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روزنامه

قیمت 3000 :تومان

روز گذشته استان البرز با بدرقه و تشییع پیکر پاک شهید واالمقام عباس آسمیه ،رنگوبوی کربال به خود گرفته بود .خانواده و جمعی از مردم شهیدپرور
البرز روز چهارشنبه  ۱۲مردادماه  ۱۴۰۱همزمان با هفتمینروز از ماهمحرم ،شهید مدافع حرم عباس آسمیه را زیارت و در میان حزن و اندوهی مثالزدنی ،با
وی وداع کردند .مراسم وداع مردم با اینشهید واالمقام در شهرستان فردیس ،صبح روز گذشته از مقابل مسجد جامع فلکه چهارم تا مصالی امام خمینی(ره)
اینشهرستان برگزار شد و سپس همزمان با نماز مغرب و عشا ،مراسم وداع با پیکر مطهر اینشهید در مسجد جامع حضرت ابوالفضل(ع) واقع در باغستان
غربی برگزار و سپس پیک ِر پاک وی به معراج شهدای هیأت انصاراالمام رزمندگان کرج واقع در میدان والفجر منتقل شد .پیکر شهید عباس آسمیه ،صبح امروز
شنبه  ۱۵مرداد ماه -از ساعت  9صبح از حسینیه عاشقان ثاراهلل(ع) کانون شهید سبحانی کرج به سمت امامزاده محمد(ع) تشییع و سپس در گلزار شهدایاینآستان مقدس به خاک سپرده میشود .شایان ذکر است؛ شهید عباس آسمیه روز دوشنبه  ۲۱دیماه سال  ۱۳۹۴در دفاع از حرمین شرفین توسط نیروهای
تکفیری و در سن  ۲۶سالگی در منطقه خانطومان سوریه به مقام واالی شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش پس از هفتسال شناسایی و به وطن بازگشت.
عکس :خبرگزاری فارس

در وصف «شهرداری»؛

پیکر پاک شهید مدافع حرم «عباسآسمیه»تشییع شد

تکامل تدریجی از شهر فروشی
تا شهر دزدی؟!

مردم شهیدپرور استان البرز؛
در حضور پرشور
ِ

«ما مســئولیم»...

عباس حزباللهی که ذبیح هللا شد
ِ

عاشورا و تکلیف خبرنگاران
در جهاد تبیین؛

مناسبت سالروز شهادت سرلشکر خلبان «عباس بابایی»؛
به
ِ

2

روزنامه
شماره  - 1081شنبه  15مرداد 1401

دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویـــژه «ســـید کمال قریشـــی»
اولیـــن شـــهید تـــرور شـــهرکـــرج کـــه در  ۱۴مرداد مـــاه  ۱۳۶۰توســـط
منافقان کوردل به مقام شـــامخ شـــهادت نائل گشـــت را گرامی می دارد.

سرمقاله

 ۱۴پاسخ به یکپرسش؛
آيا «علم» و «معرفت»
با هم تفاوت دارند؟

محمدعلی قره

دکتری علوم ورزشی و فلسفه

سئوال :آيا علم و معرفت با هم تفاوت دارند؟
علم -1 :علم اطالع از چيزى است كه ما نمىدانستيم و بر
اساس تجربه به آن دست يافتيم -٢ .علم ،مىتواند در زندگى ما،
مفيدّ ،
مضر ،يا خنثى باشد -٣ .هر چيزى كه علم شد ،چارچوبى
محدود ،برايش مع ّين مىگردد -٤.علم ابتدا به ساكن خلق
نمىشود بلكه ،دنباله علوم و تجربيات قبلى ،محقق و پژوهشگر
است -٥ .علم فن است ،قابل درك براى عام است ،ابزار شناختش
حواس انسان است ،حسب رابطه علت و معلولى قابل اثبات
مىگردد -٦ .اطالعات علمى نمىتوانند به انسان آرامش بدهند.
 -٧اثر بخشى علم در محدوده دنيا و وابسته به عوامل مادى
است -٨ .علم قدرت ايجاد انگيزه و اراده اجرا در انسان را ندارد.
 -٩علم دستاورد مغزى انسان است - ١٠ .علم در ذهن ساكن و
اگر بكار گرفته نشود ،به تدربج فراموش مىگردد -١١ .علم لطافت،
هنر و روح ندارد ،منجمد و خشك است ،وابسته به فرهنگ و
ارزشها نيست -١٢ .علم به انسان سرعت ،قدرت ،زمان و آسايش
مىدهد ،اما نمىتواند راه رهائى ،آزادى و آرامش را به انسان
نشان دهد -١٣ .علم بمانند خر فقط مىتواند ،جلوى پايش را
ببيند -١٤ .علم مقصد ندارد.
معرفت -١ :معرفت ،شناخت بهعالوه باور است كه با استفاده
از علوم به حكمت و هنر تبديل مىشود.
 -٢گستره شناخت معرفتى و اثر بخشى آن :نامحدود است -٣ .هر
معرفتى در كل جهان ،منحصر به فرد است ،همتا ندارد و قابلفهم
مشترك بين آحاد عوام و حتى خواص هم نيست -٤ .معرفت
دستاورد شناختى و دلى و روحى انسان است و از بيرون وارد وجود
انسان مىگردد و در ارتباط با فرهنگ و ارزش هاى متعالى است.
 -٥معرفت حاكم بر علم است ،معيار ارزشيابى علم است و ابزارى
براى تعميق شناخت در انسان است -٦ .تبديل معرفت به شوق،
انگيزه ،اجرا و اراده و عمل بهسادگى صورت مىپذيرد -٧ .سرعت
معرفت مىتواند از زمان عبور كند و آينده را نزد امروز بياورد-٨ .
معرفت ،لطيف است ،جان دارد و به علم خط مىدهد -٩ .معرفت،
بمانند شتر ،دور را مىبيند .آيندهنگر و برنامهريز است -١٠ .معرفت
زيباست ،آزاد و نشاطآور است و توان پرواز و عبور از دنيا را دارد.
 -١١معرفت راه استفاده يا عدم نياز به علم خاصى را نشان مىدهد.
 -١٢معرفت ،سكاندار علم است -١٣ .معرفت يك باو ِر هميشه زنده
است و فراموش نمىشود -١٤ .معرفت مقصد دارد.

ِ
مناسبت سالروز شهادت سرلشکر خلبان «عباس بابایی»؛
به

رضا شاعری

باذناهلل....
ً
قطعا بازنشسته شده بود و  ۷۲سال
حاال اگر بود
داشت ،امروز به ظاهر در دنیای مادی ما نیست و
 ۱۵مرداد  ۱۳۶۶در  ۳۷سالگی خلعت شهادت بر تن
کرد ۳۷ .سال یا  ۷۲سال خیلی فرقی نمیکند مهم
این است که «عباس بابایی» آنقدر آدم حسابی بوده
که بهنظرم حتی اگر تا امروز هم زنده میماند ،آخرش
حتما شهید میشد ،شاید قدری دیرتر ،شاید قدری
زودتر ...فقط اگر بود ،دنیای ما و نسل ما وجود شهید
زندهای مثل او را بیشتر درک میکرد...
ب و خاک
شهداء برای همه ما عزیز هستند اما خب آ 
و تبار و نیاکان عناصری هستند که آدمها را بیشتر به
خود وابسته و دلبسته میکنند ،گویی یک کشش و
احترام بیشتر و خاصتری ناخودآگاه به آن دیار داری،
حتی اگر پدر و پدربزرگت  ۸۰سال پیش از قزوین به
گوشهای از پایتخت هجرت کرده باشند .البته عبارت
مشهوری هست ،که میگوید «شرف المکان بالمکین»
یعنی هر جایگاه و مکانی به خاطر بزرگان و انسانهایی
که در آن زیسته و خفتهاند عزیز و محترم است و
شرافت دارد ،شهید عباس بابایی اهل دیار قزوین است
از این رو ارادتم به او دو چندان است .اما خب با تاسی
به اینعبارت مشهور وجود بزرگی همچون او در این
شهر به وزانت و بزرگی آن دیار ً
قطعا اضافه خواهد کرد.
اما چند برش مهم در زندگی شهید بابایی خاصه
غیرتمندی دینیاش بسیار مرا تحت تاثیر قرار داده
است ،یکی همین که ،وقتی برای تحصیل به آمریکا
رفته بود یکی از هماتاقیهایش که ایرانی هم نبود،
ً
عموما مشروبات الکلی مصرف میکرد ،عباس با نخی
محدودهای برای او تعیین کرده بود ،البته همان فرد
بعد از مدتی موانست با عباس بابایی ترک عادت کرده
بود .امیر خلبان «روحالدین ابوطالبی» -دوست شهید
بابایی -در این خصوص گفته است« :من با کمال
شگفتی دیدم که عکسهای هنرپیشهها از دیوار
برداشته شده بود و از بطریهای مشروبات خارجی

هم اثری نبود .عباس گفت :دیگر احتیاجی به نخ
نیست؛ چون دوستمان با ما یکی شده»...
عباس سالها بود که نفس خود را قربانی کرده بود۱۵ ،
مرداد  ۶۶در آستانه عید قربان ،حاال نوبت به جان دادن
است و رسیدن به محبوب .صدا در کابین طنینانداز است
عباس جان ،حاجی ،اما صدایی نمیآید .هواپیما مورد
اصابت گلولههای تیربار ضد هوایی قرار گرفته و گلوله
حنجره شهید بابایی را پاره کرده است تا در روز عید قربان ،در
سن ۳۷سالگی «ذبیحاهلل» شود .و اما صحنه تدفین شهید
بابایی ،از آن صحنههایی است که بهنظرم باید بگذاریم یک
جایی جلوی چشمانمان ،تا هر چند وقت یکبار بر آن خیره
شویم ،لحظهای که پدر بزرگوار شهید بابایی میآید بر بالین
فرزند شهیدش ،بند کفن را باز میکند تا پای جوانش را
ببوسد ،اینصحنهها را باید قاب گرفت ...باید گذاشت یک
گوشهای تا همه عالم آن را ببینند.
رهبر معظم انقالب اسالمی نیز چندینبار از شخصیت
او تعریفهایی خاص کرده است ،تعریفهایی که

«سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی»:

«عضو کمیته علمی کشوری کرونا» پاسخ داد؛
چرا مرگ و میر کرونایی زیاد شد؟
روز گذشته دکتر «مجید مختاری» -عضو کمیته علمی کشوری
کرونا -گفت :در حال حاضر مرگ و میرهای کرونایی نه بخاطر رفتار
ویروس بلکه بخاطر سایر بیماریها و ابتال به کووید ۱۹در افراد
مستعد که در بیمارستانها بستری و در این مراکز به کرونا مبتال
می شوند ،مقداری افزایش یافته است .تاثیر واکسن های موجود
در کاهش ابتال به فرم شدید بیماری ،بستری در بخش های عادی،
مراقبت های ویژه و مرگ و میر ناشی از کرونا ثابت شده بنابراین
تشکیک در مورد تاثیرگذاری واکسن کرونا ،ظلم به بشریت است.
عضو کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه در مطالعات
مختلف با مطالعات بسیار پیچیده ریاضی نشان داده شده که
اگر واکسن کرونا نبود ،مرگ و میر بیماران کرونا بسیار زیاد بود،
افزود :در یک مطالعه اخیرا مشخص شد که اگر جمعیت دنیا بر
اساس توصیه های سازمان جهانی بهداشت در زمان غلبه واریانت
دلتا ۴۰ ،درصد واکسینه شده بودند ،می توانست از مرگ و میر ۲۰
میلیون نفر جلوگیری کند.

