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گزارش

دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویـــژه
« حســـین اجاقی» از لشـــکر ۱۰سیدالشـــهداء که در عملیات
کربالی ۱به مقام شـــامخ شهادت نائل گشت را گرامی میدارد

اعالم فهرست  ۱۱۹قلم داروی

پس از اجرای طرح دارویاری از  ۲۳تیر  ۱۱۹قلم
داروی بدون نسخه ( )OTCبا پوشش بیمهای محاسبه
میشوند .این داروها در شش گروه سرماخوردگی،
گوارشی ،فرآوردههای پوستی ،ملین و ضد احتقان ،ضد
سرفه و سایر داروها هستند.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ «دارویاری» طرحی است که
از  ۲۳تیر در کشور اجرایی شده است و در آن با اصالح
سیاستهای ارزی و انتقال ارز دارو به بیمهها ،در واقع
یارانه دارو به بیمار میرسد .در نتیجه قیمت دارو با
نسخه پزشک ،هیچگونه افزایشی برای بیمار نخواهد
داشت؛ به طوری که قیمتها ثابت و مانند قبل بوده و
با توجه به افزایش پوشش بیمهای ،در برخی موارد برای
بیمار کاهش قیمت نیز خواهند داشت.
در قالب اجرای این طرح ۳۶۶ ،قلم از داروهای پرمصرف
مورد استفاده بیماران مزمن تحت پوشش بیمه قرار
گرفته اند و بنابراین افزایش قیمت این داروها در تغییر
سیاست ارزی توسط سازمانهای بیمهگر پوشش داده
میشود و بیماران افزایش پرداختی را بابت این داروها
ندارند .با اجرای طرح دارویاری داروهای بدون نسخه
( )OTCنیز هیچ گونه تغییر قیمتی ندارند و حتی ۱۱۹
قلم از این داروها مشمول پوشش بیمهای شده اند و
در صورت ارائه نسخه پزشک ،برای بیمار کاهش قیمت
نیز خواهند داشت .بنابر اعالم سازمان غذا و دارو ،شش
گروه دارویی که این  ۱۱۹قلم داروی بدون نسخه را در
برمیگیرند ،به این شرح هستند:
داروهای سرماخوردگی:
_ کلیه داروهای سرماخوردگی شامل قرص ،کپسول،
پودر و شربت
داروهای گوارشی:
_ آلومینیوم هیدروکساید سوسپانسیون خوراکی
_ دایجستیو قرص انتریک گوتد خوراکی ۴۰
_ سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده) قرص جویدنی و
قطره خوراکی ۴۰
_ لوپرامید هیدروکلراید محلول خوراکی۱
_ سوگرالفیت قرص خوراکی ۵۰۰
لوپرامید هیدروکلراید قرص خوراکی۲
_ منیزیم هیدروکساید سوسپانسیون خوراکی ۸
_ دیمن هیدرینات قرص خوراکی ۵۰
فرآوردههای پوستی
_ سوختگی پماد موضعی  ۳۰درصد و  ۵۰درصد  ۳۰گرم
_ کاالمین کرم موضعی ۸درصد  ۳۰گرم
_ دکسپانتنول کرم موضعی  ۵درصد  ۳۰گرم
_ زینک اکساید پماد موضعی  ۲۵درصد  ۳۰گرم
_ کاالمین لوسیون موضعی  ۸درصد  ۶۰میلی لیتر
داروهای ملین و ضد احتقان
_ فنیل افرین هیدروکلراید محلول ،قطره از راه بینی
 ۰.۵و ۰.۲۵
_ آنتی هستامین دکونژستانت ( )۲قرص خوراکی ۴
_بیزاکودیل شیاف مقعدی  ۱۰و ۵
_ بیزاکودیل قرص انتریک کوتد خوراکی ۵
_ گلیسیرین شیاف مقعدی  ۱و ۲
داروهای ضد سرفه
_ برم هگزین هیدروکلراید محلول خوراکی  ۴و ۸
_ دکسترومتورفان هیدروبروماید محلول ،قطره ۴
_ کایافنزین شربت خوراکی ۱۰۰
_ دکسترومتورفان هیدروبروماید شربت خوراکی ۱۵
_ دکسترومتورفان هیدروبروماید قرص خوراکی ۱۵
_ اکسپکتورانت شربت خوراکی ۱۰۰
_ برم هگزین هیدروکلراید محلول خوراکی ۴
_ گایافنزین شربت خوراکی ۱۰۰
_ دیفن هیدرامین هیدروکلراید محلول خوراکی ۱۲.۵
سایر داروها
_ داروهای آ .اس .آ و پویدون آیدان در اشکال مختلف
_ اشک مصنوعی ،زغال فعال ،پماد چشمی سدیم کلراید
_ محلول سدیم کلراید ،لیدوکائین هیدروکلراید

رسمقاهل
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پر مصرف بدون نسخه بیمه شده

خبر

سارا نصرتی

هر روز در گوشهوکنار کشور تولیدکنندهای از انواع و
اقسام موانع پیشروی تولید گالیه میکند و به سختی
ادامه میدهد ،یا عطای تولید را به لقای موان ِع آن
میبخشد ،در این میان مسئوالن امر با دالیل مرتبط و
غیرمرتبط تنها شرایط را توجیه میکنند .شکی نیست
اصل تولید منشاء همه آثار مثبت در اقتصاد،
که ِ
معیشت و حتی زندگی اجتماعی هر ملت بوده و
حمایت از آن در اولویت است .بر اثر تولید و حمایت از
آن است که رفاهاجتماعی ،رشد اقتصادی و ثروتملی
حاصل شده و ارتقاء مییابد ،در کنار آن کاهش
قیمتها رخ میدهد ،بیکاری نیز ریشهکن میشود و
رفتن بیکاری ،بسیاری از معضالت اجتماعی
با از بین ِ
نیز فروکش میکند.
اما واکاوی مشکالت صنعت وسیعتر و عمیقتر
از آن چیزی است که بتوان در چند سطر به آن
پرداخت .اولین چالشی که بخش مولد کشور با
آن درگیر است ،مزاحمت دستگاهها و ارگانهای
مختلف است .البته با دستور مقام معظم رهبری،
برخی از موانع پیشروی تولید برداشته شد .اما
بخش مولد کشور ،بدلیل مشکالت عدیدهای که
با آن درگیر است ،هیچگاه نمیتواند حضور فعالی
در بازارهای جهانی داشته باشد؛ با این حال ،واقعا
جای سوال است که چرا با وجود نیروی کار و انرژی
ارزانقیمت ،تولیدات ایرانی نباید در عرصه بینالملل
حضور فعالی داشته باشند؟ اص ًال مشکل کجاست؟
در پاسخ میتوان دهها دلیل را ردیف کرد که
سببشده تولیدکننده ایرانی ،به دنبال جذب
مشتریان خارجی نباشد .نمونه کوچک آن «معطلی
در روند ثبت سفارش و تخصیص ارز» است و
معضل دیگر هم« ،تغییر مدام سیاستهای ارزی
کشور» .تغییراتی که واقعا تولیدکننده و صادرکننده
را دچار سردرگمی و بالتکلیفی میکند .جدای از
اینها «نوسانات نرخ ارز» مسئله دیگری است که
تولیدکننده را در شرایط سختی قرار داده است.
همچنین از آنجاییکه تولیدکنندگان در خطمقدم
تحریمهای بینالمللی قرار گرفتهاند و وقتی
بخواهند محصولی تولید کنند که بتواند در بازارهای
جهانی حرفهایی برای گفتن داشته باشد ،طبیعی
است که باید بستهبندی مطلوب ،ماشینآالت به روز
و استانداردهای الزم را دارا باشند .متاسفانه روزبهروز
موانع تولید بیشتر میشود و هیچگونه حمایتی
هم از تولیدکننده صورت نمیگیرد.
براساس اظهارات فعاالن اقتصادی «فضای نامساعد
کسبوکار ،عدمثبات سیاستهای اقتصادی و
ارزی ،نوسانات نرخ ارز ،افت تقاضای موثر و نبود
سرمایه در گردش کافی ،صدور بخشنامههای
متعدد و متناقض ،مزاحمت دستگاههای مختلف
در امر تولید و ...از معضالتی است که مانع از
حرکت رو به رشد و توسعه بخش مولد کشور
میشود .برآیند نظرات مطرح شده از سوی فعاالن
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بخش خصوصی ،حاکی از این است که دو بخش
صنعت و معدن از مصائب زیادی رنج میبرند که
نیاز به یک اجماع و تفکر جمعی از همه طیفها از
حاکمیت و سران سهقوه گرفته تا بخشخصوصی
برای رفع عوامل مزاحم بر سر راه تولید دارد.
یقینا باید تغییرات اساسی در تفکرات تولیدی
کشور ایجاد کرد .در دیگر کشورها ،کارخانجات
با همه وجود حمایت میشوند ،اما در کشور ما
دائما در مسیر تولید سنگاندازی میشود ،مگر
یک تولیدکننده چقدر توان و تاب و تحمل دارد؟
بیتردید تولید حامی میخواهد.
در پاسخ میتوان
دهها دلیل را ردیف کرد
که سببشده تولیدکننده
ایرانی ،به دنبال جذب مشتریان
خارجی نباشد .نمونه کوچک آن
«معطلی در روند ثبت سفارش
و تخصیص ارز» است و
معضل دیگر هم« ،تغییر
مدام سیاستهای ارزی
کشور».

مسئوالن باید تا چراغ یک واحد تولیدی خاموش
نشده به داد آن واحد برسند ،اما اینکه پس از
خاموششدن چراغ واحد تولیدی به فکر آن بیفتیم،
حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب خواهد داشت.
بهنظر میرسد اصل نظارت در تمامی سطوح
حاکمیتی برای خارج نمودن مافیای قدرت و ثروت
از خط بازدارندگی توسعه ،ضروری و حتمی است و
باید تقویت شود .با توجه به توضیحات فوق ،ذکر
یکنکته بسیار مهم است .بر اثر حمایت از تولید،

اهداف کالنی از قبیل رشد اقتصادی ،تولید ثروت،
اشتغالزایی ،کاهش تورم و باالخره افزایش صادرات
و ارزآوری و در یک کالم ،رفاه عمومی محقق
خواهد شد ،اما در اثر حمایت انحصاری و صرف
از تولیدکننده ،همانطور که در برخی فعالیتهای
تولیدی نیز مشاهده میشود اهدافی از قبیل کاهش
نرخ تورم ،افزایش صادرات ،ارزآوری و رقابتپذیری
در سطح بینالمللی اتفاق نخواهد افتاد ،بلکه
برعکس در مواقعی بر اثر انحصار ایجاد شده به
بهانه حمایت از تولیدکنندگان ،شاهد افزایش نرخ
تولیدات داخلی نیز هستیم که در این صورت
خسارت آن را مصرفکننده و آحاد جامعه پرداخت
میکنند.
متاسفانه دولتمردان ما در برخی رشتههای تولیدی،
هدف حمایت از تولید را با حمایت از تولیدکننده
اشتباه گرفته و از مسیر اصلی منحرفشده و فقط
به حمایت از تولیدکنندگان آنهم با شیوههای
غیراصولی پرداختند که تبعات منفی آن بر تورم
داخلی کامال مشهود است .بنابراین فرق ظریفی بین
حمایت از تولید با حمایت انحصاری از تولیدکننده
وجود دارد و چنانچه به جای حمایت از تولید ،فقط
به حمایت از تولیدکننده بپردازیم آنهم نه از طریق
توانمندسازی آن برای ورود به رقابتهای بینالمللی
از طریق ارتقای کیفی محصوالت تولیدی و کاهش
قیمت تمام شده آن و بلکه صرفا از طریق محدودیت
و انحصار در واردات ،کمکی به رشد و اعتالی آن
رشته صنعتی و همچنین کاهش تورم و ارتقای
معیشت مردم نکردهایم ،بلکه این قبیل صنایع را نیز
از رقابتهای جهانی حذف کرده و ارزآوری کشور را
نیز مختل کردهایم و فقط بهشت موقتی برای برخی
تولیدکنندگان داخلی و البته محدود واردکنندگان
مجاز فراهم کردهایم که تاوان آن را صنعت و مردم
پرداخت خواهند کرد.

