ارتباط «حجاب» و از درخواست مرفاوی از فدراسیون
ِ
«سیاست» چیست؟
تا زوج خطرناک تیمملی

«دنیای هوادار» حواشی فوتبال ایران را بررسی میکند؛

تکـــــــــــــواندو و حلقهای که
دیگر مفقوده نیست

الزام شیوهشناسی و فرهنگسازی؛
ِ

پیش بهسوی ثبات؛

رسانه
م
ستقل
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قیمت 3000 :تومان

گرانی  ۶۱درصدی اجارهبها
در زمستان گذشته!

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

منوچهر غفاری-سرپرستشهرداریکرج

چرا «کیروش» برای تیمملی
انتخاب خوبی است؟
ِ

هفتــه دفاعمقــدس یــادآور روزهــای مملــو از حماســه اســت؛ هشتســال جنــگ تحمیلــی و هشتســال دفــاع مقــدس ،روزهایــی کــه زن و مــرد ،پیر و
مردم عزیز ،خانواده معزز شــهداء ،جانبازان و ایثارگران و
ـادوش یکدیگر تالش کردند ،این ایام را به
ن اســامیمان دوشـ
جوان برای حفظ مرزهای میه ِ
ِ
ِ
بن دندان مسلح ،از همهی هستی خود گذشتند ،تبریک و تهنیت عرض میکنم .بدونشک توجه دوباره
رزمندگانی که برای بیرون راندن
دشمن تا ِ
ِ
ایران اســامی باشد.
ـتر
ـ
بیش
ـربلندی
ـ
س
برای
رو
ش
پی
ـیر
ـ
مس
بخش
ی
ـن
ـ
روش
تواند
ی
م
گرفته
ت
صور
های
ت
ـاد
ـ
رش
و
داده
رخ
به آن ایام و بازخوانی اتفاقات
ِ
ِ

دار ابزار ،اهداف و اولویتها؛
رویای صعود در گیر و ِ

هفته دفاعمقدس و یادآوری روزهای مملو از حماسه
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دنیای هوادار یاد و خاطره شهدا بویژه «علیرضا موحد دانش»
از لشـــکر ۱۰سیدالشـــهداء علیهالســـام کـــه بـــه مقـــام
شـــامخ شـــهادت نائـــل گشـــت را گرامـــی مـــیدارد.

سرمقاله
رویای صعود در گیر و دا ِر ابزار ،اهداف
و اولویتها؛

چرا «کیروش» برای تیمملی
انتخاب خوبی است؟
ِ

دبیر تحریریه

انتخاب
«کارلوس کیروش» سرمربی تیمملی شده و این،
ِ
خوبی است؛ او ِبلحاظِ فلسف ه کاری ،آگاهی ،تجربه بینالمللی
سیاق بازی رقبا ِی
و شناختش از
ِ
فوتبال ایران و سبک و ِ
بریتانیایی-آمریکاییمان میتواند گزینه قابل اعتمادی باشد
تا امیدهای ما را در راستای برآوردهسازی انتظارات در قطر
زنده نگه دارد ،اما ِبشرطی که ِ
تعریفمان نیز از نتیجهگیری
بدون بدبینی و خوشبینی مطلق.
با او مشخص شود ،آنهم ِ
هر چند اینکه ما از تیمملی در جام جهانی چه میخواهیم،
پرسش مبهمی است که پاس ِخ آن را تنها باید در سهمعیا ِر
ِ
«ابزار»« ،اهداف» و «اولویتها» جستجو کرد.
قالب کادر فنی و بازیکنان
نیروی انسانیست که در ِ
«ابزار» ،همان ِ
در اختیار داریم و در چگونگی فرآین ِد آمادهسازی تیمملی هم
تعریف میشود که در اولی تیمِ با کیفیتی هستیم و در دومی،
از ظرفیتهای مور ِد نیازمان ،بهخوبی بهره نگرفتیم« .اولویتها»
اما ،چندان پیچیده نخواهد بود ،شرایطِ سیاسی گرو ِه تیمملی
ت اول و آخ ِر فوتبالمان در قطر را ارائه بازیهایی آبرومند
اولوی ِ
برای دفاع از اعتبار و نام ایران قرار داده و «اهداف»مان نیز،
به نو ِع نگا ِه ما به جام جهانی بستگی دارد .تیمملی ما در قطر
ً
قطعا تیمِ بهتری از برزیل و روسیه خواهد بود ،چرا که باتجربهتر
ً
است و مهمتر از همهِ ،
حقیقتا
سقف آرزوهای بلندتری دارد.
رویای شیرینی است ،اما با بررسی گروههای تیمهای
صعود ِ
رسیدن مرحله حذفی ،همانن ِد
آسیایی در قطر باید پذیرفت که
ِ
ادوار گذشته دشوار است و دستیابی به اینمهم به اقبالمان
بخش عمدهای
نیز بستگی دارد .گرچه فرصتها محدودند و ما ِ
از آنها را با بیمباالتی و سوء مدیریت از دست دادهایم و حاال
در فاصله شصت و چند روزه به آغا ِز جام بیستم ،باید نقشها
اول
در پروژه موفقیتِ تیمملی مشخص شود .بیتردید ِ
نقش ِ
این فرآیند مستر  CQاست .او باید برنامهای کوتاهمدت طراحی
کند ،هر چند نسبت به رقبا ،فاصلهها زیاد است و امکانات
بودن فوتبال ایران ،نتیجهگیری
قابل قیاس ،اما تورنمنتی ِ
غیرِ ِ
را در قطر با پروژههای مقطعی ممکن میسازد .بههرجهت باید
سط ِح انتظاراتمان از تیمملی را مدیریت کرد ،هرچند ما در جام
جهانی با هدایت کیروش با تمام توان میجنگیم.
خبر اول
«رییس جمهور» در مجمع عمومی سازمان ملل:

ایران از جهانی شدن عدالت
حمایت میکند

آیتاهلل «سید ابراهیم رئیسی» در هفتاد و هفتمین اجالس
سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه
میل به برقراری عدالت به عنوان ودیعه الهی در وجود
همگان است ،اظهار داشت :ما از جهانی شدن عدالت حمایت
ت آفرین و ظلم جنگ افروز است.
میکنیم زیرا عدالت وحد 
آیت اهلل رییسی خاطر نشان کرد :انباشت بی عدالتی موجب
حرکات مردم می شود چه در بسیاری از حرکت ها به بلوغ انقالب
نرسیده اند و بسیاری از انقالب ها از مسیر اصلی خود منحرف
شده اند اما موفقیت برخی انقالب ها مانند ایران در تداوم
ماهیت انقالب اسالمی خود امید به برقراری عدالت را در دل
مردم جهان زنده و پابرجا نگه داشته است .رییس جمهور با تاکید
بر اینکه ما قائل به سرنوشت مشترک برای بشریت هستیم و از
جهانی شدن عدالت حمایت می کنیم ،اظهار داشت :کشوری که
مدعی عدالت اما حامی تروریستها باشد ،باید از بشریت ،آزادی
و عدالت شرم کند؛ باالتر از حقوق بشر ،حقوق ملتهاست که به
راحتی توسط قدرتهای بزرگ پایمال میشود.آیت اهلل رییسی با
اشاره به اینکه قهرمان جنگ علیه تروریسم و نابودکننده داعش
کسی جز سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی نبود که در راه آزادی
ملتهای منطقه به شهادت رسید و رئیس جمهور سابق آمریکا
سند این جنایت را به اسم خود زد ،تصریح کرد :رسیدگی عادالنه
قضایی به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا به آن اعتراف
کرده ،خدمت به انسانیت است.

«رهبر معظمانقالب»:

خبر
ره�ی
ب

صیانت از کشور با مقاومت بهدست
میآید نه تسلیم؛ این یک اصل است
حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع
مقدس با یادآوری اینکه بیش از  ۳۰سال از
پایان دفاع مقدس گذشته است ،تأکید کردند:
در واقع جمعبندی حوادث را از راه دور میشود
انجام داد .وقتی در وسط یک حادثه هستیم
درست نمیشود ابعاد آن را شناخت .گزیده
بیانات رهبری انقالب اسالمی در این دیدار را
در ادامه میخوانید:
 تمجید از پیشکسوتان وظیفه همه است.پیشکسوت در هر رشتهای برای عالقمندان آن
رشته محترم است.
 دفاع مقدس دوران پرحادثه ،پرمعنا ،پرفایدهو پرهیجانی بود و برای امروز و فردای ما دارای
اثر است.
 پیشکسوتان مصداق السابقون السابقوناند.یعنی زودتر از دیگران نیاز را شناختند و
دانستند و برای برآوردن آن نیاز شتافتند؛ آنهم
در میدان سخت جنگ و جهاد و فداکاری.
 وقتی در وسط یک حادثه هستیم درستنمیشود ابعاد آن را شناخت و خصوصیات و
عمق و تاثیرات آن را معین کرد.
 در تاریخ ما این برهه از زمان (دوران دفاعمقدس) به عنوان یک برهه درخشان و تأثیرگذار
شناخته خواهد شد.
 نسل جدید خیلی از مسائل دفاع مقدس رانمیداند .عرضم این است که همانطور که بنده
و شما در حادثه بودیم و قضایا را میدانیم باید
کاری کنیم نسل امروز هم این حوادث را بداند.
 بنده با جوانان تا حدودی مرتبط هستم ومیبینم که گاهی در گفتوگوها خیلی از
مسائل دفاع مقدس را نمیدانند.
 حقایقی (درباره دفاع مقدس) که ما از آنسخن میگوییم امروز فقط یک ادعا نیست،
بلکه خود طرف مقابل هم به آن اعتراف
میکند.
 حمله و جنگ با انقالب اسالمی طبیعی بودچون دشمنان از این انقالب عصبانی بودند.
این انقالب اتفاقاتی را در دنیا پیش آورد که
شاید خود ما آن زمان از همه ابعاد آن خبر
نداشتیم اما آنها میدانستند که چه اتفاقی
افتاده است.
 آن روز در دنیا دولتها و ملتها یا به اینجناح یا به آن جناح وابسته بودند؛ یعنی کسی
که متکی به نظام غربی بود به استناد آن
میتوانست دوکلمه به نظام شرقی حرفی بزند.
 اینکه کشوری خارج از این نظام سلطه بیایدو حرف خود را بزند اصال قابلتحمل نبود.
اینکه ملتی از آمریکا نترسد هم برایشان
قابلتحمل نبود.
 بنابراین حرکت نظامی چیزی نبود که خالفً
قاعدتا باید اتفاق میافتاد.
انتظار باشد و
 من در آن زمان در وزارت دفاع بودم،فرماندهان ارشد نظامی حدسهایی میزدند اما
اکثر انقالبیون باور نمیکردند که چنین حمله
نظامی با این ابعاد رخ دهد.
 حاال عدهای شروع کنند به تبلیغات که چراجنگ کردید با عراق؟ انگار که ما لشکرکشی

یــک حقیقــت دیگــر روایــت
درست جنگ است؛ یعنی نوجوان
و جــوان مــا بــا همان چشــم به
دفــاع مقدس نگاه کند که شــما
(پیشکسوتان و فرماندهان دفاع
مقــدس) بــه آن نــگاه میکنید.
 دشــمن ســعی میکنــد که درهمیــن مســئله روایــت نقطــه
مقابــل حقیقــت عمــل کنــد و
فرازهــا را نادیده میگیــرد و اگر
نقطــه حضیضی وجود داشــته
است آن را بزرگ میکند.

