سیاست هویج و چماق در سیاستهای کلی برنامه پنج
فیلمی که مردانه نیست! ساله هفتم چه مواردی است؟

به بهانۀ  62سالگی «آپارتمان»؛

خاک سوء مدیریت
برای «علی ارسالن» که از
ِ
َ َ
بلند شد ،به ناامیدی بدل زد و حقش را گرفت؛

«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛
رسانه
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ستقل
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  پــس از واکنــش منفــی کاربــران بــه توییــت شــاخه آفریقایــی بیبیســی کــه روابــط ملکــه و آفریقــا را دیرینــه توصیــف کــرده بــود .اکانــت
اینرســانه بــرای ســاعاتی کامنتهــای توییــت را بســت.کاربران بــا انتشــار تصاویــر متعــددی از دوران اســتعمار انگلیــس علیــه آفریقــا
نوشــتند :چیــزی کــه میــان مــا جــاری بــود اســتعمار بــود و نــه روابــط دیرینه!امــا در پــی ادامــه فشــارها ،اکانــت توییتــری بیبیســی
توییتــی بدیــن مضمــون منتشــر کــرد :مــا ضمــن احتــرام بــه تبــادل نظرهــا از کاربــران میخواهیــم کــه محترمانــه رفتــار کــرده و از خــط
مشــی رســانه مــا پیــروی نماینــد .هــر پســتی کــه ناقــض قوانیــن مــا باشــد حــذف خواهــد شــد.این معنــای آزادیبیــان اروپایــی اســت.

کدامیک از وعدههای
«رئیسجمهور» عملی شد؟

کامنتهای انتقادی علیه ملکه را حذف یمکنیم!

گذشت یکسال و اندی؛
پس از
ِ

َ
بک بیبیسی؛
آزادی بیان به س ِ

قیمت 3000 :تومان
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نقش عنصر «رو»
در پیشرفت افراد
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ایران

در باب پدیدهایکه ابزار ّ
ترقی است؛

َدرد ناک !
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دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهداء ،بویـــژه
شـــهید مدافع حرم «مرتضی کریمـــی» را گرامی میدارد

خبر اول

با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت؛
رهبر انقالب سیاستهای کلی
برنامه هفتم را ابالغ کردند

رهبر معظم انقالب سیاستهای کلی برنامه هفتم را که
پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت و با اولویت
پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است ،به سران
سه قوه ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح ابالغ کردند.
مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل  110قانون
اساسی ،سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت
با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت
اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است ،به سران سه
قوه ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح ابالغ کردند.رهبر انقالب اسالمی با تشکر
از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات
و مشارکت فعال قوای سهگانه و سایر ارکان نظام ،تهیه و
تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی
دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر
حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.سیاستهای کلی برنامه
هفتم در  7سرفصل «اقتصادی»« ،امور زیربنایی»« ،فرهنگی
و اجتماعی»« ،علمی ،فناوری و آموزشی»« ،سیاسی و
سیاست خارجی»« ،دفاعی و امنیتی»« ،اداری ،حقوقی و
قضایی» و در  26بند تصویب شده است.
متن نامه رهبر انقالب اسالمی و سیاستهای ابالغی برنامه
پنجساله هفتم به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت
اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است ،ابالغ میگردد:
از اعضای محترم بویژه رئیس مک ّرم مجمع تشخیص
مصلحت نظام و نیز دبیرخانهی آن که با فعالیت فشرده
و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون
ذیربط ،پیشنویس سیاستهای کلی برنامه هفتم را مورد
بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب
ارائه کردند ،تقدیر و تشکر میکنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و
سایر ارکان نظام نیز شایستهی تقدیر است .تهیه و تصویب
قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها و اجرای دقیق و
مسؤوالنهی آن ،گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران خواهد بود؛ همچنان که نظارت فعال
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ،به حُسن
اجرای سیاستهای کلی برنامه ،کمک خواهد کرد.
شایست ه است برخی از راههای تحقق سیاستها و الزامات
کمی که در پیشنهادهای مجمع است
مالی و شاخصهای ّ
و در مجموعهی سیاستهای ابالغی مذکور نیست ،در حد
وسع و امکانات دولت در تهیهی الیحه مورد توجه و عمل
قرار گیرد.
سیّدعلی خامنهای
 20شهریور 1401
نقل قول
«فرمانده کل انتظامی کشور» خبر داد؛
آغاز موج بازگشت زائران اربعین
از مرزهای شلمچه و مهران

سردار «حسین اشتری» -فرمانده کل انتظامی کشور -با
تاکید بر اینکه سالمت و کرامت زائران حسینی اولویت
پلیس است ،اظهار کرد :در حال حاضر با موج بازگشت
زائران همزمان با خروج عاشقان ابا عبداهلل الحسین (ع) از
مرزهای شش گانه روبه رو هستیم و با توجه به این شرایط
امیدواریم بتوانیم همچنان خدمتگزاران شایستهای برای
این عزیزان باشیم تا ان شاءاهلل به سهولت و در آرامش به
شهرهای خود بازگردند .پلیس با تمام امکانات و تجهیزات
سعی کرده تا شرایط مساعدی را برای حفظ نظم و امنیت و
آرامش زائران فراهم کند.

ِ
گذشت یکسال و اندی؛
پس از

خبر
رسمقاهل

کدامیک از وعدههای «رئیسجمهور» عملی شد؟
سارا نصرتی

دولتسیزدهم در حالی سکان کشور را در دستگرفته که
ایران با بزرگترین مشکالت تاریخ معاصر خود دستوپنجه
نرم میکند .بحرانهای پرشمار اقتصادی ،اجتماعی،
زیستمحیطی ،سیاسی و مدیریتی که بسیاری به آنها
ابرچالشهای ایران نام دادهاند ،شوربختانه سبب نوعی
بدبینی فراگیر در افکار عمومی شده است.
وضعیت اقتصادی روزبهروز بدتر میشود و گرانی بیداد
میکند .با اینحال ،رئیس دولت سیزدهم بدون ارائه
راهکاری منسجم ،همچنان به وعده دادن بسنده میکند.
با توجه ب ه اقدامات دولتسیزدهم برای کنترل قیمت
کاالها ،اینسوال مطرح است که تا چه اندازه اینروشها
و سیاستها در کنترل بازار و کاهش تورم اثر گذار بوده
است .بسیاری در ایران در برخورد با دولت رئیسی ،همسو
شدن همه نهادها و پایان دوگانگی در راس قدرت را
معیار داوری خود برای بررسی سیاستهای دولت
سیزدهم قرار میدهند .اما فراتر از این داده سیاسی،
مسئله اصلی امروز توانایی واقعی اعضای دولت و اعتبار
برنامهها و وعدههای آنهاست.
وضعیت معیشتی مردم بهمراتب بدتر از سال گذشته
است .در این شرایط ،دولت سعی دارد با در پیش گرفتن
راهکارهای عجیبی که انتقادهای بسیاری به همراه
داشته است ،قیمت کاالها را کاهش دهد .در واقع،
دولت تصور میکند که دلیل افزایش قیمتها داللبازی
است و ربطی به مدیریتکالن اقتصادی و تحریمها
ندارد .وقتی ابراهیم رئیسی و وزرای او وعده یک رقمی
شدن تورم ،ایجاد یک میلیون شغل یا ساختن یک
میلیون مسکن ،مبارزه با فساد و رانت ،بهبود کیفیت
آموزش ،افزایش حقوق معلمان ،کاهش فقر ،بهبود
عدالت توزیعی ،اقتصاد مقاومتی ،افزایش ارزش پول
ملی ،رفع تحریمها ،جلوگیری از مهاجرت نخبگان ،به
کارگیری همه توان جامعه و یا جلب اعتماد عمومی را
مطرح میکنند کدام راهحلها ،راهبردها و چه منابعی
برای رسیدن این هدفها در نظر گرفته شدهاند؟
با توجه به اینکه رئیسجمهور نفر دوم کشور است
و قدرت اجرایی دارد ،انتظار میرفت مشاوران قوی،
اطالعات جامعی از وضعیت واقعی کشور به وی
بدهند ،در این صورت محال بود رئیس جمهور فهرست
بلند باالیی از وعدهها را بیان کند .دادن لیستی با
دستورهای نشدنی ،نشان میدهد رئیس جمهور
یا مشاوران خوبی ندارد یا علیرغم آگاهی به
عدمعملیاتی شدن این وعدهها ،برای افکار عمومی
و رسانه ها مطالبی عنوان میکنند .دادههای
موجود و ترکیب دولتسیزدهم جای چندانی برای
خوشبینی پیرامون عملی شدن وعدهها و برنامههای
ابراهیم رئیسی و بهبود جدی وضعیت اقتصادی و
اجتماعی نمیگذارند .انتظار میرود رئیسجمهور متوجه
این موضوع باشد که بخش اجرا با دستگاه قضا در
نوع فعالیت بسیار متفاوت است ،چرا که بخش اجرا
پیچیدگیهای خاص خود را دارد ،به این معنا که با -این
کار بشود آن کار بشود -هیچچیزی درست نمیشود ،چرا
که تا زمانی که رئیسجمهور تحوالت ساختاری را در
دستور کار قرار ندهد هیچ اتفاق مثبتی به نفع اقتصاد
و آحاد مردم رخ نمیدهد .به هر حال امیدوارم دولت
اصالحات ساختاری را کلید بزند چرا که تاکنون مشکالت
به گردن مدیریت دولت روحانی انداخته می شد ،در
صورت عدم حل معضالت اقتصادی ،مشخص نیست
دولتمردان سال آینده چه جوابی به مردم میدهند.
دوران صدارت روحانی با فجایع
هر چند مردم ایران در ِ
جبرانتاپذیری روبهرو شدند.