«فرمانده انتظامی آبادان» خبر داد:

دســتگیری عامالن قتل مجید عبدالباقی
روز گذشته فرمانده انتظامی آبادان از دستگیری پنج
نفر عامالن تیراندازی منجر به قتل «مجید عبدالباقی»
برادر مالک ساختمان متروپل -خبر داد .سرهنگ«حسین زلقی» در جمع خبرنگاران اظهار کرد :روز
شنبه – اول مرداد -به دنبال وقوع یکفقره تیراندازی
منجر به قتل فردی به هویت مجید عبدالباقی
با سالح جنگی در منطقه امیری این شهرستان،
بالفاصله دستورات ویژه جهت شناسایی و دستگیری
عامالن تیراندازی صادر شد.

وی تصریح کرد :کارآگاهان پلیس آگاهی با رصد
اطالعاتی و اقدامات خاص پلیسی پنج نفر از عامالن
طراحی و تیراندازی را در کمتر از  ۲۴ساعت شناسایی
و با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتهای منسجم
و غافلگیرانه دستگیر کردند .در بازرسی از مخفیگاههای
متهمان یک قبضه سالح کلت کمری به کار رفته در
قتل و همچنین خودروی ساینا که به وسیله آن فرد
مقتول را تعقیب میکردند ،کشف شد .فرمانده انتظامی
آبادان در پایان با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیس

ً
صراحتا به بزه ارتکابی اعتراف کردند ،گفت :تحقیقات
برای کشف ابعاد مختلف پرونده در دست بررسی است.
همچنین متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر
مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

اجتماعی
گزارش

انگیزه عامالن قتل مجید عبدالبایق اعالم شد
سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور انگیزه عامالن قتل برادر مالک ساختمان متروپل در
آبادان را اختالفات شخصی اعالم کرد .سردار «مهدی حاجیان» با اشاره به بازداشت عامالن
قتل برادر مالک ساختمان متروپل در آبادان درباره انگیزه این افراد از ارتکاب به قتل نیز
گفت :بر اساس بررسیهای اولیه ،اختالفات شخصی انگیزه قاتالن از این اقدام بوده است.
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«ماربورگ» چیست؟
«باشگاه خبرنگاران» نوشت :ویروس ماربورگ
یک ویروس جدید محسوب نمی شود؛ زیرا اولین
بار در سال  ۱۹۶۷پس از شیوع آن در صربستان
و آلمان کشف شد (به ویژه در شهر ماربورگ ،از
این رو این ویروس نام خود را گرفت) .شیوع
مجدد آن در غنا ،آفریقا ،سازمانهایی مانند
سازمان بهداشت جهانی را به ویژه پس از ثبت
چند مورد مرگ و میر ناشی از این بیماری نگران
کرد .ویروس ماربورگ باعث بیماری میشود
که در گذشته به عنوان تب خونریزی دهنده
ماربورگ شناخته میشد و در زمان ما به آن
 MVDمیگویند و میزان مرگ و میر ناشی از این
بیماری بین  ۲۴تا  ۸۸درصد متغیر است؛ اما
ممکن است این میزان با مراقبتهای بهداشتی
مناسب کمتر باشد.
ویروس ماربورگ چگونه منتقل میشود؟
یکی از گونههای خفاش به نام خفاش روستوس
میزبان طبیعی ویروس ماربورگ به شمار میرود.
در نتیجه این ویروس به طور خاص در منطقه
جغرافیایی که این نوع خفاش در آن زندگی
میکند ،پخش میشود و از طریق حضور در معادن
و غارها این بیماری خود را به انسان منتقل

یادداشت

فاجعهی زیستمحیطی
در پیش است

سیدرضا فیضآبادی

تومان رسیده و  77درصد گران شده است .هر
کیلوگرم گردن گوسفندی نیز از 131هزار تومان
در تیرماه  1400،حاال به 181هزار تومان رسیده و
50هزار تومان ( 38درصد) گران شده است .هر
کیلوگرم ماهیچه گوسفندی از 162هزار تومان در
تیرماه  ،1400حاال به  225هزار تومان رسیده که
 38درصد گران شده است .در این بین« ،علیاصغر
ملکی» -رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی -گفت:
«گوشت کیلویی هشتادهزار تومانی روی دست
دامداران مانده و کسی آن را نخریده است و این
افزایش قیمتها اص ًال معنا پیدا نمیکند ».هر
کیلوگرم ساق ساده بدون پوست مرغ نیز در حالی
حاال 100هزار تومان قیمت خورده که در تیرماه
76هزار تومان قیمت داشته و هر کیلوگرم مرغ
تازه نیز در حالی در بازار 65هزار تومان قیمت
خورده که در تیرماه  1400نزدیک به 28هزار تومان
قیمت داشته و  56درصد گران شده است.
جهش بیش از دویستدرصدی قیمت ماکارونی
همزمان با افزایش افسارگسیخته قیمت برنج

در یک سال گذشته ،تقاضا برای خرید نان و
ماکارونی افزایش پیدا کرد؛ اما ماکارونی نیز از
این افزایش قیمتها در امان نماند؛ بهطور یکه
هر بسته 700گرمی ماکارونی  1.2زر ماکارون از
7هزار و 800تومان در تیرماه  1400امروز به 24هزار
تومان رسیده و  207درصد گران شده است .هر
بسته  500گرمی ماکارونی پیکولی ساوین نیز از
6هزار و 900تومان در تیرماه  ،1400امروز به 16هزار
و 650تومان رسیده که  141درصد گران شده است.
این میوه  325درصد گران شد
در بازار میوه و ترهبار نیز هر کیلوگرم موز از 15هزار
تومان در تیرماه  ،1400حاال به 38هزار تومان رسیده
که 153درصد گران شده است .هر کیلوگرم آلبالو
نیز در حالی در بازار 40هزار تومان قیمت خورده
که در تیرماه  1400این کاال کیلویی 15هزار تومان
قیمت داشته و در این مدت 166درصد گران شده
است .هر کیلوگرم هندوانه نیز از هزار و 200تومان
در تیرماه  ،1400حاال به 5هزار و 100تومان رسیده
که  325درصد گران شده است.

جامعه
ویروسی کشنده در راه است؛
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دریاچه ارومیه را دریابید؛

این میوه  ۳۲۵درصد گران شد؛ برنج هم  ۲۵۰درصد!
بررسی های میدانی حاکی از آن است که میانگین
افزایش قیمت کاالهای اساسی از تیر ماه  ۱۴۰۰تا االن
بیش از نرخ اعالمی مرکر آمار بوده است.
به گزارش «دنیای هوادار» وبه نقل از قرن نو؛
طبق اعالم مرکز آمار ایران ،نرخ تورم نقطهای گروه
عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» در
تیرماه با افزایش  ٤.٤واحد درصدی به  ۸۶درصد و
گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش
 ٠.١درصدی به  ٣٦.٩درصد رسیده است.
جهش 250درصدی قیمت برنج در یک سال
بررسیهای میدانی حاکی از آن است که هر
کیلوگرم برنج طارم ممتاز از 43هزار تومان در
تیرماه  ،1400حاال به 150هزار تومان رسیده و 248
درصد گران شده است .از طرف دیگر هر کیلوگرم
برنج هاشمی نیز از 39هزار تومان در تیرماه ،1400
حاال به 128هزار تومان رسیده و  228درصد گران
شده است .در این بین هر کیلوگرم برنج فجر از
تیرماه  1400تا االن 17هزار تومان گران شده و 52
هزار تومان قیمت خورده است .رئیس اتحادیه
برنجفروشان بابل در گفتوگویی گفت« :با توجه
به افزایش قیمت در سالهای اخیر ،برنج ایرانی از
ً
تقریبا حذف شده و
سفره طبقه متوسط به پایین،
حتی این اقشار قادر به خرید ارزانترین محصول
ً
عموما مردم برخالف میل
برنج ایرانی نیستند و
خود به خرید برنجهای خارجی روی آوردهاند .با
توجه به افزایش قیمت برنج ،شاهد شلوغشدن
شدید نانواییها در شهر بابل هستیم؛ بهطور یکه
فروش بسیاری از نانواییها در ساعات عصر به
اتمام میرسد که این مسئله را میتوان نشانهای از
جایگزینی نان و برنج خارجی بهجای مصرف برنج
ایرانی دانست».
گوشت و مرغ در یک سال چقدر گران شد؟
در این بین هر کیلوگرم ران کامل ممتاز گوسفندی
از 122هزار تومان در تیرماه  ،1400حاال به 216هزار

روزنامه

میکند .ویروس ماربورگ از طریق تماس مستقیم
(از طریق پوست یا غشاهای مخاطی) و همچنین
از طریق تماس با مایعات بدن فرد آلوده از جمله
خون ،مایع منی و مشابه آن منتقل میشود .این
ویروس همچنین از طریق تماس با سطوحی
که بیمار لمس کرده است مانند رختخواب،
لباس یا موارد دیگر منتقل میشود .در نتیجه،
ارائه دهندگان خدمات بهداشتی اغلب در نتیجه
تماس با بیماران به این ویروس مبتال
میشوند .تشریفات دفن که
شامل تماس مستقیم با
بدن مجروح متوفی است
نیز میتواند به انتقال
ماربورگ منجر شود.
عالئم بیماری
ویروسی ماربورگ
بر اساس وب سایت
رسمی سازمان جهانی
بهداشت ،دوره نهفتگی
ویروس ماربورگ از دو تا ۲۱
روز متغیر است .بیماری ناشی
از ویروس ماربورگ به طور ناگهانی با
تب باال ،سردرد و کسالت شدید و اغلب همراه
با دردهای عضالنی شروع میشود .اسهال آبکی
حاد ،درد شکم ،گرفتگی عضالت ،تهوع و استفراغ
میتواند از روز سوم پس از ظهور عالئم شروع
شود و اسهال میتواند تا یک هفته ادامه یابد.

بچه که بودیم اسم دریاچه ارومیه یا رضائیه برایمان
مثل یک رویا بود .دریاچه ارومیه شورترین و دریاچه
مازندران شیرینترین دریاچه جهان .روی نقشه نگاه
میکردیم و آرزو داشتیم روزی بتوانیم این دو دریاچه
بزرگ را از نزدیک ببینیم .میگفتند در دریاچه ارومیه
غرق نمیشوی ،چرا که آنقدر نمک آن زیاد است که آدم
روی آب میتواند بدونشنا بایستد.
دهه  ۸۰اما برای ماموریتی به دریاچه ارومیه رفتم ،تا
نزدیکیهای غروب هم آنجا بودیم ،چه غروب زیبایی...
صدای مرغان خاص منطقه در هنگام غروب که چون
توپ بزرگ نارنجی ،کمکم خود را به زیر چادر سیا ِه
یک ِ
شب میبرد ،یکی از زیباترین لحظات زندگیام بود .در
یک لنج بودیم و گفتیم طلوع آفتاب را هم ببینیم ،فردا
صبح قبل از طلوعآفتاب ما را به منطقه بردند ،عجب
منظره بکری ...اما سال  ۹۷وقتی بعد از ۱۷سال به
آب آن دریاچهبزرگ به نصف
ارومیه رفتم ،تقریبا میران ِ
رسیده بود و امروز سخن از خشکشدن کامل آن است.
باری؛ همین یکنمونه کافی است تا بدانیم سوء
مدیریتها چه بر سر جنگل و دریا و صحرا و کوه و کویر
و معدن و ساحل و روستا و شهر آورده است .اینگه
میگویند ،ترکیه جلو مسیر آب دریاچه ارومیه را با
سدسازی بسته یا عراق آب هور را از طریق تونل به بصره
برده و افغانها باعث خشکی هامون شدهاند ،بخشی
از مرگِ تدریجی دریاچه ارومیه است اما نمیتواند
ِ
مدیریت مدیران ناالیق کشور باشد.
سرپوشی بر سوء
بههرجهت ،حالوروز دریای خزر هم بهتر از دریاچه
نمک نیست .بهنظر یک جنبش بزرگ مردمی برای
احیای این دو دریاچه زیبا و طبیعی جهان الزم است.
لطفا دولت همراهی کند و بیخیال شعارگرایی باشد،
چرا که فاجعه زیستمحیطی در پیش است.

