این آمار طی کمتر از یک هفته به خوبی نشان میدهد
که کرونا نه تنها رفتنی نبود که با شکل جدیدی باز سراغمان
خواهد آمد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از خبرآنالین ،کرونا با
خیزشی جدید و به شکل زیرسویه جدیدی به نام  BA۵در
حال خودنمایی است .آمار بیش از  ۳۵۰۰مبتال به کرونا در
روز گذشته ،و البته سرعت افزایش این آمار طی کمتر از یک
هفته به خوبی نشان میدهد که کرونا نه تنها رفتنی نبود
که با شکل جدیدی باز سراغمان خواهد آمد .اما متاسفانه
مدتی بود که پروتکلهای بهداشتی مثل گذشته رعایت
نمیشد ،فاصلهگذاری اجتماعی فراموش شده بود و حتی
ماسک که سادهترین راه جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا
محسوب میشد ،بسیار کمتر از همیشه استفاده میشد ،تا
جایی که مینو محرز در گفتوگو با خبرآنالین گفته بود :از
دیدن جمعیت زیادی از مردم که ماسک نمیزنند ،وحشت
کردم ،حدود  ۹۵درصد مردم ماسک نداشتند .ادامه این روند
وحشتناک خواهد بود.
چه شد که ماسک فراموش شد؟
«رامبد جوان» -مجری برنامه تلویزیون خندوانه ۹ -خرداد،
حین اجرای این برنامه تلویزیونی با بیان این که میخواهد
خبر خوشی به مردم بدهد اعالم کرد که از این به بعد در
ضبط این برنامه استفاده از ماسک برای تماشاچیان حاضر در
استودیو ضروری نیست .هرچند که بعدها توضیحاتی درباره
این موضوع داده شد اما کسی نمیتواند اثرات سوء چنین
تصمیمی را از تریبون یک برنامه به نسبت پرمخاطب نادیده
بگیرد .کمااینکه خیلی از متخصصان همان زمان نسبت به این
موضوع اعتراض شدیدی داشتند .ناگفته نماند که همزمان
با صفر شدن آمار مرگ و میر کرونا در برخی از روزها طی
هفتههای گذشته ،وزارت بهداشت این موضوع را به شکلی
جلوه داد که خیلیها نسبت به پایان کرونا در ایران امیدوار
شدند .و حتی صحبتهایی از شکست کرونا و جشن تمام
شدن آن نیز به گوش میرسید.
این درحالی بود که «حمید سوری» -اپیدمیولوژیست و عضو
کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا -دراینباره گفت :وزارت
بهداشت اطالعات و دادههای مربوط به کرونا را در اختیار
محققین قرار نمیدهد ،ما االن شاهد یک عدم شفافیت
هستیم ،من به عنوان یک اپیدمیولوژیست که از روز اول
درگیر این اپیدمی بودم ،در ستاد کرونا هم مسئولیت دارم،
اما هنوز نمیدانم وضعیت اپیدمی با توجه به دادههای
موجود چگونه است.
او افزود :متاسفانه وزارت بهداشت اطالعات و دادههای
مربوط به کرونا را در اختیار محققین قرار نمیدهد.
مطالعاتی که ً
اخیرا منتشر شده نشان میدهد سطح ایمنی
در کشور هنوز پایین و حدود  ۳۵درصد است ،تازه اطالعات
این گزارش هم برای یک سال قبل است و ما بعد از آن
واکسیناسیون گسترده انجام دادیم که ممکن است کمی
ایمنی باال رفته باشد ،اما با حساب همین واکسیناسیون
انسان حساس
انجام شده ،هنوز بیش از  ۲۰میلیون نفر
ِ
برای ابتال به بیماری وجود دارد .ما زمانی میتوانیم بگوییم
اپیدمی تحت کنترل درآمده که منشاء و نحوه انتقال تمام
موارد ابتال را بدانیم ،یا وقتی میتوانیم بگوییم اپیدمی
خاتمه یافته که حداقل دو دوره از بیماری ( ۲۸روز) بگذرد و
ما مورد جدیدی نداشته باشیم ،چنین اتفاقی هنوز در کشور
ما نیفتاده است.
چه کسی مقصر است؟
اما چه کسی مقصر است؟ مردم یا مسئوالن؟ دکتر سوری
معتقد است :مردم دچار خستگی پاندمی شدهاند ،اما اینکه
استفاده از ماسک کم شده است مقصر اول متولی و مسئولین
هستند ،آنها باید پیامهای غلطی که تداعی کننده شرایط
عادی است را نداشته باشند و اینکه جامعه را با رویکردهای
مناسب آماده نگه دارند که مردم قابلیت تغییر رفتار در فراز
و فرودهای تغییر اپیدمی داشته باشند ،اما متاسفانه چنین
اتفاقی نیفتاد و به نظر میرسد این عادی انگاری از سوی
متولیان تقویت شد و در مردم نفوذ کرد.

اندرحکایت استفاده بیرویه از مدیران ناالیق در مناصبکشور؛

«حق الناس» و تضییع حقوق ملت
سارا نصرتی

وظیفه دولتها در جهان ایجاد رفاه نیست ،بلکه ایجاد
شرایط عادالنه برای زندگی بشری است ،چرا که در یک
جامعه مبتنی بر عدالت ،رفاه دیر یا زود تحقق خواهد یافت،
اما در یک جامعه با ساز و کارهای ناعادالنه نهتنها رفاه
و فرآیندهای خیر به وقوع نخواهد پیوست ،بلکه هرگونه
تالشی برای ایجاد رفاه محکوم به شکست و اسراف منابع و
ایجاد شکاف اقتصادی بیشتر است.
اما بیکفایتی برخی مسئولین اینروزها مردم را آنچنان
نگران و ناامید کرده است که هر سخنی از زبان مقامی
رانده میشود آن را کذب و وعده پوچ میدانند .برنامهها و
سیاستهای دولتمردان در صورتی تحقق پیدا میکند که
مدیران ارشد و میانی دولت با آن همراه باشند و در جهت
تحقق آن حرکت کنند .آنهم در حالی که اکنون با روی
کار آمدن دولت سیزدهم ،باید با تغییر مدیران ناکارآمد و
انتخاب مدیران تازهنفس ،جوان و انقالبی نشاط فعالیت و
خدمترسانی در سراسر کشور به چشم بخورد ،اما همچنان
عده کثیری از مدیران سابق که ناکارآمدی آنها در تمام
دوران گذشته آشکار بوده بر کرسی مسئولیت نشستهاند.
این در حالی است که آمار باالیی از مدیران ناکارآمد یا
منفعل و تنها صندلی پُرکن هستند یا در جهت عکس
فعالیت دارند و دستگاه قضا باید مداوم آنها را رصد کند که
حاصلش کثرت فسادهای اقتصادی مشخص شده است.
بنابراین امروز نیاز به یک خانه تکانی مدیریتی احساس
میشود ،زیرا در ادامه سوء مدیریت برخی مسئوالن در قبال
مردمی که نه واسطهای و نه رابطهای جهت احقاق حق و
پایمال نشدن آن دارند ،روز به روز جامعه را مایوستر و
ناامیدتر میکند .براستی این مدیران ناتوان و ناکارآمد از
کجا آمدهاند و تا چه وقت قرار است بر سر کار بمانند و
«فرصت سوزی» کنند؟ آیا ادامه مدیریت مدیران بیانگیزه و
ناالیق مصداق بارز «حق الناس» و تضییع حقوق یک ملت
 ۸۰میلیون نفری نیست؟
مردم هنوز شاهد حضور مدیران ناکارآمدی هستند که در
 ۸سال اخیر و حتی قبل از آن ،عامل ایجاد بسیاری از
ناکارآمدیها و تخریبها و چالشهای معیشتی برای مردم
بودهاند و با وجود تخصیص میلیاردها دالر هزینه واردات
مواد اولیه ،خوراک دام ،محصوالت کشاورزی و دامی،
دارو و سایر کاالهای اساسی به کشور ،توان ارائه کاالهای
معیشتی و مایحتاج مردم به قیمت مناسب را نداشتهاند و
قیمتها به خاطر داللیها ،صادرات غیراصولی ،سوداگری و
دخالتها و رابطه بازیهای فراوان ،عم ًال به قیمت باال به
دست مردم میرسد .در حقیقت اختصاص اینهمه منابع
مردم و دولت صرف چه اموری شده و چرا در سفرههای

مردم خود را نشان نداده و باعث تحرک و رشد اقتصادی
و سرمایهگذاریها نشده و در دهسال اخیر عم ًال با رشد
اندک ،تورم باال و چالشهای مختلف مواجه شدهایم؟!
یقینا مدیرانی که باعث ایجاد تورم ،دهبرابر شدن نرخ
ارز ،رشد باالی قیمت مواد خوراکی ،کاهش قدرت خرید
خانوار ،از بین رفتن سرمایهها و پساندازها ،هرجومرج در
بیتردید توجه
به مدیریت کارآمد که
ویژگیهایی از جمله خدمت
جدی و جهادی به مردم و
تالش برای حل مشکالت مردم و
مبارزه با فساد در همه ردهها و
توضیح شفاف آن برای مردم از
شاخصهای آن به شمار می
رود ،از ضروریات امروز
جامعه است.

بازارها و بیتوجهی به تنظیم بازار و تامین مایحتاج روزمره
مانند مرغ و گوشت و تخممرغ و دارو و ...شدهاند ،باید
پاسخگوی ناکارآمدیها و سیاستها و عدم نظارتهای
خود باشند و جای خود را به مدیران توانمندی دهند که
اراده و عزم جدی برای نظارت بیشتر بر بازارها دارند و با
حرکت جهادی و انقالبی ،توانمندی دولت رئیسجمهور
محترم جناب آقای رئیسی را افزایش خواهند داد.
مردم باید به جایگاه خود برگردند و تا معضل فساد حل
نشود هیچ گره ای از مردم باز نمیشود .پرسشی که امروزه
ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرده این است که مشکل

کجاست؟ آیا این مشکالت ناشی از تحریم است؟ چرا
همه چیز را گردن تحریم و  FATFمیاندازند؟ آیا مشکل
بورس هم مشکل تحریم است؟ یا مشکل  ۱+۵است؟
آیا مالیات ستانی امروز در کشور ما که یک نظام
عدالتمحور است ،اص ًال این سبک نظام مالیاتی درست
ً
حقیقتا ریشه مشکالت در تفکر و شیوه مدیریت
است؟
در کشور است .تفکر منفعتطلبی ،تفکر رانتخواری،
تفکر عدم نظارت و کنترل یا نظارت از داخل خودرو،
تفکری که به همه چیز از نظر آن به عنوان یک کاال
نگاه میشود حتی سالمت و تعلیم و تربیت فرزندان ما
هم تبدیل به کاال می شود .حاصل نوع کار و نوع تفکر
و روش این نوع مدیران ،امروزه تبدیل شده به کوهی
از مشکالت در عرصه اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
و بین الملل و… در واقع هر مسئولی ،در هر نهاد و
سازمانی بر اساس «اصل انتخابات» و بر اساس رای
بر سر کار میآید .لذا کسانی که افراد ناالیق را بر سر
کار میآورند ،پس خود باید پاسخگوی انتخاب خویش
باشند .ناتوانی در شناخت شایستهترین افراد و به کار
گرفتن آنها ،سبب بر سر کار آمدن افرادی میشود که
نمیتوانند حق اداره امور را ادا کنند و به این ترتیب
جامعه با چالشهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی مواجه میشود .بر این اساس ،اگر آرای افراد
مبتنی بر شاخصههای دینی نباشد و در عوض ،آغشته
به گرایشهای سیاسی باشد ،آنها نیز سهمی در خیانت
به ملت و نظام خواهند داشت .البته دولت سیزدهم تا
به امروز با همه این مشکالت توانسته بسیاری از امور
را ب ه خوبی رتقوفتق کند اما آنچه نیاز فضای سیاسی
اقتصادی کشور است ،حضور نیروهای باانگیزه ،کاردان و
ً
خصوصا در سطح مدیریت کشور است.
با اراده

نقل قول
توضیحات «رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری»؛

مراجعان ســرپایی کرونا  ۴برابر شد!
«پیام طبرسی» -رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح
دانشوری و فوق تخصص بیماریهای عفونی -در برنامه
تهران ما سالمت رادیو تهران گفت :تعصبی برای تزریق
یک نوع بخصوصی از واکسن کرونا نداریم هموطنان
هر نوع واکسنی که در مراکز بهداشتی موجود بود و
خودشان صالح دانستند تزریق کنند .تزریق واکس ن از
ابتال به بیماری جلوگیری نمیکند بلکه شدت ابتال به
این بیماری را کاهش و مانع مرگومیر و بستری شدن
مبتالیان میشود.
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با تاکید
براینکه اثر واکسیناسیون را در موج جدید کرونا مشاهده

میکنیم ،گفت :پیش از اینکه تزریق واکسن در سطح
وسیع صورت بگیرد ،به محض شیوع سویه جدید کرونا
اکثر بیمارستانها مملو از بیمار میشد ولی هم اکنون
به دلیل واکسیناسیون گسترده تعداد بیماران سرپایی
زیاد و تعداد بستریها بسیار کم شده است .طبرسی
در پاسخ به این پرسش که آیا کیتهای تشخیص
کرونا سویه جدید این بیماری را شناسایی میکند؟
تصریح کرد :بله کیتهای موجود سویه جدید
را تشخیص میدهد .این سویه شبیه به
ُامیکرون است و  ۱۰روز پس از شروع
عالئم خفیف در مبتالیان ،این

بیماری مسری نخواهد بود .آمار مراجعین سرپایی
به بیمارستان مسیح دانشوری  ۴برابر افزایش داشته
ولی خوشبختانه بستریها افزایش نداشته است .اگر
پروتک لهای بهداشتی طی یک ماه آینده رعایت شود
موج جدید را به راحتی پشت سر میگذاریم .طبرسی
فوق تخصص بیماریهای عفونی با اشاره به اینکه آمار
مبتالیان به کرونا افزایش پیدا کرده است ،اظهار داشت:
تعدادی از بیماران به دلیل خفیف بودن عالئم تست
کرونا نمیدهند در نتیجه تعداد مبتالیان بیشتر از آماری
است که به صورت رسمی اعالم میشود .عالئم این
بیماری مثل سرماخوردگی است و عالئم خاص
دیگری ندارد .تاکید میکنم افراد مسن و کسانی
که بیماری زمینهای دارند حتما ُدز یادآور
واکسن کرونا را تزریق کنند ضمن
اینکه هنگام حضور در مراکز
عمومی حتما ماسک بزنند.

