در ورزشایران داشت ؟

یک گــام ت ا
اســتیضاح!

فوتبال ایران
در تسخیر دالالن
و قمار ابزان !

رأییک هقابلپیشبینیبود؛

عملکرد  ۹ماهه
وزیر ورزشوجواانن
از نگاه آمار

در فوتبال ؛

شناسایی و بازداشت  ۱۱عضو شبکه
جعل اسناد و تصاحب امالک در البرز

آیا میتوان انتظار ایجاد تحولیاساسی

غوغای پولکثیف

«رئیس کل دادگستری استان البرز» خبر داد؛

پیام تبریک «سردار حیدرنیا»در پی قهرمانی تیم آقایان و نائبقهرمانی تیم بانوان البرز در مسابقات تکواندوی بسیج کشور

سردار «علیرضا حیدرنیا» -فرمانده سپاه امام حسنمجتبی(ع) استان البرز -در پی قهرمانی تیم آقایان و نائبقهرمانی تیم بانوان البرز در مسابقات قهرمانی تکواندوی بسیج کشور پیام تبریکی صادر کرد .در متن این پیام آمده است« :پیروزی در هر
رقابتی شیرینترین ،بهترین و انرژیبخشترین دستاوردی است که در طول زندگی میتوان به آن رسید .موفقیت یک مهارت است و برای کسب یک مهارت باید مدت زمان زیادی را صرف و پلههای ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد تا نتیجه
مطلوب حاصل شود .یقینا موفقیت در هر مسابقهای نتیجه ساعتها ،روزها ،هفتهها ،ماهها و سالها تالش سخت و بیوقفه است و نشان از لیاقت و برازندگی دارد که این لیاقت شایسته تقدیر است .پشتکار انسان ،مهمترین عامل موفقیت و
پیروزی در هر مرحله از زندگی است و البته لطف خداوند در رأس همه امور قرار دارد .پیروزی و کسب مقام اول و نیز نائبقهرمانی در این دوره از مسابقات موجب شد تا بار دیگر به شما جوانان ورزشکار البرزی افتخار کنیم و بر خود ببالیم که چنین
جوانانی در استان داریم .با قدرت و انگیزه بیشتر ادامه دهید و برای رسیدن به آرزوهای خود به همین شیوه تالش و مبارزه کنید تا پیروز و موفق شوید .پیروزی شما جوانان ،غیورمردان ،غیورزنان و تکواندوکاران البرزی آنقدر شیرین است که نمیتوان
آن را نادیده گرفت .شیرینی این پیروزی گوارای وجودتان .برای شما و مربیان سختکوش و خستگیناپذیرتان آرزوی موفقیت و کامیابی داریم و از خداوند متعال می خواهیم شما را در رسیدن به پیروزی در دیگر مراحل دیگر زندگی یاری کند».

رسانه
م
ستقل

شماره 1080
پنجشنبه  13مرداد 1401

روزنامه

قیمت 3000 :تومان

«حامیپروری»بیماری
خطرناک در جامعه
شدن آموزش
پروژه پولی ِ
نهایی شد!؟

سه د فـــــــــــــــا عه می شو د ؟

«کنکور» و شکافطبقاتی برخواسته از جامعه؛

ا سـتقال ِل « ســـــــــــــــــا پینتو »

اندر حکایت پدیدهایکه فسادآور است؛

اسکواد غنی آبیها ؛
عمق
باب
ِ
ِ
در ِ

2

روزنامه
شماره  - 1080پنجشنبه  13مرداد 1401

ان بســـیجی
دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویـــژه بـــرادر ِ
«جابـــر» و «مهـــدی مهـــدوی» و حاجیهخانـــم فاطمـــه زادخـــوش مـــادر
بزرگوارشـــان که روزگذشـــته به فرزندان شهیدش پیوســـت را گرامی میدارد

سرمقاله

اندر حکایت پدیدهای که فسادآور است؛

«حامیپروری»

بیماری خطرناک در جامعه

داود مبهوت

از آسیبهایی که همواره در کمین پیشرفت و توسعه
قرار دارد ،داشتن نگاه وسواسی و خودی و غیر خودی
کردن نسبت به غیر همفکران و ناهم مسلکان و یا به
عبارت ساده ،کشیدن یک دایره به دور خود و دوستان
و طرد منتقدان غیر همسو است .در این فرم دیدگاه ،به
هر چه غیر از خود و دوستان ،اظهار بدبینی میشود و
سعی بر خارج کردن جریانات رقیب از صحنه ُکنشگری
در دستور کار قرار میگیرد .در ادامه تالش میشود تا
امکانات و محلهای درآمد زا و خاص ،بیشتر بین یاران
و همفکران تقسیم شود و متقاب ًال بهرهمندان نیز باید
وفاداری و پیروی خود را با انجام امور درخواستی و جلب
رضایت حمایتکنندگان باالدستی به سرانجام رسانند .در
این روش منابع مالی بدونتوزیعی عادالنه و یا براساس
شایستهساالری ،بلکه بر پایه رانت (با انحاء مختلف آن)
به زیر مجموعه اختصاص مییابد .تامینمنافع مادی
یاران گرمابه در مقابل استفاده از ظرفیت حمایتی آنها
برای پیشرفت در اهداف ،به خصوص در امور سیاسی،
اغلب اوقات در پروسه کار اینفرآیند بیمار قرار دارد.
در اصطالح سیاسی به این گرایش« ،حامیپروری»
( )clientalismگفته میشود.
حامیپروری را میتوان همان قرار داد نانوشته فیمابین
مرید و مراد برشمرد .در این قرار داد مریدان قول میدهند
تا به طور همهجانبه ،از ُمرا ِد خود حمایت کنند .اما بنا بر
قانون فیزیک ،در حالت بدبینانه (تاکید میشود بدبینانه)
هر قدم خیری را چشمداشتی است مساوی و در خالف
جهت قدم برداشته شده آن هم برای کسب منافع و
مطامع شخصی .در این نگرش از سوی افراد حمایتشده
نسبت به حامی بعد از انجام امور و در پایان کار انتظا ِر
دریافت هدیه و صِ لِه امریست عادی .این چشمداشت
میتواند در اشکال گوناگون ُرخ نماید .مث ًال :از استخدام
در دستگاههای مختلف ،تا رفع انواع و اقسام نیازهای
مادی و محولکردن پستها و صندلی ها و. ...
در ادامه تصریح میشود که حامیپروری شکل گستردهتر
و تا حدی متفاوت از توزیع رانت به شیوه پدرساالرانه
( )patriarchyاست .در اینروش حاتم بخشی یا واگذاری
امتیازات به حامیان بیشتر از جیب اموال یا منافععمومی
به طور مثال برای گرفتن تایید گروه هایی از مردم به
قصد حفظ یا کسب یا بسط قدرت است .در این حالت
حزب یا سیاستمداری که قدرت میگیرد سعی میکند
تا وفاداران و پیروانش را وارد نظام اداری و مناصب
حساس مختلف کند .وعده دادن ریاست فالن اداره به
فالن حامی شکلی بسیار ساده و رایج از حامیپروری
است .در این شکل هزینهها از بیتالمال و اموال عمومی
پرداخت میشود و نتیجه آن چیزی جز فرسایش توان
بوروکراسی و نیروی انسانی آن و در نهایت ناکارآمدی در
اداره عمومی پستهای محولشده نیست.
حامیپروری عارضهای است که یکی از درمانهای آن را
باید محولکردن امور برساس شایستهساالری ،تخصص
و تعهد برشمرد .بیماریای که اگر جلوی پیشرفت آن
گرفته و درمان نشود ،همچون غدهای سرطانی میتواند
باعث پسافتادگی و عقبماندگی در توسعه شود.
نتیجهای که تاوان آن را باید یک اداره ،سازمان و...
بپردازند .عارضهای که شاید با تاخیر در معالجه و گذر
زمان ،درمانی هم نداشته باشد و چون ویروسی اثر
خود را بر پیکره اجتماع باقی گذارد .در آخر باید گفت
نتیجه حامیپروری میتواند به شکل ()corruption
یا همان فساد ساختاری در ابعاد کوچک یا بزرگ بر
پیکره سیاست باقی بماند و زمینه ساز بی عدالتی های
گسترده بعدی در سطح رویی و الیه های زیرین جامعه
شده و فقر و شکاف طبقاتی را به ارمغان آورد.

«دنیای هوادار»گزارش میدهد؛

خبر
گزارش

مرغ رکورددار شد و برنج  ۱۸۸درصد گران!
روایت رسمی دولت از قیمت اقالم اساسی منتشر
شد ،به طوری که این گزارش ،روغن مایع با
افزایش  ۳۲۷.۵درصدی قیمت در تیرماه امسال
نسبت به ماه مشابه سال گذشته ،رکورددار گرانی
در میان کاالهای دیگر بوده است.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از خبرآنالین؛
گزارش جدید مرکز آمار از تورم اقالم اساسی ،به
نوعی روایتگر کوچک شدن شدید سفره خانوار
است و اینکه هزینه خرید بسیاری از کاالها تا دو
یا سه برابر افزایش یافته است .این در حالی است
که دستمزد ،آنچنان تغییری نداشته و همین
موضوع باعث افت شدید قدرت خرید مردم شده
است .برخی از تحلیلگران عنوان میکنند به نظر
میرسد سخنان دولتمردان سیزدهم درباره بهبود
شاخصها و عملکرد اقتصاد ملی ،توصیفی برای
یک جغرافیای خارج از حدود مرزهای ایران است.
روغن  ۳۲۷درصد گران شد
گزارش جدید مرکز آمار و مقایسه قیمت اقالم
اساسی در تیرماه امسال نسبت ب ه تیرماه سال
گذشته نشان میدهد که قیمت روغن مایع
با افزایش  ۳۲۷.۵درصد ،روغننباتی جامد
 ۲۸۵.۸درصد ،برنج ایرانی درجه یک ۱۸۸.۴
درصد ،سیبزمینی  ۱۷۳.۵درصد و ماکارانی
 ۱۶۶درصد ،رکورد گرانی اقالم اساسی را زدهاند.
این در شرایطی است که کنسرو تن ماهی با
افزایش  ۱۹.۴درصد ،هندوانه  ۲۰.۱درصد ،نوشابه
گازدار  ۲۰.۲درصد ،هویج فرنگی  ۲۰.۸درصد و
شیرخشک  ۲۶درصد ،کمترین افزایش قیمت
را در تیرماه امسال نسبت ب ه ماه مشابه سال

گذشته داشتند .بنا به این گزارش ،قیمت گوشت
گوسفند در تیرماه امسال نسبت ب ه ماه مشابه
سال گدشته  ۳۶.۸درصد ،گوشت گاو یا گوساله
 ۵۱.۱درصد ،برنج خارجی درجه یک  ۵۶.۵درصد،
ماهی قز لآال  ۵۸.۶درصد ،تخممرغ شانهای
 ۱۰۲.۶درصد و مرغ ماشینی  ۱۰۳.۷درصد گران
شده است .براساس گزارش مرکز آمار ایران ،در
تیرماه امسال از میان  ۵۳قلم خوراکی منتخب
در نقاط شهری ،تعداد  ۳۴قلم ،درصد تغییر
ساالنه باالتر از نرخ تورم نقطهای نقاط شهری
کشور ( ۵۲.۸درصد) داشتهاند.
مرغ رکورد گرانی را زد
در این میان ،مرکز آمار در بخش دیگری از گزارش،

راه و مسکن

به میزان افزایش قیمتها فقط در یک ماه تیر
امسال پرداخته است ،به طوری که مرغ ماشینی
با افزایش  ۲۶.۱درصدی ،رکورد گرانی را در میان
کاالهای دیگر زده است .پس از آن ،سس مایونز
با افزایش قیمت  ۲۴.۳درصد و هویج فرنگی با
افزایش قیمت  ۲۱.۶درصد قرار دارد .این در حالی
است که هلو  ۱۲.۵درصد ،بادمجان  ۱۳درصد،
هندوانه  ۹.۲درصد و گوجهفرنگی  ۸.۸درصد
کاهش قیمت داشتهاند .بر همین اساس ،کره
پاستوریزه رشد  ۱۴.۳درصد ،برنج ایرانی درجه یک
 ۱۰.۷درصد ،تخممرغ شانهای  ۹.۵درصد و گوشت
گاو یا گوساله  ۲.۶درصد را در یک ماه تیر امسال
تجربه کرده است.

