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ســـردار
دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویـــژه
«علیرضـــا موحـــد دانـــش» از فرماندهـــان لشـــکر ۱۰سیدالشـــهداء
علیهالســـام که به مقام شـــامخ شـــهادت نائل گشـــت را گرامـــی میدارد
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محیط زیست
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

سدسازی ترکیه ،محیط زیست
ایران را میبلعد

یک فعال محیط زیست گفت :غبارخیزی کانونهای گرد و غبار
خارجی  ۴.۵برابر شدت غبارخیزی کانونهای داخلی است.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ ترکیه مدتهاست که سد سازی بر
رودهای دجله و فرات را آغاز کرده است؛ این رودها عالوه بر
تامین بخشی از منابع آبی کشور ما ،منابع آبی کشورهای عراق
و سوریه را نیز تامین میکنند .این کشور پروژههای ابر آبی
دیگری را در دستور کار دارد که چنانچه این طرحها متوقف
نشود ،میتواند بروز ریزگردها در ایران ،سوریه و عراق را تشدید
کند و همچنین موجب بروز بحرانهای آبی جدی در کشورمان
شود.یک کارشناس محیط زیست گفت :طبق آخرین آمارها ،کل
مساحت کانونهای داخلی گرد و غبار  ۳۵میلیون هکتار و مقدار
غبارخیزی آن  ۴میلیون تن برآورد شده است (در مقابل ۲۷۰
میلیون هکتار مساحت و  ۱۷۴میلیون تن غبارخیزی کانونهای
خارجی)؛ یعنی وسعت کانونهای گرد و غبار خارجی  ۸برابر
کل وسعت کانونهای داخلی ،شدت غبارخیزی کانونهای گرد
و غبار خارجی  ۴.۵برابر شدت غبارخیزی کانونهای داخلی و
مقدار غبارخیزی کانونهای خارجی  ۳۵برابر مقدار غبارخیزی
کانونهای داخلی است .نادری گفت :کشورهای همسایه مانند
ترکیه ،ترکمنستان ،سوریه ،عراق ،افغانستان ،امارات و عربستان
هر کدام با طرق ختلف کشور ما را متاثر میسازند ،در کنار
اینها ،سدسازیهای ترکیه نیز بر مساحت ،میزان و شدت این
کانونهای گرد و غبار که کل منطقه خصوصا ایران را متاثر
میکند ،افزوده است.
او گفت :ویسل اروغلو ،وزیر آب و جنگلداری ترکیه در سال ۱۳۹۶
اعالم کرد که تعداد  ۷۲۷سد تا کنون در ترکیه ساخته شده است
و با تکمیل سدهای در دست ساخت ،تعداد آنها در پنج سال
آینده (سال  )۱۴۰۲به  ۲برابر خواهد رسید و ساالنه میلیاردها
متر مکعب حقابه ایران در شمال غرب و غرب کشور را نادیده
میگیرد و نکته جالبتر اینکه با تایید اقدامات سازهای خود،
مسئولین ایرانی را نیز متهم به گزافه گویی و اظهار نظرهای
غیرکارشناسی میکنند .این فعال محیط زیست گفت :وظیف ه
دستگاههای حاکمیتی است که بر اساس کنوانسیون حقوق
بین الملل رودخانهها بر علیه سدسازیهای ترکیه شکایت
کنند؛ چراکه ترکیه فقط با احداث سد ایلیسو بر دجله و فرات
و همچنین کشور عراق با خشک شدن بیشتر تاثیرات منفی و
تولید ریزگردهای بیشتر را به دنبال خواهد داشت و ما باید از
قوانین بین المللی بر علیه این سدسازیها اقدام کنیم ،ترکیه
با انجام پروژههای آبی و تامین انرژی برق آبی برای خود حقابه
کشورهای ایران ،عراق و سوریه را نادیده گرفته است .نادری
گفت :باید بتوانیم با دیپلماسی فعال و با استفاده از قوانین
بینالمللی و همچنین وحدت در موضع گیری مشترک با
کشورهای عراق و سوریه در قبال ترکیه و در قالب جلسههای
مشترک با حضور نمایندگان همه این کشورها بتوانیم این
معضل را برطرف کنیم .برای ضمانت اجرایی پیدا کردن این
نتایج باید از سازمان ملل و یا نهادهای بینالمللی به عنوان عضو
ناظر در این نشستهای چند جانبه استفاده کنیم .پیش از این
نیز رئیس سازمان مدیریت بحران گفته بود ترکیه با احداث سد
باعث افزایش ریزگردها شده است و باید از قوانین بین المللی
استفاده کنیم تا این کشور حقابه ایران را تامین کند.

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت پمپ گستران پویا شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  34254و شناسه ملی
 10103114750به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
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سرمایه شرکت مقررگردید از مبلغ  15000.000.000لایر
منقسم به  300.000سهم بانام به ارزش 50.000ریالی
به مبلغ  100.000.000.000لایر منقسم به 2000.000
سهم بانام به ارزش 50.000ریالی از محل مطالبات
حال شده افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه
بدین شرح اصالح گردید.
شناسه آگهی1349160 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

نگاه اجمالی به مناطق آزاد؛

خبر
رسمقاهل

دروازههای واردات یا توسعه ارگانیک!
سارا نصرتی

همه ،منطقه آزاد را با آزادیهایش میشناسند با آزادیهایی
مثل سوار شدن خودروهای خارجی ،نپرداختن مالیات برای
فعالیت شرکتها و خرید کاال با قیمتهای بسیار پایین،
آنهم هر نوع کاالیی .ایجاد مناطق آزاد برای نخستینبار در
برنامه اول توسعه در دستور کار قرار گرفت و سهمنطقه آزاد
کیش ،قشم و چابهار در سال ۱۳۷۲و پس از آن سهمنطقه
آزاد اروند ،ارس و انزلی در سال  ۱۳۸۲و منطقه آزاد ماکو
در سال  ۱۳۸۹تاسیس شدند .این طرح در واقع یک
الگوبرداری از مناطق آزاد چین بود اما آنها برنامهریزی کردند
برای اینکه چگونه از مناطق آزاد انتقال سرمایه و تکنولوژی
به سرزمین ما در داشته باشند تا تعامل مثبت شکل بگیرد.
اما به گفته کارشناسان ،امروز در مناطق آزاد ما هیچ برنامه
اتصالی به داخل سرزمین وجود ندارد .هیچ سرریزی هم
ندارد .در منطقه پیرامون خود چون داخل حصار است و
توسعه ارگانیک تعریف نشده است .از این رو مناطق آزاد به
جای آنکه باعث توسعه شود ،مانع توسعه میشود .بررسی
عملکرد اين مناطق نشان میدهد به جز افزایش روز افزون
واردات ،این مناطق عایدی دیگری برای کشور نداشته
است .مناطق آزاد باید محلی باشد برای تولید بدوندغدغه
محصوالت داخلی و صادرات آنها در حالی که هماکنون
مناطق آزاد تبدیل به دروازه واردات کاالهای خارجی
گشتهاند و در این مناطق بجای کارگاههای تولیدی تنها
مجتمعهای تجاری لوکس در حال احداث است .بومیان
مناطق آزاد نهتنها تا به حال سودی از آزاد شدن منطقه
خود نبردهاند بلکه هر روز شاهد ثروتمند شدن قاچاقچیانی
هستند که از این مناطق بهعنوان باراندازی برای واردات
کاالی قاچاق به سرزمین اصلی استفاده میکنند .ساز و
کار قاچاق در مناطق آزاد چنان پیچیده و درهم تنیده است
که کام ًال نشان میدهد که با برنامهریزی در حال اجراست.
حال پرسشی که مطرح میشود این است که آیا در ورود
و خروج کاال در مناطق آزاد خأل قانونی منجر به ایجاد
زمینههای قاچاق میشود؟ واضح است که خال قانونی
در حوزه قاچاق در مناطق آزاد وجود ندارد .بلکه عدم
انجام مناسب وظایف قانونی گمرک در بازرسی و کنترل
خروجیهای مناطق آزاد به سایر مناطق کشور موجب ورود
کاالهای قاچاق به کشور را فراهم میسازد که ضرورت توجه
گمرک به این موضوع و استقرار در خروجیهای مناطق آزاد
جهت انجام وظایف قانونی را خاطرنشان میکند .انتقاد
برخی از کارشناسان از عملکرد مناطق آزاد حاکی از آن است
که اهداف پیشبینی شده برای این مناطق محقق نشده
است .حال این سوال مطرح میشود که آیا اهداف مربوط
به تاسیس این مناطق نظیر رشد و توسعه اقتصادی ،رشد

صادرات ،سرمایهگذاری ،حضور فعال در بازارهای منطقه ای
و جهانی ،اشتغال جوانان و ...تاکنون محقق شدهاند؟ در
پاسخ باید خاطرنشان کرد که «عدم توجه به تولید بهعنوان
محور اصلی توسعه تجارت»« ،انتخاب نقطه جغرافیایی
نامناسب و نبود زیرساختهای الزم»« ،عدم وجود نگاه
استراتژیک و کالن به موضوع» و «ابهامات موجود در
قوانین و خألهای قانونی» عواملی هستند که میتوان
از آن بهعنوان علت شکست ایران در بهرهگیری از منافع
مناطق مذکور یاد کرد .هر چند مناطق آزاد در دنیا با رویکرد
هایی همچون توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری
خارجی ایجاد شده است اما این روزها عملکرد این مناطق
در ایران محلی است برای مناقشه مخالفان و موافقان.
بسیاری افراد مناطق آزاد را ،متحولکننده اقتصاد قلمداد
میکنند و عدهای نیز توسعه چنین مناطقی را آسیبزا
میدانند .دلیل موافقان مناطق آزاد برای موافقت با
شکلگیری این مناطق ،تحقق سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی ،انتقال فناوریهای پیشرفته ،تسهیل تولید و
صادرات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج
و حل بخش عمدهای از مشکل بیکاری منطقه است .در
مقابل بسیاری از اقتصاددانان نیز با گسترش این مناطق
به دالیلی همچون افزایش فاصله طبقاتی ،افزایش مناطقی
بدونزیرساخت و فناوری الزم ،ضروری نبودن بررسی این
موضوع در مجلس ،خیانت به اقتصاد ملی ،تلف شدن
وقت کشور ،افزایش مبادی ورودی کشور ،تشدید قاچاق
و افزایش شکاف طبقاتی میان بومیان محل ،مخالفت
میکنند و معتقدند کارنامه اینگونه مناطق ضعیف و
غیرقابلدفاع است .بیتردید میتوان نظر منتقدان فعالیت
مناطق آزاد را نیز تایید کرد که اگرچه روزگاری قرار بود

این مناطق «محور توسعه عمرانی و رفاهی» و «سکوی
تولید و صادرات» باشند ،اما امروز مبدل به گلوگاهی برای
«رونق واردات»« ،تأسیس شرکتهای صوری به مقصود
فرار مالیاتی» و «تسهیل قاچاق کاال و ارز» و انواع رانت
شدهاند .یقینا امروز ،مناطق آزاد هفتگانه ایران به گواهی
اقتصاددانان ،مهمترین بستر قاچاق کاال در ایران است.
با توجه به ساختار اداری پیچیده در مناطق آزاد ،عدم
شفافیت عملکرد در مناطق و عدم نظارت دستگاههای
نظارتی بر آن (به دلیل خالء قانونی و یا سستی نهادهای
نظارتی) ،هر چند یک بار خبری در مورد فسادی بزرگ در
این مناطق به گوش میرسد .این صرفا اخباری هستند که
کشف و رسانهای شدهاند و تخلفات دیگر نیز محتمل است.
بطور کلی تصمیمات نادرست جهت ایجاد منطقه آزاد ،یکی
از عوامل دور ماندن این مناطق از اهداف خود میباشند.
جهت ایجاد مناطق آزاد ،بایستی به مواردی نظیر بازار
هدف ،کشورهای مجاور و انگیزههای سرمایهگذاران داخلی
و خارجی توجه نمود .صرف توجه به حوزه مسئولیت ،حوزه
استحفاظی و حوزه انتخابی ،خود مشکالت را مضاعف
میکند .لذا جهت افزایش مناطق آزاد ،بایستی طرح جامعی
توسط مسئوالن تدوین گردد که طی آن ،هدف از ایجاد
منطقه آزاد ،اصالح مناطق آزاد فعلی ،حذف مناطق فاقد
توجیه،اصالح قوانین و مقررات ،ایجاد زیرساخت الزم برای
مناطق جدید ،ایجاد مرحله به مرحله مناطق و نظارت بر
روی هر یک از شاخصها و اهداف تعیین شده در بازههای
مشخص ،مسئولیت هر یک از دستگاهها ،تخمین درآمد و
عدمالنفع دولت ،و مواردی از این دست دقیقا تعیین شده
باشد .اتخاذ تصمیمات مقطعی و منطقهای برای حوزههای
انتخابی ،غیر کارشناسی بوده و در سطح کالن به اقتصاد
کشور آسیب خواهد زد.