اجتماعی

«امامرضا(ع)»:پدرمهبنقلازپدرش(امامصادقعلیهالسالم)نقلکردهکفرمود؛روزغدریردآسمانمشهوررتاززمیناست.

اقتصاد الکن

معافیت بیش از  ۱.۵میلیون نفر از صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات؛

میزان مالیات پرداختی مشاغل اعالم شد
«ایسنا» نوشت :در شرایطی که صاحبان مشاغل و اصناف
تا پایان ماه جاری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی فرصت
دارند ،بررسیها نشان میدهد که بیش از  ۱.۵میلیون
نفر از صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات معاف شدهاند.
صاحبان مشاغل و اصناف باید هر ساله تا پایان خردادماه
اظهارنامه عملکرد درآمدی خود در سال گذشته را برای
پرداخت مالیات مربوطه ،پر کنند که این فرصت تا پایان
ماه جاری تمدید شد.
بنابراین ،صاحبان مشاغل تا پایان تیرماه سالجاری فرصت
دارند تا با مراجعه به سامانه  my.tax.gov.irاظهارنامه
خود را پر کنند زیرا ،درصورت انجام ندادن تکالیف
قانونی ،عالوه بر محرومیت از معافیتها و نرخ صفر
مالیاتی ،مشمول جریمه  ۳۰درصدی غیرقابل بخشش و
تهیه اظهارنامه برآوردی میشوند .در این بین ،برخالف
سالهای قبل در روند اخذ مالیات از اصناف تغییراتی
صورت گرفت که صدای مشاغل را بلند کرد.
ماجرا از این قرار بود که از این به بعد براساس قانون
بودجه و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه
مودیان ،مبنای محاسبه مالیات برای مشاغل و اصناف،
واریزیهای کارتخوان و حساب تجاری آنها خواهد بود.
البته ،اگر از مبالغ واریزی به کارتخوان و حساب تجاری
اصناف درآمدی عاید آنها نشده باشد ،در صورت ارائه اسناد
و مدارک ،از مبلغ مورد نظر مالیات گرفته نمیشود .در این
بین ،از آنجا که صاحبان مشاغل و اصناف میتوانند به
دو روش اظهارنامه عملکرد درآمدی خود را تکمیل کنند،
اعالم سازمان امور مالیاتی به ایسنا نشان میدهد که بر
اساس اطالعات استخراج شده از سامانه مالیاتی تا ۲۰

تیرماه ،صاحبان مشاغل معادل یک میلیون و  ۱۹۶هزار و
 ۶۵۰اظهارنامه پر کردهاند.
همچنین ،صاحبان مشاغل و اصناف معادل دو میلیون
و  ۸۷۳هزار و  ۶۲۹اظهارنامه برمبنای فرم تبصره ماده
 ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم پر کردهاند تا مشمول
مالیات مقطوع شوند .از سوی دیگر ،متوسط مالیاتی که
مشاغل از طریق ارائه اظهارنامه پرداخت کردهاند ،معادل
دو میلیون و  ۳۶۵هزار و  ۱۸تومان بوده که متوسط
مالیات پرداختی مشاغل با تکمیل فرم تبصره ماده ،۱۰۰
به میزان دو میلیون و  ۶۱۸هزار و  ۲۹تومان بوده است.
عالوه براین ،براساس فرمهای تبصره ماده  ۱۰۰دریافتی
صنعت

اندرحکایت مهمترین دستاورد عرضه خودرو در بازار کاالیی؛

قیمتگذاری دستوری خودرو
به پایان میرسد؟

«تجارتنیوز» نوشت :عرضه خودرو
در بورس کاال در تاریخ  ١٨خرداد ماه
با درخواست وزارت صنعت ،معدن و
تجارت تعلیق شده بود .در آن زمان
مدیر بازرسی و امور اعضا بورس
کاالی ایران در نامه ای به شرکت های
کارگزاری اعالم کرده بود که علیرغم
آماده سازی زیرساخت های الزم برای
انجام معامالت خودرو در بورس
کاال با توجه به نامه معاونت صنایع
حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر
مصوبات شصت و سومین جلسه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی،
عرضه خودرو در بورس کاال تعلیق
میشود .اما روز سه شنبه «محسن
علیزاده» -عضو ناظر در شورایعالی
بورس -در توئیتی نوشت :شورایعالی
بورس و اوراق بهادار ،امروز عرضه
خودرو در بورس کاال را با هماهنگی
وزارت صمت مصوب کرد .همچنین
«مجتبی دیبا» -کارشناس بازارهای
مالی -در گفتگویی اظهار کرد :چند
هفته پیش قرار بود که عرضه خودرو
در بورس کاال اجرایی شود .اما با یک

نامه توسط وزارت صنعت جلوی آن
گرفته و در وهله بعد و با توضیح
کارشناسان قرار شد که خودرو در بازار
سهام عرضه شود .از طرفی سازمان
بورس شیوه نامه داشت که قرار شد
که با وزارت صمت هماهنگی کند
تا قرعه کشی خودرو از بین برود.
ایده اصلی این بود که نقش داللی
کمتر شده و درنهایت از بین برود و
به نوعی شفافیت به وجود بیایید.
این موضوع به واسطه عرضه و
تقاضا در بورس کاال به وجود میآید.
این کارشناس بازارهای مالی گفت:
مهمترین دستاورد عرضه خودرو
در این بازار کاالیی ،قیمتگذاری
دستوری از روی این کاال برداشته
میشود .این امر باعث پیشرفت
صنایع خودروساز میشود و اگر این
موضوع روی صورت مالی صنایع
خودرویی اعمال شود ،سهامدارا
خرد میتواند منتفع شود و زیان
سهامدار خرد نیز کاهش مییابد .در
حال حاضر تنها خودروهای داخلی
در بورس عرضه میشوند و ممکن
است به مرور خودروهای خارجی نیز
وارد بازار سرمایه شوند .نهاد ناظر نیز
با دید بهتری روی این موضوعات
کار کند ،تجربه قبلی نشان داده که
عرضه خودرو در بازار سرمایه میتواند
کاهش قیمت این محصوالت و
عایدی نقدینگی را نیز داشته باشد.

میزان مالیات پرداختی در محدودههای زیر قرار دارد که
طبق آن ،بیش از  ۱.۵میلیون نفر از صاحبان مشاغل از
پرداخت مالیات معاف شدهاند.
همچنین ،بیش از  ۸۰۰هزار نفر از مشاغل مالیاتی بین
صفر تا  ۵میلیون تومان و بیش از  ۲۴۰هزار نفر از آنها
نیز مالیاتی بین  ۵تا  ۱۰میلیون تومان پرداخت کردهاند.
از سوی دیگر ۱۹۰ ،هزار و  ۱۳۶نفر از مشاغل بین  ۱۰تا
 ۲۰میلیون تومان مالیات پرداختند و  ۲۳هزار و  ۸۶۴نفر
از آنها نیز بین  ۲۰تا  ۳۰میلیون تومان مالیات پرداخت
کردهاند .تا این زمان ،مالیات پرداختی  ۲۹هزار و  ۲۱۳نفر
از مشاغل نیز باالی  ۳۰میلیون تومان بوده است.

ب�زار

اطالعیه «اتاق اصناف ایران» به واحدهای صنفی فروش مجازی؛

درج شناسه کاال در فروشگاههای
مجازی الزامی شد

روز گذشته اتاق اصناف ایران طی
اطالعیهای از واحدهای صنفی فروش
مجازی خواست ضمن درج شناسه کاال،
از گارانتی مجاز ثبت شده در سامانه جامع
گارانتی استفاده کنند .متن این اطالعیه
اتاق اصناف ایران به شرح زیر است :به
آگاهی واحدهای صنفی فروش مجازی
(کسب و کارهای مجازی) میرساند:
تمامی عرضه کنندگان مجازی کاالهایی
که مشمول گارانتی (خدمات پس از
فروش) هستند ،الزم است ضمن درج
شناسه کاال ،از گارانتی مجاز ثبت شده در
سامانه جامع گارانتی استفاده کنند .الزم
به ذکر است در صورت عرضه و یا نگهداری
کاالی فاقد شناسه کاال در فروشگاههای
اینترنتی (فضای مجازی) آن کاال مشمول
کاالی قاچاق شده و مطابق قوانین و
مقررات مبارزه با قاچاق کاال و ارز برخورد
خواهد شد.
عناوین برخی از این کاالها (کاالهای
گروه الف ،ب و ج ضوابط تبصره  4ماده
 18گروه کاالهای لوازم خانگی ،برقی
و الکترونیکی) در ادامه ذکر میشود:
کاالهای گروه الف ،ب و ج ضوابط تبصره

 4ماده  18گروه کاالهای لوازم خانگی،
برقی و الکترونیکی؛ عنوان کاال -1 :یخچال
فریزر ،یخچال ،فریزر ،تلویزیون ،ماشین
لباسشویی ،ماشین ظرفشویی ،کولرگازی
(اسپلیت) ،مایکروویو ،مایکروفر ،فر،
پکیج ،چرخ خیاطی ،مانیتور (نمایشگر
رایانه) ،جاروبرقی -2 .اتوبرقی ،اجاق گاز،
آبمیوهگیری ،آبسردکن ،آسیاب ،آون
برقی ،پنکه ،تصفیه آب ،جارو شارژی،
چرخ گوشت ،دستگاه چایساز ،سینمای
خانوادگی ،غذاساز ،قهوهساز ،گوشتکوب
الکتریکی ،مخلوطکن الکتریکی ،همزن،
بخارشوی ،اتوپرس ،آرامپز و زودپز ،داکت
اسپلیت ،تصفیه هوا ،تستر.
 -3اسپیکر ،اسکنر ،انواع پاور (صنعتی،
کامپیوتر و …) ،انواع بورد کامپیوتر،
پردازشگر رایانه ( ،)CPUویدئو پروژکتور،
پرینتر ،تبلت ،تلفن ،اسمارت باکس ،انواع
حافظه ،دستگاه ضبط و پخش ،تلفن
همراه ،دوربین عکاسی ،دوربین فیلم
برداری ،دوربین مدار بسته ،ساندبار ،انواع
سرور ،سوئیچ و روتر ،فکس ،دستگاه ماینر،
کارت حافظه موقت ( ،)RAMلپ تاپ،
مودم ،کاغذ خرد کن ،دستگاه فوتوکپی،
دستگاه پرس کارت ،دستگاه پول شمار،
دیتا کالکتور ،دستگاه کنترل تردد ،ماشین
حساب ،دستگاه لیبل زن ،پالتر ،دستگاه
امضای الکترونیکی ،آنتنهای گیرنده
رادیویی ،کنسول بازی ،آمپلی فایر ،اکسس
پوینت ،کیس کامپیوتر ،رایانه یکپارچه،
انواع رک ،مینی کامپیوتر.
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«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

