ت «کیروش» نخستینوعده رئیس فدراسیون را محقق میکند؟
بازگش ِ

مارپیچ سکوت
خط ِر سقوط در
ِ

تاجی برای سربلندی

غیر همرنگ
آیا فرد باید مراقب باشد تا ِ
با جامعه نباشد؟

نگاهی به چالشهای پیشروی فدراسیون فوتبال؛

تبلو ِر ایدههای
«یحیی»

ُ
حسن انتصاب شایسته جنابعالی بهعنوان دبیرکل کمیته ملی المپیک را صمیمانه تبریک عرض نموده و رجای واثق داریم ،تعهد و
کارآمدیهايی برجسته حضرتعالی نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به قلههای رفیع پیشرفت و توسعه ورزش کشور خواهد بود .موفقیت
و سربلندی شما را از درگاه ایزد منان مسئلت مینماییم.
مدیرمسئول و تحریریه روزنامههای دنیایهوادار و صبحمیهن و پایگاههای خبری دیواننیوز ،هوادار ینیوز و قرن۱۵

پرسپولیس در مقابل هوادار چهکرد؟

جناب آقای سید مناف هاشمی

رسانه
م
ستقل
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روزنامه

قیمت 3000 :تومان

آغاز از پایان!

نگاهی به فیلم «بتمن»
ساختۀ «مت ریوز»؛

استقالل مقابل پیکان متوقف شد؛

تـــرمز بــــد موقع
ِ

تاکید و تکیه بر ساما نبخشی
مبادالت تجاری با جهان

پوستاندازی «پرسپوليس»
اب هـــوادار!

رویکرد دولت سیزدهم؛
تعریف «دیپلماسی اقتصادی» در
باب
ِ
ِ
در ِ

تيمی برازنده قهرمانی؛

2

روزنامه
شماره - 1103چهارشنبه  16شهریور 1401

گزارش

دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویـــژه
«جواد رسولی» از لشـــکر ۱۰سیدالشهداء علیهالسالم
که به مقام شـــامخ شهادت نائل گشت را گرامی میدارد

خبر
رسمقاهل

«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

اتهامات «تاج»؛

از کالهبرداری تا تصرف

غیرقانونی در اموال دولتی!
دادستانی تهران  ۶روز پیش از برگزاری انتخابات
فدراسیون فوتبال ،در نامهای به وزارت ورزش و
جوانان ،قطاری از اتهامات «مهدی تاج» را برشمرده
بود؛ استفاده از اوراق مجعول ،صدور گزارش خالف
واقع و شروع به جعل و تزویر ،تضییع وجوه عمومی
و  ...از جمله اتهامات وی است.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از مرکز رسانه
قوه قضائیه ،روز دوشنبه نقلقولی از وزیر ورزش
در ارتباط با اعالم نشدن نظر نهادهای نظارتی از
جمله قوه قضائیه در مورد نامزدهای فدراسیون
فوتبال منتشر شد .ادعایی که با بررسی در
دستگاه قضائی مشخص شد نادرست بوده و
دادستانی تهران در همان روزی که استعالم
مهدی تاج برای دستگاه قضا ارسال شده بود
پاسخ داده و عنوان کرده بود که افراد مورد
استعالم هر کدام چه سابقه و اتهامی در داسرا
یا نهادهای قضائی دارند.
بر طبق اسناد به دست آمده ،دادستان تهران در تاریخ
دوم شهریور ماه  1401یعنی  6روز قبل از برگزاری
انتخابات فدراسیون فوتبال طی نامهای رسمی اعالم
کرده برای  3مدیر فوتبالی در دادسرای تهران پرونده
قضائی تشکیل شده است.
طبق این گزارش ،برای مهدی تاج به اتهامات
سوءاستفاده از موقعیت شغلی ،استفاده از اوراق
مجعول ،صدور گزارش خالف واقع و شروع به
جعل و تزویر ،تصرف غیرقانونی در اموال دولتی ،به
کارگیری حیدر بهاروند در سازمان لیگ برتر فوتبال
بر خالف قانون منع بکارگیری بازنشستگان ،تصرف
غیرقانونی در وجوه عمومی ،تصرف غیرمجاز در
منابع مالی (مطالبات) فدراسیون از شرکتهای
طرف قرارداد و اهمال منتهی به تضییع وجوه
عمومی به میزان  4هزار و  514میلیارد و 974
میلیون و 47هزار و  245لایر و  10میلیون یورو،
تضییع اموال و وجوه دولتی ،اخالل در نظام پولی
و ارزی کشور ،کالهبرداری ،گزارش خالف واقع،
تبانی در معامالت دولتی ،جعل در سند رسمی
و به کارگیری سرمربی اسبق تیم فوتبال ایران
(ویلموتس) پرونده قضائی در دادسرای تهران
تشکیل شده است.
از سوی دادسرای تهران برای مهدی تاج در اتهامات
سوءاستفاده از موقعیت شغلی ،استفاده از اوراق
مجعول ،صدور گزارش خالف واقع و شروع به جعل
و تزویر قرار منع تعقیب صادر شد .در مورد دیگر
اتهامات این فرد قرار جلب دادرسی صادر شده است
که پرونده آنها در مراجع قضائی در حال رسیدگی
است .همچنین پرونده مربوط به سرمربی تیم ملی
فوتبال ایران (ویلموتس) با گزارش سازمان بازرسی
کل کشور به اتهام تضییع وجوه عمومی در جریان
رسیدگی قرار دارد.
در همین رابطه البته برخی تشکلها از جمله بسیج
دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار
ورود و رسیدگی قوه قضائیه به
پرونده تاج شده بودند که
با توجه به سند باال باید مد
نظر داشت که این دست
جریانات باید ورود به پرونده و
بررسی موضوع تاج و دیگر
نامزدهای انتخاباتی را
از حراست وزارت ورزش
پیگیری کنند.

ِ
ِ
رویکرد دولت سیزدهم؛
تعریف «دیپلماسی اقتصادی» در
باب
در ِ

تاکید و تکیه بر سامانبخشی مبادالت تجاری با جهان
سارا نصرتی

یکی از ابزارهای نوین ،کارآمد و قدرتمند دولتها
برای کنش در فضای بینالمللی و دستیابی به
موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی ،دیپلماسی
اقتصادی است .این نوع دیپلماسی عبارت است
از :اقدامات رسمی دیپلماتیکی که او ًال دسترسی
به بازارهای خارجی را برای کسبوکارهای ملی
ً
ثانیا در تالش برای جذب
تسهیل میکنند،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثاً
بر اثرگذاری روی قوانین بینالمللی در راستای
پیشبرد منافع ملی تاکید مینمایند .شایان ذکر
است که دیپلماسی اقتصادی ،شامل مفاهیمی
همچون تحریمها و مجازاتها بهمنظور تحت
فشار قرار دادن کشورها و یا کمکهای توسعهای
و حمایتهای اقتصادی برای یارگیری در صحنه
بینالمللی نیز است .ایران با اتکاء به ویژگیهای
ممتاز جغرافیایی ،منابع سرشار طبیعی و نیروی
جوان و تحصیلکرده ،در سه الی چهار دهه
گذشته به دنبال بهرهگیری بیشتر از امکانات و
ظرفیتهای داخلی در عرصه تعامالت اقتصادی
جهان با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی
بوده است.
به همین دلیل ،موضوع دیپلماسی اقتصادی و
استفاده از ابزارها و ظرفیتهای سیاست خارجی
برای پیشبرد اهداف توسعه ملی در دولتهای
مختلف پس از جنگ تحمیلی کمابیش مورد
توجه قرار گرفت و در برنامههای توسعه و
اسناد کالن راهبردی کشور نیز انعکاس یافت.
در حال حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب
اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب آن در عرصه
اقتصاد جهانی ،همچنین تاکید اسناد باالدستی
کشور بهویژه سند چشمانداز بر ارتقای جایگاه
اقتصادی و فنآوری ایران در منطقه ،اولویت
دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش
با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی
که از ظرفیت بهرهگیری از منافع اقتصاد
جهانی برخوردار میباشد ،به یک ضرورت
اجتنابناپدیر تبدیل شده است ،زیرا در شرایط
فعلی که کشور تحت فشارهای بینالمللی از
طریق اعمال تحریمهای اقتصادی است ،اتخاذ
سیاست خارجی توسعهگرا و تعامل فعال در
سطوح منطقهای و فرامنطقهای ،میتواند با
کمرنگ نمودن تصویر امنیتی ایران از طریق
اعتمادسازی در روابط خارجی ،منجر به ثبات
در مناسبات تجاری و جذب سرمایهگذاری
خارجی شود و با افزایش کارایی اقتصادی از
طریق انتقال فنآور یهای نو و دانشبنیان،
اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته
باشد .بنابراین رهیافت دیپلماسی اقتصادی را
باید به مفهوم اولویتدادن موضوعات تجاری
و اقتصادی در سیاست خارجی کشورها قلمداد
کرد که بیشک یکی از ابزارهای مهم یا حتی
مهمترین اهرم در تحقق اهداف بلندمدت با
محوریت رشد و توسعه اقتصادی آن کشورها
به حساب میآید.
بر این اساس ،سوال اصلی این است که
دیپلماسی اقتصادی از چه جایگاه و اهمیتی در
سیاست خارجی دولت سیزدهم برخوردار بوده
و چه دستاوردهایی را به همراه داشته است؟
دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز
کرد که کشور با پیامدهای ناشی از همهگیری

سیاست خارجی دولت سیزدهم
و تمرکــز دســتور کار دســتگاه
دیپلماسی آن از آغاز فعالیت دولت
جدیــد ،بر اولویــت های ســه گانه
حوزه همســایگی ،سیاســت آسیا
محور بــا تاکید بر توازن سیاســت
خارجی و دیپلماسی اقتصاد محور
استوار شد.

ویروس کرونا ،تداوم فشار تحریمهای آمریکا و
همراهی متحدانش در چارچوب فشار حداکثری،
چالشهای اقتصادی متعدد و تغییرات عمیق
منطقهای و بینالمللی مواجه بود .از سوی دیگر
به دلیل نوع رویکرد دولت دوازدهم در سیاست
خارجی اعم از تمرکز ویژه به ارتباط با غرب و
عدم بهرهگیری از ظرفیت ارتباط و تعامل با
همسایگان و حوزه شرق ،عمال خروجی قابل
اعتنایی از سیاست خارجی عاید کشور نشده
بود .بر همین اساس ،سیاست خارجی دولت
سیزدهم و تمرکز دستور کار دستگاه دیپلماسی
آن از آغاز فعالیت دولت جدید ،بر اولویت های
سه گانه حوزه همسایگی ،سیاست آسیا محور
با تاکید بر توازن سیاست خارجی و دیپلماسی
اقتصاد محور استوار شد.
افزوده شدن مفهوم دیپلماسی اقتصادی به
اولویتهای سیاست خارجی وعده سید ابراهیم
رئیسی در دوران رقابتهای انتخاباتی بود.
دولت با دو استراتژی مشخص این وعده را
به مرحله اجرا آورده است و گرچه برای لمس
مشخص این اقدامات در زندگی مردم ،زمان
نیاز است اما مجموع این تالشها در چند حوزه
مشخص قابل رصد است .عضویت در سازمان
همکار یهای شانگهای مهمترین دستاورد در
این زمینه است.
عضویت ایران در این سازمان بینالمللی پس
از  ۱۷سال ،فرصت ارزشمندی برای بهرهگیری از
این ظرفیت عظیم است و شواهد حکایت از آن
دارد که دولت سیزدهم در منظومه دیپلماسی
اقتصادی خود ،بر این ظرفیت تأکید ویژه دارد.
بُعد دیگر دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم،
تثبیت شراکت راهبردی با قدرتهای چین و
روسیه است .پیگیری اجرای سند همکاری
راهبردی ۲۵ساله با چین ،از مهمترین اقدامات