اقتصاد الکن

رونمایی از مشکل ساخت  ۴میلیون مسکن؛

«دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار»:

«رستم قاسمی» -وزیر راه و شهرسازی -اظهار کرد :طرح نهضت
ملی مسکن یکی از مهمترین موضوعات کشور بوده که نه
تنها محدود به یک وزارتخانه نمیشود بلکه فراقوهای است.
پرداخت تسهیالت یکی از چالشهای ساخت واحدهای
مسکونی طرح نهضت ملی مسکن است ،در قانون پیش
بینی شده  20درصد منابع تسهیالتی بانکها به حوزه مسکن
اختصاص پیدا کند در حالی که بانکها همکاری الزم را
ندارد .از این رو مقرر شد جلسه ای با حضور رئیس بانک
مرکزی و بانکها اصلی و مورد نظر در کمیسیون عمران
مجلس شورای اسالمی برگزار شود.
وی ادامه داد :اگر تسهیالت حوزه مسکن به موقع پرداخت
نشود ،در انجام تعهدات خودمان را در ساخت  4میلیون
واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه میشویم.
همچنین در خصوص موانع اجرای طرح بحث و گفت وگو
صورت گرفت و برای زمینهایی که دستگاههای دولتی باید
به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند ،بازه زمانی پیش
بینی شد .وزیر راه و شهرسازی در خصوص تامین زمین
برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد 3 :میلیون
 200هزار واحد مسکنی در شهرها و  800هزار واحد مسکونی
در روستا مطابق با طرح نهضت مسکن ساخته خواهد شد
در همین راستا برای حدود یک میلیون و  500هزار زمین
تامین شده و هم اکنون در حال بارگزاری هستند .همچنین
زمین مورد نیاز برای یک میلیون و  400هزار واحد مسکونی
در حال تغییر کار بری در شورای برنامه ریزی استان و شورای
عالی شهرسازی است که باید تا پایان شهریور ماه انجام شود.

دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از دو برابر شدن
میزان سود سهام عدالت سال  ۱۴۰۰که در سال جاری واریز
خواهد شد ،خبر داد« .پیمان حدادی» در گفتوگویی با
«ایسنا» ،با اشاره به برگزاری مجامع برخی شرکتها ،اظهار
کرد :بر اساس میزان سودی که در این مجامع تقسیم شده،
سهم سود سهام عدالت نیز مشخص است .بر این اساس
مجامع برخی شرکتها نیز طی دو ماه آینده برگزار خواهد
شد و پیشبینی میشود با توجه به سودی که در مجامع
پیش رو تقسیم میشود ،امسال سود سهام عدالت حدود دو
برابر سود سال قبل باشد.
حدادی ادامه داد :در واقع سال گذشته مشموالنی که ارزش
اولیه سهام آنها یک میلیون تومان بود ،حدود یک میلیون
تومان و افرادی که ارزش اولیه سهام آنها  ۵۳۲هزار تومان
بود حدود  ۵۵۰هزار تومان سود گرفتند .بر این اساس امسال
احتماال یک میلیون تومانیها دو میلیون تومان و  ۵۵۰هزار
تومانیها ،بیش از یک میلیون تومان سود دریافت کنند.
دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان در
مورد زمان پرداخت سود سهام عدالت نیز توضیح داد :زمان
پرداخت به این بستگی دارد که شرکتهای سرمایهپذیر
سودهایی که در مجمع مصوب کردهاند را چه زمانی به
شرکت سپردهگذاری مرکزی منتقل کنند و سپردهگذاری بر
اساس مصوبه شورای عالی بورس سودها را پرداخت کند.
در نتیجه تا زمانی که مجامع همه شرکتها برگزار و سود
تقسیم شده به شرکت سپردهگذاری واریز نشود ،سود سهام
عدالت نیز پرداخت نمیشود.

رستم قاسمی :بانکها
همکاری نمیکنند

سود سهام عدالت
 ۲برابر شد

آخرین جلسه دادگاه رسیدیگ به پرونده مرتوپل برگزار شد
رئیس کل دادگستری خوزستان جزئیات سومین جلسه رسیدگی به پرونده حادثه متروپل را تشریح کرد« .علی دهقانی» درباره
جزئیات سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حادثه متروپل گفت :آخرین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان حادثه متروپل
در شعبه  ۱۰۱دادگاه کیفری دو اهواز به ریاست قاضی میثم ایمانی برگزار شد .وفق مقررات آیین دادرسی کیفری برگزار شد ،در
جریان برگزاری دادگاه دفاعیات تمام متهمان اخذ شد .دادگاه پس از انجام بررسیهای الزم ،حکم پرونده را صادر خواهد کرد.

اجتماعی
ذره ی ن
ب�

«کنکور» و شکافطبقاتیبرخواستهاز جامعه؛

پروژه پولیشدنِ آموزش نهایی شد!؟
سارا نصرتی

توزیع نابرابر ثروت در بین مردم ،توزیع نابرابر امکانات
در سطح مناطق کشور ،خصوصیسازی بیبرنامه
و عدمرعایت قوانین در این زمینه ،سوء استفاده
از اموالعمومی و بیتالمال ،نظام غیرعادالنه
حقوق ،فاصلهگرفتن مسئولین از مردم ،فراموشی
مرگوقیامت ،خودنمایی ،تقلید کورکورانه و چشم
و همچشمی ،بروز تشریفات و ترویج فرهنگ بیگانه
را از مهمترین عوامل بروز تفاوتطبقاتی میتوان
اشاره نمود.
اما متاسفانه ما یکدرد ملی داریم و آن این است
که فاصلهطبقاتی در جامعه در حال نهادینه شدن
است و فقر و بیسوادی با هم درآمیخته شدهاند.
شکافطبقاتی اینروزها در بحث آموزش پُررنگتر
از سایر بخشها نمود پیدا کرده است ،انواع مدارس
با عناوین مختلف و ردیفی از برنامههای آموزشی
متنوع با دریافت پول دانشآموز گزینش میکنند.
انواع دانشگاهها در رشتهها و دورههای تحصیلی
مختلف نیز با دریافت پول دانشجو میپذیرند.
شوربختانه شکافطبقاتی در آموزش بهصورت
نابرابری در توزیع منابع و امکانات آموزشی در
کشور مشهود است .شکافطبقاتی آموزش به
قدری افزایش یافته که حاال مدارس خاص و
رشتههای خوب دانشگاهی از آن طبقات مرفه
جامعه شده است.
شوپرورش خصوصیسازی همیشه با
در تاریخ آموز 
ظاهر فقرزدایی ،عدالت آموزشی و ...روی کار آمده
است ،چه میگذرد در وزارتی که قرار است نقش
اساسی در تعلیم و تربیت رسمی ایفا کند؟ آیا با
اینگونه اعمال رویهتان میشود در کتابهای درسی
از بدی به تزویر بگویید ،از عدالت سخن بگویید که
اگر هم بگویید اثر ندارد؟ امروزه عدالتآموزشی به
شدت زیر سوال رفته است .بخش عمده رتبههای
برتر کنکور متعلق به مدارس خاص ،چون سمپاد،
شاهد ،نمونه دولتی ،غیردولتی یا هیئت امنایی
هستند .پس جایگاه مدرسه دولتی کجاست؟
بیتردید با اینشرایط تنها عدالتآموزشی رو به افول
است .از این رو اتفاقی که در کشور دارد میافتد این
است که فاصله طبقاتی در کشور همراه میشود با
فاصله تحصیالتی…
هر ساله با اعالم نتایج نهایی کنکور سراسری بیشتر
به بحران آموزشوپرورش در ایران پی میبریم .نظام

آموزشوپرورش امروزه در ایران عمال به دوسته روش آزمون و خطا پیش رفت و تبعات یکتصمیم
کامال جدا و از هم گسسته تبدیل شده است .اشتباه ،چند نسل از دانشآموزان را درگیر خواهد
در یک سمت مدارسی با شهریههای
کرد .آری قرار بود آموزشوپرورش
باال ،کالسهای فوق برنامه ،مهارت
ما پایه و نماد عدالتگستری باشد
تستزنی و معلم خصوصی که
و فرهنگ و شعور عدالتخواهی را
ی شدن
پروژه پول 
دانشآموزانی از طبقات باالی جامعه
نهادینه کند .بر این اساس نسلهای
آموزش در ایران در
در آنها مشغول به تحصیل هستند حالی به سرعت به پیش آینده طبقات فقیر اجتماعی هرقدر
و از طرف دیگر ،مدارس دولتی با
هم با استعداد باشند ،نمیتوانند با
میرود که اصل ۳۰
ً
قانون اساسی کشور
عموما در اختیار
نازلترین امکانات که
هم نسلیهایشان که در مدارس پولی
دانشآموزانی از طبقات پایین جامعه بر فرصتهای آموزشی با بهترین امکانات آموزشی درس
رایگان و عمومی برای
است .در پایتخت و کالنشهرها
تاکید خواندهاند ،رقابت داشته باشند و در این
همه افراد جامعه
مدارسی فعال هستند که از طبقات
رقابت نابرابر ،نابرابریهای اجتماعی و
کرده است.
مرفه جامعه دانشآموز میپذیرند،
شکافطبقاتی بیش از پیش مجال
مدارسی که ورود به آنها سرقفلی
رشد و تجلی پیدا میکند .رشد بیش
داشته و قرعه تحصیل در این مدارس
از حد و بدونبرنامه مدارس غیردولتی،
به نام هر کسی نمیافتد چرا که شرط نخست حرکت به سوی طبقاتیشدن آموزشوپرورش و
داشتن پول است .نظام آموزش پولی ،جامعه را به به تبع آن طبقاتیتر شدن جامعه را در کشور رقم
دو قطب غنی و مستضعف تبدیل میکند و در این زده است .عدالتآموزشی قربانی خصوصیسازی
نظام هر فردی که پول داشته باشد ارتقاء یافته و آموزش و گسترش مدارس خصوصی شده است.
به مدارک باالی علمی دست مییابد و هر فردی حاال ثروتمندان و مرفهین جامعه به لطف از بین
که پول نداشته باشد از گردونه حذف خواهد شد .رفتن عدالتآموزشی و استعدادهایی که در طبقات
واقعیت این است که بهترین استعدادها هم اگر در فقیر جامعه در شکاف فقر و بیعدالتی سقوط
شرایط مساعد قرار نگیرند ،نمیتوانند رشد کنند و میکنند ،صندلی دانشگاههای برتر کشور و به تبع
تجلی یابند؛ برعکس ،افرادی با استعداد متوسط هم آن مناصب و مشاغل سطح باال را برای فرزندان خود
اگر در شرایط مساعد و تحت آموزشهای حرفهای رزو میکنند .در حقیقت مدارس جعبه سیاه جامعه
قرار بگیرند ،امکان رشد پیدا میکنند.
هستند؛ هر چه در جامعه امروز داریم محصول
پروژه پولیشدن آموزش در ایران در حالی به سرعت مدارس دیروز و هرچه در جامعه فردا خواهیم
به پیش میرود که اصل  ۳۰قانون اساسی کشور بر داشت محصول مدارس امروز است« .به پولت
فرصتهای آموزشی رایگان و عمومی برای همه افراد نناز ،خدا رو چه دیدی ،شاید یک روز درد قیمت
جامعه تاکید کرده است .در حوزه آموزش نمیتوان به
پیدا کرد»...
گوشه کنار

«پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی»:

شرط کارت پایان خدمت برای

پرداخت وام فرزندآوری حذف شد
اجرای بخشنامه تعیین وضعیت
سربازی برای پرداخت وام فرزندآوری با
دستور رییس کل بانک مرکزی متوقف
شد ،با ابالغ بخشنامه اخیر مبنی بر
مشروط بودن ارائه تسهیالت فرزندآوری
به افراد ذکور به استعالم وضعیت
مشموالن از سازمان نظام وظیفه (حسب
بند (ب) ماده  ۱۰قانون خدمت وظیفه
عمومی) ،رئیس کل بانک مرکزی دستور
داد ضمن توقف اجرای بخشنامه مذکور،
هماهنگی الزم با سازمان نظام وظیفه
عمومی بهمنظور تسهیل در پرداخت وام

یادشده به متقاضیان انجام شود.
مقرر شد تا با قید تسریع ،موضوع در
کمیسیونهای تخصصی بانک مرکزی
بررسی شده و پس از هماهنگی الزم با
سازمان نظام وظیفه ،بخشنامه اصالحی،
جهت اجرا به شبکه بانکی ابالغ شود.
پیش از این و از سال  ۱۳۹۵بر اساس
هماهنگیهای انجام شده بین بانک
مرکزی و سازمان وظیفه عمومی،
پرداخت تسهیالت ازدواج و بیماریهای
خاص از مفاد ماده  ۱۰قانون خدمت
وظیفه عمومی مستثنی شده بود.

نقل قول

توسط «وزیر ارتباطات» در حاشیه هیات دولت انجام شد؛

توضیحات وزیر ارتباطات درباره
قطعی اینترنت در روزهای اخیر

روز گذشته «عیسی زارع پور» -وزیر
ارتباطات در حاشیه هیات دولت -گفت:
«هفته اخیر دو حادثه داشتیم که یکی
در مشهد بود که در اثر قصور پیمانکاران
یکی از فیبرهای نوری قطع شد و
موجب قطعی ارتباط چند استان بود
که برطرف شد .همچنین روز دوشنبه
یکی از حوضچههای مخابرات دچار
آتشسوزی شده بود که ارتباط برخی
مشترکین قطع شد و عامل اصلی
نیز عدم رعایت اصول کاری و پدافند
غیر عامل بود.اعالم کردیم که شرکت

مخابرات باید ضرر و زیان مشتریان را
جبران کند».
وزیر ارتباطات بیان کرد« :هدف گذاری
این است تا پایان دولت سیزدهم به
 ۸۰درصد مردم این خدمت ارائه شود.
برنامه وزارت ارتباطات برای راهپیمایی
اربعین بزودی اعالم خواهد شد».
شایان ذکر است؛ روز دوشنبه شبکه
اینترنت و موبایل دچار اختالل شد
که علت آن وقوع آتش سوزی در
یکی از حوضچههای ارتباطی منطقه ۸
مخابرات تهران اعالم شده بود.
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گزارش
«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

نتایج تلخ کنکور امسال و حذف

مدارس دولتی از چرخه برترینها!
باالخره پس از اعالم نتایج اولیه ،کنکور امسال به ایستگاه
پایانی نزدیک میشود؛ آزمونی که باز هم داوطلبان در شرایط
دست و پنجه نرم کردن با کرونا دوران تحصیلی و آزمون را
پشت گذاشتند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تسنیم؛ در کنار این
شریط ،زمزمههای تغییر در روند برگزاری کنکور با مصوبه جدید
شورای عالی انقالب فرهنگی ،موجب شد تا حدی داوطلبان
ورود به کنکور حساسیت این آزمون برایشان بیشتر شود چرا
که سرنوشت آزمون در سالهای آتی هنوز در آن زمان مشخص
نبود.
به هر روی ،در آزمون سراسری  ،1401یک میلیون و  489هزار
و  220نفر نامنویسی کردند که از این تعداد یک میلیون و
 308هزار داوطلب در جلسه آزمون حاضر شدند؛ همچنین یک
میلیون و  157هزار نفر ،معادل  89درصد در دورهها و رشتههای
با آزمون دانشگاههای کشور مجاز به انتخاب رشته شدند؛ در
واقع ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری  1401حدود  503هزار نفر
است که  167هزار نفر از طریق رشتههای با آزمون و  336هزار
نفر از طریق رشتههای صرفا با سوابق تحصیلی پذیرفته میشوند.
ظرفیت سه رشته پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی طبق
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر افزایش ظرفیت
این رشتهها  9هزار و  700نفر در رشته پزشکی 1900 ،نفر در رشته
دندانپزشکی و  1400نفر در رشته داروسازی اعالم شد .با وجود
تغییراتی که هر ساله در آمار و ارقام تعداد شرکتکنندگان و...
نسبت به سالهای قبل وجود دارد ،آنچه نسبت به گذشته
تغییری نداشته است ،تراژدی تلخ تضعیف روز به روز مدرسه
دولتی و پیشتازی مدارس غیردولتی و خاص است .روندی
نگرانکننده که از به حاشیه رفتن مدارس دولتی حکایت
میکند و این یعنی اختالل در پیادهسازی اصل قانون اساسی
یعنی عدالت آموزشی رو به افول و کفه نامتوازن ترازو به سمت
متمولین و ثروتمندان در نتیجه سایر داوطلبان باید چشم
انتظار معجزه باشند تا کرسی دانشگاههای مطرح ،سهمشان
شود! بررسی آماری نتایج کنکور سراسری سال  1401از حیث
نوع مدرسه ،توزیع جنسیتی ،پراکندگی جغرافیایی و سهم
دختران و پسران در میان برترینهای هر زیرگروه نتایج قابل
توجهی را نشان میدهد.
سهم  70به  30برتری دختران به پسران در میان نفرات برتر
براساس دادههای حاصل از  40برگزیده آزمون سراسری  1401در
گروههای آزمایشی ریاضی ،تجربی ،انسانی ،زبان و هنر توزیع
جنسیتی از برتری دخترها نسبت به پسرها حکایت دارد ،سهم
دخترها  71درصد و سهم پسرها  29درصد بوده البته که در
میان  10برگزیده رشته ریاضی و زبانهای خارجی دختران هیچ
سهمی نداشته و در رشته هنر دختران پررنگتر از سایر رشتهها
حضور دارند.
اغلب رتبههای برتر سمپادی بودند
تقریبا دانشآموزان مدارس دولتی از چرخه رقابت برای حضور
در میان نفرات برتر کنکور و آزمونهای علمی حذف شدهاند
و صرفا مدارس غیردولتی یا خاص در این رقابت جای دارند!
طی سالهای اخیر رقابت میان سمپادیها و غیردولتیها شکل
جدیتری به خود گرفته است و نتایج برگزیدگان امسال نشان
داد سمپادیهای گوی سبقت را از غیردولتیها ربودند.
از میان  36داوطلبی که اطالعات مدرسه محل تحصیل آنها
احصا شد ،حدود  77درصد برترینها از مدارس تیزهوشان
بودند ،حدود  17درصد غیردولتی و حدود  6درصد از مدارس
دولتی بودند و امسال هنرستانهای دولتی یک سهمیه و
مدرسه نمونه دولتی هم یک سهمیه دیگر در میان رتبههای
برتر کنکور داشتند.
 13استان میان رتبههای برتر کنکور سهمیه داشتند
پراکندگی جغرافیایی میان  40پذیرفته شده برتر کنکور سال
 ،1401حاکی از آن است که تویع و یکنواختی نسبت به سالهای
گذشته شرایط بهرتی داشته است البته همچنان هم کالنشهرها
در این زمینه پیشتازی میکنند 13 .استان کشور شامل تهران،
اصفهان ،آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،مرکزی ،گلستان،
یزد ،خراسان رضوی ،چهار محال و بختیاری ،کهگیلویه و
بویر احمد ،زنجان ،کرمانشاه و کرمان نمایندگانی را در میان
برترینهای  1401داشتند.

