«حسن رنگرز»
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قیمت 3000 :تومان

بین «آمپول ِ» تو رگی
ِ
فـرق ِ
و «آن پول ِ» تو رگی!؟

نام ارتشا و اختالس در جامعه؛
تلخندی بر
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تغییر ِ

اوهامی به رنگ شهوت!

خون «مرفاوی»
این تیم« ،میل» نبود یا ِ
کمرنگتر از دیگران است ؟

از خودروی ما
تا خــودروی اونها!

رسانه
م
ستقل

نگران نباش؛ پسرم
رئیس فدراسیون
نمی شود!

نگاهی به فیلم «جنایات آینده»
ساختۀ «دیویدکراننبرگ»؛

صعود مقتدرانه تیمملی جوانان در میان بیتوجهی رسانهها؛

روزنامه

طوفان پدر یزدانی
علیه دبیر؛

چند روایت و یک نتیجه؛

ســ هراه
قطـــــر

با حکم رئیس فدراسیونکشتی؛

ملی؛؛
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ِ

2

روزنامه
شماره - 1112چهارشنبه  30شهریور 1401

دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطره شـــهدا بویژه «ســـید محمد
زینال حســـینی» از لشکر ۱۰سیدالشـــهداء علیهالسالم که
بـــه مقام شـــامخ شـــهادت نائل گشـــت را گرامـــی میدارد

خبر اول
«رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا»:

 ۳میلیون مشمول غایب

در کشور وجود دارد

سردار «تقی مهری» -رئیس سازمان وظیفه
عمومی فراجا -روز گذشته در نشست خبری با
اصحاب رسانه اظهار کرد :بحث معافیت تحصیلی
مشموالن یکی از مواردی است که در آستانه
ماه مهر مورد توجه قرار میگیرد؛ تمامی افرادی
که در کنکور شرکت کردند و در مقاطع مختلف
قبول شدند و باید انتخاب رشته کنند میتوانند
درخواست معافیت تحصیلی را به صورت اینترنتی
ثبت کنند.
وی با اشاره به اینکه بیش از  50درصد از رزمندگان
دوران دفاع مقدس را سربازان تشکیل میدادند،
افزود :مشموالن از طریق اپلیکیشن پلیس من
یا سامانه سخا میتوانند وضعیت سربازی خود
را پیگیری کنند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی بیان کرد :افرادی
که سال گذشته دیپلم خود را دریافت کردند تا
 31شهریور امسال فرصت دارند پذیرش دانشگاه
را بگیرند ،در غیر این صورت باید برگه اعزام به
خدمت را دریافت کنند تا غیبت نخورند.
وی با بیان اینکه مشموالن غایب نمیتوانند در
دانشگاهها پذیرش شوند ،ادامه داد :افرادی که
امسال دیپلم گرفتند تا پایان شهریور سال 1402
فرصت تحصیل دارند و در کنکور شرکت کنند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی با بیان اینکه
اگر سامانههای اینترنتی مشکلی داشتند افراد
میتوانند به دفاتر پلیس 10+مراجعه کنند ،تصریح
کرد :درخواست خروج از کشور برای مشموالن
غیرغایب در زمان اربعین حسینی این گونه بود
که  125هزار مشمول غیرغایب به صورت اینترنتی
و حضوری برای خروج از کشور ثبتنام و از کشور
خارج شدند که اکثر این افراد به کشور بازگشتند.
وی با بیان اینکه  15هزار نفر در اربعین خدمات
سربازی را از سازمان وظیفه عمومی گرفتند،
ادامه داد :امسال دانشجویان فرصت  2ماهه برای
خروج از کشور (مجوز خروج از کشور) داشتند تا
بدون سپردن وثیقه از کشور خارج شوند؛ این در
حالی است که در سالهای قبل این فرصت یک
ماهه بود.
مهری خاطرنشان کرد :تا به امروز حدود  3میلیون
نفر مشمول غایب داریم ،بیش از  21میلیون فرزند
پسر در سالهای  55تا  83داریم؛ عد ِد  3میلیون
نفر نشان میدهد  85درصد از فرزندان ذکور به
قانون احترام گذاشتهاند.
وی افزود :تمامی افرادی که مشمول غایب بودند
از سال  94تا  97یعنی بیش از  8سال غیبت
داشتند ،میتوانستند با پرداخت جریمه کارت
معافیت داشته باشند؛ که البته این کار دیگر
صورت نمیگیرد.
مهری گفت :تمامی مشموالن ورزشکاری که
در باز یهای المپیک بتوانند مقام کسب کنند،
معافیت به آنها تعلق میگیرد .سه رشته فوتبال،
والیبال و بسکتبال هم شامل معافیت هستند،
در نتیجه تمامی افرادی که ورزشکار هستند
میتوانند از قانون سرباز قهرمان استفاده کنند
رئیس سازمان وظیفه عمومی بیان کرد :تمامی
افرادی که از طرف بنیاد ملی نخبگان به عنوان
نخبه اعالم میشوند فقط دوره آموزشی دارند و
باقی مدت سربازی بر آنها بخشیده شده و به آنها
کارت پایان خدمت داده میشود.
وی گفت :نخبگان غایبی که خارج از کشور
هستند اگر پروژه تحقیقاتی در کشور انجام دهند
نیز برایشان کارت پایان خدمت صادر میشود.

خبر
ی�دداشت

چند روایت و یک نتیجه؛

از خودروی ما تا خودروی اونها!
داود مبهوت

یکی از ُرفقا تعریف میکرد در دوران خدمت
سربازی یهروز دست داد تا در پادگان سوار
یکی از خودروهای تولید شرکتهای خارجی
بشم .شیشههای پنجره دو طرف باال بود .پس
از نشستن کنار راننده در داخل ماشین به شکل
اتفاقی هر دو نفر همزمان درها رو بستیم .اما
تعجبآور این بود که در ها خوب بسته نشد.
نگاهی به دوستم که راننده بود کردم و اون
هم که از رنگ ُرخساره به سر درونم پی
برده بود گفتَ :اخوی باید اول یکی
از درها رو ببندیم بعد در دیگه رو،
چون هوای داخل کابین نمیگذاره
همزمان هر دو تا خوب بسته بشند.
این دوست گرامی ادامه داد از اون
سالها  ۲۳سال طی شده .تا این که
چند روز پیش در یکی از صفحات
فضای مجازی دیدم بنده خدایی یکی
از خودروهای تولید داخل رو خریده،
اما یک بنر روی شیشه پُشتی اون نصب
کرده که اگر میخواهید از این برند خرید
کنید بدونید که من اص ًال ازش راضی نیستم.
چون وقتی خودرو صفر رو خریدیم و اومدم
درها رو ببندم ،پیامی از داخل کابین گفت:
درها بسته نیست در حالی که درها بسته بود.
حاال باید احتما ًال به طنز گفت اگر در ماشین باز
بود ،صدا میاومد که در خودرو بسته است .تازه
عجیب این که دنده عقبش هم جا نمیرفت.
مونده بودم چی بگم .چون خود من هم وقتی
ماشین صفرم رو از کارخونه تحویل گرفتم ،کمتر
از شیشماه بعد به حال و روز این بنده خدا
گرفتار شدم .چون وقتی داشتم توی خیابون
رانندگی میکردم یک دفعه صدای تق و توقی از

موتور ماشین شنیدم .خودرو رو بردم تعمیرگاه.
مکانیک شروع کرد از کنار موتور بازکردن تا رسید
به تسمه تایم .بعد رو به من کرد و گفت خدا
بهت رحم کرده چون پیچ نصب اویل پمپ رو هرز
بستند و تسمه تایم تو جاش ُشل کار میکنه.
گفتم بابا هنوز هشتماه نیست ماشین رو
تحویل گرفتم .همون موقع چند صد هزار تومن

برای ماشینی که  ۳هزار تا هم کار نکرده بود،
خرج کردم .یک مورد دیگه هم که توی بانک
از یکی از مشتریها شنیدم این بود که وقتی
ماشین صفر رو از نمایندگی تحویل گرفته با یک
مسافرت خارج شهری کولر ماشین ترکیده .گفت
بردمش نمایندگی .بزرگواران بهم گفتند تو بلد
نبودی از کولر استفاده کنی .گفتم بابا من ۲۵

ب�داشت و سالمت
چرا داروها را توزیع نمیکنید؟

تجمعجمعیازخانوادههایبیماران
SMAبرایتوزیعداروهایوارداتی
جمعی از بیماران مبتال به
بیماری  SMAو خانوادههای
آنها با حضور در مقابل سازمان
غذا و دارو در واکنش بهعدم
توزیع دو داروی وارد شده این
بیماران دست به اعتراض زدند.
طی دو سال اخیر بیماران SMA
با تجمعات گوناگونی در برابر
مجلس شورای اسالمی ،وزارت
بهداشت و سازمان غذا و دارو
در اعتراض به نبود داروهای
مورد نیاز این بیماران تجمعات
گوناگونی را برگزار کرده بودند.
مدیرعامل انجمن اس ام ای
ایران( )SMAدر حاشیه این
تجمع گفت :پس از گذشت ۱۰
ماه تقریبا  ۵۰روز قبل اولین
محموله دارو وارد کشور شد اما تا

امروز هنوز هیچ دارویی به دست
بیماران نرسیده است .االن بعد
از  ۱۰ماه سازمان غذا و دارو به
ما میگوید که به دلیل مشکالت
مالی تنها توانایی تهیه دارو برای
 ۳۰۰نفر از بیماران را دارد .این
درحالی است که حدود  ۷۶۱نفر
عضو انجمن  SMAهستند که ۵۰
نفر آنها فوت کردند و تقریبا ۱۵
نفر هم به علت عدم اثرگذاری
دارو ،کاندید دارو نیستند .درواقع
حدود  ۶۸۰نفر در حال حاضر
متقاضی دریافت دارو هستند
که به گفته سازمان غذا و دارو
توانایی تامین دارو برای  ۳۰۰نفر
آنها وجود دارد .درخواست ما این
است که دارویی که وارد کشور
شده است سریعا توزیع شود.

ساله ماشین دارم و اگر نتونم یه کولر ماشین رو
روشن کنم که باید فاتحهام رو خوند .اما میگفت
قبول نمیکردند که مشکل از خودروی تحویلی
خودشون هست .آخه مگه میشه یک ماشین
صفر تحویل بگیری بعد با یه مسافرت کار کولرش
تموم بشه؟ گفتم چی بگم.
اما ای کاش این همه که تبلیغ میشه از اجناس
داخلی خرید و به تولید کننده میهنی کمک
کنید ،تولید کننده هم به مشتریها توجه
میکرد و در وقت ساخت خودروها حواسشو
بیشتر جمع میکرد تا هم اعتبارش به خطر
نیفته هم خدای ناکرده با یک محصول
کمکیفیت جون مشتریها رو به خطر
نندازه .فقط تصور کنیم که ایربگ یه
ماشین در زمان تصادف باز نشه که
این حالت تا به حال اتفاق هم افتاده،
میدونید این کوتاهی میتونه
چه صدمات جبرانناپذیری رو به
سر نشینان بزنه؟ پس باید خودروساز
همیشه خودش رو روی صندلی
ماشین تولیدی خودش ببینه که به
همراه خانواده و با خیالی آسوده داره
با سرعت  ۱۱۰کیلومتر بر ساعت تو اتوبان
رانندگی میکنه .حاال چه توقعی از ترمز و
ایربگ و ...داره؟ آیا متوقع نیستش که تمام
اجزای مهم ماشین در موقع بروز حادثه و بحران
احتمالی بهترین عملکرد رو داشته باشند؟ تنها
در این صورت هستش که میتونه درک کنه که
جون دیگران هم با ارزشه .راستی بگم هدف ما
نقد غیر منصفانه تولید کننده داخلی نیست؛
بلکه درخواست ما توجه بیشتر خودروساز
داخلی به سالمتی هموطنانمونه که فع ًال و
متاسفانه مجبورند تو این بازار بی رقابت بر اثر
بعضی سیاستها بیشتر از خودروهای داخلی
استفاده کنند.