اقتصاد کالن
بیماران مبتال به ویروس ماربورگ به ویژگیهایی
شبح مانند ،بی حالی شدید ،چهرههای خموده
و چشمان فروافتاده دچار میشوند .بسیاری از
بیماران دچار خونریزی شدید میشوند که ممکن
است بین  ۵تا  ۷روز طول بکشد و خونریزی
ممکن است از بینی یا لثه باشد و ممکن است
همراه با مدفوع یا استفراغ باشد .اگر عفونت آن
قدر شدید و کشنده باشد ،مرگ اغلب بین  ۸تا ۹
روز پس از ظاهر شدن عالئم رخ میدهد.
درمان بیماری ناشی از ویروس
ماربورگ
در حال حاضر هیچ واکسن
یا درمانی برای ویروس
ماربورگ وجود ندارد؛
اگرچه درمان عالئم
ناشی از آن و زنده نگه
داشتن بیمار ممکن است
موثر باشد .مشخص است
که ویروس ماربورگ حتی
پس از بهبودی از بیماری
در نقاط خاصی از بدن وجود دارد.
این مکانها شامل بیضهها و داخل
چشم هستند .در زنانی که در دوران بارداری آلوده
میشوند ،ویروس حتی پس از بهبودی در جفت،
مایع آمنیوتیک و جنین همچنان وجود دارد .در
زنانی که در دوران شیردهی آلوده میشوند ،ویروس
ممکن است در شیر مادر باقی بماند.

«مدیر فنی شرکت سپرده گذاری مرکزی»:

سومین مرحله واریز سود سهام
عدالت انجام شد

مدیر فنی شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت :بیش
از یک میلیون و  ۸۰۰هزار نفر از سهامداران عدالت
وجود دارند که سپرده گذاری برای واریز سود سهام
عدالت آنها شماره شبای معتبری ندارد.
حسنلو گفت :روز یکشنبه در سومین مرحله واریز
سود سهام عدالت به جاماندگان حدود  ۱۷۷هزار
تراکنش بانکی صورت گرفت که از این تعداد
نزدیک به  ۸۶هزار تراکنش مربوط به سود سهام
عدالت  ۹۸و  ۹۱هزار تراکنش نیز مربوط به واریزی
سود عملکردی سال  ۹۹بوده است .ارزش این
پرداخت ها برای سال  ۹۸بیش از  ۱۴میلیارد تومان
و برای سال  ۹۹بیش از  ۵۴میلیارد تومان بوده
است یعنی در مجموع بیش از  ۶۸میلیارد و ۶۰۰
میلیون تومان امروز واریزی سود برای جاماندگان
وجود داشته است .وی گفت :با توجه به آمار یعنی
پرداخت به بیش از  ۹۱هزار نفر اکنون بیش از یک
میلیون و  ۸۰۰هزار نفر از سهامداران عدالت وجود
دارند که سپرده گذاری برای واریز سود شماره شبای
معتبر از آنها ندارد .افراد با مراجعه به سامانه سجام
می توانند مراحل اصالح اطالعات یا ثبت نام را
تکمیل تا در واریز های بعدی بتوانند سود خود را
دریافت کنند.

4

روزنامه
شماره  - 1071دوشنبه  3مرداد 1401

استانداری
«استاندار البرز»:

حمل و نقل عمومی برای

تردد عزاداران حسینی خدمات
ویژه ارائه دهد

«مجتبی عبداللهی» -استاندار البرز -در جلسه هماهنگی
برگزاری ماههای عزاداری محرم و صفر که در سالن شهدای
دولت استانداری برگزار شد ،با بیان اینکه فرهنگ ایثار و
شهادت و عشق به امام حسین (ع) در مردم ایران اسالمی
نهادینه شده است ،افزود :نباید اجازه دهیم که بدعت
گذاریهای غلط در این روند خدشه ایجاد کند .وی ادامه داد:
ضرورت دارد که بزرگان و معتمدان بار دیگر ورود کنند و با
همراهی مداحان و مبلغان نامی کشور مراسم اصیل همانند
روضه خوانیهای خانگی ،چهارپایه خوانی ،تعزیه خوانی را در
محلههای احیا کنند .مسئوالن استان با ایجاد بسترهای الزم،
شرایط را برای فعالیتهای مذهبی مردم فراهم کنند .ضرورت
دارد که اعضای این شورا با اقدامات و برنامههایی منسجم به
این روند کمک کنند .استاندار البرز گفت :یکی از برنامههای
امسال تعیین شعار برای محرم و صفر است که طی اجماع
آرا صاحب نظران «نجات اهل عالم با حسین است» محور قرار
گرفت .باید در این ایام در خصوص حمل و نقل عمومی و
تردد مردم نیز تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

صنعت
در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
استان مطرح شد؛

رتبه نخست البرز در پرداخت
تسهیالت رونق تولید

«ایرنا» نوشت« :رامین ربیعی» -رییس سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان البرز -روز یکشنبه در سی و سومین
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اعالم کرد:
این استان طی سه سال  ۹۹ ،۹۸و  ۱۴۰۰و چهار ماهه اول
سال  ،۱۴۰۱رتبه نخست پرداخت تسهیالت رونق تولید را
در کشور به خود اختصاص داده است .امسال  ۱۶هزار ۸۶۳
میلیارد لایر تسهیالت رونق تولید به واحدهای صنعتی
استان پرداخت شده و البرز در این شاخص رتبه اول
کشوری را به خود اختصاص داده است.
وی اضافه کرد :در این مدت از مجموع  ۲۵۴درخواست
واصله برای پرداخت تسهیالت رونق تولید ۲۰۷ ،مورد
به بانک معرفی شده است ،که از این تعداد  ۱۵۷مورد
عملیاتی شده و تسهیالت درخواستی واحدهای صنعتی
استان با همکاری مناسب بانک های عام ل پرداخت شده
است .هم اکنون تسهیالتی تحت عنوان برنامه تولید و
اشتغال ذیل بند الف تبصره  ۱۸قانون بودجه سال  ۹۷و
 ۹۸تعریف شده که  ۵۰درصد تسهیالت مذکور از منابع
داخلی بانک ها و  ۵۰درصد بعدی آن از منابع صندوق
توسعه ملی تامین می شود .رییس سازمان صمت البرز در
ادامه گفت :بر اساس قانون ،واحدهای دریافت کننده این
تسهیالت در صورت تثبیت اشتغال برای واحدهای فعال
و افزایش اشتغال برای طرح های نیمه تمام ،می توانند
از بسته حمایتی سه درصدی یارانه دولت برخوردار شوند
که این یارانه پس از تایید کمیته نظارت بر تسهیالت به
سرعت اعمال شده و از اقساط وام گیرنده کسر خواهد شد.
ربیعی با بیان اینکه تسهیالت برنامه تولید و اشتغال در
سه حوزه تسهیالت سرمایه در گردش ،تسهیالت نوسازی
و بازسازی و تسهیالت تکمیل طرح های نیمه تمام ارائه
می شود خاطر نشان کرد :بر همین اساس هم اکنون
استان البرز توانسته است تعهد کشوری پرداخت این وام
را به صورت کامل انجام دهد و به لحاظ عملکردی در این
حوزه رتبه نخست کشوری و در مجموع رتبه دوم کشوری
را به خود اختصاص داده است همچنین تا سال ۱۴۰۱
استان البرز موفق شده در روند اعطای تسهیالت تبصره
 ۱۸با ارائه تسهیالت به  ۱۸۰واحد تولیدی به مبلغ ۳۶
هزار و  ۸۷۰میلیارد لایر ،رتبه دوم کشور را در این زمینه
کسب نماید.

رشایط متقاضیان ایجاد موسسات کاریایب غیردولیت اعالم شد
مدیرکل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان البرز از اعالم شرایط متقاضیان ایجاد موسسات کاریابی غیر دولتی خبر داد .عبداهلل دارایی با اعالم شرایط الزم
برای تاسیس کاریابی ابراز کرد :داشتن حداقل  ۳۰سال سن ،نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیصالح ،دارابودن مواردی مانند مدرک تحصیلی
ً
ترجیحا در یکی از رشتههای مدیریت ،علوم اجتماعی ،علوم تربیتی ،حقوق ،علوم اقتصادی و روانشناسی ،کارت پایان خدمت ،آشنایی
حداقل کارشناسی
کامل با قوانین و مقررات مربوط به بازار کار و کاریابی و تجربه کاری در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل ،از شرایط متقاضیان جهت ایجاد کاریابی است.

البـــرز
حقوق و قضا

تقدیر رئیس قوه قضائیه از مدیر ،قاضی و کارمندان برتر کشوری در البرز؛

در نشست شورای مدیران دادگستری کل استان چه گذشت؟
در نشست شورای مدیران دادگستری استان البرز ،عالوه بر
بررسی عملکرد سه ماهه این مجموعه و تببین برنامه های
آتی ،تقدیرنامه رئیس قوه قضائیه از قضات و کارمندان
نمونه کشوری دادگستری البرز اهدا شد.
روز گذشته نشست شورای مدیران دادگستری کل
استان البرز با حضور اعضای شورا به ریاست رئیس کل
دادگستری استان برگزار شد .در این نشست که با محوریت
تبیین برنامه های تدوین شده دادگستری کل استان با
توجه به عملکرد سه ماهه مجموعه های قضایی برگزار شد
عالی ترین مقام قضایی استان البرز ،انتظارات از مدیران در
ماه های پیش رو تا پایان سال را تبیین کرد.
حسین فاضلی هریکندی در این نشست با اشاره به
برگزاری همایش سراسری قوه قضائیه که با حضور
روسای قوای سه گانه در هفته قوه قضائیه برگزار شد و
همچنین دیدار مقام معظم رهبری با رئیس و مسئوالن
قوه قضائیه به تبیین مباحث همایش سراسری قوه
قضائیه و همچنین مطالبات مورد تاکید رهبر معظم
انقالب از دستگاه قضایی پرداخت.
وی در ادامه به تبیین دستورات هشت گانه رهبر معظم
انقالب به دستگاه قضایی پرداخت و هریک از این محورها
یعنی «عمل با قدرت به سند تحول قوه قضائیه»؛ «مبارزه
جدی با فساد و ساختارهای فسادزا»؛ «شناسایی و
تشویق افراد زحمت کش در درون قوه قضائیه»؛ «معطل
نماندن ماموریت های قوه قضائیه از جمله حقوق عامه و
پیشگیری از وقوع جرم»؛ «برخورد با برهم زنندگان امنیت
روانی مردم»؛ «به نتیجه رساندن پرونده ها و پرهیز از
ناتمام گذاشتن کارها»؛ «حاکم شدن نگاه همه جانبه در
ارتباطات قوه قضائیه و ضابطین قضایی»؛ «تقویت دانش
قضایی و اتقان احکام دادگاه» را تبیین و بر لزوم پیگیری
و اجرای فرامین مقام معظم رهبری از سوی همه مدیران
دادگستری کل استان البرز تاکید کرد.
آمار بازدید از زندان های استان
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با تاکید
بر اینکه همه مدیران و قضات باید حضور در زندان
های استان را به عنوان یکی از تاکیدات رئیس قوه

قضائیه با جدیت پیگیری کنند ،متذکر شد :در حوزه
بازدیدهای همکاران از ندامتگاه های استان از ابتدای
سال ،بیشترین بازدید را دادسرای ناحیه سه کرج
داشته است و از بین مدیران بیشترین حضور را رئیس
حوزه قضایی طالقان و سرپرست دادسرای ناحیه چهار
کرج داشتهاند.
عالی ترین نماینده قوه قضائیه در استان در ادامه با تقدیر
از اقدامات معاون توسعه حل اختالف دادگستری کل
استان البرز در چهار ماهه نخست سال گفت :ایجاد سه
شعبه حل اختالف تخصصی ،اقدام مهمی در این ایام
بوده است و با تالش های انجام شده شاهد آغاز به کار
شورای حل اختالف ویژه مدیریت شهری در کمتر از دو روز
پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه ،شورای حل اختالف
ویژه اتاق اصناف و شورای حل ختالف ویژه شرکت های
دانش بنیان بودیم.
برخورد با مسئوالن کوتاهی کننده
در تغییر کاربری ها
وی در ادامه با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه و
راهبردهای  15گانه بر برخورد با مسئوالن کوتاهی
نا�ژی

«مدیر عامل شرکت گاز استان» خبر داد:

گازرسانی به  ۴۰واحد صنعتی در
سه ماهه اول امسال

«سید رضا غفاریان» -مدیر عامل شرکت
گاز استان البرز -با بیان اینکه استان البرز
با جای دادن صنایع متفاوت جزء و کل
کشور در خود جایگاه ویژهای را در این
زمینه به خود اختصاص داده است ،اظهار
کرد :شرکت گاز در این استان اهتمام دارد
تا با گازرسانی به این صنایع در سالی که با
عنوان «تولید ،دانش بنیان اشتغال آفرین»
نامگذاری شده است نقش خود را در این
زمینه به خوبی انجام دهد.
وی با بیان اینکه هر چند شرکت گاز
استان البرز شعار «سالی به یادماندنی در
گازرسانی جهادی به روستاها» را انتخاب
کرده است ،ادامه داد :با این حال این
شرکت از ارائه خدمات به صنایع خرد
و کالن در این استان غفلت نکرده و از

ابتدای سال  ۱۴۰۰تا پایان خرداد سال
جاری به  ۳۱۳واحد صنعتی بزرگ و
کوچک گازرسانی کرده است ،که این
تعداد در سال گذشته  ۲۷۳صنایع جزء
و عمده بوده است .غفاریان با اعالم
گازرسانی به  ۴۰واحد صنعتی خرد و
عمده در سه ماهه نخست سال جاری
خاطرنشان کرد :با توجه به استراتژی کالن
نظام برای اشتغال زایی در بخش های
مختلف که این هدف در شعارهای سال
که توسط مقام عظمای والیت انتخاب
شده متبلور است و حضور صنایع ملی
در این استان این شرکت تمام تسهیالت
الزم را برای ارائه خدمات الزم به این
صنایع را فراهم کرده و همه صنعتگران
برای رفع معضالت احتمالی می توانند
روزهای سه شنبه از ساعت  ۹تا  ۱۱با
گرفتن وقت قبلی با اینجانب دیدار داشته
باشند ۴ .هزار و  ۵۸۴صنایع جزء و عمده
استان البرز از ابتدای عملیات گازرسانی تا
پایان اسفند  ۱۴۰۰گاز دار شده اند که این
رقم تا پایان خرداد سال جاری به  ۴هزار
و  ۶۲۴رسیده است.

کننده در خصوص تغییر کاربریها و ساخت و سازهای
غیرمجاز تاکید کرد و متذکر شد :با توجه به تاکید انجام
شده در خصوص رسیدگی بدون نوبت به پروندههای
مربوط به تغییر کاربری ،تاخیر در اعالم شکایت در
خصوص تغییرکاربری های غیرمجاز قابل پذیرش نبوده
و قطعا مدیرانی که در این خصوص کوتاهی نمایند
تعقیب خواهند شد.
تقدیر رئیس قوه قضائیه از مدیر ،قاضی و
کارمندان برتر کشوری
در پایان این نشست از حسین اعظمی چهاربرج به عنوان
مدیر برتر استانی قوه قضائیه در سال  ،1400محمد امین
عبدی به عنوان قاضی نمونه سال 1400؛ فرامرز نظری و
سعید مالیی به عنوان کارمندان نمونه  1400با اهدای لوح
تقدیر به امضای رئیس قوه قضائیه قدردانی شد.
همچنین کارنامه های قضایی مربوط به قضات نمونه
که توسط دادسرای انتظامی بررسی و به امضاء دادستان
انتظامی قضات رسیده بود به مدیران قضایی حاضر در
نشست شورای مدیران توسط رئیس کل دادگستری
استان البرز تقدیم شد.

انتظایم
«رئیس پلیس آگاهی استان» خبر داد:

قتل هولناک پدر به دست پسر
در البرز

رئیس پلیس آگاهی استان البرز از
دستگیری فردی خبر داد که پدرش را به
خاطر اختالفات خانوادگی با طناب به قتل
رسانده است .سرهنگ «محمد نادربیگی»
اظهار کرد :در پی اعالم گزارش  ۱۱۰مبنی
درگیری منجر به قتل در روستای قاسم
آباد ،کارآگاهان پلیس آگاهی در محل
حادثه حاضر شده و بررسی موضوع در
دستور کار قرار گرفت.
وی افزود :با توجه به حضور عوامل
تشخیص هویت در محل مشخص شد که
متوفی که مردی  ۷۴ساله بوده به وسیله
طناب به قتل رسیده ،لذا در تحقیقات
میدانی پلیس اهالی محل عنوان داشتند،
متوفی توسط پسرش به قتل رسیده و قب ًال
نیز او را تهدید کرده است ،به همین دلیل

اولیای دم شناسایی و در پلیس آگاهی
حاضر و بیان داشتند برادرشان که درگیر
اعتیاد شدید نیز بوده پس از ارتکاب قتل
به آنها خبر داده و متواری میشود .رئیس
پلیس آگاهی استان البرز اظهار داشت :با
اخذ دستور قضائی و عدم مراجعت فرزند
پسر در پلیس آگاهی و شروع تحقیقات
محلی مشخص شد متهم در زمان فوت
در محل حادثه حضور داشته است و پس
از ارتکاب قتل از محل متواری شده است
که با استفاده از شیوههای نوین پلیسی
متهم در شهرستان آبیک شناسایی و
دستگیر شد .این مقام انتظامی ادامه داد:
متهم پس از دستگیری لب به اعتراف
گشوده و بیان کرد «در روز حادثه به منزل
پدرم رفتم و به دلیل اختالفات خانوادگی
و اعتیاد شدیدی که داشتم با پدرم درگیر
و وی را با طناب خفه کرده و بخاطر ترس
زیاد با خودروی پدرم از محل فرار کردم».
وی از شهروندان خواست نسبت به باال
بردن آستانه تحمل خود اقدام و در صورت
بروز مشکالت خانوادگی از طریق مراجع
قانونی اقدام نمایند.

فرهنگی
گزارش

«امیرحسین میرزائیان» درگذشت
امیرحسین میرزائیان ،مترجم ادبیات داستانی به علت سکتهی مغزی در  ۳۷سالگی درگذشت .نشر نفیر با اعالم این خبر
نوشته است :این مترجم ادبیات داستانی و کتابهای روانشناسی ،روز شنبه ،اول مردادماه از دنیا رفته است .امیرحسین
میرزائیان متولد خرداد سال  ،۱۳۶۴مترجم و مدرس زبان انگلیسی بود ۴۱ .عنوان از آثار او در کتابخان ه ملی فهرستنویسی
شده و  ۲۷عنوان کتاب دیگر او نیز در زمینههای روانشناسی،کودک و نوجوان و ادبیات داستانی به چاپ رسیده است.

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

سازمان سینمایی و وزارت ارشاد با تاکید بر سینمای
انقالبی ،چند گزینه را میتوان پیدا کرد که با سلیقه و
اهداف و برنامههای مدیران فعلی سینمای ایران بیشتر
همخوان است و شاید یکی از همانها نماینده ایران در
اسکار باشد .از سویی برخی طیفهای خاص فرهنکی
پیش بینی می کنند به دلیل اینکه ممکن است ،فیلم
عنکبوت مقدس ،فیلمی که در جشنواره کن حواشی
داشت و به عنوان محصول آلمان ،سوئد دانمارک ،فرانسه
به نمایش درآمد ،از سوی یکی از این کشورها به اسکار
معرفی شود ،ممکن است با توجه به محتوای فیلم،
ترجیح داده شود فیلمی از ایران به اسکار معرفی نشده،
به نوعی تحریم اعمال شود .چند سال پیش و در زمان
مدیریت محمدجواد شمقدری ،پس از نمایش فیلمی که
با ساحت پیامبر اکرم (ص) جسارت کرده بود ،ایران جایزه
اسکار را تحریم کرد.
اگرچه اصلیترین شرط انتخاب فیلم برای اسکار ،اکران
آن در کشور مبدأ به مدت هفت روز متوالی تا پیش از

در قالب چند کارگاه آموزشی؛

«علی نصیریان» از تجربههای
سینمایی خود میگوید
«علی نصیریان» -بازیگر پیشکسوت
سینما و تئاتر ایران -در قالب چند
کارگاه آموزشی درباره تجربیات خود
در سینمای ایران با عالقه مندان گفت
وگو میکند .کارگاه آموزشی آنالین و
حضوری با عنوان «طبیعت خالق در
کار نمایش» با علی نصیریان برگزار
میشود .این کارگاه ها در روزهای
پنجم الی هفتم مرداد ماه  ١٤٠١برگزار
خواهد شد و نصیریان درباره همان
چیزی که در وجود ماست و باید
کشف شود ،با عالقهمندان گفت وگو
میکند.
علی نصیریان در سال  ۱۳۳۵جایزه
نخستین مسابقه نمایشنامهنویسی
را برای نمایش بلبل سرگشته دریافت
کرد و فیلم گاو ساخته داریوش
مهرجویی نخستین فعالیت بازیگری
او در سینما بود .سربداران ،سرایدار،
آقای هالو ،پستچی ،جادههای سرد،
کفشهای میرزا نوروز ،شیر سنگی،

مهلت تعیین شده است ،اما به هر حال داشتن شرایطی
برای اکران و تبلیغ فیلم در خارج از کشور بویژه در آمریکا
و دیده شدن آن در جشنوارههای متعدد بینالمللی کمک
زیادی به موفقیت فیلم در مراحل نهایی رقابت خواهد
کرد .در دورههای قبل تنها تعدادی از فیلمهای ایرانی
چنین شرایطی داشتند ولی باز هم به جز دو اثر اصغر
فرهادی بقیه موفقیتی کسب نکردند .هرچند یکبار
فیلمی از مجید مجیدی هم به جمع فهرست پنج نامزد
نهایی فیلم خارجیزبان اسکار راه یافت.
برای مروری بر فیلمهای اکران شده از پاییز سال قبل
تاکنون به آتابای ،بندر بند ،بیهمهچیز ،منصور ،تومان،
عنکبوت ،بدون قرار قبلی ،علفزار ،مجبوریم ،مرد بازنده،
روز صفر ،زاالوا ،المینور ،مستطیل قرمز ،صحنهزنی،
رمانتیسم عماد و طوبا ،طالخون ،تیتی و نیز کلی فیلم
کمدی و فیلم کممخاطب میتوان اشاره کرد که فقط
روی پرده رفتهاند ولی اینکه کدامیک شرایط مناسب
برای نماینده شدن را در اسکار دارد بحثی دیگر است.
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ناخدا خورشید ،بوی پیراهن یوسف،
هزاردستان ،شهرزاد و میوه ممنوعه
بخشی از آثار قابل توجه و ماندگار
وی به شمار می آیند .همچنین وی
سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
را در سی و هفتمین جشنواره فیلم
فجر دریافت کرده است .نصیریان در
سال  ۱۳۸۰به عنوان یکی از چهرههای
ماندگار ایرانی در رشته بازیگری تئاتر
و سینما معرفی شد .وی در سال
 ۱۳۸۶به پاس چند دهه فعالیت موثر
در عرصه بازیگری و کارگردانی تئاتر،
نشان معتبر «عبدالحسین نوشین» را
از انجمن منتقدان و نویسندگان خانه
تئاتر دریافت کرد .عالقمندان برای
دریافت اطالعات بیشتر می.توانند به
پایگاه اطالعرسانی یونیتک (یونتیک
باشگاه آموزشهای الکترونیکی
کمیسیون ملی یونسکو) به نشانی
www.webinar.unitech-ac.com
مراجعه کنند.
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با انتخاب اکثریت اعضای هیات مدیره مرکزی؛