نقل قول
«معاون بهداشت وزارت بهداشت» :

ســرعت سرایت  BA۵بیشــتر از امیکرون؛ یک بیمار  ۱۸نفر را مبتال میکند
معاون بهداشت وزارت بهداشت ،در ارتباط با قدرت
سرایت زیرسویه جدید امیکرون و همچنین روند بیماری
کرونا در کشور ،توضیحاتی ارائه داد« .کمال حیدری»
روز گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی صبح بخیر
ایران ،گفت :زیرسویه های جدید اومیکرون به سرعت
در حال انتشار هستند ،به طوری در آمریکا و اروپا شاهد
سرعت سرایت بیماری هستیم .وی با اشاره به کاهش
حساسیت نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی و
افزایش ترددها در سطح دنیا ،افزود :سرعت سرایت
زیرسویه  BA۵خیلی بیشتر از اومیکرون است ،اما
قدرت بیماری زایی آن کمتر است .گفته میشود سرعت

سرایت زیرسویه جدید  ۱.۵برابر اومیکرون است .معاون
بهداشت وزارت بهداشت به وضعیت بیماری در منطقه
اشاره کرد و گفت :هم اکنون بیماری در کشورهای
اطراف ما به سرعت در حال افزایش است .به طوری که
در امارات متحده عربی ،عربستان ،قطر ،کویت ،ترکیه و
پاکستان ،شاهد افزایش موارد ابتالء هستیم .سرعت
سرایت زیرسویه جدید به گونهای است که گفته میشود
یک فرد مبتال میتواند  ۱۸نفر را درگیر کند .معاون
بهداشت وزارت بهداشت ،در پایان با اشاره به سرعت
سرایت سویه جدید ،بر اهمیت تزریق واکسن و رعایت
پروتکلهای بهداشتی در جامعه تاکید کرد.

اجتماعی
در�ه ش
ورز�
یچ

«امام خمینی»(ره) :غدیر خم  ،عیدی است که مال مستضعفان است ،عید محرومان است ،عید
مظلومان جهان است،عیدی است که خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله
برای اجرای مقاصد الهی و ادامه تبلیغات و ادامه راه انبیا ،حضرت امیرعلیه السالم را منصوب فرمودند.

حال خراب فوتبال ایران در راه جامجهانی؛

سید فرشاد فیضآبادی

اگر فدراسیون فوتبال «غرور» و «تعصب» داشت ،شاید حال
امروز فوتبال ما بهتر بود.
در رمانهای قرن هجدهام همیشه عاشقانههای تکراری و
سانتیمانتالیسم داستان توی ذوق میزند .در زمانهای که
همیشه شخصیتها سیاهوسفید بودهاند« ،جین آستن»
در آن زمان با خلق شخصیتهای چند بعدی و خاکستری
و تسلطش بر واقعیت جامعه ،توانست روایتکننده
شخصیتهایی شود که نه قهرمان بودند و نه پاک و منزه
اما خوانندگان ،کامال داستانی زمینی و قابلباور را نظاره
میکردند .مانند این جمالت که شاید حقیقتی در آن نهفته
است که جای دیگری نمی توان آن را پیدا کرد« :تعداد
آدمهایی که من ً
واقعا دوستشان داشته باشم زیاد نیست،
تعداد کسانی که نظر خوبی دربارهشان دارم از آن هم کمتر
است .من هرچه بیشتر دنیا را میشناسم از آن ناراضیتر
میشوم .هر روز که میگذرد بیشتر معتقد میشوم که آدمها
شخصیت ناپایداری دارند و نمیشود روی ظواهر لیاقت یا
فهم و شعورشان حساب کرد…»اما شاید دور نباشد در
خبرهای ورزشی از زبان یکمدیر فدراسیون ،یک سرمربی
اخراجی و حتی یک بازیکن تیمملی بشنویم .جایی که دیگر
زمان برای جبران باقی نمانده است .در موقعیتی که حسرت
روزهایی خورده شود که با غرور و بیتعصبی به باد رفت.
«قطر» سزاوار بهترین هاست
«قطر» سزاوار بهترین هاست؛ جملهای که روح یک کشور
را تغییر داد .این جمله را شاید قطریها  2دسامبر  2010در
زوریخ بعد از رأیگیری در مورد میزبان جام جهانی 2020
دوباره تکرار کردند .از همان روز به بعد قطریها دست به
ساختن رویاهاشان زدند .از ساخت استادیومهای ورزشی
با استانداردهای درجهیک جهانی بگیرید تا بکارگیری از
افسانههای فوتبال دنیا برای رشد دانش فنی-فوتبالی قطر.
شاید قطریها عاشق فوتبال نباشند ،شاید سالهای سال
در کوچهپسکوچههای قطر ستاره ای پرورش نیافته ،شاید
روشنترین دلیل برای میزبانی جام جهانی اقتصادی باشد
و ایدههای خالقانه کار خود قطریها نباشد ،اما تفکر رو به
جلو ،پیشرفتخواهی و استفاده درست از منابع بدون شک
کار خود قطر است .یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان در
زمینه گاز و نفت که قبل از ظهور صنعت بنزین ،یک کشور
بر پایه صید مروارید بود ،در حال حاضر بزرگترین صادرکننده
گاز مایع (ال.ان.جی) در جهان است که تنها  300هزار نفر

در تمنای «غرور» و «تعصب»

مردم بومی در آن زندگی میکنند و اکثریت جمعیت آنجا
را مهاجران تشکیل میدهند .حال بنظر در آمادهترین حالت
ممکن برای برگزاری جام جهانی  ،2022با شور و اشتیاق
منتظر صدای اولین سوت شروع مسابقه است.
اسکوچیچ یا کیروش؟!
در این بین اما تیمملی کشور عزیزمان ایران دچار
سردرگمیها و بی تدبیریهای تعجبآور است .تیمی
متشکل از نسل طالیی که سالها صیغل خورده تا در
میدانهای بزرگ بتواند با نمایشهای چشمگیر قلب مردم
را خشنود کند .تیمملی حال حاضر کشورمان برای بدست
آوردن این جایگاه کمتالش نکرده است .خوشاقبالی بوده
یا نه ،از بحرانهای قبل از راهیابی به جام جهانی عبور
کردهایم و حال باید به کیفیت آمادگی خود ،روز به روز
بیافزائیم .اما نه رئیس فدراسیون داریم ،نه بر سر کسی برای
ریاست یک دل هستیم و از آن مهمتر این روزها با سرمربی
تیمملی هم مشکالت عمدهای داریم .برخی نداشتن
بازیهای دوستانه را تقصیر اسکوچیچ می اندازند و مسرانه
بر این باورند که اگر تا اینجای مسیر هم رسیدیم شانس
یارمان بوده و یا ثمره خالقیت خود بازیکنان است .برخی از
برگشتن کارلوس کیروش خبر میدهند تا جلوی انگلیس

و امریکا با نتیجه کمتری شکست بخوریم! از تحلیلهای
دیگر هم این است که آنها میترسند اسکوچیچ برود.
میپرسیم چرا؟ میگویند چون دالل است و اگر کیروش با
آن دبدبه و کبکبه بیاید ،نصف این لیست بازیکنان را خط
میزند! آرزوی موفقیت حال این تیم آشفته را با وضعیت
تیمهای حاضر در جام جهانی مقایسه نکنید .حتی کمی
هم حق بدهید .بسیاری از مدیران تاثیرگزار در ورزش کشور
خیال میکنند اگر بذری را بکارند ،چند وقت بعد و در
زمان گل دادن آن بذر دیگر در جایگاه مدیریت نیستند
که همه این نتیجه را از تالش آنها ببینند .تیمهای دیگر
درگیر مسائل روانشناسی و تحلیلهای نفر به نفر بازیکنان
تیمهای مختلف هستند ،اما فوتبال ما دچاربی برنامگی و
چند دسته شدن بازیکنان است .همین امروز هم دیر است،
و به قول فردوسی پور :موضوعات قبل از بدیهیات را هم
هنوز انجام نداده ایم یا در آن ضعف داریم .به هر حال با
همهی این اوصاف ،کی دلش میخواهد تیمملی کشورمان
در بزرگترین رویداد ورزشی جهان ،زیر ذرهبین چشم میلیون
ها تماشاگرموفق نباشد؟ چه با تغییر کادرفنی چه بدون
تغییر ،آرزوی ورزش دوستان نمایش جذابترین رقابتها
از تیمملی فوتبال ایران است.

گزارش

سرنوشت تلخ یک سهام با ارزش

ارزش واقعی سهام عدالت درحالی رو به نزول است
که پرتفوی آن از چند سهام با ارزش تشکیل شده
است اما هرکدام از این سهمها تحت تاثیر روزهای
قرمز بازار سرمایه از ارج و قرب افتادهاند و همانند
گذشته نه چندان دور ،ارزشی ندارند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا ،سهام
عدالت همان دارایی که از سوی مسئوالن با ارزش
خوانده میشود و حدود  ۴۹میلیون مشمول دارد ،پس
از آزادسازی در سال  ۱۳۹۹روزهای پر فراز و نشیبی را
پشت سر گذاشته و ارزش واقعی آن که طی دو سال
گذشته ،از  ۲۰میلیون تومان نیز فراتر رفته بود تا
کمتر از  ۱۰میلیون تومان نیز کاهش یافته است .بر
این اساس ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه
یک میلیون تومانی در  ۲۰اسفندماه سال ۱۸ ،۱۳۹۹
میلیون و  ۷۸۰هزار تومان قیمت داشت ،در حالی
که قیمت این سهام در  ۱۶تیرماه سال  ۱۴۰۰تا ۱۴
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان کاهش یافته بود .سهامی
که در روزهای نخستین آزادسازی سهام عدالت یعنی
ت ماه و خرداد ماه سال  ۱۳۹۹بیش از ۲۰
اردیبهش 
میلیون تومان قیمت داشت .در این راستا ،در یازدهم
مهرماه سال گذشته ارزش واقعی سهام عدالت با
ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی بیش از  ۱۲میلیون و
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نقل قول

«رئیس سازمان تامین اجتماعی»:

از تحقیق و تفحص شستا استقبال
میکنیم ،اما باج نمیدهیم!