4

روزنامه
شماره  - 1080پنجشنبه  13مرداد 1401

گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

در نشست ایجاد هماهنگی

برای استفاده از ظرفیت بخش
تعاون استان چه گذشت؟

ظهر روز چهارشنبه  ۱۲مرداد ،جلسه ایجاد هماهنگی
برای استفاده از ظرفیت بخش تعاون در راستای
اجرای قوانین و برنامه های اشتغال با حضور
مدیرکل ،معاونین تعاون و اشتغال اداره کل ،روسای
ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان های
استان و نمایندگان استانداری ،ادارات کل آموزش
و فنی حرفه ای ،بسیج سازندگی ،بنیاد علوی،
کمیته امداد امام خمینی(ره) ،میراث فرهنگی و
گردشگری و اتاق تعاون استان برگزار شد.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ «عبداهلل دارایی» -مدیر
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز -گفت:
این جلسه به منظور همفکری و پیاده سازی برنامه
های توسعه اشتغال تعاونی و امکان حمایت
های توانمندسازی بخش های مردمی و خانوار
و جامعه هدف سازمانهای حمایتی تشکیل شد
و بر سازماندهی فعالیت های اقتصادی شناسایی
شده در قالب تعاونی بویژه روستاییان و مناطق
کمتر برخوردار تاکید شد .تشکیل تعاونی های
روستایی و اشتغال روستایی و امکان بهره مندی
از تسهیالت شش درصدی برای مشاغل روستایی و
اشتغال زایی در قالب تعاونی بویژه توانمند سازی
سه تا پنج دهک پایین جامعه از اهداف این جلسه
بود که مورد همفکری قرار گرفت.
وی در این جلسه بر تعامل بیش از پیش دستگاه
های خدماتی و اشتغال استان بویژه نهاد حاکمیت
در فعال سازی اقتصادی بر محوریت تعاون تاکید
کرد و گفت :اسناد باالدستی ،برنامه های جامع
اشتغال و همچنین تفاهم نامه های صورت گرفته
در ذیل برنامه توسعه اشتغال به عنوان هدف اصلی
مجموعه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
استان است.
عبداهلل دارایی با اشاره به موضوع اشتغال بویژه
مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت :اعتبارات امسال
در بخش مشاغل خانگی بیش از  ۹۷میلیارد تومان
به استان البرز اختصاص یافته و برش های استانی
و شهرستانی صورت گرفته و اولویت  ۲۵درصدی
تخصیص این اعتبارات با شرکت های تعاونی
است و تخصیص اعتبارات به تعاونی ها خواهیم
بود .رویکرد در مشاغل خانگی هم اکنون بیش از
پانصد رشته و تا پایان سال به هزار رشته شغلی
خواهد رسید و در صورتی که مشاغل خانگی در
قالب بخش تعاونی باشد ،مجموعه های پشتیبان
و پیشران های فعالیت های تولیدی و اقتصادی
توجه خود را بر تعاونی ها متمرکز کنند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز
در ادامه خاطر نشان کرد :بیش از شصت میلیارد
تومان اعتبارات در رسته های شغلی پوشاک و
چرم و مصنوعات چرمی ،چوب و بوم گردشگری،
کشاورزی به غیر از دام و پرورش نهال گواهی شده
و صنایع تبدیلی تکمیلی و تولید محتوا در بحث
فناوری و بخش های دیگر قابلیت پرداخت دارد
که تاکید میکنم  ۲۵درصد اعتبارات به تعاونی ها
پرداخت خواهد شد.
دارایی در ادامه بر ابالغ راه اندازی تعاونی های
مراکز خدمات اشتغال آفرین و کاریابی ها از سال
جاری از سوی وزارت متبوع اشاره کرد و گفت:
به نظر میرسد با ورود تعاونیها به موضوع
اشتغال زایی و هدایت شغلی تغییرات محسوسی
در توسعه اشتغال داشته باشیم .در این جلسه بر
اعتبارات تبصره  ۱۸در خصوص حمایت از طرح
های توجیهی در قالب تولیدی و اشتغالزایی و
همچنین تسهیالت حمایتی روستایی نیز بحث و
گفتگو شد.

دخرتان الربزی خوش درخشیدند
استان البرز که میزبان مسابقات تکواندو قهرمانی بسیج بود ،موفق به کسب رتبه دوم کشوری این
رقابتها شد و دختران البرزی با کسب عنوان نایب قهرمانی خوش درخشیدند .شایان ذکر است،
 280تکواندوکار از  ۲۲استان کشور در این مسابقه شرکت کردند و در نهایت نماینده استان اصفهان
به مقام قهرمانی رسید و پس از تیم سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز ،تهران بزرگ سوم شد.

«رئیسکل دادگستری استان» خبر داد؛

البـــرز
حقوق و قضا

شناسایی و بازداشت  ۱۱عضو شبکه جعل
اسناد و تصاحب امالک در البرز
«حسین فاضلی هریکندی» -رئیس کل دادگستری
استان البرز -با تشریح جزئیات شناسایی و بازداشت
اعضای یک شبکه  ۱۱نفره جعل اسناد و تصاحب
امالک مردم در شهرستان های نظرآباد ،کرج و
ساوجبالغ گفت :این باند با هوشیاری و اعالم جرم
رئیس وقت شعبه  ۱۰۲دادگاه کیفری دو شهرستان
نظرآباد که هم اکنون ریاست دادگستری طالقان را
برعهده دارد ،شناسایی و کشف شد.
وی افزود :اعضای این باند که متشکل از افراد عادی،
کارمند اداره ثبت اسناد و امالک ،وکیل دادگستری
و مشاورین امالک هستند از سال  ۱۳۹۲با استفاده
از شگردهای مختلف اقدام به شناسایی و تصاحب
امالکی میکردند که یا مالکان آنها در آن ساکن
نبوده یا رها شده و متروک بودند.
ارزش امالک
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه
اعضای این شبکه با جعل مبایعه نامه به نام مالک
و از طریق ارائه دادخواست به دادگاههای حقوقی
شهرهای نظرآباد ،ساوجبالغ و کرج به خواسته الزام
به تنظیم سند رسمی انتقال امالک طرح دعوی
میکردند ،ادامه داد :این افراد با ارائه اسناد مجعول
مبنی بر خرید امالک به دادگاه و اخذ احکام غیابی
از مراجع قضایی و سپس انتقال اجرایی
اسناد مالکیت ،بیش از  ۷۰قطعه از
اراضی مردم در شهرهای مختلف
استان البرز به ارزش تقریبی ۶۰۰
میلیارد تومان را تصاحب و بعضا
به اشخاص ثالثی به فروش
رساندهاند و به جهت معامالت
متعدد و یا احداث مجتمع
مسکونی در این امالک و

فروش واحدهای مسکونی احداثی به مردم ،مشکالت
متعددی برای خریدارانی که اطالعی از موضوع
نداشتند ،ایجاد شده است.
رهبر باند
وی رهبر این باند را یکی از مشاورین امالک عنوان
کرد و متذکر شد :وی با استفاده از اطالعات خود
و سایر مشاورین امالک در خصوص ملکهای فاقد
سکنه و رها شده با همکاری یکی از کارمندان اداره
ثبت اسناد و امالک ،شماره پالک ثبتی و مشخصات
مالک را اخذ و با جعل مبایعهنامه متضمن واگذاری
امالک شناسایی شده از سوی مالک ،اقدام به نقل و
انتقاالت صوری و جعلی متعدد بین اعضای گروه
میکردند.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز اضافه کرد :در
مرحله بعد با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند
رسمی انتقال به طرفیت مالک رسمی با پیوست
مبایعه نامه مجعول و با اعالم آدرس اشتباه یا اعالم
نشانی یکی از بستگان خود یا یکی از اعضاء شبکه
به عنوان محل سکونت مالک ،موفق به اخذ آرای
محکومیت غیابی علیه مالک رسمی شده و سپس
در مرحله اجرای حکم با کفالت یکی از اعضای گروه
به عنوان ضمانت اجرای حکم غیابی با انتقال اجرایی
سند ،امالک مردم را تصاحب میکردند.
شگردهای باند
وی افزود :این شبکه در برخی از موارد
با هدف سوءاستفاده از قانون و مقررات
مربوط به تبصرههای  ۱و  ۲ماده ۳۰۶
قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور
عدم معرفی ضامن و یا عدم تودیع تامین
متناسب در مرحله اجرای حکم و انتقال
اجرایی اسناد مالکیت ،با اغفال مأمورین ابالغ
و با جعل امضاء خوانده یا محکوم علیه در
اخطاریه های ارسالی برای مالک ،موفق
به اخذ آرای محکومیت حضوری
شده و بدون معرفی ضامن و
یا تودیع تامین ،اسناد رسمی
امالک با دستور اجرای
احکام به نام آنها تنظیم
میشد.
رئیس کل دادگستری

استان البرز یکی دیگر از روشهای متقلبانه این شبکه
را اخذ وکالتنامه از مالکین امالک شناسایی شده که
در خارج از کشور اقامت داشتند و سوءاستفاده از
وکالتنامههای اخذ شده عنوان کرد و گفت :این افراد
با اعتمادسازی قبلی و ادعای اینکه با ارتباطات و
نفوذی که در دستگاههای مختلف اداری و قضایی
دارند ،قادر به انجام هرکاری هستند و در برخی
موارد از طریق ارائه گواهی انحصار وراثت جعلی
و یا ارائه پاسخ استعالم جعلی از مراجع مختلف
جهت اعتمادسازی بیشتر ،وکالتنامه تام االختیار
در خصوص هرگونه نقل و انتقال و انجام معامالت
اخذ نموده و با سوءاستفاده از اختیارات اعطایی
در وکالتنامهها ،نسبت به تنظیم مبایعهنامههای
مجعول و یا تصاحب امالک دیگر موکلین (غیر از
ملک موضوع وکالت) اقدام میکردند.
نقش یک وکیل
وی یکی از اعضای گروه را یک وکیل دادگستری
اعالم کرد که خواهر رهبر شبکه نیز بوده است و اضافه
کرد :وی ضمن ارائه مشاوره و راهنمایی حقوقی و
تنظیم دادخواستها و لوایح حقوقی ،در برخی موارد
نیز مستقیما وکالت پروندههایی که خواهان آنها برادر
وی و یا سایر اعضاء شبکه بودند را به عهده داشته
است .عالی ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز
در ادامه با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده نیز
در ابتدا بدون شکایت شاکی خصوصی و با اعالم جرم
رئیس شعبه دادگاه و در راستای حمایت از حقوق
عامه آغاز شده تصریح کرد :تاکنون فقط پنج نفر از
 ۷۰مالک اراضی تصاحب شده ،در ضمن تحقیقات
شناسایی شده و اقدام به طرح شکایت کردهاند.
اتهامات متهمان
وی با بیان اینکه اتهام اعضای این شبکه ،جعل اسناد
عادی و رسمی ،استفاده از اسناد مجعول ،انتقال
امالک متعلق به غیر ،رشاء و ارتشاء و پولشویی است،
ادامه داد :این باند از سال  ۱۳۹۲تا ۱۳۹۸در شهرهای
کرج ،ساوجبالغ و نظرآباد امالک را از این طریق
شناسایی جعل و تصاحب میکردند؛ کیفرخواست
این  ۱۱متهم از دادسرای نظرآباد صادر و با توجه به
نوع اتهامات و شبکهای بودن جرایم جهت رسیدگی
و صدور حکم به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان
البرز ارجاع شده است.

ب�داشت و سالمت
دکتر «شهرام صیادی»:

عزاداریها در فضای باز برگزار شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت :الزم است
مراسم ایام محرم در فضاهای باز برگزار شود و
پروتکلها هم باید مانند سالهای گذشته به
هیئتها و مجموعههای فرهنگی ابالغ شود.
دکتر «شهرام صیادی» با اشاره به اینکه متاسفانه
مردم در مقایسه با چند ماه گذشته نسبت
به رعایت پروتکلهای بهداشتی سهل انگاری
میکنند ،اظهار کرد :با توجه به افزایش تعداد
بستریها ،تغییر رنگ بندی اغلب شهرها و باال
رفتن تعداد مراجعین سرپایی ،از مردم درخواست
میشود نسبت به تزریق دز یادآور و استفاده از
ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در مکانهای
پرتردد حساسیت الزم را به خرج دهند .وی با اشاره

به اینکه واجدین شرایطی که شش ماه از تزریق
دز قبلی واکسنشان میگذرد حتما باید نسبت به
دریافت دز یادآور اقدام کنند ،ابراز کرد :کسانی که
به تازگی به کرونا مبتال شدهاند هم چهارماه بعد از
بهبودی و کسانی که در معرض بیمار کرونایی قرار
دارند هم حداقل باید دو هفته صبر و بعد دز جدید
واکسن را تزریق کنند .خوشبختانه سبد واکسن
استان تکمیل است و واجدین شرایط با مراجعه به
نزدیک ترین مراکز تجمیعی و پایگاههای بهداشت
نسبت به تزریق کرونا اقدام کنند .وی با اشاره به
اینکه با همزمان با ماه محرم و فعالیت هیئتها
و دستههای عزاداری ،شاهد تجمع مردم در گوشه
و کنار شهر هستیم ،گفت :الزم است مراسم ایام

محرم در فضاهای باز برگزار شود و پروتکلها
هم باید مانند سالهای گذشته به هیئتها و
مجموعههای فرهنگی ابالغ شود.رئیس دانشگاه
علوم پزشکی البرز که با «ایسنا» گفتوگو می
کرد ،با با بیان اینکه در ماه محرم پخش نذورات
در سطح جامعه رواج دارد ،افزود :در زمان توزیع
نذری استفاده از ظروف یکبار مصرف و رعایت
فاصله گذاری بسیار اهمیت دارد.