ایران برای اسکار  ۲۰۲۳چه میکند؟
سینمای ایران کمتر از  ۷۰روز مهلت دارد تا نمایندهای
را برای شرکت در اسکار معرفی کند ،این پرسش مطرح
است که سینمای ایران برای معرفی فیلم به اسکار با کدام
گزینهها مواجه است؟!
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا ،پس از چند
سالی که پاندمی کرونا بر تمام رویدادهای هنری دنیا
تاثیر گذاشت ،به نظر میرسد که شرایط برای آکادمی
اسکار به دوران قبل از کرونا برگشته و در تازهترین خبر
اعالم شده که مهلت معرفی نمایندگان منتخب کشورها
برای رقابت در شاخه بهترین فیلم بینالمللی اسکار
 ،۲۰۲۳تا سوم اکتبر  ۱۱( ۲۰۲۲مهر ماه  )۱۴۰۱است و
کمیته اسکار کشورها تا این تاریخ فرصت دارند نماینده
رسمی سینمای خود را به آکادمی اعالم کنند.
نماینده ایران در سالهای گذشته پس از اعالم نظر
کمیتهای که اعضای آن معموال توسط خانه سینما
معرفی میشوند ،به طور رسمی از سوی بنیاد سینمایی
فارابی معرفی شد ه است ،اما امسال وضعیت کمی
پیچیده به نظر میآید؛ چرا که دست سینمای ایران برای
انتخاب چندان پر نیست و گزینههای چندان قدرتمندی
برای رقابت با فیلمهای دیگر کشورها ندارد.
از پاییز سال گذشته تا کنون نزدیک به  ۵۰فیلم روی پرده
سینماهای کشور اکران شد ه ولی انتخاب فیلمی از میان
آنها برای معرفی به اسکار دشوار خواهد بود ،به همین
دلیل خیلیها براین باورند که فیلم «برادران لیال» ساخته
سعید روستایی که در جشنواره کن هم نمایش داده شد
و پخشکننده خارجی هم دارد میتواند نماینده مناسبی
از ایران باشد؛ فیلمی که قرار بود از همین تابستان روی
پرده رود ولی سازمان سینمایی در اقدامی جدی و رسمی
اکران آن را متوقف کرد و آنطور که در بعضی خبرهای
غیررسمی شنیده میشود فعال خبری از رفع توقیف آن
نیست.
بر این اساس طبق اظهارات مبتنی بر رویکردهای مدیران

روزنامه

با اعالم «مدیرکل هنری مجموعه مارینسکی»؛

علی رهبری رهبر مشهورترین
اُ پرای جهان شد

«والری گرگیف» -مدیرکل هنری
مجموعه مارینسکی در سنت
پیترزبورگ« -علی رهبری» را به عنوان
رهبر دائمی میهمان اپرای مارینسکی،
مشهورترین اپرای جهان اعالم کرد.
والری گرگیف مدیرکل هنری مجموعه
مارینسکی در سنت پیترزبورگ،
علی رهبری را به عنوان رهبر دایمی
میهمان اپرای مارینسکی ،مشهورترین
اپرای جهان اعالم کرد.
بنابر توافقات صورت گرفته ،حاصل
این همکاری اجرای  ۱۰کنسرت یا ُاپرا
در طول هر فصل هنری خواهد بود.
پس از اجرای بسیار موفقیت آمیز علی
رهبری در سنت پترزبورگ ،مسئولین
ارکستر چنان تحت تاثیر اجرای رهبری
واقع شدند که به پیشنهاد گرگیف
دوباره از این رهبر ایرانی برای اجرای
برنامه دیگری به فاصله چند روز بعد،
مجدا دعوت به عمل آوردند و رهبری
نیز آن را پذیرفت .سپس دوباره با

پیشنهاد آقای گرگیف علی رهبری،
این موسیقیدان شهیر بینالمللی
به عنوان رهبر دائم میهمان برگزیده
شد .ایستادن بر روی پودیوم این
سمت تاریخی
ارکستر بیتردید یک ّ
است در شهری که هنرمندانی چون
کورساکف ،چایکفسکی راخمانینوف،
شوستاکوویج و صدها رهبر و
آهنگساز نامدار جهان در آن حضور
داشتهاند .مجموعه مارینسکی حدود
 ۴۰۰نوازنده و  ۲۰۰خواننده گروه کر
 ۳سالن ُاپرا و چندین سال کنسرت
دارد .علی رهبری موسیقیدان و
رهبر ارکستر ایرانی است .او که
در اتریش با نام الکساندر مشهور
است ،با رهبری بیش از  ۱۲۰ارکستر
مطرح دنیا و ضبط حدود ۲۵۰
آلبوم اثر موسیقی کالسیک جهانی
با مهمترین ارکسترها و اپراهای
دنیا یکی از مطرحترین چهرههای
موسیقی ایران است.

مقصود نعیمی ذاکر مدیرعامل
خانه تئاتر شد

جلسه هیات مدیره مرکزی جهت انتخاب مدیرعامل
جدید خانه تئاتر با حضور اکثریت اعضای هیات
مدیره مرکزی برگزار شد .در انتهای این جلسه که
بعد از چندین جلسه در هفته های اخیر انجام
گرفت ،از بین نامزدهای مطرح شده ،مقصود
نعیمی ذاکر به عنوان مدیرعامل جدید برگزیده و
انتخاب شد.
مقصود نعیمی ذاکر متولد تهران سال  ۱۳۳۸و
فارغ التحصیل رشته اقتصاد است .او سال ۱۳۶۰
مدیریت کتابهای شکوفه در انتشارات امیر کبیر را
عهده دار شد .نعیمی ذاکر سپس به گروه کودک و
نوجوان شبکه یک رفت و پس از آن به گروه ادب
هنر شبکه دو و مدتی بعد نیز در سمت مدیر گروه
کودک و نوجوان شبکه دو فعالیت فرهنگی و رسانه
ای داشت .وی پس از آن رییس مرکز صبا شد و
در حوزه تولید انیمیشن نیز به فعالیت خود ادامه
داد و همزمان مشاور مدیر شبکه آموزش نیز بود.
نعیمی ذاکر مدتی نیز به عنوان مشاور معاون رادیو
در راه اندازی شبکه کودک و نوجوان رادیو کوشید و
در همه دوران فعالیت های رسانه ای مدیر مسئول
انتشارات «لک لک» بود و انتشار بیشتر آثار برای
کودکان و نوجوانان را مدیریت کرد.
تأیید رسمی گمانه زنیها توسط صداوسیما؛

دو شبکه تلویزیونی از  5مرداد
تعطیل خواهد شد

مسأله مخاطب ،چابک سازی نیروی انسانی و
بهینهسازی و افزایش بهرهوری ظرفیتهای موجود
رسانه ملی ،از مهمترین دغدغههای مدیریتی دوره
جدید سازمان صداوسیماست و حاال باید منتظر
باشیم که در ادامه روند مذکور ،چه تغییراتی را در
ساختار برنامهسازی و بهرهگیری کارآمد و موثر از
ظرفیتهای این سازمان شاهد خواهیم بود.
در هفته گذشته اطالعات جسته و گریخته ای از
احتمال تعطیلی دو شبکه «ایران کاال» و «شما»
به علت همافزایی منابع و کمبود مخاطب این دو
شبکه به گوش میرسید ،اما به تأیید مدیران رسانه
ملی نرسیده بود .در این بین نام شبک ه سالمت نیز
مطرح شد .اما شنبه شب تلویزیون با پخش تیزر یک
دقیقهای ،از تعطیلی قطعی دو شبکه «ایران کاال» و
«شما» خبر داد .بر این اساس ،برنامههای این دو
شبکه از پنجم مردادماه به شبکههای پرمخاطب سیما
منتقل خواهند شد.
در این تیزر به دالیلی از جمله بیشتر دیده شدن
برنامههای شاخص شبکههای «ایران کاال» و «شما»،
«ارائه وسیعتر زیباییهای گستره پهناور کشورمان»،
«معرفی بیش از پیش ظرفیتهای اقتصادی -
اجتماعی گردشگری»« ،بازنمایی گستردهتر تولیدات
ملی ،فعالیتهای اقتصادی و مالی کشور» و
همافزایی و استفاده بهینه از منابع رسانه ملی برای
توقف پخش این دو شبکه و نمایش برنامههای آنها
از پنجم مرداد ماه در شبکههای پربیننده سیما اشاره
شده است.
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پس از کارمندی در مخابرات ،کار به اشغال دو
سمت هیات رئیسه کشید؛

یک بام و دو هوای ماجدی
در فدراسیون فوتبال!

«میرشاد ماجدی» که کارمند مخابرات است ،در
حالی برای ریاست فدراسیون فوتبال نامزد شده
که در حال حاضر سرپرست و عضو هیات رئیسه
فدراسیون فوتبال است .موضوعی که ابهامات و
پرسشهایی را مطرح کرده است.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا،
میرشاد ماجدی ،سرپرست کنونی فدراسیون
فوتبال و عضو کارشناس هیات رئیسه در
انتخابات پیشروی این فدراسیون برای تصدی
پست ریاست فدراسیون نامنویسی کرده است.
ماجدی در حالی برای تصدی کرسی ریاست این
فدراسیون پیش قدم شده که همچنان در هیات
رئیسه دارای کرسی و سمت است و حاضر به
کنارهگیری از سمت کنونیاش نشده است.
اگر در گذشته روسای فدراسیون و اعضای
هیات رئیسه ایران و فدراسیونهای جهانی
برای دوره جدیدی ثبت نام میکردند ،این اتفاق
در حالی صورت میگرفت که در روز انتخابات،
دوره قانونی آنها خاتمه مییافت .مانند آنچه
در انتخابات فدراسیون فوتبال در اسفند  ۹۹رخ
داد یا در انتخابات فیفا که اینفانیتنو بعد از
اتمام یک دوره چهار ساله ،مجددا برای ریاست
فیفا داوطلب شد .اما در دوره حاضر ،ماجدی
تا دو سال و نیم دیگر عضو کارشناس هیات
رئیسه است و در صورت پیروزی در انتخابات،
برای نخستین بار ،فردی به طور همزمان ،ولو
برای یک ثانیه ،دارای دو کرسی خواهد بود!
این اتفاق به این معنی است که حتی اگر
ماجدی یک ساعت هم به طور همزمان دو
سمت هیات رئیسه را اشغال کند ،مرتکب
تخلف شده و اساسنامه فدراسیون فوتبال را زیر
سوال برده است .حتی اگر بر فرض محال ،او
مایل به استعفا از یکی از دو سمت احتمالی
خود هم نشود ،در این صورت فدراسیون فوتبال
باز هم دچار چالش جدیدی خواهد شد .با توجه
به اینکه انتخابات اخیر به صورت میان دورهای
و با توجه به عزل رئیس فدراسیون فوتبال
برگزار میشود ،دوره مدیریتی سایر اعضای
هیات رئیسه تا دو سال و نیم دیگر معتبر
خواهد بود و قابل قیاس با شرایط عادی یعنی
اتمام دوران چهار ساله نیست.
اگر چه اساسنامه فدراسیون فوتبال هیچ
توضیحی برای شرایطی از این دست ارائه نکرده
است اما بدیهی است که هیچ کسی نمیتواند
برای یک ثانیه هم به صورت همزمان دو سمت
هیات رئیسه را اشغال کند؛ اتفاقی که تاکنون
بیسابقه بوده است .به نظر میرسد برای رعایت
قانون و زیر سوال نرفتن اساسنامه فدراسیون
فوتبال ،نخستین اقدام میرشاد ماجدی برای
حضور در انتخابات و شرکت در رایگیری باید
استعفا از سمت کارشناس هیات رئیسه باشد
که تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

اعالم زمان قرعه کیش لیگ بیست و دوم
زمان قرعه کشی لیگ برتر فصل  ۱۴۰۱-۱۴۰۲اعالم شد .مراسم قرعه کشی بیست و دومین
دوره لیگ برتر روز دوشنبه  ۳مرداد  ۱۴۰۱در مجموعه تجاری ایران مال و با حضور نمایندگان
باشگاه ها و مدیران فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار می شود .مراسم از ساعت
 ۱۷:۳۰آغاز و پخش زنده مراسم قرعه کشی از ساعت  ۱۸در شبکه ورزش سیما انجام می شود.