داستان جلد

عباسِ حزبال ّلهی که ذبیحهللا شد

حقوق و قضا

بهداشت و سالمت

خبر

با افزایش جریمهها

نشان از عظمت و بزرگی آن مرد الهی داشته است،
ایشان میفرمایند« :در میان رزمندگان شهید بابایی
یک انسان بزرگ و یک چهره ماندگار و فراموشنشدنی
است .سال  ۱۳۶۱شهید بابایی را که جوان «حزب ّ
اللهی»
بود ،گذاشتیم فرمانده پایگاه هشتم شکاری اصفهان؛
 ...بنا بود او این پایگاه را اداره کند؛ کار سختی بود.
دل همه میلرزید؛ دل خود من هم که اصرار داشتم،
میلرزید که آیا میتواند؟! اما توانست ...او یک انسان
ً
واقعا مؤمن و پرهیزگار و صادق و صالح بود».
عباس شهید در برشی از وصیت نامه اش نوشته است:
ِ
«در این دنیا فقط پاكی ،صداقت ،ایمان ،محبت به مردم،
جان دادن در راه وطن و عبادت باقی میماند ...همیشه
بخاطرت این كلمات بسیار شیرین و پر ارزش را بسپار،
كسی كه به پدر و مادرش احترام بگذارد ،یعنی طوری
با آنها رفتار كند كه رضایت آنها را جلب نماید ،همیشه
پیش خداوند عزیز بوده و در زندگی خوشبخت خواهد
بود ».چه خوشبخت بودی آقای عباس جان بابایی...

حوادث و انتظایم
«سخنگوی فراجا» تشریح کرد؛

نحوه ســفر به عتبات در ایام

دیگر تخلف به صرفه نیســت

تاســوعا و عاشورای حسینی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت :با افزایش میزان
مجازات که به تصویب سران سه قوه رسیده ،بعید است که برای
کسی صرفه داشته باشد که تخلف کند .به عنوان مثال اگر کسی
کاالیی را احتکار کند عالوه الزام به عرضه تمام کاال به مردم قبال به
میزان  ۷۰درصد ارزش کاال محکوم میشد که این محکومیت االن
پنج برابر شده و به  ۳۵۰درصد ارزش کاال محکوم میشود .هیچ آدم
عاقلی حاضر نیست کاالیی را احتکار کند و  ۳۵۰درصد ارزش کاال
جریمه بدهد و به نظر بنده ،تغییرات ایجاد شده در میزان جریمهها
تاثیر گذار است و امیدوارم شاهد این گونه تخلفات نباشیم و
وضعیت بهتر شود.
شایان ذکر است؛ اردیبهشت ماه امسال بود که با هدف کنترل بازار
و پس از پیشنهاد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به نشست
سران قوا ،رؤسای سه قوه اختیارات سازمان تعزیرات را افزایش
دادند .همچنین سخنگوی دولت هم خبر داده بود با مصوبه
جدید سران قوا مبنی بر پنج برابر شدن مجازاتهای تعزیراتی ،با
گرانفروشی قاطعتر برخورد میشود.

سخنگوی فراجا تمهیدات پلیس برای سفر به عتبات در ایام
تاسوعا و عاشورای حسینی را تشریح کرد .سردار «حاجيان» اظهار
كرد :انتظامی کل کشور با توجه به نزدیکی به ایام تاسوعا و
عاشورای حسینی از چندین روز قبل تمهیدات خود در مرزهای
زمینی برای سفر به کشور عراق را افزایش داده است و ارائه خدمات
به زائران عتبات عالیات را آغاز کرده است .افرادی که متقاضی سفر
به کشور عراق هستند باید حتما گذرنامه معتبر داشته باشند .طبق
توافق صورت گرفته در مورد لغو رواديد میان ایران و عراق افراد
بدون اخذ ویزا میتوانند به کشور عراق سفر کنند.
سخنگوی انتظامی کل کشور اضافه کرد :زائران عتبات میتوانند
هم به صورت کاروانی و هم به صورت فردی از مرزها عبور کرده
و وارد کشور عراق شوند .در حال حاضر خدمات پلیس در مرزها
به زائران ارائه میشود و تا کنون نیز مشکل خاصی در این زمینه
نداشتیم .به طورکلی میتوان گفت که روزانه بیش از هشت تا
 ۱۰هزار نفر در مرزها تردد دارند و از خدمات انتظامی کل کشور
استفاده میکنند.

اجتماعی
ی�دداشت

آخرین آمار تلفات سیلهای اخیر
«پیرحسین کولیوند» -رئیس جمعیت هالل احمر -درباره آخرین آمار تلفات سیل گفت :در مجموع در کل کشور  ۹۰نفر جان خود
را از دست دادند و  ۸نفر نیز مفقود شدهاند .عملیات جستوجو همچنان ادامه دارد و عملیات امداد در بیشتر استانها تمام
شده است .در این مدت  ۱۴۰۰تیم عملیاتی واکنش سریع و آموزشدیده پای کار بودند .کسی که میخواهد وارد میدان شود
باید آموزشدیده باشد .در امامزاده داوود از رودخانه تا خود پرتگاه تیم امدادگران حضور داشتند و جستوجو را انجام میدادند.
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گزارش

باب پدیده «کنکور» و شکاف طبقاتی؛
در ِ

چرخه پلی ِد کاهش امکانات آموزشی و افزایش فقر
سارا نصرتی

اینروزها بحث کنکور سراری داغ است .در مصوبه
شورای عالی انقالب فرهنگی آمده است ۶۰ ،درصد
سهم سنجش توان علمی دانشآموزان نیز بر اساس
سوابق تحصیلی سهسال آخر دبیرستان آنان تعیین
میشود .با اینمصوبه ،سنجش داوطلبان برای ورود
به دانشگاه به دو بخش تقسیم میشود که یکبخش
مربوط به سوابق تحصیلی و یکبخش مربوط به
کنکور است.
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
شورای عالی انقالب فرهنگی دالیل مختلفی برای
این تغییرات اعالم کرده که از جمله مهمترین آن
نادیده گرفتهشدن بسیاری از جنبهها نظیر سطوح
یادگیری در مدارس (اعم از بهیاد سپردن ،فهمیدن
و بهکارگیری مطالب) بهدلیل اضطراب کنکور و
ایجاد نگرانیهای فراوان در بین خانوادهها برای
قبولی فرزندانشان بود .اما در این میان موضوع
تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور به محل مناقشه
داوطلبان و مسئوالن آموزش عالی و قانونگذاران
و سیاستگذاران بدل شده است .از دیدگاه برخی
از کارشناسان افزایش سهم سوابق تحصیلی باعث
افزایش نقش مدرسهها ،کاهش استرس داوطلبان
کنکور و شکست مافیای کنکور میشود و از سوی
دیگر مخالفان نیز معتقدند طرح جدید کنکور دارای
ایرادات جدی بوده و در صورت عدم لغو یا تصحیح،
اثرات بسیار زیانباری بر آموزش کشور خواهد داشت.
با وجود این مصوبات و تغییرات این چنینی
تغییری در عدالت آموزشی ایجاد نخواهد شد چرا
که این تغییرات میدان رقابت را از موسسات آموزش
عالی به سمت آموزش و پرورش سوق میدهد و
پای مافیای کنکور به این عرصه نیز باز خواهد شد.
متاسفانه اهمیت سوابق تحصیلی نشان از عدم
توازن در آموزش و پرورش است.
در چند سال گذشته آمار رتبههای برتر نشان داده
است که دارندگان رتبههای برتر ً
غالبا در مدارس
غیرانتفاعی تحصیل کردهاند و برای کسب معدلهای

باال بهترین امکانات آموزشی را در اختیار داشته اند.
این در حالی است که در دهه گذشته ،دارندگان
ً
بعضا
رتبههای برتر کنکور از شهرهای دور افتاده و
روستاهایمرزی بودند و تنها با اتکا با نمره کنکور
خود توانسته بودند در شهرهای بزرگ و دانشگاههای
بزرگ و رشتههای خوب قبول شوند .همچنین قانون
جدید برگزاری کنکور موجب میشود دانش آموزان
مناطق محروم که از امکانات آموزشی کمتری
برخوردار هستند و ممکن است معدلهای سال
آخر دبیرستان آنها هم تحت تأثیر شرایط آموزشی
خوب نباشد ،نتوانند در رشتههای مورد عالقه خود
در دانشگاههای بزرگ قبول شوند .یقینا افزایش
سهم سوابق تحصیلی ،چند مرحلهای شدن ،شرط
معدل بودن رشته و دانشگاه ،همه اینها تغییری در
محتوای کنکور ایجاد نکرده است بلکه تنها تغییر در
فرم است .باید توجه کرد که تغییر فرم از معضالت
اصلی کنکور نمیکاهد بلکه باید هر تغییری که
قرار است اتفاق بیفتد در محتوا باشد هر شکلی از
تغییر فرم میدان مافیای کنکور را توسعه داده و
وضعیتش را بهتر میکند ،چون میدان دست مافیا
است ،از این رو تا مافیا جمع نشود همه این تغییر
فرمها به نفع مافیا است .باید دید این تغییر فرمها
چه تاثیری در برابری آموزش ایجاد میکند و دانش
آموزان با شرایط مالی ضعیف هم آیا میتوانند از

این تغییرات بهره ببرند.
از این رو افزایش سهم سوابق تحصیلی در کنکور
نه تنها کمکی به عدالت آموزشی نمیکند بلکه بر
نابرابریهای موجود خواهد افزود .شوربختانه با این
مصوبه و کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی
سال دهم ،یازدهم و دوازدهم ،دانش آموزان برای
کسب آموزش عالی ،از سنین پایین تر به کیفیت
آموزشی بهتر نیازمند می شوند که الزمه آن ورود به
مدارس پولی و آموزشگاه های خصوصی است که
اکثریت خانواده ها توان پرداخت هزینه های آن را
ندارند .از سوی دیگر ،داوطلبان برای افزایش نمرات
نهایی خود باید در امتحانات ترمیم معدل (ترمیم
سوابق تحصیلی) شرکت کنند که این امتحانات نیز
بار مالی باالیی به داوطلبان و خانواده های آنان
تحمیل خواهد کرد .بنابراین با شیوع نمره گرایی
و به تبع آن پرداخت هزینه از سوی خانواده های
غنی و در مقابل آن ،جاماندن خانواده های فقیر ،
شاهد تعمیق بیعدالتی و شکاف طبقاتی در جامعه
خواهیم بود .سخن پایانی؛ اقتصاد توسعه مهمترین
ابزار برای حذف فقر و کاهش نابرابری را ،بهبود تعلیم
و یکسانسازی امکانات آموزشی برای همه مردم می
داند .این مصوبه درست عکس این هدف را محقق
می کند و چرخه پلید افزایش فقر ،کاهش امکانات
آموزشی ،افزایش فقر را در پی دارد.