جامعه
«مدیرکل بهزیستی ایالم»:

 ۶۰۰زائر گمشــده اربعین تحویل
خانوادهها شد
مدیرکل بهزیستی ایالم از
ساماندهی و تحویل  ۶۰۰زائر
گمشده به خانوادههایشان توسط
ستاد گمشدگان این اداره کل
مستقر در مهران خبر داد« .حسین
نورعلیوند» روز سهشنبه۲۹ ،
شهریور ،با اعالم این خبر ،اظهار
کرد :گزارش گمشدگی این تعداد
زائر به ستاد گمشدگان بهزیستی
مستقر در مرز مهران اعالم که
توسط کارکنان و تیم اورژانس
اجتماعی بهزیستی مستقر در
مرز تحویل خانواده هایشان
شدند و به منظور تسریع در روند
ساماندهی گمشدگان عالوه بر
ستاد گمشدگان در پایانه مرزی
مهران یک پایگاه دیگر نیز در
شهر مهران راهاندازی شده است.

حمل زائران با ویلچر ،اهدا ویلچر
و عصا به صورت امانی و تعمیر
ویلچر از دیگر خدمات این اداره
کل به زائران در این مدت بود،
همچنین پرداخت کمک هزینه به
زائران در راه مانده ،تحویل مدارک
هویتی ،ساک و وسایل گمشده به
صاحبانشان را از دیگر خدمات این
اداره کل به زائران در مرز مهران
عنوان کرد و گفت :ساماندهی
زائران گمشده در ایام اربعین
امسال با عنوان ستاد گمشدگان
از سوی ستاد اربعین به بهزیستی
واگذار شد وبا برپایی این ستاد
در ایام اربعین حسینی بهزیستی
مکلف به ساماندهی زائران گمشده
و نگهداری از آنها تا زمان تحویل به
خانواده هایشان است.
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برایمیاهالی
عکاسییا
گیردرنمیاد،
نقش این
جان!و اکث ِر
بیان«بابا
بهگفتم:
«آمپولپر»هاکاربرد
وسیلهای
اهمیت
الجُ ِّثدره
م
عظی
آمپول
یه
بدبختی
ار
ز
ه
با
ولی
هست،
مشابهش
و فیلمبرداری و تشریح جایگاه مهم ِ
رییس دولت
دردم که کمتر نشد هیچ،
رگ ،ا ّما
بکارگیریگرفتم و زدم
از بازا ِر آزاد
بپردازیم.
هوشمندانه ازتو آن
بخصوصو
آدمِ بدبخت
عجب
گفت:
برد!»
ها
ن
آسما
به
ا
ر
ام
آه و نال
وسیلههای که در یاریرساندن به عکاسان،
عُ
استفاده
رگی
تو
»
پول
«آن
از
مره
یک
من
هستی!
ضعیفی
کارگردانان و تصویربرداران جهت کادر ِ
بندی و ترکیببندی
فایده
کوچیکش
ندارم! تازه،
مشکلی هم
مناسب و هیچ
میکنم
که مفید
بسیار
فیلمبرداری
عکاسی یا
صحنه قبل از
نداره ،هر چی بزرگتر باشه بهتره! ً
شود.و
نگاتیو بهمیدکتر
رفتمراجعه
ضمنا
است؛ و باعث جلوگیری از هدر
متخصصان
خواد ،فقط
هم نمی
داروخانه
نسخه و
ِ
سیستم
فناوریبایدو بهورود
پیشرفت
است با
گفتنی
البته
که
بپیچند
ا
ر
ات
ه
نسخ
چنان
تا
بشی
وصل
ارتباطی!
علومِ
دیجیتال دیگر کمتر کارگردانی است که از نگاتیو برای
رگ!»
تو
بزنی
ها
ل
پو
آن
از
گونی
ی
گون
و
بری
دائم
ساخت فیلم استفاده کند ،اما حتی اگر ویدئو و یا منبع
«آمپولدر»
فقط یه
گونی!؟
گونی
گفتم« :نه!
قرار دهیم ِ
بابانیزمنمد نظر
یک را
صفر و
دیجیتال
ذخیره
نابود
که
بزنم
«آمپول»
گونی
یه
خوام،
ناقابل م
صورتی نیز کاربرد ویوفاندر ( ،)viewfinderچشمی یا
این
اون
اونیا«آمپول»ها
غولم؟حاال
میمن
شم،یابمگه
می
شات()shotبامورد
مگهنما
کلی از
تواند دیدی
منظره
دردی
یعنییا هیچ
تحمله!؟
اندازهراایقبلکهازتو میگی،
تصویربرداری ِ
تصویربردار
کارگردان
قابلبرای
نظر
تازه،
هیچ؛
نداره
که
دردی
شوت!
نداره؟!»
گفت:تا«آدمِ
دقیقا همان پالنی گرفته شود که مد
مشخص کند
دردهای آدمه ،هر کی یه بار زده ،یه عمر،
تمامِ
ِ
نظر ِ
دوایاست.
بله وسیله مورد نظر ،منظرهیاب ،چشمی یا ویوفاندر نام
دارد که استفاده دقیق از آن میتواند در تسهیل و تسریع
«دنیای هوادار» گزارش میدهد:
کارگردانی
برداشت نماها بسیار کمککننده باشد .حال اگر
کشورهابندی
اقدام به راهنمایی کادر
منظرهیاب
بدوناستفاده از
کدام
تورم
پالنها به فیلمبردار کند ،شاید فیلمبردار آن کادری را
است؟و در
ایراناز آب درآورد
استازنتواند خوب
که مد نظر وی
بیشتر
نتیجه ممکن است در هنگام تدوین پالنهای گرفتهشده
نشان
سال ۲۰۲۱
جهانی در
دیگرآماری
کنارهای
بررسیدرداده
شوند و از
جذاب
بانکچندان
شاتها
نتوانند
هستندرا
البتهاز ایران
بگذارند.باالتر
مخاطبتورمی
چهار کشور
فقط
که
نظرمی
دهدتاثیر الزم را بر
روانی
اند.
ه
کرد
ثبت
کارگردانانی که بر حسب تجربه و مهارت بدونمنظره یاب
تورم
فیلمبردارتجارت
هوادار»را وبهبه نقل از
همبهمیگزارش
نیوز،کنند.
پیشنهاد
«دنیایمناسبی
توانند قاب

حال با استفاده از مطالب عنوان شده ،اگر در مقایسهای
هنری ،رئیس یک دولت را بهعنوان کارگردان ساخت یک
فیلم بلند  ۴یا  ۸ساله در نظر بگیریم ،وی قبل از این که
بخواهد در مدت ریاست خود اقدام به ساخت فیلمی از
رفع مشکالت موجود در کشور کند ،اصو ًال باید ابتدا یک
استوری بُرد( )story boardمناسب از کل محتوای فیلم
احوال
دولت ،هم
خوب کنه،
طراحیچون،
مشتریشراشده!
مجلس و
هم بهحالهیئت
کرده و
پیش رو
نسخهٔ
بدم
شو
اصلی
یا
آدرسشو
خوای
نشان می
خوب کن!
دهد .گفتنی است استوری برد را باید اولین
مردم
منو
چیزی میگ
هم یه
کنی!؟»گفتم« :تو
ها! قرار
دانستیکه
پروژهای
شده از
امتحانتصویر سازی
نمونه
هم
بدون درد
رگی
گذاشتی؟ مگه
سرِ
انیمیشنِ ،
ِ
«آمپول» تو ِ
تبلیغات و...
استکاربه ساخت
فیلم ،توسریالً ،
ها!
ی
هست
مالیخولیایی
واقعا
«ببین،
گفت:
داریم!؟»
منتهی شود .در بحث ما منظور از استوری برد مطروحه
ادعای
سالته،
هاینادون!
برنامه و
هماننحیف
ضعیف و
جمهور ِدر
پنجاهرئیس
تبلیغاتی
راآدمِمیتوان
ادبیات
اهل
و
نویسندگی
استاری،
ر
وی
نگاری،
ِ
روزنامازهانتخابات یا در ابتدای حضور وی بر روی صندلی
قبل
«آمپولبا»
اما بع ِد
ریاستداری،
بودنم
بینها مردم ِ
هنوزاِبراز ِ
فرقآن ِ
عمر،که با
برنامهیههایی
برشمرد.
صندوقارش
هزاران امید به پای گز
های رای آمدند یا در ادامه
مسئولیت منتظرند با اجرای کارگردانی ماهرانه رییس
شناخته
ثمردنیا
اقتصادهای
در
بلند
اقتصادیفیلم
آفتقالب یک
بزرگترین در
نشستنشان
همهشاهد به
دولت
باشند.بزرگترین دغدغه بانکهای مرکزی در جهان،
مدتشود و
می
ملتاقتصاد
مزمن در
قطعقیمت
عمومی
کنترل
هستند
است.آنتورمآحاد
هاکننده
تهیه
سطحبهطور
فیلمی که
تبدیل
مردم
چالش
ترین
م
مه
به
که
است
ها
ل
سا
هم
وایران
باید هزینه آن را با عمر ،صبر و منابع کشور پرداخت
ا
ر
موضوع
این
ها
ت
دول
در
گذاری
ت
سیاس
ایط
ر
ش
و
شده
کنند .حال این کارگردان است که باید با تالش و تجربه
از
برخی
با
ان
ر
ای
اقتصاد
تورم
مقایسه
است.
کرده
تشدید
خود و پس از دکوپاژ فیلمنامه(آماده کردن فیلمنامه برای
کشورهای دیگر نیز وخامت اوضاع کنونی را به
وضوح ِد
فیلمبرداری )Decoupage،با استفاده از منظرهیاب و رَصَ
۱۴۰۰
سال
موضوع،
بررسی این
دهد.برای
تورماندازه نما ها
المللی،
وقایع بین
داخلی و
نشانبرمیمسائل
کافی
ایم.
ه
کرد
مقایسه
۲۰۲۱
سال
پایان
در
کشورها
ایران ر
تورماساسی دولت) را برای اجرا به عوامل تهیه
(برنامها باهای

فیلم(هیئت دولت) ارائه کند .حال اگر رییس دولت در
هنگام نگریستن از چشمی به جای پایبندی به مقصود
فیلمنامه ،کادر و ترکیبی غیر حرفهای ببندد ،در هنگام به
نمایش در آمدن فیلم ،بینندگان ضعفهای کار را بر روی
پرده بزرگ نقرهای شاهد خواهند بود .در این شکل است
که اگر قرار باشد تا نسخه دومی از این فیلم ساخته شود
تازه
کنندهیازدی!؟
تشخیص نم
خود»راتوبهرگی
پول
حامیان را از «آن
تو رگی
پشتوانه ِ
کارگردان
عنوان تهیه
همهٔ
کنی!؟»من
مداوا
هویی
ی
درداتو
خوای
ی
م
جوری
این
ِ
دریغ خواهند کرد و اگر فیلمساز به هر نحوی فیلمش را
َ
نسخهٔ
این
ا
ر
لی
َد
ب
و
مشابه
داروی
معنای
روز،
آن
تا
که
ً
بسازد حتما در ِ
سالن حضور ِ نخواهند یافت و فیلم ساخته
َ
هِ
فهمیدم
تازه
بودم،
نکرده
درک
وجودم
اعماق
ت
از
قدر
شده با نام آن ِ کارگردان جز ضرر و زیان چیزی را برای
داشت.میگردند ،در
نخواهداصلی
داروهای
اسپانسرهاییخودی
که مردم ،ب
احتمالی در ِ
دنبالپی ِ
داروهای
دل
در
درمان،
ی
ب
دردهای
درمان
حالی که
تمامِ
اینجاست ِکه باید شاهد ِسالنی خالی از ِ
تماشاگر ِ
برای
در
ّ
تِ
ای
ه
صیح
درد،
شد
از
که
بود
این
است!
نهفته
مشابههای بعدی این کارگردان باشیم .پس میطلبد که
فیلم
هوشدررفتم!
کشیدم و
مقایسه با یک کارگردان ً
حتما بر
هرازدولتی
رییس
طبق وعدههای داده و امیدهای تزریق شده به ملت،
حاذقانه و به شکل مستمر از چشمی و منظرهیاب
جهانیرانشان
لحظه توسط
منتشر شده
دهدتا در
رصدمیکند
بانکوقایع
حوادث و
آمارهایدر هر
خود
مذکور
سال
در
ا
ر
آنها
تورم
آمار
که
کشورهایی
بزنگاهمیان
که در
های دشوار و خطرناک تصمیمات مقتضی تامین
داشتند.
ان
ر
ای
از
باالتر
تورمی
کشور
چهار
تنها
است،
موجود
کننده منافع ملی را بگیرد و با نگاهی متبحرانه در
اقتصاد ایران
تغییرات تورم در
ضروری آمار ایران،
مواقعارش مرکز
طبق گز
پایانمتن
اندازه درنما یا
مناسب را در
درحالی
این
است.
شده
ثبت
درصد
۴۰.۲
معادل
۱۴۰۰
سال
فیلمنامه اعمال کند .در این حال است که در پایان
سال
در
سورینام
و
زیمباوه
لبنان،
سودان،
تنها
که
است
شاهد فیلمی خوشساخت و تماشاگر پسند هستیم.
لطفااین سال
رییسباالتر از ایر
پستورمی
۲۰۲۱
داشتند .در ً
سودانیاب
تورم منظره
همواره از
جمهورانمحترم،
و
۹۸درصد
زیمباوه
۱۵۴درصد،
لبنان
۳۸۲درصد،
معادل
خود بهترین نماها را با توجه به منافع ملی برای به
۵۹درصد
سورینام
خورد .پرده نقره ای گزینش کنید.
آمدنرقمبر روی
نمایش در