دولت سیزدهم در آغاز دوره مسئولیت بود.
اولویت یافتن مفهوم دیپلماسی اقتصادی در
سیاست خارجی ،فرایندی زمانبر است که این
ویژگی سبب شده است که نتایج اولویت یافتن
این مهم در زندگی مردم بهاندازه نیاز ملموس
و محسوس نشود اما گام نخست اجرای آن
با تغییر در نگاه و نگرشها آغاز شده است.
با اینهمه میتوان دو حوزه مشخص واردات
واکسن و صادرات نفت را در دولت سیزدهم
از نتایج ملموس آن در زندگی مردم دانست.
واقعیت آن است که دولت با تاکید و تکیه بر
سامانبخشی مبادالت تجاری با جهان در سایه
دیپلماسی توانست بدون نیاز به ابهاماتی چون
 FATFو اینستکس و  ...واکسن مورد نیاز به
کشور را وارد کند ،صادرات نفت را افزایش داده و
درآمد حاصل از آن را به کشور بازگرداند و در عین
حال حجم مبادالت تجاری خود با جهان بهویژه
کشورهای منطقه را در همین زمان کم افزایش
قابلتوجهی دهد.
باید توجه داشت که هدف اصلی سیاستگذاری
در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی ،برقراری
روابط اقتصادی با کشورهای دیگر است تا
بهدلیل ذینفع بودن طرفین در چارچوب
اقتصادی یکدیگر ،شاهد تعامالت فیمابین
باشیم .برای اجرای طرح و الگوهای مبتنی
بر دیپلماسی اقتصادی باید پیش از هر
اقدامی درصدد عادیسازی روابط کشورمان
با سازمانها و نهادهای متعارف بینالمللی
برآییم .نباید فراموش کرد که اقتصاد ما
درحالحاضر شرایطی را پشت سر میگذارد که
بسیار شکننده است و سایر کشورها لزومی
به سرمایهگذاری و تعامل با چنین کشوری
نمیبینند .باید تمام تالش خود را بهکار
ببندیم تا پایههای لرزان این اقتصاد را بیش از
پیش تقویت کرده و زمینه را برای تنشزدایی
از طریق مذاکره و تعامل دیپلماتیک فراهم
سازیم .دیگر نمیتوان با سر دادن شعار کشور
را اداره کرد .ما چارهای غیر از تغییر زاویه
نگاهمان به دنیا نداریم .اقتصاد ایران درگیر
مشکالت ساختاری است و این مشکالت در
یکسال و چند سال حل نمیشود .باید اجازه
داد آرامش بر فضای اقتصادی حاکم شود و در
این آرامش بتوان وضع اقتصاد ایران را به رشد
الزم و کافی رساند .در سایه امنیت ،ثبات و
آرامش دولت میتواند عملکرد مناسبتری از
نظر اقتصادی از خود به نمایش بگذارد.

مرمت و ابزسازی شبکه فرعی جمعآوری آبهای سطحی منطقه ۱۷
«محمود ترک» معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه  ،۱۷با اشاره به فعالیت عمرانی مرمت
و بازسازی شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی منطقه گفت :باتوجه به اینکه ساماندهی
معابر و خیابانهای سطح منطقه از مطالبات شهروندان است ،شهرداری منطقه در راستای جلب
رضایت شهروندان تالش میکند در این زمینه اقدامات مناسب و درخور شهروندان انجام دهد.

اجتماعی
ی�دداشت

آیا فرد باید مراقب باشد تا غیر ِ همرنگ با جامعه نباشد؟

داود مبهوت

نظریه «مارپیچ سکوت» یکی از نظریات مشترک بین
علوم سیاسی و ارتباطات جمعی است که توسط
الیزابت نوئل نیومن ارائه شده است .در این نظریه
عنوان میشود که یک گروه از جامعه ممکن است
به علت در اقلیت بودن در مقابل گروه یا گروههای
دیگر ،منزویشده و از ابراز نظرات خود دست
بشویند .باید گفت رسانهها عامل مهمی هستند که
هم بر ایده غالب و هم بر درک مخاطبان از آنچه ایده
غالب است موثر بوده و باعث میشوند تا آن جمع
حداقلی در ابراز عقاید خود به تردید بیفتند و یا حتی
از عنوان آن کنارهگیری کنند.
در این نظریه برخی موارد مطرح است که به طور
خالصه میتوان بدین گونه به آن ها اشاره کرد:
«شهروندان از نوعی حسششم برخور دارند که به
آنها این امکان را میدهد تا عقاید حاکم بر فضای
جامعه را حتی بدون مراجعه به نتایج نظر سنجیها
تشخیص دهند و بر همین اساس اگر حس کنند
که عقیده آنها در مقابل نگرش غالب در اقلیت قرار
دارد ممکن است از تبیین فکر خود طفره بروند.
در بعدی دیگر باید گفت با توجه به این که مردم
از قرار گرفتن در انزوا بیم دارند و میدانند بیشتر
چه نوع رفتارهایی ممکن است آن ها را از نظر
اجتماعی منزوی کند ،به همین دلیل است که
یا ک ًال از ابراز عقیده خودداری می کنند و نگرش
غالب را می پذیرند یا ممکن است ،روش همرنگ
جماعت شدن را پیش بگیرند اما در نهان به نگرش
خود پایبند باشند».
ً
تقریبا به صورت
به عقیده نوئل نیومن انسان ها
غریزی عقاید و نظرات پیرامون خود را مورد بررسی
و توجه قرار میدهند به همین دلیل است که
سعی دارند تا گرایشها و رویکردهایی را برگزینند
که جنبهای غالب داشته و هماهنگ با جامعه و
قابل قبول جلوه کند .در ادامه هرچه فاصله بین
افکار عمومی و نظرات شخصی انسان افزایش یابد
به همان میزان نیز تمایل وی برای بیان عقیدهاش
کاهش مییابد .با توجه به مطالب آورده شده
ً
قاعدتا باید
میتوان گفت گزینش چنین نگرشی را
امری معمول در جامعه دانست .چرا که حرکت در

مارپیچ سکوت
خطر ِ سقوط در
ِ

جهت خالف جریان آب ممکن است باعث انگشت
نمایی یا حتی طرد از جمع شود.
اما نکته مهم این است که آیا فرد یا گروه اقلیت
همواره باید مراقب باشند تا غیر همرنگ با جامعه
نباشند؟ به یقین پاسخ به این سوال خیر است .چرا
که ممکن است در مواردی باعلم و تحقیق صورت
گرفته نگرش یک فرد یا گروه قلیل صحیح تر از
افکار غالب در سطح جامعه باشد و الزم آید تا این
نگرش قلیل صدای خود را به مسئوالن برسانند .در
این شکل است که سکوت و همرنگی با فکر غالب
جز ضرر را متوجه منافع عام شهروندان نخواهد
کرد .باتوجه به اصول قانون اساسی و اهمیتی که
به آزادیبیان و ابراز عقیده در آن داده شده است،
تبیین نگرشهای مخالف با نگرشهای غالب در
جامعه آن هم در چهارچوب قانون امری نکوهیده
نیست .به طور مثال در اصل  ۲۳قانون اساسی
چنین آمده است که« :تفتیش عقاید ممنوع است
و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای
مورد تعرض و مواخذه قرار داد» .و یا در اصل ۲۴
قانون اساسی این گونه ذکر شده است که« :نشریات
و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه ُمخ ِِل

راه و مسکن
از سوی «بانک مرکزی» اعالم شد؛

قیمــت هر متر خانه در تهران
 ۴۲میلیــون و  ۷۳۰هزار تومان
گزارش تحوالت بازار مسکن در
شهر تهران که از سوی بانک مرکزی
منتشر شده ،بیانگر این است که
در مرداد ماه متوسط قیمت خرید
و فروش یک مترمربع زیربنای
واحد مسکونی معامله شده از
طریق بنگاههای معامالت ملکی
تهران  ۴۲میلیون و  ۷۳۰هزار
تومان بوده که نسبت به ماه قبل و
ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۵
و  ۳۸درصد افزایش دارد .عالوه بر
این ،تعداد معامالت انجام شده در
این ماه حدود  ۷.۸هزار فقره بود
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه
در سال  ۱۴۰۰به ترتیب  ۲۴درصد
کاهش و  ۴۲.۳درصد افزایش

را نشان میدهد و بررسی توزیع
تعداد واحدهای مسکونی معامله
شده در شهر تهران به تفکیک عمر
بنا حاکی از آن است که واحدهای
تا پنج سال ساخت با سهم ۲۸.۹
درصد بیشترین سهم را به خود
اختصاص دادهاند.

به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد .تفصیل
آن را قانون معین میکند» .با توجه به اصول
مطروحه میتوان مشاهده کرد که قانونگذار جهت
احترام به حقوق تمامی شهروندان ساکن در جامعه
پیشبینیهای الزم را برای تبیین نظرات شخصی
در چهارچوب قانون عنوان کرده است .حال بازتاب
این نگرشها را میتوان در قالب احزاب و یا از طریق
مبادی رسمی رسانهای به گوش مسئوالن و یا حتی
جامعه مخاطب رساند .پس باید با احترام به قانون
در ابراز نگرشها و نقدهای منصفانه برای پیش برد
منافع ملی جامعه کوشا بود و از افتادن در مارپیچ
سکوت دوری کرد؛ چراکه مخالفت عقیده یک فرد
یا گروه قلیل نسب به یک گروه بزرگ همواره دلیل
بر باطل بودن آن نگرش نیست و چه بسا که در
مواقع ضروری برای پیشرفت و سعادت جامعه
تبیین آن عقاید ضروری نیز باشد .در نتیجه باید
مدنظر داشت که پس از رسیدن به یقین همراه با
ادله کافی و مناسب نباید همواره همرنگ جماعت
شد .چراکه گاهی نفع بلند مدت و رسوا شدن کوتاه
مدت درجمع ،به شیرینی نفع کوتاه مدت و همرنگ
ت شدن و ضرر بلندمدتتر در آینده میارزد.
جماع 

نا�ژی
«عضو کمیسیون انرژی» پاسخ داد؛

آیا بنزین
 ۳نرخی میشود؟

«فریدون عباسی» -عضو کمیسیون
انرژی مجلس -در گفتگو با «بازار»
به صورت تلویحی احتمال  ۳نرخی
شدن بنزین را تایید کرد .او با بیان
اینکه ذخایر بنزینی دولت منفی
شده است ،گفت :به نظر می رسد
که دولت می خواهد واردات بنزین

توسط بخش خصوصی را آزاد کند
تا از این محل تقاضای مازاد بر
سهمیه موجود را پاسخ دهد .هم
اکنون قیمت بنزین در کشورهایی
همچون عراق و پاکستان حدود ۱۵
هزار تومان است اما ما در ایران آن
را حداکثر لیتری  ۳هزار تومان می
فروشیم .اما مشکل اینجاست که
ممکن است با توجه به افزایش
تقاضا در کشور دولت ناچار به
تامین بخشی از نیاز از محل
واردات شود .در شرایطی که دولت
با کسری شدید منابع مالی مواجه
است ،آیا درست است که بنزین
 ۱۵هزار تومانی وارد کرده و آن را
لیتری  ۳هزار تومان بفروشد.
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گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