راه و مسکن

«رستم قاسمی» بانکهای خاطی در پرداخت وام مسکن را تهدید کرد؛

وزیر شهرسازی با بیان اینکه اگر بانکها
تعهدات خودشان را در زمینه تسهیالت مسکن
انجام ندهند ،طبق قانون اقدام میکنیم ،گفت:
قانون برای بانکهایی که به تکلیف خودشان
عمل نکنند جریمهای برابر ۲۰درصد تعهد انجام
نشده ،پیش بینی کرده است.
«رستم قاسمی» -وزیر راه و شهرسازی -در
رابطه با احتمال تشکیل پرونده قضایی
برای بانکهای مستنکف از اجرای ماده
( )4قانون جهش تولید مسکن در خصوص
پرداخت حداقل  20درصد از تسهیالت
پرداختی به بخش مسکن،
گفت :حتما اگر بانکها
تعهدات خودشان را انجام
ندهند طبق قانون اقدام
میکنیم.
وزیر راه و شهرسازی
در گفتوگو با خانه

شکایت میکنیم!
ملت در رابطه با عدم همکاری تعدادی از
بانکها برای پرداخت تسهیالت اضافه کرد:
تعدادی از بانکها همکاری میکنند مانند بانک
مسکن که به تمام تعهدات خود در این حوزه
عمل کرده است ،اما قانون برای بانکهایی که
همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل
نکنند جریمهای برابر 20درصد تعهد
انجام نشده ،پیش بینی کرده است.
براساس این گزارش ،طبق ماده ( )4
قانون جهش تولید مسکن؛ بانکها
و مؤسسات اعتباری مکلفند حداقل
بیست درصد( )%20از تسهیالت
پرداختی نظام بانکی در
هر سال را با نرخ سود
مصوب شورای پول
و اعتبار به
بخش مسکن
ا ختصا ص

دهند ،به صورتی که در سال اول اجرای قانون
از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد
لایر تسهیالت برای واحدهای موضوع این
قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز
حداقل منابع تسهیالتی مذکور با افزایش درصد
صدرالذکر مطابق با نرخ تورم ساالنه افزایش
یابد.
مجلس شورای اسالمی در قانون جهش تولید و
تامین مسکن ضمانت اجرایی این ماده قانونی
را نیز در تبصره ( )5این ماده پیش بینی کرده
که مطابق با آن؛ سازمان امور مالیاتی کشور
موظف بوده در صورت عدم رعایت موضوع این
ماده ،در قالب بودجه سنواتی ،مالیاتی برابر
بیست درصد( )%20تعهد انجام نشده را از بانکها
و مؤسسات اعتباری مستنکف ،أخذ و به خزانه
داری کل کشور واریز نماید .این مبلغ صددرصد
( )%100تخصیص یافته تلقی و به حساب
صندوق ملی مسکن واریز میشود.

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

پرواز قیمتها در یکسال اخیر
آمار ها نشان می دهد تورم نقطه به نقطه روغن در تیر ماه
 ۳۲۷درصد بوده که سهم بیشتر این افزایش متأثر از جهش
قیمتی این کاال در خرداد ماه بوده است.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از خبرآنالین؛ تورم اقالم
خوراکی در دو ماه اخیر بسیار باال بوده ،به گونه ای تورم
ماهانه خوراکی ها ،آشامیدنی ها و دخانیات در خرداد ماه
امسال بالغ بر  ۲۵درصد به ثبت رسیده است ،با وجود اینکه
اکنون این نرخ در تیر ماه کمی تعدیل شده و به  ۵.۷درصد
رسیده ،اما هنوز هم در زمره تورم های باالی ماهانه محسوب
می شود .به همین جهت در خرداد و تیر ماه ،الخصوص در
خرداد شاهد افزایش شدید قیمت کاال های خوراکی اساسی
بوده ایم .به عنوان مثال تورم ماهانه روغن در خرداد حدود
 ۲۵۰درصد برآورد شده ،به بیان ساده تر تنها در عرض یکماه
قیمت روغن  ۳.۵برابر شده است.
علت عمده تورم این کاال ها در دو ماه اخیر ،سیاست اصالح
قیمت کاال های اساسی دانشته شده ،این جراحی اقتصادی
دولت باعث شد تا قیمت چند قلم از کاال جهش داشته باشد،
البته این افزایش قیمت تنها به این چند قلم ختم نشد و
سایر کاال ها نیر به دنبال آن جهش قیمت را تجربه کردند.
البته در تیر ماه تا حدودی زیادی تورم این اقالم کاهش
یافته ،اما همچنان تورم نقطه به نقطه کاالهای اساسی
خوراکی روندی صعودی دارد .در این گزارش به بررسی تورم
ماهانه و نقطه به نقطه کاالهای اساسی در تیر ماه ۱۴۰۱
پرداخته شده است.
رشد  ۴برابری قیمت روغن
تورم نقطه به نقطه روغن مایع در تیر ماه  ۳۲۷.۵درصد برآورد
شده ،به بیان دیگر قیمت روغن در تیر امسال نسبت به تیر سال
گذشته  ۴.۳برابر شده است .این تورم باالترین تورم رقم خورده
در میان تمامی کاال های اساسی محسوب می شود ،در جایگاه
دوم نیز روغن جامد قرار دارد .بررسی ها نشان اوج گرانی روغن
متآثر از چند ماه اخیر بوده و با سیاست حذف ارز ترجیحی
این اتفاق رخ داده است .البته با توجه به اینکه اوکراین و
روسیه تامین کننده قسمت عمده از نیاز دانه های روغنی جهان
هستند ،جنگ میان این دو کشور باعث شده تا تولید روغن با
مشکل مواجه شود و قیمت این کاال افزایش یابد.
برنج ایرانی نیز در زمره کاال هایی قرار دارد که در یکسال گذشته
تورم بسیار باالیی را تجربه کرده ،تورم نقطه به نقطه این کاال
در تیر ماه بالغ بر  ۱۸۸درصد برآورد شده است .اما تورم برنج
خارجی به نسبت بسیار پایین تر بوده و تورم نقطه ای ۵۴.۵
درصدی را در نخستین ماه تابستان جاری به ثبت رسانده.
آمار ها نشان می دهد بین گوشت قرمز و گوشت مرغ ،تورم
مرغ به شکل قابل توجهی در یکسال گذشته باالتر بوده است،
به گونه ای که تورم نقطه ای گوشت قرمز گوسفندی ۳۶.۸
درصد و گوشت مرغ  ۱۰۳درصد به ثبت رسیده است .بر اساس
اقتصاد خرد این دو کاال جانشین هم محسوب می شود و گران
شدن یکی بایستی موجب مصرف دیگری شود اما با توجه به
اینکه قیمت گوشت قرمز گوسفندی بسیار باالست به نطر نمی
رسد این کاال توانسته باشد به توجه به شرایط کنونی جامعه
جانشین مرغ در سفره های مردم شود.
باالترین رشد ماهانه قیمت در تیرماه
رشد قیمت مرغ ماشینی در تیر ماه  ۲۶.۱درصد برآورد شده که
باالترین رشد ماهانه قیمت در بین کاالهای اساسی خوراکی
محسوب می شود ،این در حالیست که تورم گوشت قرمز
گوسفندی در ماه گذشته صفر درصد بوده و این کاال هیچگونه
افزایش قیمتی را تجربه نکرده است .کره پاستوریزه نیز در تیر
ماه افزایش قیمت باالیی را تجربه کرده و تنها در یکماه به طور
میانگین این قلم  ۱۴.۳درصد گران تر شده است .برنج ایرانی
نیز در ماه گذشته بالغ بر  ۱۰درصد افزایش قیمت داشته است.
اما نکته جالب تورم روغن مایع در تیر ماه است ،افزایش این
کاال در تیر تنها  ۲درصد برآورد شده ،این در حالیست که در
خرداد ماه حدود  ۲۵۰درصد تورم ماهانه را تجربه کرده است،
به نظر می رشد تمام جهش قیمتی روغن در خرداد ماه تخلیه
شده است .به مانند شاخص تورم نقطه به نقطه در تورم
ماهانه نیز تورم برنج خارجی کمتر از برنج ایرانی بوده و این
کاال تورم  ۶درصدی را تجربه کرده است .تورم چای خارجی
و گوشت گوساله نیز در تیر ماه به ترتیب  ۴.۳درصد و ۲.۶
درصد به ثبت رسیده است.
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 پیام تشكر فرماندار فردیس از مردم
هشرستان برای حضور در مرامس
تشییع پیكر هشید عباس آمسیه

در متن این پیام آمده است:
بسم الرب الشهداء والصدیقین
درود خدا بر مجاهدان راه حق و فضیلت و سالم بر

شهدای عزیزی كه بر خاك افتادند تا امروز در مقابل
دشمن به خاك نیفتیم و سر خم نكنیم .اینجانب از
مردم مومن شهرستان فردیس كه برای شركت در مراسم
معنوی تشییع پیكر پاك و مطهر شهید عباس آسمیه
حاضر شده و برگ زرین دیگری بر افتخارات شهرستان
اضافه كردند ،تقدیر و تشكر میكنم .بیشک این حضور
و شکوه نعمتی است که باید به خاطر آن به درگاه

باریتعالی سجده شکر بهجای آورد و ب ه راستی این
مردم با این استقبال بینظیر خود از شهدا نشان دادهاند
که فرهنگ ایثار و شهادت روزبهروز در وجود آنان زنده
و پایدارتر گشته و خواهد ماند .اینجانب صمیمانه از
حضور حماسی پرشور و تحسین بر انگیز همه اقشار
ً
خصوصا خانوادههای معظم شهدا و ایثار گران  ،علما و
روحانیت جلیل القدر و دیگر مسئوالن و شخصیتهای

در وصف «شهرداری»؛

محترم تقدیر و تشکر می نمایم .همچنین الزم میدانم
از تمامی دستاندرکاران مراسم و تشییع کمال تشکر و
قدردانی را نموده و امیدوارم خداوند منان توفیق خدمت
به شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تحت زعامت
مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به همه ما عنایت
فرماید.