کردیم! چنین چیزی نبود .یا بگویند که چرا بعد
از فتح خرمشهر جنگ ادامه یافت؟
ً
مجددا
 وقتی ما قطعنامه را قبول کردیم عراقبه ما حمله و به داخل خاک ما نفوذ کرد .بعد
از بیرون کردن آنان از خاکمان ماجرای مرصاد
پیش آمد.
 آنها خیال میکنند ما اگر بعد از فتح خرمشهردست روی دست میگذاشتیم قضیه تمام
میشد نه ،دشمن تازه شروع میکرد.
 آن روزی که عملیات بیت المقدس پیروز وخرمشهر آزاد شد هنوز بخش مهمی از خاک
کشور زیر پای لشکر دشمن بود ،بنابراین نباید
بیحساب و بیمسئولیت حرف زد.
 هدف عراق از حمله به ما او ًال جداکردنخوزستان از ایران بود که مقاومت باالی خود
مردم خوزستان را هم به دنبال داشت.
 آنان در هدف دوم میخواستند سرنوشتمردم ایران را تغییر دهند و صدای ملت ایران
را در گلو خفه کنند.
 اما دیدیم که ملت ما عکس این اهدافحرکت کردند و این همان بخش پرهیجان
تاریخ دفاع مقدس است.
 دفاع مقدس عرصهای برای بروز برترینسجایای اخالقی ملت ما شد.
 یک دستاورد دیگر اتحاد ملت بود؛ دفاعمقدس آمد و مردم را یکپارچه و متحد کرد.

 مسئله اقتدار نظامی کشور یکی دیگر ازدستاوردهای دفاع مقدس بود.
 اگر دفاع مقدس نبود ممکن بود حتی جسمو پیکره سپاه هم باقی نماند.
 نیرویهای مسلح ما تا امروز خوب پیشرفتهاند و الزمه حفظ شرایط فعلی این است که
از دشمن عقب نمانند.
 مسئوالن نظامی و دولت و مجلس باید بدانندکه پشتیبانی از نیروهای مسلح یک امر مهم
است.
 دفاع مقدس یک اصل را برای ملت ایران ثابتکرد که صیانت کشور و بازدارندگی با مقاومت
به دست میآید ،نه تسلیم.
 این احساس مقاومت کردن موجب شد هماطمینان و اعتماد به نفس داخلی ایجاد شود،
هم به دشمن یاد داد که در محاسبات خود
قدرت داخلی و مقاومت کشور را هم به حساب
بیاورد.
 تدبیر و عقالنیت در مجموعه حرکات نظامیهشتساله به طور محسوسی موجود بود.
 یک حقیقت دیگر روایت درست جنگ است؛یعنی نوجوان و جوان ما با همان چشم به
دفاع مقدس نگاه کند که شما (پیشکسوتان و
فرماندهان دفاع مقدس) به آن نگاه میکنید.
 دشمن سعی میکند که در همین مسئلهروایت نقطه مقابل حقیقت عمل کند و فرازها
را نادیده میگیرد و اگر نقطه حضیضی وجود
داشته است آن را بزرگ میکند.
 در نقطه مقابل وقتی دشمن در چشممخاطبان ملتهای دیگر مثل ملت ما ،زرق
و برق و هیبت و شوکت دروغیناش جلوه
میکند و به رخ چشمها کشیده میشود،
نتیجهاش در میدان سیاسی ترس از دشمن و
در میدان فرهنگی خضوع و خودکمبینی است.
 تالش شود که روایتهای مخدوش و غلط ودروغ از دفاع مقدس پاسخ داده شود.
 میبینم برخی از کتابها را که صهیونیستها،آمریکاییها یا اروپاییها مینویسند .فیلم
میسازند تا نقطه تاریکی در انقالب و حرکت
ملت ایران به دروغ وانمود کنند .در مقابل
اینها باید کسانی که اهل این امورند کارهایی
انجام دهند.

اجتماعی

آماده ابزگشت به برجام هستیم
جو بایدن ،رییس جمهور آمریکا در سخنرانی روز گذشته خود در سازمان ملل مدعی شد :آمریکا آماده
بازگشت دوجانبه به برجام است؛ البته اگر ایران به تعهداتش عمل کند .به ایران اجازه نخواهیم داد به سالح
هستهای دست پیدا کند .من همچنان معتقدم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به این هدف است.

ی�دداشت
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گزارش

الزامِشیوهشناسیو فرهنگسازی؛

ِ
ارتباط «حجاب» و «سیاست» چیست؟
سارا نصرتی

طی سالهای گذشته موضوع حجاب به موضوعی
ث برانگیز در جامعه تبدیل و واکنشهای
داغ و بح 
بسیاری از سوی مردم ،دغدغهمندان و مسئوالن نسبت
به وضعیت کنونی حجاب در جامعه مطرح شده است.
سیاستگذاری در موضوع حجاب به دو دلیل یک
معضل اجتماعی در سطح جامعه تبدیل شده است.
دلیل نخست ،ماهیت ایدئولوژیک و مذهبی انقالب
اسالمی است که به دنبال برپایی حکومتی با قوانین
مبتنی به دین اسالم است .دلیل دوم تغییر ارزشها،
شکاف نسلها و تحرکات رسانهای و فشارهای سیاسی
معاندان انقالب در قالب همراستایی با سیاستهای
کالن برخی نهادها و سازمانهای بینالمللی و مطرح
کردن مواردی چون حقوق بشر ،آزادیهای مدنی ،حقوق
شهروندی و… است.
به نظر میرسد مبارزه با آنچه بدحجابی خوانده
میشود در واقع اصطالح مبهمی است که در قوانین
موجود تعریفی ندارد و از حالت اجتماعی بیرون
آمده و در حال تبدیل شدن به حالت سیاسی
است و اگر چارهجویی نشود تبعات هم به
دنبال خواهد داشت .بیتردید تا وقتی
موضوع حجاب ،مسئلهای سیاسی
تلقی نشود ،میتوان با اتکا به فرهنگ
و مذهب ،از حریم آن دفاع کرد؛ اما
با گسترش دیدگاههای سیاسی و در
عین حال نگرش به حجاب از منظر
قانون ،موجبات محدود شدن دایره
حجاب بانوان ،فراهم شده است؛ زیرا
هر کس با موضوعی سیاسی مشکلی
پیدا میکند و یا از مسألهای قانونی
ناراضی میشود ،چون حجاب را مولفهای
از مولفههای نظام جمهوری اسالمی میداند
و دیدگاهش به نسبت آن ،یک دیدگاه قانونی و
اجباری است ،به سمت بیحجابی کشیده میشود.
با وجود اینکه در مورد حدود حجاب و چگونگی
پوشش ،اختالفهای زیادی بین فقها وجود دارد،
ولی اصل لزوم رعایت حجاب و گناه بودن بیحجابی،
تقریبا اجماعی است.
درباره اعمالی که در اسالم گناه به شمار میآیند
سه نظر وجود دارد .عدهای از فقها مثل عالمه فیض
عقیده دارند حکومت اسالمی تنها اعمالی را میتواند
مستوجب مجازات بداند که برای آنها در خود متون
اسالمی مجازات دنیوی مثل حد ،قصاص و تعزیر
در نظر گرفته شده است و گناه مقوله متفاوتی از
جرم است که تنها برای آن کیفر اخروی پیشبینی
شده است .بنابراین ،بر اساس این نظریه ،از آنجایی
که برای بیحجابی ،مجازاتی در آیات قرآن و سایر
نصوص تعیین نشده ،ارتکاب این فعل حرام تنها
عذاب اخروی در بر خواهد داشت .گروهی دیگر
میگویند :ترک واجبات یا ارتکاب محرمات گناه است
و امام علیهالسالم و نایب او باید آنها را تعزیر کند؛
به شرطی که از گناهان کبیره باشند .در نهایت گروه
سوم عقیده دارند :در مواردی که برای عملی تعزیر
پیشبینی نشده باشد ،وجود فساد در آن عمل مالک
تعزیر خواهد بود .به این ترتیب ،حکومت اسالمی
خود تشخیص میدهد که ارتکاب کدام گناه مفسده
در پی خواهد داشت و آن را جرم و مستوجب مجازات
خواهد دانست.
به نظر میرسد قانونگذار جمهوری اسالمی در برخورد
با بیحجابی ،با توجه به اینکه برای این عمل در

نصوص اسالمی مجازات دنیوی پیشبینی نشده است،
ارتکاب آن تنها مجازات اخروی دارد و نیز این نکته را
که بیحجابی از جمله گناهان کبیره نیست یا حداقل
بر سر کبیره بودن آن اختالف است کنار گذاشته و
طبق نظر سوم ،آن را فسادآور و مستوجب مجازات
تلقی کرده است .حتی اگر نظر سوم را بهعنوان نظریه
قابل قبول فقها بپذیریم و نظریههای مخالف دیگر
را نادیده بگیریم ،باز هم یک سؤال باقی میماند:
معیارهای حکومت اسالمی برای فسادآور بودن یک
عمل چیست؟ آیا این مواضع ایدئولوژیک و سیاسی
مسئوالن است که مصلحت و مفسده یک جامعه را
تعیین میکنند یا صالح و فساد واقعی جامعه فارغ از
نظریهها و باورهای کسانی که بر آن حکومت میکنند؟
اولویتهای حکومت ایران در پیشگیری از جرم ،کشف
جرم و تعقیب و مجازات مرتکبان طی یکروند قضایی
تعیین میشود یا جریانات سیاسی بر آن حاکم است؟
اکنون وضعیت حجاب و عفاف در جامعه ما مشخص