جزئیات پرداخت یارانه و معوقات
معترضان و جاماندگان

افرادی که اعتراض خود را نسبت به عدم دریافت
یارانه ،ثبت یا به عنوان متقاضی جدید ثبتنام کرده
و در مرحله شناسایی و دهکبندی تعیین تکلیف
شدهاند ،درصورت قرار گرفتن بین دهک اول تا نهم
مشمول پرداخت یارانه خواهند بود و تا آخر هفته
جاری برایشان معوقه نیز پرداخت میشود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،در اردیبهشتماه سال
جاری و با تغییر رویه در پرداخت یارانههای نقدی ،از
بین  ۷۸میلیون نفر یارانهبگیر  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی،
حدود شش میلیون نفر حذف و باقیمانده در قالب
 ۹دهک مشمول دریافت یارانه شدند .بر این اساس
مبلغ  ۴۰۰هزار تومان به ازای هر نفر برای دهک اول
تا سوم و  ۳۰۰هزار تومان برای هر نفر دهک چهارم تا
نهم از اردیبهشت ماه پرداخت شده است.
در این بین بخشی از افرادی که تا اردیبهشتماه
یارانه میگرفتند و از ماه خرداد در دهک دهم قرار
گرفته و یارانهشان حذف شده ،نسبت به این موضوع
اعتراض داشتند .آنها میتوانستند با ورود به سامانه
 hemayat.mcls.gov.irدرخواست بازنگری کنند .در
همین راستا با دستور رئیس جمهوری برای پیگیری
وضعیت معترضان به عدم پرداخت یارانه نقدی ،برای
تمامی سرپرستان خانواری که اعتراض کرده بودند،
یک مرحله یارانه نقدی با مبلغ  ۳۰۰هزار تومان به
ازای هر عضو خانوار به صورت مشروط واریز شد؛ به
این صورت که تا زمان نتیجه بررسی اعتراضات قابل
برداشت نبود تا لیست این افراد ،در وزارت رفاه مورد
بررسی قرار گرفته و دهکبندی شوند.
آن طور که «حسینی» -سخنگوی سازمان هدفمندی
یارانهها -به خبرگزاری «ایسنا» اعالم کرده ،طی
بررسیهای وزارت رفاه و لیستی که در اختیار این
سازمان قرار گرفته ،برای افرادی که اعتراض کرده و
مشخص شد که بین دهک  ۱تا  ۹قرار گرفتهاند ،یارانه
تیرماه همانند سایر مشموالن واریز شده است .به
گفته وی ،برای این دسته از افراد یارانه دو مرحله
اردیبهشت و خرداد نیز به عنوان معوق واریز میشود؛
با این توضیح که در صورت قرارگیری آنها در دهک
ت آنان که ۳۰۰
اول تا سوم ،یارانه مسدودی اردیبهش 
هزار تومان به ازای هر عضو خانوار بود ،به  ۴۰۰هزار
تومان افزایش پیدا میکند که همراه با یارانه خرداد
تا پایان هفته جاری به حسابشان واریز خواهد شد.
اما گروه دیگر کسانی هستند که تاکنون اصال
یارانهای دریافت نکرده یا یارانه آنها قبال قطع شده
و متقاضی دریافت آن بودند .این دسته از افراد
میتوانستند از اواخر اردیبهشتماه از طریق سامانه
 my.gov.irثبتنام کنند تا درخواست آنها مورد بررسی
و پایش قرارگیرند.
طبق اعالم سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها،
ی درخواست کسانی که تا  ۱۵خرداد نیز برای
بررس 
دریافت یارانه ثبتنام کرده بودند ،انجام شده و
براساس لیستی که از سوی وزارت رفاه در اختیار
سازمان هدفمندی قرار گرفته است ،یارانه اردیبهشت،
خرداد و تیرماه آنان به صورت یکجا و به تناسب
دهکبندی صورت گرفته ،تا پایان هفته جاری به
حسابشان واریز خواهد شد .در این رابطه یادآور
میشود که متقاضیان ثبتنام و همچنین کسانی
که یاران ه آنها از اردیبهشت ماه قطع شده است،
همچنان فرصت مراجعه به سامانههای مربوطه و
ثبت درخواست ،دارند.
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ابند بزرگ رسقت خودروهای پرشیا و زانتیا متالیش شد
فرمانده انتظامی استان البرز از شناسایی یک باند بزرگ سرقت خودرو در کشور خبر داد و گفت :اعضای  ۱۵نفره این باند با سرقت
خودروهای پژو پارس و زانتیا اقدام به سند نمره و استوک فروشی قطعات آن در سراسر کشور می کردند .سردار «عباسعلی محمدیان»
روز چهارشنبه  ۲۲تیرماه با اعالم این خبر بیان کرد :در پی وقوع سرقت های سریالی خودروهای زانتیا و پژو پارس با یک شیوه
مشترک در سطح شهرستانهای کرج و فردیس ،بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

در نخستین جلسه جابجایی
و فروش ساختمان زندانهای

استانهای البرز و تهران چه گذشت؟
نخستین جلسه جابجایی و فروش ساختمان زندانهای
استانهای البرز و تهران در وزارت دادگستری برگزار شد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از روابط عمومی وزارت
دادگستری ،در این جلسه که به ریاست دکتر «امین حسین
رحیمی» -وزیر دادگستری -برگزار شد ،رئیس سازمان زندانها،
استاندار البرز ،شهردار کرج و نمایندگان استانداری تهران،
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه نقطه
نظرات و برنامه های خود را برای تسهیل در انجام این
امر مطرح و مورد بحث و بررسی قرار دادند .این جلسه به
منظور بررسی مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان البرز
با موضوع جابجایی و فروش ساختمان زندانهای استان
البرز و تهران برگزار شد.
هشتم تیر سال جاری« ،محمد مخبر» -معاون اول رئیس
جمهوری -مجوز فروش عرصه و اعیان زندانهای قزلحصار
و رجای ی شهر واقع در استان البرز را به وزارت دادگستری
و سازمان زندانها ابالغ کرد .در متن این مجوز آمده است:
«بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت دادگستری-سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و
تربیتی کشور
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در خرداد ماه سال
 1401با پیشنهاد مطرح شده و به استناد قانون محاسبات
عمومی کشور تصویب کردند:
قوه قضائیه (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی
کشور)مجاز است نسبت به فروش عرصه و عیان زندانهای
قزلحصار و رجایی شهر واقع در استان البرز ،با رعایت قوانین
و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را به
حساب درآمدعمومی کشور واریز مطابق ماده  6قانون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
هزینه نماید .سازمان یاد شده موظف است قبل از فروش
امالک مذکور ،در جهت ایجاد ارزش افزوده و در صورت
موافقت کمیسیون ماده  5شورای عالی شهرسازی معماری
ایران نسبت به تغییر کاربری امالک یاد شده اقدام کند.
«علیرضا رحیمی» -عضو شورای شهر کرج -نیز روز شانزدهم
تیر با اشاره به مصوبه هیئت دولت برای فروش زندان
قزلحصار و رجایی شهر ،اظهار داشت :کرج در سالهای
گذشته میزبان حدود  10درصد از جمعیت زندانیان کشور
بوده است .میزبانی از زندانیان عالوه بر تحمیل آثار و
مشکالت مضاعف ،به دلیل مهاجرت خانوادههای ایشان
به استان منجر به ایجاد سکونتگاههای غیررسمی ،تشدید
ساخت و ساز غیرمجاز و بروز مسائل خاص فرهنگی و
اجتماعی نیز شده است.
نایب رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه با توجه به
مکاتبه معاون اول رئیس جمهور در راستای موافقت
با فروش زندانهای قزلحصار و رجایی شهر به ترتیب با
مساحت  307و  60هکتار ،احتما ًال نیت ساخت و ساز در
آنها مطرح میشود که در این صورت افزایش بار جمعیتی و
مهاجرپذیری به شهر کرج تحمیل میشود ،ادامه داد :کرج
در بسیاری از شاخصهها و سرانهها در بین استانهای کشور
در آخرین ردهها قرار گرفته ،این مسئله نیز ظلم مضاعفی
است که تبعات آن در آینده خودنمایی و ظهور میکند.
رحیمی با بیان اینکه در ابتدای دهه  70طرح خروج
پادگانهای نظامی از تهران مصوب شد و در سال  88با
واگذاری بخشی از پادگان  300هکتاری قلعه مرغی به
شهرداری پایتخت با هدف احداث مجتمع رفاهی ،تفریحی
و فضای سبز موافقت شد ،ادامه داد :امیدواریم در مورد
واگذاری زمین ندامتگاه قزلحصار به شهرداری کرج نیز
اتفاق مشابهی بیفتد.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر کرج عنوان کرد :با
عنایت به اینکه مجموعه قزلحصار در محاصره محالت
کم برخوردار قرار دارد و در راستای ایجاد سرانه رفاهی،
خدماتی ،فرهنگی ،ورزشی و ارتقای سطح زیست پذیری
و از طرفی مجاورت این محل با منطقه ویژه اقتصادی
و فرودگاه پیام ،بیشک تحویل آن به شهرداری کرج
میتواند از لحاظ ارتقای شهرسازی ،سطح شهرنشینی،
تقویت رفاه شهری ،کارکردهای اجتماعی و رشد سرانهها
در منطقه تاثیر بسزایی داشته باشد.

تخریب«غفاری» ،از برچسبکولیوندتانداشتنعینک؛

البـــرز
ی�دداشت

ایستاده مقابل جریان زَر ،زور و تزویر
تقریبا دو سه سالی می شود
محمد ایل بیگی که «منوچهر غفاری» دیگر
شهردار فردیس نیست ،اما با توجه به سوابقی که از
خودش به جای گذاشت ،امروز در جمع گزینههای
تصدی شهرداری کرج قرار گرفته و در دوران سرپرستی
هم نشان داد که نه اهل زد و بند است ،نه اهل دروغ
بخشش «پُست» برای رسیدن به صندلی
گفتن و بذل و
ِ
ثابت طبقه دهم.
اما این حضور برای یک عده شاید همچنان ناخوشایند
باشد ،همان هایی که از هر مدیر و مسئول ،پست و
مدیریت درخواست می کنند ،دنبال ورود بیشتر فک
و فامیل خود به بدنه شهرداری و شورا هستند و حاال
حاالها سیرمونی ندارند؛ همان هایی که توانایی تغییر
تاریخ و سابقه غفاری در تبدیل بودجه  ۲۲۰میلیون
تومانی فردیس به  ۸۰میلیارد تومان در کمتر از دوسال
را ندارند و با شایعه «حمایت کولیوند از غفاری» در جمع
 ۴نفره خود ،در پی تخریب وی هستند .همان هایی که
دم از ساخت شهری انسان محور میزنند ،اما تنها پیاده
راه استان البرز در شهر فردیس را ندیدند که همین
سرپرست فعلی شهرداری کرج ایجاد کرده است.
همان هایی که رتبه اول غفاری در کسب
بودجه منطقه را خیلی زود فراموش کرده
و حتی انتخاب مهندس «پایه ارشد نظام
ً
اتفاقا کارمند سالمت منطقه ۶
مهندسی» و
را از روی اخالق خود ،به عسگری نماینده
فعلی مجلس چسباندند .همان هایی که
قطع تمامی بیلبوردهای غیرمجاز فردیس
که معلوم نبود پولش در جیب چه افرادی

افراد سالم و ایستادگی مقابل جریان زر ،زور و تزویر را
داشته باشد ،باید هم آخرین روزنههای تخریبش وصل
کردن نامش به امثال کولیوند و ...باشد تا شاید بتوانند
در این بین دنبال خواسته های خود بگردند .پس اگر
طی روزهای اخیر دیدید عده ای با ذرهبین در برنامه
ها ،رویدادها ،مناسبتها و حتی اتفاقات شهری ،بازهم
غفاری را با عکس های قدیمی و ژست های مثال قابل
تخریب نشان دادند و برچسبهای دیگری به وی زدند،
بدانید از روی دلسوزی برای شهر نیست.
غفاری مؤدب و باشخصیتی که این
یادمان نرفته که
ِ
روزها باعث ناراحتی برخی افراد شده ،به هیچ یک
از اعضای شورای شهر فردیس که یکی در میان یا
بازداشت شدند ،یا از عضویت در شورا سلب شدند،
باج نداد و نشان داد شعار «شهردار باید قالتاق باشه»،
شعاریست که این روزها در کنار وصله های دیگر
برای تخریب وی مطرح میشود؛ اگر قصد اعمال نظر
شخصی داشته باشم ،قطعا افرادی مثل سریزدی،
آقازاده و یزدی را افراد توانمندی می دانم و فکر
میکنم اجازه انتخاب نهایی را باید به شورا داد ،نه
با استوری و پستهای تکراری آخر شب بگوییم:
«خداروشکر ،تخریب امروزم رو هم زدم و کارم رو
به نحو احسن انجام دادم !».در پایان پیشنهاد می
کنم ،اگر منوچهر غفاری گزینه ناکارآمد ،نابلد و غیر
متخصصی است ،خیلی دنبال تخریبش نباشید و اگر
گزینه ای مثل کیانی را مدنظر دارید ،وی را تبلیغ
ً
واقعا دلسوز شهر و مردمش هستیم،
کنید و اگر
بجای این رفتارها ،اجازه انتخاب به شورا دهیم،
حتی اگر ذائقه برخی اعضا با ما تفاوت داشت.