خداداد کاشفی  -فرماندار شهرستان فردیس

ذره ی ن
ب�

تکامل تدریجی از شهر فروشی تا شهر دزدی؟!
روحاهلل نیاخلیلی

امرو ِز شهرمان کرج را با یک دهه ،دو دهه یا اندکی بیش از سه دهه
قبل مقایسه کنید! شهری که هنوز طنین هوای پاکش از خاطرمان
نرفته ،شهر سر سبزی که مردموار بودنش را از خانههای ویالیی
کوچک و بزرگ با حیاطهای پر از درخت و همسایههای همیشه
در کنار هم به دست می آورد .حاال ببینید ،بنشینید و نظاره کنید،
که چه بر این شهر آوردهاند! گرچه من یک مهاجر محسوب میشوم
اما تمام دوران دبستان ،راهنمایی و دبيرستان را در همینشهر و
محالتش گذراندم ،تا کتیبه خاطرات کودکیام را در همان کوچه
باغهای پر از درخت به دیوار آرزوها آویختم ،من در همینشهر به
بلوغ رسیدم ،قد کشیدم و از دوره نوجوانی به جوانی و سرازیزی
زندگی رسیدم .من تغییرات شهرم ،وطنم کرج را با گوشت و پوست
و استخوانم احساس کردهام.
روزی نه چندان دور ،تقریبا از میانه دهه هفتاد قرن چهاردهم
هجری ،نهضت ساخت و سازهای جدید با تکیه بر اصل ساخت
ساختمان های چند طبقه و چند واحدی روی همان زمین هایی که
تا یک دهه قبل از آن به عنوان بستر خانه های ویالیی شهر شناخته
شده بودند ،آغاز شد تا ساختمان های چند طبقه و چند واحدی سر
از دل زمین ها و محالت شهر بیرون آوردند .امروز وقتی به آپارتمان
های ساخته شده در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد می نگریم با
تفاوت فاحشی میان پاکت حجمی آنها با پاکت حجمی ساختمان
های نوساز مواجه می شویم .هرچه از اویل دهه هفتاد و هشتاد
فاصله می گیریم و به سال های اخیر نزدیک می شویم با تغییر
در رویکرد ساخت ساختمان ها روی زمین ها مواجه می شویم .در
تمام این سال ها نهضت شهر فروشی شهرداری کرج (تراکم فروشی)
و در ادامه نهضت شهر دزدی ناشی از وقوع تخلفات ساختمانی،
عامل اصلی تعیین شکل و شمایل پاکت حجمی ساختمان های
ساخته شده روی قطعات تفکیکی محالت بوده! صد البته که مطابق
ضوابط شهرسازی سطح اشغال مشخصی برای ساخت ساختمان در
قطعات تفکیکی زمین ها تعیین شده است ،فارغ از موضوع تراکم و
تعداد طبقات مجاز ساختمان ها در عرصه محالت و قطعات شهری،
مطابق ضوابط شهرسازی شهر کرج که طی بیش از سه دهه اخیر
ثابت بوده ،مالکان ساختمان ها با کاربری مسکونی مجاز هستند بعد
از رعایت برهای اصالحی تنها از  ۶۰درصد مساحت زمین خود برای
ساخت ساختمان استفاده نمایند .سطح اشغال مجاز در کنار تعداد
طبقات مجاز در برگیرنده مفهوم پاکت حجمی است .مطابق ضوابط
شهرسازی شهر کرج مالکان ساختمان ها می توانند سطح اشغال
مجاز ملکخود را از شمال ملک در محدوده  ۶۰درصد طول زمین به
اضافه  ۲متر احداث نمایند ،اما مطابق همین ضوابط ملزم می شوند
مابه ازای این پیشروی ،نورگیر های مورد نیاز طبقات را در پاکت
حجمی تعبیه کنند .در این ضوابط امکان احداث پیش آمدگی
(طره) در معابر ممنوع است! حال آنکه در مقررات ملی ساختمان
هر آینه عملکرد شهرداری کرج برای اعطای
مجوز به منظور وقوع و تثبیت تخلفات
ساختمانی اعم از افزایش غیر مجاز
پیشروی طبقات در سطح زمین قطعات،
اجرای پیش آمدگی مغایر با مفاد مقررات
ملی در سطح معابر ،تبدیل واحد یا تغییر
کاربری بر هیچکس پوشیده نیست ،چرا
که چرخ لنگ شهرداری عریض و طویل کرج
با اتکاء به وقوع همین تخلفات و دریافت
جرائم ساختمانی و عوارض گوناگون بسته
به ناف این تخلفات می چرخد!

پیشبینی هایی برای اجرای پیش آمدگی در معابر وجود دارد .به
هر روی مطابق ضوابط شهرسازی شهر کرج باقی مانده مساحت
زمین به عنوان فضای باز یا حیاط مشاعی به صورت فضای بازی
برای کودکان یا فضای سبز در اختیار مالکان واحدها قرار می گیرد.
طی سال های اخیر ،خاصه دهه اخیر مطابق فرهنگی برخاسته از

هرکاری می خواهی انجام بده اما جریمه اش را پرداخت کن ،در
عمل پیشروی مجاز ساختمان ها دستخوش تغییراتی نگران کننده
و اساسا خطرناک شده است .در این برهه مالکان و سازندگان تالش
می کنند با افزایش پیشروی یا همان پیشروی غیر مجاز حداکثر
بارگذاری ممکن را روی قطعات محدود زمین ها به انجام برسانند.
بدون تعارف با توجه به افزایش سهم قیمت زمین در هزینه تمام
شده واحدهای مسکونی گریزی از این واقعیت تلخ وجود ندارد.
هر آینه عملکرد شهرداری کرج برای اعطای مجوز به منظور وقوع و
تثبیت تخلفات ساختمانی اعم از افزایش غیر مجاز پیشروی طبقات
در سطح زمین قطعات ،اجرای پیش آمدگی مغایر با مفاد مقررات
ملی در سطح معابر ،تبدیل واحد یا تغییر کاربری بر هیچکس
پوشیده نیست ،چرا که چرخ لنگ شهرداری عریض و طویل کرج با
اتکاء به وقوع همین تخلفات و دریافت جرائم ساختمانی و عوارض
گوناگون بسته به ناف این تخلفات می چرخد! قبل ترها ساختمان
های شمالی و جنوبی را حیاطی بود که در آن درختکی کاشتیده
می کردند ،از باب تنفس در هوای پاک ،هرچه پیش رفته حیاط ها
کوچک و کوچک تر شده اند ،هم اکنون بسیاری از ساختمان های
نوساز واقع در محالت تقریبا فاقد حیاط هستند ،درخت و فضای
بازی پیشکش! طنز غمناک اینکه با حذف حیاط های مشاعی
ورودی برخی ساختمان های شمالی مستقیما در مجاورت معبر
قرار دارد ،این بدان معناست که به جای  ۶۰درصد مساحت زمین
 ۱۰۰درصد مساحت ساخته شده! تلخ تر اینکه در همین شرایط نیز
ضوابط نورگیری فضاهای اصلی و فرعی واقع در تصرف مسکونی
رعایت نمی شود! فارغ از روش های نوین دیگر ،خاصه در حوزه
صنعت ساختمان های قولنامه ای فروش ،تقریبا تمام تخلفات
ساختمانی حادثه در ساختمان های به اصطالح سنددار در صحن
کمیسیون های ماده صد شهرداری کرج مطرح و بعد از شور و
مشورت به پرداخت جریمه محکوممی شوند!
اصل ماجرا از این قرار است که شهرداری کالن شهر کرج با وجود
اطالع و استحضار کامل از شرایط و اشکاالت ضوابط شهرسازی شهر
کرج در مسیر سوداگری با اعطای پروانه ساختمانی روی قطعات
تفکیکی محالت ،امکان ساخت را برای مالکان و سرمایه گذاران
مهیا می سازد .سپس با علم به همان اشکاالت موجود در ضوابط
شهرسازی در نهضتی همگانی همه سازندگان و سرمایه گذاران را در
مسیر وقوع تخلفات ساختمانی و ساخت مغایر ساختمان با مفاد
پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب قرار می دهد ،تا بعد از وقوع
تخلفات ساختمانی با امتیاز شراکت مستقیم و موثر در سود سرمایه
گذاران ،پرونده تخلفات ساختمانی حادثه را به کمیسیون ماده صد
خود ارسال و با دریافت جریمه و عوارض مختلف درآمدی سرشار را
روانه خزانه شهرداری نماید.
برای تراکم فروشی عنوانی زیباتر از شهر فروشی ابداع نشده تا جایی که
در حوزه وقوع تخلفات ساختمانی و دریافت جرائم ماده صد عنوانی
برازنده تر از شهر دزدی یافت می نشود! با تقریبی نزدیک به واقعیت
میزان و مبلغ جرائم و عوارض ناشی از وقوع تخلفات ساختمانی به
صورت ساالنه افزایش می یابد گاهی نظیر همین امسال حداقل سه
برابر! تا بنا به ادعای برخی به عنوان عامل بازدارنده در وقوع تخلفات
ساختمانی نقش آفرینی نماید ،اما در حقیقت ماجرا ،نه تنها اثری در
کاهش یا حذف زمینه های بروز تخلفات ساختمانی نداشته است که
با ایجاد شوک های قیمتی به سوداگری و افزایش بی ضابطه قیمت

زمین و ساختمان منتهی شده است .پولی از جیب مصرف کننده
نهایی ،مستاجر و مالک به جیب شهرداری! شهرداری شریک اصلی
و اساسا متهم اصلی وقوع تخلفات ساختمانی است .شهر در قبال
ساختن بیشتر و بدون ضابطه ساختمان ها به تاراج رفته! اتاق های
کم نور یا فاقد نور در ساختمان هایی که فاقد حیاط و فضای باز کافی
هستند از فرزندان من و شما پذیرایی می کنند ،اتاق هایی چون سلول
های انفرادی در زندان های فیلم های هالیوودی! که هزار رحمت به
همان سلول های هالیوودی! این ساختمان ها ،فضاها ،خیابان ها و
سرسبزی از دست رفته ،هویت اجتماعی فردای کودکان من و شما را
به دوزخی تاریک رهنمون می دارد .شهرداری ها در قبال حوادثی نظیر
متروپل آبادان دستشان به خون ملت آغشته نمی شود! دستشان در
سرپناه سازی های فاقد کیفیت ،بدون روح و محیط های آزار دهنده
شهری تا آرنج در حلق ملتی فرو رفته که دارا و ندار آن را در مواجهه
با مشکالت مختلف اجتماعی و فرهنگی تا کمر در باتالق شهرسازی
پر از اشکال فرو برده تا گریزی جز تحمل و زجر نداشته باشند .آری! در
این نقطه از تاریخ شهرسازی کرج یک کارمند ،یک کارگر یا یک معلم
سال ها نمی خورد ،نمی پوشد و دم نمی زند تا موفق شود سرپناهی
را برای خانواده خود اختیار کند ،سرپناهی که فاقد حیاط مشاعی برای
بازی کودک اش یا فاقد نور و هوای کافی برای روح و روان کودکش
است ،آری! در نقطه مقابل شهرداری کرج با امتیاز مشارکت در وقوع
تخلفات ساختمانی و اخذ جریمه و عوارض ناشی از آن در سایه فرار
از مسئولیت به عنوان دولت محلی برخاسته از آرای شهروندان هم
دستش در جیب همان کارگر ،کارمند یا معلم است و هم شریک
پدیده های اجتماعی مرتبط با مشکالت روحی و روانی شهروندان
محکوم به زندگی در ساختمان ها و محیط های غیر پاسخگو!
آری! چندگانگی و چند دستگی حاکم در حوزه ساخت و ساز شهری
و تعاریف گاها اشتباه از حوزه نفوذ ،اختیارات و وظایف اشخاص،
نهادها و مراجع مرتبط با این حوزه ،همواره به عنوان بزرگترین
مشکل ،شرایط را برای از هم گسیختگی روابط ،فرایندها و فرآورده
تولید شده فراهم نموده است .در این شرایط بروز حوادث غیر
مترقبه ،اعم از سیل ،زلزله ،آتش سوزی و حوادث دیگر به بحران
های اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی تبدیل می شود .متضررین
اصلی این قبیل بحران ها مردمی هستند که با هزار امید ،سقف
آرزو های خود زیر دست ساخته خود یا دیگران بنا نموده اند .به
شکلی کامال ملموس در کشوری زندگی می کنیم که در غالب موارد
برای جلوگیری یا کاهش اثرات ناشی از بحرانها برنامه ریزی مدونی
وجود ندارد ،اما به محض ایجاد بحران با ذره بین به دنبال مقصر یا
مجموعه ای از مقصران می گردیم ،فرایند ساخت و ساز ساختمان
در کشور ما به اندازه ای پیچیده است که غالبا نمی توانیم برای
برون رفت از شرایط حاکم فرمول واحدی را ارائه نماییم ،بسیاری از
هم میهنان ما تصور می کنند حضور یک نفر در مقام مهندس ناظر
مشکالت را مرتفع می سازد ،هم اوست که عهده دار رعایت حقوق
بهره برداران است و هم اوست که باید در قبال مشکالت پاسخگو
باشد ،جالب اینکه بسیاری دیگر از مراجع نظیر شهرداریها با همین
استدالل از پایه اشتباه در جریان ساخت و حوادث منشعب از آن در
صحنه حضور ندارند!
فرمول ساده شده غالب ساخت و سازهای شهری در کرج و ایضا
کشور:
 -۱مراجعه مالک به شهرداری جهت اخذ مجوز ساخت