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در واکنش به طرح اخیر
مجلس اعالم کرد که ،از تحقیق و تفحص شستا استقبال
میکنیم تا شفافیت و فسادستیزی برقرار شود« .میرهاشم
موسوی» گفت :ما از طرح تحقیق و تفحص شستا کامال
استقبال میکنیم .البته تا به امروز مراجعهای از طرف
کسانی که موضوع را پیش کشیدند صورت نگرفته است .اما
به دلیل وجود اراد ه برای مبارزه با فساد و همچنین تقویت
شفافیت از طرح تحقیق و تفحص استقبال میکنیم.
در تحقیق و تفحص شستا باج نمیدهیم!
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد :آماده
همکاری با نهادهای نظارتی و مجلس هستیم .اما به هیچ
عنوان زیر بار فشار و باجخواهی نخواهیم رفت .فشار و
باج خواهی در شرایط مختلف و در دورههای قبلی وجود
داشته است .عمدتا نیز با هدف دخالت در انتصابات اتفاق
افتاده اما در حال حاضر این فشارهاغ جواب نمیدهد.
در دولتهای مختلف با گرایشات مختلف همیشه از
این بحثها شنیده شده اما در حال حاضر ما از تحقیق و
تفحص شستا در جهت تقویت شفافیت در مجموعه تامین
اجتماعی استقبال میکنیم.
 ۷۲مدیر جایگزین شدند
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به انتصابات
جدید بیان کرد :از  ۱۰۲مدیر تامین اجتماعی در سراسر
کشور  ۷۲نفر جایگزین شدند ۹۰ .درصد انتصابات درون
سازما ن بود و  ۳۰نفر نیز ابقا شدند .با کسی عهد اخوت
نبستهایم ،در برخی موارد انتصابات عدهای حتی فیک نیوز
ساختند .خط قرمز ما همین است که با قبلیها و بعدیها
عهد اخوتی نبستهایم.
چرا شستا بسته شد؟
این مقام مسئول که با «تجارت نیوز» گفتگو می کرد ،گفت:
موضوع بسته شدن نماد شستا نیز مربوط به ثبت افزایش
سرمایه بود .به دلیل اینکه رقم این افزایش سرمایه ،بزرگ
بود الجرم نماد هم برای مدتی بسته شد .این اتفاقات
مخصوص بازار سرمایه بوده و در جهت حفظ سرمایه و
جلوگیری از آسیب به سهامداران رقم میخورد .این تصمیم
در جهت حفظ منافع سهامداران و همچنین جلوگیری از
برهم خوردن تعادل بازار اتخاذ شده بود .در حال حاضر نیز
نماد شستا باز است.

خبر
زمان دقیق واریز یارانه تیر اعالم شد؛

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

 ۵۰۰هزار تومان و در  ۲۸آبان ماه حدود  ۱۱میلیون
و  ۵۰۰هزار تومان قیمت داشت .اما روند نزولی در
بورس باعث کاهش این ارزش شد .به طوریکه ارزش
واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی
در  ۲۹بهمن ماه سال گذشته ۱۰ ،میلیون و  ۳۵۱هزار
تومان قیمت داشت .اما در نهم فروردین ماه سال
جدید ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه ۴۹۲
هزار تومانی  ۱۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان بود که با
توجه به صعود بازار ،در اواخر فروردین این رقم به
حدود  ۱۲میلیون و  ۲۷۵هزار تومان رسید .تا ۱۸
اردیبهشت افزایش ارزش سهام عدالت ادامه داشت و
به  ۱۲میلیون و  ۷۶۳هزار تومان هم رسید.
اما دوباره روزهای پرنوسان بازار روی ارزش سهام
عدالت نیز تاثیر گذاشت و در  ۱۰خردادماه ،ارزش
واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی،
 ۱۲میلیون و  ۵۸۰هزار تومان و در چهارم تیرماه
نیز حدود  ۱۲میلیون و  ۴۸۹هزار تومان بود .بر این
اساس چراغهای قرمز بورس بر سهام عدالت نیز سایه
انداخته و ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه
 ۴۹۲هزار تومانی حتی نسبت به حدود  ۲۰روز قبل
باز هم کاهش داشته و به  ۱۲میلیون و  ۱۲۸هزار
تومان رسیده است .البته همه این مباحث درحالی

روزنامه

مطرح می شود که امکان فروش این سهام برای
مشموالن وجود ندارد و این افراد همچنان باید منتظر
تصمیم مسئوالن برای تعیین تکلیف سهام عدالت
باشند .این توقف فروش نیز از اواسط سال  ۱۳۹۹و
پس از سقوط تاریخی بورس آغاز شد و همچنان هم
با وجود وعدههای زیاد چه در دولت قبل و چه در
دولت فعلی درمورد تعیین تکلیف سهام عدالت ،ادامه
دارد .بر اساس این گزارش ،پس از آزادسازی سهام
عدالت ،مشموالن این سهام که روش مستقیم را برای
مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند ،میتوانند با
مراجعه به سامانه  www.samanese.irارزش واقعی
سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.

تکلیف یارانه جاماندگان
چه میشود؟

سازمان هدفمندی یارانهها از واریز یارانه معیشتی
تیرماه در روز سهشنبه  ۲۱تیر خبر داد .سازمان
هدفمندی یارانهها اعالم کرد که یارانه معیشتی ۳۰۰
و  ۴۰۰هزارتومانی امروز -سهشنبه  ۲۱تیرماه -به حساب
سرپرستان خانوار واریز میشود .پرداخت مبالغ نقدی از
اردیبهشت ماه امسال تغییر رویه داده است .بهطوری
که تا پیش از این در دهم هر ماه یارانه معیشتی  ۵۵تا
 ۲۰۵هزار تومانی و در بیستم نیز مبلغ نقدی  ۴۵هزار و
 ۵۰۰تومانی به حساب سپرستان خانوار واریز میشد .با
اقدام دولت در حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از واردات کاالی
اساسی ،تبدیل به یک مورد با مبلغ متغیر بین  ۳۰۰تا
 ۴۰۰هزار تومان به ازای هر یک از اعضای خانوار شده
است .یارانه قبال برای حدود  ۷۸میلیون نفر اختصاص
پیدا میکرد .در طرح جدید با حذف یک دهک ،پرداخت
برای  ۹دهک ادامه پیدا کرده است .برای سه دهک اول
مبلغ  ۴۰۰هزار تومان و شش دهک دیگر  ۳۰هزار تومان
پرداخت میشود .دولت در هر ماه حدود  ۲۳هزار میلیارد
تومان بابت پرداخت نقدی جدید هزینه پرداخت میکند.
این در حالی است که طبق قانون بودجه  ۱۴۰۱پرداخت
باید به صورت کاالبرگ باشد .اما این موضوع هنوز نهایی
نشده و فعال پرداخت نقدی ادامه دارد .در این میان،
سازمان هدفمندی یارانهها هنوز زمان قابل برداشت
شدن یارانه جاماندگان را اعالم نکرده است.

روزنامه
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ارزفاقدصورتحسابخریدمعتبریافاقدمجوزورودتوسطاشخاصیغیر
عرضه،حملیانگهداری ِ
اعتباری دارای مجوزازبانک مرکزی ،قاچاق ارزمحسوب میشود.
ازصرافی ،بانک یا موسسه مالی
ِ
معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه

گزارش

«مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان البرز» خبر داد:

تخصیص  ۳۵۰۰میلیارد ریال

تسهیالت حمایت از اشتغال در استان
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان البرز با
تبریک عید سعید قربان ،از برنامه های حمایتی
تسهیالت اشتغال زا در دبیرخانه کارگروه اشتغال
استان در قالب حمایت از مشاغل خانگی ،اشتغال
پایدار روستایی و عشایری و همچنین تسهيالت
اشتغالزايي بند الف تبصره  ۱۸قانون بودجه سنواتي
خبر داد.
«عبداهلل دارایی» با اعالم اعتبارات تخصیص یافته سال
 ۱۴۰۱در خصوص حمایت تسهیالتی از مشاغل خانگی،
اشتغال پایدار روستایی و عشایری و اشتغالزايي بند
الف تبصره  ۱۸قانون بودجه سنواتي در قالب بسته
جامع اشتغال که از سوی معاونت اشتغال این اداره
کل منتشر شده است ،گفت :در راستای حمایت دولت
مردمی حضرت آیت اهلل رییسی و وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی طرح های اشتغال زا ،اداره کل تعاون
و رفاه اجتماعی استان البرز از طرح های تولیدی و
کسب و کار در بخش های مختلف اقتصادی صنعتی،
کشاورزی و خدمات در قالب اعطای تسهیالت
اشتغالزا حمایت خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به اعتبار  ۹۷۵میلیارد ریالی
تخصیص یافته به مشاغل خانگی گفت :کلیه
متقاضیان فعالیت در حوزه کسب و کار و مشاغل
خانگی استان البرز با ثبت نام در سامانه مشاغل
خانگی به آدرس  mkh.mcls.gov.irو یا درگاه ملی
مجوزها می توانند نسبت اخذ مجوز حداکثر در  ۳روز
و تقاضای تسهیالت مشاغل خانگی اقدام کنند .حتی
اگر کسانی که فاقد گواهی مهارت هستند نیز می
توانند از این طرح استفاده کنند .متقاضیان می توانند
در بیش از پانصد رشته ثبت و مجوز محور با گرایش
های متنوع ثبت نام و از تسهیالت کم بهره چهار
درصد توسط بانک های عامل به متقاضیان مستقل
و پشتیبان با معرفینامه اداره کل تعاون کار و رفاه
اجتماعی استان حداقل  ۵۰۰و حداکثر  ۵۰۰۰میلیون
لایر بهره مند شوند.
رییس شورای هماهنگی دستگاه های اجرایی تابعه
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه
از اختصاص اعتبار  ۶۵۰میلیارد ریالی برای متقاضیان
تسهیالت اشتغال روستایی در استان البرز خبر داد
و خاطر نشان شد :متقاضیان فعالیت در رسته های
اولویت دار شغلی در روستاها و مناطق عشایری
استان البرز با ثبت نام در سامانه کارا به آدرس kara.
 mcls.gov.irمی توانند نسبت به تقاضای تسهیالت
بمنظور حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی
و عشایری اقدام کنند .اعطای تسهيالت با سود شش
درصد توسط بانك هاي عامل و به ازاي ايجاد هر نفر
اشتغال بیمه شده  ۱۵۰۰ميليون لایر و ايام تنفس
مناسب براي بازپرداخت تسهيالت خواهد بود .عبداهلل
دارایی همچنین با اشاره به لزوم حمایت از طرح های
اشتغال زا از طرح های تولیدی و کسب و کار در
بخش های مختلف اقتصادی صنعتی ،کشاورزی و
خدمات در قالب اعطای تسهیالت اشتغالزايي بند الف
تبصره  ۱۸قانون بودجه سنواتي و پیش بینی اعتبار
 ۲۰۰۰میلیارد ریالی برای صاحبان صنایع و واحدهای
تولیدی خبر داد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز خاطر
نشان شد :کلیه متقاضیان فعالیت در رسته های
اولویت دار شغلی در استان البرز با ثبت نام در
سامانه کارا به آدرس  kara.mcls.gov.ir-bt18می
توانند نسبت به تقاضای تسهیالت به منظور ایجاد،
توسعه و تکمیل کسب و کار و اشتغال ناشی از آن
در سطح استان اقدام نمایند .اختصاص تسهيالت
براي طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي باالي
 ۳۰درصد و اختصاص تسهيالت ايجادي صرفا براي
طرح هاي دانش بنيان و پيشران از ویزگی های این
خدمات خواهد بود.