اما حاال ابراهیم رئیسی مانده و وعدههایی که در جریان
تبلیغات انتخاباتی خود مطرح کرد .بهنظر میرسد با
همراهی جریان اصولگرایان و دیگر نهادها ،بهانههایی
مثل کارشکنی یا نبود قوانین مناسب برای عملی نشدن
وعدههای رئیس دولت وجود نخواهد داشت و باید دید
که آیا رئیسی میتواند به وعدههایی که در انتخابات به
مردم داده است عمل کند یا خیر.وعدههای رئیسی در
جریان انتخابات  ۱۴۰۰به شرح زیر است:
الف) وعدههای مدیریتی:

وقتی ابراهیم رئیســی و وزرای او
وعده یک رقمی شدن تورم ،ایجاد یک
میلیون شغل یا ساختن یک میلیون
مسکن ،مبارزه با فساد و رانت ،بهبود
کیفیــت آمــوزش ،افزایــش حقوق
معلمان ،کاهش فقر ،بهبود عدالت
توزیعی ،اقتصاد مقاومتی ،افزایش
ارزش پــول ملــی ،رفــع تحریمهــا،
جلوگیــری از مهاجــرت نخبــگان ،به
کارگیری همه توان جامعه و یا جلب
اعتمــاد عمومی را مطــرح میکنند
کــدام راهحلهــا ،راهبردهــا و چــه
منابعی برای رسیدن این هدفها در
نظر گرفته شدهاند؟

داشتن نگاه یکسان به همه مردم
تغییر وضع موجود به نفع مردم
تضمین قانونی حق همه مردم
پایان رابطه فساد و جریان رانتخواری و برخورد با
مظاهر فساد
جهتگیری در راستای عدالت
استفاده ازظرفیتهای کشور و نیروهای کارآمد و اجماع
سازی
تحول در نظام اجرایی و شیوه اداره کشور
تحول در نظام اداری برای مقابله با فساد اداری و
برداشتن ضابطههای دستوپاگیر
شناخت اقلیمی مسائل کشور عالوه بر مسائل کالن
ایجاد گشت ارشاد برای مدیران
اصالح دولت و مبارزه با فساد ،ناکارآمدی و تبعیض

ایجاد سامانه شفافیت و شفافسازی اقدامات
به حداقل رساندن یا منتفی کردن تعارض منافع در
بسیاری از سطوح مثل بخش مسکن و سالمت
ب) وعدههای اقتصادی:
ساخت  ۴میلیون مسکن در  ۴سال
ایجاد یک میلیون شغل در هر سال
رساندن تورم به نصف میزان فعلی و تک رقمی کردن
تورم
ایجاد سامانه جامع اطالعات اقتصادی
مدیریت بازار ارز
رفع وابستگی کاالهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز
اصالح نظام بانکی کشور
تحول ساختاری در نظام بانکی
سوق دادن نقدینگی به سمت تولید
افزایش نظارت بر بازار
کنترل گرانی و مقابله با گرانسازی
اصالح نظام قیمتگذاری و تامین و توزیع برای حل
فاصله طبقاتی
حل فاصله طبقاتی و بیعدالتی با تغییر سیاستهای
نادرست اقتصادی
متناسبسازی حقوق مردم با تورم
توزیع عدالت با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی
اصالح نظام مالیاتی و ایجاد سامانه هوشمند برای مقابله
با بروکراسی فسادزا
حمایت از خانوادهها و اقشار محروم
تامین حداقل معاش مردم با ارائه کارت خرید برای سه
دهک پایین
جهش در تولید و تقویت کسب و کار
استفاده از ظرفیت تولیدی کشور که  ۴۰درصد آن خالی
است
فعال کردن اقتصاد دریایی
ج) وعدههای سالمت و بهداشت:
آسان کردن دسترسی به متخصصین و پزشکان در همه
کشور
واکسیناسیون کرونا برای همه آحاد مردم در اسرع وقت
کمک به آسیبدیدگان از کرونا
کاهش  ۵۰درصد از هزینههای درمان
پرداخت هزینه درمان از طریق ارائه کارت سالمت برای
برخی از اقشار جامعه
توسعه خدمات درمان ناباروری
توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران
د) وعدههای اجتماعی و فرهنگی:
حل مشکل مسکن جوانان در آستانه ازدواج
رایگان شدن اینترنت برای دهکهای پایین
جامعه
رونق اقتصاد فضای مجازی
تجدید نظر در بخشنامههای دست و پاگیر
حل مشکل طرح تحول سالمت
حل آسیبدیدگی عدالت در جامعه
شناخت حقوق همه مردم و دختران و زنان و روستاییان
برای حل مشکالتشان
ه) وعدههای سیاست خارجی:
پایبندی به برجام با اقتدار خارجی در امتداد اقتدار داخلی
سامان دادن اقتصاد ،معیشت و فرهنگ و مسائل
اجتماعی و حقوق مردم در عرصه سیاست خارجی
تردید نکردن برای رفع تحریمها و در کنار آن خنثیسازی
تحریم و شرطی نکردن اقتصاد
توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی
سیاسی و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی منطقهای
حال پس از گذشتِ یکسال و اندی از ریاست ابراهیم
رئیسی در دولتسیزدهم ،کدامیک از این وعدهها عملی
شده است؟ مردم بهتر قضاوت خواهند کرد.

اجتماعی
گزارش

روزنامه

جناب آقای مجید دودانگه؛ پیشکسوت ارزنده فوتبال

مصیبت عظمی درگذشت عموی گرامیتان موجب تاسف و تالم خاطر گردید .ضمن عرض تسلیت،
آرامش ابدی و علو درجات برای آن مرحوم و صبر شکیبایی برای سایر بازماندگان مسئلت داریم.

مدیر مسئول و تحریریه روزنامههای دنیای هوادار و صبحمیهن و پایگاههای خبری دیواننیوز ،هوادارینیوز و قرن۱۵

«دنیای هوادار»گزارش میدهد؛

سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم چه مواردی است؟
مریم ولی زاده

روز گذشته رهبر معظم انقالب اسالمی سیاستهای کلی برنامه هفتم
را که با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و با پیش بینی
متوسط رشد اقتصادی هشت درصد تدوین شده است ،ابالغ کردند.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ حال پرسش اینجاست ،سیاستهای کلی
برنامه پنج ساله هفتم شامل چه مواردی است؟
اقتصادی:
۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای
کلی مصوب ،پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی
متوسط  ۸درصد در طول برنامه تعیین میشود با تأکید بر افزایش
بهرهوری کل عوامل تولید (منابع انسانی ،سرمایه ،فناوری و
مدیریت).
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تکرقمی کردن
تورم طی پنجسال و جهتدهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به
سمت فعالیتهای مولد و جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد.
۳ـ اصالح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفاف سازی بدهیها و تعهدات عمومی دولت و
مدیریت و تأدیه بدهیها.
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر
بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق
مشارکت دادن بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی در
طرحهای عمرانی انتفاعی.
ـ شفاف سازی و ضابطهمند نمودن درآمدها و هزینههای شرکت نفت
و سایر شرکتهای دولتی در بودجه.
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع
اصلی تأمین بودجه جاری دولت ،ایجاد پایههای مالیاتی جدید،
جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیمگری
مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
 ۵ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزههای
امدادی ،حمایتی و بیمهای در سطوح پایه ،مازاد و مکمل به منظور
ارائه عادالنه خدمات.
امورزیربنایی:
۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل  ۹۰درصد کاالهای اساسی و
اقالم غذایی در داخل ،همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع
آبی و افزایش سطح سالمت و ایمنی مواد غذایی.
اصالح الگوی کشت با توجه به مزیتهای منطقهای و منابع آبی و با
اولویتبخشی به تولید کاالهای راهبردی کشاورزی.
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش
بهرهوری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آبهای سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از
طریق آبخیزداری و آبخوانداری.
برنامهریزی برای دستیابی به سایر آبها و بازچرخانی آبهای
صنعتی و پسآب.
 ۸ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین
مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی ،پیشران ،زیرساختی،
روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری.

۱۰ـ فعالسازی مزیتهای جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری
اسالمی ایران به مرکز مبادالت و خدمات تجاری ،انرژی ،ارتباطات و
حمل و نقل با روانسازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساختهای الزم.
۱۱ـ تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیتهای
بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر
دریا ،سواحل ،بنادر و آبهای مرزی.
 -۱۲ارتقاء نظام سالمت براساس سیاستهای کلی سالمت.
فرهنگی و اجتماعی:
۱۳ـ اعتالء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسالمی ـ
ایرانی ،تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی ،ارتقاء هویت ملی
و روحیه مقاومت ،کار و تالش در جامعه با بسیج تمامی امکانات
و ظرفیتهای کشور ،دستگاهها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد
و شخصیتهای اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی
مؤثر دولت از آن.
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق
فرهنگ اسالمی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم
فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل  ۲.۵طی پنج سال با
حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای
مؤثر و اصالح فرهنگی.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
۱۸ـ ارتقاء سالمت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیبهای
اجتماعی به ویژه اعتیاد ،حاشیهنشینی ،طالق و فساد بر اساس
شاخصهای معتبر و بهرهگیری حداکثری از مشارکت مردم و با
زمانبندیمتناسب.
علمی ،فناوری و آموزشی:
۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزشهای اسالمی ـ ایرانی
در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات و تأمین
محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرتهای
جهانی با تأکید بر مقاومسازی و امنیت زیرساختهای حیاتی و
کالن داده کشور.
۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری
سازی آنها به ویژه در حوزههای اطالعات و ارتباطات و زیست
فناوری و ریزفناوری و انرژیهای نو و تجدید پذیر.
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

سیاسی و سیاست خارجی:
۲۱ـ کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول
و ظرفیتسازی ارزشی و انقالبی در نیروی انسانی در دستگاه
دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسؤول
در امور خارجی.
۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط
منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت
همسایگان.
دفاعی و امنیتی:
۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب
فناوریهای اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید
بر خودکفایی کشور در سامانهها ،تجهیزات و خدمات اولویتدار با
تخصیص حداقل  ۵درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ـ تقویت زیرساختها و بهینهسازی ساز و کارهای عمومی و
دستگاهی برای مصونسازی و ارتقاء تابآوری در قبال تهدیدات،
به ویژه تهدیدات سایبری ،زیستی ،شیمیایی و پروتویی با اولویت
پدافندغیرعامل.
اداری ،حقوقی و قضایی:
۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصالح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای
کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک،
حذف تشکیالت موازی و غیرضرور ،به روز رسانی قوانین و مقررات،
اصالح روشها و رفع فساد و زمینههای آن در مناسبات اداری.
۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه
خدماتقضایی.
ـ اجرای  ۱۰۰درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایهگذاری ،امنیت اقتصادی و
بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیتهای مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و
غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و
تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.
ـ باال بردن سطح علمی و شایستگی اخالقی ضابطان دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش
استفاده از مجازات زندان.
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یادداشت
در باب پدیدهای که ابزار تر ّقی است؛