آخرین جزئیات از سومین مرحله
قرعهکشی یکپارچه

سخنگوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از آغاز
ثبتنام برای سومین مرحله فروش خودروها در قالب
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از امروز -چهارشنبه
 ۱۶شهریور ماه -خبر داد و اعالم کرد متقاضیان به مدت
سه روز (تا پایان روز جمعه  ۱۸شهریور ماه) فرصت
ثبتنام خواهند داشت.
به گزارش «دنیای هوادار»« ،امید قالیباف» -سخنگوی
وزارت صمت -از حذف قرعه کشی خودرو تا پایان سال
خبر داد و گفت :احتما ًال در این دوره شاهد خروج یک
الی دو خودروی دیگر از قرعه کشی خواهیم بود .سومین
دوره قرعه کشی خودرو از امروز به مدت  ۳روز تا جمعه
 ۱۸شهریور آغاز خواهد شد .همچنین در سومین دوره
قرعه کشی یکپارچه حدود  ۶۰هزار خودرو عرضه میشود
که  ۵۰درصد ظرفیت قرعه کشی به طرح جوانی و
بیست درصد ظرفیت قرعه کشی به خودروهای فرسوده
اختصاص دارد.
وی افزود :تنها تفاوت نوبت سوم قرعه کشی یکپارچه
با دفعات قبل اخذ استعالم از ستاد مدیریت حمل و
نقل و سوخت برای متقاضیان مشمول طرح جایگزینی
خودرو فرسوده است .در حال حاضر تا پایان سال تمامی
خودروها با افزایش تولید از شمول قرعه کشی خارج
میشوند .احتما ًال در این دوره شاهد خروج یک الی دو
خودروی دیگر از قرعه کشی خواهیم بود .برای اولین
بار در سالهای اخیر خودروی هایما به صورت فروش
فوقالعاده توسط ایران خودرو عرضه شد که در حال
حاضر هم ظرفیت فروش وجود دارد .مردم میتوانند با
مراجعه به سایت ایرانخودرو این خودرو را به راحتی
خریداری کنند.
امید قالیباف اظهار کرد :در سومین دوره فروش خودروها
به صورت یکپارچه و قرعهکشی ،حدود  ۶۰هزار خودرو
عرضه خواهد شد که  ۵۰درصد ظرفیت قرعهکشی به
طرح جوانی و  ۲۰درصد ظرفیت قرعهکشی به خودروهای
فرسوده (فراتر از  ۱۰درصد مندرج در قانون بودجه )۱۴۰۱
اختصاص خواهد یافت .در سومین فروش و قرعهکشی
یکپارچه خودروها ،احتماال با افزایش تولید ایجاد شده،
شاهد خروج خودروی دیگری از شمول قرعهکشی
خواهیم بود ،تنها تفاوت نوبت سوم تخصیص یکپارچه
خودروها با دو مرحله قبلی ،اخذ استعالم از ستاد
مدیریت حملونقل و سوخت برای متقاضیان مشمول
طرح جایگزینی خودرو فرسوده است.
وی ضمن اشاره به تنظیم موثر بازار خودرو با روش
قرعهکشی یکپارچه ،افزود :آرامش و کاهش قیمت
خودرو در بازار و افزایش هشت برابری شانس برنده
شدن برای خودروهای پرطرفدار ،از جمله آثار مثبت
فروش و قرعهکشی یکپارچه بوده است .ضمن اینکه
انتظار میرود تا پایان سال تمامی خودروها ،با افزایش
تولید ،از شمول قرعهکشی خارج شوند .برای اولین بار
طی سالهای اخیر خودرو هایما با ظرفیت آزاد و باال (به
گونهای بازار را اشباع میکند) در قالب فروش فوقالعاده
توسط ایران خودرو عرضه شده و در حال حاضر نیز
ظرفیت فروش وجود دارد .پیش از این ،معاون صنایع
حملونقل وزارت صمت اعالم کرده بود در هفته جاری
سومین دوره عرضه خودرو در قالب سامانه یکپارچه
تخصیص خودرو برگزار خواهد شد و ضمن آن تاکید
کرد :با ساماندهی تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه
که با عرضه متنوع خودرو و خروج بیش از  ۷۰درصد
انواع محصوالت خودرویی از فرآیند قرعهکشی همراه
شده است و با تداوم روند تکمیل خودروهای ناقص،
کسب آمادگی الزم در زنجیره تأمین برای افزایش تولید
و بهرهگیری از سازوکار واردات برای تنظیم بازار و
انتقال فناوری به کشور ،روش عرضه در سامانه یکپارچه
فروش خودرو تا پایان امسال خاتمه پیدا کند.
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بخشش  ۸اعدایم در الربز
«حسین فاضلی هریکندی» -رئیس کل دادگستری استان البرز -گفت :در سال جاری رشد  ۶۰درصدی گذشت و اعالم رضایت در
پروندههای موضوع قصاص نفس را نسبت به مدت مشابه قبل شاهد هستیم .پس از گذشت اولیای دم و منتفی شدن قصاص،
مطابق مقررات برای این اشخاص ،مجازات حبس به جهت جنبه عمومی جرم قتل از سوی دادگاه های کیفری یک استان
البرز تعیین و برخی با احتساب مدت بازداشت قبلی از زندان آزاد و مابقی نیز پس از اتمام محکومیت حبس آزاد خواهند شد.

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

البـــرز
گزارش

در پنجمین نشست قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاصِ البرز چه گذشت؟
پنجمین نشست سراسری «قرارگاه پیشگیری و مقابله با
جرایم خاص استان البرز» با حضور رئیس کل دادگستری
استان البرز و معاونان وی ،دادستان و رئیس کل
محاکم عمومی و انقالب کرج ،فرمانده انتظامی استان
البرز ،رئیس پلیس آگاهی و تعدادی دیگر از فرماندهای
انتظامی ،قضات شعب ویژه رسیدگی به سرقت های
خشن در دادسرا ،دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان،
در محل دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی
سرقتهای خشن برگزار شد.
در این نشست که دومین نشست سراسری و استانی در
سال جاری بوده است ،حسین فاضلی هریکندی با اشاره
به «جلسه بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با
افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقتهای
خشن» که در سوم شهریورماه برگزار و رئیس قوه قضائیه
دستور تشکیل «ستاد ویژه مقابله با سرقتهای خشن و
زورگیری با کمک ضابطین» را صادر کرد ،گفت :رئیس
قوه قضائیه با توجه به سابقه طوالنی خدمت در همه
مناصب قضایی ،آشنایی کامل با مسائل و مشکالت
کشور داشته و در «دوره تحول و تعالی» ورود مسئله
محور به موضوعات مرتبط به دستگاه قضاء را با هدف
آسیب شناسی و اتخاذ راهکار جهت حل مشکالت در
دستور کار قرار داده است.
وی ساماندهی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی کشور را از مصادیق ورود مسئله محور
رئیس قوه قضائیه برشمرد و افزود :آزادسازی حریم و
بستر رودخانه و سواحل دریاها و تشکیل جلسه آسیب
شناسی پروندههای کثیرالشاکی که با حضور مستقیم
ایشان در استان البرز انجام شد از دیگر مصادیق نگاه
مسئله محور رئیس قوه قضائیه است.
ایجاد قرارگاه جرایم خاص در استان البرز
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با
اشاره به اینکه موضوع آسیبشناسی و برخورد قاطع و
بازدارنده با سرقت های خشن به عنوان یکی از مطالبات
جدی مردم و رئیس قوه قضائیه مطرح است ،متذکر
شد :دادگستری کل استان البرز در آذر سال  1399به
منظور مقابله بازدارنده با سرقتهای خشن ،اقدام به ایجاد
«قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز»
با همکاری نیروی انتظامی استان کرد که فعالیت های
خود را بر دو محور پیشگیری و مقابله جرایم خشن از
قبیل سرقتهای مسلحانه ،سرقت به عنف و مقرون به
آزار و زنجیرهای ،جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل
قتل و هرگونه تجاوزات جنسی ،آدم ربایی و جرایم مخل
آسایش عمومی از قبیل نزاع ،درگیری ،تهدید و قدرت
نمایی با هر نوع اسلحه سرد و گرم به صورت گروهی
و مزاحمت برای نوامیس ،و محور هماهنگی در اجرای
طرحهای ارتقاء آسایش عمومی و امنیت اجتماعی از
قبیل جمع آوری معتادان متجاهر ،خرده فروشان مواد

مخدر و اراذل و اوباش متمرکز کرد .وی با تاکید بر اینکه
دادگستری کل استان البرز در تشکیل قرارگاه پیشگیری و
مقابله با جرایم خاص در سال  1399و قرارگاه پیشگیری و
مقابله با سرقت در خرداد  1401در این زمینه از استان های
پیشرو در کشور بوده است ،گفت :قرارگاه پیشگیری و
مقابله با سرقت ،اختصاص به سرقت های غیر از موضوع
وظایف و شرح ماموریت های قرارگاه پیشگیری و مقابله
با جرایم خاص دارد.
ضرورت صدور احکام و مجازاتهای بازدارنده
برای سرقتهای خشن
فاضلی هریکندی با بیان اینکه نشست امروز در دادگستری
کل استان البرز به صورت ویژه و در راستای اجرای
دستور رئیس قوه قضائیه برای مقابله سریع و قاطع با
سرقتهای خشن و زورگیری در کشور است ،تصریح کرد:
سرقت اتهام نخست کشور بوده و در کنار مقابله ،نیازمند
آسیب شناسی و بررسی علل روند افزایشی آن است؛ لکن
سرقتهای خشن و مسلحانه با توجه به احساس ناامنی
گستردهای که در جامعه ایجاد میکند ،اقتضاء رسیدگی
سریع و صدور احکام و مجازاتهای بازدارنده را دارد و
بسیاری از این نوع سرقتها نیز از مصادیق محاربه است.
اقدامات در استان البرز برای مقابله با سرقتهای خشن
عالی ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز در ادامه
به اقدامات و تجربه موفق دادگستری کل استان البرز
در کاهش میزان جرایم مرتبط با سرقتهای خشن و
سرقتهای خرد اشاره و اضافه کرد :اختصاص شعب ویژه
در دادسراها و دادگاه های کیفری دو در تمامی حوزه های
قضایی استان و نیز دادگاه های کیفری یک و تجدیدنظر
مستقر در مرکز استان جهت رسیدگی به پرونده سرقت از
جمله سرقت های خشن ،تدوین و ابالغ شیوه نامهها،
نظارت بر صدور قرارهای تامین ،صدور احکام و مجازات
های قاطع و بازدارنده و اعمال نظارت و محدودیت در
استفاده از نهادهای ارفاقی برای متهمان و محکومان
پرونده های سرقت از جمله این اقدامات بوده است.
وی در ادامه به ارائه برخی آمار مربوط به پرونده های
تشکیل شده با موضوع سرقت در استان البرز در بازه
زمانی سال  1398تا سه ماهه ابتدایی سال  1401پرداخت
و گفت :بر اساس آمار اعالمی از سوی مرکز آمار و فناوری
اطالعات قوه قضائیه ،دادگستری کل استان البرز در حوزه
های مختلف از جمله میانگین ورودی ماهیانه به ازای
جمعیت ،کشف و میزان ورودی سالیانه پرونده های
سرقت روند خوب و رو به جلو داشته است.
آمار کاهش سرقت در استان البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود :در زمینه
میانگین ورودی ماهیانه پرونده های سرقت به ازای هر
صدهزار نفر جمعیت ،رتبه استان البرز در میان دادگستری
کل استان ها به ترتیب در سال های  1400 ،1399 ،1398و
سه ماهه ابتدایی  1401رتبه  19 ،8،12و  23کشوری بوده

که موید روند کاهشی پرونده های سرقت در استان است.
وی با اشاره به اینکه در موضوع شاخص صدور قرار جلب
دادرسی در پرونده های سرقت که بیانگر کشف این نوع
جرایم و شناسایی متهمان آن است ،متذکر شد :در این
شاخص نیز استان البرز از جایگاه  30کشوری در سال
 1398به رتبه  ۲۷و  ۲۰به ترتیب در سال های  ۱۳۹۹و
 ۱۴۰۰و در سه ماهه نخست سال جاری به رتبه  17در
میان دادگستری کل استان ها رسیده است که نشان
دهنده روند روبه رشد به لحاظ میزان کشف سرقت های
واقع شده در استان و شناسایی متهمان آن است.
کاهش  12درصدی سرقت در سه ماهه 1401
فاضلی هریکندی به رشد  15درصدی سرقت در استان
البرز در سال  1398اشاره و با تاکید بر اینکه در نتیجه
اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای انجام شده منتهی به
کاهش  ۹و  ۸درصدی در سال های  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰و
کاهش  12درصدی آن در سه ماهه نخست سال جاری
شده است ،تصریح کرد :با توجه به صدور احکام قاطع و
بازدارنده در سرقت های مسلحانه که یکی از نمونه های
آن صدور حکم محاربه و اجرای احکام اعدام دو سارق
مسلح طالفروشی واقع در خیابان شهید بهشتی کرج
بوده است ،در پنج ماهه نخست سال جاری در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل ۷۹،درصد کاهش وقوع سرقت
های مسلحانه را در استان البرز داشتیم که این آمارها،
نتیجه اقدامات انجام شده در قرارگاه و هماهنگی در
همه سطوح در دادگستری کل استان و نیروی انتظامی
استان البرز است.
لزوم برخورد قاطع با استفاده از سالح گرم
در ادامه این نشست رئیس کل دادگستری استان البرز
بر لزوم برخورد قاطع با قاچاق و استفاده از سالح جنگی
تاکید و تبیین کرد :در این راستا اقدامات ویژهای با
پیگیری قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان

البرز انجام شده و کلیه پرونده های مرتبط در شعب ویژه
و خارج از نوبت رسیدگی می شود و همچنین صدور
قرار بازداشت موقت و رسیدگی ویژه و خارج از نوبت و
صدور اشد مجازات برای مرتکبان این نوع جرایم از دیگر
اقدامات است.
در این نشست «حسن مددی» دادستان و «آرش استکی»
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب مرکز استان و
سایر مدیران قضایی و نیز فرماندهان مناطق انتظامی
استان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده بر لزوم
ارتقای امنیت به منظور ایجاد آرامش و آسایش برای مردم
تاکید کردند.
دوران طالیی در ارتباط دستگاه قضایی و انتظامی
استان البرز
سردار «عباسعلی محمدیان» -فرمانده انتظامی استان
البرز -نیز با تقدیر از حمایت های دستگاه قضایی از نیروی
انتظامی استان از تعبیر «دوران طالیی ارتباط دستگاه
قضایی و انتظامی استان البرز» برای این تعامل استفاده
کرد و گفت :حمایت های دستگاه دادگستری کل استان
از نیروی انتظامی استان قابل تقدیر است و کاهش آمار
سرقت در استان نشان دهنده عملی همکاری شکل گرفته
است .وی در ادامه با اشاره به شناسایی  440نقطه حاشیه
ای در استان البرز ،بر لزوم برنامه ریزی برای از بین بردن
بسترهای جرم زا و گرایش به جرم تاکید کرد.
در پنجمین نشست قرارگاه پیشگیری و مقابله با
جرایم خاص استان البرز که روسای دادگستری،
دادستانها و قضات ویژه رسیدگی به سرقت های
خشن شهرستان های استان ،همچنین فرماندهان
انتظامی شهرستان های استان البرز نیز به صورت
ویدئو کنفرانس حضور داشتند هر یک از حوزه های
قضایی به تبیین اقدامات و راهکارهای پیشنهادی
برای کاهش سرقت های خشن پرداختند.