ورزشی
توپ و تور

استمرار موفقیتهای والیبال ایران نیازمند برنامهریزی مدون؛

جهانی شدیم ،پس جهانی فکر کنیم
اصغر قلندری

گاهی اوقات تکرار یککالم نهتنها به اهمیت و ارزش آن
نمیافزاید بلکه بهدلیل تکر ِر بیش از حد ،از ارزش آن نیز
خصوص جناب محمدرضا
کاسته میشود ،نمون ه اینسخن در
ِ
داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران صدق میکند که بارها
اشاره کردیم ،ایشان در اکثر صحبتهایی که با رسانههای
مختلف دارد ،تناقضگویی در گفتارشان وجود داشته است.
والیبال ما با پوستاندازی و جوانگرایی چهارمين حضور خود
را در لیگ ملتهای جهان تجربه کرد که بر اساس عملکرد
خوب جوانان سرشار از انرژی و انگیزه بویژه امین اسماعیلنژاد
که پیشرفت شگرف اینبازیکن خوب آذری و ستاره درخشان
تیمملی با آمادگی باالیی در واقع از عوامل ُتاثیرگذار صعود
تاریخی تیم ملی کشورمان به مرحله یکچهارم نهایی بود .اما
تیمملی والیبال ایران از  ۱۳بازی که انجام داد با هفتپیروزی
و شششکست در رده هفتم لیگ ملتها و در رنکینگ جهانی
با سهپله صعود در ردههشتم قرار گرفت که نشان از پیشرفت
والیبال ایران دارد که به دور از تعارفات روزمره مجریان
برنامههای تلویزیونی و از سر انصاف باید اذعان کنیم ،با این
همه استعدادهای ناب در بین جوانان شهرستانها یا برخی
مسئولین خواسته و یا نخواسته ،نتوانستهاند واقعیت بالقوه
والیبال و پتانسیلی که در شهرستانها وجود دارد را به منصه
ظهور برسانند تا اسماعیلنژادها به حق خود برسند!
تجزیه و تحلیل چرایی اینماجرا و عدمدعوت به موقع از
جوانان مستعد و برومند شهرستانها را بر عهده کارشناسان
واقعی والیبال میگذاریم تا مورد بررسی قرار دهند و علتها
را ریشهیابی کنند ،البته بنا به تجربهای که از گذشته دارم،
بعید میدانم این چنین شود زیرا اگر موفقیتی باشد در باد
آن میخوابیم و اگر شکستی باشد هزاران دلیل غیر منطقی
را عنوان میکنیم ،که برد و باخت در رقابتهای لیگ ملت
ها مهم نیست و برای کسب تجربه جوانان در این رقابتها
حضور پیدا کردیم ،ولی در عمل به خوبی مشاهده کردیم که
برخالف گفته از باخت بسیار ُ
متاثر و از برد خرسند میشویم
و جشن میگیریم ،پس برد و باخت در این میدان هم
بسیار حائز اهمیت بود ،اما چندی دیگر مسابقات جهانی را
پیشرو داریم ،ما از این میدان چه میخواهیم؟ قدر مسلم

نتیجهگیری در اینمیدان ارزش زیادی خواهد داشت ،و اما
این سئوال هم مطرح است که جامعه جهانی والیبال از ما
چه انتظاری دارد؟ تصور میکنم پاسخ این سئوال بسیار آسان
باشد ،به نظر میرسد انتظار جامعه جهانی از ما نه غلبه بر
تیمهای فرانسه ،آمریکا ،لهستان ،ایتالیا و...است و نه انتظار
باید از هماکنون
بر مبنای قوائد و
انتظارات برنامهریزی
مدونی داشته باشیم ،باز هم
میگوئیم در میدان بزرگ جهانی
مهم نیست که چه نتیجهای
حاصل شود اما باید پیروز
میدان اخالق و معنویت
باشیم

شگفتیآفرینی دارند ،البته راه شگفتیسازی برای هیچ
تیمی بسته نیست چنان که بارها شاهد آن بودهایم و
گفتهایم که شیرینی والیبال به همین نتیجههاست .قبول
داریم که در رقابتهای لیگ ملتهای جهان کار بزرگی را
جوانان تیمملی والیبال کشورمان انجام دادند که توانستند
جزو هشتتیم برتر جهان باشند که قادر بودند لهستان را
سوژه

هم شکست دهند و به مرحله نیمهنهایی صعود کنند که
در اختیار نداشتن بازیکن همتراز با میالد عبادیپور و امین
اسماعیلنژاد روی نیمکت سبب گردید تا بهروز عطائی نتواند
در ستچهارم ریسک کند و مانند حریف لهستانی به یاران
اصلی استراحت دهد تا در ستپنجم با اختالف زیاد بازنده
نباشیم .اما همه دوستداران والیبال انتظار دارند تیم ما
با ارائه بازیهای خوب و فراتر از انتظار در مقابل حریفان
قدرتمند جهان ،از حیثیت والیبال ایران دفاع کنند .پس باید
از هماکنون بر مبنای قوائد و انتظارات برنامهریزی مدونی
داشته باشیم ،باز هم میگوئیم در میدان بزرگ جهانی مهم
نیست که چه نتیجهای حاصل شود اما باید پیروز میدان
اخالق و معنویت باشیم و بازنده پرتالش ،و برای هر پیروزی
در این میدان بزرگ برنامه خاصی داشته باشیم .والیبال ایران
جهانی شده و باید جهانی فکر کنیم و برنامهریزی جهانی
داشته باشیم ،چرا که دیگر از اعتبار و جایگاه ویژهای در دنیا
برخورداریم ،مربیانی همچون ناصر پیشوا ،ماشااله فرخمنش،
پرویز کاظمی در کشورهای کانادا ،ایاالت متحده آمریکا و
آلمان مطرح شدهاند و بازیکنان خوبی را تعلیم دادهاند و در
حال حاضر نیز مرتضی شیاری مربی با دانش گیالنی در کنار
جان اسپرا هدایت تیم آمریکا را برعهده دارد که از اعتبار و
وجاهت باالی مربیان ایرانی حکایت دارد ،قدر مربیان ایرانی
را بدانیم و به امثال بهروز عطاییها و پیمان اکبریها و
مربیان شهرستانهای والیبالخیز کشورمان بهاء الزم بدهیم
تا محتاج ویچهای گرانقیمت و پرمدعا نباشیم.

درحاشیه

برای انتخاب خبرگان ورزشی در انتخابات کمیته المپیک؛

در انتظار پاسخگویی؛

و «مناف هاشمی» رای نداد

باشگاهها در انتخابات کمیته ملی المپیک

هیات اجرایی به «کیومرث هاشمی»

نشست هیات اجرایی کمیته ملی
المپیک برای تعیین پنج خبره
ورزشی انتخابات کمیته ملی
المپیک برگزار شد .این نشست از
ساعت  ۱۰روز گذشته آغاز شد و رای
گیری بین اعضای هیات اجرایی که
بدون فدراسیون هستند انجام شد
و دو نفر از آنها برای  ۲خبره ورزشی
رای آوردند.
مجید شایسته و مجید کیهانی دو
نفری هستند که به عنوان  ۲خبره
ورزشی انتخاب شدند .برای انتخاب
 ۲کارشناس خبره ،مجید شایسته در
دور اول رای آورد اما منافع هاشمی و
مجید کیهانی هر کدام چهار رای آوردند
ً
مجددا بین این دو نفر رای
از این رو
گیری شد که در نهایت کیهانی  ۶رای
و مناف هاشمی  ۵رای آورد .همچنین
نصراهلل سجادی به عنوان خبره دانش

آموزی انتخاب شد و مهین فرهادی زاد
و فریبا محمدیان دو خبره زن ورزشی
شدند .علی دادگر ،مجید شایسته،
مجید کیهانی ،علیرضا رحیمی ،عبدی
افتخار اعضای بدون فدراسیون هیات
اجرایی هستند .پیش از این انتقاداتی
نسبت به آیین نامه انتخاب خبرگان
وجود داشت مبنی براینکه اعضای
هیات اجرایی این آیین نامه را به
گونهای تدوین کرده اند که اعضای
بدون فدراسیون هیات اجرایی بتوانند
به عنوان خبره انتخاب شوند.

لزوم شفافسازی درباره دالیل انتخاب نماینده

در نشست هیئت اجرایی کمیته ملی
المپیک ،دو باشگاه نساجی و آرارات به
عنوان نماینده باشگاهها در مجمع انتخابات
 6شهریور ماه معرفی شدند .در اساسنامه
کمیته ملی المپیک ماده  5مربوط به
ترکیب اعضای مجمع قسمت «ذ» آمده
است« :دو نفر نماینده باشگاههای ورزشی
فعال در رشتههای المپیکی به پیشنهاد
اتحادیه باشگاههای کشور و تایید هیئت
اجرایی .در صورت عدم تشکیل اتحادیه
مذبور ،انتخاب نمایندگان باشگاهها توسط
هیئت اجرایی کمیته انجام میشود».

حال سوال اینجاست که باشگاه نساجی
که تنها در رشته فوتبال فعالیت دارد و
باشگاه آرارات بدون فعالیت در رشتههای
المپیکی ،چگونه به عنوان نماینده
باشگاهها انتخاب شدند؟ حتما آنهایی
که چنین انتخابهایی کردند دالیلی
برای این کارشان دارند و چه بهتر که این
دالیل به صورت شفاف و رسمی اعالم
شود .در شرایطی که باشگاههای سپاهان،
دانشگاه آزاد ،ذوبآهن و باشگاههای تابعه
وزارت نفت در اکثر رشتههای المپیکی از
جمله فوتبال ،هندبال ،تکواندو ،والیبال،
شمشیربازی ،تیراندازی با کمان و ...
فعالیت میکنند چگونه هیئت اجرایی
بدون توجه به تاکیدات اساسنامه کمیته
ملی المپیک دو باشگاه نساجی و آرارات
را معرفی کرده است؟ انتظار میرود کمیته
ملی المپیک با شفافیت در این زمینه
پاسخ ابهامات را بدهد.

ورزشی
ذره ی ن
ب�

رقم قرارداد دستیار برزییل یحیی مشخص شد
پس از جدایی دستیار اول یحیی گلمحمدی ،سرمربی پرسپولیس ابتدا قصد داشت از یک مربی ایرانی در کادرفنی به جای حمید مطهری
بهره ببرند اما یحیی گلمحمدی پس از پاسخ منفی مجتبی حسینی به او ،تصمیم خود را گرفته تا یک مربی خارجی را به عنوان طراح
و تمریندهنده این تیم به نیمکت پرسپولیس اضافه کند .ویرا برای یک فصل کار در کنار یحیی گلمحمدی مبلغ  ۱۵۰هزار دالر دریافت
خواهد کرد! اما پرسش اصلی اینجاست؛ آیا مربی ارزان  ۱۵۰هزار دالری ،میتواند به یحیی گلمحمدی و تیم پرسپولیس کمک کند؟