میرود را ندیدند(که البته بعدها مشخص و صاحب
بیلبوردها هم بازداشت شد) ،و امروز تخریب غفاری
را در عکس بدون عینکش میبینند .همان هایی
توان غفاری در ساماندهی دستفروشانی که ترکاشوند
و شورای مدعی چهارم توان انجامش را نداشتند را
ندیدند و از روی ناچاری« ،حفظ ثبات در شهرداری» و
«آرامش در دوران گذار» توسط سرپرست را با کلیدواژه
«ادامه مسیر سعیدی» بازی میکنند تا شاید مخالفان
سعیدی را به خط کنند .آری ،قطعا وقتی یک مدیر
با ویژگیهایی مثل صداقت ،سالمت ،تخصص ،رشته
مرتبط و «توان نه گفتن به زیاده خواهان» ،حمایت از

حقوق و قضا

«رئیس کل دادگستری استان البرز»:

سارقان مســلح یک طالفروشی در کرج اعدام شدند

رئیس کل دادگستری استان البرز از اجرای احکام
اعدام دو نفر از سارقین مسلح یک طالفروشی در
خیابان شهید بهشتی کرج خبر داد« .حسین فاضلی
هریکندی» با اعالم اجرای احکام اعدام دو نفر از
سارقین مسلح یک طالفروشی در خیابان شهید
بهشتی کرج گفت :در  ۲۴مرداد سال گذشته سرقت
مسلحانه ای از یک طالفروشی در کرج به وقوع
پیوست که با توجه به نوع سرقت و بازتاب آن در
فضای مجازی موجبات نگرانی شهروندان را فراهم
کرد.
وی افزود :در این سرقت ،متهمان با برنامه ریزی
قبلی ،ابتدا اقدام به سرقت مسلحانه یک دستگاه
خودروی سمند در پوشش مسافر و با ضرب و جرح
مالک خودرو در شهریار نموده و با همان خودروی
مسروقه با چهار سرنشین در مقابل یک طالفروشی
در کرج توقف کرده و سه نفر از سرنشینان که دو نفر
از آنها مسلح به سالح جنگی کالشنیکف بودند ،از
خودرو پیاده شده و وارد طالفروشی می شوند و پس
از تیراندازی های مکرر در داخل مغازه طالفروشی و
نیز در جلوی مغازه و در خیابان با هدف ایجاد رعب
و وحشت مالک مغازه و دختر وی و نیز مردم حاضر
در خیابان ،اقدام به سرقت حدود  ۸کیلوگرم طالجات
کرده و از محل متواری میشوند.
بر اساس توضیحات رئیس کل دادگستری استان
البرز ،سارقان پس از سرقت با هدف عدم شناسایی،
نسبت به تعویض خودروی استفاده شده در صحنه
سرقت از طریق سرقت مسلحانه دودستگاه خودروی

عبوری مردم همراه با تهدید و ارعاب آنها از طریق
تیراندازی های مکرر اقدام کرده بودند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به پیگیری
ویژه این پرونده در قرارگاه مقابله با جرایم خاص
استان به تشریح اقدامات متعدد و پیچیده قضایی و
انتظامی در این زمینه پرداخت و بیان کرد :متهمان با
دستورات قاطع قضایی و بررسیهای فنی و تخصصی
قضایی و انتظامی و با تالش شبانه روزی پلیس
آگاهی استان البرز در کمتر از  ۲۰روز پس از انجام
سرقت در یکی از استانهای غربی کشور شناسایی
و بازداشت شدند .این پرونده با احتساب خریداراران
مال مسروقه شش متهم دارد و طبق بررسیها
مشخص شده سرکرده گروه با سوابق متعدد سرقت
مسلحانه در شهرهای تهران و بهارستان استان تهران
متواری بوده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد :رسیدگی
به اتهامات متهمان و تحقیقات مقدماتی به صورت
ویژه در شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی و جرایم
خاص کرج آغاز و دو کیفرخواست جداگانه خطاب
به دادگاه انقالب به اتهام محاربه و دادگاه کیفری
دو کرج به اتهام سرقت مسلحانه ،حمل و نگهداری
غیرمجاز اسلحه ،معامله مال مسروقه و ضرب و جرح
عمدی صادر شد.
وی با بیان اینکه در مورد دو متهم مسلح از مجموع
چهار متهم اصلی پرونده در دادگاه انقالب استان
البرز ،حکم اعدام صادر شد ،گفت :با توجه به رد
فرجام خواهی این دو متهم و تایید رای صادر شده

از سوی دیوانعالی کشور ،احکام اعدام آنها پس از
طی مراحل قانونی اجرا شد؛ در مورد سایر متهمان نیز
احکام حبس طوالنی مدت ،تبعید ،شالق و رد مال
مسروقه صادر و در حال اجراست.
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه دادگستری کل
استان البرز در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه برای
ارتقاء امنیت مردم استان اهتمام جدی داشته است،
تصریح کرد :یکی از تاکیدات جدی رئیس قوه قضاییه
شناسایی ،تعقیب و رسیدگی و صدور حکم متناسب
و قاطع و در اسرع وقت قانونی در جرایم خشن است
که در این راستا در مورد این پرونده ،با پیگیری ویژه
قرارگاه مقابله با جرایم خاص استان ،کلیه مراحل
شناسایی ،بازداشت ،تحقیقات مقدماتی ،رسیدگی
دادگاه و صدور حکم در حدود  ۱۰۰روز از وقوع جرم
انجام و به اتمام رسید و احکام مقتضی هم صادر
گردید و در حال اجرا می باشد و در نهایت ،حدود
 ۱۱ماه پس از سرقت ،احکام اعدام دو نفر از سارقین
مسلح نیز اجرا شد.

فرهنگی
دست به نقد

«مسپاش» هبرتین فیلم کواته آمریکا شد
پویانمایی «سمپاش» آخرین ساخته فرنوش عابدی ،برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه چهارمین جشنواره
ایندیایکس آمریکا شد .این انیمیشن در مورد یک دیار و سرزمینی است که در آن رویش هرگونه گل و
گیاهی ممنوع است و ارتشی به نام «سمپاش» وظیفه نگهداری و شکار گیاهان و کسانی که از آنها نگهداری
میکنند را دارد .داستان فضای علمی-تخیلی دارد و در آن ،ویرانشهری نقطه مقابل آرمانشهر است.

روزنامه
پنجشنبه  23تیر  -1401شماره 1063
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نگاهیبهفیلم«گریهکنماچو» ساختۀ«کلینتایستوود»؛

پیرمرد و بیابانِ باختری
سامان مرادخانی

یادآوری :کلینت ایستوود
بهار سال بعد  92ساله

میشود!
«گریهکن ماچو» یک نئووسترن و بهنحوی
ماجراجویی
روایتگر یک شکلی از رندنامه و یک
ِ
پیکا ِرسک ( )Picaresqueاست؛ یکی از غریبترین
ساختههای ایستوود و نیز یکی از عجیبترین
ساختههای سینمایی در چندسال اخیر در نظام
استودیویی هالیوود .کهنه کابویی بازنشسته
و از کار اخراج شده ،بدون هیچ خانوادهای ،از
جانب رئیس سابق خود باری دیگر استخدام
میشود تا به خاک مکزیک سفر کرده و پسرک
سرکش و یاغی آن مالک ثروتمند را از مادر
دنیادارش گرفته و با خود به تگزاس برگرداند.
همهچیز بهسرعت روی میدهد و گرهای نیز در
کار نمیافتد .باری ،قصۀ فیلم کمابیش همین
است .شماری پیچیدگیهای ریز و نحیف هم آن
ً
اساسا به همین اندازه بیرحمانه
وسط دارد ،اما
ساده و برای عاشقان جدیتر سینمای آمریکا و
ژانر وسترن یادآور جریان سیال و روان سینمای
ً
تقریبا فراموششدۀ باد باتیکر است .مضاف بر این
سادگی َاش ،همهچیز در این داستان غیرمعمول
مینماید ،از حضور یک کابوی  91ساله در قامت
یک گروگانگیر گرفته تا یک نوجوان کلهشق
و وامانده از پدر و مادر و تا ضلع سومی مانند
یک خروسجنگی به نام ماچو؛ لیکن آنچه گفته
شد ،با تمام غریب و شگفتناک بودنش ،بکلی و
خالصانه کلینت ایستوودی است .چه این را خوب
بدانیم ،چه بد.
کلینت ایستوود سابقهای دور و دراز در بازتاب
ناترازمندیها و دملهای اجتماعی معاصر آمریکا
ً
متعاقبا
و البته کشیدن ترکۀ نقد بر تارک آنها و
افشای زشتیهای آنها دارد؛ از جوزی ولز یاغی
که در آن سیمایی از سیاستهای آمریکای
پساویتنام به دست میدهد گرفته تا شاهکارهایی
همچون پرچم پدران ما و نامههایی از یوجیما
که پروپاگاندای کهنه و کمابیش مقدس گشتۀ
سیاست خارجۀ ایاالت متحده در ارتباط با جنگ
دوم بینالملل را به لجن میکشاند و آموزگاری
میکند؛ مشابه آن کاری که کوبریک با راههای
افتخار پیریز آن بود .اما در سالهای اخیر آنچه
ایستوود در تالش برای آن است ،نه افسونزدایی
از اسطورۀ غرب وحشی و والیتشکنی از
نهادهای مقدس آمریکایی –کمااینکه به ترتیب
در نابخشوده و ریچارد جوول میکند -که نقدی
شخصیتر و خصوصیتر است؛ ارجاع به خویشتن
همزمان با شالودهافکنی و ساختارشکنی ایماژی
که از خود در طی این دههها پرداخته است .و
این همان سنتی است که ایستوود دستکم از
گر نتورینو آن را آغاز کرده و با فیلمهای متأخرتر
خویش یعنی قاچاقچی ( )2018و گریه کن ماچو
( )2021بدان جال بخشیده است.

ساختارشکنی
خودارجاعی ،خودانتقادی و
ِ
مؤلف:

فیلم با شمایل همیشه آشنایی که از سینمای
ایستوود بهیاد داریم آغاز میشود؛ با همان
هلیشاتهایی که چشمِ خدا را تداعی میکنند.
همان بستر فرمیکی که ما را به جایی بزرگتر
متصل میکند و مقیاسی جهانشمولتر به
مضمون میدهد و عامیت میبخشد؛ کارکردی که
در پلهای مدیسون کانتی و رودخانۀ میستیک
به استعالی فرمیک خود میرسد و تراژدی را به
سطحی کالنتر تعمیم میدهد .با اینحال ،این

تمهید بنظر نمیرسد در این فیلم کارکردی بیش از
شناساندن رومانتیک بستر روایی بخشی از داستان
شاید داشته باشد .این تصویر آشنای آغازین با
عنصری جدید پی گرفته میشود که شاید برای
اولینبار در سینمای ایستوود جان میگیرد؛
ترانهای با مضمون «خانه و کاشانهای تازه یافتن»
به همراه تیتراژ آغازین .ترانهای که سرنوشت
قهرمان داستان را از همان آغاز داد میزند .چهبسا
کارگردان سر آن دارد تا به ما مخاطبان از همان
ابتدای امر گوشزد کند که این داستان نه یک
سوگنامه و مرثیهخوانی برای گذشتهای دور ،که
یک خیالورزی و خیالپروری است به همان
سبک و سیاق خیالپرور یهای ژان ژاک روسو.
مایک میلو (کلینت ایستوود) سوار بر وانتی به
سوی مزرعۀ رئیس خود در حرکت است .به مقصد
میرسد و حین پیاده شدن از وانت ،کارگردان
با گرفتن نمایی بسته از چکمههای کابویی او،
ایماژی آشنا از روزگاری سپری شده را به ما نشان
میدهد .همان نماهای بستهای که در وستر نهای
اسپاگتی از چکمهها ،از غالف هفتتیرها و از
سیلوئت کالهها گرفته میشد .مرکب اینبار وانت
است و نه اسب (اما نگران نباشید ،اسبها در
این داستان حضور دارند ،نه برای جابهجا کردن
کالنتران غرب وحشی ،که
آدمکشان و مزدبگیران و
ِ
ً
صرفا برای وجود زیباییشناسانۀ خود) نمای بعدی
آشناتر از این است با موتیفهایش؛ خود ایستوود
ایستوود خود
قریب به یقین نیک
میداند که این روزها و
سالها هر دم بیش از پیش به
غروب خویش نزدیک میشود؛
نیک میداند که واپسین سالهای
گاَش و همینطور
عم ِر گرانسن 
ِ
یاَش
تجربیات سینمای 
آخرین
پس دوربین
را پیش و
ِ
پیشروی دارد.