حوادث و انتظایم

«رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان»:

دستگیری یک مدیر بانکی در البـــــــــرز

سرهنگ «مهدی افشاری» -رئیس پلیس امنیت اقتصادی
استان البرز -گفت :شخصی که با ثبت شرکت صوری و با
تبانی یکی از مدیران بانکی اقدام به دریافت  ۵۳میلیارد
لایر وام قرض الحسنه کرده بود ،دستگیر شد .در پی
دریافت اخباری مبنی بر دریافت تسهیالت با مبالغ باال
توسط شخصی با ثبت شرکتهای صوری ،بررسی موضوع

در دستورکار اداره اطالعات و عملیات پلیس اقتصادی قرار
گرفت .بررسیهای ماموران مشخص کرد که شخصی با
ثبت شرکت صوری و تبانی با یکی از مدیران بانکی اقدام به
دریافت  ۵۳میلیارد لایر وام قرض الحسنه کرده و اقساط
آنها را پرداخت نکرده است.رئیس پلیس امنیت اقتصادی
استان البرز با اشاره به دستگیری مدیر بانکی که اقدام

به تبانی با متهم کرده
بود ،افزود :در ادامه
با انجام اقدامات
اطالعاتی مخفیگاه
متهم اصلی پرونده
نیز شناسایی و در

یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد .متهم در تحقیقات
تکمیلی اعتراف کرد که با ثبت دو شرکت صوری و جعل
اسناد اقدام به دریافت  ۱۸۵فقره تسهیالت قرض الحسنه
به میزان  ۵۳میلیارد لایر کرده و اقساط آنها را نیز پرداخت
نکرده است .سرهنگ افشاری در پایان با اشاره به تکمیل
پرونده و ارسال آن به مراجع قضائی ،خاطرنشان کرد:
پلیس امنیت اقتصادی به منظور مبارزه با مفاسد
اقتصادی در سال های اخیر تشکیل و در این
مسیر نیازمند همکاری عموم شهروندان
است تا با معرفی مفاسد اقتصادی با آن
ها برخورد کند.

فرهنگی
دست به نقد

تشویق  ۱۲دقیقهای یک فیلم در جشنواره ونیز
همکاری مجدد «کالین فارل»« ،برندون گلیسون» و «مارتین مکدونا» در مقام نویسنده و کارگردان برای نخستین
بار پس از فیلم «در بروژ» ،با استقبال گرم مخاطبان در جشنواره فیلم ونیز همراه شد .فیلم «ارواح اینیشرین» که
اولین فیلم «مک دونا» پس از «سه بیلبورد خارج از میسوری» در جشنواره ونیز است ،در پایان نمایش در بخش
مسابقه اصلی ونیز با تشویق ایستاده بیش از  ۱۲دقیقهای همراه شد که در جشنواره امسال بیسابقه بوده است.

نگاهی به فیلم «بتمن» ساختۀ «مت ریوز»؛

ساخت فیلم جدید بتمن
امیرحسین امینی اینبار به «مت ریوز»،
کارگردان مجموعه فیلمهای «سیارۀ میمونها»
سپرده شده و بنظر میرسد که بهخوبی از پس این
پروژه برآمده باشد؛ در ادامه سعی داریم نگاهی دقیق
به مهمترین فیلم ابرقهرمانی دیسی در سال 2022
داشته باشیم.
اصلیترین عنصر فیلمهای ابرقهرمانی را میتوان حتی
پیش از خود قهرمان ،شخصیت ضد قهرمان یا شرور
معرفی کرد؛ از آنجایی که تاکنون فیلمهای بسیاری
با بازیگرهای مختلف برای محبوبترین شخصیت
ابرقهرمانی دنیا یعنی بتمن ساخته شده و از تیم برتون
تا کریستوفر نوالن ،جذابترین شرورهای گاتهام از
جمله جوکر ،بین ،دو چهره و ...را بهتصویر کشیدهاند،
مت ریوز در فیلم خود با الهام گرفتن از کامیکهای
«دوران طالیی بتمن»« ،سال دوم بتمن» و «هالوین
طوالنی» ،ریدلر را بهعنوان شرور اصلی برگزید ه است.
البته شخصیت ریدلر پیش از این توسط تیم برتون با
بازی جیم کری وارد دنیای سینما شده اما در این فیلم
ما شاهد کاراکتر کامال متفاوتی هستیم و برخالف
کامیک که ریدلر شخصیتی پرانرژی با لباس سبز و
تیپ یک شعبدهباز دارد ،ریدلرِ مت ریوز شخصیتی
بسیار تاریک و افسرده (درست مثل خود بتمن)
است؛ درواقع ،کارگردان در ماهیت او دست برده و
با بهرهگیری از عناصر مختلف ،ضد قهرمان اصلی
داستان را به سمت و سوی دلخواه خود یعنی یک
قاتل هدفمند و دهشتناک سوق داده است.
ریوز لباس و نشانههای مورد استفاده ریدلر در فیلم
را گویی از زودیاک (قاتل سریالی معروف که دیوید
فینچر هم فیلمی با همین نام از آن ساخته) وام
گرفته تا هرچه بیشتر آن را به یک قاتل سریالی که
از ابتدای فیلم روند شکلگیری و نشانهگذاریهایش
را برای قتلهای آینده میبینیم ،نزدیک کند .ریدلر که
توسط «پل دینو» بازی میشود ،در برابر فساد درونی
دولتمردان گاتهام قد علم کرده و به افشای رازهای
آنها و پردهبرداری از اسرار مافیای شهر میپردازد ،اما
این امر باعث نمیشود شخصیت او سفید و یا حتی
خاکستری باشد.
درواقع ،در خلق این دو قطب مثبت و منفی (بتمن و
ریدلر) از کهنالگویی به نام «آینه» استفاده شده به این
معنی که ضد قهرمان و قهرمان ویژگیهای مشترک
بسیاری دارند؛ مانند یتیمبودن هر دو شخصیت ،البته
به شیوۀ متفاوت که خود باعث ایجاد عقده در ریدلر
شده .همچنین هوش باالی ایندو ،بگونهای که ریدلر
معماهایش را برای خود بتمن طرح میکند و نه
شخص دیگری .در این الگو تنها تفاوتهای قهرمان با
ضد قهرمان باعث شکلگیری مرز بین ایندو میشود
که تفاوت اصلی در این فیلم ،آدمکشی است که
خط قرمز شخصیت بتمن محسوب میشود .برخالف
ضد قهرمان که از ابتدای فیلم روند ظهورش را نظاره
میکنیم ،در جهت مخالف ،از داستان شکلگیری و
تطور شخصیت بتمن با وجود اینکه فیلم اختصاص

فرهنگ و نه�

آغـــاز از پـایـان!

به این شخصیت دارد ،صرفنظر شده و مخاطبان نیاز
به داشتن پیشفرضهای ذهنی از او برای درک بهتر
فیلم دارند؛ مت ریوز در فیلم خود فضای جدیدی خلق
کرده و توانسته بهخوبی حس خیابانهای گاتهام ،که
شهری پر از جرم و جنایت است را با استفاده از تم
رنگی زرد و قرمز و فیلتر تیره القا کند و میتوان گفت
در سکانسهای ابتدایی فیلم در جشن هالووین که
شاهد حجم زیادی از جنون در تصویر هستیم ،درواقع
ماسکهای ترسناکی که مردم به چهره دارند نشانگر
باطن و سیرت آنهاست.
در ابتدای فیلم سعی شده فضایی واقعگرایانه و
بیشتر جنایی به تصویر کشیده شود تا کامیکبوکی و
ابرقهرمانی؛ از همینروست که در صحنههای درگیری،
بتمن قهرمانی تمامعیار نیست و او هم کتک میخورد!
مت ریوز درعین پررنگکردن وجهۀ تاریک بتمن ،از
آرایش تیره دور چشمها و چهرۀ آشفته (برخالف بتمن
نوالن و درواقع بروس وین که یک بیلیونر است) تا
دیالوگهایی مانند «آنها فکر میکنند من در سایهها
پنهان میشوم ولی من خود سایه ام» یا «من انتقامم»
سعی در پرداختن به بُعد انسانی شخصیت بتمن و
بروس وین داشته ،چون ما در فیلم بیشتر از یک
قهرمان ،شاهد جوانی افسرده هستیم که هنوز با مرگ
پدر و مادر خود کنار نیامده و مهر پدرانه را از خدمتکار
مورد اعتمادش «آلفرد» طلب میکند.
نقطۀ شروع فیلم همانطور که در نام کامیک اشاره
شده ،دو سال پس از شروع به کار بتمن است و با
وجود داستان گیرایی که بدون فوت وقت مخاطب
را درگیر خود میکند ،قصد نزدیکتر کردن ما به
شخصیت درونی قهرمان دارد و این کار را به خوبی
با تکنیکهایی که در شروع فیلم بکار برده ،از جمله
نشاندادن دستنوشتههای بتمن یا روایتکردن