 - ۲ارائه پیشنهادات ویژه به مالکان توسط برخی پرسنل شهرداری با
هدف جذب مالک و ایجاد روابط متقابل ،البته گاهی
 -۳ارائه دستور تهیه نقشه توسط شهرداری به مالک
 -۴ورود جمعی و انفرادی پرسنل توانمند شهرداری برای جذب یا
معرفی مالک به دفاتر طراحی طرف حساب با خود ،تقریبا در تمام
موارد ،به گونه ای که اکثر مالکان ترجیح می دهد به منظور تسهیل
در تصویب نقشه و دریافت پروانه با این دفاتر کار کنند ،این دفاتر هم
ترجیح می دهند به جای ارائه خدمات حرفه ای برای جذب مالکان
به دنبال جذب سریع و راحت کار ،حق حساب پرداخت نمایند.
-۵ارائه نقشه ها به بدترین و بی کیفیت ترین شکل ممکن همراه با
نواقص و اشکاالت فراوان ،ارائه تخفیف در قبال ارائه چند برگ کاغذ
بدون فایده اصلی اساسی برای جذب بیشتر کارفرما محسوب می
شود .تخفیف بیشتر=کار بیشتر ،کاری که به نظر می رسد مسئولیتی
برای این دفتر ایجاد نمی کند ،بار تخفیف اما ،روی گرده مهندسان
طراح ،طراح مهر کننده ،طراح تنها ،طراح شاغل هم احساس می شود
و هم مشاهده ،زیرا مهر کردن نقشه ،هر نقشه ای با هر مبلغی ،یعنی
یارانه ،یعنی پول تو جیبی ،که از هیچ بهتر است.
 -۶نقشه آماده و ناظر انتخاب می شود ...او خدای ساخت است!
خدایی بدون بهشت ،جهنم و برزخ! حتی گرز آتشین! قیف! قیر
یا آتش!
 -۷شهرداری حاضر است ،عوارض پروانه دریافت و پروانه صادر می
شود.
 -۸ساخت شروع می شود اما در اغلب موارد مجری ،استاد کار ،کارگر
صاحب صالحیت نداریم ،گاهی روی کاغذ مجری صوری داریم،
مالک داریم ،مالک داریم و مالک داریم ،نقشه درست نداریم ،طراح
نداریم ،انطباق نداریم ،ناظر داریم ،شهرداری داریم ،پرسنل شهرداری
داریم ،گزارش داریم ،تا دلتان بخواهد تخلفات ساختمانی داریم ،اما
جریمه و شهر دزدی هم داریم.
-۹ساختمان ساخته شده داریم ،شناسنامه فنی کارآمد نداریم ،تعهد
نداریم ،بیمه ساختمانی نداریم ،سوداگری داریم ،شهرداری داریم
اما نداریم ،ناظر داریم ،ناظر داریم و ناظر داریم ،او خدا بود ،هنوز
هم هست ،وی کلید دار بهشت شهرداری و جهنم خود است.
وی گزارش بارها به شهرداری گزارش کرده فالن جای ساختمان
با فالن جای ضوابط شهرسازی یا فالن جای مقررات ملی انطباق
ندارد ،در نقطه مقابل شهرداری بدون هرگونهعمل یا عکس العمل
به افق های دوردست برای دریافت جریمه و عوارض نظاره کرده،
اصل ماجرا از این قرار است که شهرداری
کالن شهر کرج با وجود اطالع و استحضار
کامل از شرایط و اشکاالت ضوابط
شهرسازی شهر کرج در مسیر سوداگری
با اعطای پروانه ساختمانی روی قطعات
تفکیکی محالت ،امکان ساخت را برای
مالکان و سرمایه گذاران مهیا می سازد.
سپس با علم به همان اشکاالت موجود در
ضوابط شهرسازی در نهضتی همگانی
همه سازندگان و سرمایه گذاران را در مسیر
وقوع تخلفات ساختمانی و ساخت مغایر
ساختمان با مفاد پروانه ساختمانی و
نقشه های مصوب قرار می دهد ،تا بعد از
وقوع تخلفات ساختمانی با امتیاز شراکت
مستقیم و موثر در سود سرمایه گذاران،
پرونده تخلفات ساختمانی حادثه را به
کمیسیون ماده صد خود ارسال و با دریافت
جریمه و عوارض مختلف درآمدی سرشار را
روانه خزانه شهرداری نماید.

پول تخلفات را گرفته همه مسئولیت خود را بر گرده مهندسان
ناظر قرار داده است.
آری! اینجا کرج است ،ایران کوچک ،اینبار به وقت حضور موثر و
مستقیم شهرداری کرج در پدیده وقوع تخلفات ساختمانی ،شهر
فروشی ،شهر دزدی ،سوداگری و افزایش قیمت ساختمان...

فرهنگی
ی�دداشت

«تفریق» بدون دغدغه به خارج از کشور برود
مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی از بالمانع بودن حضور فیلم سینمایی «تفریق» به کارگردانی مانی
حقیقی در جشنوارههای خارجی خبر داد و گفت :حرکت بر مدار قانون به نفع سینماگران است و از حواشی احتمالی که ممکن
است دامن آثار یا صاحبان آثار را بگیرد ،جلوگیری میکند .سازمان سینمایی در حالی این فیلم را مجاز به شرکت در جشنواره های
خارجی دانسته که مدتی قبل فیلم «برادران لیال» سعید روستایی را به دلیل شرکت در جشنواره کن بدون پروانه نمایش توقیف کرد.
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سینما و تئاتر

عاشورا و تکلیف خبرنگاران در جهاد تبیین؛

«ما مســئولیم»...

دکتر عباس محمدیان
رییس سازمان بسیج رسانه

تالقی زمانی روز خبرنگار با عاشورا ،ما را در برابر یک واجب
حرفهای قرار میدهد .واجبی به نام ضرورت تاسی به سیره
حضرت سجاد .همان که در کالم راهبردی حضرت آیتاهلل
خامنهای به «جهاد تبیین» فرهنگسازی شده است .در این
جبهه «ما مسئولیم».
جنگ حق و باطل ،تمام نمیشود .این جبههها هستند که
تغییر میکنند .یک روز ،حکایت تیر است و ترکش .قصه
خاکریز و سنگر .ماجرای بمب و خون و مین .دیگر روز هم
میشود حکایت کلمه و قلم .قصه حرف و تصویر .ماجرای
سایبر و فضای مجازی .مهم نیست حکایتها و قصهها و
ماجراها .مهم این است که ایمان ما به «کل یوم عاشورا»
چنان محکم شود که «کل ارض کربال» را هم به یقین برسیم.
واقعیت این است که در وسط معرکه هستیم .در گرانیگاه
یک مسیر طوالنی که تکلیف ما را به رفتن میخواند.
عاشورایی که باشیم و نسبت خود را با حسین(ع) به تعریفی
روشن رسیده باشیم ،حقیقت را هم در رفتار خود احقاق
خواهیم کرد تا به احیای حقها بپردازیم.
عاشورایی که باشیم امروز قلم در دست خواهیم داشت و در
جبههای با لشکر کلماتمان عملیات خواهیم کرد که با تابلوی
«جهاد تبیین» نشانهگذاری شده است .در منهج و منطقی
که امام سجاد(ع) آن را الگویند .به زبانی که سخنگوی جریان
امامت ،حضرت زینب(س) بدان زبان باز میکند تا افقهای
پیشرو از انسداد یزید خواسته خارج شود .فکر میکنم
تالقی زمانی روز خبرنگار با عاشورا ،ما را در برابر یک واجب
حرفهای قرار میدهد .واجبی به نام ضرورت تاسی به سیره
حضرت سجاد .همان که در کالم راهبردی حضرت آیتاهلل
خامنهای به «جهاد تبیین» فرهنگسازی شده است .در
این جبهه «ما مسئولیم» ما اصحابرسانه ،ما قلمداران ،ما
کنشگران فضای مجازی .افسران این جبهه جهادی ماییم.
سرخط را هم رهبر فرزانه انقالب دادهاند .آن هم در سپهر

سرمشقی که حضرت سجاد نوشتهاند .ماییم که باید سرخط
را بگیریم و در صفحه رفتار شخصی و زیستاجتماعی خود
آن سرمشق را رسم زندگی کنیم.
آن روز یزیدیان میخواستند کربال در کربال بماند و نام و
مرام حسین(ع) نیز چون پیکر بیسرش دفن شود اما سیره
امامت سجاد و سخنگویی زینب آن را به خوابی بیتعبیر
تبدیل کرد .امروز اما باطل کرداران با تحریف واقعیتها در
تالشند تا حق را بکشند و باطل را با لباس اتو کشیده حق
بر صدر بنشانند .اینجاست که غیرت زینبی باید به خروش
باشد و کیاست سجادی از قلمها بتراود و با تبیین در برابر
تحریف قد علم کند.

تبیین البته نیازمند پیشنیازی به نام تحقیق و پیشرانی
به نام ایمان است .این دو که به وجود آمد ،خبرنگار تراز
انقالب متولد میشود .تکثیر این نسل ،رسانه تراز را ایجاد
میکند .رسانه تراز هم خود بسان خاکریزی نفوذناپذیر
در جبهه حق قد میکشد و سر راه کسانی راهبندان ایجاد
میکند که تخصص شان راه بندان کردن در مسیر فهم
مردم است .آنان روایت جعل میکنند برای تعمیق جهل
در مردم .ما باید واقعیتها را حقیقتها را در قالب
روایتهای روشن بیان کنیم تا جهلزدا و آگاهیبخش
باشد .این تکلیف امروز ماست که از سرمشق امام سجاد
مینویسیم .حکم این است و تکلیف نیز این .یا علی!

آگهيمناقصهعمومی
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سینماها جان میگیرند؛

نمایش دوزیست و کوزوو
از پنجشنبه

پس از توقف نمایش فیلمهای کمدی از شنبه این هفته و
تعطیلی سینماها از ساعت  ۱۹امروز (شنبه) ،نمایش  ۲فیلم
جدید ،رونق را به سینماها باز خواهد گرداند.
دوزیست را برزو نیکنژاد در سال  ۹۸جلوی دوربین برد و فیلم
در همان سال توانست به بخش رقابتی جشنواره سیوهشتم
فجر راه پیدا کند .چهارمین ساخته سینمایی نیکنژاد ،در رده
ششمین فیلم محبوب مردمی جشنواره آن سال قرار گرفت.
در دوزیست ،جواد عزتی ،هادی حجازیفر ،پژمان جمشیدی،
ستاره پسیانی ،مانی حقیقی و سعید پورصمیمی به ایفای
نقش پرداختهاند .در خالصه داستان این فیلم آمده :در جنوب
شهر ،پسری به نام عطا با پدرش زندگی میکند و دو تن از
دوستان خود را نیز به خانه راه داده است اما کلفتی که برای
همسایهشان کار میکند ،دلبستگی خاصی به این پسر دارد
ولی عطا از این موضوع چیزی نمیداند .این کلفت ،دختری را
به خانه عطا میآورد و ادعا میکند که دخترخالهاش است و
از عطا میخواهد برای چند روزی ،مخفیانه او را در منزل خود
نگه دارد .عطا این موضوع را میپذیرد و ماجراها ،با ورود این
دختر به خانه شروع میشود.
کمدی کوزوو طبق اعالم سخنگوی شورای صنفی نمایش،
قرار بود از  ۲۹تیرماه به روی پرده برود اما نمایش این فیلم،
به دلیل فرا رسیدن ماه محرم ،به بعد از ایام تاسوعا و عاشورا
موکول شد .میثم هاشمیطبا در دومین تجربه کارگردانی فیلم
بلند ،به سراع سوژهای کمدی رفته است .کوزوو در نخستین
روزهای سال  ۱۴۰۰جلوی دوربین رفت و تنها فیلم کمدی
است که پس از  ۲ماه ،به روی پرده سینماهای کشور میرود.
کورش تهامی ،فرهاد آییش ،روشنک گرامی ،حمید ابراهیمی،
هومن شاهی ،سیاوش چراغیپور ،مریم سعادت ،بهرام
ابراهیمی ،بیوک میرزایی ،امید روحانی و بهاره کیانافشار با
حضور گوهر خیراندیش و بهناز جعفری ،بازیگران این فیلم
هستند .در خالصه داستان این فیلم آمده است :معدنچیا
میگن :هرچی بیشتر دنبال الماس بگردی ،کمتر پیداش
میکنی .به عقیده اونا ،الماسه که آدمشو پیدا میکنه .اونه که
تصمیم میگیره دست کی بیوفته و رو انگشت کی بشینه . . .
ت این  ۲فیلم در اپلیکیشنهای
فایلهای مربوط به خرید بلی 
اینترنتی باز شده و مخاطبان میتوانند نسبت به خریداری
بلیت این فیلمها اقدام کنند.
سینمای جهان
شرکت «برادران وانر» خبر داد؛