است اما سوال این است که از این به بعد چه کار باید
بکنیم؟ و نهادهایی چون رسانه ،حوزه علمیه ،دانشگاه
و سایر دستگاههای فرهنگی در این خصوص چه نقشی
دارند؟ و نکته مهم این است که آیا این نهادها در کشور
به یک تفاهم در رابطه با عفاف و حجاب رسیدهاند که
سپس اقدام کنند؟ هنگام بررسى نقاط قوت و ضعف
نظام جمهورى اسالمى در اجرای قانون حجاب در
جامعه ایران باید به دو تفاوت اصلی جامعه اسالمى
ایران و مسلمانان صدر اسالم اشاره کنیم .تفاوت
نخست ،نفوذ غربزدگی در ایران و شکلگیری این
تصور است که هر چیز غربى ،خوب و هر چیز شرقى ،بد
است .تفاوت دوم که زیرمجموعه تفاوت اول به شمار
می رود ،پیدایش تصور منفی نسبت به حجاب است که
آن را نشانه عقبماندگی میدانند.
در آسیبشناسی روش نظام جمهورى اسالمى در
برخورد با موضوع حجاب ،این موارد را مى توان
بهعنوان نقطه ضعف سیاستهای حکومت اسالمی
بیان کرد :رعایت نکردن اصل (تدرج) و سیاست
گامبهگام در اجرای قانون پیش از بسترسازی مناسب،
کمکارى فرهنگى و بىتوجهى به کار فرهنگی بهعنوان
رکن قانونمند شدن اندیشه و رفتار مردم ،رعایت نکردن
اعتدال در اجرای احکام ،بیتوجهی به زاویه دید و
اندازه ها در طرح احکام اسالمى ،در هم آمیختن
عادتها و آداب ایرانی با حدود واجب پوشش

اسالمي ،اجبار غیرمسلمانان به داشتن حجاب کامل،
حرام کردن برخی حالل ها در اجرای برنامه حجاب
اجباری در جامعه .همچنین مى توان گفت نقطه
قوت جمهورى اسالمى در استقرار و استمرار حجاب،
همان نقطه ضعف آن است که مقولهای تشکیکی به
شمار می رود .هرگاه نظام جمهورى اسالمى در هویت
یابی برای جوانان و بازگشت به خویشتن در جامعه
ایرانی و اسالمی ،با ابزارهای گوناگون توفیق یافته،
حجاب نیز به عنوان یکى از نشانه هاى عزت نفس
شرقى و استقالل دینى و ملی تقویت شده است .در
مقابل ،هرگاه از عزتطلبی و حفظ استقالل روحی و
فرهنگى و ملى و مبارزه با غربزدگى غفلت شده،
حجاب هم بهعنوان یکی از ابزارهای حفظ هویت
فرهنگی ،آسیبدیده است.
یقینا بدون شیوهشناسی و فرهنگسازی نمیتوان
کاری کرد .همانطور که مقام معظم رهبری بارها در
سخنان خود از شبیخون فرهنگی و مبارزه با عوارض
آن صحبت کردند و گفتند برنامه های توسعه نباید
باعث تهدید ملی و تزلزل ارزش های انقالبی شود.
باید نسل جوان را با آموزش های رسمی و غیر
رسمی با حدود شرعی و فلسفه حجاب آشنا
کرد و برای این آشنایی از تکنولوژی رسانه
ای در خانواده ها بهره جست.
بنابراین باید به حجاب و بیحجابی
گونه دیگری نگریست .اصل دین
تکیه بر توحید و اصول اصلی دین
از جمله عدل ،نبوت ،امامت و
بسیاری دیگر از اصلهای حیاتی
دارد ،ولی متاسفانه عملکرد ما به
گونهای بوده است که این اصول
را هنوز نتوانستهایم در جامعه
به عنوان تکلیف دینی و مسلمانی
نهادینه کنیم و در این شرایط مقوله
حجاب نیز مطرح است که باید دقتنظر
زیادی به این حوزه داشت .حجاب حکمی
دینی است .زمانی که فرد دیندار شد به تمام
فرایض و اصول دینی عمل میکند و هرگز ما
نمیتوانیم فرد دینداری را پیدا کنیم که اصل حجاب
را نادیده بگیرد و اگر جدای از این عمل باشد باید به
اصل دینداری وی شک کرد.
عدم ارائه صحیح الگو در امر حجاب در جامعه موجب
گریز برخی از جوانان از حجاب شده است؛ چرا که
جوان امروز سنتگریز است و اگر ارائه الگوی جدیدی
در حوزههای خاص مطابق با دین نباشد جوان خود
به دنبال الگوی خاص میرود که در خیلی از مواقع
تناقض با دین دارد .حجاب یکی از احکام اسالم و از
واجبات آن است و چه از امور اجتماعی به شمار آید
و چه از امور فردی ،حکومت باید زمینههای تحقق آن
را فراهم سازد .در این زمینه باید از همه مراتب امر
و نهی قلبی ،زبانی و عملی ،با ظریفترین شیوههای
هنری و مؤثر و کارشناسی شده و تشویقها و تنبیهها
و محرومیتها و محدودیتهای جهتدهی برای
ترویج حجاب ،با رعایت مصالح زمانه بهره گیرد.
حجاب اجباری و در کنارش اشتباهات ،خطاها و
سیاستهای غلطِ دیگر و نادیده گرفتن منافع ملی و
این همه فشار به مردم با نام اسالم ،باعث شده دین
ستیزی ،دین زدگی و دین زدایی ایجاد شود .یکی
از نمادهای این دین زدگی مسئلهی حجاب است.
بخشی از مخالفان حجاب ،اعتقادی و بخشی واقعا
سیاسی است .آنقدر شرایط ناگوار و آنقدر از دین سو
استفاده شده است که مردم ضدِدین میشوند .اینها
اشتباهاتی هستند که اتفاقا فکر میکنیم داریم به
دین خدمت میکنیم.

3

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

گرانی  ۶۱درصدی اجارهبها
در زمستان گذشته!

متوسط مبلغ اجاره ماهانه بهعالوه سه درصد
ودیع ه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای
مسکونی معامله شده نسبت به فصل قبل ١۶,٣
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٠.٩
درصد افزایش داشته است.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از اقتصاد
آنالین؛ نتایج طرح گردآوری اطالعات قیمت و
اجاره مسکن نقاط شهری کشور در زمستان ۱۴۰۰
توسط مرکز آماراعالم شد .بر اساس نتایج طرح
گردآوری اطالعات قیمت و اجاره مسکن نقاط
شهری کشور در زمستان  :۱۴۰۰متوسط قیمت
فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان
مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای
معامالت ملکی در کل کشور  ١١۶٧١١هزار لایر
با میانگین مساحت  ٢۴۵مترمربع بوده است،
که نسبت به فصل قبل ۶,٨ ،درصد و نسبت
به فصل مشابه سال قبل  ٢۵.۴درصد افزایش
داشته است.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای
مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای
معامالت ملکی در سطح کل کشور ١٢٧٩٧۵
هزار لایر با میانگین مساحت  ١٠٧مترمربع و
متوسط عمر بنای  ١٣سال بوده است ،که نسبت
به فصل قبل ٨,٨ ،درصد و نسبت به فصل
مشابه سال قبل  ٢۴.٨درصد افزایش داشته
است .متوسط مبلغ اجاره ماهانه بهعالوه سه
درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع
زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای
معامالت ملکی در سطح کشور  ٣۶٨۶٩۴لایر با
میانگین مساحت  ١٠٣مترمربع و متوسط عمر
بنای  ١۵سال بوده است ،که نسبت به فصل قبل
 ١۶,٣درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل
 ۶٠.٩درصد افزایش داشته است.
نقل قول
«وزیر امور اقتصادی و دارایی»:

تخمینی برای زمان اجرای کاالبرگ
الکترونیک نداریم

«سید احسان خاندوزی» در حاشیه جلسه روز
گذشته هیات دولت گفت :تمام مبالغ واریزی
جهت سود سهام عدالت که با پیگیری ویژه انجام
شد در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار گرفته
است و کامال اختیار مدیریت سود سهام با خود
مردم است .درباره کسانی که نقص مدارک داشتند
یا برخی متوفیانی که مدارک آنها ناظر به انحصار
وراثت است ،به محض اینکه مسایلشان حل شود،
سودی که طلب داشته باشند ،واریز میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اجرای کاال
برگ تاکید کرد :این پرسش را از وزارت رفاه داشته
باشید ،اما در شهریور نتیجه اجرای آزمایشی کاالبرگ
الکترونیکی در ستاد هماهنگی دولت بررسی شد و
وزارت رفاه توضیحاتی را دادند و درخواست وزارت
رفاه این است که یک مرحله آزمایشی دیگر انجام
شود تا وقتی در سطح کشور اجرا می شود مثل برخی
اعتراضات در اردیبهشت و خرداد که نسبت به یارانهها
انجام شد را شاهد نباشیم ،پس باید منتظر باشیم تا
اجرای آزمایشی این مساله انجام شود .تخمینی برای
زمان اجرای کاالبرگ الکترونیک نداریم.
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یک هزار طرح صنعیت و تولیدی در الربز دردست اجرا است
مدیرعامل شهرکهای صنعتی البرز گفت :یک هزار طرح صنعتی و تولیدی دراین استان در دست اجرا داریم که با بهره
برداری از آنها گام های موثری در جهت توسعه اقتصادی برداشته خواهد شد .در استان البرز سه هزار و  ۵۰۰واحد
صنعتی در  ۱۲شهرک صنعتی فعالیت دارند که از مجموع این  ۱۲شهرک صنعتی ،هفت شهرک صنعتی غیردولتی است.