بخشی از داستان از زبان خودش که دیدهها و
شنیدههای شخصیت اصلی را برای ما تداعی میکند،
انجام داده است.
«رابرت پتینسون» تغییرات فیزیکی قابل توجهی برای
این نقش داشته اما بازی متفاوتی ارائه نمیکند؛ از
شخصیتهای جانبی حاضر در فیلم نیز میتوان به
بازرس گوردون اشاره کرد که بازیاش چنگی به دل
نمیزند و یا حتی شخصیت پنگوئن که بازیگر توانایی
چون «کالین فارل» را بیخود و بیجهت هدر داده
است .کتوومن هم که در این فیلم چیزی جز یک
نوجوان سبکسر و ماهر در دزدی با فیزیکی ورزیده
و لباسی خوددوز نیست که بازی سطح پایین «زویی
کرویتز» نیز آن را بهقدر کفایت غیر جذاب جلوه
میدهد!
از نکات مثبت فیلم میتوان به اضافهکردن المانهای
مدرن به داستان (مثل استفاده ریلدر از شبکههای
اجتماعی) و مهمتر از همه روندی که کارگردان برای
بازسازی و بهبود دنیای دیسی شروع کرده اشاره کرد.
گفته شده مت ریوز قصد دارد سریال «آرکام» (همان
تیمارستان معروف شهر گاتهام) را بسازد که البته در
طول فیلم هم صحنههایی از آن را میبینیم.
صحنهای حذف شده از جوکر در شبکههای اجتماعی
منتشر شده که نقش این دلقک محبوب را بازیگر
فیلم «دانکرک» نوالن یعنی «بری کیوگن» به تقلید
از همان اجرای معروف هیث لجر بازی میکند؛ هنوز
دلیل حذف این بخش مشخص نیست ،اما بنظر
میرسد فیلم حذفیات زیادی داشته تا به یک زمان
منطقی برای پخش برسد .این رویه همیشه برای
کمپانی برادران وارنر حائز اهمیت بوده و از همینرو
هرگز صحنهای از حرکت بازیگران بهسمت مقصدشان
نمیبینیم و تغییر لوکیشن فقط با کاتهای متعدد
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صورت گرفته است.
فیلمبرداری «بتمن» بصورت کامال مکانیکی و طبیعتا
بدون ایراد انجام شده و خالقیت خاصی بجز چند
صحنه که از تکنیک وارونهکردن تصویر استفاده شده و
منظرۀ جذابی خلق کرده ،در آن وجود ندارد.
نکتۀ منفی اصلی این فیلم (و البته اکثر فیلمهای
جدید) را میتوان اینطور عنوان کرد:
شخصیتپردازی با رویکرد روانشناسانه صورت گرفته،
اما بصورت کامال سطحی؛ بطوریکه مخاطب نیازی
به درک و تفکر دربارۀ شخصیتها ندارد و کاراکترها
خودشان را بطور کامل وصف میکنند .آنها حتی
بصورت ریشهای دلیل مشکالت و اختالالت روانیشان
را در دوران کودکی مطرح میکنند .درواقع ،فیلم
همهچیز را مثل لقمۀ آماده در دهان مخاطب میگذارد
و روند آن به حدی سرراست است که هیچ گرهی ایجاد
نمیکند .شخصیتهای منفی براحتی به تمام گناهان
خود اعتراف میکنند و بدون هیچ زحمتی رازهای
مخفی مافیای شهر را افشا میکنند ،انگار که کارگردان
حوصلۀ پیچ و خمهای اضافی را نداشته و صرفا
میخواسته فیلم را به هدف نهاییاش سوق دهد.
ظاهر شدن شخصیت بتمن در مکانهای شلوغ از
ابهت و البته انزوای شخصیتش کم میکند و حتی در
بخشهایی مانند فرارش از ادارۀ پلیس ،آن را ضعیف
و محکوم به تالشی مذبوحانه نشان میدهد .این
شخصیت عالوهبر اینکه هوش باالیی دارد ،اما بسیار
خام است و ما بارها فریبخوردنش از جبهۀ منفی را
میبینیم.
بار دراماتیک حاصل از آسیب دیدن آلفرد در میانۀ فیلم
بار دیگر مخاطب را به خود جذب میکند و پس از آن
نیز قاتل خیلی زودتر از چیزی که ما انتظار داریم،
نقاب از چهرۀ خود برمیدارد.
ریوز سعی کرده از المانهای کاربردی در فیلمهای
ترسناک تا حد ممکن بهره بجوید؛ خالقیتهایی از
این قبیل را از صحنۀ حملۀ بتمن به تشکیالت فالکون
بیشتر میبینیم که توامان با نورهای متشنج و
صداهای شدید ،فضای اکشن جذابی خلق کرده است.
میتوان گفت دیالوگها به خوبی نوشته نشده
و فقط به شخصیت فالکون رنگ و لعاب خاصی
میدهد .اما همانطور که یک پایانبندی بد توانایی
خرابکردن یک فیلم خوب را دارد ،یک پایانبندی
خوب هم به ما اجازۀ چشمپوشی از خطاهای
احتمالی فیلم را میدهد .از اینرو میتوان گفت
بیست دقیقۀ پایانی فیلم تقریبا تمام انتظارات را
برآورده میکند و شکوه و هرجومرجی را که از فیلم
اختصاصی بتمن انتظار میرود ،بطور کامل ارائه
میدهد؛ ریدلر که حاال خود دستگیر شده ،پیروانی
پیدا کرده که آشوب و ویرانی عظیمی به بار میآورند،
خسارت و خرابیای که بتمن خود را مسئول آباد
ساختن آن میداند .با وجود اینکه بعد از دیدن این
فیلم متوجه میشوید جذابترین بخشهای آن را
در تیزرش دیده بودید ،اما پایانبندی متفاوتش را از
این قاعده مستثنی بدانید!

از سوی هتلهای ایرانگردی و جهانگردی؛

تخفیــف  ۵تا  ۴۰درصدی هتل به دارنــدگان هنرکارت

مدیرعامل شرکت هنرکارت وابسته به صندوق
اعتباری هنر از بهرهمندی دارندگان هنرکارت
از خدمات هتلهای ایرانگردی و جهانگردی با
تخفیف ویژه خبر داد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از روابط
عمومی و اطالع رسانی صندوق اعتباری هنر،
حیدر مرادی ،با اشاره به جزئیات بهره مندی
اعضای دارنده هنر کارت از تخفیف هتل ها،

گفت :براساس توافقنامه منعقد شده با شرکت
ایرانگردی و جهانگردی ،دارندگان هنرکارت
میتوانند با تخفیف  ۵تا  ۴۰درصدی بنا به فصل
و نوع هتل ،از امکانات اقامتی  ۴۷هت ل این
مجموعه بهرهمند شوند.
وی افزود :هنرکارت در نظر دارد با توسعه و
تجمیع حمایت ها ،گسترش ارتباط و همکاری
با نهادها و سازمان های خدمات محور ،فصل

نوینی را در ارائه خدمات به هنرمندان کشور در
قالب هنرکارت رقم زند که در اولین گام برای
بهره مندی اعضای هنرکارت از خدمات اقامتی
و پذیرایی ارزان قیمت ،این توافقنامه همکاری
امضا شد.
مدیرعامل هنرکارت یادآور شد :متقاضیان می
توانند جهت بهره مندی از تسهیالت مراکز اقامتی
از طریق سایت هنرکارت به نشانی ttps://honar.

 cards/Reservation/Registerنسبت به رزرو و
بهره مندی از تخفیف مراکز اقامتی اقدام کنند.
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نقل قول
«مهدی تاج»:

ارزیابی عمومی درباره

کارلوس کی روش مثبت است
«مهدی تاج» درباره بیانیه قوه قضاییه درمورد لیست
تخلفات خودش اظهار داشت :دبیرکل محترم قبلی
فدراسیون استعالمی را از قوه قضائیه درباره کاندیدها
انجام داده و خواسته ببیند آنها چه پروندههای قضایی
دارند .البته این موضوع در آیین نامه نبوده ،اما قوه
قضائیه گفته من  ۳پرونده دارم .همانگونه که یک نامزد
دیگر سه پرونده و نامزدی دیگر نیز یک پرونده دارند.
وی افزود :هر سه پرونده من مربوط به فوتبال است .هر
سه منع تعقیب خورده و پروندههای دیگر نیز با توجه به
اعتراض سازمان بازرسی بار دیگر رسیدگی است .یکی از
آنها مربوط به بکار گیری بازنشستگان و بهاروند و ساکت
است .یکی از آنها در خصوص پرونده تبلیغات محیطی
و مربوط به سال  ۹۵است .در این پروندهها قرار منع
تعقیب صادر شده و اعتراض کردهاند .من ،امیر عابدینی،
علی کفاشیان ،مرحوم حاج جعفری و علی حسن پور در
این پروندهها هستیم .هیچکدام از پروندههایی که به ما
گفتهاند نه اثبات شده و نه قرار یا حکمی خورده است .به
نظر سازمان بازرسی بوده یک بار هم منع تعقیب خورده و
بار دیگر در حال رسیدگی است.
تاج تصریح کرد :اینکه تمام رسانهها بیایند و بگویند
مرکز قوه قضاییه اعالم کرده درست نیست ،زیرا چنین
نامهای را به کمیته بدوی و نهادهای نظارتی هم دادهاند.
ً
حتما دیدهاند چیزی در آنها
آنها نیز بررسی کرده و
نیست که صالحیت مرا تأیید کردند .همانگونه که کمیته
بدوی نیز این کار را انجام داده است اینکه به یکباره شب
گذشته فضای رسانهایی در یکی از برنامههای تلویزیونی
درست شود یا امروز تجمعی را همان برادران پیشبینی
و طراحی کنند و همزمان در تمام رسانهها پخش شود را
یک جریان رسانهای میدانم آن هم در آستانه اتفاقاتی
که قرار است در فدراسیون فوتبال بیفتد .فکر میکنم
یکی از دالیل این موضوع بحث حق پخش و  ...است.
همه مسائل ناگهانی مطرح شده و هیچکدام نیز صحت
و موضوعیت ندارد .این گزارش مربوط به  ۱۰روز قبل از
انتخابات فدراسیون فوتبال است که ناگهان کامل منتشر
شده و اینگونه شده است.
رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه همه انتظار
دارند در این شرایط آرامش در فوتبال کشور ایجاد شود،
توضیح داد :الحمداهلل ما آرامش داریم و در فدراسیون
کارمان را انجام میدهیم خیلی هم با قدرت کار کرده
و اص ًال عقبنشینی نمیکنیم .در مسائل فوتبالی کام ًال
حواسمان به تیم ملی و کشورمان و پرچم ایران
هست تا بتوانیم بهترینها را برای تیم ملی رقم بزنیم.
انشاءاهلل مانند چهار سال قبل بهترین نتایج را در جام
جهانی بگیریم.
تاج در خصوص اینکه اکنون همه باید دست به دست
هم بدهند تا جدا از نام تاج آرامش در فوتبال کشور
حاکم شود و این روزها صحبت از کارلوس کیروش در
میان است ،عنوان کرد :یکی از بهترین اتفاقات فوتبال
ما در زمان کیروش رقم خورد .شاید نظرهای متفاوتی
وجود داشته باشد ،اما ارزیابی عمومی از این اتفاق مثبت
است .فکر میکنم در  ۳-۲روز آینده یا فردا هیأت رئیسه
فدراسیون تصمیماتی در مورد تیم ملی خواهد گرفت اگر
اجازه بدهید من تا همینجا صحبت کنم .شاید همین
موضوع کافی باشد.
وی در خصوص اینکه هواداران عاجزانه انتظار دارند
تکلیف تیم ملی هرچه زودتر مشخص شود و اگر قرار
است اسکوچیچ یا کیروش در جام جهانی سرمربی تیم
ملی باشند ،معرفی شوند ،گفت :سهشنبه هفته گذشته با
عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شده و چهارشنبه سر کار
آمدهام .پنجشنبه و جمعه تعطیل بود هرچند ما در محل
کار حضور داشتیم .از شنبه سه روز اداری داشتیم .شاید
تا فردا(چهارشنبه) این موضوع را تعیین تکلیف کنیم.

رومنایی از دستیار یکروش در تیم میل
ظاهرا فدراسیون فوتبال و کی روش برای اضافه شدن جواد نکونام به عنوان دستیار به کادرفنی تیم ملی
نیز با هم تفاهم کردهاند و در صورت فراهم شدن شرایط سرمربی فعلی فوالد و کاپیتان اسبق تیم ملی
که در مقدماتی جام جهانی  2018نیز مدتی به عنوان دستیار سرمربی پرتغالی با کی روش همکاری کرد،
بار دیگر به تیم ملی بازمیگردد .با این تفاسیر باید دید در نهایت کادرفنی تیم ملی چه سرنوشتی خواهد داشت.