اعالم تاریخ اکران «جوکر »۲
شرکت «برادران وانر» اعالم کرد دنباله فیلم سینمایی «جوکر» از
چهارم اکتبر سال  ۲۰۲۴در سینماها اکران خواهد شد .در قسمت
دوم این فیلم سینمایی که با عنوان «جوکر :جنون مشترک»
اکران خواهد شد« ،واکین فینیکس » بار دیگر در نقش جوکر
حاضر میشود.در فیلم اصلی «جوکر»« ،تاد فیلیپس» شخصیت
شرور نمادین بتمن را در قالب یک شخصیت ضدقهرمان در
مورد یک کمدین مبارز و دلقک پاره وقت به نام «آرتور فلک»
که پس از خشونت تکان دهنده در شهر گاتهام تبدیل به
یک قهرمان مردمی می شود ،روایت کرد .این فیلم تاریک با
ضرب آهنگی متفاوت با فیلمهای اکشن معمولی و سینمای
ابرقهرمانی ،به یک فیلم پرفروش در گیشه جهانی تبدیل شد
و در سال  ۲۰۱۹به فروشی بیش از یک میلیارد دالر در سرتاسر
جهان دست یافت ،در حالی که بودجه ساخت آن تنها ۷۰
میلیون دالر بود«.جوکر» همچنین در  ۱۲شاخه جوایز آکادمی
اسکار از جمله بهترین فیلم ،کارگردانی ،فیلمنامه اقتباسی نامزد
اسکار شد و در نهایت جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد (واکین
فینیکس) و بهترین موسیقی متن (هیلدور گودنادوتیر) را کسب
کرد« .فینیکس» دومین هنرپیشهای بود که برای بازی در نقش
«جوکر» جایزه اسکار دریافت کرد .پیشتر جایزه اسکار به «هیث
لجر» برای بازی در نقش جوکر در فیلم «شوالیه تاریکی » اهدا
شده بود.جزئیات بیشتری درباره «جوکر  » ۲اعالم نشده است،
اما عنوان فیلم « »folie à deuxکه «جنون مشترک» ترجمه
شده ،اطالعاتی درباره فیلم فاش میکند که میتواند به استقبال
گسترده از شرارت شخصیت «آرتور فلک» در گاتهام سیتی در
فیلم اول اشاره داشته باشد.
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جایگاه بدون تغییر فوتبال زانن ایران در رنکینگ فیفا
فدراسیون جهانی فوتبال جدیدترین رنکینگ تیمهای ملی فوتبال زنان را اعالم کرد که بر اساس آن تیم
ملی ایران بدون تغییر در رتبه  ۷۰جهان باقی ماند .در این رنکینگ آمریکا ،آلمان ،سوئد ،انگلستان،
فرانسه ،هلند ،کانادا ،اسپانیا ،برزیل و کره شمالی به ترتیب اول تا دهم جهان هستند.در آسیا هم
کره شمالی ،ژاپن و استرالیا سه تیم برتر هستند و ایران نیز در جایگاه چهاردهم این قاره قرار داد.

گزارش

ورزشی
توپ و تور

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

انحاللی در کار نیست اما...

در آستانه فروپاشی

بسکتبال زنان ذوبآهن؛ لیگبرتر یا لیگ دستهیک؟

لیگ برتر فوتسال زنان

هجدهمین دوره لیگ برتر فوتسال زنان در حالی آغاز میشود که
 ۲تیم از جمع هشت تیم حاضر ،انصراف دادهاند و از همان ابتدا
زنگ خطر فروپاشی این لیگ را به صدا درآوردهاند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایرنا ،قرعهکشی
هجدهمین دوره لیگ برتر فوتسال زنان در حالی با حضور هشت
تیم پاالیش نفت آبادان ،مس رفسنجان ،بوتا پارس ایرانیان،
پیکان تهران ،فرهان مالرد ،نصر فردیس ،صنعت فجر شیراز و
شرکت ملی و حفاری ،پنجم مرداد ماه برگزار شد.
در سالهای گذشته این رقابتها با حضور  ۱۴تا  ۱۶تیم برگزار
میشد و همین موضوع گالیه سرمربیان و بازیکنان تیمها را به
دنبال داشت .زیرا از نظر آنها سطح کیفی بازیها پایین میآمد
و تیمهای قعر جدول نیز با اختالف امتیازی زیاد بازی را واگذر
میکردند .این تیمها همواره در فصل های گذشته به دلیل
مشکالت مالی یا مسائل دیگر یا در ابتدای فصل یا در اواسط
فصل منحل میشدند.
نبود حامیان مالی در فوتسال زنان و انگیزه نداشتن باشگاهها
برای حضور در این لیگ در طول سالیان متمادی وجود داشته
است؛ اما انصراف تیمها پس از قرعهکشی لیگ برتر این فصل
را نسبت به دوران گذشته متمایز میکند زیرا گر از هشت تیم ۲
تیم کاسته شود ،دیگر لیگ با کیفیتی باقی نمیماند تا بازیکنان
خود را در آن محک بزنند .در واقع به نظر میرسد لیگ فوتسال
زنان که روزگاری شگفتی ساز نامیده میشد ،در حال فروپاشی
است.اگر در فصلهای گذشته  ۲یا سه تیم انصراف میدادند،
حداقل از  ۱۶تیم ۱۴ ،تیم باقی میماندند اما اکنون تعداد تیمها
نصف شده است و از میان آنها  ۲باشگاه بوتاپارس ایرانیان و
ملی حفاری اهواز دیگر تمایلی به تیمداری در فوتسال زنان
ندارند.در واقع نمایندگان این  ۲باشگاه حتی در روز قرعهکشی
هم حضور نداشتند و دلیل اصلی این موضوع را حتی به
مسئوالن سازمان لیگ اعالم نکردند .تیم ملی حفاری اهواز در
ادوار گذشته عملکرد خوبی داشته و نبود این تیم در لیگ برتر،
کم شدن یک مدعی و افزوده شدن  ۲تیم ناشناس میتواند
در پایین آمدن کیفیت لیگ برتر موثر باشد.وقتی کیفیت لیگ
پایین بیاید ،انگیزهای برای بازیکنان و پشتوانهای برای تیم ملی
باقی نمیماند .هر چند تیم ملی فوتسال زنان مدتهاست در
تاریکی مطلق به سر میبرد و نام نشانی از ستارههای آن و
روزهای درخشانی که با قهرمانی در آسیا سپری میکردند ،دیگر
نیست .حال با مشاهده وضعیت نامطلوب لیگ برتر فوتسال
زنان و در کنار آن شرایط نامساعد تیم ملی ،آینده فوتسال بانوان
در مسیر مبهمی قرار میگیرد که مشخص نیست این رشته
ورزشی بتواند دوباره به روزهای روشن خود در آینده بازگردد.
لژیونرها
ستاره تیم ملی در رده یازدهم قرار گرفت؛

«طارمی» در بین بهترین گلزنان
سال  ۲۰۲۲فوتبال دنیا

مهدی طارمی  ۲۰گل در عرصه ملی و باشگاهی در سال ۲۰۲۲
به ثمر رسانده است .جرمن کانو از آرژانتین که بازیکن تیم
فلومیننزه برزیل است با زدن  ۲۹گل در سال  ۲۰۲۲بهترین گلزن
فوتبال جهان در این سال است و مهدی طارمی با زدن  ۲۰گل
در رده یازدهم قرار دارد .بعد از جرمن کانو ۴ ،فوتبالیست درجه
اول فوتبال دنیا در رده های دوم تا چهارم این عرصه قرار گرفته
اند و بازیکنان دیگری در این فهرست هم متعلق به لیگ های
غیر معتبر کشورهای مالزی ،سنگاپور و غنا هستند.
نفرات اول فهرست مورد اشاره عبارتند از:
 -۱جرمن کانو آرژانتینی از باشگاه فلومیننزه با  ۲۹گل
 -۲کیلین ام باپه فرانسوی از باشگاه پاری سن ژرمن با  ۲۷گل
 -۳کریم بنزما فرانسوی از باشگاه رئال مادرید اسپانیا با  ۲۶گل
 -۴سادیو مانه سنگالی از باشگاه های لیورپول و بایرن مونیخ با  ۲۲گل
 -۵روبرت لواندوفسکی لهستانی از باشگاه های بایرن مونیخ و
بارسلونا با  ۲۲گل (البته لوا در تیم بارسلونا هنوز گل رسمی به
ثمر نرسانده است)

اصغر قلندری

تیم زنان بسکتبال ذوبآهن با وجود غیبت در نشست
نمایندگان باشگاههای حاضر در لیگبرتر بسکتبال
زنان ممکن است در اینمسابقات حضور پیدا کند.
بههرجهت ،تیم بسکتبال ذوبآهن اصفهان با وجود
اینکه هنوز برای حضور در لیگبرتر زنان اعالم آمادگی
نکرده اما ممکن است در لیگ  ۱۴۰۱حاضر باشد.
 ۲۸تیرماه بود که جلسه هماهنگی تیمهای حاضر در
فصلجدید لیگبرتر بسکتبال زنان در محل فدراسیون
بسکتبال برگزار شد اما ذوب آهن در این نشست شرکت
نکرد .فدراسیون بسکتبال نیز پس از اینجلسه از طریق
خروجی رسمی خود اعالم کرد  ۹تیم برای شرکت در لیگ
برتر  ۱۴۰۱اعالم آمادگی کردهاند اما نام ذوبآهن اصفهان
در این فهرست وجود نداشت .ذوبآهن در سال  ۱۴۰۰با
موفقیت در دستهاول ،توانست جواز حضور در لیگبرتر
را به دست بیاورد و این برای تیمی بومی ،ریشهدار و
آکادمیک یکموفقیت جذاب به شمار میرفت.
اما «محمد مهدی رمضانی» -مدیر روابط عمومی و امور
بینالملل باشگاه ذوبآهن -با بیان اینمطلب که شرایط
را بررسی میکنیم گفت :درها برای حضور ذوب آهن
برای شرکت در لیگ برتر زنان همچنان باز است .این
که گفته میشود تیم بسکتبال زنان را منحل کردهایم
صحت ندارد .بسکتبال بخشی مهم برای تاریخ باشگاه
ذوبآهن است و به تالشهای انجام شده در تیم زنان
در سالهای اخیر ارج مینهیم.
باالترین مقام ارتباطی باشگاه ذوب آهن با رسانهها
عنوان کرد :اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم
که در لیگبرتر حضور داشته باشیم یا دستهاول .باشگاه
در اینمورد مالحظات خود را مد نظر دارد .شرایط حضور
در لیگبرتر و دستهاول بسکتبال زنان تفاوت بسیاری
دارد .ذوبآهن در نهایت تصمیمی را اتخاذ میکند که
منافع گستردهتری از باشگاه را تأمین کند .زیرا پای