در مقام یک کابوی ،سی سال پس از نابخشوده.
حضوری همواره دلخواه .در سکانسهای بعدی
مایک میلو از کار خود اخراج گشته ،یکسال از
پس آن میآید ،هاوارد پولک به مالقات مایک
میرود ،او را متقاعد میکند که پسرش را نزد
او بازگرداند و مایک نیز با «یک مشت دالر» در
دست به این خواسته گردن مینهد .در این چند
سکانس مختصر ،به صورت موجز ولو مینیمال
با بخشی از گذشتۀ مایک که مسئول ویرانی و
اخراج و در یک کالم حال امروز اوست –«تصادف،
قرصها ،الکل» -آشنا میشویم .همینقدر برای
ایستوود کافیست؛ تصور مابقی گذشتۀ او بهعهدۀ
خود ماست .در واقع ایستوود در بخش عمدۀ
آثار خویش اتکای زیادی به خیالپروری و تخیل
مخاطبین از سرگذشت سوژههایش دارد .او از
بهتصویر کشیدن تام و تمام گذشتۀ کرکترهایش
تحرز میکند .برای او ایجاز روح داناییست
و اطناب پیرایۀ آن .اما آنچه روح و جان اثر را
صورت میبخشد ،تالشی است که کارگردان از
این پس برای ساختارشکنی و آشناییزدایی از
بدنۀ سینمایی خود میکند .کلینت ایستوود در
آمریکای پساویتنام و علیالخصوص آمریکای
ریگان و در بطن جریان فرهنگی-اقتصادی متأثر

از ریگانیسم ،برای چند دهه نماد و نمایندۀ فلسفۀ
مردانگی(  ( )Masculinityو ماچوئیسم (�Macho
ِ
ادبیات آمریکایی
– )ismجریانی که همینگوی در
نماینگی میکرد -بود؛ یک ضدجریان در واکنش
به رشد دمافزون سیاستهای لیبرالی ،سرازیر
شدن مهاجرین به خاک آمریکا ،تب کالیفرنیا و
التقاطیشدن فرهنگهای گونهگون .تا جایی که
پائولین کیل ضمن تمجید از هری کثیف (،)1971
آن را «تهاجمی بر تمامی ارزشهای لیبرال»
دانست .حال در این اثر ،ایستوود با سیری که
سان
از دل یک سهپارۀ دوزخ ،برزخ و بهشت – به ِ
الهی دانته  -میگذراند ،میکوشد تا ایماژی
کمدی ِ
که از او در متن و فرامتن آثارش –چه بسا به
غلط -رسم شده است را در هم بشکند .و این مهم
برداری بسیار درست
را با صحنهپرداز یها و فیلم
ِ
(کار فوقالعادۀ ِبن دیویس) به انجام میرساند.
در پردۀ اول فیلم ،یعنی حد فاصل میان حرکت
ماکیاولیستی
مایک به مکزیک ،مالقات با ماد ِر
ِ
رافو ،تا یافتن پسرک در آن بیغوله ،تداعیگر دوزخ
درونی اوست؛ همهچیز حکایت از تحقیر وی دارد.
پردۀ دوم فیلم ،تا آنجایی که مایک و رافو در آب
کلیسای متروکه پناه میگیرند ،آنجا که مایک
در آن سیاهی و تاریکی برای اولین بار از همسر
و فرزند از کف رفتهاش میگوید ،تداعیگر برزخ
اوست .او هنوز نمیداند با زندگیاش چه کند و
رستگاری به گواه میزانسنها دور مینماید ،اما در
پردۀ سوم ،آنگاه که فرصتی برایش دست میدهد تا
در آن آشیانۀ تازهای که یافته است بقول شاملوی
نازنین «با چشمهساری در دل و آبشاری در کف»
رستگاری مایک –همان
خیالپروری کند ،میتوان
ِ
تِم همیشگی سینمای ایستوود– را برایش متصور
بود و دستآخر وی را در بهشت خود دانست .در
تمام این گذار و گذر در میزانسنهای دو نفرۀ میان
مایک و میلو ،از نسلی به یک نسل دیگر ،ایستوود
میکوشد تا تمامی گرد و غبار ماچوئیسم را که
بر پیکرش رسوب کرده بود را از خود بتکاند و با
گذشتهاش به نحوی تسویهحساب کرده باشد« .این
قضیۀ مردانگی macho/رو زیادی ُگنده کردن،»...
«فقط یه ابله وارد چنین حرفهای (=سوارکاری،
کابویگری) میشه!» این مرشد جهاندیده ،گویی
ته این داستان را دیده و پوچبودن جریانی که خود
برخاسته از آن است را به گوش نسلی که از پس او
میآید ،اقرار میکند.
ایستوود خود قریب به یقین نیک میداند که

این روزها و سالها هر دم بیش از پیش به
غروب خویش نزدیک میشود؛ نیک میداند که
واپسین سالهای عمرِ گرانسنگ َاش و همینطور
ِ
پس
آخرین
تجربیات سینمایی َاش را پیش و ِ
دوربین پیشروی دارد .با اینحال ،تماشای
نام سالهای
دوبارۀ این کابوی بلند قامت و بی ِ
نشان امروز بر پردۀ نقرهای،
دور اما پر نام و
ِ
کاله به سر و پشت به زین در این درام ساده،
شاعرانه ،خوشنوا و غیرمعمول مایۀ نغز و
مباهات عاشقان سینما است .ستارهای که قامت
بلند او اکنون خمیده ،چهرهاش تکیده و رفتار
و سکناتاش آهسته گشته –نه از روی ضرورت
و ناچاری ،که از روی شکیبایی– و حکایت از
افتادگی و خشوع و آزرمطبعی وی دارند .او یاد
گرفته است که پیر ی َاش را پنهان نکند .با آن کنار
آمده است و محدودیتهایش را میشناسد .در
فرازی بهیادماندنی از فیلم ،مایک میلو به رافو
(ادواردو مینت) میگوید که «نمیدانم پیری را
چگونه درمان کنم ».این شاید سمپاتیکترین و
شهدآمیزترین ارجاع او به سیر سلوک سینمایی
خود در کارنامهاش باشد .گذشته از این ،سینمای
کلینت ایستوود نیز به گواه همین فیلم ،بهسان
خالق َاش و به همراه وی آهستهتر ،مالیمتر،
سادهتر ،آرامتر و چه بسا عمیقتر گشته است.
«گریه کن ماچو» گرچه افتان و خیزان ،در
یک همآهنگی تام و تمام با ستاره و مولف
سالخوردۀ خویش حرکت میکند؛ بر لحظات
تنهایی و خلوت او مکثهایی مؤکد و گاه طوالنی
میکند ،و همزمان از بزنگاههای دراماتیک سنتی
بهسرعت و بهسادگی میگذرد .روایتی که چه
بسا برای بسیاری دال بر سهلانگاری و القیدی
فیلمساز باشد ،اما برای من چنان است که
ً
تماما
گویی در محضر هنرمندی نشستهام که
از امر اجتنابناپذیر آگاه بوده و با گشادهرویی
پذیرای سرنوشت خویش است .بهسان سانتیاگوی
ارنست همینگوی در ُرمان پیرمرد و دریا که پس
از آن کوشش نافرجام و تقالی بسیار در شکار
شاهماهی خود به کلبهاش بازمیگردد تا آرام گیرد
و خواب شیرهای سواحل آفریقا را ببیند ،این
پروتاگونیست سنزدۀ ایستوود نیز گویی وقت آن
میبیند تا از تقالی بسیار گذشته دست بشوید،
در غروبهای باختر زمین خود را به یک خواب
کوتاه مهمان کند و اگر فرصتی دست داد ،بار دیگر
عاشقی کند.
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سوژه
از ابتدا فضای بیاعتمادی نسبت به او وجود داشت؛

دستیار اسکوچیچ :میخواهند

یک ایرانی را سرمربی تیم ملی کنند
مربی تیم ملی ایران به دفاع از سکاندار نیمکت این تیم
پرداخت و گفت که از ابتدای کار اسکوچیچ نسبت به او
بیاعتمادی وجود داشت.رسانه « »sportskeبا ارائه گزارشی
درباره شرایط دراگان اسکوچیچ و دستیارانش در کادر فنی تیم
ملی فوتبال ایران نوشت :فدراسیون ایران ،برکناری اسکوچیچ
از سرمربیگری تیم ملی این کشور را به تعویق انداخته است
و دراگان هنوز شانس سرمربیگری ایران در جام جهانی را دارد.
با این حال دشوار است که بگوییم چه اتفاقی رخ میدهد.
جدالهایی برای ریاست فدراسیون فوتبال و نیز تیم ملی ایران
وجود دارد که ارتباطی به نتایج و نوع بازی تیم ندارد« .مالدن
زگانیر» -دستیار اسکوچیچ -هم در این باره گفت :ما نباید درباره
اتفاقات خیلی شگفتزده شویم! پیشتر صحبتهایی درباره
اینکه انتخاب جانشینان ما مطرح و بحثها بسیار طوالنی شد،
اما اتفاقی نیفتاد .البته آنطور که در رسانههای ایرانی میبینم،
ممکن است شرایط مانند همان دفعه باشد! وی با اشاره به
احتمال انتخاب یک مربی ایرانی بهعنوان سرمربی تیم ملی
کشورمان تصریح کرد :به نظر میرسد میخواهند یک نفر از
خودشان را سرمربی کنند .شرایط ویژهای حاکم است و از ابتدا
مشکالت و بیاعتمادی زیادی (نسبت به اسکوچیچ) وجود
داشت .اسکوچیچ تنها به خاطر نتایج باقی ماند؛ چون همه
دیدارها را بهصورت متوالی برد.
«فوالد» بهترین تیم ایران ماند؛

سقوط تیم های ایرانی در جدیدترین
رده بندی تیم های باشگاهی!

فدراسیون بینالمللی آمار و تاریخ فوتبال  ۳۰۰تیم برتر
باشگاهی را معرفی کرد .فدراسیون بینالمللی آمار و تاریخ
فوتبال ( ۳۰۰ )IFFHSتیم برتر باشگاهی در یک سال اخیر
را در جدیدترین به روز رسانی خود معرفی کرد .مطابق این
ردهبندی ،سه تیم برزیلی پالمیراس ،فالمنگو و اتلتیکو
مینیرو در رتبههای اول تا سوم قرار دارند و تیمهای لیورپول
و چلسی ،جایگاههای چهارم و پنجم را به خود اختصاص
دادهاند .تیم فوالد با  ۹۳.۵امتیاز ،بهترین تیم ایرانی این
جدول به شمار میرود و با وجود  ۹پله سقوط ،رتبه ۱۸۴
جهان را به خود اختصاص داده است .سپاهان نیز با ۷۸
امتیاز و سقوطی یک پلهای ،در جایگاه  ۲۴۳جهان و دوم
ایران ایستاده است .استقالل و پرسپولیس هم جایی در جمع
 ۳۰۰تیم برتر نداشتند و در این فهرست حضور ندارند.
«معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران»:

پرسپولیس و استقالل دارای

ورزشگاه اختصاصی میشوند
روز گذشته «محمد امین توکلی زاده» -معاون امور فرهنگی
و اجتماعی شهرداری تهران -اظهار داشت :مقرر شد ورزشگاه
شهید کاظمی و امام رضا (ع) در اختیار باشگاههای پرسپولیس
و استقالل قرار بگیرد تا این  ۲باشگاه دارای ورزشگاه شوند .ان
شااهلل این  ۲باشگاه با سرمایه گذاری روی این ورزشگاهها به
توسعه ورزش کشور کمک کنند .شایان ذکر است؛ بازیهای
استقالل و پرسپولیس از سالها قبل در ورزشگاه آزادی
برگزار میشود و هیچ یک از این  ۲تیم ورزشگاه اختصاصی
ندارند .این ورزشگاه به دلیل میزبانی مسابقات تیمهای ملی،
پرسپولیس ،استقالل و گردهماییهایی غیر ورزشی دچار
فرسودگی شده و نیاز به بازسازی دارد.

واکنش یکروش به پیشهناد ایران در یک جمع خصویص
روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی مدعی شد کیروش که این روزها کمتر پاسخ رسانههای ایرانی را میدهد ،در یک جمع خصوصی بدون
تایید یا تکذیب تماس از سوی فدراسیون ایران برای مذاکره با وی به برخی همراهانش اعالم کرده تیم ملی فوتبال ایران سرمربی رسمی
دارد و با تیمی که سرمربی دارد برای حضور روی نیمکتش مذاکره نمیکند .البته کیروش این صحبتها را قبل از برکناری اسکوچیچ مطرح
کرده بود و با توجه به اینکه جدایی مربی کروات قطعی به نظر میرسد سرمربی پرتغالی هم طبعا مشکلی برای انجام مذاکرات جدیتر ندارد.