حوادث و انتظامی
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«رئیس پلیس آگاهی استان» خبر داد؛

دستگیری  78سارق حرفهای
در البرز

رئیس پلیس آگاهی البرز گفت :در اجرای چهارمین
مرحله از طرح دستگیری سارقان دراستان موفق
به دستگیری  78نفر شامل  68نفر سارق و  10نفر
خریدار اموال مسروقه هستیم.
سرهنگ «محمد نادربیگی» روز چهارشنبه  30شهریور
در حاشیه مراسم اجرای طرح ضربتی دستگیری
سارقان و خریداران اموال مسروقه در جمع خبرنگارن
اظهار کرد :عملیات در چندین استان از جمله تهران،
شهریار ،قزوین و البرز انجام شد و متهمان به
سرقتهای متعددی اقرار کردند.وی ادامه داد :باندی
از سارقان مغازه شامل  13نفر با بیش از 30فقره
سرقت از مغازهها در البرز و استانهای دیگر دستگیر
شدند که مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه از
این افراد کشف شده است .چندین باند سرقت منزل
و سرقتهای انبار و اماکن نیز دستگیر شدند.
سرهنگ نادربیگی افزود :همچنین در یکی از
پروندهها فردی از طریق سایت دیوار و شیپور اموال
را شناسایی و به عنوان خریدار به افراد مراجعه
می کرد و با معرفی خود به عنوان مأمور اقدام به
خرید اموال و ایجاد رسید پرداخت جعلی میکرد.
این فرد بیش از  50فقره کالهبرداری به این شیوه
انجام داده است .عالوه بر آن چندین مورد پرونده
های قتل و تجاور نیز وجود داشت .وی با بیان
اینکه متهمان ظرف  72ساعت دستگیر و در اختیار
پلیس آگاهی قرار گرفته اند ،اظهار کرد :تاکنون
بیش از  80نفر مالباخته از طریق اموال شناسایی
شدهاند اما ارزش اموال مسروقه کشف شده بیش
از  23میلیارد تومان است که البته ارزش اموال
مسروقه خیلی بیشتر است.
علم و فناوری
«رئیس پارک علم و فناوری استان»:

البرز رتبه چهارم کشور را در

خصوص شرکتهای دانش
بنیان دارد

«مهدی عباسی» -رئیس پارک علم و فناوری البرز -با بیان
این که  ۳۴۷شرکت دانش بنیان در البرز مستقر است،
گفت :با این تعداد شرکت دانش بنیان چهارمین استان
کشور از این حیث هستیم که با استان سوم (استان
خراسان) فاصله کمی وجود دارد.
وی هزینه فروش شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری
را هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان برآورد کرد و افزود ۷۰ :درصد
شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری ،دانش بنیان
هستند؛ سعی داریم تا پایان سال این آمار  ۲۰درصد افزایش
یابد .عباسی در خصوص میزان اشتغالزایی در این شرکتها
می گوید :طبق آمار موجود ،تا پایان مرداد ماه سال جاری
هزار و  ۶۰۰نفر به صورت مستقیم در شرکتهای دانش
بنیان البرز مشغول به کار شدند .او شاخص نوآوری ایران
در سالهای گذشته را  ۱۲۰برشمرد و افزود :در سال ۲۰۲۱
این شاخص به عدد  ۶۰رسید ،بر این اساس راهبردهایی را
تعریف کرده ایم تا در راستای آن توسعه و تکمیل زیست
بوم نوآوری استان با تمامی ظرفیتها انجام شود .هدف ما
به دنبال آموزش و ترویج کارآفرینی در استان و رفع نیازهای
فناورانه است .رئیس پارک علم و فناوری البرز افزود :با
توجه به این که استارت تاپها حلقه اول فعالیت دانش
بنیان ها هستند ،در این راستا پارک علم و فناوری آمادگی
این را دارد که آموزشگاه «الف» در مسیر توسعه فعالیت
دانش بنیانها راهاندازی شود.

البـــرز
گزارش

در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم البرز چه گذشت؟
دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان
البرز در سال جاری با حضور رئیس کل دادگستری،
رئیس کل محاکم عمومی و انقالب کرج ،معاون
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ،فرمانده
انتظامی استان و روسای پلیس های تخصصی،
مدیران کل دستگاه های عضو در محل دادگستری کل
استان البرز برگزار شد.
در این نشست «حسین فاضلی هریکندی» با تاکید
بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم الزام قانونی است که
وظایف متعددی را بر عهده دستگاههای مختلف قرار
داده است ،گفت :تشکیل قرارگاههای مختلف در استان
البرز هرچند دستاوردهایی بسیاری داشته است ولی
نافی مسئولیتهای شورای پیشگیری از وقوع جرم
استان البرز نیست.
کاهش سرقت در استان
وی در ادامه با تبیین اقدامات انجام شده در ایجاد
قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری،
قرارگاه مقابله با جرایم خاص و قرارگاه پیشگیری و
مقابله با سرقت در استان البرز که بخش زیادی از
آن ها وصف پیشگیرانه دارد ،بیان کرد :با اقدامات
انجام شده شاهد کاهش آمار تشکیل پرونده سرقت
و همچنین کاهش رتبه استان در وقوع سرقت در
بین سایر استان ها هستیم که این دستاورد مرهون
اقدامات پیشگیرانه انتظامی و قضایی است.
کاهش سرقت در استان البرز در مقایسه
با آمار کشوری
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز
در ادامه با اشاره به روند نزولی آمار سرقت در استان
با مقیاس تعداد پرونده تشکیل شده به ازای هر 100
هزار نفر ،به مقایسه البرز از این حیث با سایر استان
های کشور پرداخت و گفت :با اقدامات انجام شده
که از سال  1398آغاز شده رتبه استان از نظر میزان
وقوع سرقت در بین سایر استان های کشور برای سال
های  1400 ،1399 ،1398و سه ماهه اول سال  1401با
کاهش تعداد سرقت به ۱۹ ،12 ، 8و  23رسیده است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان
اینکه کاهش  12درصدی آمار سرقت در استان به
آسانی به دست نیامده است تصریح کرد :اجرای چندین
طرح ضربتی برخورد با باندهای سرقت ،عدم بهره مندی
محکومان جرایم سرقت از نهادهای ارفاقی ،طرحهای
جمع آوری معتادان متجاهر و ایجاد مرکز ماده  16در
این دستاورد نقش مهمی داشته اند.

ایجاد  28شعبه تخصصی سرقت در استان البرز
فاضلی هریکندی با اشاره به ایجاد  28شعبه تخصصی
سرقت در استان البرز تصریح کرد :ایجاد این شعب در
همه حوزه های قضایی استان یکی از مصوبات نشست
پیشین شورای پیشگیری از وقوع جرم بود که با هدف
انسجام در صدور رای و رسیدگی به پرونده های سرقت
در کلیه مراجع قضایی استان یعنی دادسرا ،دادگاه
های بدوی ،تجدیدنظر و اجرای احکام تشکیل شد.
ضرورت نظارت درون سازمانی در ادارات
بخش دیگری از اظهارات عالی ترین مقام قضایی
استان البرز به موضوع پیشگیری از تخلفات و جرایم
در ادارات و دستگاههای دولتی و عمومی استان و
ضرورت نظارت های درون سازمانی اختصاص داشت
که وی گفت :نظارت دستگاه های مختلف در حوزه
ماموریت هایی که دارند ضروری است که در این بین
عالوه بر انتظاراتی که از حراست دستگاه ها وجود
دارد تمامی مدیران نیز در حوزه مدیریت خود در زمینه
پیشگیری از جرایم دارای مسئولیت هستند.
در این نشست سردار محمدیان فرمانده انتظامی استان
البرز با اشاره به وجود  700ماموریت تعریف شده برای
نیروی انتظامی تصریح کرد :هدف نهایی از فعالیت
های نیروی انتظامی تامین امنیت شهروندان است.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای اجرا شده در راستای
برخورد با توزیع مواد مخدر تصریح کرد :با چندین طرح
اجرا شده ،دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر در
استان ،روند افزایشی داشته است.

در ش�ر
«رئیس شورای اسالمی شهرکرج»:

در ش�ر

کاهش سرقت مستوجب تعزیر
«فرید نجف نیا» -معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری کل استان البرز -نیز در این نشست به
عنوان دبیر جلسه به تبیین دستاوردهای طرح های
پیشگیری انجام شده پرداخت و گفت :با اقدامات
انجام شده بر اساس آمار ،سرقت مستوجب تعزیر در
سه ماهه کاهش  12درصدی و در  5ماهه نیز کاهش
 9درصدی داشته است.
نقش مشکالت مادی و اعتیاد در سرقت
وی در ادامه با اشاره به بررسیهای تخصصی
از زندانیان در استان البرز که توسط معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
استان انجام شده است بیان کرد :طبق این دادهها
که حاصل مصاحبه و پرسشنامه از بیش از هزار
زندانی است  52درصد زندانی با جرم سرقت ،قبل
از ارتکاب جرم بیکار بودهاند .این بررسیها نشان
میدهد که مشکالت مادی  42درصد و اعتیاد
 34درصد بر وقوع جرم موثر هستند یعنی 76
درصد سرقت ها ،ریشه در مشکالت اقتصادی و
اعتیاد دارند.
کاهش طالق در استان البرز
نجف نیا در ادامه از کاهش  19درصدی طالق توافقی،
کاهش  23درصدی طالق به درخواست زوجه و کاهش
 18درصدی مجموع کل طالقهای توافقی و یکطرفه در
سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال
گذشته خبر داد.

«سخنگوی شورای اسالمی شهرکرج» خبر داد؛

دفاعمقدسزیباترینحادثه
تاریخانقالباست

افزایشایستگاههای
آتشنشانیکرج

«علی قاسم پور» -رئیس شورای اسالمی شهر کرج -ضمن گرامیداشت یاد
و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی ،آغاز سال تحصیلی را تبریک
گفت و اظهار داشت :تقارن بازگشایی مدارس با هفته بزرگداشت دفاع
مقدس یاد و خاطره هزاران غنچه نشکفته را در ذهن هایمان تداعی می
کند که در همین کالس ها درس عزت ،شهامت ،شجاعت و والیتمداری
آموختند و برای دفاع از دین و میهن اسالمی عزیزترین سرمایه و جان
خود را فدا کردند .امیدوارم که همه با قدم گذاشتن در مسیر شهدا و
پیروی از منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق آرمانهای واالی
انقالب اسالمی تالش مضاعفی داشته باشیم .دفاع جانانه و شجاعانه
ملت ایران در  ۸سال دفاع مقدس در برابر هجوم رژیم بعث عراق،
زیباترین حادثه تاریخ انقالب اسالمی است.