سامانهستاد
مناقصه عمومی ازطریقسامانه
ستاد
آگهیمناقصه
آگهی

(ن نوبوب
تت ا
دووم)
ل

شهرداری فردیس در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضیان شرکت های واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند
از تاریخ انتشار آگهی (چاپ اول) تا ساعت  14:30روز پنجشنبه مورخ  1401/06/31جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند.
 -1مبلغ  2/000/000لایر به عنوان هزینه خرید اسناد می بایست به حساب  400819688645به نام شهرداری فردیس از طریق سامانه الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irواریز گردد  -2شرکت کنندگان می بایست نسبت به تحویل (صرفا پاکت الف) اصل ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی به شماره حساب 100823004139
تا پایان وقت اداری ساعت  14:30مورخ  1401/07/10روز یکشنبه به آدرس فردیس -بلوار تهرانی مقدم نرسیده به چهار راه فرگاز -دبیر خانه شهرداری مرکزی فردیس طبقه
منفی یک اقدام نمایند و هم زمان پاکات الف -ب و ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران) بارگذاری نمایند-3 .در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد
مندرج در آگهی با سامانه ستاد  ،مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود  -4پیشنهادات رسیده ظرف مدت  72ساعت درکمیسیون عالی معامالت شهرداری فردیس مطرح
و پس از بررسی وکنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد  -5جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  026-36658111داخلی  158تماس نمایید.
ردیف
1
2
3

شرح عملیات
احداث ساختمان و تکمیل سرای
محله (راه آهن) شماره فراخوان
2001050288000069
ساماندهی محالت برای معابر شهرک
های راه آهن و کوثر شماره فراخوان
2001050288000070
زیر سازی و بهسازی معابر سطح
منطقه یک شماره فراخوان
2001050288000071

1401/06/23 : 1401/06/30
انتشار نوبت اول
تاریخ
نوبت دوم :

برآورد مبلغ ریالی
پروژه

مبلغ سپرده شرکت در
مناقصه به لایر

145/765/000/000

7/288/250/000

محل اجرا

حداقل رتبه الزم

 4ابنیه و حداقل 5
شهرک راه آهن
تاسیسات و تجهیزات

اعتبار مالی

مدت

 100درصد نقد

 6ماه

22/500/000/000

1/125/000/000

شهرک راه آهن
و کوثر

 5راه و ترابری یا
 5ابنیه

 100درصد نقد  90روز

18/300/000/000

915/000/000

منطقه یک

 5راه و ترابری

 16/5درصد
نقد 83/5
درصد تهاتر

فردیس
هشرداریفردیس
شهرداری

 4ماه

شناسه آگهی1377900 :

روزنامه
شهریور1401
 23شهریور
- 1112چهارشنبه 30
1401
شماره1108
شماره

3

قول
نقل
گزارش

دهد:خبر داد؛
اسالمی»
مجلس شورای
رئیسه
«عضو هیات
گزارش می
هوادار»
«دنیای

 ۱۰مهر؛ جلسه علنی مجلس برای
افزایشبیمارانکروناییبابازگشت
وفا
بررسی صالحیت زاهدی
زائراناربعیندرراهاست؟

اسالمی
شورای
مجلس
یک
عراق رفتهاند.
اربعین به
رئیسهمراسم
هیاتنفر برای
عضومیلیون
بیش از 3
وزیر
بررسی
اعالم با کرد
صالحیتبه کرونا
شمار مبتالیان
جلسهاز زائران،
بازگشتکهاین گروه
اما آیا
کند؟رفاه اجتماع یکشنبه دهم
کار و
پیشنهادی
تعاون،می
افزایش پیدا
در ایران
اردکانی»
دشتی
گزارشبرگزار
بهمهرماه
نیوز ،موجی از
«محمدرضاتجارت
شود .و به نقل از
«دنیایمیهوادار»
برگزاری
درباره زمان
زائرانگفت
در
هستند .اما رعایت
«ایسنا» ،به ایران
وگودر باحال بازگشت
اربعین
بررسی
اسالمی
شورای
مجلس
جلسه علنی
جهتجدیدی از
ایجاد موج
نگرانی
بهداشتی
پروتکلهای
نکردن
کار
هم درتعاون،
پیشنهادی
زاهدرایوفا
صالحیت
آستانه آغاز
وزیر است ،آن
ایجاد کرده
کرونایی
بیماران
رئیس
رسمی
احمدنامه
امروز
اجتماعی
وسالرفاه
وزیر کشور-وحیدی»
گفت:که«
جدید .آنطور
تحصیلی
وصول
وفا بهاعالم
نیم زاهد
معرفی ۲وآقای
جمهور برای
عتبات ،اعزام
ی نفر
میلیون
«تاکنون بیش از
گفت:
باید
کشوراسالمی
شورای
طبق آیی
بازگشتهاند».
مجلسآنها به
نامههزار نفر از
حدودن۷۰۰
شد؛اند که
شده
صالحیت
شبکهبرای
شده درعلنی
جلسه
کاری
ظرف
اجتماعی نشان
منتشر
هفتههای
یکو فیلم
تصاویر
اما
هایدهد.
تشکیل
ازوزیر
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نقل قول
«سرپرست شهرداری کرج»:

وضعیت میدان ترهبار کرج
در شأن شهروندان نیست

ایسنا« -منوچهر غفاری» -سرپرست شهرداری کرج -روز
سهشنبه  ۲۹شهریور در جلسه بررسی مشکالت میدان تره
بار مرکزی کرج با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت
این میدان اظهار کرد :در وهله اول باید وضعیت نگه
داشت و تنظیف این میدان تغییر کند چون این امر
مستقیما با سالمت شهروندان مرتبط است .وی با تاکید
بر اینکه کرامت شهروندانی که برای خرید به این مرکز
مراجعه می کنند باید حفظ شود ،ادامه داد :بدون شک
غرفه داران به عنوان بازوی شهرداری نقش اساسی در حفظ
پاکیزگی غرفهها و زیبا نگه داشتن چهره این میدان دارند.
وضعیت فعلی میدان مرکزی در شأن شهروندان نیست،
بدون شک ساماندهی این میدان از تغییر چهره تا اقدامات
عمرانی به زمان نیاز دارد ولی این فرایند باالخره باید از یک
جا شروع شود.
این مسئول تاکید کرد :هرچند تا کنون اقداماتی در این
خصوص صورت گرفته ولی کافی نیست و بهبود شرایط
این میدان نیازمند اقدامات اساسی تر است .توسعه
عمرانی این مرکز در دستور کار شهرداری قرار دارد،
اقداماتی مثل لکه گیری آسفالت ،حفر چاههای جذبی و
ساماندهی فاضالب جاری غرفهها باید هر چه سریع تر
انجام شود .سرپرست شهرداری کرج تاکید کرد :فعالیت
غرفه داران در این مجموعه مستقیما با سالمت شهروندان
سر و کار دارد بنابراین باید وضعیت پساب جاری از
غرفهها به سرعت ساماندهی شود .الیروبی انهار واقع در
این میدان هم باید به طور مستمر انجام شود تا شاهد
تکرار مشکالت گذشته نباشیم .نظافت و پاکسازی پیاده
رو و حواشی این میدان هم مسئله ای است که باید با
جدیت بیشتری پیگیری شود .سرپرست شهرداری کرج در
ادامه با اشاره به ضرورت برخورد با تخلفات برخی غرفه
داران توضیح داد :اینکه برخی معبر عمومی را اشغال و از
آن به عنوان بخشی از غرفه خود استفاده می کنند هیچ
توجیهی ندارد و نمونه بارز تضییع حقوق شهروندان است.
برخورد با این نوع تخلفات باید هرچه سریعتر آغاز شود تا
شاهد وقوع تخلفات گسترده تر در سالهای بعدی نباشیم.
این مسئول در بخش دیگری از صحبتهای خود به جمع
آوری گیت ورودی میدان مرکزی تره بار کرج اشاره کرد و
گفت :هرچند اقدام برای شهرداری هزینه بر بود ولی کنترل
و حفظ نظم این مجموعه بعد از این اقدام باید با برنامه
ریزی درست انجام شود تا حقی از شهرداری و شهروندان
ضایع نشود.
«مدیرکل امور مالیاتی استان» خبر داد؛

سهم  ۵۸۰۰میلیاردی

شهرداریها و دهیاریهای البرز
از مالیات بر ارزش افزوده

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از پرداخت پنج هزار
و  ۸۶۱میلیارد لایر به شهرداریها و دهیاریهای
استان از محل مالیات بر ارزش افزوده طی پنج
ماهه اول سال  ۱۴۰۱خبر داد« .محمدرضا محمدی»
گفت :چهار درصد عوارض ارزش افزوده ب ه حساب
شهرداریها و دهیاریها به منظور توسعه عمران
شهری و روستایی واریز میشود .این میزان در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۲۰۴درصد
افزایش یافته است.
محمدی ضمن قدردانی از مشارکت مودیان در پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده ،گفت :این نوع مالیات
هزینهای برای تولیدکنندگان نداشته و مصرف کننده
با توجه به میزان مصرف خود آن را پرداخت میکند تا
صرف عمران و آبادانی شهرها و روستاها شود.

فوت دو نفر در جاده چالوس بر اثر واژگوین خودرو
سرهنگ «پیمان کرمی» -رئیس پلیس راه البرز -اعالم کرد :واژگونی یک دستگاه خودرو پژو پارس در جاده کرج
 چالوس دو کشته برجای گذاشت .این حادثه در محدوده جاده فرعی خور به سیجان در جاده کرج  -چالوسرخ داد .علت حادثه واژگونی عدم توجه به جلو ناشی از خواب آلودگی راننده خودرو بوده است .امدادگران
هالل احمر و پلیس راه سریعا به محل حادثه اعزام و عملیات رهاسازی توسط هالل احمر انجام شد.