در رقابتهای والیبال قهرمانی جهان 2022؛

ورزشی
توپ و تور

شگفتیهای مرحله یکهشتم والیبال جهان با«ایران» ادامه مییابد؟
اصغر قلندری

ب وتاب آمریکا مقابل
بعد از بازی جذاب و پُرت 
تیم قبراق و سرزنده ترکیه که یانکیها را تا
یک قدمی شکست هم رساندند و آمریکا با
خوششانسی از چنگ ترکها رهائی پیدا کرد،
چشم بادامیهای ژاپن ،خروسها را جان به
اوکراین جنگزده هم هلند و
لب کردند و
ِ
نیمیر عبدالعزیز را مات کرد.
تیمملی والیبال اوکراین که در ماههای اخیر
با بحران جنگ ناخواسته روسیه مواجه بوده،
شکست سختی را به پیازا و شاگردانش تحمیل
کرد و آنها را از رسیدن به مرحله یکچهارم
نهایی محروم نمود که در باور کمتر کسی
میگنجید ،به ویژه به اصطالح کارشناسان
ایرانی که معتقد بودند اگر تیمملی ایران در
مصاف با تیم هلند به پیروزی میرسید ،در
دیدار با تیم اوکراین کاری راحتتر میداشت،
غافل از اینکه تمام تیمهای شرکتکننده در
این رقابتها با تمامقوا برای تصاحب جام
بیستم پای در میدان مسابقات قهرمانی
جهان نهادهاند .به هر تقدیر سومینروز مرحله
یکهشتم نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی
مردان جهان  2022این ادعا را ثابت کرد و
آبستن شگفتیهای ویژهای بود.
روز دوشنبه  14شهریور سالن استوژیتس آرنا
شهر لیوبلیانای اسلوونی پذیرای دیدار دو تیم
هلند و اوکراین بود که اوکراین جنگ زده در
سه ست متوالی و در عرض  ۷۵دقیقه موفق
به شکست تیم مدعی هلند شد و خالق یکی
از شگفتی های این مرحله از مسابقات شد.
هلندیها که برخالف بازی با تیم ملی ایران در
این بازی صغف و اشتباهات زیادی داشتند با
نتایج  19/25 - 16/25و  18/25تن به شکست
دادند و از رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی
بازماندند .تیم هلند به لطف باز یهای درخشان
نیمیر عبدالعزیز کاپیتان عربتبار خود با غلبه
بر تی م ملی ایران در ست چهارم دچار آشفتگی
شده بود با  3برد و  8امتیاز بهعنوان سرگروه F
به این مرحله راه یافته بود ،درحالی که اوکراین
با  2برد و  6امتیاز بهعنوان تیم دوم گروه A
توانسته بود به مرحله یک هشتم نهایی برسد.
نیمیر عبدالعزیز کاپیتان تیمملی هلند که در
پایان مرحله گروهی عنواندار امتیاز آورترین و
بهترین مهاجم پشت خط زن این مسابقات بود
با متحمل شدن این شکست ،وداع ناباورانه

ای با بیستمین جام جهانی داشت ،ولی
اوکراین که پس از حذف تیم روسیه بخاطر
ن کشور از میزبانی
آغازگر جنگ وحمله به ای 
مسابقات قهرمانی والیبال مردان جهان کنار
گذاشته شد ،جایگزین تیم پرآوازه روسیه در
این دوره مسابقات شد و دومین حضور خود
در رقابتهای والیبال مردان جهان را تجربه
کرد و با کسب این پیروزی بسیار ارزشمند به
مرحله یک چهارم نهایی راه یافت که حریف
تیم اسلوونی در این مرحله خواهد بود.
در دیگر مسابقه روز دوشنبه که از ساعت 23
و  30دقیقه در چارچوب پیکارهای مرحله یک
هشتم نهایی مسابقات قهرمانی جهان برگزار
شد تیمهای فرانسه و ژاپن به مصاف یکدیگر
رفتند که در این جدال تماشائی و بسیار
جذاب تیم فرانسه به سختی توانست  3بر 2
از سد مستحکم ژاپن عبور کند و به مرحله
یک چهارم نهایی راه یابد .خروسها که ست
اول را با ترکتازی انگابت به راحتی بانتیجه
 17/25به برتری رسیده بودند در ست دوم اسیر
بازی درخشان یوجی نوشیدا ،یامائوچی ،ایشی
کاوا و تاکاهاشی و توپگیری عالی یاما نوتو
لیبرو چاالک خود  21به  25نتیجه را واگذار
کردند و در ست سوم با خوششانسی 24 /26
موفق شدند حریف پرتالش که در توپگیری
و بازی سازی ناساهیرو که به پاسهای
سرعتی روس آورده بود ،مغلوب کند اما چشم
بادامیهای ژاپن که به هیچ عنوان حاضر به
قبول شکست نبودند با هماهنگی و انسجام
تیمی با آبشارهای مهار نشدنی یوجی نیشیدا
و بازی ستودنی ایشی کاوا ،ماساکی اویا،
یانا گیدا و پاسهای بی بدیل ناساهیرو ست

سوژه

چهارم را  22/25بسود خود خاتمه دادند و بازی
مارتنگونه را به ست پنجم کشاندند .در این
ست که فوقالعاده زیبا و جذاب و تماشائی
بود دو تیم پابه پای هم تا امتیاز  16بطور
مساوی پيش رفتند که تجربه انگاپت ،نگاف
و تیله سبب گردید  16/18این ست را به نفع
خود تمام کنند و فاتح  3بر  2این دیدار پر
فراز و نشیب و طوالنی شوند وبه جمع تیم
های مرحله یک چهارم نهایی بپیوندند.
ژاپنیها با هدایت فیلیپ بلین مربی فرانسوی
االصل با توفانی که نیشیدا راه انداخته بود
خروس ها را جان به لب کردند ،اما در نهایت
فرانسه با رهبری جیانی پیروز این بازی شد
تا در بازی بعدی خود در مرحله یک چهارم با
الجوردیپوشان ايتاليا دیدار کند .با این باخت
تیم ژاپن به جمع تیم های بازنده مرحله یک
هشتم نهایی یعنی کوبا ،آلمان ،هلند و تونس
پیوست که باید دید نتایج بازی های چهارمین
روز (سه شنبه  15شهریور) پرنده شانش روی
سر کدام یک از چهار تیم آرژانتین -صربستان،
ایران و برزیل خواهد نشست.
امیدواریم اختالفی که در بازی ایران-هلند بین
محمد طاهر وادی پاسور اول و بهروز عطایی
سرمربی تیم ملی روی داده بود با حضور آقای
داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران حل
وفصل شده باشد و ملی پوشان جوان والیبال
ایران با همدلی ،عرق ملی و غیرت ایرانی برای
سربلندی نام ایران در والیبال جهان تمام توش
وتوان خود را برای پیروزی و خلق بزرگترین
شگفتی این دوره مسابقات صرف کنند تا
دل مردم شریف ایران به ویژه خانواده بزرگ
والیبال شاد شود.

با تصمیم اعضای هیات اجرایی؛

«مناف هاشمی» دبیرکل کمیته ملی المپیک شد
با تصمیم اعضای هیات اجرایی کمیته ملی
المپیک« ،سید مناف هاشمی» به عنوان دبیر
کل کمیته ملی المپیک انتخاب شد .دومین
نشست اعضای هیات اجرایی کمیته
ملی المپیک صبح روز گذشته و
با حضور اعضای جدید برگزار شد
که طی آن حاضرین سیدمناف
هاشمی را به عنوان دبیر کل

کمیته ملی المپیک انتخاب و معرفی
کردند .ضمنا در این نشست «سید احمد
باباییم به عنوان خزانهدار کمیته ملی
المپیک انتخاب شد.
اعضای هیات اجرایی در ادامه
دومین نشست خود از
فعالیتهای ارزنده پیمان
فخری در مرکز نظارت بر

تیم های ملی و سرپرستی کاروان اعزامی به هانگژو
تقدیر و تشکر کرده و با مرخصی یک ساله او موافقت
کردند .در این نشست ،محمود خسروی وفا ریاست
کمیته ،سعیدی سرپرست دبیر کلی ،غالمرضا نوروزی
و مهین فرهادیزاد نواب رئیس کمیته ،علیرضا
پاکدل ،علیرضا سهرابیان ،غالمرضا شعبانیبهار ،مهرداد
علیقارداشی ،حمید عزیزی و بهداد سلیمی حضور
داشتند.

ورزشی
گ
ایست�ه ت� کتیک

استقالل چگونه پول اسرتاماچوین را پرداخت یمکند؟
حمید سجادی در خصوص پرونده استراماچونی باید در آینده نزدیک تسویه شود اما باشگاه استقالل
اعالم کرده از درآمد بورسی نمیتواند استفاده کند و وزارت ورزش چه راهکاری برای این مساله
دارد ،عنوان کرد« :به من هنوز گزارش ندادهاند .حتما از همکارانمان در حوزه خصوصی سازی،
مشورتهای الزم را میگیریم .باشگاهها از بودجهای که دارند میتوانند هزینه کنند و مشکلی ندارد».

روزنامه
شماره - 1103چهارشنبه  16شهریور 1401

یادداشت

پرسپولیس در مقابلهوادار چهکرد؟

امیر کریمی

شب درخشش خریدهای جدید
پرسپولیس در ِ
خود ،با نتیجه سه بر یک از سد هوادار گذشت و
به صدر جدول تکیه زد.
پرسپولیس یحیی همهچیز را باید از
 .۱برای
ِ
گل اول بازی با هوادار نوشت .گلی که کامال
شبیه ایدههای گلمحمدی به ثمر رسید و بعد
ً
حقیقتا گل
از اینگل کار تیم سادهتر شد.
اول این بازی،میتواند شروع
جریان یک روند برای لیگ
ِ
 ۲۲باشد .استفاده از کانال
کناری و ورود مدافعکناری راست به
نیمفضا و پیگیری توپی که احتمال
به اوت رفتن آن زیاد بود و در نهایت
یک کاتبک و تیر خالص به دروازه
هوادار .هرچند در این روند باید به
مدافعان هوادار هم نهیب زد که به
امید به اوت رفتن توپ
نظارهگر این صحنه بودند.
 .۲بیتردید عملکرد و حضو ِر
مداوم دانیال اسماعیلیفر در چندین
صحنه در داخل محوطه جریمه،
نشان از حضور یک دفاع راست
کالسیک به روز در فوتبال ما داد.
ِ
هرچند اسماعیلفر باید به ارسالها
و پاسهای اخر خود هم بیشتر از

تبلور ِ ایدههای «یحیی»
این بپردازد.
 .۳پرسپولیس اگر میخواهد در بازیهای لیگ
برتر به بنبست نخورد چنین هماهنگی را باید در
کانال چپ فاز تهاجمی خود ایجاد کند ،مهدی
ترابی میتواند بهترین طعمه برای حریفان در
این جبهه باشد تا بازیکنان دیگر در کنارهها
به داخل باکس حریفان نفود کنند.
 .۴هوادار تیم دسته و پا بستهای نبود اما
پرسپولیس توانست در زمین حریف این
تیم را شکست دهد .بردهای خارج از
خانه و پر گل مرهمی بر شخصیت
خدشهدار شده این تیم در فصل
گذشته است.
یبَرید ضعفها پشت آن برد
 .۵وقتی م 
پنهان میشود اما پرسپولیس نباید غافل
باشد که در دقایق ابتدایی نیمههای دوم
چند بازی اخیر تحتتاثیر حریف بوده،
اگرچه شرایط هر بازی با بازی دیگر
فرق میکند اما دقایق ابتدایی نیمهدوم
اصوال از حساسترین دقایق بازی به
حساب میآید هر اتفاقی در آن میتواند
روند نیمهمربیان را کامل تغیر دهد.
 .۶سعید صادقی دبل کرد و پایهگذار

درخواست عضویت
طی نامه ای انجام شد؛

یک گل هم بود ،اما بهنظر میرسد برای سپردن
مسئولیتهای بزرگتر به این بازیکن ،کار زیاد
دارد.
 .۷اما تعویضهای گلمحمدی این روزها
تاثییرات مثبتی روی بازی پرسپولیس دارد،
بخصوص بازی دادن جوانانی مانند محمد عُ مری.
کاش این روند را گلمحمدی از ابتدای حضورش
استارت میزد.
 .۸پرسپولیس یکگل خورد ،آنهم از روی نقطه
پنالتی .اعتماد به نفس کلی تیم در حال باال
رفتن است اما از بُعد ذهنی پرسپولیسیها باید
جایی برای گلخوردن و عقب افتادن در بازی را
برای خود بگذارند وگرنه برگشتن به بازی که عقب
بیفتند سخت میشود.
 .۹خط دفاع پرسپولیس برعکس فصل قبل ثبات
دارد ،فقط سنگینی ولیسیانی و فضای پشت
اسماعیلیفر میتواند برای این تیم خطرساز باشد.
 .۱۰نیمه دوم پرسپولیس چند صحنه در اوردن
توپ از فشار و تجمع هوادرایها نشان داد که
احتماال این فصل کمک برزیلی تاثیرات جدی و
جدیدی را روی بازی این تیم گذاشته ،ادامه کار
نشان خواهد داد که چقدر توانایی تیم در این
مورد باال رفته است.