روز گذشته «عمار ایزدیار» -سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج -در
حاشیه بازدید مشترک خود و رئیس شورای اسالمی از سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج ،اظهارداشت :طی سال
جاری و آینده چند ایستگاه آتش نشانی مشارکتی و شهری در سطح
شهر احداث خواهد شد .درنظر داریم چند ایستگاه آتش نشانی عادی
(سازه سبک) دیگر نیز در برخی مناطق شهر کرج احداث کنیم .سال
آینده اعتباری نیز برای ارتقای ناوگان و تجهیزات آتشنشانی درنظر
گرفته خواهد شد .با توجه به این که کرج ،معین تهران و قزوین در
زمان بروز حوادث است و از آنجا که آتشنشانی این شهر در بعضی
مواقع به سایر شهرهای البرز نیز خدمترسانی میکند ،نیازمند توجه و
حمایتهای مجموعه دولت هستیم.

فرهنگی
ن
سی� و ت
تئا�

امروز؛ برگزاری جشن شکوفهها برای کالس اویلها
وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد :روز پنجشنبه سه مراسم جشن غنچهها برای دانشآموزان پیش از دبستان ،جشن شکوفهها برای
دانشآموزان اول ابتدایی و بازگشایی اصلی با حضور رئیسجمهور به احتمال زیاد در استان تهران برگزار میشود .امسال دانشآموزان
و پیشدبستانیها حدود  ۱۶میلیون نفر هستند که از این میان ،بیش از یک میلیون نفر آنها دانشآموزان اول ابتدایی هستند .روز
سهشنبه در جلسه ستاد طرح مهر ،زمان برگزاری جشن شکوفهها  ۳۱شهریور و جشن بازگشایی مدارس روز دوم مهر تعیین شد.

با حکم «معاون اول رییس جمهور»؛

پس از وقفه ای  ۱۲ساله در فعالیت شورای سینما،
اعضای جدید این شورا ،در احکام جداگانه ای از
سوی معاون اول رئیس جمهور منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره از سوی معاون اول رییس
جمهور ،محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،پیمان جبلی رییس سازمان
صداوسیما ،آیت اهلل علیرضا اعرافی رییس مرکز
مدیریت حوزههای علمیه کشور ،یوسف نوری
وزیر آموزش و پرورش ،محمدعلی زلفی گل
وزیر علوم تحقیقات و فناوری ،حجتاالسالم
والمسلمین سیدسعید رضا عاملی دبیر شورای
عالی انقالب فرهنگی ،حجتاالسالم والمسلمین
محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی،
شهاب اسفندیاری رییس دانشگاه صداوسیما و
محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی به عنوان
اعضای حقوقی جدید این شورا به ریاست معاون
اول رییس جمهور معرفی شده اند .همچنین
ابوالقاسم طالبی ،مسعود نقاش زاده ،مجید شاه
حسینی ،داوود میرباقری ،منوچهر شاهسواری،
مریال زارعی و پوران درخشنده نیز در این شورا به
عنوان اشخاص حقیقی معرفی شدند.
گفتنی است در حکم صادره از سوی محمد مخبر
به عنوان رییس این شورا ،وزیر فرهنگ به عنوان
نایب رئیس و رئیس سازمان سینمایی کشور
به عنوان دبیر این شورا معرفی شده اند .متن
حکم اعضای شورای سینما به این شرح است:
با تاییدات خداوند متعال و آغاز به کار مجدد
شورای سینما ،زمینه ای برای تحول و ارتقای
سینمای ملی در تراز انقالب اسالمی و حمایت

موثرتر از نسل جوان و مستعد برای شکوفایی
سینمایی مبتنی بر آموزههای اسالمی و غیرت
و حمیت دینی و انقالبی فراهم شده است و از
این رو انتظار میرود در پرتو ارشادات رهبر معظم
انقالب اسالمی (مدظله العالی) در بیانیه تاریخی
گام دوم و در ادامه تالشها و مجاهدتهای دولت

مردمی ،سینمای ایران با رجوع به راهبردهای
اساسی نقش و رسالت خویش را در سپهر فرهنگ
و هنر جمهوری اسالمی ایران بازیابد و ضمن
امید آفرینی ،زبان گویا و شیوایی برای آرمان ها و
ارزش های اصیل انقالب اسالمی در عرصه داخلی
و بینالمللی باشد.

جشنواره

ن
سی�ی یا�ان در ج�ان

مستند

 ۲جایزه جشنواره تگزاس
به «رویای کاغذی» رسید

دو فیلمِ ایرانی
در راه جشنواره توکیو

برنده شیر طال ،میهمان
افتخاری ایدفا شد

در مراســم اختتامیه جشــنواره بینالمللی تگزاس
( )South Texas international film festivalکــه در
ادینیورگ تگزاس برگزار شــد ،جایــزه بهترین کارگردانی
به علی عطشــانی و جایزه بهترین بازیگر به امیرحسین
رضازاده برای فیلم «رویای کاغذی» تعلق گرفت« .رویای
کاغذی» پیش از این جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه
بیست و نهمین دوره جشنواره جهانی کارنیوال سنگاپور و
جایزهبهترینفیلمجشنوارههالوسینیافرانسهرانیزکسب
کرده است .فیلمنامه «رویای کاغذی» را جابر قاسمعلی
بــر اســاس ایدهای از علی عطشــانی نوشــته و کامران
تفتی ،مینــا وحید ،زینب (نگار) مالکی و امیرحســین
رضــازاده نقشهای اصلی این فیلم را ایفا کردهاند .دیگر
عوامل فیلم سینمایی «رویای کاغذی» عبارتند از :مدیر
فیلمبرداری :محمود عطشــانی ،تدوین :علی عطشانی،
مدیــر تولید :ســعید دالوری ،طراح چهرهپــردازی :امید
گلزاده ،چهرهپرداز :فرزانه زردشــت ،فائزهسادات موسوی،
طــراح صحنه و لباس :آبتین برقــی ،طراح لباس :ملیکا
سادات اسماعیلی ،مدیر صدابرداری :مسعود شاهوردی،
دســتیار کارگردان و برنامهریز :وحید مهین دوست ،امور
بینالملل و زیرنویس :امیدعلی چوگانی ،مدیر تدارکات:
امیر جهانبخش ،محمود الوندی ،موسیقی متن :شهاب
شــرفی ،صداگذاری و ترکیب طراحی صدا :سیدمحمود
موســوینژاد ،عــکاس :محمد طالبی ،دســتیار تدوین:
احسان اکبری ،گروه تهیهکنندگان :فرید امیریان ،مهدی
منیری ،تهیهکننده اجرایی :ســیدامین شجاعی ،مهدی
منصوری ،حسین بالش ،احسان ولی پورزند ،پخشکننده
بینالمللی :امریکن برایتالیت فیلم پروداکشنز.

طفیلم «جنگ جهانی سوم» ساخته هومن سیدی
که امسال در جشــنواره ونیز رونمایی شد و جایزه
بهترین فیلم و بازیگر مرد (محسن تنابنده) بخش
افقهای این رویداد را به خود اختصاص داد ،نماینده
ســینمای ایران در بخش مســابقه اصلی جشنواره
توکیو  ۲۰۲۲خواهد بود« .جنگ جهانی ســوم» که
نماینده رســمی ســینمای ایران در شاخه بهترین
فیلــم بینالمللی اســکار  ۲۰۲۳اســت ،در بخش
رقابتی اصلی جشنواره توکیو در کنار  ۱۴فیلم دیگر
به نمایش گذاشته میشود که از میان آنها میتوان
بــه «حیوانها» ســاخته «رودریگو ســوروگوین»،
« »۱۹۷۶به کارگردانی «مانوئال مورتلی»« ،اشکال»
ســاخته «یوســف شــابی»« ،خودخواه» ســاخته
«ماتسوناگا دائیشی»« ،افســانهها» ساخته «ربکا
توره»« ،زندگــی» به کارگردانی «امیــر بایگازن» و
«زن کوهســتان» ساخته «فوکاناگا تاکشی» اشاره
کرد .همچین فیلم «پروانهها فقط یک روز زندگی
میکنند» به کارگردانی محمدرضا وطن دوست نیز
نماینده ســینمای ایران در بخــش فیلمهای بلند
آسیایی هستند و در نخستین نمایش جهانی خود
در جشــنواره توکیو رونمایی میشــود .در خالصه
داســتان این فیلم آمده است :پیرزنی به تنهایی در
نزدیکی روستایی در شمال ایران زندگی میکند که
به دلیل احداث سد زیر آب رفته است .مزار پسر این
زن که در جنگ ایران و عراق جان باخته در جزیرهای
خارج از محدوده واقع شــده و او تصمیم می گیرد
کاری انجام دهد...

«لورا پویترس» مستندساز برجسته آمریکایی به
عنوان میهمان افتخاری در سی و پنجمین جشنواره
فیلم مستند آمستردام (ایدفا) شرکت میکند .این
مستندساز که اخیرا با جدیدترین ساختهاش «همه
زیبایی و خونریزی» موفق به کســب جایزه شــیر
طالیــی بهترین فیلم از هفتاد و نهمین جشــنواره
ونیز شده ،در جشنواره ایدفا  ،۲۰۲۲مهمترین رویداد
ساالنه سینمای مستند به عنوان میهمان افتخاری
حضور مییابد که با نمایش مجموعه از  ۷فیلم او
نیز همراه خواهد بود که از ســال  ۲۰۰۳تا به امروز
ساخته شدهاند .مستند جدید «لورا پویترس» با نام
«همه زیبایی و خونریزی» به داســتان قابل توجه
زندگی «نان گلدین» عکاس آمریکایی و مبارزهاش
با خانواده متمول «ساکلر» پرداخته و تالشهای او
برای مسئول دانستن کمپانی داروسازی «Purdue
 »Pharmaمتعلق به خانواده «ســاکلر» برای همه
گیری استفاده از مواد افیونی در آمریکا را به تصویر
کشیده است .همچنین  ۱۰فیلم موثر و الهامبخش
«لورا پویترس» به انتخاب خودش نیز در جشنواره
ایدفا به روی پرده خواهد رفت که شامل فیلمهایی
چون «گرســنگی» از «اســتیو مککوئین»« ،این
یــک فیلم نیســت» از جعفر پناهــی و مجتبی و
میرطهماسب و «شــوآ» از »کلود لنزمن» میشود.
«لورا پویترس» به خاطر مســتند «شهروند شماره
چهار» که درباره «اداورد اسنودن» بود در سال ۲۰۱۵
برنده جوایز متعددی از جمله جایزه اسکار بهترین
فیلم مستند شد.