نقش عنصر «رو» در پیشرفت افراد
سلمان فرجاللهی آذر

یکی از عالقههای شخصی بنده زمانی که هنوز چراغ نشریات کاغذی
مثل امروز کمسو نبود ،حل جدول روزنامهها و مجالت مختلف در
مواقع بیکاری بود .یادم هست یکبار در پیدا کردن کلمهای دو حرفی که
در قسمت سئواالت افقی جدول مطرح شده بود زیاد کلنجار رفتم اما
فکرم بجایی قد نداد که نداد ،جالب اینکه حرف اول کلمه مدنظر حرف
«ر» درآمده بود و فقط حرف دوم را باید پیدا میکردم.
سئوال این بود :از ابزار ّ
ترقی؟ جواب ،ساده اما دور از ذهن بود و
وقتی بخش عمودی جدول حل شد ،جواب سئوال دو حرفی مذکور،
کلمه «رو» از آب درآمد! پاسخ این پرسش معماگونه باعث شد آنروز
مجسم شوند که
ناخواسته آدمهای به اصطالح موفق زیادی در ذهنم ّ
با ابزار رو به درجاتی از ّ
ترقی دستیافته بودند و در عین حال آدمهای
شایستهای نیز به فکرم خطور کردند که بدلیل مأخوذ به حیا بودن،
چارهای جز دیدن و خون دل خوردن نداشتند:
نعمت هر دوجهان قسمت پررویان است
خون دل میخورد آنکس که حیایی دارد
امروز خیلی بهتر از آنروزها با تمام وجود تاثیر «پر رو» بودن را برای
فتح قلههای موفقیت احساس میکنم چرا که همه ما بعینه در اطراف
خود افرادی را میبینیم و سراغ داریم که عاری از هر کماالتی صرفا
بواسطه داشتن عنصر رو پلههای پیشرفت را یکی پس از دیگری زیر پا
میگذارند و بهمراتب باالتری از رشد میرسند( .البته هستند کسانی که
با اینخصیصه در راه صواب گام بر میدارند که حسابشان از جماعت
مورد خطاب این نوشتار جداست)
توهّم مهم بودن یا اندیشه خود مهم پنداری ،تفکر غالب و خمیر
مایه اصلی شکلدهنده شخصیت این گونه افراد است ،از این رو برای
دستیابی به قله مقصود از هیچ کوشش درست یا غلطی فروگذاری
نمیکنند ،از خودنمایی و تظاهر بگیرید تا پاچهخواری و فریبکاری
دیگران ...معموال افراد «پر رو» از اعتماد به نفس باالیی نیز برخوردار
هستند ،هرچند از نوع کاذب آن .اعتماد به نفس باال توام با چاشنی
دروغ باعث شده این افراد ،همیشه در بزنگاههای مختلف بتوانند خود
را به خوبی عرضه و فعل خواستن و رسیدن را به زیبایی صرف کنند.در
محلهی قدیم ما سماور سازی بود که بجز حرفهی شریف تعمیر سماور،
تخصص دیگری نداشت اما از نعمت «رو» تا هر اندازه که بخواهید
برخوردار بود .بعدها همین آدم بواسطه شرکت در انتخابات ،یکی از
صاحبمنصبان شهر میشود .استاد سماور ساز ِ آتشین نفس محلهی
ما ،که از قضا نیمچه صدایی هم داشت ،علیرغم کمسوادی ،با تکیه
بر اعتماد به نفس حاصل از نعمت پررویی هرجا فرصتی برای عرض
اندام بدست میآورد ،در چشم بهم زدنی میکروفون و تریبون را قبضه
و جماعت مستمع را فریفتهی الفاظ رنگارنگ خود مینمود تا اینکه با
همین سیاق ،رفتهرفته اسم و رسمی بهم زد و دایره اهمیّت و ارتباطات
او روز به روز بزرگتر و بزرگتر شد تا جایی که بقول خواجه :گدای شهر
نگه کن که میر مجلس شد.امروزه در الیههای مختلف اجتماعی ،هنر
پررویی نقش بیبدیلی در کسب مدارج و ارتقای جایگاه انسانهای
تهی و بیمایه دارد و آنها با برخورداری از این خصیصه جادویی هر راه
ناهمواری را برای خود هموار میکنند و هر چقدر که خود را از نردبان
ّ
ترقی باال میکشند به همان میزان و بیشتر از آن ،اقشار تحصیل کرده و
نخبه را به قهقرای بیاعتمادی و بیانگیزگی سوق می دهند.
از این رو بنظر میرسد جامعه ایرانی بیشتر از هر زمان دیگری از
وجود این ِسنخ از افراد ،بویژه در جایگاههای حساس تصمیمگیری
و تصمیمسازی دچار آفت شده است ،آفاتی که اگر در جای خود و به
موقع دفع و رفع نشود ،میتواند پایههای اعتماد عمومی و سرمایههای
اجتماعی کشور را متزلزل سازد.

آگهی اخطاریه ماده -101اموال غیر منقول کالسه 9903938

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای علی اکبر درودیان قیم پرنسا درودیان به نشانی متن سند:
تهران شهرک گلستان بلوار کاج سروستان یازده پالک  57واحد 3
خانم شهال امامی به نشانی متن سند :تهران شهرک گلستان بلوار کاج سروستان یازده پالک  57واحد 3
بدینوسیله به نامبردگان فوق اعالم میگردد :در خصوص پرونده اجرایی کالسه  ،9903938به موجب گزارش مورخ
 1401/06/06کارشناس رسمی دادگستری اعالم میدارد ،سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی
 19/5357به مبلغ  6/250/000/000لایر ارزیابی گردیده ،لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض میباشید،
اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس
تجدید نظر به مبلغ  56/700/56لایر به دفتر این اجرا تسلیم نماییدً .
ضمنا به اعتراص که خارج از موعد یا فاقد
فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .در ضمن آگهی در یک نوبت در روزنامه
کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر میگردد .ف۹۲۵

آقای امید صیادی برندق و خانم جمال لیوانی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند
مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم سمت جنوب شرقی قطعه  ۶تفکیکی بمساحت 85/63
مترمربع بشماره پالک  ۱۹۸۱۶فرعی از  ۱۵۷اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۸۳۵۵فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی
حوزه ثبتی شهرستان ذیل صفحه  ۱۲۱دفتر  ۳۲۹۸بنام افشار آزاد ثبت بشماره چاپی  ۷۲۷۶۰۵صادر و تسلیم شد سپس
تمامی مورد ثبت برابر سند انتقال شماره  ۱۸۰۰مورخ  1399/۳/10به متقاضیان منتقل که سند مالکیت بعلت سهل انگاری
مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده
 ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالكيت نزد خود و یا انجام
معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت
به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد .ف۵۰۰
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گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

در جلسه قرارگاه اجتماعی استان
چه گذشت؟

«مجتبی عبداللهی» -نماینده عالی دولت در
استان البرز -در جلسه قرارگاه اجتماعی استان که
روز دوشنبه  ۲۱شهریور با حضور رییس سازمان
امور اجتماعی کشور و مدیرکل امور بانوان و
خانواده وزارت کشور که در سالن شهدای دولت
استانداری برگزار شد ،افزود :البرز در حوزه اجتماعی
با موضوعات متعددی مواجه است؛ همچنین در
صورت عدم مدیریت صحیح با چالشهای فراوانی
در این راستا مواجه خواهد شد .بر این اساس
 ۶۶محله کمتر برخوردار استان که مستعد بروز
معضالت اجتماعی هستند ،شناسایی شدند.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ عبداللهی گفت:
قرارگاه اجتماعی استان با کمیتههای تخصصی
و با عضویت مدیران کل دستگاه های اجرایی و
خدمات رسان و نهادهای حمایتی ،تشکیل شد.
استقرار چهار زندان بزرگ که معضالتی همچون
سکونتگاههای غیررسمی را به دنبال داشته اند و
مسبب مهاجرت افراد آسیب پذیر جامعه به این
استان شده است.
استاندار البرز گفت :قرارگاه اجتماعی هر هفته
روزهای پنجشنبه برگزار میشود و در تعاقب آن
چهارشنبههای جهادی با هدف برپایی میز خدمت
در محلههای هدف ،نتایج ارزشمندی در پی داشته
است .از جمله اقدامات مهم این قرارگاه ،راه اندازی
اردوگاههای ماده  ۱۶و جمع آوری بیش از ۱۳۰۰
معتاد متجاهر و رسیدگی به مطالبات مردمی
مبنی بر اشتغال و حمایت ویژه ،منتج به کاهش
 ۲۰درصدی مجموع جرائم در استان شده است.
عبداللهی گفت :این امر در شرایطی حاصل شده
که میانگین رشد جرائم در کشور ،افزایشی بوده
است بنابراین عملکرد و اهتمام البرز میتواند
الگو و شاخص باشد .افزایش رضایتمندی مردم
به ویژه در محله های محروم و گره گشایی از
مشکالت دیرینه ،به واسطه حضور و پویایی
مدیران در مناطق مختلف استان ،توفیق
ارزشمندی محسوب می شود.
استاندار البرز با بیان اینکه توانمندسازی اقشار
ضعیف جامعه مهمترین هدف قرارگاه اجتماعی
استان البرز است ،گفت :با توجه به رویکرد دولت
مردمی سیزدهم مبنی بر محرومیت زدایی از محله
های کم برخوردار و افزایش رضایتمندی مردم،
بر این باور هستم که شاهد تحوالت بیشتری
خواهیم بود.
همچنین «محمد عباسی» -معاون وزیر کشور-
در جلسه قرارگاه اجتماعی استان تصریح کرد:
پیشگیری ،کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی
در دولت سیزدهم مورد هدف قرار گرفته است.
برای این منظور ستادها و قرارگاه های تخصصی
در کشور و به تبع آن در استان ها ،راه اندازی شده
است .در استان البرز امور قرارگاه اجتماعی با هدف
توانمندسازی محله های کم برخوردار با روند قابل
قبولی در حال اجرا است.
وی افزود :جای خرسندی دارد که براساس
گزارشهای ارائه شده ،شاهد روند کاهشی بسیاری
از آسیبهای اجتماعی در این استان هستیم.
اقدامات البرز در این قرارگاه و تمرکز بر محرومیت
زدایی و ساماندهی  ۶۶محله محروم بسیار دلگرم
کننده است .البرز به دلیل همجواری با پایتخت،
سرریز مشکالت و مسائل اجتماعی را متحمل
میشود؛ اکنون توفیقات عملکرد استان در مدیریت
و برنامه ریزی برای ساماندهی اجتماعی میتواند
الگو و شاخص در کشور باشد.

عملکرد تصفیه خانههای فاضالب الربز رضایت بخش است
مدیرکل نظارت بربهره برداری فاضالب شرکت مهندسی آبفای کشور از تصفیه خانه های فاضالب البرز
بازدید واز عملکرد این بخش اعالم رضایت کرد« .بهنام وکیلی» در بازدید از سه تصفیه خانه فاضالب
شهرجدید مهستان (شهرجدید هشتگرد)،کرج و پکیچ روستای پورکان ضمن اعالم رضایت از عملکرد فنی
این تصفیه خانهها ،رهنمودهای الزم برای افزایش بهره وری وارتقاء سطح کیفی پساب خانگی را ارائه داد.