باب ترکیهنشینی تیمهای ایرانی در پیشفصل؛
در ِ

حسن صانعیپور

پیشنیاز اصلی فوتبال و آنچه بازیهای یکتیم را
در طول فصل چشمنواز میکند ،بیگمان فراهمشدن
امکانات الزم جهت آمادهسازی بوده و اگر از مواردی
چون داشتن بازیکن تراز اول و مربی کاربلد فاکتور
بگیریم ،الزم است داشتن مجموعهای کامل و مجهز
جهت انجام تمرینهای مختلف را بهعنوان موثرترین
آیتم در فوتبال نام ببریم.
هشت کمپ؛ تاتنهام ،رئالمادرید ،فوتبالاسپایر قطر،
فوتبال جورجپارک انگلستان ،منچستر سیتی ،میالن،
یوونتوس و بوردو مجموعههایی هستند که کودکان
و نوجوانان بین  ۸تا  ۱۸ساله با پرداخت هزینههای
الزم ،امکان حضور در آنها ،جهت آشنایی و پرداختن
به فوتبال حرفهای را دارند .کمپهای یاد شده دارای
امکانات بسیاری بوده و قوانین و مقررات خاص خود
را دارا هستند .حال با این مقدمه باید گفت؛ پرداختن
به ایننکته کمپهای مناسب در فوتبال نیمهحرفهای
ایران در حالی که شرایط الزم به لحاظ آبوهوایی و
ایجاد زیرساختها در ایران وجود دارد ،در هیچ مقطعی
مورد توجه قرار نگرفته و هر ساله شاهد هستیم که
باشگاههای ایرانی پیشفصل و میانفصل خود را در
کمپهای درجه دوم و سوم کشورهایی میگذرانند که
شاید نمونه داخلی آن در بعضی شهرها وجود داشته
باشد.
خروج ارز
باشگاههایی چون استقالل تهران ،فوالد خوزستان،
هوادار تهران ،سپاهان اصفهان ،تراکتور آذربایجان و
گلگهر سیرجان ،کشور ترکیه را برای برپایی اردوی
پیش فصل خود انتخاب کرده و با توجه به نوسانات
باالی ارز و دالر ،بیگمان مبالغ زیادی را هم هزینه
کرده و در حقیقت ارز سخت بدست آمده را به آسانی
تقدیم کشورهایی میکنند که در زمره برترینهای این
مقوله نیستند .تفسیر و تحلیل این انتخاب را میتوان
در بودجه و اقتصاد ضعیف باشگاههای ایرانی دانسته
و صرف داشتن امکانات نسبتا مناسب ،دلیل این
امر نبوده و نخواهد بود .انتخاب ترکیه که مبتال به
تابستان  1401تمامی تیمهای مدعی لیگ ایران به جز
پرسپولیسیها که اردوی آنها در دقیقه نود با کرونایی
شدن چند تن از عوامل لغو کنسل شد ،بوده و آن را
نباید با کیفیت فوقالعاده کمپهای تمرینی این کشور
توجیه کرد .برعکس ایناتفاق صرفا پرپایی اردوی
خارجی به توان و قیمتی است که علیرغم محاسن
اندک بدست آمده ،منجر به خروج سرمای ه اقتصاد نوپا
و نیمهجان فوتبال ایران خواهد شد.
حریف تدارکاتی
استقالل و سایر تیمهای حاضر در ترکیه بعد از گذراندن
دوران بدنسازی برای تکمیل مراحل آمادهسازی خود
محتاج به برگزاری دیدارهای تدارکاتی قوی هستند.
مصاف با تیمهایی چون گنچلربیر ،کاراگومروک ،الوکره
و حتی ام صالل و الشحانیه و ...که اسمورسم و قدرت
الزم را ندارند و در مرحله آمادهسازی هستند ،منجر به
شناسایی نقاط ضعف تیمهای ایرانی نگردیده و در
کل کمک چندانی به آمادهسازی کامل آنان نخواهند
کرد .از طرفی تدارک بازی با تیمهای بزرگتر نیز از توان
باشگاههای ایرانی خارج است.
فقدان کمپ مناسب
روی دیگر سکه پرپایی اردو در کشورهای چون ترکیه،
پ مناسب داخلی است .ایران -کشور
فقدان کم 
چهارفصل کره زمین -پتانسیل فوقالعادهای برای ایجاد
مجموعههای مجهز و کامل جهت برپایی اردوهای
گوناگون تیمها و باشگاهها دارد .هزینههای گزاف
فوتبال نیمهجان ایران از خریدهای گرانقیمت بازیکنان
داخلی و خارجی گرفته تا حضور ناموفق مربیان و عقد
قراردادهای ناشیانه ،مکررا در حال پرداخت است.
مخارجی که اگر با کنترل بهتر و مدیریت صحیح مواجه
شود ،میتواند به احداث زیرساختهای الزم منجر شده
و عالوه بر رفع نیاز باشگاههای داخلی ،محل مناسبی

مرغ همسایه غاز است!
وقتی ِ

برای کسب درآمدهای ویژه این مقوله گردد .حال سوال
اینجاست که چرا فدراسیون فوتبال و مقامات ارشد
ورزشی ایران با شناسایی نقاط و شهرهایی که درزمینه
داشتن استعداد و نیز احداث کمپهای مختلف،
شرایط الزم را دارند ،قدمنخست را برنداشته و ضمن
بهرهبردن از معدن ناب بازیکنانی که همواره ناشناخته
مانده و در فیلتر دالالن نابود میشوند ،فوتبال را به
لحاظ اقتصادی بیمه نمیکنند.
آرامش قبل از فصل
ریکاردو ساپینتو -سرمربی استقالل تهران -در مصاحبه
اخیر خود گفته است :به این دلیل به اردوی ترکیه
آمدیم که فضای اختصاصی خودمان را داشته باشیم و
بیشتر از قبل بازیکنان را بشناسیم و روی کار خودمان
تمرکز کنیم .فقدان فضای اختصاصی که باعث شده
مجموعه تیم مورد هجمه عوامل بیرونی از قبیل رفتار
غیرحرفهای هواداران ،خبرنگاران و دالالن ،قراربگیرد،
آسیبشناسی
فوتبال کشور نشان میدهد
که فوتبال ایرانی سرشار از
احساسات افراطی است .باشگاههایی
چون استقالل و پرسپولیس با
اندیشههایی غیرحرفهای و صرفا برای
عقب نیافتادن از حریف ،وارد بازیهایی
میشوند که اگر قهرمانی فصل را
از آنان نگیرد ،بر مشکالتشان
میافزاید

مقولهای است که فوتبال ایران از آن رنج میبرد.
سرمربی استقالل به خوبی روحیه ایرانی بازیکنان
را دریافته و راه برونرفت از دوگانگیهای موجود را
برگزاری اردو تشخیص داده است .اتفاقی که اجازه
میدهد که بازیکنان و مربیان تمرکز الزم را روی کار
خود داشته باشند .با این توضیح باید سوال کرد؛ چرا
باید پیشفصل فوتبال ایران با داستانها و تشنجهای
بیربط همراه باشد و نتایج سوء آن حداقل یک چهارم
از فصل فوتبال ایران بیکیفیت نماید؟
عدم برنامهریزی در مورد انتخاب کمپ
تقریبا تمام بازیهای نیمفصل اول بیستودومین
دوره لیگ برتر ایران در دمایی باالتر از سی یا چهل
درجه برگزار خواهد شد .اگر تبریز را از این قاعده
خارج کنیم ،اکثرتیمها به خصوص نماینده خوزستان
باید در تنور سوزان اهواز به مصاف حریفان بروند .با
این توضیح که شرایط آب و هوایی ترکیه و منطقه
اردویی باشگاههای ایران با وضعیت آبوهوایی که
یهای لیگ برگزار شود ،تفاوت معناداری
قرار است باز 
دارد و علیرغم توجیهاتی که شاید در پاسخ چرایی این
موضوع مطرح گردد ،باید به عدم برنامهریزی مناسب

تیمها و باشگاهها در خصوص انتخاب کمپهای
تمرینی اشاره کرد و منتظر تبعات سوء آن در طول
لیگ باشیم.
تورنمنتهای چهارجانبه پیش فصل
بازیهای تمرینی یا تدارکاتی باشگاهها که درقالبهای
متفاوتی برگزار میشود ،راهحلی برای باالبردن کیفیت
فوتبال است که بسیاری از کارشناسان بدان تاکید
دارند .از طرفی تورنمنتهای چهارجانبه داخلی و حتی
خارجی محک مناسبی برای تعیین عیار تیمها توسط
مربیان و کادر فنی است .این جریان را میتوان در
اردوهای بلند و کوتاهمدت باشگاههایی چون رئال
مادرید و بارسلونا مشاهده کرد و باید به کاپهای
آسیایی و آمریکایی بسیاری از باشگا ههای اروپایی
هم اشارهای بکنیم .حذف جام والیت و جامهایی که
قبل از نیمفصل در شهرهای مختلف برگزار میشد و
انتقال سوپر جام به نیمفصل ،فوتبال ایران را به قطار
سریعالسیری شبیه کرده است که برای آغاز و پایان
لیگ بیش از حد عجله داشته و به تنها مقولهای که
نمیاندیشد ،لذتی است که قرار است در طول یک
فصل نصیب تماشاگران نماید.
تفکر یا احساس
آسیبشناسی فوتبال کشور نشان میدهد که فوتبال
ایرانی سرشار از احساسات افراطی است .باشگاههایی
چون استقالل و پرسپولیس با اندیشههایی
غیرحرفهای و صرفا برای عقب نیافتادن از حریف ،وارد
کریها و بازیهایی میشوند که اگر قهرمانی فصل را
از آنان نگیرد ،بر مشکالت آنان در طول فصل افزوده
و قدرت پیشبینی را از آنان سلب میکند .سالیانه
چند بازیکن و چند ستاره و پدیده در بین تیمها
جابجا شده و گاه با انتقالی نادرست مسیر بازیکنان
جوان به بیراهه رفته و بسیاری از بازیکنان نیز برای
کسب درآمد و یا با رویای اروپایی شدن ،به انتهای
فوتبال خود نزدیک می شوند .تفکرات حرفهای جایگاه
درستی در فوتبال ایران ندشته و ندارد و ردپای آن را
می توان در تمرینات پیش فصل وبرگزاری اردوهای
غیراستاندارد مالحظه کرد.
خروجی نهایی
نباید از چنین فوتبالی انتظار خروجی مناسب داشت.
خروجی مناسبی که نمایش قابلقبولی در جام جهانی
داشته باشد و با توجه به قدرت نهانی فوتبال ایران،
جامهای آسیایی را پی در پی به ویترین خود اضافه
کند .نباید از چنین فوتبالی که انتهای آروزی آن اردوی
ترکیه است ،انتظار داشت درآمد زایی داشته باشد.
و نباید به چنین فوتبالی که در آن الیههای پنهان
و آشکار دشمنی و حسادت وجود دارد ،امید داشت
که لذت را به هوادارانش منتقل کند .خروجی نهایی
چنین فوتبالی همان بدهیهای انباشته و قراردادهای
ترکمنچایی است که موجودیت فوتبال را زیر سوال برده
و آن را تا مرز نابودی پیش برد ه است.
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«اولیایی»:

استقالل و پرسپولیس دوباره از
آسیا حذف میشوند

«کاظم اولیایی» -عضو کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون
فوتبال -اظهار داشت :اگر باشگاههای استقالل و پرسپولیس
استانداردهای مدنظر فیفا را تامین نکنند در آن صورت دوباره
از لیگ قهرمانان آسیا حذف میشوند .در حال حاضر این
 ۲باشگاه عوامل حذفشان در دوره قبل را اصالح نکردند و
تسویه حساب با بدهکاران هم صورت نگرفته است .اولیایی
درباره وضعیت تعلیق کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون
فوتبال گفت :در سالهای گذشته انتخاب اعضای کمیته صدور
مجوز حرفهای از وظایف رئیس فدراسیون فوتبال بود ،اما در
اساسنامه جدید باید رئیس فدراسیون فوتبال نفرات را پیشنهاد
بدهد و سپس این نفرات به تائیدیه هیئت رئیسه برسد ،گویا
رئیس فدراسیون قبلی این کار را نکرده و کمیته صدور مجوز
حرفهای هم به حالت تعلیق باقی مانده است .او که با «باشگاه
خبرنگاران» گفت و گو می کرد ،افزود :باشگاههای لیگ برتر
فوتبال باید مجوز حرفهای ملی و آسیایی داشته باشند و کمیته
مجوز حرفهای به خاطر اینکه تعلیق است ،قادر به صدور مجوز
ملی برای باشگاهها نیست به همین علت برگزاری مسابقات
لیگ برتر زیر سئوال میرود .این احتمال وجود دارد که سازمان
لیگ هم تعلیق شود.
با اعالم «رئیس سازمان لیگ»؛

زمان آغاز لیگ برتر کشتی
مشخص شد

رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاههای کشور
جام یادگار امام (ره) بالفاصله پس از رقابتهای جهانی
صربستان و از اوایل مهر آغاز میشود« .حمید یاری» -رئیس
سازمان لیگ -گفت :با توجه به اینکه بازیهای آسیایی چین
به سال آینده موکول شده است ،برنامه ما نیز برای آغاز لیگ
برتر کشتی در سال جاری به اوایل مهرماه تغییر کرد .برای
برگزاری باشکوهتر لیگ برتر ،میبایست هرچه زودتر نسبت به
فراهم کردن مقدمات آن اقدام کنیم که در این راستا مقرر شد
تا ثبت نام تیمها از  ۲۰مردادماه آغاز شود.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون کشتی گفت :تیمها تا روز ۱۲
شهریورماه فرصت دارند تا نسبت به اعالم آمادگی خود به
سازمان لیگ فدراسیون کشتی اقدام نمایند و مراسم قرعه
کشی نیز بالفاصله در روز  ۱۴شهریورماه انجام خواهد شد .در
نظر داریم که رقابتهای لیگ برتر کشتی سال  ۱۴۰۱را پس
از مسابقات جهانی صربستان و از تاریخ  ۷مهرماه آغاز کنیم.
خوشبختانه کشتی کشور در چند سال گذشته روند صعودی را
به خود گرفته و امیدوارم با پتانسیل باالیی که در بین کشتی
گیران موجود است امسال شاهد لیگ بسیار پربارتری نسبت
به سالهای گذشته باشیم.
«طاها نعمتی» درخشید؛

سه طالی وزنهبردار فوق سنگین

ایران در قهرمانی نوجوانان آسیا
مسابقات نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا به میزبانی
ازبکستان در حال برگزاری است و روز یکشنبه با رقابت
دسته فوق سنگین نوجوانان دنبال شد« .طاها نعمتی»
نماینده ایران در این دسته بود که سه مدال طال در یک
ضرب ،دو ضرب و مجموع کسب کرد .این ورزشکار در یک
ضرب با رکورد  ۱۵۰کیلوگرم ،دو ضرب  ۱۹۰کیلوگرم و مجموع
 ۳۴۰کیلوگرم (سه طال) را ثبت کرد .عبدالرشیدوف نوربل
از ازبکستان در یک ضرب  ۱۴۵کیلوگرم ،در دو ضرب ۱۷۱
کیلوگرم و در مجموع  ۳۱۶کیلوگرم (سه نقره) در جایگاه دوم
قرار گرفت .ژولتای سانژار از قزاقستان در یک ضرب این دسته
 ۱۳۶کیلوگرم را ثبت کرد و چهارم شد اما در دو ضرب با ۱۷۰
کیلوگرم و مجموع  ۳۰۶کیلوگرم دو مدال برنز به دست آورد.
مدال برنز یک ضرب این دسته هم به کاسوارا از سوریه رسید
که رکورد  ۱۳۷کیلوگرم را ثبت کرد.