البـــرز
حقوق و قضا

اهتمام «دادگستریکل استان» برای توسعه حل اختالف در پرونده های صنفی؛

ایجاد چهار شعبه تخصصی حل اختالف
در البـرز از ابتدای سال جاری
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ایجاد
چهار شعبه تخصصی حل اختالف در استان ،گفت:
این اقدامات در راستای اجرای سیاستهای قوه
قضائیه در دوره تحول و تعالی و عملیاتی کردن
راهبردهای  15گانه ابالغی سال جاری رئیس قوه
قضائیه بوده است.
«حسین فاضلی هریکندی» در گفتوگویی با اشاره
به ایجاد چهار شعبه ویژه شورای حل اختالف در
سال جاری در دادگستری کل استان البرز به منظور
تخصصی کردن امور صلحی ،گفت :این اقدامات در
راستای اجرای سیاستهای قوه قضائیه در دوره
تحول و تعالی و عملیاتی کردن راهبردهای  15گانه
ابالغی سال جاری رئیس قوه قضائیه به ویژه راهبرد
«تحکیم مشارکت گروه های مختلف مردمی در
اصالح ذات البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده
های قضایی» انجام شده است .نخستین شعبه
ایجادی شورای حل اختالف در سال جاری« ،شعبه
 43ویژه امور مدیریت شهری کرج» بود که چهار روز
پس از نشست رئیس قوه قضائیه با اعضای شورای
شهر و شهردار تهران با فراهم آوردن زیرساختها در
استان البرز تشکیل شد.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز ادامه داد:
با توجه به اعالم آمادگی رئیس قوه قضائیه در
نشست با شورای شهر تهران جهت تشکیل شورای
حل اختالف تخصصی ویژه امور شهری و از آنجایی
که کرج به عنوان یکی از پنج کالنشهر اول کشور
مشکالت مشابهی با پایتخت داشت ،ایجاد
این شورا از سوی معاون توسعه حل اختالف
دادگستری کل استان به شهرداری و شورای
شهر کرج پیشنهاد و در عرض چهار روز
پس از این پیشنهاد رئیس قوه قضائیه،

شعبه تخصصی با ترکیبی از پرسنل کارآمد و آگاه به
مسائل امور شهری با همراهی صلحیاران در اوایل
خرداد ایجاد شد.وی به دیگر اقدامات انجام شده در
این حوزه اشاره کرد و گفت :ایجاد واحد میانجیگری
در امور کیفری مرتبط با امور شهری؛ تشکیل واحد
داوری ویژه اختالفات حقوقی حوزه مدیریت شهری و
برنامهریزی برای پیشگیری از وقوع اختالفات شهری
با تکیه بر دادههای مرتبط با پروندههای مدیریت
شهری با امضای تفاهم نامه بین معاونت اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت توسعه حل
اختالف دادگستری کل استان البرز از دیگر اقدامات
در این راستا بوده است.رئیس ستاد پیگیری اجرای
سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان البرز در ادامه
با اشاره به فعالیت  140هزار واحد صنفی در قالب
 60اتحادیه در استان البرز ،متذکر شد :این واحدهای
صنفی الجرم مشکالت و چالش هایی دارند که
ضرورت داشت یک مرجع قانونی و تخصصی برای
حل و فصل مشکالت با رویکرد مصالحه تشکیل شود

در ش�ر
«سخنگوی شورای اسالمی شهرکرج»:

که در این راستا دادگستری کل استان البرز اقدام به
ایجاد شعبه  42صلحی ویژه اتاق اصناف با استفاده
از ظرفیت معتمدین در خرداد سال جاری کرد.فاضلی
هریکندی دیگر اقدام دادگستری کل استان البرز را
ایجاد «شعبه  44ویژه شرکت های دانش بنیان»
برشمرد و یادآور شد :با توجه به نامگذاری سال 1401
با عنوان «سال تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرین»
توسط مقام معظم رهبری و همچنین در اجرای یکی
از راهبردهای  15گانه ابالغی رئیس قوه قضائیه با
محوریت «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه
جانبه از تولید کنندگان و کارآفرینان شرکت های
دانش بنیان» که در ابتدای سال جاری ابالغ شد ایجاد
این شورا در دستور کار قرار گرفت؛ از طرف دیگر وجود
یازده شرکت صنعتی و حضور شرکتهای دانش بنیان
متعدد در استان البرز این ضرورت را بیشتر ایجاب
کرد تا با ایجاد شعبه ویژه برای تسریع در رسیدگی
به پروندههای له یا علیه این شرکتها در تیرماه سال
جاری اقدام شود.وی به ایجاد شعبه ویژه برای اهالی
رسانه استان البرز تحت عنوان « شعبه  40ویژه رسانه
» به عنوان چهارمین شعبه تاسیس شده اشاره کرد و
گفت :پس از توصیه رئیس قوه قضائیه در نشست
با اهالی رسانه برای انجام مذاکرات صلحی و ایجاد
صلح و سازش در پروندههای مربوط به اصحاب رسانه،
ایجاد شورای تخصصی مدنظر در استان البرز پیگیری
شد و  72ساعت پس از این توصیه ،در  24مرداد سال
جاری ،دادگستری کل استان البرز با همکاری معاونت
توسعه حل اختالف ،اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان؛ مدیریت روابط عمومی و ارتباطات
دادگستری کل استان و خانه مطبوعات،
در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
« شعبه  40ویژه رسانه » را ایجاد کرد.

استانداری
در دیدار مردمی «عبداللهی» مطرح شد؛

تعیینتکلیفشهردارکرجبهاوایل
مهرموکولشد

تاکیداستانداربهشهردارانوشورای
شهربرایافزایشدیدارمردمی

«عمار ایزدیار» -سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج -با اشاره به موضوع
تعیین تکلیف شهردار منتخب اظهار کرد :روز دوشنبه ( ۲۸شهریور)
نامهای از سوی دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی حقوقی استانداری البرز
به شورای شهر کرج در خصوص شهردار منتخب کرج ارسال شد که طبق
درخواست هشت عضو این شورا موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس تبصره  ۲ماده  ۱۸آیین نامه داخلی شوراها مقرر شد  ۱۰روز
موضوع شهردار منتخب شهردار کرج به تعویق بیفتد چرا که حکم بدوی
در شعبه  ۶۸دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت برای وی
صادر شده و حکم قطعی نشده و قرار شد تا شش مهرماه سال جاری
مهلت بدهیم.
وی گفت :اگر تا این تاریخ تعیین تکلیف شد تصمیم نهایی را می
گیریم؛ موضوع این است که این پرونده تعیین تکلیف شود تا ما بتوانیم
تصمیم بگیریم چون رای رای قطعی نبوده است .علی قاسم پور ،رییس
شورای اسالمی شهر کرج اعالم کرده بود که طبق یک نامه دریافتی از
وزارت کشور صالحیت مجید سریزدی شهردار منتخب شورای شهر کرج
احراز نشده است .این موضوع را به رای گیری دوباره می گذاریم و
درصورتی که اکثر اعضای شورای شهر به نامبرده رای مثبت بدهند پرونده
را به شورای حل اختالف خواهیم برد.

«مجتبی عبداللهی» -استاندار البرز -روز سه شنبه در دیدار چهره به چهره با
شماری از مردم استان گفت :در دیدارهای مردمی مراجعان فراوانی برای
موضوعات و مشکالت شهری داریم ،لذا از شهرداران و شوراهای اسالمی
شهر انتظار می رود که دیدارهای بیشتری را با مردم داشته باشند و آنان
را از برنامه های خود مطلع کنند .برخی مسایل در چارچوب قانون قابل
حل نیستند بنابراین باید مردم را اقناع کرده و آنها را به سمت مسیر
درست راهنمایی کنیم .اکنون شهرک های صنعتی استان البرز به تعداد
باالیی نیروی کار نیاز دارند  ،ولی باید رویکرد افراد نیز تغییر کند چراکه
اشتغال در امور اداری و ستادی برای تمامی افراد ،ممکن نیست.
استاندار البرز افزود :در زمینه تسهیالت و معرفی افراد کم بضاعت
به مراجع مربوطه نیز مراجعان قابل توجهی داریم که البته همراهی
خوبی از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان را شاهد
هستیم .قرارگاه های تخصصی مانند اجتماعی ،اشتغال و مسکن با
هدف اقدام عاجل در جهت رسیدگی به دغدغه های مردم راه اندازی
شده اند که در یک مدت منطقی به نتایج خوبی خواهیم رسید .با راه
اندازی قرارگاه اجتماعی ،تاکنون دستاوردهای ملموسی در  ۶۶محله
کم برخوردار استان البرز رقم خورده که به طور حتم تداوم و استمرار
خواهد داشت.

فرهنگی
دست به نقد

وودی آلن ابزنشستیگاش را تکذیب کرد
وودی آلن خبر روزنامه اسپانیایی را که به نقل از او گفته بود پس از اتمام ساخت پنجاهمین فیلمش ،قصد ندارد فیلمی بسازد تکذیب
کرد.روزنامه اسپانیایی ال وانگاردیا به نقل از این فیلمساز نوشته بود که او قصد دارد از فیلمسازی کنارهگیری کرده و وقت بیشتری را روی
نویسندگی در سالهای گرگ و میش بگذارد .گاردین به نقل از یک سخنگو خبر روزنامه اسپانیایی را تکذیب کرده و نوشت آلن به این فکر
ً
مستقیما به پلتفرمهای استریم(جاری) برود برای او چندان لذت بخش نیست.
میکرد که فیلم نسازد ،چرا که ساخت فیلمهایی که

پیش از آنکه بخواهیم
محراب توکلی به متن فیلم «جنایات
آینده» وارد شویم ،باید
در مقیاس و میزانسنی وسیعتر به اثر نگاه کنیم.
ریشههای آن را باز یابیم و با ِ
صرف نظریه مولف
به اهمیتش پی ببریم.
گ برای نگارنده در دو فاز قابل
آثار دیوید کراننبر 
تعریف هستند.
دو فاز روایی و تماتیک که گاها در موقعیتهایی
ت با یکدیگر آمیخته میشوند .اما در
این دو ساح 
منظرگاهی تکبعدی یا کلی فیلمساز مذکور به
یکی از این دو رویکرد نقب زده و اثر خود را بر
روی آن بنا میکند .با یک دستهبندی در کارنامه
ده سال گذشتۀ کراننبرگ میتوان به این نتیجه
رسید که کارگردان سابقه «خشونت» و «قولهای
شرقی» همان خالق «جهانشهر» است .شایان
ذکر است که در این ارزیابی فیلمهایی همچون
«ویدئو دروم» و «تصادف» حضور ندارند!
حال با این تفکیک تمایز میتوان به دنبال
برچسبی مناسب برای آخرین ساخته او گشت.
البته کار چندان مشکلی نیست .چرا که حتی
پیش از اولین نما از فیلم جنایت آینده مخاطب
میتواند ردپای فیلمساز را در پوستر اثر مشاهده
کند! تصویری از ویگو مورتنسن که در تختی
تابوتوار دراز کشیده و فضای اطراف او تماما
ی جز منط ق تماتیک
سیاه است .از این رو منطق 
برای گزینش مخاطب باقی نمیماند .گزینشی
که ورود او به جهان اثر را تسهیل میدارد .پیش
از آنکه بخواهیم چرایی و چگونگی این منطق
رو مورد بررسی قرار دهیم باید نحوه حضور تم را
در سینما و جهان سینمایی بشناسیم .خوانشی
که لیندا سیگر از درونمایههای تماتیک دارد در
لفافهای به نام میزانسن گنجانده میشود .اگر در
تعریفی ساده میزانسن را پرسپکتیوی که دوربین
حس جاری در
ترسیم میکند در نظر بگیریمِ ،
آن پرسپکتیو فضا (حال و هوا) نامیده میشود.
فضایی که به موجب آن مضمون ،استعاره و تم
آفریده میشود.
گ در فیلم متاخرش فضایی
دیوید کراننبر 
پدیدارشناسانه میسازد که بر ساحت جامعه
و هنجارهایی که آن جامعه را تعریف میکند،
سایه انداخته است .او با ارائه نشانههایی
شبهناتورالیستی قصد دارد فرهنگ کنونی
بشر را در نسبت با خود پیشگویی کند .حال
گ در راستای
اینکه پیشگویی دیوید کراننبر 
وضعیت امروزی جامعه است یا خیر را باید
در نظرگاه شخصی فیلمساز جستوجو کرد و
از عهده نگارنده خارج است .اما میتواند تالش
سینماتیک او را برای خلق چنین مضمونی درک
و مورد بررسی قرار داد.
اکنو ن میتوان به سراغ خوانش سیگر رفت و
بازتابی از ترجمه فیلمساز را عرضه کرد .لیندا
سیگر جسم و روح نگاه فیلمساز را با حال و
هوای جاری در میزانسن برابر میداند .با
وامداری از این نظریه به اتمسفر فیلم جنایات
گ با تبعیت از اصل
آینده نقبی میزنیم .کراننبر 
پدیدارشناسی تصویر واضحی از یک شخص (سال
تنسر) را در مواجهه با جامعه ترسیم میکند و او
را به عنوان درگاهی در فیلمنامه تعبیه میکند.
تنسر نماینده یا درگاهیست که مخاطب را از
آرمانهای جامعه مذکور باخبر میسازد .در واقع
ِ
زیست تیره و
بیننده به واسطه این شخصیت به
تار جامعه مزبور و سیر و سلوکشان ورود میکند.
سال تنسر با همکارش کاپریس در خانهای وسیع
زندگی میکند .اهمیت خانه تنسر با معماری
زمخت و وسعت حجیمش هیچ انطباقی بر
سبک زندگی وی ندارد .شاید همین نشانهای بر
هرزگی فرهنگی باشد که جامعه کنونی با آن خود

نگاهیبهفیلم«جنایاتآینده» ساختۀ«دیویدکراننبرگ»؛

اوهامی به رنگ شهوت!