البـــرز
حقوق و قضا

«معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریکل استان» تبیینکرد؛

برنامه فراگیر دادگستری کل استان البرز
برای مقابله با برداشت بی رویه آب

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری کل استان البرز با بیان اینکه
عزم دستگاه قضایی در برخورد با بهره برداری
غیرقانونی از منابع آبی جدی است ،گفت:
ً
قطعا برخوردهای قانونی دستگاه متولی یعنی
شرکت آب منطقه ای استان و نیز دادگستری
کل استان البرز به عنوان دستگاه نظارتی در این
زمینه ،قاطع و بازدارنده خواهد بود.
«فرید نجف نیا» به اثرات بحران ناشی از
برداشت بی رویه آب در استان البرز اشاره کرد
و افزود :دادگستری کل استان البرز برنامه
فراگیری برای مقابله با برداشت بی رویه آب
دارد و نتایج این برنامه ها به اطالع مردم
استان خواهد رسید.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز،
خالی شدن روستاها از سکنه و مهاجرت ناشی
از کم آبی را از نشانه های این بحران دانست و
اظهار کرد :این موارد تبعات اجتماعی و مهاجرت
را به دنبال خواهد داشت که موضوعی بسیار
جدی است که با سیاست های کالن نظام مبنی
بر توانمندسازی روستاها باید برای آن چاره
اندیشی کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری کل استان البرز گفت :جلوگیری از
مهاجرت و ایجاد فضای مهاجرت معکوس از

شهر به روستا اقدامی است که باید به آن توجه
داشت اما کمبود آب ،جلوی اجرای این سیاست
ها را می گیرد و ما را با مهاجرت های پر تعداد
مواجه می کند .نجف نیا با بیان اینکه بحران
کم آبی ،روستاها را فقیر می کند اضافه کرد:
بحران آب برنامه های اساسی را
که در اسناد چشم انداز و
باالدستی توسعه توریسم
و گردشگری مورد تاکید
قرار داده ،با چالش
مواجه خواهد ساخت.
وی با اشاره به اقدامات
دادگستری کل استان
البرز در حوزه

برخورد با چاه های آب غیرمجاز گفت :در سال
جاری نیز انسداد چاه های غیرمجاز پیگیری
شده و بر اساس آمار در  5ماهه نخست امسال
تعداد  98چاه غیرمجاز ،مسلوب المنفعه و
تعداد  43دستگاه حفاری غیرمجاز توقیف
شده است.دبیر شورای مدیران دادگستری
کل استان البرز افزود :حفر چاه غیرمجاز در
کشور اقدامی مربوط به یکی  2سال گذشته
نیست و از ده ها سال قبل با کم توجهی ،چاه
هایی حفر شده که معیشت بخش بزرگی از
کشاورزان را تحت تأثیر قرار داده است.فرید
نجف نیا؛ آسیب های ناشی از مصرف بی رویه
از منابع آب زیرزمینی را خشک شدن قنات ها،
رودخانه ها ،چشمه ها ،آلودگی و نفوذ آب شور
به منابع آب شیرین ،کف شکنی چاه ها،
به خطر افتادن امنیت اقتصادی
و سیاسی کشور ،خشک شدن
باغات و مزارع ،نشست زمین
و مهاجرت و حاشیه نشینی
روستاییان برشمرد .وی نقش
شوراهای اسالمی شهر
و روستا و دهیاران در
مدیریت و توسعه روستا و
حفاظت از اراضی و منابع
آب را مهم ارزیابی کرد.

حوادث و انتظایم
«رئیس پلیس فتا استان» مطرح کرد؛

نقل قول
«مدیرکل زندانهای استان»:

کالهبرداری تحت عنوان
نذری اینترنتی

بیش از هزار زندانی در
ندامتگاههــای البرز حقوق میگیرند

سرهنگ «رسول جلیلیان» -رئیس پلیس فتا استان البرز -گفت:
برخی افراد به بهانه این مناسبت در فضای مجازی تحت عنوان
«نذری اینترنتی» از مردم کالهبرداری میکنند که هوشیاری
در مقابل این نوع ترفندها ضروری است .این افراد با انگیزه
کالهبرداری از کاربران با ایجاد سایت و صفحه جعلی اقدام به
دریافت کمک های مردمی تحت عنوان نذورات کرده ضمن آنکه
در خالل عملیات پرداختی مردم حساب های آنان را رمز گشایی
می کنند .کاربران در شبکه های اجتماعی به ویژه در فضای
اینستاگرام چنانچه قصد پرداخت نذورات را دارند به صفحه های
معتبر مراجعه کنند تا گرفتار کالهبرداران سایبری نشوند .این
افراد با جلب اعتماد مردم در فضای مجازی با دریافت مبالغی به
عنوان نذری و یا کمک به افراد نیازمند حساب کاربران را هک کرده
و سپس نسبت به برداشت آن اقدام می کنند .مجرمان سایبری با
طراحی صفحات جعلی شبیه به صفحات پرداخت بانک به دنبال
سرقت اطالعات بانکی هموطنان هستند که کاربران باید با دقت
در آدرس سایت اصلی دقت داشته باشند چرا که در تمام درگاه
های بانکی از پروتکل  httpsاستفاده میشود .ثبت اطالعات
در سایتهای جعلی زمینه ساز سوءاستفاده از کاربران را بوجود
آورده که سبب سرقت اطالعات و کالهبرداری خواهد شد .کاربران
در صورت مشکوک شدن به اخبارجعلی ،لینک جعلی و دریافت
پیامک های مشکوک با عناوین مختلف،مراتب را از طریق سایت
پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.irیا با شماره  ۰۹۶۳۸۰به
مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا گزارش دهند.

روز گذشته «علی چهارمحالی» -مدیرکل زندانهای استان
البرز -با اشاره به سکونت خانوادههای زندانیان از جای جای
ً
تقریبا  ۲۰هزار
کشور در کرج ،گفت :البرز پنج زندان دارد که
زندانی با انواع جرائم در آنها زندانی هستند .البته دو زندان
تحت مدیریت استان تهران است .در قرارگاه اجتماعی استان
بخش زیادی از خانوادههای زندانیان در  ۶۶محله کم برخوردار
ی میکنند .امور خانوادههای این زندانیان از
استان زندگ 
طریق پنج انجمن حمایتی انجام میشود که جوابگوی نیازها
نیست .در زندان با کارگاههای آموزشی مختلف نسبت به حرفه
آموزی و اشتغال زندانیان اقدام میکنیم و سازمان فنی و
حرفهای همکاری خوبی در این زمینه دارد .امکانات موجود
برای اشتغال این زندانیان کافی نیست ،بخش زیادی از اوقات
این زندانیان به بطالت میگذرد .در ندامتگاه مرکزی کرج که
بیش از  ۶۰۰۰زندانی دارد فقط  ۷۰۰متر فضای اشتغال داریم.
از جمله اقدامات انجام شده برای اشتغال زندانیان جلب
مشارکت بخش خصوصی و جذب زندانیان در شهرکهای
صنعتی است .اکنون  ۶۰زندانی در کارخانجات و کارگاههای
شهرکهای صنعتی مشغول کارند .تعداد زیادی از زندانیان
محکوم واجد شرایط هستند که آمادگی ذهنی اشتغال آنها
انجام شده و نیاز است مشغول به کار شوند .همچنین در
حال حاضر در البرز در سه زندان تحت مسئولیت اداره کل ،به
 ۱۰۶۸نفر از زندانیان حقوق میدهیم و در ماههای گذشته ۹۱۸
میلیون حقوق پرداخت کردیم.

فرهنگی
الکسیکها

سیمناهای کشور از ساعت  ۱۸جمعه تعطیل یمشوند
به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی ،تمام سینماهای کشور از ساعت  ۱۸روز جمعه؛ ۲۵
شهریورماه تا پایان شنبه؛  ۲۶شهریورماه ،تعطیل هستند .بنابراین ،سینماهای کشور ،فعالیت
خود را از یکشنبه؛  ۲۷شهریورماه از سر میگیرند .همچنین روز گذشته ،به مناسبت روز ملی
سینما ،سینماهای کشور در تمامی سانسهای خود ،بلیت را بهصورت نیمبها محاسبه شده بود.

بهبهانۀ 62سالگی«آپارتمان»؛

سیاست هویج و چماق در فیلمی که مردانه نیست!
فیلم آپارتمان یک کمدی
سمیرا نوری عاشقانه به کارگردانی بیلی
وایلدر محصول سال  1960است .فیلمنامهنویسان
این فیلم وایلدر و دایموند هستند .آپارتمان در
زمان خود بسیار خوش درخشید و توانست جایزهی
اسکار بهترین فیلم ،بهترین کارگردانی و بهترین
فیلمنامهی غیراقتباسی را از سی و دومین دورهی
جوایز اسکار به کف آورد .جک لمون و شرلی مک
لین بیتی دو ستارهی نقشآفرین در این فیلم
هستند که با بازی فوقالعادهای خود جایزهی
هجدهمین مراسم گلدن گلوب را از آن خود کردند.
در آپارتمان بازیگران دیگری چون فرد مک موری،
جک کروشن ،ری والستن ،ویالرد واترمن ،دیوید
وایت و ادی آدامز نیز ایفای نفش کردند .مدت
زمان پخش این فیلم  125دقیقه است و نخستین
اکران خود را در روز  30ماه ژوئن تجربه کرد .این
فیلم توسط کمپانی میریش با بودجهای سه
میلیون دالری ساخته شد ،به وسیلهی کمپانی
یونایتد آرتیستس پخش شد و توانست 24.6
میلیون دالر فروش کند .کارگردان ،فیلمنامهنویس،
بازیگران و محتوای منحصر به فرد از جمله دالیلی
است که آپارتمان را به یکی از شاهکارهای تاریخ
فیلمهای کمدی تبدیل کرده است.
جرقههای ساخت آپارتمان
وایلدر یک کارگردان و فیلمنامهنویس
آمریکایی با اصالت اتریشی بود .او پنج دهه
به طور مدام فیلم ساخت .در کارنامهی هنری
وایلدر میتوان ژانرهای متفاوتی از فیلم را
تماشا کرد .نقطهی اوج هنر فیلمسازی وی
را میتوان فیلم آپارتمان دانست که چند ژانر
را به طور همزمان و با زیرکی شگفتآوری به
مخاطب عرضه میکند .وابلدر و دایموند ایدهی
این فیلم را از فیلم انگلیسی برخورد کوتاه به
کارگردانی دیوید لین بیرون کشیدند .آنها
برای ساخت آپارتمان از یکی از رسواییهایی
که آن زمان در میان بازیگران هالیوود اتفاق
افتاده بود نیز الهام گرفتند .و سرانجام این که
دایموند صحنهی اقدام فرن به خودکشی را بر
اساس اتفاقی که در زندگی یکی از دوستانش
رخ داده بود ،نوشت .مردی که پس از درگیری
با نامزدش از خانه خارج میشود و زمانی که
برمیگردد متوجه میشود که نامزدش اقدام به
خودکشی در تخت خواب کرده است.
زندگی ماشینی
جک لمون به عنوان یکی از بازیگران بزرگ
آمریکایی که محبوبیتش تنها ویژهی زمان
بازیگر یاش نیست ،شناخته میشود .شاید
یکی از به یاد ماندنیترین باز یهای وی،
نقشآفرینیاش در فیلم آپارتمان باشد .او در
آپارتمان چهرهای عملگرا و واقعگرا ،خوش
اخالق ،شاخص ،مقید و نجیب از خود بر جای
گذاشته است .چهرهای که به کلی در تضاد با
فضای اطراف و حتی فضای زمانهاش است .او
که در فیلم به نام سی سی باکستر یا باد خوانده
میشود ،به عنوان یک کارمند سادهی بخش
حسابداری در یک شرکت بسیار بزرگ بیمهای
که  2095کارمند دارد ،مشغول به کار است .فیلم
با صدای باکستر آغاز میشود که توضیحاتی
دربارهی شهر محل سکونتش ،محل کارش و
سبک زندگیاش میدهد .در سکانس نخستین
این فیلم با چهرهی باکستر روبهرو میشویم که
در طبقهی نوزدهم ساختمان محل کارش در شهر
نیویورک و پشت میز شماره  861مشغول کار