ورزشی
ید�لوگ

«سرپرست فدراسیون ژیمناستیک» در گفتوگو با «دنیای هوادار» مطرحکرد:

الزامِ ایجاد درآمدزایی توسط رئیسِ جدید
هیاُت ژیمناستیک اصفهان
اصغر قلندری

در سفری که چندیپیش «حمید سجادی» -وزیر
ورزشوجوانان -به استان اصفهان و شهرستان
سمیرم داشت ،در دیدار با اصحاب رسانه ،خبرنگار
«دنیای هوادار» علت عد م برگزاری مجم ع عمومی
انتخابات ُ
هیات ژیمناستیک استان اصفهان که
بیش از دوسال با سرپرستی در بالتکلیفی محض
بسر میبرد را جویا شد که پس از تأیید دکتر
«جواد محمدی» ،سرانجام دستور داده شد ،در
اسر عوقت نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی ُ
هیات
ژیمناستیک استان اقدام شود.
اما مجمع انتخاباتی هيأت ژیمناستیک استان
اصفهان با حضور احمدی سرپرست فدراسیون
ژیمناستیک بهعنوان رئیس مجمع ،مهندس
جعفریان ،کارشناس دفتر مشترک فدراسیونها
(نماینده وزارت ورزشوجوانان) دکتر محمدی
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان و نایب رئیس
مجمع ،دکتر نصر اصفهانی دبیر مجمع و اعضای
مجمع برگزار شد .در این مجمع که با هدف انتخاب
رئیس و اعضای هیئت رئیسه ژیمناستیک برگزار
گردید ،در غیاب دو تن از کاندیداها (مریم زیبندهپور
و پریسا قبادی) ،سجاد نکویی با اکثریتآرا انتخاب
شد ،نکویی از مدیران با کفایت ورزشی است و سابقه
ریاست ُ
هیات تنیس شاهینشهر را نیز در کارنامه
درخشان خود دارد.
پیش از این و در طول بیش از دو سال ،آقایان
ظفریان ،حجازی و رضا مهدیان ،سرپرستی هیئت
ژیمناستیک را بر عهده داشتند .نماینده هیأت
ژیمناستیک شهرستان مبارکه به اتفاق جواد کاظمی
که از مربیان شایسته ژیمناستیک اصفهان هستند از
بین اعضا مجمع برای نظارت بر فرآیند رأیگیری و
شمارش آرا برگزیده شدند که پس از رأیگیری سجاد
نکویی با مجموع  ۱۹رأی موافق و  ۶رأی باطله سکان
رهبری هيأت ژیمناستیک استان اصفهان را برای
مدت چهار سال به دست گرفت .مضاف براینکه
جواد کاظمی بهعنوان خبره ورزشی با احراز ُ ۲۰رای
موافق و سهیال فخریان با کسب ُ ۱۰رای بهعنوان
عضو هیئت رئیسه هیأت انتخاب شدند و احسان
خردمند بهعنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه ۷
رأی بدست آورد.
شایان ذکر است؛ احسان بعیدی معاونت ورزشی
تفریحی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری اصفهان پیش از برگزاری رأیگیری با
تأکید بر اهمیت آموزش ،اظهار کرد :متأسفانه با
وجود ظرفیت باالیی که ورزش ژیمناستیک استان
اصفهان دارد ،در سالهای اخیر کالسهای آموزشی
با فقر مربی مواجه بوده است .با توجه به احتمال
تعلیق دیگر رشتههای المپیکی و جهانی ،ناگزیر
به تغییر نگرش به رشتههایی مانند ژیمناستیک
دوو میدانی و قایقرانی هستیم .ژیمناستیک مادر
ورزش در سایر رشتههاست که نیاز به نگرشی ژرف
و عمیقتری دارد .همچنین در ابتدای برگزاری
مجمع پس از تالوت آیاتی از کالماله مجید و
نواختهشدن سرود مقدس جمهوری اسالمی ایران،
دکتر جواد محمدی سرپرست اداره کل ورزش و
جوانان اصفهان طی سخنانی اظهار داشت :با توجه
به امکانات سخت افزاری خوب رشته ژیمناستیک،
اداره کل ورزش و جوانان ،اول بهعنوان حامی و
سپس بهعنوان مطالبهگر و نهاد نظارتی در کنار

ژیمناستیک اصفهان خواهد بود.
محمدی در مجمع انتخاباتی هيأت ژیمناستیک
استان اصفهان که در تاالر افتخارات سرای
ورزشکاران اصفهان برگزار شد ،اظهار کرد :سرانجام
پس از قریب به دو سال ،با همکاری جمعی و
موافقت فدراسیون ژیمناستیک کشور ،شرایط
الزم برای برگزاری مجمع انتخابی ژیمناستیک
فراهم شد .رشتهای که مادر و پایه سایر رشتههای
ورزشی است و بسیار حائز اهمیت میباشد که
جامعه ورزش با استقبال از این رشته ،جایگاه آن
را مشخص کردهاند .برای اینمجمع انتخاباتی اداره
کل ،فدراسیون ژیمناستیک و نماینده وزارت ورزش
و جوانان در امور دفتر مشترک فدراسیونها تالش
کردند که مجمعی سالم ،با کیفیت و به دور از
حواشی و تنش برگزار گردد و اعضای مجمع با ُرای
خود سکاندار هيأت را انتخاب کنند.
محمدی ضمن تشکر از کسانی که تا این لحظه در
توسعه و انجام امور مربوطه ،هيأت را یاری کردهاند،
تصریح کرد :هر یک از کاندیداها با مطالعه و بررسی
جوانب بهعنوان کاندیدا ثبت نام کردهاند .از سوی
دیگر تکتک کسانی که امروز ُرای میدهند باید
نسبت به رئیس منتخب خو دمطالبهگر و پیگیر
باشند .هر مجمعی باید پیامدی داشته باشد ،سجاد
نکویی اکنون نمایندهای از تمام جامعه ژیمناستیک
اصفهان است که باید فضای کار ،وفاق و همدلی
اهالی ژیمناستیک استان را فراهم کند .از این پس
بای د تمام دستاندرکاران ژیمناستیک استان اصفهان
به فکر کار و همدلی باشند تا شاهد پیشرفت هرچه
بیشتر این رشته مادر باشیم .وی افزود :با شرایطی
که به وجود آمده بود ،هیأت در طول دو سال گذشته
با سرپرستی اداره شد ،اما اکنون وقت آن رسیده که
امور مربوط به ژیمناستیک استان اصفهان به دور

از رقابت و هرگونه حاشیهای دنبال شود .امکانات
خوبی برای این رشته در اصفهان وجود دارد که با
برنامهریزی های مطلوب و با استفاده از نقطه نظرات
پیشکسوتان و افراد باتجربه میتوان شرایط را برای
ورزش پایه ژیمناستیک بهبود بخشید .شرایطی
ایجاد شده و زنگ هشداری برای رشتههایی مانند
وزنهبرداری به صدا درآمده است .انتظار داریم با این
سطح وسی ِع پتانسیل در استان اصفهان ،بتوانیم
خود را برای هر تغییری آماده کرده و ورزشهای
مادر به ویژه ژیمناستیک و دوومیدانی را توسعه
دهیم .سجاد نکویی نیز ضمن تشکر از اعتماد
اعضای مجمع به برنامههای کوتاه مدت و درازمدتی
که تدوین کرده اشاره کرد و اطمینان داد که شرایط
را برای رشد وتوسعه وپیشرفت ژیمناستیک استان
اصفهان فراهم آورد .در پایان مهندس احمدی
سرپرست فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسالمی
ایران کلیه اعضای خانواده ژیمناستیک استان
اصفهان را دعوت به همکاری و معاضدت با رئیس
جدید ُ
هیات کرد و گفت :اصفهان در سالهای
گذشته از جایگاه رفیعی در ژیمناستیک برخوردار
بوده و قهرمانان ارزندهای در تیمهای ملی داشته
است ،لذا باید سعی شود با اتحاد و همدلی بیش
از پیش شاهد شکوفایی مجدد ژیمناستیک اصفهان
باشیم .مهندس احمدی در گفتگویی اختصاصی با
دنیای هوادار ضمن ابراز خرسندی از نحوه برگزاری
مجمع انتخاباتی که در کمال صحت و سالمت بود،
اظهار کردُ :
هیاتهای ورزشی باید از امکاناتی برای
درآمدزایی در اختیار داشته باشند ،بویژه سختافزار
که به واقع سالن اختصاصی است باید در اختیار
ُ
هیات قرار بگیرد تا با در آمدهای حاصله بتواند
ُ
هزینههای جاری هیات ،حقالزحمه مربیان و داوران
و هزینه اعزام تیمهای مختلف به مسابقات قهرمانی
کشور را ُتامین کند.
سرپرست فدراسیون ژیمناستیک با این اشاره
ً
شخصا مخالف به مزایده گذاشتن خانه
که
ژیمناستیک در استانهای سراسر کشور هستم،
گفت :نسبت به واگذاری خانه ژیمناستیک اصفهان
به بخش خصوصی با دکتر محمدی مذاکراتی به
عمل آورده است ،اما آقای نکویی که با ُرای اعضای
مجمع بهعنوان رئیس ُ
هیات انتخاب شده هم باید
به دنبال منابع مالی باشد و از وجود خيران ورزشیار
و اسپانسرهای ورزشی حداکثر استفاده را به عمل
آورد و با گرفتن بنرهای تبلیغاتی بدنبال کسب
منابع مالی باشدکه من یقین دارم از عهده این
کار بر میآید.

ورزشی
ید�لوگ

ماجرای رد شدن پیشهناد ایران از سوی رسمریب سابق منچسرتیوانیتد
اوله گونار سولسشر پیشنهاد حضور در ایران را رد کرد Foot Mercato .در گزارش اعالم کرد« :سولسشر» -سرمربی سابق منچستریونایتد-
پیشنهاد ایران را به دلیل داشتن «اولویتهای کوتاهمدت» در جاهای دیگر رد کرده است .اسطوره نروژی منچستریونایتد
پیشنهادهایی برای بازگشت سریع به مربیگری در سطح باشگاهی داشته و پس از خروج او از اولدترافورد در ماه نوامبر توسط یک
تیم لیگ برتری که نامش فاش نشده بود مورد توجه قرار گرفت .همچنین چندین باشگاه در سراسر اروپا نیز با او تماس گرفتند.
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توگو با «دنیای هوادار» مطرحکرد؛
«آسیبشناس ورزشی فوتبال بانوان» در گف 

ِ
 ۳۳سال ،عمر مفید ورزشی بانوانِ
فوتبالیست ایرانی
فاطمه ابراهیمی

تعدد آسیب در فوتبال زنان باعث شده تا برای اولینبار
گفتوگویی اختصاصی با پزشک آسیبشناس تیم
فوتبال زنان سپاهان اصفهان داشته باشیم« .بهناز
سلطانیان» تنها آسیبشناس رقابتهای لیگبرتر فوتبال
زنان کشور است که در تیم سپاهان این وظیفه را بر
عهده دارد.
سالم ،لطفا خودتان را برای مخاطبان روزنامه «دنیای
هوادار» معرفی کنید:
بنده آسیبشناس ورزشی تیم فوتبال بانوان سپاهان
هستم و بسیار مفتخرم و اولین و تنها آسیبشناس
ورزشی فوتبال بانوان در کشورم و حدود هفتسال است که
در این رشته فعالیت میکنم ،آسیبشناسی ورزشی علمی
است که در آن ابتدا به خو ِد بدن و بعد از آن به آسیبها
پرداخته میشود .صدمات ناشی از فعالیتبدنی مختلف
در تمامی ابعاد پرداخته میشود .غربالگریها ،ارزیابیها،
برنامههای پیشگیری ،مدیریت آسیب ،بازتوانی همه زیر
مجموعه آسیبشناسی ورزشی هستند .آسیبشناسی
ورزشی در کل از مداخالتی برای کاهش نرخ بروز آسیبها
استفاده میکند .حرکات اصالحی اساسا یک واژهای است
برای تعریف یکفرآیند که در آن ابتدا یکناهنجاری در
ارزیابی مشخص میشود و بعد پروتکل تمرینی برای آن
افراد تعریف میشود و پس از آن اجرای آن توسط یک
راهبرد اصالحی منسجم پیادهسازی میشود.
تعداد دکترهای آسیبشناس در ورزش ایران چه
تعداد است؟
حدود  ۱۶تا  ۲۴نفر ساالنه در کشور ما در مقطع دکتری
این رشته قبول میشوند .اینرشته اولینبار در سال ۱۹۹۱
در انجمن اتلتیک ترینر به رسمیت شناخته شد .برای
مثال جاکوپسن متخصص توانبخشی ورزشی و اتلتیک
ترینر فوقالعادهی تیم لیورپول است ،در تیم بسکتبال
خانم نینا در تیم لوسانجلس لیکرز است که یکتیم تیم
فوقالعاده قوی با یکتیم پزشکی قوی که خانم نینا هد
اتلتیک ترینرهای این تیم است که باعث افتخار است که
یک خانم در تیم بسیار قوی هد اتلتیک ترینرها است.
نحوه فعالیت شما بهعنوان پزشک آسیبشناس تیم
بانوان سپاهان به چه صورت است؟
کار بنده به شکل تیمورک -کار تیمی -است .من و
همکارانم به شکل پازل با یکدیگر یک چارچوب کاری
را پر میکنیم و با هم جلو میرویم .در مرکزیت این
چارچوب پزشک تیم قراردارد که کارهای تشخیص و
کارهای مدیکال پزشکی با این فرد است و بعد از آن
فیزیوتراپ تیم است که از مداخالت درمانی فیزیوتراپی
برای درمان بازیکنان استفاده میکنند و بنده بهعنوان
آسیبشناس ورزشی در خدمت یک تیم ورزشی هستم.
ً
اساسا ویژگیهای یک آسیبشناس ورزشی چیست؟
یک آسیبشناس ورزشی باید مانیتورینگ خیلی خوبی