ید�لوگ
در نشستخبری مطرح شد؛

درخواست عضویت «لیقوانی» در
انجمن کیک بوکســینگ واکو ایران

محوریت
ِ
دیدار پنجشــنبه؛ با
ـت شهدای مدافع سالمت
گرامیداشـ ِ

ساویز لیقوانی از ورزشکاران رشته کیک بوکسینگ ،با ارسال نامه ای
از درخواست عضویت خود در انجمن کیک بوکسینگ واکو ایران خبر
داده است .متن این نامه به شرح ذیل است:
«اینجانب ساویز لیقوانی از ورزشکاران رشته ورزشی کیک بوکسینگ
در ایران که تاکنون با سبکهای آی کی دو و اسپرت کیک بوکسینگ
در فدراسیون ورزش های رزمی فعالیت داشته ،بدینوسیله انصراف
خود را از ادامه هرگونه همکاری با فدراسیون ورزش های رزمی و
سبکهای ذکر شده (آی کی دو و اسپرت کیک بوکسینگ) اعالم
می دارم و از انجمن کیک بوکسینگ واکو (انجمن کیک بوکسینگ
ج.ا.ا) به ریاست آقای ناصر نصیری تقاضای عضویت نمودم.
همچنین اعالم نموده که پس از سالها فعالیت در فدراسیون ورزش
های رزمی ،به این نتیجه رسیدم که به صالح اینجانب می باشد
که با انجمن کیک بوکسینگ واکو ایران (انجمن کیک بوکسینگ
ج.ا.ا) که تشکیالتی معتبر به ریاست آقای ناصر نصیری ،عضو
رسمی کنفدراسیون آسیا (واکو آسیا) و سازمان جهانی واکو می
باشد ،فعالیت نمایم .همچنین تایید می نمایم این اطالعیه را با
صراحت تکمیل نموده و این تصمیم با توجه به معرفی انجمن
کیک بوکسینگ واکو ایران (انجمن کیک بوکسینگ ج.ا.ا) توسط
وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی ورزش کیک بوکسینگ در
ایران و همچنین عضویت رسمی انجمن کیک بوکسینگ واکو ایران
در کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا (واکو آسیا) که عضو رسمی
شورای المپیک آسیا می باشد و از طرف آن نهاد بین المللی به
عنوان مسئول ورزش کیک بوکسینگ در آسیا منصوب گردیده و
اینکه سازمان جهانی واکو عضو رسمی گایزف و کمیته بین المللی
المپیک بوده ،گرفته شده است .اینجانب ساویز لیقوانی متعهد می
شوم که کلیه ضوابط و مقررات انجمن کیک بوکسینگ واکو ایران
(انجمن کیک بوکسینگ ج.ا.ا) ،کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا
(واکو آسیا) و سازمان جهانی واکو را در سطوح و مراحل فعالیت خود
با حفظ امانت و صیانت رعایت نمایم».

فوتبال دو تیمِ ستارگان هنر ایران
روز گذشته ،نشستخبری مسابقه
ِ
آوران البرز ،یادواره شهدای مدافع سالمت برگزار شد .این دو تیم
و نام ِ
از ساعت  ۱۷روز پنجشنبه -هفدهم شهریور ماه -در ورزشگاه انقالب
کرج به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
هومن جوادی مدیرعامل ستارگان هنر ایران در این نشست تصریح
کرد :باعث افتخار مجموعه ستارگان هنر ایران است که در یک
مسابقه در کنار نامآوران فوتبال البرز که همگی از بزرگان فوتبال
ایران بودهاند ،حضور پیدا میکند .بیتردید اصلیترین هدف از
برگزاری اینبازی ،گرامیداشتِ یاد و خاطره مدافعان سالمت است
که در طول سالهای اخیر ،با فداکاری از جانشان گذشتند و به
پاس
مقام و جایگا ِه واالی شهادت نائل یافتند ،امیدوارم مردم به ِ
قدردانی از زحماتِ اینعزیزان ،در تزریق واکسن کوشا باشند ،همهی
هنرمندان و خانوادههای مجموعهی ما واکسن تزریق کردهاند ،چرا که
معتقدیم ،با تزریق واکسن میتوانیم به سهمِ خود ،پاسدا ِر خدماتِ
کادر بهداشت و درمان باشیم.
اما حسن کرمی دبیر کانون مربیان فوتبال البرز نیز طی سخنانی خاطر
نشان کرد :ایندیدار دوستانه به پاس زحمات کادر درمان و شهدای
سالمت با کمک کانون صنفی مربیان ،هیئت فوتبال استان ،دانشگاه
مالی برنامه برگزار خواهد شد ،بیتردید تنها
علوم پزشکی و حامیان ِ
ِ
داشتن یاد و نامِ این فداکاران خواهد بود.
هدف ما زنده نگه
ِ
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تيمی برازنده قهرمانی؛
پوستاندازی «پرسپوليس»
با هوادار!

مجید سعیدی

خوب و زيبا بازی كردن ،گل زدن و بردن هنر میخواهد.
هنر كوچينگ ،هنر استفاده از منابع برای رسيدن به
هدف .پرسپوليس اگر در نيمفصل دوم و در دربی
در تعويض سيد جالل قدری زودتر و آگاهانهتر عمل
میكرد ،شايد يحي هيچگاه متوجه ضرورت تحول و
پوستاندازی در تیمِ پرسپوليس نمیشد .پرسپوليس
در بازی مقابل هوادار نشان داد حسابی پوستاندازی
كرده و همان تيمی شده كه انتظارش میرفت .يك
تيم قبراق ،سرحال ،دونده ،با برنامه و از همه مهمتر
دارای انگيزه .انگيزه برای بردن ،پيروز شدن و رسيدن
به قهرماني .هوادا ِر پرسپوليس از تيم محبوبش چنين
تيمی انتظار دارد .تيمی برازنده قهرمانی.

لیگ برتر

استقالل مقابل پیکان متوقف شد؛
ترمز بد موقع
ِ
در آخرین دیدار از هفته پنجم لیگ برتر ایران،
استقالل در ورزشگاه آزادی از ساعت  ۱۹مقابل
پیکان صفآرایی کرد که این دیدار در پایان با
تساوی بدون گل به پایان رسید.
نتیجه :استقالل صفر  -پیکان صفر
استقالل :پنج بازی -رتبه ششم ۸ ،امتیاز
پیکان :پنج بازی -رتبه هفتم ۸ ،امتیاز
کارت زرد :بهزاد غالمپور ،مهدی مهدیپور و
پیمان بابایی از استقالل /کارت قرمز- :
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حسن صانعیپور

جلمه تکراری سوء مدیریت در ورزش و به خصوص فوتبال،
کلید واژهای برای پرداختن به تمامی معضالت ،مشکالت
و مصائبی است که باعث ناکامیهای تکراری این رشته
در ایران شده است .انتخابات هشتمشهریور تکلیف نهایی
فوتبال و فوتسال روشن کرده و با این مقدمه که باید برای
موفقیت اتحاد را جایگزین انتقادات تند و بیحاصل کنیم،
نگاهی کوتاه به چالشهای پیشروی فدراسیون فوتبال
بعد از انتخاب مهدی تاج بهعنوان سکاندار این صنعت
بزرگ میاندازیم.
تکلیفسرخابیها
استقالل و پرسپولیس دو باشگاه بزرگ فوتبال ایران از حضور
در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در فصل گذشته حذف شدند.
حذفی که با توجه به خیل عظیم هواداران این دو باشگاه مد
نظر ایافسی نبوده اما این حادثه به دو علت اتفاق افتاد.
سرخابیها قبل و بعد از ورود به فرابورس از ابتداییترین
امکانات باشگاهی محروم بوده و حتی امکان اینکه با این
وضعیت گامنخست را در مسیر حرفهای شدن بردارند ،نداشته
و با این روش هرگز نخواهند داشت .تفکرات فوق آماتوری
باعث شده است که سرمایه نسبتا بزرگ مردم در ایجاد
زیرساختها ،محلی از اعراب نداشته و آنچه اتفاق افتاده
خریدهای گرانقیمتی می باشد که انتهای آن انباشتهشدن
بدهیهایی است که معضالت بعدی را به دنبال خواهد داشت.
خیلی صریح و بدون تعارف باید گفت تکلیف نهایی سرخابیها
نامشخص بود و بعد از فرابورس نامشخصتر هم شده است.
احتمال اینکه در داستان مدیریت غولهای فوتبال ایران که
سری بزرگ و تنهای نحیف دارند ،شیطنتهایی اتفاق افتاده
باشد ،بیشتر از میزان تصور بوده و باید گفت؛ مگر میشود
بدهکارترین باشگاههای آسیا ترکیب فصل جدید خود را رویایی
بسته باشند و صرفا به جهت فرار از محرومیتها ظاهر امر را
درست کرده و پای بست را رها کرده باشند ،جریانی که آنان را
تا ثریا ناقص و متزلزل پیش خواهد برد.
سرنوشت مبهم تیم ملی
مثال قرار است کمتر یا بیشتر از دوماه دیگر تیمملی فوتبال
ایران پای در قطر نهاده و به مصاف حریفانی برود که اگر مدعی
نباشند ،انگیزهای کمتر از مدعیان ندارند .اسکوچیچ علیرغم
موفقیتهایی که داشته و علیرغم حامیانی که دارد ،در نهایت
گزینه مناسبی برای درخشش در جام جهانی نیست .سرمربی
تیم ملی محافظهکار ،کمایده و قانع به نتایجی است که در
دور مقدماتی حاصل شده است .اگر عملکرد تیم ملی ایران را
در ادوار گذشته مرور کنیم ،متوجه میشویم هرگاه جسارت
چاشنی کار مربیان و بازی بازیکنان بوده ،نتایج قابل قبولی
بدست آمده است .تساوی در برابر اسکاتلند در جام جهانی
 1978آرژانتین ،پیروزی در مقابل آمریکا در  98فرانسه و
استقامت در برابر آرژانتین و اسپانیا در دو جام جهانی اخیر
بیشتر از آنکه حاصل تاکتیک برتر باشد ،نتیجه غیرت و جسارت
مربیان و بازیکنان بوده است .مقولهای که شاید بتوان در ساق
بازیکنان حال حاضر تیمملی ببینیم اما در اندیشه اسکوچیچ
مالحظه نشده است .نقطه اتکا سرمربی برای گذر از دور
مقدماتی که با باختهای غیر منتظره دوران حضور ویلموتس
آغاز شده بود ،انگیزه باالی بازیکنان بوده و در نهایت تیمملی از
بازیهای سخت خود امتیاز چندانی کسب نکرد.
با این حال باید منتظر تصمیم نهایی مهدی تاج -متولی جدید
اما باتجربه -فدراسیون باشیم .هرچند اخبار خوبی در این مورد
شنیده نشده و هرچند اخبار دقیقی از جلسه دیروز هیات
رئیسه بیرون نیامد ،اما انتصابات اولیه ابتدایی تاج ذهنیت
دیگری به ما نشان میهد و هرچند آپشنهای حضور در تیم
ملی شاید منجر به ابقای اسکوچیچ شود ،اما قول مهدی تاج
قبل از انتخابات برای بازگرداندن کیروش روزنه امیدی است
بر این موضوع که سرنوشت تیم ملی مورد توجه قرار گرفته
است .شاید بازگشت احتمالی کیروش ُمسکنی مقطعی برای
گذر تلقی شده و تضمین موفقیت و درخشش در جا م جهانی
نباشد ،اما این بازگشت به عقب کورسوی امیدی برای ایجاد
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نگاهی به چالشهای پیشروی فدراسیون فوتبال؛