البـــرز

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

ی�دداشت

در نشست مشترک سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
و مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) چه گذشت؟
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز اعالم
کرد که طرح های پژوهشی مطابق با نیازهای بخش
کشاورزی استان با همکاری مرکز آموزش عالی
امام خمینی (ره) در این استان گسترش می یابد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از روابط عمومی
سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ،روز گذشته
نشست مشترک بررسی همکاری های فی مابین
سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و مرکز آموزش
عالی امام خمینی (ره) ،با حضور سرپرست سازمان،
رئیس مرکز و معاونین  ۲مجموعه در دفتر ریاست
سازمان برگزارشد.
«عبدالرضا روشن نژاد» -سرپرست سازمان جهاد
کشاورزی استان البرز -در این نشست ،از اعالم
آمادگی سازمان جهت همکاری با مرکز آموزش عالی
امام خمینی (ره) در معرفی و اجرای طرح های
پژوهشی مسئله محور به منظور تقویت کشاورزی
دانش بنیان و مطابق با نیازهای بخش کشاورزی
استان خبر داد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با
اشاره به ضرورت احصای نیازهای پژوهشی سازمان و
معرفی طرح های پیشنهادی ،به استفاده از ظرفیت
های مرکز برای تدوین بسته های آموزشی کارآفرینی
برای متقاضیان احداث گلخانه و سایر مشاغل در
بخش کشاورزی بر اساس اطلس کسب و کارهای

بخش کشاورزی و سایر طرح های اولویت دار
سازمان تأکید کرد.دکتر «میر رحیمی» -رییس مرکز
آموزش عالی امام خمینی (ره) -نیز در این نشست
با اشاره به مأموریتهای این مرکز در خصوص
توانمندی سازی منابع انسانی ،ارتقای سطح دانش و
مهارت های کشاورزی و تدوین و اجرای برنامه های
آموزشی و مهارتی ،به ضرورت اجرای طرح مهارت

آموزی کسب و کارهای نوپای کشاورزی در این مرکز
در راستای تحقق شعار سال و افزایش بهره وری
خبر داد و افزود :اجرای این طرح فرصت خوبی برای
دانش آموختگان رشتههای کشاورزی است که با
حضور در فضای عملیاتی کسب و کارها ،مهارتهای
واقعی برای اشتغال و کارآفرینی و حضور موثر در
بخش را فرا گیرند.

آگهی ابالغ صورتمجلس عدمقابلیت افراز پالک  ۱۰۲۱۲فرعی از  ۱۵۶اصلی
سند مالکیت شش دانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی بشماره  ۱۰۲۱۲فرعی از  ۱۵۶اصلی قطعه سه تفکیکی مفروز و مجزی شده از  ۲۶۴۱فرعی از
اصلی مذکور بمساحت  ۱۴۶/۵۴متر مربع واقع در طبقه دوم که مقدار  ۳/۶۴متر مربع آن بالکن مسقف است بانضمام انباری قطعه  ۵تفکیکی
بمساحت  ۲متر مربع واقع در همکف و پارکینگ قطعه  ۴تفکیکی بمساحت  ۱۱متر مربع واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و
مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن انتقالی از طرف خانم بهجت شامبانی بموجب سند شماره  ۵۲۷۴مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
دفترخانه  ۱۱۳کرج بنام آقای مازیار پورسیف ثبت و صادر گردید که نسبت به مورد ثبت سند مالکیت المثنی بشماره سریال چاپی ۱۶۷۴۰۸
صادر شده است سپس طبق دادنامه شماره  ۷۲۹مورخ  ۱۳۹۴/۰۷/۲۶و  ۳۷۴مورخ  ۱۳۹۶/۰۴/۳۱شعبه  ۴دادگاه حقوقی کرج حکم به ابطال
سه دانگ مشاع از ششدانگ سند انتقال مذکور صادر شده است که طی دادنامه شماره  ۹۱۸مورخ  ۱۳۹۶/۰۷/۲۲شعبه  ۹تجدید نظر دادگستری
استان البرز قطعیت یافته است و مراتب ابطال آن در اجرای ماده  ۷۱قانون دفاتر اسناد رسمی در سوابق ثبتی اعمال شده است و مالکیت خانم
بهجت شامبانی نسبت به سه دانگ ابقاء شده است سپس آقای کوهیار پورسیف خواهان دادنامه فوق الذکر بموجب گواهی حصر وراثت بشماره
 ۹۵۰۹۹۷۲۶۹۰۳۰۰۷مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۰۵شعبه  ۳شورای حل اختالف کرج فوت نموده که وراث حین الفوت ایشان عبارتند از خانم بهجت
شامبانی(مادر متوفی) آقای هومیار پورسیف(پسر متوفی) خانم پرهون پورسیف (دختر متوفی) و خانم پروانه ظهیری(همسر متوفی) سپس مقدار
 ۷/۵سهم مشاع از  ۱۸سهم ششدانگ مالکیت خانم بهجت شامبانی برابر سند شماره  ۱۸۶۷۱مورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۷دفترخانه  ۱۱۳کرج به
آقای هومیار پورسیف نسبت به  ۵سهم مشاع و خانم پرهون پورسیف نسبت به  ۲/۵سهم مشاع از  ۱۸سهم باستثنای بهای ثمن عرصه
و اعیان  ۷/۵۰سهم مشاع از  ۱۸سهم ششدانگ انتقال اجرایی یافته است فلذا با عنایت بمراتب فوق مالکین پالک مذکور بدین شرح می
باشند .آقای مازیار پورسیف بمیزان  ۹سهم مشاع و خانم بهجت شامبانی بمیزان  ۱/۵سهم مشاع از  ۱۸سهم ششدانگ و آقای هومیار
پورسیف بمیزان  ۵سهم مشاع و خانم برهون پورسینا بمیزان  ۲ /۵سهم مشاع از  ۱۸سهم ششدانگ باستثنا بهای ثمنیه عرصه واعیان
 ۷ /۵سهم مشاع از  ۱۸سهم ششدانگ آن و خانم پروانه ظهیری مالک بهای ثمن عرصه و اعیان  ۷ /۵سهم مشاع از  ۱۸سهم ششدانگ
می باشد و همچنین طبق سوابق سامانه جامع امالک نسبت به سهمی آقای مازیار پورسیف و خانم بهجت شامبانی اسناد مالکیت
صادر نشده است اکنون با عنایت به مراتب فوق خانم ژینوس ملکی بوکالت از خانم پرهون پورسیف برابر وکالتنامه صادره در سفارت
جمهوری اسالمی ایران  -الهه برابر تقاضای وارده بشماره  ۹۰۱۳۶۹۰مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۳۰درخواست افراز سهمی موکل خود را به طرفیت از
دیگر مالکین مشاعی به استناد قانون افراز و فروش امالک مشاع از این اداره نمودند که انجام آن برابر مقررات به نماینده ثبت محول
گردید که مطابق ماده دو آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع نماینده ثبت گواهی نموده است که جریان ثبتی ملک معنونه
خاتمه یافته و ثبت دفتر امالک شده و سند مالکیت معارض ثبت و صادر نگردیده ،لذا مطابق نامه شماره  ۱۴۰۰۸۵۶۳۱۰۰۹۰۰۹۱۴۸مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
موضوع افراز پالک فوق به اطالع شهرداری مرکزی کرج رسانیده شد و بموجب نامه شماره  ۶۷/۵/۷۶۹۹۵مورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰معاون شهرسازی
و معماری شهرداری کرج با افراز پالک  ۱۵۶/۱۰۲۱۲به علت مغایرت با ضوابط شهرسازی مخالفت نمود و پالک فوق را غیر قابل افراز اعالم
نمود .همچنین با توجه به مجهول المکان بودن آدرس خواندگان طی نامه شماره  ۱۴۰۰۸۵۶۳۱۰۰۹۰۱۸۹۹۵مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۲۹از دفترخانه
اسناد رسمی  ۱۱۳آدرس خواندگان پرسش گردید که دفترخانه مذکور نیز طی نامه شماره  ۱۴۰۰۸۵۶۵۴۶۵۴۰۰۰۱۸۷مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۲۹آدرس
خواندگان را اعالم نمودند که در این رابطه صورتجلسه عدم قابلیت افراز بشماره  ۱۴۰۰۸۵۶۳۱۰۰۹۰۱۳۵۸۵مورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۲۱تهیه و تنظیم
و مراتب دو بار از طریق شعبه اجرا جهت ابالغ به خواندگان ارسال شده که برابر نامه های شماره  ۱۴۰۰۰۵۸۳۱۰۵۱۰۱۰۹۷۵مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
و  ۱۴۰۱۰۵۸۳۱۰۵۱۰۰۲۴۹۵مورخ  ۱۴۰۱/۰۳/۲۸اداره اجرا ابالغ واقعی میسر نگردید فلذا با توجه به مراتب فوق در اجرای دستور اداری مورخ
ً
مستندا به ماده  ۱۸آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا مراتب جهت ابالغ و نشر یک نوبت آگهی از طریق روزنامه های
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹و
کثیر االنتشار منتشر تا پس از گذشت ده روز از نشر آگهی مذکور چنانچه اعتراضی به آگهی مذکور دارند مراتب را به این اداره اعالم در غیر
اینصورت این اداره به وظائف قانونی خود عمل مینماید .ف۹۹۱

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج

فرهنگی
دست به نقد

«کلفتها» به اتالر وحدت یمآیند
نمایش «کلفتها» با طراحی و کارگردانی مرتضی میرمنتظمی ،برای اجرا در تاالر وحدت آماده میشود .گروه اجرایی این نمایش پس
از دریافت مجوز نمایشنامه ،مشغول تمرین هستند تا بعد از پشتسر گذاشتن مرحله بازبینی و دریافت مجوز ،اجرای خود را آغاز کنند.
ی است و از مهمترین آثار ادبیات نمایشی جهان به شمار میآید که تاکنون
نمایشنامه کلفتها نوشته ژان ژنه ،نویسنده شهیر فرانسو 
کارگردانان متعددی آن را روی صحنه بردهاند .در این نمایش ،بازیگرانی چون صابر ابر ،سحر دولتشاهی و ...ایفای نقش می کنند.
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نگاهیبه«پال ماسپرینگز»؛