اعضای شورای سینما پس از
وقفه ای  ۱۲ساله منصوب شدند
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«وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی»:

مصوبه جدید درباره گشت ارشاد
در راه است

ایسنا -وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد که
شورای عالی انقالب فرهنگی یک مصوبه درباره
گشت ارشاد در مرحله ابالغ دارد« .محمدمهدی
اسماعیلی» درباره لزوم اصالح روش های گشت
ارشاد ،اظهار کرد :این مساله می تواند مورد
بحث و نقد قرار بگیرد .در موضوعات روشی،
باب گفتوگو باز است .هر قانونی تا قانون
است ،همه باید تبعیت کنند ولی در عین حال
میتوان بررسی کرد  ،نقد و اصالح کرد این هیچ
ایرادی ندارد در این موضوع هم شورای عالی
انقالب فرهنگی در ماه های اخیر وارد کار شده
و مصوبات خوبی دارد و فکر می کنم با ابالغ
نهایی این مصوبات ،شیوه های جدیدی را در
این عرصه خواهیم داشت.
وی افزود :این موضوعات وانتقاداتی که در
گوشه و کنار شنیده می شود و حق هر کسی
هست را ما به رسمیت می شناسیم و هر ایرانی
نسبت به قوانین میتواند نقد داشته باشد و
بیان کند ،قانون تا قانون است باید اجرا شود
اما امکان جایگزینی داد در شورای عالی انقالب
فرهنگی ماههاست بررسی انجام شده به روش
ها ی جدیدی دست پیدا کردیم و در حال حاضر
تقریبا در مسیر ابالغ نهایی به نیروی انتظامی
است ،البته این موضوع ربطی به قضایای اخیر
نداشته است و در خرداد و تیر وزارت فرهنگ،
وزارت کشور ،نیروی انتظامی و سایر نهادهای
مرتبط بررسی های خود را انجام دادند .االن
یک مصوبه جدیدی در شورای عالی انقالب
فرهنگی در مسیر ابالغ است  .فکر می کنم با
این مصوبه ،بسیاری از این انتقادات و اشکاالت
موجود مرتفع می شود و ان شاء اهلل فضای
همدلی بیشتر را در اجرای قانون خواهیم داشت.
وی ادامه داد :این بحث که ما در روزهای اخیر
در گوشه و کنار کشور می بینیم ارتباط چندانی
با این موضوع ندارد این بحث چه ربطی به
خدشه به امنیت مردم یا وحدت ملی دارد؟ صدا
و سیما و روزنامه های ما تیتر می زنند نقد
می کنند مگر کسی با اینها مخالف است؟! هر
کسی می تواند حرف بزند و نقد کند قانون تا
زمانیکه قانون است برای همه الزم الرعایه است
و الزم االتباع است ،اما ما بسیاری از قوانین
را داشتیم که بعد از آسیب شناسی به نوع
جدیدی رسیدیم .
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به این
پرسش که آیا روش های گشت ارشاد اصالح
خواهد شد ،تاکید کرد :نگفتم روش گشت ارشاد
اصالح می شود .االن در پلیس این موضوع به
گشت امنیت اخالقی تغییر نام پیدا کرده است.
پلیس قانون خود را دارد که آن را اجرا می کند.
شورای عالی انقالب فرهنگی در شیوه های
نوینی به کار می گیرد تا حداکثر رضایت عمومی
را به همراه خواهد داشت.
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تدبیر یکروش؛ مسابقه در ابشگاه ،ریکاوری اب تیم میل!
رییس کمیته سازمان لیگ اعالم کرد :با توجه به اینکه لژیونرها تنها یک هفته قبل از جامجهانی به تیم ملی ملحق
میشوند قرار شد به غیر از هفته هفتم که روزهای نهم و دهم برگزار میشود ،هفته هشتم تا یازدهم در روزهای پنجشنبه
و جمعه برگزار شود و بازیکنان ملی پوش داخلی دو روز بعد از مسابق ه تیمشان در لیگ ،در کمپ تیم ملی با کادر
فنی برنامه ریکاوری و افزایش توان بدنی را انجام دهند و سه روز باقیمانده را به تمرینات باشگاهیشان ملحق شوند.

دریچه

این بانوی تهرانی  ٢٠٠نفر را از پای
چوبه دار نجات داده است

کسی که تاکنون باعث نجات جان  ٢٠٠نفر از چوبه
دار شده و همچنان بیسروصدا به فعالیتهای
انساندوستانهاش ادامه میدهد ،بانوی ٦٨ساله
و ساکن تهران است .فرخنده جبارزادگان اوایل
فعالیتهایش به کودکمجرمان ساکن تهران
اختصاص داشت ،کسانی که براثر خطای کودکی
مرتکب قتل غیرعمد شده و منتظر اجرای حکم بودند.
این بانو همه تالشش را میکرد تا از خانوادههای
اولیای دم برایشان رضایت بگیرد .بعد از مدتی
زندانیان بسیاری او را شناختند و برای آزادی از او
طلب کمک میکنند .یک جا بند نیست .مدام از
این خانه به آن خانه ،از این شهر به آن شهر میرود
تا شاید بتواند ناجی انسانی باشد که بر اثر حادثه،
اتفاق ،بگومگوی بچگانه ،خشم آنی و ...مرتکب
خطایی بزرگ شده که حاال قرار است تاوان آن را با
جانش بدهد.

مکث
چرخش  ۱۸۰درجهای فدراسیون بینالمللی جودو؛

روسیه از مسابقات جهانی
حذف شد

جودکاران روسیه و بالروس بهرغم اینکه پیشتر
مجوز حضور در رقابتهای جهانی  ۲۰۲۲را به عنوان
ورزشکار بیطرف دریافت کرده بودند ،از حضور در
رقابتهای جهانی تاجیکستان محروم شدند.
فدراسیون جهانی جودو در ماه مارس در تصمیم
مغایر با تصمیم سایر نهادهای ورزشی بینالمللی
ورزشی ،اعالم کرد که جودکاران روسیه و بالروس
میتوانند در تورنمنتها حاضر شوند اما تنها زیر
پرچم فدراسیون جهانی.
تصمیم فدراسیون جهانی جودو با انتقاد شدید
اوکراین مواجه شد؛ کشوری که جام جهانی جودو
در مغولستان که در ماه ژوئن برگزار شد را تحریم و
اعالم کرد که در صورت حضور ورزشکاران روسیه در
رقابتهای جهانی تاجیکستان در ماه اکتبر ،باز هم
تصمیم مشابهی اتخاذ خواهد کرد.
با این حال ،فدراسیون جهانی جودو روز چهارشنبه
در بیانیهای موضع خود را تغییر داد و اعالم کرد
که با توجه به شرایط بینالمللی کنونی ،به منظور
حصول اطمینان از امنیت همه ورزشکاران رشته
جودو ،تا ژوئن  ۲۰۲۳از حضور نمایندگان روسیه و
بالروس در رقابتهای بینالمللی ممانعت به عمل
خواهد آورد.
بهدنبال آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در
اوکراین در  ۲۴فوریه (پنجم اسفند  ،)۱۴۰۰نهادهای
بینالمللی ورزش به توصیه کمیته بینالمللی
المپیک ،تحریمهای گستردهای را علیه مسکو وضع
کرد.والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه احتماال
سرشناسترین جودکار مسکو است و فدراسیون
جهانی جودو در ماه مارس پوتین را از سمت ریاست
افتخاری این سازمان جهانی ،تعلیق کرد.

«دنیای هوادار» حواشی فوتبال ایران را بررسی میکند؛

ورزشی
ذره ی ن
ب�

از درخواست مرفاوی از فدراسیون تا زوج خطرناک تیمملی
حسن صانعیپور

اگر قرار باشد تیمملی فوتبال ایران در جامجهانی
قطر با نتایج نسبتا قابل قبولی قطر را ترک کند ،الزم
است عوامل دستاندکار فوتبال اعم از فدراسیون
و اصحاب رسانه و حتی هواداران میلیونی فوتبال
ایران با اتخاذ تصمیم درست و نپرداختن به حواشی
مخرب ،مقدمه حضور قدرتمند در جام جهانی را
فراهم سازند .با این مقدمه که فوتبال بدون حاشیه
جذاب و شدنی نیست ،نگاهی به حواشی چند روز
اخیر فوتبال ایران خواهیم انداخت:
درخواست مرفاوی از فدراسیون
صمد مرفاوی سرمربی تیمملی جوانان ایران در
سکوت خبری ،این تیم را به مرحله اصلی مسابقات
قهرمانی جوانان آسیا رساند .اینکه در هیاهوی جام
جهانی و حواشی چون خدمت سربازی بعضی از
بازیکنان ملیپوش ،به این رویداد کمتر پرداخته شد
در جای خود قابلبررسی بوده و قاعدتا اینمسئله از
همان کمتوجهی فوتبال ایران به فوتبال پایه نشات
میگیرد .با این حال مرفاوی که باید او را مظلومترین
مربی ایران بدانیم از مسئولین فدراسیون درخواست
کرده است؛ امکانات بیشتری در اختیار تیم ملی
جوانان قرار بگیرد .وی اظهار داشته است :هدف ما
این بود که ابتدا صعودمان را به جام جهانی قطعی
کنیم و سپس برای قهرمانی تالش کنیم .این هدف
ما است ولی با این امکانات و این شکل ،رسیدن
به این موضوع خیلی سخت است .باید تدارکات و
امکانات ما نسبت به دوره مقدماتی ،خیلی بهتر باشد
تا به چیزی که می خواهیم برسیم .انشاءاهلل که
برنامه ریزی کرده و خواسته هایمان را مطرح می
کنیم .امیدوارم مورد تأیید فدراسیون قرار بگیرد و
کار انجام شود.
تحریم فوتبال ایران و تاج
پرونده ویلموتس اندک اندک به مرحله حساس خود
نزدیک میشود .بدهی سنگین فوتبال ملی به این
مربی که دست بر قضا در دوره اول ریاست مهدی
تاج اتفاق افتاده با احتماالت زیادی روبرو شده
است .شاید این موضوع حتی به تحریم یا تعلیق
فوتبال ایران هم منجر شود .با این حال مهدی تاج
رییس فدراسیون فوتبال معتقد است :در نامه فیفا
سواالت متعددی وجود دارد .در آن آمده است؛ اگر
اعتراضی داریم اعالم کنیم و ما هم اعتراض خود
را نوشتیم .اعتراض ما این است که اساس پرونده
ویلموتس به دلیل تحریم ما بوده که نتوانستیم
به موقع پول را پرداخت کنیم .در شرح رای هم به
صراحت به این موضوع اشاره شده است ،همچنان
هم تحریم هستیم .و میخواهیم فیفا تحریم را
بردارد و پولهای ما را بدهد تا بتوانیم روند عادی
خود را طی کنیم.
زوج خطرناک تیمملی
حضور کیروش در راس کادر فنی تیم ملی ،ذهنیت
هوادار را به سمت فوتبال دفاعی معطوف کرده
است .با این حال حضور چند مهره تاثیرگذار مثل
مهدی طارمی و سردار آزمون در کنار جهانبخش نوید
تشکیل تیمی هجومی را به فوتبالدوستان میدهد.
سرمربی تیمملی نیز به این نکته اذعان نموده و بیان
داشته :مهاجمان خوبی داریم ولی مساله این است
که چگونه توپ را به آنها برسانیم .کیروش با داشتن
زوج سردار آزمون و مهدی طارمی در خط حمله ،این
صحبتها را با خیال راحت انجام میدهد و امیدوار
است که این دو بازیکن را در آمادهترین شکل ممکن