است .محل کار او مملو از میزهای نزدیک به هم
و کارمندان بیشماری است که پشت این میزها
سرگرم کارند .در نخستین نگاه آن چه بیش از
همه توجه را به خود جلب میکند محیط خشک
و ماشینی شرکت بیمه است .فضایی که گویی
احساسات و عواطف انسانی در آن گم شده است.
باکستر یک انسان معمولی
باکستر در ابتدای فیلم ،شهر نیویورک را شهری
بزرگ و پر جمعیت معرفی میکند و برای بیان
اندازهی این بزرگی میگوید :نیویورک به حدی
پر جمعیت است که شهروندانش میتوانند از
میدان تایمز تا پیرامون کراچی در کنار هم قرار
بگیرند و خطی را تشکیل دهند .نیویورک یک
شهر معمولی نیست .اما باکستر یک انسان
معمولی با احساسات و عواطف معمولی است.
و چه کسی میتواند انسانی معمولیتر از او
باشد که در محوطهی بزرگی از یک ابرشرکت
وظایف کاری روزمرهاش را انجام میدهد .همه
چیز برای او با یک ترتیب خاص پیش میرود.
او هر روز از ساعت  8:50صبح تا  17:20عصر سر
کار است .شرکتی که سر ساعت زنگ اتمام روز
کاری را به صدا در میآورد و کارمندان پس از
پوشاندن دستگاههایشان با روپوش مخصوص،
ساختمان را ترک میکنند .اما باکستر معموال
یکی دو ساعت بیشتر کار میکند و ترجیح
میدهد ساعت بیشتری را در محل کارش بماند
به ویژه وقتی که وضعیت هوا خوب نباشد.
او به دلیل اتفاقاتی که در حال رخ دادن در
آپارتمانش است ،مجبور است دیرتر به خانه
برود و در محل کار وقتکشی کند.
آپارتمان فیلمی مردانه نیست
آپارتمان پس از  60سال همچنان بسیار مورد
توجه قرار میگیرد .در جذابیت این فیلم راز
شگفتآوری نهفته است .با وجود این که این
فیلم بسیار روی شخصیت باکستر متمرکز
است ،اما آپارتمان تنها ماجرای یک زندگی یک
مرد نیست .حتی نمیتوان گفت که این فیلم
تنها روی افرادی شبیه به باکستر تمرکز دارد و
دربارهی شخصیت آنها ساخته است! آپارتمان
بازتابی ناب از زندگی همهی مردان ساکن در
آمریکا است .اما این توصیف نباید ما را به اشتباه
افکند .ساختهی بیلی وایلدر را نباید تنها به عنوان
یک فیلم مردانه معرفی کرد .این فیلم همچنین
آینهای پیش روی زندگی زنان آمریکایی است که

در نقشآفرینی شرلی مک لین بیتی در قامت یک
اپراتور آسانسور یعنی فرن کوبلیک نمود مییابد.
تجارب موفق با جک لمون
بیلی وایلدر در زمان ساخت آپارتمان در روزهای
اوج قدرت و خالقیت کاری خویش است .او و
دوست فیلمنامهنویسش آی ای ال دایموند ،یک
سال پیش از فیلم آپارتمان ،ساخت فیلم بعضیا
داغشو دوست دارن را با جک لمون تجربه کرده
بودند .فیلمی که مریلین مونرو و تونی کرتیش
نیز در آن ایفای نقش کردند .وایلدر این کمدی
را دربارهی زندگی دو نفر که اختیار کمی روی
زندگی و شادی خود دارند ،ساخته است .این
افراد در جریانی در زندگی خود افتادهاند که کامال
تحت کنترل درآمدهاند و ناچارند فقط مصالحه
کنند .او درام آپارتمان را هم بر همین سیاق
ساخته است .اما او در این فیلم تالش کرده
تا شخصیتهای دوستداشتنی را خلق کند و
فرن و باکستر را در یک ماجرای عاشقانه قرار
دهد .در واقع او با این کارش پیشکشی را به
مخاطبان اهدا کرده است تا درام لذتبخشتری
را تماشا کنند .این دو فیلمنامهنویس پس از
چند تجربهی موفق کاری با جک لمون تصمیم
میگیرند ،فیلمنامهای دیگر بنویسند و از لمون
به عنوان نقش اول دعوت کنند که حاصل کار
فیلم آپارتمان میشود.
برخورد کوتاه؛ الهام بخش وایلدر
ایدهی ساخت فیلم آپارتمان ،ریشه در
فیلمنامهی برخورد کوتاه ()Brief Encounter
دارد که توسط نوئل کاوارد نویسندهی انگلیسی
آفریده شده است .وایلدر از بخشی از این
فیلمنامه به گونهی قابل توجهی الهام گرفته
و آن را با دو اثر خود یعنی خارش هفت
ساله و بعضی ها داغشو دوست دارن بسیار
آمیخته است .باکستر یا باد یک کارشناس
سختکوش است .در شخصیت او ترکیبی از
جاهطلبی ،ترقی ،سادگی ،مسئولیتپذیری
و اعتماد به نفس پایین دیده میشود .این
ویژگیها منجر شده تا او آپارتمان خود در
منهتن را به طور نوبتی در اختیار مدیران
شرکتی که در آن مشغول به کار است ،قرار
دهد تا با معشوقههای خود وقت بگذرانند.
او برای وام دادن خانهاش برنامهای را تنظیم
کرده است .چهار نفر از روسای شرکت بیمه
که مهم ترین آنها آقای شلدریک با بازی فرد
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مک موری است از نامهای دائمی این فهرست
هستند .آقای شلدریک به دلیل این که نسبت
به بقیهی رؤسا مقام باالتری دارد ،در قرض
گرفتن آپارتمان نیز در اولویت قرار دارد .او
شخصیتی جذاب و در عین حال خودخواه و
بیاخالق دارد.
زندگی که غیرمعمولی میشود
این روند قرض دادن آپارتمان به مدیران تا
جایی پیش میرود که باد ناچار میشود تا
بیشتر شبها را در بیرون از خانهاش سپری
کند .روزهای زندگی باکستر به دو حالت
دسته میشود؛ روزهای معمولی و روزهای
غیرمعمولی .او در یک عصر معمولی از
زندگیاش مشغول پختن شام برای خود است.
همه چیز منظم و برنامهریزی شده است و شام
سر ساعت  9شب حاضر میشود .اما در یک
غروب غیرمعمولی ،او مجبور است وقت خود
را تا نیمه شب در پارک مرکزی شهر بگذراند
و منتظر بماند تا خانهاش خالی شود .این
فیلم نشاندهندهی سادگی باکستر و در عین
حال فساد اخالقی همکارانش است .اتفاقاتی
که در آپارتمان باکستر میافتد ،به هیچ وجه
منجر به این نمیشود که او خویشتنداری و
اخالقمداری خود را زیر پا بگذارد و رفتاری مانند
مدیرانش داشته باشد .او مقاومتی ستودنی در
برابر این شرایط دارد و از مدار اصولش منحرف
نمیشود .در واقع او در شرایط غیرمعمولی
زندگی نیز همان انسان بااخالق است.
سیاست هویج و چماق
قرض دادن آپارتمان برای باکستر مزایایی هم به
دنبال داشت .در واقع سیاست هویج و چماق
در مورد او به کار بسته شده بود .راهبردی که
بسیاری از کارفرمایان در محیط کار برای مطیع
ساختن کارمندان استفاده میکنند؛ از یک سو
کارمند را تشویق و تحریک به انجام کاری
میکنند و از دیگر سو در صورت سر باز زدن
او را توبیخ یا تهدید میکنند .برای باکستر نیز
از یک سو به دلیل قرض دادن خانهاش ترفیع
رتبه در نظر گرفته شده بود و از سوی دیگر
او چارهای جز این کار نداشت و در غیر این
صورت ممکن بود توبیخ شود .باکستر سرانجام
به ترفیعی که به او وعده داده شده بود رسید و
بر صندلی دستیار اداری دوم نشست .با این که
او در این شغل مقام چندان باالیی نداشت ،اما
توانست اتاق کاری ویژه برای خود داشته باشد
و با نامههای تکراری روز خود را سپری کند.
خوش خیالی فرن
باد دلدادهی فرن اپراتور آسانسور است .او از
هر فرصتی برای حرف زدن با فرن در آسانسور
استفاده میکند .فرن از این که باد مانند یک مرد
با شخصیت کاله خود را برمیدارد از او قدردانی
میکند .با وجود این خوش و بشها ،باکستر
هیچگاه نمیتواند این خیال را به ذهن خود راه
دهد که بتواند روزی فرن را به منزل خود دعوت
کند .او هرگز نمیتواند رویهای را که مدیران و
رؤسایش پیش گرفتهاند ،انجام دهد .از نظر او
تنها مدیران سطح باال شایستگی چنین اتفاقاتی
را داشتند .اما فرن دلخوش به ازدواج با جف
شلدریک بود .او آخرین زن از زنان شرکت بود که
فریب داستان تکراری آقای شلدریک را خورده
بود .شلدریک موفق شده بود با وعدهی طالق
از همسرش و ترک خانوادهاش در وایت پلینز،
با بسیاری از دختران شرکت قرار دیدار بگذارد.
وعدهای که یک دروغ بیشتر نبود .زنانی که با
وی در ارتباط بودند پس از این که میفهمیدند
فریب یک داستان ساختگی را خوردهاند ،رابطهی
خود را با شلدریک قطع میکردند و او به دنبال
یک معشوقهی جدید میرفت.
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سوژه
گرایی نقره و هادوی برنز گرفت؛