یکــی دیگــر از نکتههایــی کــه
نبودش در فیلم احساس میشود
عنصر «مــرگ» اســت .اگر بودن
و حضــور را بتــوان در ســاحت
زندگــی معنا کــرد ،مرگ بــه مثابه
پدیدهای محتوم شناخته میشود.
فیلمســاز از این عنصــر در حالتی
گذرا اســتفاده نموده و جایگاهش
را بــرای ســوژهها و فرهنگــی کــه
سوژهها در آن حضور دارند تعیین
نکرده است.

رفتاری
را معرفی میکند .این هرزگی در وجوه
ِ
سال تنسر و کاپریس نمود بیشتری مییابد.
البته کارکرد منحطی که امروزه برای لفظ هرزگی
استفاده میشود را نمیتوان به شکل دقیق با
دنیای سال تنسر منطبق دانست.
میل ارائه خود و ارضای تن در برابر نگاه دیگران
ِ
همان موقعیتیست که کراننبرگ به مثابه امری
آشنازدا ترسیم میکند .این موقعیت همچون
رشتهای منعطف در زیستگاه فیلم تعمیم
مییابد و حالتی انجمنوار به خود میگیرد.
پیش از آنکه نسبت این انجمن را با قصه و
کاراکترها بهتر شناخته شود ،الزم است به
مختصات پدیدارشناسانه اثر نقبی زده و به
بینش فیلمساز در ارتباط با منطق تماتیک اثر
نزدیک شد.
هایدگر بحث پدیدارشناسی را با مراودهای
میان خود یا موجودیت خویشتن و اجتماع
مطرح میکند .او لفظ بودن و کنکاش حضور
را در جستارهایی که انسان در خود و سپس
اطراف خود میکند ،میشناسد .از این رو عامل
پیشبرنده موجودیت در کشف و شهودی دو
جانبه میسر میشود .به بیانی دیگر سوژهای

در مکان و زمانی مشخص حضور دارد .سپس
با جریان سیالی که در ذهنش و در جامعه رخ
میدهد از جا کنده شده و به حرکت در میآید.
در اینجا کاتالیزوری با جامه یک پرسش به سراغ
مخاطب آمده و ارزیابی را برای وی آسان میدارد؛
آیا دیوید کراننبرگ توانه است به دو وجه از این
پدیدارشناسی نگاه درستی انداخته و آنها را با
زبان سینما آشکار کند؟
پاسخ این پرسش حاوی درونمایهایست
از جنس نقد که باید به رشته تقریر در آورده
شود .در مداقه به آثار پیشین کراننبرگ میتواند
ردی از پدیدارشناسی را دنبال و ویژگیهایش
را لمس نمود .یکی از آنها فیلم ویدیو دروم
است .شاهکاری محصول سال  ،۱۹۸۳که
میتوان آن را در دو منظر ابژکتیو و سوبژکتیو
تحت لوای پدیدارشناسی مورد تایید قرار داد.
بینش نگارنده در کلیت فیلم مذکور آن است
که کارگردان توانسته بیان سینمایی را هم در
عینیت و هم در ذهنیت جاری کند .امری که
در فیلم جنایات آینده دیده نمیشود .به بیانی
دقیقتر ساحت ذهنی آن مخدوش است .هرچه
مکس ِرن -کاراکتر اصلی فیلم ویدیو دروم -در
هذیانات خویش فرو میرود و غول رسانه او را
با خود به جهنم افکار میبرد ،سال تنسر ساکن
است .سکوت و سکون او هیچ نشانهای جز
اختگی کاراکتر ندارد! او میزانسن را میشناسد
و میتواند بنابر موقعیتی که در سناریو برای او
در نظر گرفتهاند نمایشی دقیق ارائه دهد ،اما
هیچ نشانهای از اینکه چه در سر دارد و چگونه
میخواهد موجودیت خود را در سیاهی ممتد به
اثبات رساند وجود ندارد .نبود چنین امری فضا
را در عینیت خود گذاشته و هیچ چیز جز زمختی
به جا نمیگذارد.
سال تنسر ایدهها و امیالش را با به زبان آوردن
حرام میکند .موقعیتها با دیالوگ از ریخت
میافتند ،پوسته پوسته میشوند و به دیار محاق
میروند .فکتها در خالل سناریو تعبیه و لحن
فیلم را از آن خود میکنند بیآنکه در شکلگیری
فضا نقشی داشته باشند .در واقع بخشی از لحن
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فیلم ِپرت بوده و هیچ کمکی به تبلور ساختار
در اثر نمیکند .اگر این ِپرتی از فیلم استخراج
لحن جا افتاده و پختهای میماند که
شود،
ِ
ِ
دست فیلمساز مولف و کارکشتهای به
حاصل
نام کراننبرگ است .در واقع آن زمان بود که فیلم
میتوانست فرضیههای خود را من باب شهوت،
هنر و دیاگرامهای پدیدارشناسانه به زیر سایه
درام برده و از ترکیب جاودانه سینما یعنی لحن،
فضا و ساختار بهره ببرد.
حال میتوان به شکل دقیق و بیپرده
پدیدارشناسی هایدگر را عینک مشاهده جنایات
آینده قرار داد و نسبت سوژه را با فرهنگی که
بر مبنای ُمد و شهوت بنا شده را سنجید .این
سنجش تمام در راستای سیاهه باالست .در واقع
تکمیل کننده آن است.
دیوید کراننبرگ در ابتدای امر سال تنسر به مثابه
سوژهای مشاهدهگر قرار میدهد و نسبت او را با
خانه و جهان اطرافش مشخص میکند .اما این
آگاهی بخشی در مرحله ذهن متوقف میشود.
هیچ نقطه دید یا زاویه دیدی وجود ندارد که
توسط آن مخاطب رهیافتهای این فرهنگ را
مشاهده کند .همه عناصر در میزانسن به شکلی
نامنسجم چیده شدهاند و نمیشود ارتباط آنها
را با موجودیت انسان فهمید .فهمها و ارزشهای
ی فیزیولوژیک خالصه شدهاند
جامعه در «شو»های 
سان جشنوارهای پرطمطراق به خورد مخاطب
و به ِ
داده میشوند.
در اثنای شوهای یاد شده سال تنسر با یک مامور
مخفی و همکارش کاپریس در مراوده است .این
ارتباط دو سویه نمیتوان زاویه دید تنسر را در یک
منطق سینمایی تعبیه کند .چرا که یک آگاهی
پدیدارشناسانه میتواند با خیال و اراده توام باشد.
تنسر ابتر از که به اراده و تخیل چنگ بیندازد
نمایان میشود .فعل و انفعاالت او تماشاگر را
به وهمی ناخواسته دعوت میکند .وهمی که در
خالل شهوتی شبهمدرن حضور دارد .اگر اوهام
مذکور در خدمت آشنایی زدایی و معناگرایی باشد
هم ،نمیتوان دستور زبانی دراماتیک را برای آن
تعریف کرد .در واقع فیلمساز تنها در خلق عناصر
تماتیک به موفقیت میرسد اما نمیتواند تم
آفریده شده را به حرکتی مضمونی وا دارد و در
قبالش به خلق معنا دست بزند .منظور از معنا؛
معنایی «سینمایی» است .به بیان دیگر معنایی
که با درام آمیخته شده .دلیل تاکید بر معنای
وابسته به درام از فرضیهای میآید که قطع به
یقین از ذهن مخاطب عبور کرده است .فرضیه
مذکور معنای فیلم جنایات آینده را مساوی
با نمایشهای شهوتانگیز آن میداند .اما
باید دانست آن نمایشها تنها نماینده تفکری
بیولوژیک هستند .نه چیزی دیگر .نمیتوان با
نگرشی تاویلگونه سینما را از بطنشا ن بیرون
ی که نمایانگر جراحی سال تنسر
کشید .میزانسن 
است باید نسبت با هنجارهای آن جامعه دست به
معناسازی زنند .امری که محقق نمیشود.
یکی دیگر از نکتههایی که نبودش در فیلم
احساس میشود عنصر «مرگ» است .اگر بودن و
حضور را بتوان در ساحت زندگی معنا کرد ،مرگ
به مثابه پدیدهای محتوم شناخته میشود.
فیلمساز از این عنصر در حالتی گذرا استفاده
نموده و جایگاهش را برای سوژهها و فرهنگی که
سوژهها در آن حضور دارند تعیین نکرده است.
مرگی که با معاصریت جامعه منطبق باشد وجود
ندارد! در پایان جنایات آینده اثر دیوید کراننبرگ
را میتوان در رشته تالیفات این کارگردان قرار
داد .چرا که این فیلم از لحاظ برپایی اتمسفری
سینمایی رویکردی ماهرانه دارد .اما با توجه به
مفروضات بیان شده نمیتوان معنایی شاخص را
در آن رویت کرد.
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سوژه
با حکم رئیس فدراسیون کشتی؛
«حسن رنگرز» جانشین
«محمد بنا» شد

«علیرضا دبیر» در حکمی «حسن رنگرز» را به
عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی منصوب
کرد .جلسهی فنی در مورد تیم ملی کشتی فرنگی
روز گذشته با حضور علیرضا دبیر رئیس ،حمید
سوریان نایب رئیس فدراسیون ،علی محمدی مدیر
فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی و حسن رنگرز
قهرمان اسبق کشتی فرنگی و سرمربی و مدیر
سابق تیمهای ملی کشتی برگزار شد .در پایان این
جلسه و با توجه به ضرورت پیگیری برنامههای
تیم ملی کشتی فرنگی و خداحافظی محمد بنا
سرمربی این تیم ،حسن رنگرز به عنوان سرمربی
تیم ملی کشتی فرنگی منصوب و حکم خود را از
رئیس فدراسیون کشتی دریافت کرد.
حسن رنگرز متولد  ۱۳۵۹بوده و مدال طالی
مسابقات جهانی  ۲۰۰۱یونان و مدال برنز
مسابقات جهانی  ۲۰۰۲مسکو را در کارنامه خود
دارد .وی همچنین اردیبهشت سال  ۱۳۸۶از سوی
مرحوم یزدانی خرم به عنوان سرمربی تیم ملی
کشتی فرنگی جوانان انتخاب شد .رنگرز در سال
 ۹۰نیز با حکم مرحوم خطیب به عنوان نایب
رییس فدراسیون کشتی برگزیده شد .او همچنین
در سال  ۹۲به عنوان نایب رییس شورای کشتی
آسیا و سپس در سال  ۹۹به عنوان مدیرکل ورزش
و جوانان مازندران معرفی شد .رنگرز در سال
 ۹۸نیز به عنوان مشاور رییس کمیته المپیک
و مدیر موزه ملی ورزش انتخاب شد .او سابقه
مدیریت تیمهای ملی کشتی فرنگی را هم در
کارنامه دارد.
اما محمد بنا که مدتی است هیچ توضیحی درباره
شرایط تیم ملی قبل و بعد از اعزام به رقابتهای
جهانی نداشته است ،نسبت به این انتصاب
واکنش نشان داد .بنا در اینباره نوشت« :تبریک به
حسن آقای عزیز و کشتی فرنگی .امیدوارم همه
کنار هم پیروز و موفق باشید و کشتیگیران بدانند
که مرد بزرگی امروز در کنارشان قرار گرفته است،
یار باشید».
آغاز رقابتها از  ۲۲مهر؛
قرعهکشی لیگ برتر فوتبال زنان
برگزار شد

قرعهکشی پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان
روز سهشنبه با حضور نماینده  ۱۲باشگاه حاضر
در این رقابتها برگزار و مقرر شد مسابقات از ۲۲
مهر ماه و به صورت رفت و برگشت آغاز شود .در
این دوره تیمهای بادرود تهران و فرا ایستاتیس
کراس فارس به لیگ برتر صعود کردهاند و در جدول
مسابقات حضور دارند .چهارهمین دوره لیگ برتر
زنان با قهرمانی تیم خاتون بم برگزار شد و مدافع
عنوان قهرمانی در هفته اول با تیم تازه لیگ برتری
شده بادرود تهران رقابت میکند .تیم ذوبآهن
اصفهان هم که پیش از این اخباری در مورد انحالل
آن منتشر شد ،در پانزدهمین دور لیگ حضور دارد و
در اولین بازی به مصاف شهرداری سیرجان میرود.
برنامه هفته لیگ فوتبال زنان به شرح زیر است:
پاالیش گاز ایالم _ ملوان بندرانزلی
سپاهان اصفهان _ زارع باتری سنندج
شهرداری سیرجان _ ذوبآهن اصفهان
نماینده البرز _ فرا ایستاتیس کراس فارس
بادرود تهران _ خاتون بم
کیان نیشابور _ همیاری ارومیه

اسرتاماچوین پنجره استقالل را بست
آندرهآ استراماچونی سرمربی اسبق استقالل که دو فصل پیش به مدت سیزده هفته هدایت آبیپوشان را بر
عهده داشت ،به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش تهران را بیخبر ترک کرد و به کشورش ایتالیا بازگشت .او پس
از این اقدام از استقالل به خاطر پرداخت نشدن مطالباتش شکایت کرد و پرونده به دادگاه عالی ورزش()CAS
کشیده شد .حاال باشگاه استقالل از سوی  CASبه پرداخت تمام مطالبات سرمربی اسبق خود محکوم شده است.