فرهنگی
گزارش

رومنایی از «تفریق» در بخش مسابقه جشنواره تورنتو
چهل و هفتمین جشنواره تورنتو فهرست فیلمهای بخش مسابقه پلتفرم را اعالم کرد و فیلم «تفریق» به کارگردانی مانی حقیقی و تهیه کنندگی
مجیدمطلبینمایندهسینمایایراندراینبخشخواهدبود.جشنوارهتورنتوازمعتبرترینرویدادهایسینماییدنیاستکهبرایاولینبارفیلمی
از سینمای ایران را برای نمایش در بخش مسابقه پلتفورم انتخاب کرده است .ترانه علیدوستی و نوید محمدزاده نقشهای اصلی «تفریق» را بازی
میکنند.بهاینترتیبنویدمحمدزادهامسالموفقشدهتادربخشمسابقهس هجشنوارهمعتبر کن،ونیزوتورنتوبافیلمهایشحضورداشتهباشد.
«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

«بت گرل»؛ گرانترین فیلم بایگانی شده سینما
کمپانی برادران وارنر اعالم کرد فیلم «بَت گرل» را در
سالنهای سینما و سامانههای نمایش آنالین ،اکران
نخواهد کرد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از گاردین ،کمپانی برادران
وارنر-دیسکاوری بهطور غیرمنتظرهای اعالم کرد ،علیرغم
اینکه فیلمبرداری فیلم «بت گرل» به پایان رسیده و این
فیلم در مراحل نهایی پستولید قرار دارد ،اصال قصد نمایش
و اکران را ندارد .در این فیلم «لسلی گریس» در کنار بازیگرانی
همچون «جی .کی .سیمونز»« ،برندن فریزر»« ،جیکوب
اسکیپیو» و «مایکل کیتون» مقابل دوربین «عادل العربی»
و «بالل فالح» کارگردانان بلژیکی رفتهاند« .کیتون» در نقش
بتمن« ،گریس» در نقش قهرمان فیلم «باربارا گوردون»« ،جی
کی سیمونز» در نقش پدر باربارا« ،کمیسر گوردون» ،و «برندن
فریزر» در نقش «فایرفالی» شرور در این فیلم ظاهر شدهاند.
ساخت «بت گرل» در ابتدا سال  ۲۰۲۱به عنوان بخشی از یک
حرکت گستردهتر در کمپانی برادران وارنر برای ساخت فیلم
های بلند به طور خاص برای سرویسنمایش آنالین «HBO
 »Maxدر نظر گرفته شده بود اما این استودیو فیلمسازی
تائید کرده که این فیلم هرگز اکران نخواهد شد ،چه در سینما
و چه در «.»HBO Max
هالیوود ریپورتر اعالم کرده که بودجه ساخت این فیلم از
عوامل مهم در این تصمیم گیری بوده است ،زیرا هزینههای

ساخت با توجه به فیلمبراری در شرایط کرونایی به نزدیک
به  ۹۰میلیون دالر ( ۷۴.۱میلیون پوند) رسیده ،در حالی که
این بودجه از متوسط هزینه ساخت فیلمهای ابرقهرمانی
دی سی کمتر است و در نتیجه این فیلم چشمانداز ی
که تماشاگران از آثار دی سی انتظار داشتند را ندارد و
هزینههای خود را از محل اکران جبران نخواهد کرد .با
این حال ،نیویورک پست که نخستین بار خبر این ماجرا

ن
سی� و ت
تئا�

جشنواره

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :

به کارگردانی «احمد بهرامی»؛

با حکم «محمد سجادیان»؛

اجازه انتشار برای  ۴آلبوم و
مجوز دادن به  ۲۵تک آهنگ صادر شد

«شهر خاموش» امسال در
سینماهای ایران اکران میشود

معرفی هیات داوران چهارمین جشنواره
فیلم کوتاه «پاککن»

در تیر ماه  ۱۴۰۱دفتر موسیقی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی مجوز  ۲۵تک آهنگ ۴ ،آلبوم
موســیقی و  ۸اثر تصویری را صادر کرده اســت.
تمامــی تکآهنگهایی کــه در تیر مــاه مجوز
گرفتنــد در حوزه موســیقی پاپ بودنــد و از بین
آلبومهــای مجــوز گرفته در این مــاه ،یک آلبوم
موســیقی پاپ ۲ ،آلبوم موســیقی محلی و یک
آلبوم موسیقی کالسیک بوده است .برای این آثار
صرف ًا مجوز انتشار صادر شده و زمان انتشار آن در
اختیار مالک اثر است.
در ایــن ماه  ۴۰مجوز اجــرای صحنهای نیز صادر
شــد که  ۲۴اجرای آن به موســیقی پاپ ۲ ،اجرا
به موسیقی ســنتی ۶ ،اجرا به موسیقی تلفیقی،
 ۲اجرا به موســیقی محلی و  ۶اجرا به موســیقی
کالسیک اختصاص داشت .بدین ترتیب در چهار
ماه ابتدایی سال ،دفتر موسیقی مجوز  ۲۵آلبوم،
 ۱۰۵تــک آهنگ و  ۵۹آثــار تصویری و همچنین
 ۱۶۶اجــرای صحنــهای را صادر کرده اســت که با
این آمار ،مجموع دفعات اجرای صحنهای به ۳۹۶
اجرا رسید.

پروانــه نمایش فیلم ســینمایی شــهر خاموش
اثــر متفاوتی از ســینمای ایران بــه کارگردانی احمد
بهرامی صادر شــد .این فیلم سینمایی که رضا محقق
تهیهکنندگی آن را برعهده دارد با دریافت پروانه نمایش
از سازمان ســینمایی برای اکران در سالجاری آماده
میشود .باران کوثری ،علی باقری ،بابک کریمی ،بهزاد
دورانی ،محســن مهری دروی ،کریم و حبیب شراهی
برادران دوقلو از دیگر بازیگران شــهر خاموش هستند
که جلوی دوربین مسعود امینیتیرانی رفتهاند.
رضــا محقق تاکنــون مســتند نگاهی به آســمان و
فیلمهای ســینمایی او خوب سنگ میزند ،ممیرو،
ایرو و… را تهیــه کرده که از میان آثارش فیلم ممیرو
موفق به دریافت جایزه بزرگ بهترین فیلم از جشنواره
فیلم پوســان کره جنوبی و جایزه نتپک از جشــنواره
فیلم آســیا پاســیفیک شده اســت .همچنین فیلم
ســینمایی درب ساخته هادی محقق و تهیهکنندگی
رضا محقق سال  ۱۴۰۰در چهلمین جشنواره فیلم فجر
موفــق به دریافــت دیپلم افتخار جایــزه ویژه هیات
داوران شد .این فیلم به زودی در جشنواره های معتبر
جهانی شرکت خواهد کرد.

اعضای هیات داوران چهارمین دوره جشــنواره آنالین
فیلــم کوتاه «پاککن» معرفی شــدند .بــا حکم «محمد
سجادیان» -دبیر چهارمین دوره این رویداد -پانتهآ پناهیها
«سینماگر و بازیگر» ،بهرام عظیمی «کارگردان انیمیشن»،
مهرداد اســکویی «کارگــردان و مستندســاز» ،محمدباقر
قهرمانی «استاد دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران»
و حامد سلیما نزاده «منتقد ،استاد دانشگاه هنرهای برلین
 Udkو عضــو فدراســیون بینالمللی منتقدان فیلم جهان
(فیپرشــی)» داوری آثار بخش مسابقه چهارمین جشنواره
آنالین فیلم کوتاه «پاککن» را بر عهده دارند.
چهارمین دوره جشــنواره آنالین فیلــم کوتاه «پاککن»،
بــه دبیــری محمد ســجادیان با هدف فرهنگســازی و
آگاهیبخشی در مواجهه با تهدیدات و بحرانهای زیستی
با محوریت «تغییرات اقلیمی» و شعار «پژواک طبیعت»
با موضوعات مرتبط به حوزههای زیســتی در ســه بخش
داستانی ،مســتند و پویانمایی برگزار خواهد شد .نمایش
آثار و داوری چهارمین دوره جشنواره فیلم کوتاه «پاککن»
در دو بخش مردمی و تخصصی از  ۱تا  ۳۱شهریورماه ۱۴۰۱
به صورت آنالین و از طریق سایت جشنواره به نشانی www.
 erisff.comبرگزار خواهد شد.

ق
موسی�

فرهنگ و نه�

را منتشر کرد به نقل از یک منبع ناشناس گفته که بودجه
فیلم «بت گرل» در واقع از  ۱۰۰میلیون دالر فراتر رفته است
و این فیلم در طول نمایشهای اولیه آزمایشی آنقدر ضعیف
عمل کرده است که برادران وارنر تصمیم به کاهش ضررهای
خود گرفته است .این تصمیم به این معنی است که «بت
گرل» در میان گرانترین پروژههای سینمایی اکران نشده
تاریخ قرار میگیرد.

شرحی از خاطرات؛

«محمدعلی اسالمی ندوشن» چگونه از تعزیه یاد میکند؟

«محمدعلی اسالمی ندوشن» ضمن توصیفی که از «تعزیه» دارد ،در شرحی
زندگی یکنواختِ دِه ،ماه محرم جنب و جوشی
از خاطرات خود گفته بود« :در
ِ
مینهاد که بکلی با زمانهای دیگر متفاوت بود ».این نویسنده و چهره
ت امسال در  ۹۷سالگی در کانادا از دنیا رفت ،در جلد
فرهنگی که اردیبهش 
نخست کتاب «روزها» به خاطراتش از ماه محرم رجوع کرده و چنین نوشته
زندگی یکنواختِ دِه ،ماه محرم جنب و جوشی مینهاد که بکلی با
است« :در
ِ
زمانهای دیگر متفاوت بود .پُررنگترین خاطرهها را از محرم آن سالها دارم.