داشته باشد ،یعنی بتواند تکتک ورزشکاران را بصورت
اختصاصی مونیتورینگ کند و در واقع بتواند اگر
ورزشکاری مستعد رخداد یکسری از آسیبها است ،آن
را شناسایی کند و از وقوع آن آسیبورزشی جلوگیری
کند ،باید بتواند آنالیز دقیقی از آسیب رخ داده از در زمین
بازی داشته باشد ،یعنی این که بداند مکانیسم رخ داد
آن آسیب هنگام مصدومیت چه بوده است و آن آسیب
را مدیریت کند .در نهایت بازیکنی که مصدوم شده است
بتواند بهترین مدالیتههای مجاز برای بازتوانی آن ورزشکار
استفاده کند.
اولین مهارت آسیبشناس ورزشی مونیتورینگ کردن
دائم یک ورزشکار است .یعنی از ابتدای فصل یا حتی
پیش فصل بتواند یک بازیکن را خیلی خوب مونیتورینگ
کند و این کار باعث میشود بازیکن هایی که به هر دلیلی
مستعد بروز یک آسیب هستند را خیلی زود شناسایی
کند و بعد از مداخالتی استفاده کند که بر روی برنامههای
پیشگیری آنها فوکوس کند ،بنابراین نرخ بروز یک
آسیب را به حداقل میرساند .یکی دیگر از مهارتهایی
که آسیبشناسهای ورزشی دارند ،آنالیز دقیق آسیب
رخ داده در زمین بازی است .یک آسیبشناس ورزشی
میداند که مکانیسم رخداد یک آسیب چه بوده است
و این مکانیسم رخداد را به پزشک تیم ارجاع میدهد.
یک تصمیم بر اساس تیم ورک برای ورزشکار گرفته
میشود که هرچه سریعتر و ایمنتر بتوانند از آن ورزشکار
حمایت کنند .در هنگامی که یک آسیب هنگام بازی یا
هنگام تمرین رخ میدهد یک آسیبشناس ورزشی باید
بتواند خیلی خوب آسیب را مدیریت کند ،بدلیل این که
مدیریت دقیق و زود هنگام یک آسیب میتواند برای
برگشت زودهنگام بازیکن خیلی اثر گذار باشد .اگر یک
ورزشکار مصدوم شد باید بتواند از مدالیتههای مجاز برای
باز توانی یک ورزشکار استفاده کند .متوجه میشویم که
حضور یک آسیبشناس ورزشی با چنین مهارتهایی به
چه درد یکتیم ورزشی یا دنیای ورزشی میخورد.
در بخش زنان آسیبشناس دیگری نیز در حال
فعالیت است؟
تعداد دکترهایی که در این رشتهی تحصیلی هستند و در
فوتبال ایران درحال فعالیت هستند بسیار محدود است.
در آقایان آقای نظیری که در تیم آلومینیوم اراک حضور
دارند و بسیار حرفهای هستند .در بانوان فعال فقط بنده
هستم و شخص دیگری در این زمینه فعالیت نمی کند.
وظیفه پزشک آسیبشناس قبل و بعد از مصدومیت
یک بازیکن چیست؟
زمانی که یک بازیکن آسیب میبیند ،اگر آسیب خیلی
جدی باشد به مداخالت جدی پزشکی مانند جراحی نیاز
دارد و بعد از جراحی یک بازهی زمانی بلند مدتی را این
ورزشکار از میادین دور است و بازیکن و تیم بسیار ضرر
میکنند .چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ امتیازاتی که
قرار است آن تیم برای یکسال بگیرد تحتالشعاع قرار
میگیرد .زمانی یک بازیکن آسیبهای مکرر میبیند یا
آسیبهای جدی برای آن ورزشکار رخ میدهد ،قطعا
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میتواند بر روی طول عمر ورزشی آن بازیکن اثر گذار
باشد ،بویژه اگر مداخالت درمانی ،توانبخشی ورزشی و
بازتوانی خوبی نداشته باشد .اگر یک تیم آسیبشناس
ورزشی داشته باشد ،اجازه نمیدهد کار به این مرحله
برسد .شایعترین علت خروج ورزشکاران حرفهای برای
همیشه از ورزش خود آسیب رباطصلیبی قدامی است،
این آسیب به قدری جدی بوده است که یکسری از
ورزشکاران حرفهای نتوانستهاند به عملکرد قبلی خود
برگردند ،بنابراین برای همیشه با دنیای ورزش خداحافظی
کردند و شما میبینید که لزوم حضور یک آسیبشناس
ورزشی تا چه حد حس میشود .کیفیت ورزش حرفهای
کشورمان با حضور آسیبشناسهای ورزشی میتواند
باالتر از حدی که است قرار بگیرد.
عمر ورزشی یک ورزشکار به چه عواملی بستگی
دارد؟
عمر فوتبالی یک ورزشکار چه زن و چه مرد به عوامل
مختلفی از جمله عوامل داخلی و خارجی بستگی دارد.
بستگی به شرایط ژنتیکی ،آناتیکی ،فیزیولوژیکی ،آنترو
پومتریکی و  ...از عوامل داخلی هستند و عوامل خارجی
مانند تجهیزات ،زمینهای ورزشی که خیلی میتواند بر
روی بروز آسیب اثرگذار باشد همه این عوامل میتواند بر
روی افزایش طول عمر ورزشکار حرفهای اثرگذار باشد .اما
در ایران و در رشتهی فوتبال عمر مفید یک فوتبالیست
بانوان حدودا  ۳۳سال تخمینزده شده است و اگر از
آسیبها جلوگیری کنیم ،اگر عوامل داخلی و خارجی در
شرایط مطلوبی قرار بگیرند ،میتوانیم این بازهی سنی را
افزایش دهیم.
آیا بازیکنان ایرانی شناخت درستی نسبت به
آناتومی بدن خودشان دارند!؟
میزان شناخت بازیکنان از آناتومی بدن خودشان متاسفانه
در فوتبال بانوان بسیار پایین است و این نقص کامال
حس میشود .بازیکنان از سطح حرفهای تا سطوح
پایینتر شناخت بسیار ضعیفی از شرایط آناتومی بدن
خودشان دارند .بخش مهمی از کار یک آسیبشناس
ورزشی آموزشها است .آموزش تکنیکهای گریز از آسیب
مسئلهای است که در دنیا مطرح است .فعال در فوتبال
بانوان ایران چیزی تحت این عنوان مشاهده نکردهام و هنوز
اتفاق رخ نداده است .امیدوارم که بنده بتوانم این برنامه
را بزودی انجام دهم .آموزش بازیکنها در واقع از شرایطی

که آنها را کمتر در معرض آسیب قرار میدهد .با عنوان
مثال حدود  ۸۰در صد آسیبهای رباط صلیبی به علت
تکنیکهای غلطی است که وجود دارد .اگر یک ورزشکار
بتواند تکنیک فرود خوبی داشته باشد تا حد بسیار زیادی
میتواند از آسیب که رخ میدهد ایمن نگه دارد .بنابراین
فوقالعاده حائز اهمیت است و امیدوارم که بتوانیم بزودی
آموزش بازیکنان حرفهای بانوان را داشته باشیم.
آسیبهای ورزشی در جهان چه اندازه رایج است؟
بر اساس مطالعات شیوع سنجی متوجه شده اند که حدود
 1/6از آسیبهای مشاهده شده توسط پزشکان در حوزهی
اسکاندیناوی آسیبهای ورزشی بوده است .در آمریکا هر
ساله حدود دهمیلیون نفر به علت مصدومیت در ورزش به
اورژانس مراجعه میکنند و عدد خیلی چشمگیری است.
در ورزشهای تیمی بویژه در فوتبال و هندبال از هر ۱۰
بازی که انجام میدهند به یک آسیب دچار میشوند که
رقم باالیی است .یک گروه پژوهشی با در نظر گرفتن
آیتم شدت آسیب خطر مصدومیت ورزشکاران حرفهای را
نسبت به افراد عادی بررسی کردهاند و متوجه شدهاند که
در فوتبالیستهای حرفهای حدود  ۱۰۰۰برابر بیشتر نسبت
به مشاغل دیگر افراد در معرض آسیبهای اسکلتی و
عضالنی قرار دارند .بیشترین شیوع آسیب رباط صلیبی
قدامی در افراد در سن  ۱۵یا  ۲۵سالهی ورزشکار حرفهای
است .افراد  ۱۵الی  ۲۵ساله ی ورزشکار در رشتههای
فوتبال ،بسکتبال و هندبال ،خانمها  ۳الی  ۶برابر آقایان
بیشتر مستعد آسیب رباط صلیبی قدامی هستند .یکی
دیگر از کارهای که توسط آسیبشناسان ورزشی انجام شد
و توانست خیلی خوب نرخ بروز آسیب را کم کند ،برنامه
گرم کردن قبل از ورزش بود .بعد از ارائه این برنامه متوجه
شدند که آسیب زانو و مچ پا در ورزشکاران حرفه ای حدود
 ۴۷درصد کاهش داشته است.
ورود به این رشته را توصیه میکنید؟
ورود رشتهی آسیبشناس ورزشی گامهای اول خود در
فوتبال بانوان را طی میکند .کسانی که میخواهند وارد
این رشته باشند باید بسیار صبور باشند به دلیل این که
این رشته و جایگاه شغلی در ابتداب کار است و هنوز
خیلی جای کار دارد .باتوجه به اثری که میتواند به
این شدت بر روی ابعاد مختلف یک تیم ورزشی داشته
باشد مبالغ پرداختی برای یک دکتر آسیبشناس ورزشی
میتواند بسیار بیشتر باشد.
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«دنیای هوادار» یاد روح قلم و مرام زنده یادان ناصر احمدپور و عباس عبدالملکی ،بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی کشور را پاس می دارد