والیبال نصفجهان»:
«متولی مستعفی
ِ

ورزشی
توپ و تور

آمدهام اصفهان را قطباول والیبال ایران کنم!
اصغر قلندری

در آذر ماه « ۱۳۹۲تیمور باجول» که خود را ناجی
والیبال اصفهان میدانست و معتقد بود سالیان
زیادی والیبال دیار نصفجهان یکی از قطبهای
اول والیبال ایران بوده و استانی است والیبالخیز و
سرشار از استعدادهای ناب که جملگی ملیپوشان
کشورمان نیز بودهاند ،اما شوربختانه کمکم چراغ
این ورزش مفرح و پرطرفدار در اصفهان رو به
خاموشی گرائیده و تنها با حضور مدیران خوشنام
و کاردان در ُراس ُ
هیات والیبال این استان تا
حدودی چراغ کمسوی این رشته ورزشی روشن
نگه داشته شده است« .قول میدهم اصفهان را به
قطب اول والیبال ایران تبدیل کنم!» اینک پس
رئیس
از گذشت بیش از  ۸سال وقتش رسیده از ِ
اسبق هيأت والیبال استان اصفهان بپرسیم؛
جناب باجول اصفهان را به قطب اول والیبال ایران
بدل کردید!؟ متأسفانه نکردید!
وی که مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهر
اصفهان بود در روزهای اول حضورش در ُ
هیات
والیبال اصفهان در گفت وگوئی با نگارنده اظهار
داشت  :دنبال راه کارهای جدیدی هستم که
بتوانم والیبال دیار زایندهرود را بار دیگر بهعنوان
قطب اول کشورمان مطرح نمایم  .اما پس دو
دوره چهارساله نهتنها والیبال اصفهان به قطب
اول کشور بدل نشد که در حال حاضر جائی در
اعراب ندارد و به عبارتی همان چراغ کمسو هم با
سوء مدیریت وی به خاموشی گرائید.
البته این وضعیت تعجبی ندارد ،باجول بخاطر
مشاغلی که در سازمان پسماند و مشاور فنی
شهرداریهای سراسر کشور داشت هیچگاه حضور
فیزیکی در ُ
هیات والیبال استان نداشته و تمام
امور به آقای هژبر مرد بسیار موقر و متواضع
ب ه عنوان دبیر وخانم فریبا صادقی بهعنوان نایب
رئیس در امور والیبال بانوان سپرده شده بود که
بیشترین امتیاز آماری ُ
هیات نیز توسط تیمهای
دختران در مقاطع مختلف کسب میشد که هم
اکنون هم در غیاب باجول که ظاهرأ استعفا داده
تا در مجمع بعدی کاندیدا شود ،تیم دختران
جوان اصفهان در مسابقات قهرمانی کشور که در
زنجان برگزار شد با مربیگری خانم اکرم داودی
مربی جوان اصفهانی ،تنها با واگذاری یک ست
در مجموع بازیهایی که ارائه کرد بدون شکست
به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های تهران
و توابع تهران دوم و سوم شدند که با نگاهی
به سوابق درخشان والیبال بانوان اصفهان ،خاطره
قهرمانی تیم بانوان اصفهان در دهه پنجاه با غلبه
بر تیم قدرتمند تهران که از بازیکنان سرشناس
تیم ملی سود میبرد ،زنده میشود که پس
از کسب مقام قهرمانی با هزینه مرحوم دکتر
غالمرضا کیانپور استاندار وقت اصفهان ،برای
تماشای بازیهای المپیک مونیخ به آلمان اعزام
شد ،پس رشد و توسعه والیبال بانوان اصفهان
ریشه در تاریخ بیش از نیمقرن دارد و همچنان
در ردههای مختلف سرآمد والیبال بانوان ایران
بوده و فریبا صادقی در ادامه راه پیشرفت روز
افزون والیبال بانوان این دیار کهن نقش اساسی
داشته و دارد که امتیازات کسب شده والیبال
نسوان مبین آن است و نباید به حساب عملکرد
ُ
هیات والیبال استان اصفهان در طول بیش از ۸
سال گذشته منظور گردد ،که در بخش پسران با

ناکامیهای زیادی مواجه بوده است! و اما جناب
باجول! با صداقت و صراحت اعالم کنید خروجی
 ۸سال مدیریتتان در ُ
هیات والیبال این استان
چه بوده است؟!
رئیس مستعفی ُ
هیات والیبال استان که در دور
دوم مجمع انتخابات با البیگری و بناحق انتخاب
شد ید که داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران،
در تبریز و در پاسخ به سئوال نگارنده که با انتخاب
مجدد باجول به والیبال اصفهان خیانت کردید،
سوگند یاد کرد که به باجول ُرای نداده بلکه به
شهرام صدری ُرای داده است که مدیر کل دخانیات
اصفهان و جوانی برازنده و از والیبالیستهای
با اخالق اصفهان و فرزند شایسته و تحصیلکرده
شهباز صدری داور ارشد بینالمللی والیبال ایران
و آسیا است! پس ً
لطفا جوهر کالم را دریابید،
متأسفانه از ظواهر چنین استنباط میشود که
عامالن دستنشانده باجول بازهم در صددند با
وجود نخبگان و افراد تحصیلکرده و بادانش ،برای
ماندگاری خود در پستهائی که هرگز شایسته آن
نبودهاند با البیگری برای سومینبار کسی را که
باعث نابودی والیبال اصفهان شده را بهعنوان رئیس
هيأت این استان پهناور انتخاب کنند که به یک در

حسین ورد دبیر ایشان بودند ،منصور مالوردی
فرماندار بعدی اصفهان و رئیس ُ
هیات ،استاد
وحید ذواالکتاف استاد دانشگاه و رئیس تربیت
بدنی دانشگاه اصفهان و رئیس ُ
هیات که خود
از والیبالیستهای خوب اصفهان بودند و مرحوم
فرهاد سیستانی دبیر هیأت این دو بزگوار و
همچنین در زمان مدیریت مهندس امینی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای و رئیس ُ
هیات
وخود شما بهعنوان مدیر روابط عمومی افتخار
خدمت به والیبال اصفهان را داشتم برحسب
وظیفه با تیتر درشت (تیرهای زهرآگین بر پیکر
نحیف والیبال اصفهان) مطلبی را در روزنامه
کیمیای وطن به چاپ رساندم و از ادامه همکاری
با ُ
هیات کناره گیری کردم که شاید تلنگری
باشد برای مسئوالن ذیربط ورزش استان بهویژه
فدراسیون والیبال و باالخص شخص داورزنی
که متأسفانه بازهم با البیگری و با چیدمان
شهرستانهائی که با وعده و وعید مجاب شده
بودند با ُرای کمتری نسبت به دور اول برای
چهار سال دیگر انتخاب شدید که عملکرد بهتری
نسبت به دور اول نداشته اید ودر حال حاضر هم
مستعفی شده اید و اداره امور بدست خانم فریبا

صد وعدههای توخالیشان ه م عمل نکردهاند!
کسی که ادعا میکرد آمدهام تا والیبال اصفهان
را احیا کنم و با سرمایهگذاری ،فرزندان دیار
زایندهرود را زیر نظر مربیان کارآزموده و دلسوز به
فراگیری والیبال جذب نمایم تا حداقل دینم را به
امت شهید پرور اصفهان ادا کنم و با برنامههای
پیشبینی شده و تدوینیافته ،برنامههای جامعی
برای پیشرفت والیبال استان طراحی نمایم تا
بتوانم تحولی اساسی در والیبال استان اصفهان
به وجود آورم و در جای دیگر اشاره کردهاند که
امروزه ورزش ،علم است و طبیعی است که
والیبال هم علمی شده و ما برای باال بردن سطح
دانش مربیانمان باید برنامه مدونی را طراحی
کنیم و به اجرا درآوریم بفرمایند کدامیک از این
وعده ها را عملی کردند؟!
مربیان بینالمللی که تعدادشان بیش از ۲۵
نفر است را که خانهنشین کردید! چه برسد که
بخواهید دانشافزائی کنید ،مسابقات لیگ
استانی را هم که تعطیل نمودید ،مسابقات
قهرمانی استان که بهصورت تجمعی به میزبانی
یکی از شهرستانهای والیبالخیز مثل کاشان
گلپايگان ،خوانسار ،فریدونشهر ،سمیرم ،مبارکه،
شهرضا و ...برگزار میشد را بدست فراموشی
سپردید تا جائی که من نگارنده که از دوران
علی یزدانی فرماندار اصفهان و رئیس هیأت ،که

صادقی نایب رئیس ُ
هیات سپرده شده است.
حال سئوالی که ابهام برانگیز شده ،علت
کنارهگیری آقای هژبر دبیر بادگیر و پرتالش ،خانم
تاج مرادی زحمتکش در امور اداری و انعکاس
دهنده آمار و گزارش های خبری و دوست خوبم
فرهاد کاوه آهنگران که از والیبالیستهای ملی
پوش و دارای سابقه مدیریت در روابط عمومی
هیأت والیبال شما را هم در کارنامه دارد و در
حال حاضر یکی از صاحب منصبان آتش نشانی
و همکار خوب و مجرب بنده در امر گزارشگری
والیبال است ،همچنان در پرده ابهام باقی مانده
است که موُید عدم مدیریت الزم و ُ
نشات گرفته از
سوء مدیریت جناب عالی است که در پست رئیس
ُ
هیات والیبال استان اصفهان نتوانستیدانتظارات
را برآورده کنید .امیدواریم ،با شناختی که جناب
جواد محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان
اصفهان از شرایط نامطلوب ُ
هیات والیبال استان
دارند و با درایتی که از ایشان سراغ داریم نسبت
به انتخاب فرد اصلح و تحصیل کرده ای که واجد
شرایط الزم برای رهائی والیبال اصفهان از این
بحران و وضعیت نابسامان را داشته باشد ،مانع
البیگری شوند و مجمع انتخابات ،سالم برگزار
گردد .مضاف براینکه قانون منع بکارگیری افراد
بازنشسته را نیز در این انتخابات باید لحاظ
فرمایند.

ممنوعیت فعالیتهای جوجیتسو در فدراسیون رزیم
وزارت ورزش و جوانان با صدور نامهای ،ادامه فعالیت تمامی سبکهایی که با نام جوجیتسو در فدراسیون انجمنهای ورزشهای
رزمی فعالیت میکنند را ممنوع اعالم کرد .در نامه مذکور که از سوی سیدمحمد پوالدگر معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش
خطاب به یوسف بهتری رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی زده شده؛ آمده است این دسته از سبکها پس از منفک شدن
از فدراسیون رزمی ،میبایست فعالیت خود را به عنوان زیر مجموعه جوجیتسو  JJIFدر فدراسیون انجمنهای ورزشی پیگیری کنند.