تخــدیر ِموشخــرما
کپی دستهچندمِ «روز موش
دانیال هاشمیپور خرما» عالوهبر آنکه نمیتواند
فرمول کالت آن اثر را بازیابی کند ،در زمینههای دیگر
بدرستی ِ
نیز اثریست نچسب ،لوس و ماللآور« .پالم اسپرینگز» نه
برخالف شاهکا ِر هارولد رمیس استفادۀ درستی از ایدۀ لوپ
زمانی میکند ،نه کلیشههای کمدی رمانتیک را بهخوبی
میشناسد و نه قادر است لحظهای احساس نزدیکی با
کاراکترها برای تماشاگر بیافریند .فیلم ً
تماما تخدیریست؛
بیحس میکند و دل بهم میزند و به ستوه میرساند .مکس
بارباکوی کارگردان در نخستین اثر بلندش با همکاری اندی
ترکیب فرمولهای
سیارای فیلمنامهنویس ،در تالشند تا با
ِ
گرفتن مسئلۀ لوپ زمانی و
کمدیرمانتیک از یکسو و عاریه ِ
گیرکردن کاراکترها در روزی خاص از «روز موش خرما» ،به
ِ
کمدی شهیر دههنود ی برسند ،با اینحال
ورژنی مدرنتر از این ِ
نه داستانشان آن جذابیتِ شگفتانگی ِز فیلم پیشین را دارد ،نه
فیلمساز تسلطی بر ترسیمِ موقعیتهای کمدی از خود نشان
لباس هاوایی و ژست بیخیالش،
میدهد و نه اندی سمبرگ با ِ
مورای افسانهای نزدیک میشود.
سر سوزنی به کاریزمای بیل ِ
روایت «پالماسپرینگز» در خالل یک عروسی در روز  9نوامبر
اتفاق میافتد .نایلز (اندی سمبرگ) که دوستپسرِ دختری لوس
به نام میستی است ،بار اصلی نیمچه قصۀ فیلم را به دوش
میکشد .او رفتاری بیقید و سهلانگارانه دارد ،انگار هیچچیز
برایش مهم نیست ،دست به هر کاری میزند و سر سوزنی از
قضاوت مردم واهمه ندارد .کاراکتر بعدی خواهرِ بزرگتر عروس،
سارا (کریستین میلوتی) است .او از زندگی دل خوشی ندارد؛
مست میکند ،بهقول خودش مایۀ سرافکندگی خانوادهاش
است و حتی از ادای سخنرانی کوتا ِه روز عروسی خواهرش
نیز عاجز است .بر مبنای کلیشههای کمدیرمانتیک ،در همان
دقایق اولیه پسر و دختر آشنا میشوند و این مسئله به شبی
رمانتیک بدل میگردد و در همین لحظه است که سازندگان
الگوی ساختاری «روز موش خرما» را قاطی بازی میکنند .فیلم
استایل سهلانگارانۀ نایلز را گیرکردن
دلیل رفتار القید و الیف ِ
ِ
او در چرخۀ زمانی تکراری معرفی میکند .نایلز سالهاست که
همین رو ِز عروسی را زندگی میکند؛ او هر بار که بخوابد یا
خودکشی کند ،دوباره به صبح روز عروسی بازمیگردد .در اثر
زمانی مشترک با او میشود
یک اشتباه ،سارا نیز وارد لوپ ِ
و از این به بعد ،زندگی او نیز در وضعیتی مشابه با نایلز قرار
میگیرد .با اینحال تفاوت اصلی در خصلتهای فردی این دو
جا خوش کرده؛ جایی که نایلز به زندگی تکراریاش عادت کرده
و سالهاست خود را در خوشگذرانیهای مختلف غرق میکند
و بهگفتۀ خود «دیروز امروز است و فردا هم امروز است» .در
مقابل او ،سارا تالش میکند تا دوباره هویت از دسترفته
نقطۀ ِ
و زندگی پیشین خود را باز پسگیرد .او میخواهد «دیروز دیروز
تقابل این شعارها ،تمام آن چیزیست که
باشد و فردا فردا»ِ .
ِ
متناقض دو
فیلم رو میکند و انتظار دارد بر پایۀ همین برخورد
نگرش ،نود دقیقه تماشاگر را پای فیلم نگه دارد.

معضل
مشکل اساسی اما از همینجا شروع میشود .نخستین
ِ
لوپ زمانی بهعنوان ایدۀ اصلی
آزاردهندۀ فیلم ،کارکرد خود ِ
لوپ زمانی ً
رسما بهجز
و هستۀ مرکزی ساختار روایی استِ .
کردن نایلز و سارا به یکدیگر و شکلگیری
بهانهای برای نزدیک ِ
آن موقعیتِ کلیشهای «چشیدن طعم عشق حقیقی» هیچ
تشخصی ندارد .در همان «روز موش خرما» که منبع اصلی
«پالماسپرینگز» است ،بیل مورای پس از مدتی سرگشتگی
و حیرانی و افسردگی در اثر وضعیت جدیدش ،تصمیم
میگیرد تا از این فرصت استفاده کرده و کارهای جدید یاد
زمان بینهایت برخوردار است ،پیانو یاد
بگیرد .او که از نعمت ِ
میگیرد و درست است که درنهایت از آن نیز برای خودنمایی
و «مخزنی» استفاده میکند ،اما از امکانی که این وضعیتِ
ناشناختۀ فیزیکی در اختیار او قرار میدهد ،سود میبرد .در
لوپ زمانی تنها
«پالماسپرینگز» چنین نکاتی وجود نداردِ .
زدن
تتو
و
بیشتر
بهانهایست برای ماشرومزدن و خوشگذرانی
ِ
دستی و رقصیدن وسط کافه و یک خروار کا ِر بیمزۀ دیگر که با
اندکی جسارت ،در زندگی عادی نیز ً
تماما قابل انجام هستند و
کردن آنها نیست.
لوپ زمانی برای تجربه ِ
نیازی به قرارگیری در ِ
مشکل بعدی ،شخصیتهای تخت ،بیروح و ً
تماما کلیشهای
ِ
«پالماسپرینگز» هستند که بههیچعنوان نه اعمالی منطقی
دارند ،نه پرداخت درستی در فیلمنامه برای آنها وجود داشته و
«پالماسپرینگز»
اما نه مربوط به دسته
آثار فانتزیست و نه ترکیبی
هیبریدی از کمدیرمانتیک و فانتزی
بنظر میرسد .بههمیندلیل این فصل
از فیلم هیچ سنخیت و یکدستیای نسبت
به سایر لحظات ندارد و به کل از اثر
ِ
شخصیت روی (جی کی
بیرون میزند.
سیمونز) که در لحظه ابتدایی فیلم با
ویژگیهای آنتاگونیستی معرفی
میشود نیز چنین وضعی
دارد

نه در سادهترین حالت ،جذاب جلوه میکنند .نایلز بهعنوان
شخصیت محوری فیلم قرار است از رویکردی مشابه با دود
در «لبوفسکی بزرگ» کوئنها نسبت به زندگی برخوردار باشد.
با اینحال نه یأس فلسفیاش قابل باور است و نه احساس
پوچی که نسبت به زندگی دارد .او در اثر تکرا ِر روزی که بارها و
بارها تجربه کرده ،احساسی سراسر پوچ و عبث نسبت به زندگی
دارد ،اما بجز لحظاتی کوتاه که سارا او را ترک کرده ،ثانیهای
فرود ندارد و در کل نود دقیقه هایپر است ،آبجو میخورد ،با
دیگران رابطه دارد وبنظر از زندگیاش لذت میبرد .مشخص
دیرارضایی او که فیلم با آن شروع میشود چه
نیست مسئلۀ
ِ
کارکردی در بطن فیلمنامه دارد و ً
اساسا معلوم نیست آن نمای

مسخرۀ پای میستی و رابطۀ جنسی که احتما ًال بسیاری از
صبحها بین او و نایلز رخ میدهد ،چه توجیه منطقی دارد .مگر
نه اینکه اکنون بواسطۀ موقعیتی که تایم لوپ در اختیار نایلز
قرار داده ،او با توجه به ویژگیهای شخصیتیاش قادر است
شب شهوتآلود را تجربه کرده و
با هرکسی که میخواهد یک ِ
بخوابد؟ پس چرا باز هم با شخصیت حالبهمزنی مانند میستی
که احتما ًال بیش از هر کسی در دنیا از او نفرت دارد ،رابطۀ
جنسی برقرار میکند؟ آن هم رابطهای نصف هونیمه و نامطلوب
که با توجه به منطق روایی ،بار اول هم نیست که بدینشکل
بوده و بارها و بارها در صبحهای تکراری زندگی نایلز تکرار شده
است؟ البته اندی سمبرگ نیز بهعنوان بازیگر اصلی فیلم به کل
بازی او نه برای یک اثر سینمایی که برای یک
بازیگر بدیستِ .
شوی تلویزیونی سطح پایین مناسب است.
سارا نیز از او وضعیت بهتری ندارد .کریستین میلوتی
ً
مستقیما از سیتکامِ تاریخسا ِز «آشنایی با مادر» وار ِد
انگار
ً
«پالماسپرینگز» شده و دقیقا همان نقش همیشگی خود
را اجرا میکند .او ترکیبی از بانمکبودن و دلرباییست ،با
اینحال او نیز موقعیتِ مناسبی برای رخنمایی در ساختار
ِ
برخالف نایلز ،تنها
پردازی اثر نمییابد .سارا
شخصیت ِ
لوپ زمانیاش را نیز در فیلم
از
پیش
زندگی
که
کاراکتریست
ِ
میبینیم .به همین دلیل و با توجه به اصول روایی و اصول
ژانر ،نیازمند یک تحول اساسی در شخصیتپردازی او در دوران
لوپ زمان ی هستیم .اما
پسا لوپ نسبت به شخصیتش پیش از ِ
هیچ تحول مشخصی در روند تکمیل شخصیتِ او رخ نمیدهد.
چالش او برای خروج از حلقۀ زمانیست.
بدترین بخش فیلم ِ
او به یکباره تصمیم میگیرد تا از این وضعیت خارج شود
و بطرز باورناپذیری ،با مدتی فیزیکخواندن و تماشای چند
کورس دانشگاهی ،موفق به تسلط بر یکی از غریبترین و
ِ
آزمایش
ناشناختهترین شاخههای علم فیزیک شده و با چند
ِ
احمقانه ،همهچیز را حل میکند .این مسئله دو ایراد دارد،
نخست آنکه او که یک انسان عادیست ،با چه منطقی پس
از خواندن چند کتاب و تماشای چند ویدیوی آنالین به این
سط ِح باورنکردنی از سواد فیزیک میرسد که بتواند همهچیز را

راست و ریست کند؟ و دوم آنکه اگر در آثاری مانند «بازگشت به
آینده»ی رابرت زمکیس چنین آزمایشها و تجربیاتی از سوی
یک پروفسو ِر ً
تماما کمیک توجیهپذیر بنظر میرسد ،تنها به
دلیل اقتضائات ژانر است.
«پالماسپرینگز» اما نه مربوط به دسته آثار فانتزیست و نه
ترکیبی هیبریدی از کمدیرمانتیک و فانتزی بنظر میرسد.
بههمیندلیل این فصل از فیلم هیچ سنخیت و یکدستیای
نسبت به سایر لحظات ندارد و به کل از اثر بیرون میزند.
شخصیتِ روی (جی کی سیمونز) که در لحظۀ ابتدایی فیلم با
ویژگیهای آنتاگونیستی معرفی میشود نیز چنین وضعی دارد.
او در شمایل یک شکارچی معرفی میشود که مدام به دنبال
انداختن نایلز و شکنجۀ اوست؛ به این دلیل که در
تعقیب و گیر
ِ
اثر یک بیاحتیاطی ،نایلز او را نیز وارد حلقۀ زمانی تکرار کرده
است .با اینحال از نقطهای به بعد با ارائۀ یک توجیهِ بینهایت
دم دستی در ساختار پیرنگ ،روی از داستان حذف شده و
رویارویی او با نایلز پا در هوا ول میشود و تنها در پایانبندی
پس از تیتراژ ،دوباره برای لحظهای آن هم در راستای خوراکدادن
دادن فیلم ،مقابل دوربین میآید.
به تئوریپردازها و پیچیده جلوه ِ
تماشای «پالماسپرینگز» با هر توجیهی اعم از وقتگذرانی و
سرگرمشدن و دیگر بهانهها ،باز هم چیزی جز یک اتالف وقتِ
آزاردهنده نیست .برای این روزهای سیاه و غمانگیز که ناامیدی
مهیب
آنچنان بر زندگیهایمان چیره گشته که خروج از سلطۀ ِ
آن قابل تصور نیست ،پیشنهادم تماشای مجدد «روز موش
ب ُکن و
خرما» بجای چنگزدن به فیلمهای مث ًال حال خو 
در باطن جعلی همچون «پالماسپرینگز» است« .روز موش
برعکس فرزن ِد ناخلفش ،همچنان میتواند بخنداند،
خرما»
ِ
حال خوب تولید کند ،تماشاگرش را اندکی بهفکرکردن در
ِ
مور ِد روش زندگیاش وا دارد و مهمتر از هر چیز امیدواری
غریبی در وجو ِد تماشاگر بوجود بیاورد .چیزی که امثال
«پالماسپرینگز»ها و نود درصد کمدیهای امروزی در تالشند
تا آن را در پیامهای اخالقی پایانیشان بگنجانند و به دلیل
کارنابلدی فیلمسازانشان ،به چیزی بیش از یک اثر شعاری و
ِ
نچسب تبدیل نمیشوند.