مجالس روضه و تعزیه برو بیا آغاز گردد و ساعتها
نه تنها آن بود که برای
ِ
پُر شود ،بلکه هدف و مفهومی در زندگی راه مییافت و همگی بر گِر ِد این
مفهوم گِرد میآمدند».
او در همین بخش از خاطراتش ،محرم را ماهی وصلکننده دانسته و آورده
است« :وقتی انسانهای یک جامعه بصورت دستهجمعی چیزی را دوست
بدارند ،یا چیزی را دشمن بدارند ،و چه تفاهم خاصی در میان آنها پدید
میآید که مایۀ تسالی خاطر است .بنابراین محرم ما ِه وصل کننده بود ،ماه
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کتاب و ادبیات

معرفی کتاب های «از قنات ملک
تا بغداد» و «امید و مقاومت»

«از قنات ملک تا بغداد» :در وجود سردار نامی و قهرمان
ما دو هویت یک شده است .هویت اسالمی و هویت
ایرانی چنان در هم تنیده است که هرگز تفکیک پذیر
نیست .سلیمانی ما ،شجاع ،با درایت ،وطن پرست و
نوع دوست است .دیانت و اخالص و تقوای او ،به همه
این خصوصیاتهای ارزشمند ،هدفی متعالی و اخالقی
و انسانی میدهد .شکلگیری و ظهور شخصیت شهید
قاسم سلیمانی حاصل دورة  63ساله است که از 20
اسفند  1335در منطقه جنوبی ایران و در میان ایل
سرفراز سلیمانی آغاز شده و در تاریخ  13دی ماه 1398
با شهادت به تکامل میرسد و او را در تاریخ ایران و
جهان ،به عنوان یک قهرمان ملی ،ماندگار میگرداند.
برای تاریخ و برای نسلهای فعلی و آینده باید بنویسیم
که سلیمانی که بود؟ و چه کرد؟ «روح اهلل اژدری» در
طی  10فصل از روایت و زمانه و زندگی شهید حاج قاسم
سلیمانی ،اطالعات بسیار عمیق و گسترده از نقش و
فعالیتهای این شهید در مبارزه با رژیم طاغوتی پهلوی،
حضور در دفاع مقدس ،فرماندهی نیروی قدس ،مبارزه با
اشرار در جنوب شرقی کشور ،مبارزه با گروههای تکفیری
و داعشی در عراق و سوریه و بهم ریختن محاسبات و
اقدامات رژیم شرور و مداخلهگر و استکباری آمریکا و
اسرائیل ارائه میدهد .این کتاب در قطع وزیری و 456
صفحه و با قیمت پشت جلد  100هزار تومان توسط
مؤسسه فرهنگی هنری قدروالیت در دست انتشار است.
«امید و مقاومت» :گروه تحقیق مؤسسه فرهنگی هنری
قدروالیت روایتهای رهبر معظم انقالب اسالمی در
خصوص سپهبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی را
در کتابی تحت عنوان «نماد امید و مقاومت» تدوین
و منتشر نموده است .در این کتاب ابتدا شخصیت و
خصوصیات بارز آن شهید از نگاه رهبر معظم انقالب
همچون :شجاعت و مقاومت ،تدبیر و درایت ،اخالص
و صدق ،انقالبیگری ،امید و اعتماد به نفس ،رعایت
حدود شرعی ،دشمن شناسی ،هوش و ذکاوت ،روحیة
فداکاری ،تالش خستگیناپذیر ،مطرح شده است.
سپس توصیفات رهبری از شهید سلیمانی مانند:
تبلور ارزشهای فرهنگی ایرانی ،قهرمان ملی ،مظهر
اقتدار ،ملی ترین ،امتی ترین ارائه گردیده است .مجموعه
این توصیفات در واقع بیان «مکتب شهید سلیمانی»
است که یک مدرسه برای الگوگیری و اقتدای جوانان
ایران و جهان به راه آن شهید عزیز است .این کتاب در
قطع رقعی در  146صفحه با قیمت  32هزار تومان توسط
مؤسسه فرهنگی هنری قدروالیت انتشار یافته است.

گرمی حضور ،تجدید دیدارها و بیدار کردن عواطف :دوست داشتن و گریستن
ِ
شخصی دنیوی آمیختن».
و کینهور شدن ،و همه اینها را با مصائب
ِ
محمدعلی اسالمی ندوشن در کتاب «دیروز ،امروز ،فردا» نیز به اینکه «تعزیه
چیست» پرداخته و نوشته« :تعزیه که نام دیگرش شبیه است ،چیست؟ یاد و
خاطره است ،ولی آنجا که اصل را از یاد ببرد ،محل تأمل میشود؛ شخص در
تعزیه مینشیند و بر مظلومیت امام حسین م یگِرید و بر سر و سینه میزند
ّ
قدمی
و شِ مر و
عبیداللهِ زیاد را لعن میکند ،ولی چه بسا که در همان چند ِ
ّ
او شِ مرها و عبیداللهها نشستهاند ،و او نهتنها با آنها کاری ندارد ،بلکه در
برابر آنان تعظیم و ُکرنش میکند ،هر بار که آب میخورد میگوید« :سالم بر
ّ
عبدالله و لعنت بر یزید» ،اما خو ِد او شیفته زوری است که
لب تشنه َات یا ابا
در دستِ وزرا و ُامرای یزید صفت است».
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یادداشت

مبب نقلوانتقاالت در آستانه استقالیل شدن
نشریه «آبوال» پرتغال درباره وضعیت محمد محبی در تیم سانتاکالرا نوشت« :باشگاه سانتاکالرا
تصمیم گرفته تعدادی از بازیکنان خود را به سایر تیمها قرض بدهد که محبی یکی از آنهاست.
این مهاجم  ۲۴ساله که تا سال  ۲۰۲۴با سانتاکالرا قرارداد دارد ،به ایران بازمیگردد تا به
استقالل ،قهرمان ایران ملحق شود .اکنون ریکاردو ساپینتو سرمربیگری این تیم را بر عهده دارد».

ورزشی

عملکرد  9ماهه وزیر ورزش و جوانان -دکتر حمید سجادی

آیا میتوان انتظار ایجاد تحولیاساسی در ورزشایران داشت؟
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آزاد اسالمی واحد اسالمشهر صورت پذیرفت ،مجموعا به ۳۶
شوجوانان
سرفصل خبری شامل تمامی فعالیتهای وزیر ورز 
در زمان مذکور برخوردیم که بهترین مدل بررسی آماری ،در
دستهبندی فعالیتها و شاخص فراوانی یا تعداد آنها در نظر
گرفته شد .فارغ از نگاه کمی ،با بررسی کیفی خروجی و
ماحصل اقدامات انجام شده در این بازه زمانی ،آنچه به کلی
مغفول مانده اقدامات موثر در راستای حل مشکالت انباشته
وزارتخانه ،گرهگشایی از خیل مشکالت موجود در ورزش
کشور و فقدان تصمیمسازی عملگرایانه در راستای برونرفت
از فریز شدن مدیریتی حاکم بر وزارتخانه است.
روزمرگی مدیریتی و محدود شدن عمده فعالیتهای
وزارتخانه به جلسات بدونبازده مشخص ،نمایشی از
اقدامات مشهود و به عبارتی اهم اقداماتی است که با
آبوتاب در اخبار وزارتخانه به چشم میخورد .نکته
دیگری که در این بررسی آماری خودنمایی میکند،
حضور حداقلی وزیر محترم در وزارتخانه متبوع خود
است تا جایی که بیش از هر وزیری یا بهعنوان

دستیار ویژه رئیس جمهور در سفر بوده (که گویا کممشغلهترین
فرد در کابینه است) و یا مشغول امور کماهمیتی است که در
اولویتبندیهای روز وزارتخانه با توجه به شرایط جایی ندارند.
جالب اینجاست که نهتنها سجادی برخالف شعار تحول ،حتی
ناتوان از برآورده کردن حداقلها است ،بلکه از اساسیترین امور
وزارتی و وظایف خود همچون تبیین و تصویب آییننامهها
غافل بوده و با عذر بدتر از گناه اذعان و اقرار میکند که من اصال
نمیدانستم باید آییننامه تصویب میکردیم! (تو خود حدیث
مفصل بخوان از این مجمل).
اینکه وزیر از انجام وظایف مشهود خود اظهار بیاطالعی
میکند ،به وضوح گویای آینده مشعشع وزارتی است که اغلب
جامعه کشور را در برمیگیرد .پر واضح است کیفیت و کمیت
شوجوانان در اختیار پژوهشکر و آماریست،
عملکرد وزیر ورز 
نبوده و نمودار فوق صرفا ترسیم هر آن چیزی است که فارغ
از شعارها و همچنین وعده وعیدها ،در مدیریتکالن ورزش
ایران رق م خورده است .سوال این است آیا با چنین عملکردی،
میتوان انتظار ایجاد تحولی اساسی در ورزش ایران را داشت؟
ادای احترام به شهدا

نزدیک به یکسال از رایاعتماد حداقلی نمایندگان مردم در
شوجوانان-
خانهملت به «سید حمید سجادی» -وزیر ورز 
جناب سجادی در مدت
میگذرد .در نگاهی اجمالی به عملکرد ِ
زمان تصدی مسئولیت وزارت ورزشوجوانان ،بهطور مشخص و
با استناد به مشاهدات عینی واقعیات ورزش ایران و همچنین
بررسی سرفصلهای برنامههای وعده داده شده و شاخصهای
عملکردی از نگاه آمار ،آنچه که از وزیری با تحصیالت و
سوابق ورزشی انتظار میرفت در محورهای مختلف
تحق ق نیافته است و بلکه انتصابات عجیب در
معاونتها ،ادارات کل و بخشهای کالن و
تاثیرگزار مدیریتی بهعالوه روزمرگی و فقدان
راهبردی مشخص در روند فعالیتهای این
وزارتخانه ،شرایط را از آنچه که بود به
آنچه که هست ،تنزل داده است.
در پژوهشی توصیفی و با
استناد به اخبار رسمی منتشر
شده در کانال رسمی اطالع
رسانی وزارت ورزشوجوانان
در خصوص وزیر در بازه
زمانی مرداد  ۱۴۰۰تا نیمه
اردیبهشت  ۱۴۰۱که توسط
گروهی از دانشجویان
تربیتبدنی دانشگاه
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امیدواری جامعه از انتخاب وزیری که از جنس ورزش
خیلی زود به یاس مبدل شد و نمایندگان مردم در مجلس
با کارت زرد خود به ضعفها ،کاستیها و سوء مدیریتها
در وزارت ورزش و جوانان مهر تایید زدند.
سال گذشته که رئیس جمهوری« ،حمید سجادی»
را بهعنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزشوجوانان به
مجلس معرفی کرد و با رای اعتماد نمایندگان مواجه
شد ،بارقه امید در دلها دمید .جامعه ورزش بعد از
مدتها مدیری ورزشی و متخصص و آشنا به کار
را در امور مدیریتی کنار خود دید .در همانمقطع،
نخبگان ،کارشناسان و متخصصان امر از انتخاب
ایشان استقبال کردند و بایدها و نبایدها به وی
گوشزد نمودند .اما متاسفانه تحمیل افراد مختلف از
سوی عناصر سیاسی جهت حضور در مناصب کلیدی
ورزش و محافظه کاری و توصیه پذیری وزیر دست
به دست هم داد و مدیریت ورزش را به بیراهه کشاند.
نفراتی که برای تصدی امور در حوزههای مختلف
از جمله معاونتهای ورزشی ،حقوقی ،فرهنگی و
امور جوانان ،شرکت توسعه و تجهیز و سرپرستی
برخی فدراسیونها به ایشان تحمیلشدند ،رفته رفته
استقالل و حاکمیت را از وزارت ورزش سلب کرد.
در هما ن ماههای اولیه بسیاری از نمایندگانمجلس
که به سجادی رای اعتماد داده بودند ،در جلسات
حضوری و نشستهای تخصصی به عملکرد ایشان
نقد جدی داشتند و داد ن کارتزرد و استیضاح را
امکانپذیر میدانستند .از گوشهوکنار میشنویم در
پنجششماهه گذشته ،موارد مهمی از تصمیمات
نادرست و ضعفها به وزیر منتقل شد و تذکرات الزم
به وی داده شد.
ناهماهنگی در معاونت ورزش قهرمانی بویژه در
مناقشه پوالدگر و دبیر و گماردن یامینپور در پست
مهم امور جوانان و گردننهادن به یکسری مدیران
تحمیلی را بایداز جمله دالیل دادن کارت زرد به وزیر
برشمرد و ...بهنظر میرسد سجادی برای حضور در
عرصهورزش و عبور از پروژه استیضاح کار سختی را
پیشرو داشته باشد .اعتماد کردن به مدیران داخل
وزارتخانه و متخصصان کار بلد ورزشی و اجتناب از
توصیهپذیری از عناصر سیاسی تنها راه برونرفت از
ن اقدام را نباید به دست زمان
اینمهلکه است .ای 
سپرد .باید شجاعت پیشه کرد و با یک حرکت انقالبی،
افراد ضعیف و نا آشنا به امور را برکنار و کار را به افراد
قابل ونخبه سپرد .سجادی در گامنخست الزم است به
عملکرد حوزه مدیریت و دفتر خود نگاهی واقعبینانه
داشته باشد و تغییراتی اساسی در این زمینه و
معاونت حقوقی و امور مجلس ایجاد کند .نظارت
دقیق بر عملکرد رؤسای فدراسیونها و رشتههایی که
بهصورت سرپرستی اداره میشود ،از اولویت خاصی
برخوردار است و ضروری است سرو سامانی به آن
داده شود .باید دید سجادی پس از دریافت اخطار
و کارتزرد از مجلس ،چگونه اقدام خواهد کرد و با
چه نگاهی و چه نوع اقداماتی ،نظر مثبت نمایندگان
مجلس را جلب میکند.
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نقل قول
«رئیس فدراسیون کشتی»:

کشتی در جهانی و المپیک شانس  ۳۲مدال دارد

«علیرضا دبیر» -رئیس فدراسیون کشتی -در جمع آزاد و
فرنگی کاران گفت :دوستان ما باید ثابت کنیم که به حق،
ورزش اول ایران هستیم و آقایی خود را به دنیا اعالم
کنیم .البته این کار با همدلی به وجود میآید و اینکه ما
آزاد و فرنگی هستیم را کنار بگذاریم ،چراکه همه ما یکی
هستیم و آن کشتی جمهوری اسالمی ایران و باید قدردان
باشیم که کشتی میتواند در  ۲۰وزن در رقابتهای جهانی
و  ۱۲وزن در رقابتهای المپیک شانس مدال داشته باشد.
به دنبال این نباشیم که خود را مطرح کنیم و کار باید برای
خدا باشد تا برکت کند و اگر روزی به دنبال این باشیم که
خودی نشان دهیم ،موفق نخواهیم شد.
کمتر از  ۴۰روز مانده به رقابتهای جهانی صربستان،
جلسهی علیرضا دبیر و اعضای کادرهای فنی تیمهای
ملی کشتی آزاد و فرنگی در محل فدراسیون کشتی برگزار
شد .رئیس فدراسیون کشتی گفت :من در فدراسیون
کشتی  ۲بزرگتر از خود دارم یکی محمد بنا و یکی
محسن کاوه که رابطهی ما مانند برادر بزرگ با برادر
کوچک است و نظر این  ۲نفر برای من خیلی قابل
احترام است .پس از این  ۲بزرگ ،حمید سوریان و پژمان
درستکار هستند که آنها نیز برای من قابل احترام و
عزیز هستند و این  ۴نفر در کنار من هستند و من در
همهی کارها از آنها مشورت میگیرم .علی محمدی نیز
به عنوان یک برادر کمک میکند و من قدردان زحمات
این عزیزان هستم.
کشتی آزاد و فرنگی جدا از هم نیستند
رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه همانطور که گفتم
کشتی آزاد و فرنگی را نباید از هم جدا بدانیم ،گفت:
محمد بنا فقط افتخار کشتی فرنگی نیست بلکه افتخار
کشتی ایران است ،همانطور که جهان پهلوان تختی،
حمید سوریان ،عباس جدیدی ،علیرضا حیدری ،امید
نوروزی ،قاسم رضایی ،برادران خادم ،حسن یزدانی و
برادران گرایی افتخار کشتی ایران هستند ،این تفکر

بسیار غلطی است که کشتی آزاد و فرنگی را با هم جدا
بدانیم و تا روزی که بنده در فدراسیون هستم ،کشتی
یکی است .بنده نیز هرکاری که بتوانم برای کشتی
انجام میدهم .از همهی شما میخواهم که پشت هم
باشید و در کارها هم با هم مشورت کنید و هم کمک؛
و اگر اتفاقی هم که افتاد به یکدیگر انتقال دهید تا
مشکل حل شود و دوست دارم که رفاقت جای رقابت
را بگیرد ،چرا که ما در اینجا رقیب نیستیم بلکه همه
یکی هستیم.
بنا و درستکار هیچ را برای خود نمیخواهند
دبیر گفت :من ایستاده ام که جلوی هرگونه استرس
و مشکلی را بگیرم تا شما بتوانید در آسایش و آرامش
تمرین کنید و انتظار دارم که شما نیز تمام تالش خود
را برای کسب بهترین نتیجه به کار ببندید .از محمد بنا
و پژمان درستکار ممنون هستم که هیچ چیز برای خود
نخواستند و هرچه خواستند برای مربیان و کشتی گیران
بوده و من نیز وظیفه دارم که درخواستهای آنها را
برآورده کنم.
کشتی گیران نباید وقت خود را صرف
فضای مجازی کنند
او با تاکید بر اینکه کشورهای مطرح کشتی در دنیا
امروز با آنالیز به موفقیت رسیده اند گفت :یک اتاق آنالیز
حرفهای در خانه کشتی شهید هادی آماده شده است
و االن وقت دیدن فیلم و آنالیز کردن است و کار را به
شب مسابقه نیاندازید .اکثر کشتی گیران دوست ندارند
که کشتیهایی که در آن باخته اند را ببنند ،اما از آنها
بخواهید که فیلم کشتی را ببنید تا بتوانند نقاط ضعف
را کاهش و نقاط قوت را افزایش دهند و این موضوع در
نتیجه گیری بسیار مهم است.
دبیر بحث دور کردن کشتی گیران از
استرس را بسیار مهم دانست و
گفت :بعد از تمرین کشتی گیران

را به حال خود رها نکنید تا سریع به اتاقهای خود بروند
و وقت خود را صرف فضای مجازی کنند .کشتی گیر
باید سختی و فشار تمرینات و استرس وارده را یکجا
خالی کند ،ما فضای سبز مناسب ،استخر و بازیهای
سالم را کمپ تیمهای ملی فراهم کرده ایم و از کشتی
گیران بخواهید که چند ساعت از وقت خود را برای
آن بگذارند ،ضمن اینکه فضا را طوری فراهم کنید که
برای صرف غذا یا میان وعده با هم باشند تا کمی از
استرسها و فشارهای روحی و روانی فاصله بگیرند.
سوریان :کشتی دنیا به سرعت در حال
پیشرفت است
«حمید سوریان» -نایب رئیس فدراسیون کشتی -گفت:
درست است که ما تمام تالش خود را میکنیم ،اما
بدانید که کشتی دنیا به سرعت در حال حرکت است
و ما را نیز به خوبی آنالیز میکنند .ما هم باید سرعت
خود را افزایش دهیم و کشتی آنها را به خوبی آنالیز و
تجزیه و تحلیل کنیم وگرنه جای خود را به سایر کشورها
خواهیم داد و این یک واقعیت است .دارنده  ۷مدال
طالی المپیک و جهان گفت:
برخی از کشورهای سرمایه
گذاری خوبی در کشتی
کرده اند و به واسطهی
علم روز و آنالیز کشتی به
موفقیت دست یافته اند،
کار ما بسیار سخت است،
اما میتوانیم موفق شویم به
شرطی که از تمامی ظرفیتها
استفاده الزم را داشته
باشیم.

ورزشی
داستان جلد

خداحافظی آخرین ابزمانده قرارداد ویلموتس از فوتبال ایران
دوره چهار ساله ریاست عبدالکاظم طالقانی در هیات فوتبال استان خوزستان در تاریخ  ۲۰خرداد به اتمام رسیده بود
و پس از گذشت حدود  ۵۰روز از این زمان در نهایت روز گذشته تکلیف این هیات با انتخاب سرپرست مشخص
شد .با این تفاسیر پس از برکناری حیدر بهاروند از ریاست سازمان لیگ و انتخاب جانشین برای طالقانی دیگر هیچ
یک از هشت عضو سابق هیات رئیسه فدراسیون که قرارداد ویلموتس را به امضاء رساندند سمتی در فوتبال ندارند.
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ِ
اسکواد غنی آبیها؛
عمق
در ِ
باب ِ

اســتقال ل ِ«ساپینتو» سهدفاعه میشود؟
دبیر تحریریه

سیستمِ بازی یکتیم ،در شعا ِع حرکتی بازیکنان و
ِ
وظایف آنها تعریف میشود که برگرفته از ابزار
شر ِح
استقالل «ریکاردو ساپینتو»
و اولویتهاست ،اما اینکه
ِ
تودوم چه شمایلی خواهد داشت و چه
در لیگِ بیس 
اهدافی را دنبال میکند ،در وهلهنخست به کیفیتش
بازمیگردد که چگونگی بهرهگیری از داشتههای تیم در
چارچوب تفکراتِ سرمربی و خواستههای باشگاه برای
تحقق آرمانهاست ،که میتواند -اینفصل -تکرا ِر قهرمانی
فصل گذشته در سط ِح
باشد ،آنهم در لیگی که نسبت به ِ
کیفی باالتری قرار خواهد داشت .استقالل پیشفصل
خوبی داشته ،آرام ،بدوندغدغه و با تمریناتِ پرفشار،
برنامهریزیشده و هدفمند ،از دروندروازه تا خطحمله
نیز ،ک موبیش اسکلتِ اصل ی تیمِ قهرمان حفظ شده
شدن انتقال محمد محبی و پایان فرآین ِد
و با نهایی ِ
تکمیل تیم با جذب اولویتهای نق لوانتقاالتی ،پروژهی
ِ
فصل باشگاه را هم باید قابلقبول قلمداد کرد که
پیش ِ
میتواند ضامن موفقیتِ آبیها هم شود ،اما پرسش
فصل
امروز ای 
ن است که ،آیا ایناستقالل ،نسبت به ِ
گذشته چهرهی متفاوتی خواهد داشت؟