ورزشی
داستان جلد

ِ
احتماالت نیمکت تیمملی؛
«نکونام» و

ســهرا ِه قطــر

دبیر تحریریه

اولینبار «مهدی تاج» در نشستخبری خود از
اجراییسازی مدلی خبر داد که آینده نیمکت تیمملی
داخلی سرآمد تضمین کند و پس از
را با تربیتِ نیروی
ِ
عنوان گزینه اصلی به میان
آن ،نامِ «جواد نکونام» به ِ
آمد .اما سهاحتمال بیشتر وجود نخواهد داشت؛ یا این
انتقال به کلی صورت نمیگیرد ،یا بهصورت قطعی
انجام میشود و یا اینکه بهصورت موقتی -تنها در بازده
جام جهانی قطر -انجام خواهد گرفت.
احتمال اول :جوا ِد نکونام به پروژه موفق خود در فوالد
پایبند است؛ همانطور که در ابتدای فصل دستِ رد
به نیمکتِ بزرگ استقالل زد و چندیپیش پیشنها ِد
جایگزینی «دراگان اسکوچیچ» در تیمملی را نپذیرفت،
آنهم برای تداوم حضور در فوالدی که امروز با هدایتِ
او به مرحلهحذفی لیگ قهرمانان آسیا رسیده و در
پنجهفته ابتدایی لیگِ  ۲۲نیز با شکستِ سپاهان و
پرسپولیس یحیی نتای ِج بسیار خوبی را
تراکتور و توقف
ِ
کسب کرده ،از طرفی تیمِفنی «کارلوس کیروش» هم
تکمیل بهنظر میرسد و سرمربی پرتغالی نیز در صورتِ
شدن
شدن نکو ،عالق ه چندانی به اضافه ِ
عدماضافه ِ
مربی ایرانی دیگر به کادرش نخواهد داشت.
احتمال دوم :اگر نکونام بهصورتِ قطعی مربی تیمملی
شود ،پس از پایان جام جهانی و در رقابتهای جام
رئیس فدراسیون-به احتمال
ملتهای آسیا بنا به گفته ِ
بسیار ،کیروش مدیر فنی تیمملی خواهد بود و
نکونام بهعنوان سرمربی روی نیمکت تیمملی فعالیت

میکند -یعنی یکی از اصلیترین شروطِ نکونام هم
همین موضوع بوده که اینفرضیه  ۲پرسش را بهوجود
میآورد:
 .۱در صورت موفقیت کیروش در قطر ،آینده
سرمربیگری نکونام در جام ملتها چه میشود و
ورژن ایرانیزه همان
تغیی ِر سرمربی موفق و جایگزینی با ِ
سبک و فلسفه فوتبالی اقدامی اصولی خواهد بود؟
 .۲اگر تیمملی با هدایت کیروش در جامِ
بیستم عملکر ِد مطلوبی نداشت ،چه تضمینی
برای سعادتمندی زو ِج کیروش-نکونام با وظایف
مدیرفنی-سرمربی در جام ملتها وجود دارد؟ آنهم

در شرایطی که آینده فوتبال قابل پیشبین ی نیست.
احتمال سوم :اگر سرمربی فوالد ،بهصورت موقتی
و تنها در جام جهانی قطر با تیمملی همکاری کند،
در تعطیالتِ لیگ به کادرفنی تیمملی اضافه خواهد
شد که ،شاید بهترین اتفاق ممکن باشد ،چرا که در
وهلهنخست جواد نکونام ،بهعنوان سرمایه نیمکت
تیمملی حداقل سهبازی در کنار کیروش در آوردگاهی
کسب تجربه میکند و سپس،
به ارزش جام جهانی ِ
با بررسی و کارشناسی منطقی نتای ِج تیمملی در قطر
درخصوص آینده نیمکتمان در جام ملتها
میتوان
ِ
بهتر تصمیمگیری کرد.

ید�لوگ

طوفان پدر یزدانی علیه دبیر؛

نگران نباش؛ پسرم رئیس فدراسیون نمی شود!
خبر ورزشی« -علی اعظم یزدانی» -پدر حسن یزدانی
قهرمان کشتی آزاد کشورمان -در گفتوگویی ،درباره
دلخوری هایش بابت اتفاقات رخ داده در حاشیه
مسابقات کشتی قهرمانی جهان در صربستان به
افشاگری در رابطه با برخی مسائل پشت پرده پرداخت و
در این باره اظهاراتی را مطرح کرد:
البه الی صحبتهای اخیرتان درباره حواشی فینال
کشتی پسرتان گفته بودید حسن یزدانی نمی خواهد
وارد شورای شهر شود و یا به مجلس برود .آیا به پسرتان
پیشنهاد شده وارد سیاست شود؟
خیر! چنین پیشنهاداتی نشده بود اما منظورم این بود که
حسن یزدانی اص ًال دوست ندارد وارد این مسائل شود.
حسن دوست ندارد جای کسی را بگیرد .نگران نباشید!
او یک ورزشکار و کشتی گیر است و بعد از تمام شدن
کشتی هم می خواهد برود سراغ تمرین دادن و پرورش
کشتی گیران .او برای خودش سالن ورزشی زده و می
خواهد آنجا کار کند.
منظورتان این است که او میخواهد
ورزشکار باقی بماند و وارد سیاست نشود؟
بله! پسرم سیاسی نیست و نمی خواهد
رییس فدراسیون شود.
در رابطه با باال رفتن ضربان قلب حسن
یزدانی پیش از مسابقه با تیلور
صحبت هایی کرده بودیدً .
لطفا
کامل تر و واضح در این باره
حرف میزنید؟
باز هم میگویم؛ آیا
کشتی گیری که قرار
است نیم ساعت بعد
وارد مسابقه فینال شود را
با کشتی گیر  ۱۱۰کیلوگرمی
تمرین می دهند تا ضربان

قلبش به باالی  ۲۲۰یا  ۲۵۰برسد؟ آیا کشتی گیر در
این وضعیت تاب و توان کشتی گرفتن دارد؟ این یعنی
مرز مرگ! پسر من را تا مرز مرگ تحت فشار گذاشتند.
چه زمانی متوجه این موضوع شدید؟ قبل از حضور
حسن در فینال یا بعد از آن؟
بعد از شکست حسن در فینال مقابل تیلور با یکی از
دوستانش در صربستان تماس گرفتم و با تعجب به
او گفتم این کشتی نبود که من از پسرم انتظار داشتم!
چه اتفاقی افتاده بود؟ ...او هم به من گفت که یک
ساعت قبل از کشتی چه اتفاقاتی در اردو رخ داد .به
من گفت که علیرضا دبیر با آقای ابوذر اسالمی او را
تمرین داده و حسن را با یک کشتی گیر  ۱۱۰کیلویی
تمرین دادند تا ضربان قلبش باال برود .ضربان قلب او را
به باالی  ۲۲۰بردند.
وقتی کشتی حسن را جلوی تیلور دیدید چه حالی
شدید؟ باورتان میشد پسرتان با هفت امتیاز مغلوب
کشتی گیر آمریکایی شود؟
اص ًال! کشتی حسن به این شکل نیست! لحظه ای که
پسرم را دیدم وارد تشک کشتی شد متوجه شدم که
او می بازد .رنگ به رو نداشت! وقتی پسر من روی
تشک می رود من متوجه می شوم که او کشتی را
می برد یا می بازد.
فکر می کنید اگر این تمرین پرفشار قبل از
فینال با او انجام نمیشد میتوانست
طال بگیرد؟ یا تا چه اندازه
شانسش برای کسب مدال
طال بیشتر می شد؟
اول اینکه خدا می داند آن
روز چه اتفاقی قرار بود بیفتد
و چه حکمتی در کار بوده!
آیا کسی نمی خواست او طال بگیرد؟
قطعا خدا نمی خواست طال بگیرد .شاید هم

حکمتی در کار بود که آقایان این کار را بکنند که پسرم
به طال نرسد.
آیا علیرضا دبیر را در این مدت دیده اید؟ صحبتی
در همین ارتباط با او داشتید؟ احتمال دارد او را ببینید؟
و در نهایت اگر او را ببینید چه صحبتی با او خواهید
داشت؟
صحبت هایی که تا االن کردم را دوباره می گویم.
اگر دبیر را ببینید ،نمی پرسید چه فکری کردند که
حسن را تحت این شرایط قرار دادند تا به مسابقه برود؟
آنها خودشان همه کاره هستند .آقای دبیر رئیس
فدراسیون است .این آقا که اص ًال تلفن ما را جواب نمی
دهد.
قبول دارید علیرضا دبیر که خودش دارنده مدال
طالی المپیک است و ً
قطعا دارای تجارب زیادی در این
زمینه بوده ،شاید با هدف و نیت خیرخواهانه این کار را
انجام داده و قصدش لطمه وارد کردن به حسن یزدانی
نبوده است؟
این را از کارشناسان باید سوال کنید که آیا ضربان قلب
باالی  ۲۲۰تا  ۲۵۰نیم ساعت مانده به شروع مسابقه
توانایی برای کشتی گیر می گذارد که برود و کشتی
خوبی بگیرد یا نه!
در رابطه با اتفاقات مسابقات جهانی صحبت دیگری
هم دارید؟
یک اتفاق عجیب این بود که من قبل از کشتی نهایی
میخواستم با پسرم تلفنی صحبت کنم اما به من
گفتند علی دبیر اجازه نمی دهد من با او حرف بزنم!
این آقا(نام فرد معتمد خانواده یزدانی نزد خبر ورزشی
محفوظ است) که از دوستان ما در صربستان بود به من
گفت آقای دبیر گفته اگر از اعضای خانواده او کسی
تماس گرفت جواب نده .حتی به او گفته بودند بگو که
علی دبیر گفته نباید تلفنی صحبت کنیم .چرا؟ بچه من
کشتی را برده و به فینال رسیده!  ۲۴ساعت هم زمان
باقی مانده بود .من می خواستم با بچه ام صحبت کنم
و به او روحیه بدهم .می خواستم با او درد و دل داشته
باشم .چرا علیرضا دبیر گفت اگر خانواده یزدانی تماس
گرفتند جواب ندهید؟
برای چه آقای دبیر؟ برای چه این کار را کردید؟!
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یادداشت
صعود مقتدرانه تیمملی جوانان در میان
بیتوجهی رسانهها؛