به قطر ببرد .نگرانی کیروش در مورد خط هافبک
تیمملی همان نکته است که در سالهای اخیر
گریبانگیر فوتبال باشگاهی ایران نیز شده است و
جز اندک باشگاهها که از بازیکنان خالق سود میبرند،
فوتبال ایران از داشتن بازیکن تاثیر گذار محروم شده
است .با این حال آمادگی فوقالعاده مهاجمان ایران
باعث امیدواری سرمربی در جام جهانی خواهد بود.
وضعیت عیسی آلکثیر
آل کثیر اعالم کرده است در ایران صرفا برای
پرسپولیس بازی خواهد کرد .بازیکن بدشانس
قرمزپوشان پایتخت که بازی در پرسپولیس را با
محرومیت و مصدومیت آغاز کرده است ،شرایط
سخت و تقریبا محالی برای بازگشت به ترکیب
پرسپولیس در فصل جدید دارد .مسئله مهم درمورد
آل کثیر که شاید مبتال به بسیاری از بازیکنان
شهرستانی باشد ،عدم کنترل آنان برای ورد به فوتبال
حرفهای است .بازیکن پرسپولیس که به علت شادی
بعد از گل با محرومیت  6ماهه روبرو شد ،که این
نکته نشان از کمآگاهی فوتبال ایران از بعضی از
مناسبات اجتماعی دارد ،بعد از مصدومیت در
حرکتی ناشیانه رضایت به جراحی زانو خود نداد تا در
مسیری فراموشی قرار بگیرد.
بندهای جذب بازیکنان
داستان بندهای بازیکنان جهت حضور در تیمملی
در زمان سرمربیگری اسکوچیچ ،فارغ از صحت یا
عم صحت آن حواشی زیادی را برای فوتبال ایران
بوجود آورد .اینکه گفته میشد سرمربی سابق به
تعداد اندکی از بازیکنان اعتقاد داشته و اینکه شایعه
شده بود عضویت در تیمی خاص آپشن حضور در
تیمملی است ،همان موضوع است که بیشتر از هر
چیزی به دراگان اسکوچیچ ضربه زد.دعوت از چند
بازیکن همچون رامین رضاییان ،امید ابراهیمی و
مرتضی پور علی گنجی از طرف کیروش که روزهای
نسبتا خوبی را در فوتبال سپری میکنند ،اما توسط
اسکوچیچ به تیم ملی دعوت نمی شدند و وجود
بنده های عجیب و غریبی که در فصول گذشته و
فصل اخیر در قراردادهای بعضی بازیکنان خارجی
دیده شده است ،مسایل هضم نشدنی فوتبال ایران
و نیزهزینه های سنگینی است که کمر فوتبال ایران
شکسته و آن را در سراشیبی سقوط انداخته است.
در خواست باشگاه استقالل از کمیته داوران
وضعیت داوری در فوتبال ایران نگرانکننده است.
داوران ایرانی یکدست و کم نقص داوری نمیکنند
و این موضوع در فصول اخیر اعتراضات زیادی را در
برداشته و به شایعههای ریز و درشتی نیز دامن زده

است .اظهارات فالن داور در مورد وضعیت داوری
ایران ،جدا از صحت و سقم آن ذهنیت فوتبالدوستان
را مکدر کرده است .باشگاه استقالل در همین راستا و
با توجه به چند اشتباه تاثیر گذار داوران در بازیهای
گذشته این تیم ،طی نامه ای از کمیته داوران
فدراسیون فوتبال خواسته است؛ از داوران باتجربه
برای بازی های این تیم استفاده نشود .از طرفی
باید اعتراف کرد که نبود VARدر فوتبال ایران که
از ضروریات فوتبال حرفهای است ،هجمه زیادی را
برداوران وارد کرده و کیفیت قضاوت آنان را تحت
الشعاع قرار داده است.
جنگ ستارهها برا ی حضور در جام جهانی
تیمملی فوتبال ایران در شرایطی در اردوی اتریش
به سر میبرد که در این اردو بیست و هفت بازیکن،
شامل شانزده لژیونر و یازده بازیکن لیگ داخلی زیر
نظر کیروش به فعالیت مشغول هستند تا در دو
بازی مقابل اروگوئه و سنگال به میدان بروند .رویکرد
سرمربی تیم ملی به استفاده از بازیکنان شاغل
در فوتبال خارج از ایران ،از طرفی شانس حضور
بازیکنان داخلی را به اندک رسانده و از طرفی چند
ستاره داخلی را برای حضور در لیست نهایی تیم
ملی و در نهایت ترکیب اصلی وارد جنگ پنهانی
کرده که می توان آن را جنگ ستارههای داخلی
برای حضور در جام جهانی تعبیر کرد .باید دید
در نهایت خط قرمز کیروش روی کدام بازیکن یا
بازیکنان کشیده شده و آیا در اردوی بعدی که شاید
اردوی نهایی تیم ملی باشد بازیکن جدیدی به لیست
کیروش اضافه خواهد شد؟
بدهیهای تمام نشدنی استقالل
پنجره استقالل به علت بدهی به میلیچ بازیکن سابق
این تیم بسته شد .پرونده آنده آ استراماچونی نیز
مراحل انتهایی خود را گذرانده و حکم نهایی به باشگاه
استقالل ابالغ شده است .طبق این حکم؛ باشگاه
استقالل باید مبلغی حدود یک میلیون و سیصد و
پنجاه هزار یورو به آندرهآ استراماچونی بپردازد .با این
حال خبر درستی از باشگاه استقالل درمورد چگونگی
پرداخت بده ی میلیچ و استراماچونی مخابره نشده
و معلوم نیست باشگاه استقالل چه برنامهای برای
پرداخت طلب این مربی ایتالیایی دارد و در صورت حل
نکردن این مساله ،باید در روزهای آینده شاهد بسته
شدن دوباره پنجره نقل و انتقاالت به دلیل پرونده
مطالبات استراماچونی بود .موضوعی که در آستانه
دریافت مجوز حرفهای میتواند فوتبال باشگاهی ایران
را تحت الشعاع قرار داده و همچون فصل گذشته
موجب حذف سرخابیها از لیگ قهرمانان آسیا شود.

ورزشی

ابزیهای تیم پرسپولیس در صورت محکومیت اسدبییگ سه بر صفر منیشود
باشگاه پرسپولیس به پرونده شکایت ذوبآهن از سینا اسدبیگی بازیکن کنونی سرخهای پایتخت ورود نکرده
است .باشگاه پرسپولیس میگوید این یک دعوا میان باشگاه دیگر و بازیکنی است که مدعی هستند با او قرارداد
دارند و تا زمانی که مرجع رسیدگی به این پرونده از پرسپولیس مدارکی را نخواهد در این دعوا دخالت نخواهد کرد.

داستان جلد

تکواندو و حلقهای که دیگر مفقوده نیست
فرهاد غالمعلی

کمتر از یکسال است که هادی ساعی
پرافتخارترین المپین کشورمان -سکان هدایتفدراسیون تکواندو را بدست گرفته است .در
این مدت مرد شماره یک تکواندو گامبهگام با
تغییر رویکرد در همه بخشهای فدراسیون بویژه
تیمهای ملی ،بارقه امید برای رسیدن به آیندهای
روشن را در دل اهالی این رشته احیا کرده است.
شناسایی تکواندوکاران جوان و آیندهدار از میان
نزدیک به  ۵۰۰۰ورزشکار را شاید بتوان اوج هنر
مدیریت ساعی در این مدت قلمداد کرد .بعد
از چند مرحله مسابقه انتخابی ،هوگوپوشانی با
میانگین سنی  ۲۰سال جواز حضور در اردوی
تیمملی بزرگساالن را بدست آوردند تا دست کادر
فنی برای برنامهریزی بازتر باشد.
اما ماموریت بعدی رییس جوان تکواندو ،نگاه
ویژه به مربیان با دانش ،فنی و قهرمانان با سابقه
و عنواندار گذشته برای حضور در تیمهای ملی
بود که به درستی به سرانجام رسید .در جریان
مسابقات نوجوانان و نونهاالن آسیا و جهان،
قهرمانی آسیا و بازیهای کشورهای اسالمی و
چندین و چند تورنمنت ،مجموعا بیش از ۴۰
مربی از شهرهای مختلف به کار گرفته شدند؛
مربیانی که در شهرستانها و سالنهای تمرین
نهچندان مجهز به سازندگی مشغول بوده و سبب
شد تا این انگیزه در آنها تقویت شود که اگر تالش
کنند ،بدونشک دیده میشوند .این یعنی همان
حلقه مفقوده تکواندو و پاشنه آشیلی که هدف
قرار گرقت و با وجود برخی نواقص و کاستیها،
در نهایت به سود تکواندو ختم شد .در این بین
باید به افتخارآفرینی نونهاالن و نوجوانان در هر دو
بخش دختران و پسران در قهرمانی جهان و آسیا
اشاره داشت که مشخص کرد در صورت داشتن
برنامهای مدون و اصولی ،میتوان به آیندهای
روشن برای این ورزش المپیکی امیدوار بود.
کسب عنوان نایبقهرمانی پسران در مسابقات
نوجوانان جهان با یک تیم  ۵نفره ،یعنی نیمی از
پتانسیل سایر تیمها بدونشک از اهمیت باالیی
برخوردار است.