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی(استان البرز) (نوبت دوم)

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی(استان البرز) (نوبت دوم)

برابر رای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۰۶ ۱۰مورخ  ۱۴۰۱/۰۳/۲۲هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعيت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضی آقای یوسف جوادی بشناسنامه شماره  ۱۲۱۵صادره از تهران فرزند جواد در چهار دانگ مشاع از
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  ۱۷۴/۳۰متر مربع مفروز از پالک شماره  ۴۲۸فرعی
از  ۱۴۶اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای علی اکبر گرجی و با مالکیت مالک اولیه آقای امیر بهرامیان تایید
مینماید .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ۹۸۰ .ف
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  ۳کرج -تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۰۴/۵ :

برابر رای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۶۰۹مورخ  ۱۴۰۱/۰۳/۲۲هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اقای داود جوادی بشناسنامه شماره  ۱۴۸۵صادره از تهران فرزند جواد در دو دانگ مشاع
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  ۱۷۴/۳۰متر مربع مفروز از پالک شماره ۴۲۸
فرعی از  ۱۴۶اصلی واقع در البرز و با خریداری مالک آقای علیاکبر گرجی و با مالکیت اولیه آقای امیر بهرامیان
تایید مینماید .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ۹۷۹ .ف
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  ۳کرج -تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۰۴/۵ :
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اتج :اگر من نبودم رس داستان مهشد تعلیق یمشدیم!
«مهدی تاج» بعد از ثبتنام برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال اظهار کرد :دوستانی از اعضای مجمع و برخی مجموعهها پیشنهاد
دادند من در انتخاب شرکت کنم .امیدوارم حرکت مثبتی را در حوزه فوتبال رقم بزنیم .مهدی محمدنبی و قنبرزاده همراه من خواهند بود.
پرونده ویلموتس نکاتی شفاف دارد که قابل ذکر است .آن چه باعث شده ما سکوت کنیم به معنی این نیست که مدارک و مستندات
کافی درباره این موضوع نداشته باشیم .اگر کارهای من نبود سر داستان مشهد و برخی مسائل دیگر تا به حال تعلیق شده بودیم.

ثبتنام انتخابات فدراسیون فوتبال پایان یافت؛

توپ و تور

لهستان حریف ایران در مرحلهنهایی لیگ ملتهای والیبال جهان؛

چه کسانی نامزد شدند؟

فرصت ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال عصر روز دوشنبه به
پایان رسید و افراد مختلفی برای ثبتنام در انتخابات ریاست و
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به ساختمان این فدراسیون آمدند.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ افرادی که نام خود را در انتخابات ثبت
کردند به این شرح هستند:
ریاست فدراسیون فوتبال
مهدی تاج ( :نایب رئیس اول :محمد مهدی نبی  -نایب رئیس
دوم :منصور قنبرزاده)
علیرضا اسدی( :نایب رئیس اول :امیررضا واعظی آشتیانی  -نایب
رئیس دوم :علیرضا رئیسیکیا)
امیررضا واعظی آشتیانی ( :نایب رئیس اول :علیرضا اسدی  -نایب
رئیس دوم :صادق رئیسیکیا)
عزیزاهلل محمدی ( :نایب رئیس اول :علی فتحاهلل زاده  -نایب رئیس
دوم :محمدرضا کافی)
محمد آخوندی ( :نایب رئیس اول - --- :نایب رئیس دوم)--- :
میرشاد ماجدی ( :نایب رئیس اول :عباس صوفی  -نایب رئیس
دوم :صادق درودگر)
مسعود حیدرزاده( :نایب رئیس اول - --- :نایب رئیس دوم)--- :
محمد امامی ( :نایب رئیس اول - --- :نایب رئیس دوم)--- :
آیدین رستمی( :نایب رئیس اول - --- :نایب رئیس دوم)--- :
نماینده باشگاهها در هیات رئیسه فدراسیون
محمد رجائیان (مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک) ،کیوان بابادی
(مدیرعامل باشگاه استقالل خوزستان) ،محمدرضا کافی (مدیرعامل
مس سونگون) ،حمیدرضا گرشاسبی (مدیرعامل باشگاه فوالد
خوزستان) ،محمدرضا ساکت (مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان).
شرایط و توضیحات مرتبط با نامزدی در پستهای هیات رییسه
فدراسیون فوتبال به شرح ذیل است:
 -۱انتخابات به شرح فوق برای چهار نفر از اعضای هیات رئیسه
فدراسیون و به شرح ذیل انجام خواهد شد:
الف) رییس فدراسیون .ب)  ۲نایب رییس ،شامل نایب رییس اول و
نایب رییس دوم (که رییس کمیته مسابقات نیز است) ج) یک نفر
عضو از بین مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر و یا لیگ دسته اول.
 -۲رییس فدراسیون ،نواب رییس پیشنهادی و عضو هیات رییسه
بر اساس پستی که برای آن نامزد شده اند توسط مجمع عمومی
انتخاب می شوند .هریک از نامزدهای پست ریاست باید از  ۵نفر
از اعضای مجمع عمومی ،تاییدیه اخذ نمایند .هریک از نامزدهای
پست ریاست باید  ۲نفر را به عنوان نامزدهای پست نایب رییس اول
و دوم در فرم درخواست نامزدی خود معرفی نمایند .نواب رییس
پیشنهادی و نامزد هیات رییسه باید از  ۲نفر از اعضای مجمع
عمومی تاییدیه اخذ نمایند.
 -۳تاریخ اتمام دوره مسئولیت رییس فدراسیون ،نایب رئیس اول
و نایب رئیس دوم و نماینده باشگاه ها در هیات رییسه ای که در
مجمع  ۱۴۰۱/۰۶/۰۸انتخاب می شوند به همراه سایر اعضای هیات
رئیسه ای که در مجمع عمومی انتخاباتی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
انتخاب شده اند ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ،می باشد و زمان آغاز فعالیت اعضای
جدید هیات رئیسه بعد از خاتمه مجمع عمومی که ایشان را
انتخاب نموده است ( )۱۴۰۱/۰۶/۰۸آغاز و در تاریخ  ۱۴۰۳/۰۹/ ۱۲به
اتمام می رسد .هیچ شخصی نمی تواند بیش از سه دوره متوالی
یا متناوب ،در هیات رییسه فدراسیون باشد (چه به عنوان رییس،
نایب رییس یا سایر اعضای هیات رییسه).
 -۴رییس ،نایب رییس اول و نایب رئیس دوم و نماینده باشگاه
ها در هیات رییسه باید عالوه بر شرایط مندرج در بند  ۹ماده ۲۰
اساسنامه (اعضای ارکان فدراسیون باید منطبق با فرآیند مشروح در
این اساسنامه و بدون هیچگونه نفوذ خارجی ،انتخاب یا منصوب
شوند .اعضای ارکان فدراسیون نباید هیچگونه سابقه محکومیت
کیفری که مغایر با مسئولیت آنها باشد ،داشته باشند) ،در زمان ثبت
نام دارای تابعیت ایرانی و ساکن جمهوری اسالمی ایران باشند.
رییس ،نایب رییس اول و نایب رئیس دوم و نماینده باشگاه ها
در هیات رییسه فدراسیون باید عالوه بر سابقه فعالیت در فوتبال،
حداقل  ۴سال سابقه مدیریت ورزشی به شرح مندرج در ضمیمه
یک اساسنامه را داشته باشند.
 -۵براساس مقررات انتخاباتی ،اعضای کمیته های انتخاباتی (بدوی
 استیناف) می بایست بر فرآیند انتخابات مدیریت و نظارت نمایندو سایر اعضای ارکان فدراسیون نیز باید تکالیف قانونی خود را تا
تکمیل فرآیند انتخابات ( )۱۴۰۱/۰۶/۰۸انجام دهند.
 -۶هیچ یک از اعضای هیات رییسه نمی توانند به صورت همزمان
رییس ،معاون یا عضو یکی از ارکان مستقل فدراسیون ،نماینده یکی
از اعضای فدراسیون در مجمع فدراسیون ،دبیرکل فدراسیون ،داور
فعال فوتبال ،فوتسال یا فوتبال ساحلی ،واسطه نقل و انتقاالت،
کارگزار مسابقات ،رییس ،معاون یا عضو کمیته وضعیت بازیکنان
فدراسیون باشند.

ورزشی

اصغر قلندری

ملیپوشان جوان والیبال ایران که پس از غلبه بر تیمهای
اسلوونی و صربستان در رده هفتم جدول رقابتهای لیگ
ملتهای جهان قرار گرفتهاند ،بار دیگر باید در بولونیا ایتالیا
برابر تیم لهستان به میدان بروند که در مرحله گروهی  ۳بر ۲
این تیم قدرتمند را در خانه شکست داده بودند.
تیمملی والیبال ایران بعد از پوستاندازی و جوانگرائی ،پای
به میدان بزرگ لیگ ملتهای جهان گذاشت که یکی از
معتبرترین مسابقات بینالمللی بشمار میآید و کمتر کسی
امید به صعود تیم جوان ایران به مرحله نهایی داشت و
بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که برخی از بازیکنان این
تیم که برای اولينبار در تیمملی بزرگساالن قرار گرفتهاند ،در
حدواندازههای بینالمللی نیستند که بهروز عطایی سرمربی
فهیم و بادانش تیمملی نیز به گونهای با این موضوع هم
عقیده بود ،گرچه هرگز اعتمادش به بازیکنانی که انتخاب
کرده بود را از دست نداد .عطایی باتوجه به شرايط صابر
کاظمی ،اسماعیل مسافر و محمدرضا موُذن آنها را به ایران
اعزام داشت و بردیا سعادت ،فاضل پژمان و ابوالفضل قلیپور
جایگزین شدند که به جز یکی دو مورد استفاده اندک زمانی
از شریفی ،بردیا و پژمان سایر بازیکنان کمتر بکار گرفته
شدند که اگر علیاصغر مجرد ،میثم صالحی و جواد کریمی
مصدوم نبودند و به تیمملی ملحق میشدندً ،
قطعا دست
سرمربی تیمملی ایران بازتر بود و با هفت بازیکن لیگ را دنبال
نمیکرد .ولی با این اوصاف ،بهروز عطایی ،تیمملی جوان و
برخی کمتجربه در بازیهای جهانی را آبرومندانه به مرحله
نهایی رساند و کار بزرگی را صورت داد.
اما در این مرحله لیگ ملتها بیتردید ،راه دشواری را در
پیش رو داریم .صعود به مرحله نهایی با توجه به شرایطی
که داشتیم بسیار غرورآفرین و قابل تحسین است و به خود
می بالیم که با افتخار به جمع هشت تیم برتر جهان صعود
کردهایم که در صورت بازگشت سه ،چهار بازیکن آسیب دیده
می توان امیدوار بود که روی سکوی این دوره رقابتهای
لیگ ملتها قرار میگیریم و مقابل قدرتهای بزرگ والیبال
دنیا قد علم میکنیم .به هر روی صعود به دور پایانی در
واقع این نوید را به همراه دارد که در نومیدی بسی امید
است .کادر فنی تیمملی ایران بویژه بهروز عطایی و علیرضا
طلوعکیان هماهنگی بسیار خوبی از هفته دوم دارند و عظیم
جزیده نیز مثلث را کامل کرده و بدونتردید نقش مربی
بدنساز لهستانی را در ساقها و ساعدهای تکتک بازیکنان
میتوان دید .تیمی که در یک تورنمنت طوالنی تا این
حد آماده ،سرحال و قبراق بازی میکند سوای شارژ روحی،
ً
مسلما نقش بدنساز نیز میتواند ًتاثیر گذار باشد .بطور کلی
باید اذعان کنیم سنگینی بار این رقابتها روی دوش هفت
بازیکنی است که بدون اغراق تکبهتک آنها با تمام وجود
میجنگند و از جان مایه میگذارند که نشأت گرفته از عرق
ملی و همیت ایرانی است که مهارتها را با غیرتمندی در
هم میآمیزند .نقش محمدطاهر وادی در سازندگی پاسهای
متنوع و ترکیبی باعث گردیده تا در امر پاسوری ،احساس
خالء نکنیم .او با تقسیم پاسها و سرعتی که به بازیها
داده ،نمادی از یکپاسور باتجربه دارد .میالد عبادیپور
کاپیتان کهنهکاری که سالها در لیگ لهستان بازی کرده با
کولهباری از تجربه نشان داد که از حضور در پالسلیگا چقدر
آبدیده شده و پیشرفت کرده است .امیرحسین اسفندیار با
ارائه بازیهای خوب و تحسین برانگیز در برابر مدافعان بلند
قامت لهستان ،اسلوونی و صربستان شایستگیهای خود را
به نمایش گذاشت و به اعتماد کادرفنی پاسخ مثبت داد .او
حاال به یک بازیکن تمامعیار در پست دو و چهار تبدیل شده

ســایه بدنبال ِنور!