خون
این تیم« ،ملی» نبود یا
ِ
«مرفاوی» کمرنگتر از دیگران است؟
پیروزی هزاران شریک
عبداهلل دارابی دارد و باخت غریب است
اما این ضربالمثل رایج
فوتبالی برای مربیانی مثل «صمد مرفاوی» برعکس است!
صعود مقتدرانه تیمملی فوتبال جوانان به رهبری آقا
صمد با کمترین بازتاب رسانهای همراه بود ،حال آن که
عدمموفقیت وی با این تیم ،مسلما بازتابهای فراوانی در
بر داشت و این مخصوص عملکرد امثال مرفاوی در فوتبال
پرهیاهوی ماست!
در این فوتبال ،پرهیاهو باش و در دید ،فعال مجازی باش
و در هر زمینهای اهل اظهار نظر (ولو غلط) ،وابسته به
جریانهای متنفذ در فوتبال باش و اهل روابط رایج امروزی
فوتبال ،حمایت رسانهای داشته باش ولی نتیجهنگیر،
کاربلد نباش و جایگاهی را به اشتباه تصاحب کن ،آب
از آب تکان نخواهد خورد اما کارت را درست انجام بده و
موفقیت کسب کن ولی فاقد فاکتورهای رایج مذکور باش،
میشوی صمد مرفاوی و برخورد سرد رسانهای با موفقیتت
حتی در قامت سرمربی تیمملی جوانان همین مرز و بوم!
انتخاب صمد مرفاوی بهعنوان سرمربی تیم ملی جوانان
از ابتدا با بازتابهای منفی اکثر رسانهها توام گردید چرا
که او سلبریتیای چون مهدوی کیا ،علی کریمی ،فرهاد
مجیدی و  ...نبود! چراکه او هرجا کار کرد سالم کار کرد
ولو به قیمت پریدن  ۲قهرمانی لیگبرتر از دستش! چراکه
او حمایت رسانهای نداشت ،باندی در بین هواداران فوتبال
نداشت و آبی از وی برای کسی یا گروهی گرم نمیشد؛
شاید هم برخی عملکرد دوران مربیگریاش را الیق
سرمربیگری تیمملی نمیدانستند اما مگر همه یا اکثر
کسانی که به سرمربیگری تیمهای ملی ما در ردههای
مختلف رسیدند کولهباری از عناوین افتخارآمیز مربیگری
داشتند؟!به هرحال مهاجم سرشناس و گلزن دهه  ۶۰و
اوایل دهه  ۷۰تیمهای دارایی ،استقالل و تیمملی ایران با
کادری متشکل از افرادی نظیر عباس سرخاب(زوج طالیی
او در استقالل رویایی قهرمان باشگاههای آسیا) و امین
راستی(همبازیاش در استقالل قهرمان ایران در سال -۷۷
 )۷۶موفق شدند در میان بیمهری و کمتوجهی رسانهای،
تیمملی جوانان را با  ۳پیروزی ۱۱ ،گل زده ،بدون گل خورده
و با صدرنشینی در کشور قرقیزستان راهی مرحله نهایی
مسابقات قهرمانی جوانان آسیا کنند.
پر واضح است که قسمت دشوار و اصلی کار یعنی مصاف
با تیمهای تا بن دندان مسلح آسیایی در مرحله نهایی مانده
است که تدارکات و تمهیدات ویژهای میطلبد اما آنچه به
مرفاوی برمیگردد این است که وی به واسطه سابقه و
تجاربش در سطح اول فوتبال ملی و باشگاهی در آسیا
باید ابزاری که مربوط به خودش -بهعنوان سرمربی تیمملی
جوانان -میشود را مهیا سازد و آن عبارت است از :هشیاری
الزم ،آماده کردن تیمی به مراتب قدرتر و بهرهگیری بیشتر
از علم روز برای مچاندازی با سرمربیان حریفان آسیایی که
بسیار بیشتر از ما در فوتبال پایه سرمایهگذاری کردهاند و
ای کاش صمد به تاسی از استادش ،مرحوم پورحیدری،
یک دستیار کاربلد خارجی را به کادرش اضافه کند تا چنته
فنی تیمش پربارتر گردد .این فرصتی است که میتواند
برگ زرینی در فوتبال ما رقم زند و پشتوانهای غنی نصیب
فوتبال ملی کند و مرفاوی باید به سان دوران بازیگریاش
این فرصت را نیک غنیمت شمارد.
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ضرب االجل فیفا
به «کارلوس کیروش»
تیم ملی فوتبال کشورمان زیرنظر کارلوس کی روش این روزها در
اتریش اردو زده تا خود برای مسابقات جام جهانی  2022قطر آماده کند.
شاگردان کی روش قرار است جمعه آینده در بازی دوستانه به مصاف
تیم ملی اروگوئه برود .دومین بازی دوستانه یوزها سه شنبه آینده
مقابل سنگال قهرمان آفریقا است .در همین رابطه شبکه «الکاس» قطر
از آخرین موعد  32تیم حاضر در مسابقات جام جهانی برای ارسال
اسامی بازیکنان در این تورنمنت پرده برداشت .طبق اعالم شبکه معتبر
قطری کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان  5روز قبل از آغاز مسابقات
جام جهانی  2022یعنی تا  24آبان فرصت دارد تا لیست نهایی بازیکنان
ایران را به فیفا ارائه کند .تیم ملی کشورمان در مسابقات جام جهانی
با تیم های ملی آمریکا ،انگلیس و ولز همگروه است.

حسرت بزرگ ساپینتو؛
انتقال به رئال منتفی شد!
ریکاردو ساپینتو در مقطعی تنها یک قدم تا عضویت در رئال
مادرید فاصله داشته است .سرمربی کنونی باشگاه استقالل
تهران در دوران بازی تا آستانه انتقال به پر افتخارترین تیم اروپا
یعنی رئال مادرید پیش رفته بود .حتی در آن مقطع رئیس
وقت و کنونی باشگاه رئالمادرید یعنی پرز تضمین کرد که
انتقال ساپینتو به سانتیاگو برنابئو قطعی است .پرز در مراسم
گاال یوفا به خبرنگاران گفت« :مطمئن هستم که روز جمعه یا
فردای آن این انتقال انجام خواهد شد و او(ساپینتو) با دوست
خوبش لوئیس فیگو همبازی خواهد شد .این معامله در حال
حاضر قابل انجام است اما ما باید در ابتدا با یک وضعیت
خارجی دست و پنجه نرم کنیم و موقعیت فابری و اوگنینوویچ
را مشخص کنیم .این دو بازیکن می توانند رئال مادرید را به
مقصد اسپورتینگ لیسبون ترک کنند».

فرمول قهرمان کشتی برای
شکست غول آمریکایی
«علیرضا حیدری» -پیشکسوت کشتی -گفت« :وقتی بخواهید
یک ساختمان را خراب کنید باید پایههایش را خراب کنید .باروز
وقتی با ما کشتی می گیرد احساس امنیت میکند و این اشتباه
است .من به این که فن ها را چگونه میزند کاری ندارم .اگر
سخت تر از این بود اصال باروز نمیآمد .کسانی که مقابل باروز
اند باید حمله کنند .ما باید به او هجوم بیاوریم .باید حمله کنیم
و تالش کنیم زمین نخوریم ،اگر زمین نخوریم یک کاری می
توانیم بکنیم .ولی واقعیت این است که باروز کار سختی برای
گرفتن پای کشتی گیر ما نداشت .این را در حسن یزدانی هم
دیدیم ،وقتی پایش گرفته میشد مقاومتی نداشت .وقتی پایت
را میگیرند باید مقاومت کنی و اجازه کار را ندهی .این ها باید
برای المپیک برطرف شود».

قهرمانجهان
تغییر وزن میدهد؟
شایعاتی در مورد تغییر وزن کامران قاسمپور برای رقابت های
بعدی کشتی آزاد وجود دارد .پس از قهرمانی کامران قاسمپور
در رقابت های جام جهانی کشتی  ۲۰۲۲بلگراد شایعاتی در مورد
تغییر وزن قهرمان  ۹۲کیلوگرم جهان بوجود آمد ،که دارنده
 ۲مدال طالی وزن  ۹۲کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان در
خصوص تغییر وزن خود گفت« :در حال حاضر تمرکزم در این
وزن است تا کشتی بگیرم و باید ببینم شرایط چگونه خواهد
بود تا تصمیم الزم را بگیرم ».در پایان رقابتهای کشتی آزاد
قهرمانی جهان صربستان ،قاسم پور دارنده مدال طالی جهان
 ،۲۰۲۱در مبارزهای حساس در دیدار نهایی وزن  92کیلوگرم برابر
جیدن کاکس دارنده  ۲مدال طالی جهان و یک برنز المپیک
از آمریکا به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه  ۲بر صفر به
برتری رسید و به مدال طالی جهان رسید.

 nصاحب امتیاز و مدیرمسئول :مهرداد تیموری

 nسردبیر :مهدی تیموری
 nمدیر هنری :کاوه رحیمی

 nدبیر تحریریه :محمدرضا ولی زاده

 nدبیر سرویس عکس :میالد فیروزان
 nمدیر روابط عمومی :مهسا تیموری
nتحریریه :دکتر مهرداد فرشیدی ،اصغر قلندری ،محمدرضا کاظمی ،سیدرضا فیض آبادی ،حسن صانعیپور ،فرشید گلهداری و سارا نصرتی
 nچاپ :کهن
 nنشانی :کرج ،چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا ،ساختمان حکیم ،طبقه  ،8واحد  82کد پستی 3134896384 :تلفن 32219147 :نمابر32400023 :
«دنیای هوادار» یاد روح قلم و مرام زنده یادان ناصر احمدپور و عباس عبدالملکی ،بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی کشور را پاس می دارد
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بهنام یخچالی رسما به
شهرداری گرگان پیوست
بهنام یخچالی ستاره تیم ملی بسکتبال ایران که فصل گذشته را در
بوندسلیگا آلمان توپ میزد ،برای فصل پیش رو با امضای قراردادی
یک ساله رسما به تیم شهرداری گرگان پیوست .برای فصل پیش رو
با تیم میتل دوچر ( )MBCبه توافق نرسید تا به صورت توافقی از این
تیم آلمانی جدا شود .با اعالم باشگاه آلمانی« ،کریس» به عنوان گارد
ی پتی» آمریکایی و بازیکنان
جدید این تیم جایگزین یخچالی شد« .پر 
ملیپوشی چون محمد جمشیدی ،سجاد پذیرفته و رسول مطفری نیز
قراردادهای خود را با این باشگاه تمدید کردهاند .در صورتی که انتقال
یخچالی هم قطعی شود ،میتوان گرگانیها را جدیترین مدعی کسب
عنوان قهرمانی برای فصل بعد دانست .در دو فصل گذشته سوپر ،لیگ
گرگانیها عنوان قهرمانی را به دست آوردهاند و آنها هم اکنون نماینده
ایران در جام باشگاههای آسیا نیز به شمار میروند.

حمایتاتحادیهبازیکنان
فوتبال پرتغال از طارمی
در پایان بازی گذشته تیم فوتبال پورتو مقابل استوریل در لیگ پرتغال،
مهدی طارمی برای انجام گفتگوی «فلش» با شبکه  Sport TVمقابل
دوربین این شبکه حاضر شد .گزارشگر این برنامه ،یکی از سئواالتش
را به تالش مهدی طارمی برای گرفتن پنالتی و شبیه سازی خطاها
اختصاص داد و این موضوع واکنش تند مهاجم پورتو را در پی داشت.
طارمی تاکید کرد که در بازی با اتلتیکو مادرید ،بین او و بازیکن حریف
برخورد وجود داشت و دنبال فریب داور نبوده است .طارمی در نهایت
این مصاحبه را نیمه تمام گذاشت و در ادامه سرمربی پورتو هم گفتگو
با این تلویزیون را در حمایت از مهاجم خود تحریم کرد .چند روز بعد
از این اتفاق ،اتحادیه بازیکنان فوتبال پرتغال ،با انتشار بیانیهای «آزار
و شکنجه طارمی» و «بی احترامی» به مهاجم ایران را محکوم کرد.

مهدی مهدوی
دوپینگی شد!
مهدی مهدوی به عنوان کاپیتان تیم والیبال شهداب یزد به دلیل
مصرف ماده ممنوعه دوپینگ از تاریخ یکم خرداد تا  ۳۱مرداد سال
جاری از فعالیت در تمامی فعالیتهای ورزشی محروم شد و در حال
حاضر محرومیت او به پایان رسیده است .انجام تست دوپینگ از مهدی
مهدوی  ۲۱اسفند  ۱۴۰۰در مسابقات لیگ برتر والیبال انجام شده است
و نتیجه آنالیز نشان دهنده وجود ماده ممنوعه از دسته مواد محرک
 S۶با نام  Benzoylmethylecgonineبود .بر اساس اطالعات به دست
آمده توسط خبرنگار ایسنا از ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو)،
ابالغیه اولیه تخلف مورخ  ۱خرداد  ۱۴۰۱و ابالغ تخلف قطعی  ۱۶خرداد
ماه انجام و جلسه شورای دادرسی و صدور رای ۲۹ ،خرداد سال جاری
برگزار شده است .رای محرومیت نامبرده با توجه به ماده قانونی ۱۰.۲.۴.۱
مدت  ۳ماه محرومیت از فعالیت های ورزشی با تاریخ شروع از زمان
ابالغ اولیه و پذیرش تعلیق موقت اختیاری در نظر گرفته شده است.

غیبت بهترین دروازهبان
جهان مقابل ایران
دیدار تدارکاتی تیمهای ملی ایران و سنگال ،پنجم مهرماه در اتریش
برگزار میشود .هم اکنون تیم ملی ایران اردوی آمادهسازی خود را در
اتریش برپا کرده و در این اردو ۲ ،دیدار دوستانه مقابل اروگوئه و سنگال
انجام خواهد شد .بر اساس اعالم رسانههای فرانسوی ،سه بازیکنی که
در فهرست  ۲۹نفره سرمربی سنگال قرار داشتند ،بنابر دالیل مختلفی
خط خوردند .یکی از آنها ،ادوارد مندی سنگربان تیم ملی سنگال و
باشگاه چلسی است که سال  ۲۰۲۱میالدی عنوان بهترین دروازهبان
جهان را از آن خود کرد .وی به دلیل مصدومیت زانو ،دیدار برابر ایران
را از دست داده است .همچنین کیتا بالده مدافع کناری التزیو به دلیل
استفاده از مواد نیروزا محروم شده و از فهرست سنگال خط خورده
است .او احتماال جام جهانی را نیز از دست خواهد داد .نوح فادیگا
دیگر بازیکنی است که به دلیل آسیب دیدگی ،اردوی شیرهای تِرانگا
را از دست داد.