ایران همچنان در حسرت طال!
در ادامه رقابتهای  ۴وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان
 ۲۰۲۲در بلگراد صربستان ،محمدرضا گرایی نماینده وزن ۶۷
کیلوگرم ایران و دارنده مدالهای طالی جهان و المپیک،
در دیدار نهایی مقابل میت نمس دارنده مدال برنز جهان از
صربستان به روی تشک رفت و در شرایطی که  ۴بر صفر از
حریف خود پیش بود ،در  ۳دقیقه دوم  ۵امتیاز از دست داد
و در نهایت با شکست  ۵بر  ۴به مدال نقره جهان بسنده کرد.
 ۳دقیقه نخست این مبارزه با نتیجه  ۴بر صفر به سود گرایی
به پایان رسید که  ۲امتیاز آن پس از درخواست چلنج گرایی
از کادر فنی به کشتیگیر ایران داده شد.
گرایی در شرایطی تن به این شکست داد که سعی داشت
همچون مبارزههای پیشین خود خیلی زود حریف صرب
را با حمالت مداوم خود از پیش رو بردارد اما آنالیز بسیار
خوب گرایی از سوی صربها باعث شد گرایی در اجرای
کنده فرنگی و کمرگیری از حریف ناکام بماند و در نهایت
میدان مبارزه را با شکست ترک کند .گرایی پیش از این
در دور مقدماتی وزن  ۶۷کیلوگرم که روز گذشته(یکشنبه)
برگزار شد ،در دور نخست استراحت کرد ،سپس مقابل هان
سو ریو دارنده  ۲مدال طال و یک نقره جهان از کره جنوبی
به روی تشک رفت و در حالیکه  ۵بر یک از حریف خود
پیش بود ،هان سو ریو پس از اجرای فن گرایی ،به دلیل
احساس درد از ناحیه دنده حاضر به ادامه مبارزه نشد تا
گرایی با کسب این پیروزی راهی نیمه نهایی شود .وی
در نیمه نهایی نیز مقابل جونی ختسوریانی از گرجستان
در همان تایم نخست با نتیجه  ۸بر صفر به برتری رسید
و اولین فینالیست ایران در این رقابتها نام گرفت.
پیش از این علیرضا نجاتی در وزن  ۶۳کیلوگرم با شکست
مقابل حریفی از چین از رسیدن به مدال برنز جهان بازماند و
به عنوان پنجمی بسنده کرد .همچنین محمدهادی ساروی
در وزن  ۹۷کیلوگرم به مدال برنز رسید.
همچنین در جریان رقابتهای  ۲وزن پایانی ،امین میرزازاده
در سنگین وزن راهی فینال شد و امشب(سهشنبه) آخرین
نماینده کشتی فرنگی ایران در این رقابتهاست که برای
کسب مدال طالی جهان برابر رضا کایالپ دارنده  ۴مدال طالی
جهان و نقره و برنز المپیک از ترکیه به میدان میرود .مهدی
محسننژاد در وزن  ۶۰کیلوگرم نیز از دور رقابت ها کنار رفت.
تاکنون در مجموع ،پویا دادمرز در  ،۵۵مهدی محسننژاد
در  ،۶۰علیرضا نجاتی در  ،۶۳محمدرضا مختاری در ،۷۲
محمدعلی گرایی در  ،۷۷پژمان پشتام در  ۸۲و ناصر علیزاده
در وزن  ۸۷کیلوگرم ۷ ،نماینده ایران در این رقابتها بودند
که با نمایشی دور از انتظار با شکست برابر رقبای خود از
رسیدن به مدال بازماندند.
دریچه
پخش مسابقات با استفاده از آنتن صدا و سیما؛
قیمت بلیت تماشای فوتبال
در سینما چقدر میشود؟

سازمان سینمایی و اداره کل نظارت بر عرضه و نمایش اخیرا
در نامهای به مدیران کل فرهنگ و اشاد اسالمی استانها
دستورالعملی را برای پخش مسابقات جام جهانی فوتبال
 ۲۰۲۲قطر در سینماهای کشور تنظیم کرده است .در
این دستورالعمل تاکید شده ،پخش مسابقات با استفاده
از آنتن صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران باید انجام
گیرد و استفاده از شبکههای ماهواره ای ممنوع است.
همچنین تاکید شده با توجه به این که سالنهای سینما
طبق برنامه به صورت سانسبندی فعالیت دارند ،ضروری
است برای احترام به حقوق سایر شهروندان برای حضور در
سالنهای نمایش دهنده ،ورود و خروج تماشاگران برای
دیدن هر مسابقه به سالن سریعا صورت پذیرد و امنیت
تماشاگران در فضای درون سینما بر عهده مدیر سینما
خواهد بود .دادن شعارهای هنجارشکنانه و غیراخالقی و
جنجال آفرین نیز ممنوع است.

قرارداد پنج ساله  UFCاب بالگر داغستاین
خاسبال ماگومدوف قراردادی پنج ساله با سازمان  UFCامضا کرد .مدیربرنامه های خاسبال ماگومدوف
اعالم کرد این قرارداد فعال شامل بازدید از مسابقات است و برنامهای برای رقابت وجود ندارد .او در
عین حال خاطرنشان کرد که مبلغ قرارداد بسیار چشمگیر است .ماگومدوف متولد ژانویه  ۲۰۰۲است.
قد این وبالگ نویس  ۹۳سانتیمتر است و در شبکههای مجازی خیلی طرفدار پیدا کرده است.

ورزشی
توپ و تور

بیستمیندوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان به پایان رسید؛

درخششِ طال بر سینه «الجوردیپوشان»
اصغر قلندری

بیستمیندوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان
تیم
 2022با تمام فراز و نشیبهایش با قهرمانی ِ
شایسته ايتاليا به پایان رسید که پس از گذشت 24
سال با هدایت دجورجی مربی فکور و کاردانشان
با غلبه بر حریفانی همچون فرانسه و اسلوونی
به فینال راه یافت و در مقابل دیدگان بیش از
پنجهزار تماشاگر و هوادار تیم خوشترکیب
لهستان که با هدایت نیکوال گربیچ بعد از حذف
تیم آمریکا در مرحله یکچهارم نهایی ،در یک
بازی سخت و طاقتفرسا به لطف سرویسهای
جهشی قدرتی با سرعت باال و استحکامبخشیدن
در دفاع روی تور ،راه نفوذ آبشارهای قدرتی
لوکارلی ،لئال و مورنا را سد کرده بود و برخوردار
از آبشارهای مهارنشدنی کورک کاپیتان با تجربه
و پشتخطزن و بنیک ،در یکبازی نفسگیر که
 ۲ساعت و  ۱۶دقیقه بهطول انجامید با غلبه بر
زرد پوشان برزیل با نتیجه  3بر  2به فینال رسیده
بود حریف ایتالیای سرحال نشد که با چهرهای
متفاوت و بدون زایتسف به نتایج ارزشمندی
دست پیدا کرده و به فینال رسیده بود.
تیمهای ملی والیبال ایتالیا و لهستان در بازی
فینال مسابقات قهرمانی جهان که از ساعت  23و
 30دقیقه یکشنبهشب بیستم شهریور ماه در سالن
اسپودک آرنا شهر کاتوویتسه لهستان به مصاف
یکدیگر رفتند با نتیجه  ۳بر یک به سود الجوردی
پوشان ایتالیا به پایان رسید .تیم ایتالیا که در
فینال مسابقات والیبال قهرمانی جهان ستاول
را با نتیجه  23/25به لهستان واگذار کرده بود در
سهست بعدی مقتدرانه روی درخشش فوقالعاده
و بازی هنرمندانه کاپیتان جیانلی پاسور فکور و
خوشپنجه که بارها در نقش مهاجم ظاهر میشد
و با آبشارهای بینقص خود همه را به تحسین
وامیداشت و همچنین ،الویا ،آنزالی ،رومانو
پشتخطزن ،گاالکسی ،روبرتو ،ميچلتو و باالسف

لیبرو با نتیجه 3بر 1به برتری رسید و پس از 24
سال دوری از سکو با کسب عنوان قهرمانی روی
سکوی اول ایستاد تا سرود کشور ایتالیا همراه با
برافراشتهشدن پرچم کشور چکمهپوشان در سالن
اسپودک آرنا به ترنم درآید.
لهستانیها که شب قبل در یک بازی سخت و
نفسگیر دچار خستگی مفرطی شده بودند با وجود
موقع که
تالش نیکوال گربیچ با تعویضهای به 
حتی مجبور شد یک ست به کورک استراحت دهد
و با وجود حمایت همهجانبه تماشاگران خودی و
به رغم پیروزی در ست اول با نتیجه  25/23در
سهست پیاپی  18/25 - 25 /21و  25 /20بازنده این
بازی بسیار جذاب و تماشائی شدند که ً
گاها برای
کسب یکامتیاز سرنوشتساز به رالی  37ثانیهای
هم کشیده میشد ،ودر نهایت به نایب قهرمانی
قناعت کردند.
شاگردان گربیچ در این بازی مثل بازیهای قبل
جنگنده و پرنشاط ظاهر نشدند که میتوان گفت
معلول خستگی مفرط در بازی قبل با برزیل بود
که فشار زیادی را متحمل شده بودند نتوانستند
در بازی فوقالعاده زیبا و هماهنگ شاگردان جوان
ت کنند .به هرحال تیم
وبلند قامت دجورجی مقاوم 
سرحال و قبراق ایتالیا که از سوی دجورجی مربی با

درحاشیه
برای پرونده بازی با لبنان؛

دانش که خود در گذشته سابقه پاسوری در تیمهای
باشگاهی و ملی ایتالیا را در کارنامه درخشان خود
دارد رهبری شد و با سرویسهای ناب کروناس که
با سرعت باالی  ۱۲۴کیلو متر در ساعت زده می شد
و ً
گاها با کسب امتياز از سرویسهای مستقیم،
دفاع عالی روی تور و توپگیری بینقص به این
پیروزی بسیار ارزشمند دست پیدا کرد و قهرمان
مسابقات جهانی  2022شد.
پیش از بازی دو تیم ایتالیا  -لهستان در چارچوب
دیدار ردهبندی تیمهای برزیل و اسلوونی به مصاف
ً
نهایتا این بازی با نتیجه  3بر  1به
یکدیگر رفتند که
سود زردپوشان برزیل خاتمه یافت تا پر افتخار ترین
تیم جهان به لطف درخشش لئال ،رونالدو ،واالس،
لوکاس یار سرعتی زن و آدریانو که جای لوکارلی
مصدوم را پرکرده بود و همچنین هنرنمائی رزنده
کاپیتان با تجربه که جایگزین چرلی جوان شده بود
به کسب مدال برنز بسنده کند و روی سکوی سوم
بایستد .در هرحال ایتالیا مزد جوانگرایی خود را با یک
مربی بزرگ و اندیشمند گرفت و قهرمان جهان شد تا
تداعیکننده دوران طالیی بازیکنانی چون کانتاگالی،
لونزو برناردی ،اندره گاردینی ،دیجورجی ،اندره جیانی
و ...باشند که هنوز رد پای خولیا والسکوی بزرگ را در
سرزمین چکمهای می توان دید.