تیمهای ملی در ادوار گذشته مسابقات جهانی
در رده نونهاالن و نوجوانان  ۱۰۷مدال طال ،نقره
و برنز در مجموع دختران و پسران کسب کرده
بودند ،از این تعداد تنها  ۵نفر (علیزاده ،مؤمن
زاده ،کرمی ،تاجیک و یعقوبی) به رده بزرگساالن
و کسب مدال رسیدند .حتی خسروی و اشکوریان
با در اختیار داشتن دو طالی المپیک جوانان و
جایگاه مناسب در رنکینگ المپیکی نادیده گرفته
شدند .این نکته آماری به خوبی ثابت میکند که
چقدر توجه به ردههای پایه برای ورزش کشور به
خصوص تکواندو اهمیت ویژه ای دارد.
همه این موارد لزوم اهمیتدادن به تیم امید
را بیش از گذشته نشان میدهد .البته تشکیل
تیم امید به تنهایی نمیتواند کارساز باشد .اینکه
نگاه نتیجهگرایی را از این تیم دور کرده و برای
آن برنامه داشت .مسابقات معتبر اعزام شده و
در فواصلی که لیگ برگزار نمیشود ،اردوها منظم
شکل گرفته و حتی میتوان مسابقات قارهای را
به همین تیم واگذار کرد تا نفرات آن با انگیزه باال
به مرور زمان با حضور در رقابتهای معتبر برای
رسیدن به ترکیب تیم ملی به شرایط الزم برسند.
تیمملی در سهماهه آخر سال میالدی ،۲۰۲۲
بازهم با حجم باالیی از مسابقات را پیشرو دارد،
مسابقات گرند پری منچستر ،مسابقات قهرمانی
جهان ،مرحله نهایی گرند پری و گرند اسلم را
پیشرو دارد که هر کدام از آنها اهمیت خاص
خود بر خودار است و میبایست استراتژی
تیم ملی برای حضور در هر یک از این
رقابتها که فاصله چندانی هم ندارند،
مشخص شود.
در پایان باید عنوان کنیم که تکواندو برای
رسیدن به آنچه در گذشتهای نهچندان دور بود ،نیاز
به زمان دارد ،تا المپیک نزدیک
به دو سال زمان در اختیار کادر
فنی و فدراسیون است که با
اجرایی برنامههای تیمملی
رسیدن به موفقیت در آن
با وجود پتانسیلی که در
اردوهای تیم ملی وجود
دارد ،دور از دسترس
نیست.

سوژه

یکی از اعضای کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال اروگوئه پاسخ داد؛

چرا ایران  -اروگوئه پشت درهای بسته برگزار میشود؟

تیم ملی فوتبال اروگوئه جمعه در دیداری
دوستانه در وین اتریش به مصاف تیم ملی
فوتبال ایران خواهد رفت.
نکته مهمی که این مسابقه خواهد داشت این
است که از آنجایی که فروش بلیت فعال نشده
است ،بازی پشت درهای بسته برگزار می شود.
آندریا النفرانکو ،یکی از اعضای کمیته اجرایی
فدراسیون فوتبال اروگوئه گفت :این بازی
توسط اتحادیه فوتبال اروگوئه برگزار نمیشود و
ما مسئول آن نیستیم .این تصمیم فدراسیون
فوتبال اروگوئه یا برگزارکنندگان بازی نیست اما
به اروگوئهایهایی که به وین می آیند بلیت
داده میشود .این تصمیم به خاطر ایران گرفته

شد .مسئوالن برگزاری از ایران خواستند درباره
این موضوع صحبت کنند و وقتی ما به اینجا
رسیدیم متوجه این موضوع شدیم که بازی
پشت درهای بسته است.
او ادامه داد :درخواستهایی از طرفداران فوتبال
در اروگوئه داشتیم که بلیت این بازی را بخرند
و بتوانند تیم ما را همراهی کنند و ما نیز تا
حد توان هر چقدر که بتوانیم به این هواداران
کمک می کنیم .حیف است که ما نتوانیم در
این بازی تماشاگران را داشته باشیم .بازی می
توانست با حضور تماشاگران ،بهتر و جذابتر
باشد.
همچنین خبرگزاری الدیارا اروگوئه در این باره
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درحاشیه

پیشبهسویثبات؛

با کمی تحقیق میتوان دریافت که فدراسیون
تکواندو ماههای سخت و پر ترافیکی را پشتسر
گذاشته است که از برگزاری چهار تورنمنت سطح
باال در روزهای پایانی سال  ۱۴۰۰آغاز شد و به
قهرمانی تیمهای پایه در مسابقات قارهای ختم
شد .نزدیک  ۱۲۳مدال شامل  ۵۷طال ۳۳ ،نقره و
 ۳۳برنز در همین مدت کوتاه کسب شد که اتفاق
تاریخی و فراموش نشدنی آن ایستادن بانوان ایران
اسالمی روی سکوی قهرمانی آسیا برای نخستین
بار بود آن در کره جنوبی مهد تکواندو جهان بود .در
این بین نتیجه کسب شده در مسابقات قهرمانی
آسیا در بخش مردان چندان باب میل اهالی این
رشته نبود که حق را نیز به کارشناسان امر باید
داد که تیم اعزامی ایراداتی هم داشت ،اما توجه
به عملکرد فنی تکتک ملیپوشان از یک سو و
روند خوب ورود جوانان با آتیه به تیمهای ملی و
رشد قابلتوجه همین جوانان در رنکینگ المپیکی
نشان میدهد که تیم ملی تکواندو ایران در بخش
مردان راه خود را پیدا کرده و در صورت رسیدن
به ثبات الزم میتواند روزهای خوب را نیز تجربه
کند که در این بین تثبیت کادر فنی و موافقت با
ادامه کار بیژن مقانلو به عنوان سرمربی تیمملی
مردان و همچنین سپردن دوباره تیمملی بانوان به
مینو مداح را میتوان اقدامی در جهت ایجاد این
ثبات دانست.
اما امیدوارکنندهترین بخش عملکرد ساعی
را میتوان ورود جوانان با آتیه به اردوی
تیمملی بزرگساالن برشمرد نفراتی که در
مسابقات قهرمانی جهان و آسیا موفق
به کسب مدال طال شده بودند ،بعد از
بازگشت به تهران از سوی مربیان تیم
ملی به اردوی آمادهسازی دعوت
شدند و این یعنی توجه
ویژه به چرخه آماده
سازی و البته مهمتر
از آن پشتوانهسازی،
نکتهای که در چند
سال اخیر مغفول
مانده بود .بدون
احتساب نتایج
سال ،۲۰۲۲

روزنامه

نوشت :این تصمیم توسط مقامات اتریش
گرفته شده است .این بازی در پی اتفاقات اخیر
ایران پشت درهای بسته برگزار میشود.
همچنین به گفته آندره آ النفرانکو ،عضو
شورای اجرایی اتحادیه فوتبال اروگوئه ،این
تصمیم توسط دولت اتریش گرفته شده است
و فدراسیون اروگوئه دخالتی در این تصمیم
نداشته است.
وی ادامه داد :زمانی که ما اینجا [اتریش] بودیم
متوجه موضوع شدیم .فکر کنم با بلیط هایی
که قرار است به ما بدهند ،بتوانیم با همه
هواداران اروگوئهایی که میخواهند به ورزشگاه
بروند بلیت بدهیم.
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در حاشیه مجمع عمومی هیات فوتبال استان
مازندران مطرح شد؛

توضیحات «تاج» درباره نامه اخیر
فیفا به فدراسیون فوتبال

مهدی تاج در رابطه با نامه فیفا به فدراسیون
فوتبال درباره پرداخت نشدن دستمزد ویلموتس
توضیحاتی ارائه داد.
«مهدی تاج»-رییس فدراسیون فوتبال -عصر
چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی هیات فوتبال
استان مازندران درباره نامه فیفا به فدراسیون
فوتبال مبنی بر پرداخت نشدن دستمزد ویلموتس
اظهار کرد :نامهای آمده که اگر اعتراضی به نتیجه
این پرونده داریم باید اعالم کنیم .اعتراضمان را
نوشتیم .اساس پرونده ویلموتس به خاطر تحریم
ما بود و این باعث شد نتوانیم پول را بدهیم.
در رای اعالم شده به صراحت این مساله اعالم
شده است .ما همچنان هم تحریم و خواهان این
هستیم فیفا تحریم را بردارد ،پولهای ما را بدهد
تا بتوانیم روند کارهایمان را طی کنیم.
او در رابطه با مجمع انتخاباتی استان مازندران
عنوان کرد :اتفاقات خوبی افتاد و کادر این مجمع
تکمیل شد .مجمع به توسعه نیاز داشت تا آقای
خلردی بتواند کار را بهتر پیش ببرد .سهم استان
مازندران بینظیر است و اکنون نزدیک به ۶۰
بازیکن لیگ برتری از این استان هستند .سهم
استان مازندران در همه ردههای ملی بسیار خوب
است .این استان برای ما اهمیت دارد و دوست
داریم رونق این استان در فوتبال بیشتر شود.
رییس فدراسیون فوتبال اضافه کرد :زحمات زیادی
در گذشته هم کشیده شده است و اعتقاد دارم
و برنامهریزی ساختاری و سخت افزاری هم در
مجموعه وجود داشته باشد .ورزشگاههای مناسب
یکی از مسائل سخت افزاری است که باید شرایط
فراهم شود .بحث دوم ساختمان هیات فوتبال
است که امروز کلنگش را خواهیم زد و من هم
برای این کار  ۲۰۰میلیون تومان کمک خواهم
کرد .اولین چراغ را فدراسیون روشن میکند .ما
به دنبال این هستیم به هیاتهای فوتبال از
نظری ساختاری کمک کنیم .از زمان دکتر دادکان
زمینهایی گرفته و به استانها داده شد.
او ادامه داد :برخی از ساختمانهای هیات فوتبال
هم ساخته شده است .آقای کفاشیان ،صفایی
فراهانی و عزیز محمدی در این راه کمک کردند و
من هم باید این راه را ادامه دهم .استان خوزستان
و استانهای دیگر در این رابطه مشکالت زیادی
دارند .انشاءاهلل از فردا برای ساخت ساختمان
هیات فوتبال در این استان شروع خواهند کرد و
قول دادهاند دو ساله آن را به اتمام برسانند.
تاج در رابطه با عملکرد هیات فوتبال استان
مازندران گفت :ارزیابی مثبتی داشتهام .اعتقادم
این است که دارد اتفاق خوبی میافتد .البته در
انتخاب مدیریت قبلی هم نقش داشتم و این
هشتمین مجمعی است که در استان برگزار
میشود و من حضور پیدا کردم .مدیریت قبلی
هم کارهای خوبی انجام داد و اکنون هم بسیار
امیدوارم اتفاقات خوبی برای استان رخ دهد.
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