کاهش هزینهها در میان است ،چه کسی میتواند انکار
کند که ورزش زنان ایران در ریاضتیترین سال طول
تاریخ خود قرار دارد؟انصرافها ،انحاللها و جم عوجور
کردن مخارج در همه رشتهها و سطوح این را میگوید.
رمضانی افزود :در اصفهان ،ذوبآهن به طور آشکار
میخواهد هزینههایش را کاهش دهد زیرا از منابع
ریالی کمتری نسبت به گذشته برخوردار است .اگر لیگ
برتر بسکتبال زنان مثل دو سال گذشته و باب میل
پایتختنشینها برگزار نمیشد شاید ذوب آهن امروز
بر سر دوراهی قرار نمیگرفت .اما در شرایطی که آنها
باید بودجه سنگینی برای سفرها و اسکان و تغذیه تیم
بسکتبال زنان هزینه کنند گزینه راحتتر برای آنها
مسابقات متمرکز دسته اول است .کمخرج و بیدردسر
در شرایطی که ورزش قهرمانی زنان روزهای سختی را
تجربه میکند .ذوب آهن تأکید میکند دالیل کافی

سوژه
اولین مدال کاروان ایران در قونیه؛

برای حضور در لیگ برتر فوتبال زنان ندارد و فدراسیون
فوتبال هم بین باشگاههای فعال و غیرفعال در فوتبال
زنان تفاوتی قائل نیست.
اما چند روز گذشته بود که موضوع کنارهگیری
ذوبآهن اصفهان از لیگبرتر فوتبال زنان مطرح
شد و باشگاه ذوب آهن نیز سرانجام این موضوع را
تأیید کرد .انصراف ذوب آهن از لیگ برتر فوتبال به
معنای پایان سالهای طوالنی حضور در سطح عالی
فوتبال زنان به عنوان باشگاهی باثبات بود و لیگبرتر
ً
قطعا چیزی کم خواهد داشت.
بدون ذوب آهن
ذوبآهن گرچه قهرمان لیگبرتر نشد ،اما همواره در
زمره تیمهای سرسخت و باالی جدول لیگ برتر قرار
داشت .اغراقآمیز نیست اگر بخشی از اعتبار فوتبال
زنان ایران در لیگ را متعلق به ذوب آهن بدانیم.
اما موضوع انصراف ذوبآهن تازگی ندارد .حداقل در
سهسال اخیر ،موضوع انصراف حتی در حد احتمالی
کمرنگ مطرح شده بود ،زیرا تیمهای زنان در باشگاه
ذوبآهن بر اساس تصمیم مدیرعامل در ابتدای هر
فصل تعیین تکلیف میشوند .اما سرانجام امسال
و با نظر مدیر عامل ذوبآهن
تصمیم گرفته شده است تمرکز
قوا و بودجه خود را از لیگ برتر
فوتبال زنان خارج کند.
همچنین محمد مهدی رمضانی مدیر روابط عمومی
باشگاه ذوب آهن اصفهان با این اشاره که فدراسیون برای
تیمداری در بخش بانوان اهمیت زیادی قائل نیست درباره
موضوع انحالل تیم فوتبال زنان گفت :در فصل گذشته
تعداد زیادی از بازیکنان ما غیربومی بودند و ضمن احترام
به آنها ،این بازیکنان هزینههای رفاهی را عالوه بر بودجه
سنگین حضور تیم در لیگ برتر ،به باشگاه تحمیل می
کردند .مجبور بودیم مسئله اسکان و خوابگاه بازیکنان را
حل کنیم و از سوی دیگر یک الگوی کلی برای حمایت از
بازیکنان بومی در باشگاه ذوب آهن وجود دارد که تمایل
باشگاه ،امسال بازگشت به این الگو است.

درحاشیه
اولین قهرمانی در استرالیا کسب شد؛

ملی پوش دوچرخه سواری
نقره ای شد

رونمایی از اسب  ۱۵میلیاردی
سردار آزمون

روز جمعه ملی پوش دوچرخه سواری اولین مدال کاروان ایران در بازی های
همبستگی کشورهای اسالمی را کسب کرد .مراسم افتتاحیه پنجمین دوره
بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی در حالی  ۱۸مرداد در قونیه برگزار
میشود که مسابقات برخی رشتهها زودتر آغاز شده است .در این رقابتها
اولین مدال کاروان ایران توسط بهنام آرین بدست آمد.
روز گذشته -چهاردهم تیرماه -در ماده اسکرچ محمد گنجخانلو و بهنام آرین
رقابت خود را آغاز کردند که در پایان بهنام آرین توانست صاحب مدال نقره
شود .کار تیمی و حرفهای محمد گنجخانلو در این رقابت باعث شد تا بهنام
آرین اولین مدال کاروان ایران را به ارمغان بیاورد .الزم به ذکر است در بخش
بانوان نیز نمایندگان کشورمان در جایگاههای هفتم و یازدهم قرار گرفتند.
در این ماده  ۲۲ورزشکار حضور داشتند که در پایان نماینده امارات به رتبه
نخست دست یافت .بهنام آرین از ایران دوم شد و رکابزن قزاقستان به رتبه
سومی دست یافت.

سردار آزمون اخیرا یک اسب خریداری کرد و در استرالیا زیرنظر میشل پین
یکی از مربیان مشهور گذاشت تا برای مسابقات بین المللی آماده شود .در
همین زمینه یکی از اسب های آزمون اولین قهرمانی خود در استرالیا به
دست آورد .در همین زمینه سایت « ،»racingنوشت :سردار آزمون ،ستاره
فوتبال ایران اولین برد خود را به عنوان مالک اسب در استرالیا جشن گرفت،
پس از اینکه اسب آموزش دیده او توسط میشل پین قهرمان شد.
پین در مورد شراکت با سردار آزمون ،گفت که این اولین جایزه من برای
این مالک است که به یک دوست بسیار خوب تبدیل شده است .من بسیار
مفتخرم که یک قهرمانی برای او به دست آوردم ،این یک سفر طوالنی بود
و ما کمی بدشانس بودیم .این مربی اسب از خرید اسب  ۱۵میلیارد تومانی
آزمون پرده برداشت و گفت :او اولین خرید خود را در مسابقات استرالیا در
سال  ۲۰۲۰انجام داد ،زمانی که در نمایشگاه  ۲۰۲۰به قیمت نیم میلیون دالر،
یک کلت فرانکل خرید.

ورزشی
حرف آخر

واکنش خاص مارتین فورد به تحقیر هالک ایراین
مارتین فورد گفت« :می توانم سرم را باال نگه دارم و با افتخار .تنها الزم است مبارزه را ببینید تا درک کنید که
ً
دقیقا چرا من از مبارزه با او کنار کشیدم .امیدوارم کسانی که سعی داشتند این مبارزه انجام شود بعد از مسابقه
نیز کنار او باشند و از او حمایت کنند .برای من ،ترجیح میدهم کنار بکشم و خطر ترسو خطاب شدن را به جان
بخرم تا این احتمال وجود داشته باشد که در صورت مبارزه مان همان اتفاقی بیفتد که برای این بچه رخ داد».
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یک جام و چند مدعی؛

قهرمان لیگ بیستو دوم ایران را بشناسیم
حسن صانعیپور

در حقیقت سیستمها ،تفکرات مربیان ،امکانات سختافزاری و
حضور بازیکنان تاثیرگذار بخش نخست موفقیت در فوتبال است،
هرچند اینموارد همیشه تضمینی برای کسب جام نبوده و حتی
این امکان وجود دارد که با وجود همه امکانات یاد شده نتایجی
کامال برعکس حاصل شود .برای قهرمانی الزم است عالوه بر داشتن
زیرساختهای مناسب ،به شرایط مناسبی همچون داشتن روحیه
قهرمانی ،اتفاقات غیرقابل پیشبینی و حتی رویکرد و عملکرد
مشترک جوامع و مسئولین نیز توجه کرد .با این وصف قهرمان
لیگ بیستودوم فوتبال ایران چه تیمی خواهد بود؟
هفت سرمربی جدید
حضور هفتسرمربی جدید در لیگ بیستودوم ،فصل جدید
فوتبال ایران را بیشتر از پیش جذاب و غیر قابل پیشبینی کرده
است .یک تغییر عمده و به اصطالح پوستاندازی نادر که از
سرمربیان شروع گردیده و با حضور بازیکنانی که با تجارب جدید
به تیمهای قبلی و یا تیم جدید خود پیوستهاند ،تکمیل شده،
اطمینان نسبی کارشناسان و هواداران را در خصوص کیفیبودن
لیگ باال برده و از طرفی ترکیب نهایی مربع قهرمانی را دور
از دسترس کرده است .ریکادو ساپینتو ،ژوزه مورایس ،قربان
بردیف مربیانی هستند که در کنار مربیان داخلی همچون :حمید
مطهری ،مازیار زارع ،فرزاد حسینخانی و رضا پرکاس دو ملیتی،
چهره و سیمای تازهای به لیگ ایران دادهاند .هرچند تا شروع
لیگ و گذشت حداقل چند هفته از آن نباید قضاوتی قاطع در
مورد تیمها و مربیان جدید داشت ،اما نگاهی به برنامهها و
اردوهای تدارکاتی تیمها نشان میدهد تنور فوتبال ایران در لیگ
پیشرو اگر با بدسلیقگی بعضی از ارکان آن مواجه نگردد ،داغتر
از لیگهای گذشته خواهد بود .البته نباید از تواناییهای مربیانی
همچون :جواد نکونام ،امیر قلعهنویی و یحیی گلمحمدی که
بیگمان از مدعیان جدی قهرمانی لیگ هستند بهسادگی گذر
کرد و به جرات اذعان داشت تعداد مدعیان لیگ جدید ایران
بیشتر از گذشته شده است.
سرخابیهای همیشه مدعی
فرهاد مجیدی تیم قهرمان را تحویل مربی پرتغالی داد .یحیی
گلمحمدی پس از جدایی حمید مطهری دستیارخارجی به خدمت
گرفت .استقالل بعد از پنج فصل ،نوار قهرمانیهای قرمزپوشان
را پاره کرد و پرسپولیس آنگاه که تواناییهایش کوچکتر از
بهانههایش شد ،متوجه گردید؛ مسیر قهرمانی تغییر کرده و بعد