گوشه
برای بازی با تیمهای «اروگوئه» و «سنگال»؛

ایران پاسخ
کمیتــه انضباطی فیفا را داد

زمان اعالم لیست
نهایی تیم ملی مشــخص شد

کمیته انضباطی فیفا پنجم سپتامبر (چهارده شهریور) در نامهای
به فدراسیون فوتبال ایران درباره اتفاقات بازی ایران و لبنان در
مشهد خواستار توضیح شده بود .این دیدار نهم فروردین سال
جاری در چارچوب آخرین دیدار از مرحله انتخابی جام جهانی
برگزار شد و در حین ورود تماشاگران به ورزشگاه ،بینظمیهای
در بیرون از این استادیوم امام رضا (ع) به وقوع پیوست .فیفا
برای پاسخگویی درباره این پرونده به ایران شش روز مهلت داده
بود که به گفته احسان اصولی روز دوشنبه آخرین مهلت فیفا
بود و این فدراسیون پاسخ نهایی خود را ارسال کرد .به گفته
«مهدی تاج» -رییس فدراسیون فوتبال -این نامه تاحدودی
نگران کننده بود و به همین دلیل مکاتبات رسمی مقامات
دولتی از ریاستجمهوری تا قو ه قضاییه و مجلس برای برخورد
با خاطیان این اتفاق را ضمیمه پاسخ ایران کرده است تا به
فیفا اثبات کند که دولت و فدراسیون فوتبال هیچ نقشی در
این بینظمی نداشتهاند .فیفا اعالم کرده روز  ۳۱شهریور به این
پرونده رسیدگی خواهد شد.

کارلوس کیروش برای شروع تمرینات تیم ملی ۲۴
بازیکن را به اردو فرخوانده است و قرار است این بازیکنان
چهارشنبه ساعت  ۱۲در هتل المپیک به کادر فنی تیم
ملی معرفی شوند .همه نفرات دعوت شده به اردوی تیم
ملی همراه کارلوس کیروش راهی اتریش نمیشوند چراکه
لژیونرها در اتریش به اردوی تیم ملی ملحق خواهند شد و
بر همین اساس شنبه شب ،لیست نهایی تیم ملی اعالم
میشود و ملیپوشان یکشنبه هفته آتی با نفرات منتخب
راهی این کشور خواهند شد .قرار است تیم ملی در روزهای
 ۱و  ۵مهر با تیمهای اروگوئه و سنگال بازی کند .تمرینات
اصلی تیم ملی هم با همه نفرات از  ۲۸شهریور در اتریش
آغاز خواهد شد .بر این اساس تیم ملی در تهران در روزهای
چهارشنبه ،پنجشنبه ،جمعه و شنبه  ۴جلسه تمرین را
پشت سر خواهد گذاشت و بعد از این تمرینات کارلوس
کیروش لیست نفرات منتخب را برای سفر به اتریش اعالم
خواهد کرد.

ورزشی

دیگو کاستا اب ولورهمپتون به لیگ برتر ابزگشت
دیگو کاستا ،مهاجم اسپانیایی به عنوان بازیکن آزاد راهی تیم ولورهمپتون شد و با این تیم قرارداد یک
ساله بست تا بار دیگر حضور در لیگ برتر را تجربه کند .دیگو کاستا ،مهاجم پیشین چلسی تا ژانویه
در اتلتیکو مینیرو برزیل حضور داشت .از آن زمان او بدون قرارداد بوده و بازیکن آزاد محسوب شده بود.

ی�دداشت
دبیر تحریریه

دردناک بود اما« ،علی ارسالن» فرنگیکار ایرانی تیم
صربستان یکشنبهشب در وزن  ۷۲کیلوگرم این کشور
مدال ارزشمن ِد طال کرد؛ آنهم در روزهایی
را صاحب ِ
که تیمملی کشت ی فرنگی ایران به رهبری «علیرضا
غیاب روسها
دبیر» و هدایتِ «محمد بنا» حتی در ِ
اول قهرمانی -روزگا ِر خوشی را در
عنوان مدعی ِ
به ِرقابتهای جهانی بلگراد سپری نمیکند.
ناکامی بزرگ ،بغض و اشکهای
هر چند تلختر از این
ِ
مدیریتِ
متولیان
سوء
از
که
معنادا ِر قهرمانی بود،
خاکِ
ِ
کشتی ایران بلند شد ،به ناامیدی ب ََدل زد و حقش را گرفت.
ِ
طی سالهای اخیر ،یکی از موضوعات مهمی که همواره
توسط مسئولین ورزش کشور نادیده گرفت ه شده،
تخصص نخبگانی است
بهرهمندی از توانمندیها و
ِ
ی
که بهدلیل بیتوجهی و سوء مدیریت در بهکارگیر ِ
آنها یا منزوی میشوند و بهناچار یکبهیک میسوزند
و یا برای اثبات شایستگیهایشان را ِه مهاجرت را
برمیگزینند و جالی وطن میکنند ،آنهم ً
صرفا برای
دستیابی به امکانات و شرایط بهتر ،تنها در جهتِ
زندگی حرفهای و تداوم مسیر قهرمانیشان که شاید
حق یکورزشکار باشد.
کمترین ِ
شاید عواملی چون «دسترسی به فرصتهای بهتر»
و «تفاوت وضعیترفاهی کشور مبدا و مقصد» ،از
مهمترین دالیل مهاجرت ورزشکاران تلقی گردد ،اما
ارسالن ،هیچکدام از اینادله را برای رفتن نداشت ،او
نه پول و شهرت را فرصتی برای رسیدن به مقصد قرار
داد و نه در پی تنعم و نازپروردگی زی ِر پرچمِ بیگانه
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سوژه

برای «علی ارسالن»که از ِ
خاک سوء مدیریت
بلند شد ،به ناامیدی ب َ َدل زد و حقش راگرفت؛
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اعالم تیم رویایی والیبال قهرمانی جهان
ِ
توسط کمیته فنی این مسابقات؛

َدرد ناک!

ایران در رتبه  ۱۳قرار گرفت

رفت ،او بعد از یکدهه تالش برای رسیدن به دو
بنده تیمملی ،تنها حقش را طلب کرده بود که قربانی
رئیس فدراسیون و سرمربی تیمملی
کجبینیهای ِ
کشتی فرنگی شد؛ یکی چشم بر نبوغش بست و
دیگری پای حکمِ رفتنش امضاء کرد.
هر چند سرانجام به همهی آنچه در تمامی
طالی نابش را در
اینسالها سزاوارش بود رسید،
ِ
بلگراد به سینه زد و برفرا ِز سکوی قهرمانی جهان
ایستاد ،آنهم در روزی که «محمدرضا مختاری»
-رقیب ارسالن برای رسیدن به دوبنده تیمملی -برابر

مکث

ابراهیم غانم فرانسوی شکست خورد و حذف شد،
تا ارسالن با پیروزی مقابل همانحریف ،فینالیست
شود و در ادامه با پیروزی مقابل حریف آذربایجانی
مدال طال را برای صربها تصاحب کند.
جریان نخبهکشی در
بههرجهت ،او اولین قربانی
ِ
آخرین آن هم نیست ،هرچند
ورزش کشور نبوده و
ِ
امید است ،ورزش ایران از سرمایههای خود بهینهتر
استفاده کند تا افتخارهایمان سهم غریبهها نشود،
گرچه بیشتر نیازمند مدیریت است که ورزشمان در
فقدان آن قرار دارد .زندهباد ایران ،زندهباد ایرانی.
ِ

گوشه کنار

رویای سعودی ها محقق می شود؟
ِ

توافق حاصل می شود؟

وضعیت هاشمیان نامعلوم؛

پیشنهاد  ۴۰میلیارد دالری
عربستان برای جام جهانی ۲۰۳۰

مذاکرات ادامهدار
با «دراگان» برای فسخ قرارداد

«داش علی»
دستیار کیروش میشود؟

عربســتان در کنار مصر و یونان قصد دارد میزبان
جام جهانی  ۲۰۳۰باشــد .در این بین عربستان قصد
دارد میزبان اصلی این رویداد باشــد و بیشتر بازیها
را میزبانی کند .بر این اســاس عربســتان قصد دارد
 ۴۰میلیــارد دالر بــرای این میزبانــی و فراهم آوردن
زیرساختها هزینه کند و به کشورهای مصر و یونان
نیز کمک کنــد تا بتوانند در کنار عربســتان میزبان
این رویداد باشــند .با توجه به شــرایط آب و هوایی،
در صورت موفقیت در اخذ میزبانی ،مسابقات دوباره
در ماههای پاییز و زمستان برگزار خواهد شد ،مشابه
جام جهانی قطر که در نوامبر امســال آغاز میشــود.
یک منبع عربســتانی در رابطه با این موضوع گفت:
کسب این میزبانی اتفاق بزرگی خواهد بود و در واقع
با توجه به روشی که فیفا کشورهای میزبان را با رای
همه فدراسیونها انتخاب میکند ،شانس زیادی برای
موفقیت داریم .دو کشور پرتغال  -اسپانیا نیز به طور
مشــترک خواستار کسب این میزبانی هستند و باید
دید رقابت برای کسب میزبانی چگونه پیش خواهد
رفت .پیشنهاد عربســتان احتما ًال با مخالفت شدید
کشورهای اروپایی روبهرو خواهد شد.

بعد از اعالم رســمی فدراسیون فوتبال برای قطع
همکاری با دراگان اسکوچیچ ،این سرمربی کروات و
دســتیارانش همچنان در ایران هستند و هنوز بر سر
مبلغ پرداختی از ســوی فدراسیون فوتبال به ایران به
این مربی برای فســخ قرارداد توافق نشده است .طی
روزهای گذشــته دراگان اســکوچیچ به همراه وکیل
و مدیر برنامه خود جلســات چندبارهای را فدراسیون
فوتبــال برگزار کرده و هنوز دو طرف ســر مفاد فســخ
قرارداد به توافق نرســیدهاند .اســکوچیچ روز دوشنبه
هم در فدراســیون فوتبال حاضر شد .به گفته منصور
قنبرزاده ،دراگان اســکوچیچ تا موعد فسخ قرارداد به
اندازه  ۱۵روز از ایران طلبکار است و دستمزد باقی مانده
او قبل از اعالم رســمی جدایی از تیــم ملی ایران ،در
حدود  ۶میلیارد تومان بود که از سوی این فدراسیون
پرداخت شد تا اسکوچیچ در فیفا از ایران شکایت نکند.
پیش از این اعالم شــده بود که فدراسیون فوتبال در
صورت فسخ قرارداد اسکوچیچ میتواند دستمزد سه
ماه از قرارداد او را پرداخت کند اما با جلســات متوالی
اسکوچیچ در این فدراسیون ،به نظر میرسد که روند
جدایی طرفین از همدیگر به این سادگیها نیست.

کارلوس کــیروش ،ســرمربی پرتغالی تیم ملی
فوتبال ایران بامداد چهارشــنبه وارد ایران خواهد شد
و از همان روز اردوی تیم ملی شــروع میشــود و او
بــر کار شــاگردان خود نظارت خواهد کرد .ســرمربی
پرتغالــی برای شــروع اردو چندین دســتیار خارجی
را بــا خود به ایران خواهد آورد .از کادرفنی پیشــین،
دو نفــر یعنی لوپز و میکائیل ،او را همراهی خواهند
کرد .همچنین چند چهره خارجی جدید نیز سرمربی
پرتغالی را همراهی خواهند کرد که هنوز اسامی آنها
مشخص نشده است .با این حال به نظر میرسد جواد
نکونام که گزینــه اول کارلوس کیروش برای حضور
در تیــم ملی ایران بود ،قصد جدایی از فوالد را ندارد و
او نــام علیرضا منصوریان را برای حضور در کادر فنی
تیم ملی داده است .از طرفی هنوز وضعیت ماندن یا
رفتن وحید هاشــمیان از تیم ملی مشخص نیست.
قرار است با حضور کیروش در ایران ،جلسهای میان
او و هاشــمیان برگزار شود و در صورت توافق ،وحید
با سومین ســرمربی متوالی تیم ملی هم همکاری
خواهد کرد .هاشمیان با ویلموتس و اسکوچیچ هم
در تیم ملی کار کرده است.