ی�دداشت

عمق ترکیب استقالل بهخوبی تقویت شده ،در پستِ دورازه،
ِ
با حضور کاپیتان حسینی و رضایی جوان همچنان آرامش
حکمفرماست ،در دفا ِع وسط ،تمدی ِد سیلوا و عارف ،بازگشتِ
صاحب غنیترین
مرادمند و خرید حسینی ،استقالل را
ِ
انتخاب
خطدفاعی لیگ کرده ،در جناحراست ،صالح همچنان
ِ
جذب یکجانشین،
اول و آخر است و با جدایی وریا و عدم ِ
پای یامگا و رضا میرزایی را هم به سمتراست
بازخواهد کرد .در سمتِچپ نیز ،همانن ِد
فصل گذشته شاهد رقابتِ نزدیک جاللی و
سلمانی خواهیم بود ،اما کمربند خطمیانی،
با زو ِج زبیر و مهدیپور و اضافهشدن امید
حامدیفر و آرش رضاوند و تداوم حضور
روزبه و سعید مهری و آذری محکمتر
از گذشته است و نگرانی وجود

داشتن یامگا،
ندارد .جدایی حسینزاده اما ،با خرید محبی و
ِ
آمانوف و امیرعلی صادقی و اضافهشدن پیمان بابایی ،سجاد
شهباززاده ،رضا میرزایی ،عرفان باقری و امیرحسین زواری
چندان بهچشم نخواهد آمد ،گرچه اینترافیکِ جذاب ،انتخاب
هافبکتهاجمی و وینگرها را میتواند برای ساپینتو دشوار
پیکان خطحمله
کند ،هرچند ترافیکِ اصلی آبیها در نوک
ِ
خواهد بود ،جایی که پس از جدایی ژستد ،خرید کاوه رضایی،
داشتن ارسالن و رمضانی ،خطحملهی
شهباززاده و بابایی با
ِ
آبیها را شلوغتر و البته قدرتمندتر کرده و احتمال جدایی
یکیادو بازیکن در اینپست وجود دارد .بههرجهت،
استقالل با تمدید اکثر مهرههای تاثیرگذار فصل قبل
و چند خرید جدید ،توانسته اسکوا ِد غنی را برای لیگ
بیستودوم داشته باشد.
اما استقالل چند فصلیست که با

سهمدافع وسط بازی میکند ،اتفاقی که با حضور استراماچونی
در ایران کلید خورد و مجیدی ،ادامهدهندهی ایننوع سیستم
ِ
برخالف
شد ،گرچه اولویتِ بازی تدافعی تیمِ فرهاد ،استقالل را
تصور عموم بیشتر بهسمت بازی با پنجمدافع برد ،هرچند اگر
استقالل مدل ساپینتو هم بخواهد با اینچینش بازی کند،
ِ
بازی آن ،داشتههای مثبت تدافعی تیمِ مجیدی لحاظ
در ارائه ِ
میشود و برطرفسازی نقاطضعف گذشته -که ً
غالبا در فاز
تهاجم ی و بازیسازیست -در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سیستم سهدفاعه نوین اما ،نیازمند الزاماتی است ،در وهلهی
نخست سهمدافع میانی در اینچینش ،باید توانایی ساختِ
بازی و گردشتوپ را داشته باشند ،همچنین حفظِ نبضبازی
و جابهجایی و تحرک خطهافبک تیم نیز بسیار مورد اهمیت
ی عددی ایجاد کند ،در
است ،چرا که باید در میانهمیدان برتر 
فاز حمله نیزً ،
غالبا چینش بازیکنان با یکمهاجم هدف و
تمامکننده و دو وینگر دونده با قابلیتِ سرعت و جمعوباز شدن
استقالل ساپینتو با سیستمِ سهدفاعه
خواهد بود .حال اینکه
ِ
بازی کند ،از احتماالت است ،هرچند استقالل در اینفصل
ابزا ِر مناسبی برای ایننوع بازی دارد و موفقیتهای لیگ
بیستویک نیز ،میتواند سرمربی پرتغالی آبیها را به ادامهی
مسیرِ گذشته وادار کند ،البته با اصالحاتِ الزم .بههرجهت،
شرایط برای موفقیتِ استقالل ایدهآل بهنظر میرسد ،هرچند
تکرار قهرمانی همیشه دشوار است.

غوغای پول کثیف در فوتبال؛

فوتبال ایران در تســخیر دالالن و قمار بازان!
سید مهدی فاطمی

در وانفسای گرانی ،تورم و مشکالت پر شمار مردم که
زندگی را از همیشه برایشان سختتر کرده است ،عدهای
هستند که از کنار ورزش و به ویژه فوتبال درآمدهای
چند صد میلیونی و حتی چند ده میلیاردی دارند!
جمعی که همچون حلقههای زنجیر به هم پیوند
خورده و هیچکس جز معتمدینشان را به جمع خود
راه نمیدهند و به پشتوانه حضور بعضی نفراتشان ،در
مراکز قدرت ترکتازی کرده و با خیال راحت اسب سود
جویی و منفعت طلبی شان را میتازند و هیچ کس
جلو دارشان نیست که اگر بود امروز شاهد این وضعیت
شوم و اسفناک برای ورزش و فوتبالمان نبودیم .اگر تا
همین چندی پیش بزرگترین آسیب بر سالمت فوتبال
ما را مافیای داللی وارد میکرد ،امروز همان جماعت با
متدی پیشرفته و مهلکتر ،از طریق شرطبندی و قمار
به جان ورزش ایران افتادهاند! حاال نتایج ،داوریها
و حتی کوچکترین اتفاقات فوتبال مثل اوت ،کرنر،
پنالتی و اخطار و اخراج با هماهنگی و خواست آنان
شکل میگیرد!
پیشنهاد پرداخت رقمهایی چند صد میلیونی به داوران
بعضی مسابقات برای در آوردن بازی در شرایطی که شاید
درآمد یکسال داوری آنها به سختی به صد میلیون تومان
هم برسد قطعا وسوسه انگیز خواهد بود .دعوا بر سر
داشتن بازیکنان بیشتر در لیگهای مختلف و حتی پایه
نیز بر همین اساس رخ میدهد .شرط بندان روی اتفاقات
احتمالی با ضرایب باال قمار می کنند و نمایندگانشان در
داخل و خارج از زمین مسابقه مجری آن اتفاق میشوند
و اینگونه است که به سود سرشار و البته نا مشروع

میرسند! شرطبندی در دنیا طبق قوانین خاص خود صورت
می گیرد اما در ورژن داخلی بیشتر از اینکه شرط بندی
باشد گاوبندی و تبانی ست! این چنین است که هر از
چند گاهی اشتباهات عجیب بعضی بازیکنان ،مربیان
و تصمیمات غلط و تعجب برانگیز داوران را مشاهده
میکنیم و به حساب خطای سهوی انسانی میگذاریم؛
در حالیکه پشت آن اشتباهات ظاهرا ساده ،میلیونها و
میلیاردها پول خوابیده است!
در شرایطی که اسپانسرها تمایلی به حضور و حمایت از
فوتبال نشان نمیدهند سر و دست شکستن بعضیها برای
تیمداری در فوتبال و هزینه کردن میلیاردی برای آن در
لیگهای پایین و حتی پایه خیلی شگفت انگیز است اما
شگفت آورتر آنکه همین مدیر باشگاه با داخل شدن در
جریان شرط بندی ،همه هزینههای یک سال باشگاهداری
خود را فقط با تعیین نتیجه بیرون زمین یکی دو بازی
تیم خود به دست آورده و بقیه بازیها حکم سود را برایش
پیدا میکند! پولهای جا به جا شده در پروسه شرطبندی
در ایران اگر چه بیشتر به مرکزیت کشورهای ترکیه ،امارات،
قبرس ،آذربایجان ،بلژیک و بویژه شهرهای استانبول ،آالنیا،
دبی ،شارلوا و ...بوده است اما از درگاه اینترنتی داخلی
بهره برده و بدون همکاری سیستم مالی داخلی قادر به
پردازش چنین حجم باالیی از گردش مالی نیست .این
بدان معناست که دستهایی قوی دانسته یا ندانسته
در داخل ایران این جریان مخوف را حمایت و پشتیبانی
میکنند .سوال اینجاست که مالیات این پولها از چه
طریق پرداخت میشود؟!
متاسفانه فوتبال ایران شدیدا درگیر این پدیده زننده شده
و گویی ارادهای برای مبارزه با این جریان مخرب و نابودگر
وجود ندارد .مافیای داللی به شرط بندی هم ورود کرده و
چند سالیست که فاز تازهای از سود جویی و منفعت طلبی
را به اجرا گذاشته است .در این بین از حمایتهای پیدا و

پنهان بعضی قدرتمندان هم برخوردار است .این جریان نه
فقط در بین بازیکنان ،مربیان ،مدیران و مسوولین فوتبال
که در میان بعضی از اهالی رسانه ،مدیران و مجریان نیز
نفوذ پیدا کرده و بسیاری از چهرههای سرشناس را درگیر
خود کرده است .حضور برخی افراد تحت عنوان کارشناس
فوتبال در بعضی برنامههای ورزشی با هیچ متر و معیاری
قابل توجیه نیست .مگر آنکه پای مسائلی غیر فوتبالی
وسط باشد .به طور مشخص نمی توان گفت چه شخص
یا اشخاصی پشت چنین دعوت و دعوتهاییهستند اما
وقتی عمیق تر میشویم به همان جریان مخوف مشکوک
می شویم .همان که نفراتش حلقههای به هم پیوسته یک
زنجیرند! از این دست کارشناسان در تلویزیون کم ندیدهایم
که ای کاش یکی پیدا شود و دلیل فوتبالی شرکت چنین
نفراتی در تلویزیون را شفاف بیان کند!
مافیای داللی و چرایی ورودش به جریان شرطبندی و
قمار را میتوان از این زاویه دید که دیگر نقل و انتقاالت
بازیکنان و زد و بندهای رایج چشم و دل شان را سیر

نمیکرده از همین رو مسیرشان را به سمت و سوی
شرط بندی سوق داده تا ضریب اطمینان سود آوری و
مال اندوزیشان را باال برند! در این فوتبال ویلموتسها
و اسکوچیچها مهرههای پیاده بازی محسوب میشوند
اما گردانندگان اصلی بازی ،شطرنج بازانی قهار هستند
که باالترین مقامات ورزشی کشور را نیز به صرافت
دوسیه نویسی ،پای نامه یک انجمن غیر مرتبط با
ورزش برای انتخاب فالن سرمربی برای تیم ملی
میاندازند همان که تا امروز میلیاردها تومان از حق
فوتبال و ورزشمان را مثل هیوال بلعیده و هنوز هم سیر
نشده است .در میان این همه سرگردانی و بالتکلیفی
اعضای تیم ملی فوتبال و هواداران پر شمارش برای
حضور در جام جهانی جالب است که همه حضرات در
کمال آرامش به کار خود مشغول هستند .تیم ملی برنده
یا بازنده باشد برایشان فرقی نمیکند آنها مهرههای خود
را چیده اند .پس برنده اصلی اتفاقات پیرامون تیم ملی
در قطر هم آنها خواهند بود!
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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

عید سعید غدیر خم ،عید لبیک به دعوت حق و

دهه

برشیفتگان هدایت مبارک باد
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ماد رساستانالبرز