از شکستن تابو قهرمانی ،سرخابیها در فصل جدید مدعیتر از
فصل قبل لیگ را آغاز خواهند کرد .قرمزپوشان با حفظ شاکله
قدیم خود و با اضافه کردن سروش رفیعی ،سعید صادقی ،مرتضی
پورعلیگنجی ،علیرضا بیرانوند و نیز گئورگی ولسیانی ،هرچند
عیسی آل کثیرمهاجم تاثیر گذار خود را تا نیمفصل نخواهند
داشت ،به لحاظ مهره و تفکر تاکتیکی قصد دارند در مستطیل
سبز تواناییهای خود را به رخ حریفان بکشند .آبیپوشان هرچند
شوک جدایی سرمربی خود را به تازگی پشت سر گذاشتهاند ،اما
شیوه تمرین و جدیت سرمربی جدید و تمدید قرارداد با بازیکنانی
چون عارف غالمی و رافائل سیلوا و خرید بازیکنانی چون سجاد
شهباززاده و کاوه رضایی نشان از عزم و اداره آنان برای حفظ رکورد
شکستناپذیری خود با بردهای پرگل دارد .استقالل اگر موفق به
جذب محمد محبی گردد ،تبدیل به خطرناکترین مدافع قهرمانی
در فوتبال ایران شده و تقابل هفته دوازدهم سرخابیها نیز تبدیل
به هیجانیترین دوئل تاریخ فوتبال ایران خواهد شد.
دو قطبی یا چند قطبی
نباید فوالد و گلگهر و حتی تراکتور را نادیده بگیریم .حتی
نمایندگان کرمان نیز قصد ندارند حریف آسانی برای مدعیان
باشند .ملوان ،پیکان ،هوادار و آلومینیوم اراک ،اگر سیمای یک
مدعی جدی را نداشته باشند،
با بازیکنان پرانگیزه خود و با
ذهنیتبرتر به میدان
خواهند آمد .با این
حال هنوز هم مشخص
نیست که فوتبال ایران
دو قطبی است یا چند قطبی.
در هفت فصل اخیر فوتبال
ایران ،به جز استقالل خوزستان
هیچ تیم شهرستانی موفق به
قهرمانی نشده است .درتمامی
این سالها دو تیم استقالل و
پرسپولیس مدعیان جدی قهرمانی
بوده و حتی باشگاههایی چون
فوالد خوزستان ،سپاهان اصفهان ،تراکتور تبریز و
ذوبآهن اصفهان که به تیمهای صنعتی و یا نیمه
صنعتی و بازیکنساز ملقب هستند هم نتوانستند
که مسیر درستی در کسب موفقیت اعم از قهرمانی،
تولید زیرساختهای حرفهای و سایر موارد مورد نیاز
فوتبال سطح یک جهان را طی کنند .نکته نگران
کننده و خطرناک اینکه دو تیم سرخابی پایتخت

علیرغم قهرمانی در لیگ ایران ،جواز حضور در لیگ آسیا را کسب
نکرده و این موضوع نشان از مناسباتی دارد که اجازه نمیدهد
برنامهریزی صحیح و پرداختن به زیر ساختها جایگزین مواردی
شود که فوتبال ایران را در مسیر نابودی تدریجی قرار داده است .دو
قطبی شدن برای فوتبال ایران آنگاه مناسب است که سرخابیهای
به لحاظ سختافزاری و نرم افزاری و تفکر بر دیگر حریفان برتری
یافته  ،نه اینکه هرساله با جذب بازیکنان گرانقیمت صرفا در تفکر
قهرمانی و ورود به کریهای بی منطق باشند.
داوری و تاثیر آن در روند لیگ
مقوله داوری ،ظریف ،شکننده و حساس است .جایز یا ممکنالخطا
بودن انسان و نیاز به تصمیمگیریهای لحظهای و انتظارات باالی
عوامل تیمها از داوران ،پرحادثهترین و پر حاشیهترین مسایل را
در حوزه داوری بوجود آورده است .فوتبال جهان با آوردن سیستم
کمک داور ویدوئی قصد دارد اشباهات تاثیرگذار داوران خود را
کاهش بدهد .فوتبال جهان میخواهد لذت را جایگزین خشونت
در فوتبال کند و برنامه فوتبال ایجاد دهکدهای جهانی برای تاسیس
زیستگاه جدید آدمیان است .با این حال تاثیرات منفی داوری در
لیگ ایران بسیار بوده و الزم است کمیته و دپارتمان داوری ایران
بررسی و تحقیقی جدی در این مورد به عمل آورده و معضالت را
کاهش بدهد .اینکه فالن داور موفق
به گذراندن تستهای پیش فصل
نمیشود و اینکه فالن داور از
فساد داوری پرده برمی دارد
و اینکه مسئول اسبق کمیته
انضباطی از پرداخت رشوه به
داوران سخن میگوید و دست آخر
اینکه اتفاقاتی در جریان داوری فوتبال
ایران میافتد که در نوع خود جالب و
شنیدنی است ،جملگی نشانگر وضعیت نه
چندان مناسب داوری و عدم تناسب
آن با انتظارات موجود است .بماند که
بعضی مناسبات قدیم هم باعث توقع باالی
تعدادی از سرمربیان شده و در هر حالتی
انتظار مساعدت و همراهی داوران را دارند .موضوعی که
به قول دکتر سیار به همان سیب گندیدهای بازمی گردد که
سبد خوشرنگ داوری ایران را در مسیر دیگری قرار داده است.
حرفهایگری در قالب آماتوری
اشتباه محض است که فوتبال ایران را حرفهای بدانیم.
صرف بستن قراداد مالی و نوشتن شماره التین پشت
پیراهن و صرف تبعیت از قوانین بینالمللی فوتبال

سوژه

نقل قول

دو پرچمدار کاروان ایران در افتتاحیه
بازیهای اسالمی مشخص شدند
ستاد عالی بازیهای آسیایی و المپیک طی نشستی
آنالین پرچمداران کاروان ورزشی ایران اعزامی به بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی  ۲۰۲۲قونیه را مشخص
و معرفی کردند .با تصمیم اعضای ستاد عالی بازی ها،
«علیرضا کریمی» قهرمان آسیا و جهان از رشته کشتی
آزاد و «اکرم خدابنده» قهرمان آسیا و دانشجویان جهان
از تکواندو بعنوان پرچمداران کاروان و فرزانه فصیحی
ملی پوش پرافتخار دو و میدانی کشورمان بعنوان حمل
کننده تابلوی معرفی کاروان جمهوری اسالمی ایران مشخص
و معرفی شدند .در این دوره از بازیهای همبستگی کشورهای
اسالمی که هفته آینده در قونیه ترکیه برگزار خواهد شد مقرر
گردیده تا حمل کننده تابلوی معرفی کاروانها که پیش از
این توسط نمایندگانی از ستاد برگزاری انجام می شد نیز به
نماینده و قهرمانی از هر کشور اعطا گردد که اعضای ستاد

که بعضا در مسابقات محلی و دستجات آزاد نیز رعایت میشود
را نباید حرفهای گری بدانیم .فوتبال ایران ،فوتبالی حرفهای در
قالبی کامال آماتوری است .بیالن درآمد باشگاههای ایران چگونه
محاسبه میگردد؟ جایگاه مدیران برنامه(ایجنتها) در این
فوتبال ایران کجاست؟ چرا هر فردی به خود اجازه میدهد به
این مقوله وارد شده و اظهار نظر نماید؟ فلسفه رفت و آمد مدیران
ادواری و گاه بی اثر فوتبال که فاجعه بر فاجعه ،بدهی بر بدهی
و پسرفت بر پسرفت میافزایند و با غبغبی باد کرده و مدعی می
روند و باز میآیند در چه چیزی است؟ چه مسیری برای فوتبال
ایران تعریف شده تا حداقل در بلند مدت به ابتدای راهی برسد
که در همین نزدیکی قطر و امارات رفتند.؟ مسلما در این فوتبال
نباید مسایل فنی را تضمین موفقیت دانست و مقدور نیست
کارشناسی دقیقی در مورد وضعیت لیگ ارائه داد ودر نهایت
نباید پیشبینی مناسبی از قهرمان انتهای فصل ارایه داد.
قهرمان لیگ؟
قهرمان لیگ هر تیمی میتواند باشد .قهرمان لیگ میتواند
استقالل و پرسپولیس و یا حتی نفت آبادان باشد .سپاهان قادر
است در لیگ یکه تازی کند .تراکتور توانایی سنت شکنی و رسیدن
به قهرمانی را دارد .فوالد خوزستان برای قهرمانی بسته شده است.
حتی پیکان و دیگر تیمها هم شرایط قهرمانی دارند .اما قهرمان
لیگ چه تیمی می تواند باشد؟ برنامه باشگاهها برای قهرمانی در
لیگ چیست؟ آیا باشگاهها برای دوران بعد از قهرمانی و لیگ
آسیا پیشبینیهای الزم را کردهاند؟ این سواالت و بسیاری از
سواالت دیگر ابهامی بزرگ در مورد قهرمان لیگ را بوجود آورده
است .بایرین مونیخ در آلمان ،بارسلونا و رئال مادرید در اسپانیا،
میالن و یوونتوس در ایتالیا و چلسی و لیورپول در انگلیس و سایر
تیمهای مدعی اروپا با تعریف شرایط اقتصادی و سایر تواناییهای
خود دورنمای قهرمانی در لیگ داخلی و اروپا را ترسیم کرده و
براساس آن حرکت میکنند .در عوض قهرمانی در لیگ ایران کامال
غیرقابل پیشبینی است .همانطور که کسی از تیم فصل گذشته
فرهاد مجیدی انتظار قهرمانی نداشت ،اما قهرمان شد و همانطور
که گالت قهرمانی پرسپولیس بدست آمد و همانطور که در عین
ناباوری استقالل خوزستان قهرمان لیگ پانزدهم شد و بالفاصله
به لیگهای پایین تر سقوط کرد ،به همان گونه قهرمانی در لیگ
بیست و دوم غیر قابل پیشبینی و بستگی به اتفاقاتی دارد که اغلب
استقالل
پرسپولیس پوست انداخته،
در فوتبال ایران رخ میهد.
ِ
ِ
مدافع قهرمانی ،سپاهان با زیرساختهای حرفهای تر ،تراکتور با
هوادارن پر شور ،فوالد با تفکرات آسیایی و یا شگفتیسازی جدید
از بین سایر تیمها ،کدامیک قادر هستند از هزار توی فوتبال ایران
به سالمت گذر کرده وجام قهرمانی را باالی سر ببرند؟

عالی ورزش کشورمان این مسئولین را به فرزانه فصیحی
دونده دوی سرعت کشورمان واگذار کردند.

«رئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی»:
امکان ابطال انتخابات فوتبال وجود دارد
«نصراهلل پژمانفر» -رئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس
شورای اسالمی -اظهار داشت :در جریان پرونده ویلموتس
اشتباهاتی روی داد که امروز نتایج آن را میبینیم .زمانی
که مساله ویلموتس مطرح شد ما تشکیل پرونده دادیم
و گزارش دقیقی را تنظیم کردیم تا موضوع پیگیری
شود .کسی که میخواهد مسئولیتی را بپذیرد ،باید احراز
صالحیت شود .بدونشک فردی که پرونده مفتوح دارد،
احراز صالحیت نمیشود .ممکن است متهم نباشد ولی
هنوز احراز صالحیت نشده؛ البته پرونده دیگری هم موجود
است که شرایط دیگری دارد و این خطای بزرگی است
که اجازه بدهیم چنین فردی در انتخابات شرکت کند .به
همین دلیل خطای بزرگی است اگر مسیری که طی امروز
طی شده را بخواهند ادامه بدهند یا به فردی که در این
مسیر است ،اجازه حضور در انتخابات داده شود .به همین

دلیل ما ورود میکنیم و حتما اگر چنین موضوعی باشد
در مسیر ابطال آن جلو خواهیم رفت.
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