است .اعتماد به نفس امیرحسین با دو متر و  10سانتی متر
قد قابل تقدیر است .محمدرضا حضرت پور محکم و استوار در
توپگیری عملکرد بسیار خوبی داشته و توپهایی را دریافت
کرده که فوقالعاده ارزشمند بودند .دو سرعتی زن جوان تیم
مهدی جلوه و امیرحسین توخته اولی با سرعت دست خیلی
خوب و دومی با قدرت پرش باال به تدریج خود را با محمد
طاهر وادی هماهنگ کردند و از پاسهای بریده و کوتاه این
پاسور خوشفکر با آبشارهای برق آسای خود نقش اساسی در
پيروزیهای تیمملی داشتند .با این حال به حضور در میادین
بزرگتر نیاز دارند تا بتوانند جای عادل و مسعود غالمی،
علیرضا نادی سعید مصطفی وند و سید محمد موسوی را
پر کنند و اما امین اسماعیلنژاد ،تنها بازیکن ایرانی که در
سطح جهانی ظهور کرد و نظر فدراسیون جهانی را به خود
جلب نمود و اکثر پاسها را که برایش ارسال میشد با تمام
قدرت تبدیل به احسن کرد و امتیاز گرفت .آبشارهایی که
اسماعیلنژاد در مقابل فوق ستاره های تیمهای بزرگ تبدیل
به امتیاز کرده است کار هر آبشارزنی نبود .امین اسماعیلنژاد
با کسب  193امتیاز بعد از نیمر عبدالعزیز که  216امتیاز
کسب کرده ،قرار دارد .از این جوان قدرتمند ،خوشپرش و
خوشدست ملکانی در آینده بیشتر خواهیم شنید به شرط
اینکه به دام دالالن حاشیهساز نیفتد و به سرنوشت صابر
کاظمی دچار نشود .صابر کاظمی جوان بلندپرواز آققالئی
با راهنمایی و ارشاد مربیان تیمملی آینده درخشانتری را
میتواند داشته باشد و نباید رها و ُمایوس شود .به هر تقدیر
صعود تیمملی والیبال کشورمان به مرحله نهایی ،جامعه
ورزش بویژه اهالی توپوتور را خوشحال کرد که برای خانواده
والیبال شور و شعف زایدالوصفی داشت و بسیار ارزشمند بود.
صعود تیمملی والیبال به دور پایانی لیگ ملتهای جهان
برای ملی پوشان جوان تیم ایران روحیه بخش بود و می
توانند این شادی را با بازیهای نتیجهبخش دیگر چند برابر
کنند .طبق آخرین خبرهای واصله تیمملی والیبال همچنان
در گدانسک لهستان مانده تا بعد از اردوی چهار روزه راهی
بولونیا ایتالیا شود.
اما روز یکشنبه تیمهای صعودکننده رقبای خود را در مرحله
نهایی شناختند .در مرحله یکچهارم طی روزهای  29و 30
تیرماه ،ایتالیا با توجه به میزبانی  ،با تیم هشتم جدول
مرحله مقدماتی دیدار می کند و دیگر بازیها به ترتیب بین
تیمهای دوم با هفتم ،سوم با ششم و چهارم با پنجم برگزار

میشود تا چهار تیم برنده به مرحله نیمهنهایی صعود کنند.
بر این اساس تیمهای بازنده در مرحله یک چهارم نهایی،
بر اساس عملکردشان در این رقابتها در ردههای پنجم تا
هشتم قرار خواهند گرفت و تیمهای برنده نیز پس از یک روز
استراحت ،روزهای یکم و دوم مردادماه در مراحل نیمهنهایی
و نهایی لیگ ملتها  ،2022به مصاف هم خواهند رفت .با
توجه ب ه قرار گرفتن تیمملی ایران در رده هفتم جدول ،بازی
لهستان با ايران درمرحله يك چهارم ليگ ملتها قطعی است
که باید برنده از میدان لهستان بیرون آید تا جزو چهار تیم
برتر قرار بگیرد .مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال در
گروه مردان یکشنبه شب (  19تیر) به پایان رسید و هشت
تیم ایتالیا ،لهستان ،آمریکا ،فرانسه ،ژاپن ،برزیل ،ایران و هلند
با کسب جایگاههای اول تا هشتم به مرحله نهایی صعود
کردند .تیم ملی والیبال ایتالیا با  10برد ،دو شکست و 31
امتیاز بهعنوان صدرنشین راهی مرحله نهایی شد و تیمهای
لهستان و آمریکا نیز با کسب  10برد با  31و  28امتیاز در
جایگاههای دوم و سوم جدول پایان مرحله مقدماتی قرار
گرفتند .تیمهای ملی والیبال فرانسه ( 9برد و  28امتیاز)،
ژاپن ( 9برد و  27امتیاز) و برزیل (هشت برد و  24امتیاز)
رتبههای چهارم تا ششم جدول را به خود اختصاص دادند.
تیم ملی والیبال ایران نیز با هفت برد برابر چین ،استرالیا،
آمریکا ،کانادا ،لهستان ،اسلوونی و صربستان و کسب 20
امتیاز در رتبه هفتم جدول قرار گرفت و به مرحله نهایی این
رقابتها صعود کرد .ملیپوشان والیبال ایران در این رقابتها
پنج شکست تجربه کردند که برابر تیمهای ،ژاپن ،بلغارستان،
هلند ،برزیل و ایتالیا رقم خورد.
هشتمین سهمیه مرحله نهایی لیگ ملتها در آخرین روز
به هلند رسید که با  6برد و  17امتیاز در جایگاه هشتم
مسابقات باقی ماند .تیمهای آرژانتین ،اسلوونی ،صربستان،
آلمان ،چین ،بلغارستان ،کانادا و استرالیا نیز با قرار گرفتن در
رتبههای نهم تا شانزدهم به کار خود در لیگ ملتها 2022
پایان دادند و از صعود به مرحله نهایی بازماندند .مرحله نهایی
لیگ ملتهای والیبال سال  2022در گروه مردان از(  29تیر
تا دوم مرداد) به میزبانی شهر بولونیا در کشور ایتالیا برگزار
خواهد شد و تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم
نهایی به مصاف لهستان میرود  .برنامه بازیهای حذفی ليگ
ت های جهان از این قرار است :ايران-لهستان /ايتاليا-هلند/
مل 
فرانسه-ژاپن/آمريكا-برزيل.

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت پمپ گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  34254و شناسه ملی  10103114750به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1401/03/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای محمد عالمی آرانی به شماره ملی  0385241097و آقای حامد عالمی آرانی به شماره ملی  0383706890و آقای پیمان عالمی آرانی به
شماره ملی  0383893283بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - .آقای محمد عالمی آرانی به شماره ملی  0385241097بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و
آقای حامد عالمی آرانی به شماره ملی  0383706890بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و آقای پیمان عالمی آرانی به شماره ملی  0383893283بسمت عضو هیئت مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند - .آقای سلیم سلیمی نیا به شماره ملی  3780749564بسمت بازرس اصلی و آقای بهنام تاج نسائی به شماره ملی 3770014146بسمت بازرس علی البدل
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند - .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شناسه آگهی1349159 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

ورزشی
داستان جلد

توضیح «میرامساعییل» درابره رفع تعلیق جودوی ایران
رئیس فدراسیون جودو گفت :از آقای صالحی امیری و دکتر سجادی تشکر میکنم که رایزنی خوبی در لوزان با دکتر باخ داشتند .براساس نامهای
که از فدراسیون جهانی جودو آمده ،تیم ما هیچ مشکلی ندارد .اتفاقات خوبی در راه است .چون ما یک سری خائنان داخلی داریم که اخبار را
وارونه منعکس یا سنگ اندازی میکنند ،این را سربسته اعالم میکنم که عدهای ایرانی برای مسابقات کشورهای اسالمی تالش میکردند
تا ایران شرکت نکند اما مشکلی وجود ندارد .قرار بر این است که ما در بازیهای آسیایی و سهمیههای المپیک با شرایط خاصی شرکت کنیم.

یکگام به جلو دهگام به عقب؛

غایب بزرگ لیست جانشینان اســکوچیچ!
«قطبی» ِ
حسن صانعیپور

در حالی که خبرها حکایت از اخراج «دراگان
اسکوچیچ» -سرمربی تیمملی ایران -دارد ،لیست
مربیان احتمالی جانشینی او نگرانیهای زیادی
را در بین اهالی فوتبال ایران ایجاد کرده است.
گویا مسئولین ورزشی ایران قصد دارند
با پاککردن صورت مسئله دور
باطلی را رقم زنند که در نهایت
هیچ نفعی برای فوتبال ایران
نخواهد داشت .در نقطه
مقابل ،موافقان و مخالفان
اسکوچیچ با طرح مسائل
و دالیل گوناگون سعی
دارند مسیر تیمملی را به سمتی سوق دهند
که صرفا به نفع خود و یا تفکرات منتسب به
آنان است و نه منافع تیم ملی.
بازی با نامها
در روزهای اخیر اسامی گوناگونی چون
«کارلوس کیروش»« ،برانکو ایوانکوویچ»،
«امیر قلعهنویی»« ،جواد نکونام» و حتی
«یحیی گلمحمدی» بهعنوان گزینههای
احتمالی هدایت تیمملی مطرح شده و هنوز
هم خروجی جلسه تصمیممگیری در مورد آینده
تیم ملی و سرمربی آن نامعلوم و مجهول است.
نکته قابل توجه در این موضوع این است که اگر
فوتبال ایران قصد دارد قدم درستی در راه رسیدن به
قطر بردارد و اگر مد نظر فدراسیوننشینها اعتماد
به گزینههایی است که سابقه سرمربیگری تیم
ملی را داشته و یا با فوتبال ایران آشنایی دارند،
نباید به گونهای عمل کنند که تیمملی در آستانه
بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان یک گام به جلو و
ده گام به عقب داشته باشد.
مصائب تیمملی
قدر مسلم این است که مربیان یاد شده
ضمن اینکه باید حواشی حضورشان را در

تیمملی مدیریت نمایند ،الزم است بازیکنان مد
نظر خود را مشخص کرده و در اندیشه انتخاب
حریف تدارکاتی مناسب باشند .سوالی
اینجاست که آیا برانکو ،قلعهنویی ،نکونام،
گلمحمدی و حتی کیروش ،در وهله
نخست شرایط سکانداری تیمملی را
داشته و چنانچه هدایت تیمملی را به
عهده بگیرند ،آیا قادر هستند چند ماه
آینده ی منتهی به جام جهانی
را به درستی مدیریت کرده
و ضمن دادن