حاشیه
کمیته فنی فدراسیون فوتبال و جای خالی نخبگان؛

چه کسانی «اسکوچیچ» را
ردصالحیتکردند؟

«ایرنا» نوشت :برکناری یا ابقای دراگان اسکوچیچ از سرمربیگری تیم
ملی فوتبال به یک چالش عجیب برای فوتبال کشور تبدیل شده است و
در حالی که زمان زیادی تا جام جهانی  ۲۰۲۲باقی نمانده هنوز مشخص
نیست این مربی در قطر روی نیمکت تیم ملی ایران خواهد نشست یا
خیر.فدراسیون فوتبال که پس از عزل «شهابالدین عزیزی خادم» به
صورت سرپرستی اداره میشود در حالی تصمیم به تغییر سرمربی تیم
ملی گرفت که عمال امکان عزل اسکوچیچ و حتی انتخاب سرمربی
جدید تیم ملی را ندارد؛ چرا که هر تصمیمی در فدراسیون فوتبال باید
با تایید هیئت رئیسه این فدراسیون انجام شود و در حال حاضر هم به
دالیل مختلف امکان برگزاری جلسات این هیئت رئیسه نیست؛ چرا که
تعداد اعضای آن کمتر از  ۸نفر هستند و به همین خاطر جلساتش به
حدنصاب نمیرسد.با این حال فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت کمیته
فنی را مسئول تعیین تکلیف اسکوچیچ معرفی کند .چرا که گزینه مورد
نظر این فدراسیون برای سرمربیگری تیم ملی ،علی دایی بود و پس از
پاسخ منفی اسطوره فوتبال ایران به پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی و
همینطور موانع قانونی برای برکناری اسکوچیچ ،ابزاری به نام کمیته
فنی میتوانست این فدراسیون را از یک چالش خودساخته نجات دهد.
کمیته فنی فدراسیون فوتبال که حمید استیلی ،علیاصغر مدیرروستا،
نادر عزتاللهی ،ابراهیم قاسمپور و پرویز مظلومی اعضای آن هستند
تصمیم به برکناری اسکوچیچ از سرمربیگری تیم ملی فوتبال گرفتند؛
تصمیم که بدون هماهنگی با مسئوالن فدراسیون فوتبال رسانهای شد.
نکته مهم در خصوص کمیته فنی فدراسیون فوتبال ،کارنامه اعضای آن
است .این کارنامه در ادامه قابل مشاهده است.
حمید استیلی( :سه تیم آخری که مربی بوده و نتایج)
 فصل  :۹۴-۹۳راهاهن  -استعفا در هفتهی۱۴ فصل  :۹۵-۹۴ملوان  -استعفا در هفتهی ۲۰و نهایتا سقوط ملوان :۱۳۹۹تیم ملی امید  -حذف از گروه مقدماتیعلیاصغرمدیرروستا:
 فصل  :۸۸-۸۷پیکان ،هشتم فصل  :۸۹-۸۸پاس همدان ،پانزدهم ،و فرار میلیمتری از سقوط فصل  :۹۱-۹۰شهرداری تبریز ،سقوطنادرعزتاللهی:
 مربی ردههای پایه در ملوان بندر انزلی چهار بازی تجربهی سرمربیگری تیم دسته یکی شهرداری آستاراابراهیمقاسمپور:
فصل  :۸۷-۸۶صنعت نفت ،اخراج و سقوط فصل  :۹۱-۹۰داماش گیالن ،اخراج فصل  :۹۲-۹۱مس کرمان ،اخراج در هفته هشتم و تحویل تیم درموقعیتسقوط
پرویزمظلومی:
فصل  :۹۲-۹۱آلومینیوم همرمزگان ،سقوط
 :۹۳-۹۲مس کرمان ،استعفا در هفتهی  ۱۶و نهایتا سقوط مس
فصل  :۹۵-۹۴اخراج از استقالل
متاسفانه اکثریت این اعضا مدام به دنبال دیده شدن در رسانهها هستند.
در هیچ جای دنیا اعضای کمیتههای اینچنینی جایی در رسانهها ندارند.
آنها نهایتا نظر مشورتی خود را اعالم میکنند و پس از آن دیگر خبری از
آنها نیست؛ اما اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران بدون توجه
به اینکه در جایگاه قابل دفاعی به لحاظ فنی نیستند در خصوص مسائل
مهمی همچون تعیین تکلیف سرمربیگری تیم ملی نظر می دهند.
سطح فنی اعضای کمیته فنی آنقدر با اما و اگر روبروست که حتی
تیمهای دسته اولی هم بعید است به آنها پیشنهاد همکاری دهند.
کارنامه عملکرد اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال میتواند نمایانگر
عمق یک فاجعه در فوتبال کشور باشد .همه اعضای کمیته فنی در
دورانی که مسئولیت هدایت تیمها را بر عهده داشتند با کارنامهای
ضعیف کنار رفتند .ضمن اینکه هیچ کدام از آنها در چند وقت اخیر
فعالیت حرفهای در فوتبال نداشته و نهایتا در مسابقات پیشکسوتان
شرکت میکردند .از همه بدتر حضور نادر عزتالهی در کمیته فنی
فدراسیون فوتبال است .این پرسش مطرح است که عزتالهی به جز
اینکه پسرش در تیم ملی حضور دارد بر چه اساس توانسته به عنوان
عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال منصوب شود؟
درد فوتبال ایران ،حذف نخبگانی است که میتوانستند ناجی این
فوتبال باشند؛ اما به دالیل مختلف یا کنار گذاشته شدند یا اینکه عطای
حضور را به لقایش بخشیدند .تا زمانی که رویه حضور افراد ناالیق
در فدراسیون فوتبال باید شاهد حواشی همچون حواشی مربوط به
کادرفنی تیم ملی فوتبال بود.

 nسردبیر :مهدی تیموری

دبیرتحریریه

سرانجام آنچه نباید ،رخ داد و «مهدی تاج» برای حضور در
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نامزد شد .تاج سهدوره
عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را تجربه کرده،
که در دورهنخست ریاستِ «علی کفاشیان» ،نایب رئیس اول
او بود و در دومیندوره ریاستِ کفاشیان ،نایب رئیس دوم
او و رئیس سازمان لیگ شد .اما سومیندوره حضور تاج
در فدراسیون مهمترین پست او در فوتبال بود که به ریاست
فدراسیون رسید ،اما پیش از پایان دوره چهار سالهاش از
سمت خود استعفا کرد.
آنطور که مشخص است ،گویا رئیس اسبق فدراسیون فوتبال
استعالمهای الزم را برای شرکت در اینکارزار گرفته ،چرا که
افرادی به قدرتِ «منصور قنبرزاده» و «مهدی محمدنبی» -که
ِ
غالب مدیر ِان روی کار آمده در فوتبال ایران در سالهای
برخالف ِ
اخیر ،توانمندیهای خود را اثبات کرده است -در ِ
ائتالف بزرگ،
تخممر غهای خود را در سبد کسی که قرار است رد صالحیت
شود ،نمیگذاشتند و تاجً ،
قطعا یک سوی معادلهی هشتم
شهریور خواهد بود ،او که سال  ۹۸و بعد از شکایت چند میلیون
یورویی در ماجرای «ویلموتس گیت» اعالم کرد ،به علت ابتال
به بیماری قلبی دیگر قادر به ریاست فدراسیون فوتبال نیست،
حاال پس از سهسال دوری از ساختمان سئول ،یکبار دیگر برای
ریاست اینفدراسیون نامزد شده است .حال ،اینپرسش مطرح
میشود که آیا عارضه قلبی تاج به طور کامل برطرف شده و
او تحمل استرس و انجام کارهای سنگین را دارد که دوباره
بدنبال بازگشت به میز ریاست است؟ اهلل و اعلم.کارنامهی
بحثبرانگیز مهدی تاج مملو از سوء مدیریت و ناکامی است؛ او

چه تاجی به سر فوتبال ایران زدهاید؟

داستان جلد

نه میبخشیم ،نه فراموش میکنیم!

ارفاق ۵۰۰
در قامت ریاست فدراسیون ،برای آوردن یکمربی با ِ
هزار یورویی۶ ،میلیون یورو غرامت به بیتالمال تحمیل کرد
و تیمملی را در آستانهی حذفی مفتضحانه از مرحلهاول دور
انتخابى رقابتهاى جامجهانى قرار داد ،همچنین ساختمان
قرض ارزی ،دو دستی به
فدراسیون فوتبال را نیز در ماجرای ِ
شرکت «شستا» واگذار کرد ،او در مقامِ نایب رئیس و رئیس
کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز،
حقوق چند صد هزار دالری سالیانهاش ،در ماجراهای سلب
با ِ
میزبانی از تیمملی و تیمهای باشگاهیمان و حذف ایران از
مستطیل ب ز
س�

بازیهای جهانی ساحلی و عدماعطای میزبانی به فوتسال،
هیچ گامِ موثری در جهت حفظ منافع فوتبال ایران برنداشت.
از طرفی میگویند ،طبق ماده  33اساسنامه فدراسیون
فوتبال ،مهدی تاج سهدوره حضور در هیئت رئیسه را تجربه
کرده و بر همین اساس نمیتواند وارد انتخابات شود ،اما
درنهایت باید دید فرآیند احراز شرایط نامزدهای ریاست
فدراسیون  -اسامی که حتی یک گزینهی اصلح هم در بین
آنها وجود ندارد  -چگونه پیش خواهد رفت .بههرجهت،
آقای تاج! ما نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم...

مکث

سبک بازی فوتبال بانوان متحول شد؛

عقب نشینی فدراسیون در مورد سرمربی؛

شاگردان «آزمون» آماده دیدار برابر میزبان

اسکوچیچ هم گزینه سرمربیگری شد!؟

«ایرنا» نوشت :تیم ملی فوتبال بانوان نیمی از بازیکنان اصلی خود را به دالیل عجیب
در اختیار ندارد و عدهای از بازیکنانش در حمایت از مریم ایراندوست سرمربی سابق تیم
ملی حاضر نشدند در اردوی تیم شرکت کنند .با این حال کادرفنی فعلی بانوان با هدایت
مریم آزمون با تغییر سیستم سعی کردهاند که تیم متفاوتی را به میدان بفرستند .بازی
اول این تیم مقابل قرقیزستان حاوی نکات جالبی بود .تیم ملی فوتبال بانوان ایران با
سیستم  ۳-۳-۴بازی میکند .در واقع دفاع خطی و سه هافبک وسط به صورت خطی
مقابل خط دفاع هستند و از دو وینگر چپ و راست هم بهره میبرند .تیم ملی مقابل
قرقیزستان از تاکتیک به روز استفاده کرد اما با توجه به کمبود وقتی که این تیم برای
آمادهسازی برای مسابقات کافا داشتند ،با این حال بازیکنان خیلی زود توانستند خود
را با سیستم جدید وفق دهند .استفاده از مثلثها و لوزیهای مختلف در جریان بازی
از نکات مثبت این مسابقه بود .ایجاد سهضلعیهای مختلف در جای جای زمین و
استفاده از وینگرهای چپ و راست که به صورت مستقیم تیم قرقیزستان را تحت فشار
قرار میدادند .بازی فکورانه خط دفاعی که حتی یک موقعیت در محوطه خطر به حریف
ندادند از نکات قابل توجه بود .ضربات متعدد به توپ از ویژگیهای بازی ملیپوشان
کشورمان بود و گاهی  ۱۵پاسکاری برای یک حمله داشتند .ساختار تیم ملی بانوان با
توجه به تاکتیک های جدید میتواند امیدوارکننده باشد .بازی روی زمین و مالکانه،
در اختیار داشتن توپ ،سرعت بخشیدن به بازی ،خط دفاعی تیمی خوب و بستن الیه
های نفوذی برای اینکه تیم حریف نتواند نفوذ کند ،یارگیریهای نفر به نفر بازیکنان تیم
ایران که منجر میشد تیم حریف تحت فشار قرار گیرد ،استفاده از شیفت درست بازیکنان
در مناطق مختلف زمین ،سرعت بخشیدن به بازی برای نفوذ به الیههای خط دفاعی،
اتحاد خوب تیم ملی بانوان که تحت فرمان کادرفنی بودند و دقیقا اجرای تاکتیک تیمی
به درستی بود ،ندادن حتی یک موقعیت به حریف و هماهنگی بسیار خوبی که خط
هافبک با خط دفاع داشت و خط حمله و فاصله سه خطوط کامال رعایت میشد .تیم
کشورمان در این دیدار به برتری یک بر صفر رسید .بانوان فوتبال ایران در دومین بازی
خودشان برابر تیم ملی بانوان تاجیکستان قرار میگیرند.

«مهر» نوشت :هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با عقب نشینی از تصمیم کمیته فنی احتمال
ماندن اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی را تقویت کرد .در آخرین مطلبی که روی
خروجی سایت رسمی فدراسیون فوتبال قرار گرفت و موضوع آن به «دراگان اسکوچیچ»
باز میگشت ،همچنان از واژه «سرمربی تیم ملی» استفاده شد و به نظر میرسد از سوی
تنظیم کنندگان این خبر آگاهانه و با هوشیاری از به کارگیری پسوند «پیشین» بعد از
واژه «سرمربی» پرهیز شده است؛ تا این ابهام به وجود آید که علیرغم عدم تأیید صالحیت
کمیته فنی ،آیا اسکوچیچ کماکان سرمربی تیم ملی است؟مهمترین موضوع فوتبالی روز
ایران که توانست انتخابات ریاست فدراسیون را تحتالشعاع خود قرار دهد ،برکناری دراگان
اسکوچیچ از هدایت تیم ملی و متعاقب آن مطرح شدن چند گزینه برای جایگزینی وی
بود که مهمترین آنها امیر قلعه نویی ،جواد نکونام و علی دایی بودند؛ که این موضوع
واکنشهای متفاوتی را از سوی رسانهها ،کارشناسان ،پیشکسوتان و حتی هواداران فوتبال
در پی داشت .عصر روز سه شنبه نشستی با حضور اسکوچیچ و اعضای هیأت رئیسه
فدراسیون فوتبال برگزار شد که با اعالم سایت رسمی فدراسیون فوتبال پس از استماع
توضیحات اسکوچیچ ،سواالتی از سوی اعضای هیأت رئیسه مطرح شد و در نهایت نیز
سایت فدراسیون فوتبال نوشت؛ «در نشست دیگری پیرامون شرایط و برنامههای تیم ملی
تصمیمگیری کنند».این اتفاقات در حالی در آخرین ساعات کاری روز سه شنبه  ۲۱تیر ماه
در ساختمان فدراسیون فوتبال به وقوع پیوست که هفته هاست بحث فشارهای جانبی
از خارج از فدراسیون به منظور تغییرات روی نیمکت تیم ملی و استفاده از مربی ایرانی
در جام جهانی قطر علیرغم ملی تصمیم گیرندگان در فدراسیون فوتبال به گوش میرسد؛
تا این سوال پیش آید که آیا اسکوچیچ در این شرایط همچنان سرمربی تیم ملی فوتبال
ایران است؟پیگیریها در این خصوص مشخص کرد تصمیم نهایی در خصوص نیمکت
تیم ملی ایران طی روزهای آینده اتخاذ خواهد شد .اما آنچه قابل پیش بینی است ،با
وجود مقاومتهایی که در این زمینه وجود دارد ،باید منتظر تأیید نهایی رأی کمیته فنی
فدراسیون فوتبال در خصوص اسکوچیچ و حکم به برکناری وی از سوی هیأت رئیسه
فدراسیون باشیم.