درحاشیه

روزنامه

مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال  ۲۰۲۲که با حضور
 ۲۴تیم از چهارم شهریورماه به میزبانی دو کشور لهستان و
اسلوونی آغاز شده بود ،بامداد روز دوشنبه  ۲۱شهریور با قهرمانی
تیم ایتالیا به پایان رسید .تیمهای لهستان ،برزیل و اسلوونی در
این مسابقات با صعود به جمع چهار تیم برتر ،به ترتیب رتبههای
دوم تا چهارم این مسابقات را به نام خود کردند .کمیته فنی این
مسابقات تیم رویایی قهرمانی مردان جهان  ۲۰۲۲را انتخاب کرد
که سیمونه جیانلی به عنوان ارزشمندترین بازیکن معرفی شد.
برترین بازیکنان قهرمانی جهان
بهترین دریافت کننده قدرتی :یوآندی رئال از برزیل و کامیل
سیمونیک از لهستان
بهترین قطر پاسور :بارتوش کورک از لهستان
بهترین مدافع میانی :جیانلوکا گاالسی از ایتالیا و متئوش بینیک
از لهستان
بهترین پاسور :سیمونه جیانلی از ایتالیا
بهترین لیبرو :فابیو باالسو از ایتالیا
ارزشمندترین بازیکن :سیمونه جیانلی از ایتالیا
همچنین تیم ملی والیبال ایران با دو برد برابر مصر و آرژانتین و
تجربه دو شکست مقابل هلند و برزیل در رتبه سیزدهم مسابقات
قرار گرفت .رتبهبندی تیمهای اول تا بیستوچهارم قهرمانی
مردان جهان  ۲۰۲۲به قرار زیر است:
 -۱ایتالیا  -۲لهستان  -۳برزیل  -۴اسلوونی  -۵فرانسه  -۶آمریکا
 -۷اوکراین  -۸آرژانتین  -۹صربستان  -۱۰هلند  -۱۱ترکیه  -۱۲ژاپن
 -۱۳ایران  -۱۴کوبا  -۱۵آلمان  -۱۶تونس  -۱۷کانادا  -۱۸مکزیک -۱۹
مصر  -۲۰بلغارستان  -۲۱قطر  -۲۲پورتوریکو  -۲۳کامرون  -۲۴چین

بیشترین حضور در جام جهانی در بین مربیان؛
«کیروش» به رده سوم صعود کرد
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر  ۶۹روز دیگر شروع میشود و  ۳۲تیم
حاضر در این رقابتها در  ۸گروه چهار تیمی رقابت خواهند
کرد .کارلوس کی روش سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران که
جانشین دراگان اسکوچیچ شد برای چهارمین بار حضور در جام
جهانی را تجربه خواهد کرد .کی روش در سال  ۲۰۰۲توانست
آفریقای جنوبی را به جام جهانی برساند ولی قبل از جام جهانی
از سمت خود برکنار شد .کیروش در سال  ۲۰۱۰برای اولین بار
حضور در جام جهانی را به عنوان سرمربی پرتغال تجربه کرد ولی
در مرحله یک هشتم نهایی حذف شد.
نتایج پرتغال در جام جهانی :۲۰۱۰
پرتغال  - ۰ساحل عاج ۰
پرتغال  - ۷کره شمالی ۰
پرتغال  - ۰برزیل ۰
پرتغال  - ۰اسپانیا ( ۱یک هشتم نهایی)
سرمربی پرتغالی در سال  ۲۰۱۴هدایت تیم ملی ایران را بر عهده
گرفت ولی تیم او در گروه  Fاز رسیدن به دور بعد جا ماند.
ایران  - ۰نیجریه ۰
ایران  - ۰آرژانتین ۱
ایران  - ۱بوسنی ۳
کیروش در سال  ۲۰۱۸سومین حضور در جام جهانی را تجربه
کرد و تیم او تا ثانیههای پایانی شانس صعود به دور دوم
داشت.
ایران  - ۱مراکش ۰
ایران  - ۰اسپانیا ۱
ایران  - ۱پرتغال ۱
عملکرد کیروش در جامهای جهانی
 ۱۰بازی ۲ /برد ۴ /مساوی ۴ /باخت
مربیان با بیشترین حضور در جام جهانی:
 -۱کارلوس آلبرتو پریرا (برزیل) با  ۶حضور  -۲بورا میلوتینوویچ
(یوگوسالوی)  ۵حضور  -۳کارلوس کیروش (پرتغال)  ۴حضور
 -۳سپ هربرگر (آلمان)  ۴حضور  -۳الیوش باروتی (مجارستان)
 ۴حضور  -۳هلموت شون (آلمان)  ۴حضور  -۳هنری میشل
(فرانسه)  ۴حضور  -۳اسکار تابارس (اروگوئه)  ۴حضور.
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تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان بــا هدایــت
کارلــوس کــی روش خــود را بــرای حضــور در
جــام جهانــی  ۲۰۲۲قطــر آمــاده میکنــد .کــی
روش قــرار اســت چهارشــنبه بــه تهــران بیایــد
تــا بــه صورت رســمی کارش را آغــاز کند .گفته
میشــود کــی روش بــا  ۴دســتیار خارجــی بــه
ایران میآید .راجر دسا دست راست کارلوس
کــی روش روی نیمکت تیــم ملی ایران خواهد
بــود .او در زمــان مربیگــری کــی روش در مصر
هم همین نقش را داشت.

برتــری تیــم اســتقالل فصل جدید نســبت به
اســتقالل فرهاد مجیدی تعداد گلهای زده این
تیــم اســت کــه فصل قبــل تــا پایان هفته ششــم
 ۵بــار موفــق بــه ایــن کار شــده بــود اما حــاال تیم
ســاپینتو  ۷گل زده اســت .البته در نقطه مقابل
اســتقالل تــا پایان هفته ششــم فقط یــک گل از
حریفانــش دریافــت کــرده بــود امــا حــاال  ۴گل
خــورده دارد .ســرمربی پرتغالــی چنــدی پیــش
تأکید کرده بود تیمش در لیگ برتر آن استقاللی
نیست که فصل قبل دفاعی بازی می کرد.

بسیاری از رسانههای انگلیسی در روزهای اخیر
مدعــی شــده بودند کــه بازیکنــان یونایتــد اطمینان
دارنــد کــه رونالــدو بــه دنبــال جدایــی از یونایتــد در
پنجره نقل و انتقاالت زمســتانی است و به احتمال
زیاد در ماه ژانویه از این باشــگاه جدا خواهد شــد.
دو باشــگاهی کــه پیــش از ایــن پیشــنهادی جــدی
و قابــل توجــه بــه ایــن ســتاره پرتغالــی ارائــه کردند،
النصــر و الهــال بودنــد .بــا توجــه بــه شــرایط مالــی
خوب این دو باشــگاه ،گفته شــده بود که پیشــنهاد
ارائه شده بسیار هنگفت است.

بــه نظر شــما مهمترین دارایی یک فوتبالیســت
چیست؟ درست است ،دستها برای دروازهبانها
و پاها و ساقهای بازیکنان  ،برای همین تعدادی از
فوتبالیســتهای سرشــناس اقدام به بیمه اعضای
بــدن خــود کردهانــد .اســطوره فوتبــال آرژانتیــن و
مهاجــم پاریســنژرمن پــای چــپ خــود را بــه مبلغ
 900.000.000دالر بیمه کرده است .این گرانترین
بیمهنامه در بین بازیکنان فوتبال در سراسر جهان
اســت.بنیامین یوســفی دوم شــد و محمدحســین
ابارقی در جایگاه سوم قرار گرفت.

عملکــرد طارمــی طی دو فصل اخیر باعث شــد
تــا توجــه تیمهای مطرحی از سراســر اروپــا به این
بازیکن جلب بشود اما پورتو شروط مالی سنگین
را بــرای جدایــی مهاجــم خــود مطرح کــرد .آخرین
مــورد ،عالقــه باشــگاه چلســی بــه جــذب طارمی و
پیگیــری شــرایط او بــود کــه بعضــی از رســانههای
پرتغــال مدعــی شــدند پورتــو شــرط  ۲۵میلیــون
یورویی برای آزادسازی او مطرح کردند .در صورت
ادامه این روند قطعا ًدر نقل و انتقاالت بعد بازهم
مورد توجه تیمهای دیگر خواهد بود.

در هفته هشــتم رقابتهــای لیگ نوجوانان

یورگــن لوکادیــا بــه مناســبت افزایــش تعــداد
دنبالکننــدگان صفحــه اینســتاگرامش بــه یــک
میلیــون فالــوور ،در یــک الیــو اینســتاگرامی بــا
هــواداران پرســپولیس صحبــت کــرد .او در ایــن
گفتگــوی کوتــاه از حمایــت طرفداران پرســپولیس
تشــکر کــرد و گفت که تمــام تالش خــود را خواهد
کرد تا در بازیهای بعدی نیز عملکرد خوبی داشته
باشد و گلزنی را ادامه دهد .با این حال مهمترین
بخــش الیــو اینســتاگرام جایــی بود کــه او گفت که
مشکلی از بابت تمدید قرارداد نخواهد داشت .

روز نخســت از آخریــن مرحلــه بیســت وششــمین
دوره مســابقات دوومیدانی قهرمانی باشــگاههای
کشور برگزار شد .احسان حدادی ،قهرمان پرتاب
دیســک آســیا در رقابــت ایــن ماده پرتابــی به طول
 ۵۹.۹۴متــر ثبــت کــرد و قهرمــان شــد .پــس از او
محمدرضــا رحمانیفــر بــا  ۵۶.۸۵متــر و صــادق
صمیمــی بــا  ۵۵.۸۱متــر بــه ترتیــب دوم و ســوم
شــدند .در رقابت دوی  ۱۰۰متر هم حســن تفتیان،
ســریعترین مــرد ایــران به رقابت با دیگــر دوندهها
پرداخت و با زمان  ۱۰.۲۲ثانیه قهرمان شد.

اســتان تهران پرســپولیس و اســتقالل در دربی
پایتخــت بــه مصاف هــم رفتند که ایــن دیدار در

نهایــت بــا تســاوی یــک بر یــک به پایان رســید.

جنجــال دربــی بعــد از گل تســاوی پرســپولیس
توســط اشــکان تقیزاده آغاز شــد .فــردی وارد

زمیــن شــد و بعــد از اینکــه بــا پرسپولیســیها
خوشــحالی کرد ،به سمت اســتقاللیها رفت و

داور بازی ،بالفاصله او را اخراج کرد.