پاسخ مناسب به موافقان و
مخالفان خود ،تمرکز الزم را برای
هدایت تیمملی در جام جهانی
خواهند داشت؟ باید دید
لیست تیمملی با آمدن مربی
جدید چه تغییراتی خواهد
داشت؟ و سرمربی جدید
تکلیف آپشنهای تعدادی
از باشگاهها را که بازیکنان
جدید خود را با وعده تیمملی
جذب کردهاند ،چگونه مشخص
خواهد کرد؟
افشین قطبی گزینه اصلح
اعتماد به مردان دانا و جوانان
عالِم ،توصیه بزرگان دین بوده
و در روایات گوناگون بدان
اشاره شده و مورد تاکید قرار
گرفته است .در عصر حاضر نیز
مقام معظم رهبری این موضوع
را سرلوحه همه کارها قرار دادهاند.
براین اساس برهمگان واجب و فریضه
است که در موضوعات مهم از جمله
فوتبال ملی که مبتال به پیر و جوان

و زن و مرد ایران و جهان است و عرصهای برای
صدور فرهنگ ناب ایرانی اسالمی است ،با اتخاذ
تصمیمات درست ،اجازه ندهند مسیر این صنعت
بزرگ به بیراهه برود .بیگمان در لیست منتشر
شده در رسانههای مختلف در خصوص مربیگری
تیمملی ،نام «افشین قطبی» خالی است .قطبی
ویژگیها و شاخصهای الزم برای هدایت تیم
ملی در مقطع کنونی را دارد .مرد پرشور سرزمین
پارس که از سالله پاک نبی اکرم(ص) است و
تجربه گرانبهایی در زمینه مربیگری با تیمها
و باشگاههای بزرگ را دارد ،به چندین زبان
زنده دنیا تسلط داشته و عالوه برآن انگیزه
مضاعف وی در این امر ،همان چیزی است که
تیمملی ایران در آستانه جام جهانی بدان نیاز
دارد .افشین نه جوانی و خامی جواد نکونام را
دارد و نه سنتگرایی قلعه نویی را میپسندد و نه
همچون اسکوچیچ و برانکو دورنمایی دیدهشدن
را در سر می پرواند .او به هیچ عنوان انتظارات
مالی باالی کیروش را ندارد .قطبی گزینهای است
که با غیرت و تفکر فوتبال پارسی آشنا بوده و
در عین حال به علم روز مجهز است و تجربهی
سهدوره مربیگری در جام جهانی با «کرهجنوبی» و
«امریکا» را نیز دارد ،با این حال جای تعجب است
که چرا نام افشین قطبی در سالهای اخیر و به
خصوص بعد از بالتکلیفی دوران اخراج ویلموتس
و مقطع کنونی که گویا مسئولین ذیربط به این
نتیجه رسیدند که سرمربی فعلی تیم ملی گزینه
مناسبی برای هدایت این تیم در جام جهانی
نیست ،در لیست متولیان امر نبوده و حداقل
برنامه او برای هدایت تیم ملی مورد مطالبه قرار
نمیگیرد.
سخن آخر
بحث جانشینی اسکوچیچ همانقدر که ضروری
بنظر میرسد ،به همان اندازه حساس و
سرنوشتساز است و چنانچه با دقت الزم پیگیری
نشود ،نهتنها نتیجهای نخواهد داد که شرایط را به
مراتب بحرانیتری خواهد کرد.

ی�دداشت
استقالل «ساپینتو»؛
آغازکار
ِ

تحقق انتظارات یا چیرگی ابهامات

تمرینات استقالل
عبداهلل دارابی مدل  ۱۴۰۱باالخره
استارت خورد همراه
با انتظارات و ابهامات! انتظاراتی که از قهرمان فصل
قبل برای فتح جامهای پیشرو میرود و ابهاماتی
که ناشی از عملکرد مدیران در فصل نقلوانتقاالت،
قویتر بستهشدن رقبا ،فعالیت جریان تمامیتخواه
و منفعتپرست و رزومه ریکاردو ساپینتو در راه
تحقق انتظارات است!
به هرحال استقالل از این بابت امسال نگرانی و
احتماال گرفتاریهایی خواهد داشت و جدالی
سنگین در درون و بیرون زمین فراروی آبیپوشان
است که درایت ،هوشیاری ،یکدلی و تالشی
مضاعف را میطلبد تا جبران دیر جنبیدنها و
ضعفها و سالح مقابله با جریان منفعتطلب شود
که البته باید عزم و اراده آن وجود داشته باشد.
مدیریت میتوانست در فراهمکردن ابزار شروط
فوق ،بهتر و موثرتر عمل کند که از آن جمله تقویت
کادر فنی جدید با مربیان ایرانی قوی تر بود که
به هر دلیلی محقق نشده است! خسرو حیدری

پیشکسوتی بااخالق و محبوب است اما آیا در زمینه
مربیگری نیز آن هم در این شرایط ،فاکتورهای الزم
را داراست؟ آیا سرد و گرم چنین شرایطی را چشیده
است؟ چرا مدیران استقالل به جای سرمایهسازی،
سرمایهسوزی میکنند؟ بهتر نبود خسرو حیدری
یا هر پیشکسوت دیگری با طی مراحل به این
جایگاه برسد تا هم بتواند در این جایگاه موثر باشد
و هم به تکامل خودش کمک شود تا سرمایهای
برای باشگاه ساخته شود؟ ضمن پاسداشت زحمات
دوران بازیگری خسروی خوبان ،باید گفت که او
برای تصدی این جایگاه ،فعال در زمره اولویتها قرار
نمیگیرد! دقت ،حساسیت و مطالعه در انتخاب
دستیار ایرانی پینتو ،هم ضرورت بود و هم اهمیت!
نا آشنایی سرمربی جدید با فوتبال ایران و فضای
آن ،تحرکات باندی که استقالل را در خدمت خود
میخواهد و ساختهشدن یک مربی به روز و کارآمد
برای آینده استقالل از قبل کار با پینتو -البته مربیای
که قبال سلسلهمراتب را طی کرده باشد -آن اهمیت
و ضرورت را محسوستر مینماید .مدیریت باشگاه
که در عملکرد سی ،چهل روز اخیرش ضعفهای

بزرگی دیده شد در این مقوله نیز انتخاب علمی،
فنی و در یککالم درست را انجام نداد .مدیریت
میتوانست بجای خسرو حیدری که در این جایگاه
باتوجه به عدم سابقه و تجربه ،چنان هندوانه
دربسته است ،فرصت را به آنانی دهد که دراین
مقوله از خسرو جلوترند .یکی مثل مهدی پاشازاده
که عالوه بر سوابق درخشان دوران بازیگری ،در امر
مربیگری هم سابقهدار است ،سلسلهمراتب را طی
کرده و مدرک باالی مربیگری یوفا را نیز پشت سر
گذارده است و ضمن کمک بهتر به سرمربی پرتغالی
و مجموعه تیم ،میتوانست با کسب تجربه و دانش
بیشتر ،سرمایهای گردد برای آینده رهبری استقالل.
حال باید در انتظار نشست تا ببینیم آش امسال
مصطفی آجورلو ،طعم تحقق انتظارات را میدهد یا
چیرگی ابهامات را؟!
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سوژه
ضمن عدم تایید صالحیت کیروش
توسط کمیته فنی؛

رفتن اسکوچیچ قطعی شد

با تصمیم کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران ،دراگان
اسکوچیچ صالحیت فنی الزم را برای نشستن روی
نیمکت تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ندارد .طبق
تصمیم کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران ،دراگان
اسکوچیچ ،دیگر صالحیت فنی الزم برای هدایت تیم
ملی فوتبال ایران را ندارد.
«ابراهیم قاسمپور» -سخنگوی کمیته فنی فدراسیون
فوتبال -در خصوص جلسه روز دوشنبه این کمیته اظهار
کرد :هم خبر خوب داریم و هم خبر بد .تصمیماتی
گرفته شد که کلیات آن را فدراسیون اعالم میکند.
رفتن اسکوچیچ قطعی شد و کمیته فنی صالحیت آن
را تایید نکرد و گزینههایی مطرح شد .گزینههای بعدی
را پیشنهاد دادیم و فدراسیون آنها را اعالم میکند .به
جمعبندی نرسیدیم و اسامی در حد حدس و گمان
است .در این جلسه این مسائل بحث شد اما کمیته
فنی به این نتیجه رسید که گزینههایش را اعالم
کند .به صورت تصویری با آقایان ماجدی ،محصص و
استیلی صحبت شد و نظر کلیه اعضای کمیته فنی
مدنظر قرار داده شد.
او درباره حضور کیروش در گزینههای کمیته فنی
توضیح داد :کمیته فنی صالحیت او را هم تایید نکرد.
قاسمپور درباره نامناسب بودن زمان برکناری اسکوچیچ
عنوان کرد :تصمیمی بوده که گرفته شده و درباره آن
مشورت شده است .این رای قاطع کمیته فنی بود و
اکثریت با حضور اسکوچیچ مخالفت کردند .وی ادامه
داد :من از ابتدا هم با انتخاب اسکوچیچ مخالف بودم،
در میانههای راه هم مخالف بودم و اآلن هم مخالفم
ولی متاسفانه زمان را از دست دادیم .به دالیلی رسیدیم
که بودن اسکوچیچ نمیتواند تیم ملی را کمک کند و
حتی من هم که نگران زمان بودم و معتقد بودم دیگر
وقت کنار گذاشتن اسکوچیچ نیست ،با مطرح شدن آن
دالیل با رفتن اسکوچیچ موافقت کردم .من در مسائل
مالی اشراف ندارم و به ما ربطی ندارد .میخواهد توافق
آنها یک دالر باشد یا یک میلیارد دالر.
سخنگوی کمیته فنی اصافه کرد :اگر تصمیم گرفته
میشود که مربی جدیدی بیاید ،فدراسیون خودش به
فکر تامین منابع مالی آن است .ما تحت هیچ فشاری
این تصمیم را نگرفتیم اما قاطعانه به این نتیجه رسیدیم
که اسکوچیچ تمام شده است و نمیتواند به ما کمک
کند .ماجدی عضو کمیته فنی و سرپرست فدراسیون
فوتبال است .ما به عنوان کمیته فنی نظراتمان را اعالم
کردیم و فدراسیون آن را اعالم میکند .ما به جمعبندی
رسیدهایم اما سخنگوی فدراسیون فوتبال باید آن را
اعالم کند .شاید حتی تصمیم ما عوض شود.
قاسمپور در خصوص این که احترامی که باید به
اسکوچیچ گذاشته میشد ،انجام شده یا خیر ،عنوان
کرد :فکر میکنم هیچ توهینی به اسکوچیچ نشده و
بحث صالح مملکت و تیم ملی است .اگر خود قاسمپور
هم نمیتواند کمک کند ،باید برود .نظر کمیته فنی،
نظری با مشورت تمام اعضاست و حتی میتوانند آن
را عوض کنند.
همپنین فدراسیون فوتبال نسبت به تصمیم کمیته
فنی این فدراسیون مبنی بر رد صالحیت سرمربی
کروات تیم ملی واکنش نشان داد :نشست اعضای
کمیته فنی فدراسیون فوتبال در خصوص بررسی
آخرین شرایط تیم ملی عصر امروز (دوشنبه) در مرکز
ملی فوتبال ایران برگزار شد .اعضای کمیته فنی در
پایان این نشست گزارش فنی و نتیجه مذاکرات خود
را به هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ارائه خواهند داد
و اعضای هیات رئیسه در خصوص شرایط تیم ملی
در روزهای آتی بر اساس گزارش کمیته فنی تصمیم
گیری خواهند کرد .بر این اساس تا زمان برگزاری
نشست اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال
هیچ تصمیمی در خصوص تیم ملی اتخاذ نشده و
موضوعات مربوطه بر مبنای گزارش کمیته فنی در
این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد.
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