تاجـــی برای ســربلندی

ِ
بازگشت «کیروش» نخستینوعده رئیس فدراسیون را محقق میکند؟

تحوالت بنیادی در سازمان تیم ملی بوده و شاید
مرد باتجربهای چون کیروش که با زیر و
بم فوتبال ایران آشنایی کامل دارد،
بتواند در حضور دوباره خود
عملکردی به مراتب بهتر
از دوره اول خود به نفع
تیم ملی به جای بگذارد.
بههرجهت،بایدمنتظرماند
و دید ،بازگشتِ کارلوس
کیروش نخستینوعده
رئیس فدراسیون را محقق
میکند یا خیر.
حقپخشتلویزیونی
حقپخش تلویزیونی چیست؟ آیا با
مدیریت تمامدولتی ورزش در ایران این
مقوله قابل طرح و در نهایت قابل اجراست؟ مرجع
نهایی تصمیمگیری در این مورد کیست؟ و آیا پایان این
کش و قوسها به نفع فوتبال است؟ گفته میشود تلویزیون
از محل پخش مسابقات دو باشگاه بزرگ پایتخت مبلغ سی
هزار میلیارد درآمد داشته است .عزیزاهلل محمدی -کاندیدای
ریاست فدراسیون -نیز عنوان کرده :در تعامل با سازمان صدا و
سیما قراردادی سهساله بستیم و در سال اول  ،۱۰سال دوم ۱۱
و سال سوم  ۱۳میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان از سازمان صدا
و سیما بابت حق پخش و تبلیغات محیطی پول گرفتیم .سه
سال بعدی یعنی تیرماه  ۱۳۹۰نیز با صدا و سیما قراردادی
بستیم و در سال اول  ،۱۴سال دوم  ۱۶و سال سوم  ۱۸میلیارد
تومان قرار بستیم که میشود  ۴۸میلیارد تومان که در آن
زمان  ۴۸میلیون دالر میشد و این مبالغ را بین باشگاهها
تقسیم کردیم .از طرفی فدراسیون فوتبال عربستان اعالم کرد
که  135.5میلیون لایر سعودی ( 36میلیون دالر) به عنوان
پاداش فصل ورزشی  2022-2021به حساب باشگاهها در تمام
سطوح واریز شده که  59میلیون لایر آن برای باشگاههای
لیگ حرفهای است.بررسی این موارد و اشاره به این نکته که
بخش اعظم درآمد باشگاهها از طریق حق پخش تلویزیونی
و موارد مشابه بدست میآید ،لزوم پرداختن صحیح به
این مقوله از سوی فداسیون فوتبال و تعمل و همکاری
صداوسیما و نهادهای ذیربط در این مورد به نظر رسیده تا
در این راستا فوتبال ایران از شرایط بحرانی امروز خارج گردد.
زیرساختهایفوتبال
زیرساختها وجود ندارند .زیرساختها افتضاح است.
زیرساختها زیر صفر هستند .زیرساختی وجود ندارد .جمالتی
است که باید در وصف زیرساختهای فوتبال ایران گفت .مگر
میشود با وجود خیل عظیمی از فوتبالدوستان و بازیکنان در
هر رده سنی وضعیت فوتبال کشور به لحاظ زیرساختهای
ضروری اینچنین باشد؟ از هر ده آکادمی یا مدرسه فوتبال
به ندرت یک مدرسه و آکادمی در حد استاندارد خود است.
باشگاههای مدعی که تبدیل به تیمهای حاضر خور فوتبال
ایران شدهاند چند پایگاه واقعی -و نه اعطای امتیاز با دریافت
مبالغ هنگفت -در شهرها و مناطع فوتبال خیز ایران دارند؟ برنامه
استعدادیابهای فدراسیون و یا باشگاهها در ماموریتهای
خود یک برنامه تفریحی همراه با دریافت ماموریت ویژه است
تا شناخت بازیکنان نخبه و از این راه مقصدی جز ترکستان
متصور نخواهد بود .آقای تاج! فوتبال ایران استحقاقی فراتر
از وضعیت کنونی داشته و مجال شما برای پرداختن به این
مقوله اندک است .تامین بودجه الزم ،انتخاب افراد مورد وثوق،
تدوین برنامه کوتاه و بلند مدت کاربردی با تعیین نقاط هدف،
ابتدای راه بوده و اگر فدراسیون فوتبال اولویتهای خود را به

این حوزه اختصاص ندهد ،هر تالش دیگری بی
ثمر خواهد بود.
فوتبالشهرستانها
هیاتهای سفارشی و گاه
فرسایشی شهرستانها
که در کش و قوس
سهمخواهی بعضی از
مدیران در حال ادامه
حیات هستند ،دغدغه
فوتبال ملی را ندارند و
آنان همین که خود را
روی صندلی ریاست نگه
داشتهاند هنر کردهاند .روسای
این هیاتها که معموال از بین
روسای ادارات انتخاب میشوند ،زمام
امور را به دبیر هیات که از بین پیشکسوتان
فوتبال شهر انتخاب میشود سپرده و دبیر به طور مدام باید
در مسر اداره وهیات دنبال حل مسائلی باشد که بیشتر این
مسایل مربوط به فوتبال نیست و در نهایت با برگزاری چند
مسابقه در سال در مراسم انتهایی فصل ،گزارش کارهای
نکرده خود را بدهد .با این حال میشود امیدوار بود که فوتبال
شهرستانها به خصوص مناطق محروم اما دارای بازیکنان با
استعداد در مسیر پیشرفت قرار گرفته و در نهایت بازیکنان
برتراین مناطق مجال حضور در فوتبال ملی و باشگاههای بزرگ
ایران را داشته باشند؟ آقای رئیس! فوتبال شهرستانها مظلوم،
مهجور و غریب است .بسیاری از تیمهای شرکت کننده در
مسابقات داخلی بیشتر از آنکه پیگیر مسایل فنی تیم خود
باشند درگیر مسایل اقتصادی بوده و اغلب ورزشگاههای
شهرستانها از امکانات ضروری -و نه تکمیلی -محروم
هستند .آقای رییس آیا میدانید چنانچه برنامهای درست در
مورد مدیریت شهرستانها تدوین گردد ،هرساله چند بازیکن
به فوتبال ایران معرفی خواهد شد؟ آیا فوتبال ایران به تعداد
اندکی بازیکن که از فوتبال خوزستان و معدود شهرستانهای
دیگر برحسب تصادف و اتفاق راهی تیمهای بزرگ می شوند
و در آنجا هم مدیریت درستی نمیشوند راضی شده است؟
فوتبال و فوتسال بانوان
بخش اعظم جمعیت فوتبال و فوتسال ایران اختصاص به
بانوان و زنان این سرزمین دارد .این مقوله همانقدر که در خون
و پوست آقایان ریشه دوانده در ذهن بانوان نهادینه شده است.
با این حال پیشرفت این رشته در بین بانوان به نسبت آقایان
ناچیزبوده و حتی مواردی چون محدودیتهای شرعی نیز مورد
مطالعه دقیق که منجر به تدوین قوانین موضوعه داخلی شود
نگردیده است .ابتداییترین نیاز وجود ورزشگاههای اختصاصی
است که صرفا در بعضی از مراکز استانها و پایتخت مالحظه
می گردد و سایر نقاط از آن محروم هستند .احساس میشود
نگاه آماتوری در ورزش به خصوص فوتبال در حوزه بانوان پر
رنگتر بوده و علیرغم اقبال باالی قشر زنان به فوتبال ،این مقوله
با جدیت و حساسیت الزم دنبال نمی گردد .میزبانی مسابقات
آسیایی و جهانی ،مدارس فوتبال و فوتسال بانوان و پرداختن
به اقتصاد فوتبال بانوان از جمله ضروریاتی است که باید بدان
توجه ویژه داشت.
ورود زنان به ورزشگاه
داستان حضور بانوان در ورزشگاهها در نگاه نخست مسئله
الینحلی نیست .حق مسلم زنان ایرانی که در کنار مردان خود
خدمات بینظیری را برای سربلندی ایران انجام دادهاند حضور
در اجتماعات گوناگون و بهرهمند شدن از مزایای آن است .اگر
به این مسئله توجه کنیم که مردان و زنان حقوق مساوی

داستان جلد
دارند اما شرایط مشابه ندارند ،بسیاری از مشکالت بانوان
جهت حضور در ورزشگاهها و سالنهای ورزشی جهت تشویق
تیم موردعالقه خود حل خواهد شد .مکتب ناب اسالم نیز بر
فعالیتهای اجتماعی زنان تاکید داشته و این نکته هم نباید
از یاد برود که حفظ حرمت و حریم زنان در هر مجموعهای
واجب بوده و در این خصوص در آموزههای دینی دستورات
کافی داده شده است .بنابراین الزم است متولی ارشد ورزش
و حتی مجلس شورای اسالمی و دولت پیشبینیهای الزم
جهت پرداختن و انجام زیرساختهای الزم در این امر را داشته
و پیشفرض این موضوع راهکاری است که باید از طرف
فدراسیون با تعیین کارشناسان ذیربط ارایه گردیده و در قابل
طرح جامع بانوان هوادار ارایه و تصویب شود.
داوری بانوان
فیفا قصد دارد از داوران زن در مسابقات جام جهانی قطر استفاده
نماید .توانایی زنان در امر داوری به اثبات رسیده و به گواه
کارشناسان سطح داوری آنان در ایران و جهان قابل قبول بوده
و توانایی قضاوت مسابقات مهم را دارند .اما باید گفت :موضوع
داوری بانوان برای مسابقات آقایان ،مسئلهای است که نباید
بدون تفکر و بررسی شرایط بدان ورود کرد .زن مسلمان حرمت
ویژهای در میان جامعه خود داشته و داوری فوتبال که هر لحظه
احتمال درگیربازیکنان وجود دارد ،حضور بانوان در مسابقه مردان
را نمی پسندد .با این حال باید تالش کرد که این حق یعنی
فعالیت برون مرزی بانوان ایرانی درعرصه داوری در مسابقات
زنان در مسیری قرار بگیرد که منجر به حضور حداکثری بانوان
در این عرصه شود.
بازنگری در اساسنامه
بررسی و اصالح اساسنامه فدراسیون که در چند سال گذشته
بر سر زبانها افتاده و حتی خطر تعلیق فوتبال ایران را در بر
داشته ،تبدیل به هفت خوان غیر قابل گذری شده و معلوم
نیست در چه زمانی به ثمر می رسد .با این حال بعد از عزل
عزیزی خادم و در دوران سرپرستی میرشاد ماجدی اقداماتی
صورت گرفت ،حتی احدی از حقودانان فدراسیون از انجام
اقدامات الزم برای جلب نظر ای اف سی و فیفا خبر داده اما
برهیچکس مشخص نشده است که اقدامات انجام شده در
راستای انتظارات فیفا بوده و مسایل و مقررات داخلی چگونه
در آن پیشبینی شده است و آیا این اقدامات منتج به نتیجه
خواهد شد یا خیر؟ با توجه به اینکه از آخرین جلسه هیات
رئیسه فدراسیون که بحث سرمربی تیم ملی را در دستور کار
داشت ،اخبار دقیقی مخابره نشد ،باید حدس زد که موضوع
اساسنامه فدراسیون حداقل تا بعد از اتمام جام جهانی بایگانی
شده و بعد از آن کانون توجهات را به خود معطوف خواهد کرد.
این موضوع می تواند با تبعات جبران ناپذیری روبرو شده و با
توجه به فرصت دوساله و نیم فدراسیون جدید به بدترین وجه
به فدراسیون بعدی منتقل گردد.
مهدی ،تاجی برای سربلندی
مهدی تاج سکاندار فدراسیون فوتبال شد و اگر بپذیریم که
این صنعت عظیم برای رسیدن به هدف محتاج آرامش،
برنامه ریزی و اتحاد است ،الزم است به فدراسیون او اعتماد
کنیم .رای دهندگان مجمع اخیر با قاطعیت تاج را مسئول
فوتبال ایران کردند و این یعنی جمعیت حداکثری فوتبال
ایران به مدیریت وی اعتقاد داشتند .مخالفان تاج نیز چنانچه
فوتبال ملی برایشان مهم است نباید آتش بیار معرکهای
بشوند که تنور اختالفات را داغتر کرده و بیراهه را به فوتبال
ایران نشان خواهد داد .اگر کشور کوچکی چون قطر میتواند
جام جهانی را برگزار کند ،اگر عربستان آنقدر قدرت دارد که
میزبانی لیگ قهرمانان آسیا را بگیرد ،اگر ژاپن و کره جنوبی
نگاه حرفهای تری به این مقوله دارند و اگر ازبکستان و عراق
در مسیر پیشرفت قرار گرفتهاند ،فوتبال ایران با خیل عظیم
نیروی انسانی و منابع مالی فراوان -که اگر معقوالنه هدایت
و هزینه شوند -قادر خواهد بود همچنان که در رنکینگ فیفا
صدر نشین است در کسب موفقیتهای واقعی نیز یکهتاز
باشد .با این تفاسیر مهدی تاج که سرد و گرم این عرصه را
چشیده است ،می تواند تاجی برای سربلندی فوتبال ایران
باشد ،اگر اهالی آن بخواهند و عملکردش با تا ِج سابق
متفاوتباشد.