روزنامه

شماره  - 1071دوشنبه  3مرداد 1401
www.donyayehavadar.ir
@dhavadar

 nصاحب امتیاز و مدیرمسئول :مهرداد تیموری

 nتحریریه :دکتر مهرداد فرشیدی ،اصغر قلندری ،محمدرضا کاظمی ،سیدرضا فیض آبادی ،رضا تواضعی ،امیر کریمی و سارا نصرتی
 nمدیر روابط عمومی :مهسا تیموری
 nچاپ :کهن
 nدبیر سرویس عکس :میالد فیروزان
 nمدیر هنری :کاوه رحیمی
نمابر32400023 :
تلفن32219147 :
کد پستی3134896384 :
 nنشانی :کرج ،چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا ،ساختمان حکیم ،طبقه  ،8واحد 82

«دنیای هوادار» یاد روح قلم و مرام زنده یادان ناصر احمدپور و عباس عبدالملکی ،بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی کشور را پاس می دارد

فوتبال اروپا

داستان جلد

فهرست  ۱۰بازیکن گرانقیمت جهان؛

هر گل امباپه

۲۹میلیارد تومان میارزد!
«ایرنا» نوشت :در مورد ساختار فوتبال دو باور کلی بین کارشناسان
وجود دارد .عدهای بر این باورند که این رشته ورزشی «بازی بسیار
پیچیدهای» است که با تاکتیکهای مختلف همراه شده و گروهی
دیگر نیز ،محبوبترین ورزش کنونی جهان را «ساده و راحت» تلقی
میکنند .البته فوتبال چه پیچیده باشد و چه آسان ،چه در سطح
حرفهای انجام شود و چه در رده آماتور ،نیاز به گل دارد .در واقع
«گل» و «گلزنی» است که پیوسته به این رشته ،استمرار و هیجان
میبخشد .از این منظر ،جای تعجب نیست بازیکنانی که بیشترین
تعداد گل را میزنند ،معموال بیشترین پول و دستمزد را هم دریافت
کنند.برای سالها ،کریستیانو رونالدو و لیونل مسی ،این دو اعجوبه
پرتغالی و آرژانتینی ،آمار باالترین تعداد گل زده را داشتند و البته
«پردرآمدترین بازیکنان حرفهای جهان» نیز به حساب میآمدند .اما
با افزایش تدریجی سن ،این دو فوق ستاره تکنیکی ،از اوج فاصله
گرفته و اکنون راه را برای گلزنان جوان و جویای نام بازکردهاند .حاال
وقتی صحبت از «گرانترینها» و «پردرآمدترینها» در وادی فوتبال
حرفهای میشود ،باید نگاهی به دیگر بازیکنان شاخص کرد.
براساس اطالعات موجود کیلین امباپه ساالنه  ۵۰میلیون یورو
دستمزد میگیرد .معنای این جمله آن است که درآمد مهاجم تیم
ملی فرانسه به نسبت گذشته دوبرابر شده است .برای یک باشگاه
معمولی و غیر وابسته ،پرداخت چنین رقمی ،به واقع سخت است.
اگر چه در رابطه با خصوصیات ممتاز مهاجم ملیپوش پیاسجی
تردیدی نیست اما حتی تامین این رقم برای باشگاه متمولی مثل
پاریسنژرمن هم دشوار خواهد بود .اما حال که صحبت از امباپه
و درآمد هنگفت وی شد ،باید به تحقیق جالبی که اسپورتینگمدیا
داشته ،اشاره کرد.این پرتال فهرستی از  ۱۰بازیکن گرانقیمت این
روزهای فوتبال جهان بر اساس دستمزد و گلهای زده در لیگ
کشوری که فعالیت میکنند ،منتشر کرده است :مطابق اطالعاتی
که این رسانه در اختیار عموم گذاشته ،تعداد گلهای زده شده
توسط برترین گلزنان قاره سبز بر مبنای حقوق و دستمزدی که
میگیرند ،مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته که امباپه به عنوان
گرانترین گلزن اروپا شناخته میشود .از این نظر هر گل زده امباپه
معادل  ۸۹۴هزار یورویی( ۲۹میلیارد تومان) ارزش دارد .در واقع
هر یک از  ۲۸گل او در فصل اخیر رقابت های لیگ فوتبال فرانسه
(لوشامپیونه) برای پاریسنژرمن ،حدود  ۸۹۴هزار یورو آب خورده
است.در رده دوم این ردهبندی ،کریم بنزما قرار دارد .مهاجم کهنهکار
رئال مادرید برای کهکشانیها در فصل قبل در اللیگا  ۲۷گل زد که
هر یک از گلهایش ،ارزشی معادل  ۶۲۲هزار یورو داشته است .در
این گزارش ،رتبه سوم از آن محمد صالح ،مهاجم مصری لیورپول
شده است .گلزن مصری قراردادش را در تابستان تمدید کرد و
اکنون ،بازیکنی گرانتر از قبل است.در فصل قبل گلزن آفریقایی در
انگلیس  ۲۳گل زد که هر یک از گلهایش  ۶۰۰هزار یورو هزینه
داشت .روبرت لواندوفسکی ،مهاجم پرآوازه لهستانی که چند روز
قبل از بایرن مونیخ به بارسلونا ملحق شد ،هر چند  ۳۵گل زد اما
به خاطر دستمزدی پایینتر ،هر گل او ۵۷۴ ،هزار یورو میارزید .او
در این گزینش رتبه چهارم را به خود اختصاص داد .البته ارلینگ
هالند که تا پایان فصل اخیر ،عضو بروسیادورتموند بود و بعد به
منچسترسیتی انگلیس پیوست ۲۲ ،گل به ثمر رساند که هر
گل او  ۳۶۶هزار یورو ارزش داشت .هالند که حاال عضو آبیهای
آسمانی است ،در این گزینش ششم شده است.
فهرست  ۱۰گلزن گران قیمت ارائه شده توسط سایت
اروپایی به این شرح است:
 -۱کیلیان امباپه ،پاری سن ژرمن ۸۹۴۰۰۰ ،یورو (۲۸
گل زده)  -2کریم بنزما ،رئال مادرید ۶۲۲۰۰۰ ،یورو
( ۲۷گل زده)  -۳محمد صالح ،لیورپول ۵۹۷۰۰۰ ،یورو
(  ۲۳گل زده)  -۴روبرت لواندوفسکی ،بایرن مونیخ،
حدود  ۵۷۴۰۰۰یورو ( ۳۵گل زده)  -۵هونگ سون مین،
تاتنهام هاتسپر ۵۱۰۰۰۰ ،یورو (  ۲۳گل زده)  -۶ارلینگ
ً
تقریبا  ۳۶۶۰۰۰یورو  ۲۲ /گل
هالند ،بوروسیا دورتموند،
 -۷ویسام بن یدر ،موناکو ۳۱۳۰۰۰ ،یورو ( ۲۵گل زده) -۸
چیرو ایموبیله ،التزیو ۲۷۶۰۰۰ ،یورو (  ۲۷گل زده)  -۹الئوتارو
مارتینز ،اینترمیالن ۲۲۱۰۰۰ ،یورو ( ۲۱گل زده)  .-۱۰پاتریک
شیک ،بایر لورکوزن ۲۰۹۰۰۰ ،یورو (  ۲۴گل زده)

 nسردبیر :مهدی تیموری

 nدبیر تحریریه :محمدرضا ولی زاده

دبیر تحریریه

روز گذشته «صفیاهلل فغانپور» -رئیس سابق
دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال -در
گفتوگویی عجیب ،از پیروزی ایران در دادگاه
 CASگفت و اعالم کرد ،فدراسیون فوتبال حاال
فقط باید سهمیلیون یوروی دیگر به مارک
ویلموتس بپردازد! این در حالی است که کل
قرارداد ویلموتس برای چهار سال ،هشتمیلیون
یورو بوده و فوتبال ایران که به پرداخت کل مبلغ
یعنی  ۶میلون یوروی محکوم شده بود ،گویا حاال
توانسته ،سهمیلیون یورو از آن مبلغ را در دادگاه
 CASکم کند و از هشتمیلیون حقوق این مربی
برای چهار سال ،پنجمیلیون یورو برای پنج ماه
به او بدهد.
هر چند ایندادگاه هنوز هم بهطور رسمی هیچ
حکمی را در اینباره ابالغ نکرده است ،در هر
صورت ذکر چند نکته ضروری است:
 -۱مهدی تاج ،هیئترئیسه و تیم حقوقی وقت
صفیاهلل فغانپور -در فدراسیون فوتبال ازقراردا ِد یکمربی  450هزار یورویی ،پروندهای
ننگین «ویلموتسگیت» را ساختند،
با فجایع
ِ
اما حتی بهفرض صحت ادعای اخیرشان،
ت اولیه،
آیا دو میلیون یورو پرداخ 
سهمیلیون رأی  CASبهاضافه
جریمه دیرکرد آن ،اهدای
سن ِد ششدانگ ساختمان
فدراسیون فوتبال و دو
دانگ از ساختمان
باشگاه پرسپولیس
بههمراه پرداخت

ِ
شکست  ۵میلیون یورویی؛
توهمِ پیروزی «تاج» و رفقا با

جیب ُبر ِ نجیب!

دهها میلیارد تومان به شرکت شستا ،بازگشتی
پیروزمندانه را طلب میکند؟در شرایطی که همین
جناب فغانپور ،در زمان ایجاد اینپرونده ،پای خود
را کنار کشید و میگفت ،دخلوتصرفی در قرارداد
نداشته است!
حال پرسش اینجاست ،چه اتفاقی رخ داده که
ِ
صالحیت
درست مصادف با انتشار خبر تائی ِد
تاج برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال،
اسفناک امروز ،باز هم از فتحالفتو ِح
احوال
بانیان
ِ
ِ
ِ
خود در زیان  ۲۰۰میلیاردیشان به سرمایهعمومی
میگویند و با اسم رمز شکستهشدن حکم
ویلموتس با رزومهسازی دروغین ،از واژهی
دستاور ِد بزرگ بهره میگیرند؟
-2هرچند در سالهای اخیر صحبتهایی
ِ
دخالت وزیر وقت ورزش و
درخصوص
ِ
شدن پای نجیبزاده
باز
در
جوانان
ِ
بلژیکی به فوتبال ایران مطرح
شده ،اما قراردا ِد مارک ویلموتس
یک فا جعه ی

سوژه

با اعالم کمیته بدوی؛

صالحیت «تاج» و  2نامزد دیگر

حقوقی بود که بخش عمدهی آن به رویکرد
فدراسیون فوتبال و تیم حقوقیاش بازمیگردد،
آنهم در شرایطی که تنها برای یکجمله و
اضافهشدن یکپرانتز و واژه رقم توافقی به قرارداد
از سوی ویلموتس ،حاال بهجای پرداخت غرامت
سهماهه باید فارغ از دو میلیون یوروی پرداختی
طبق ادعای فغانپور سهمیلیون یوروی دیگر هم به
مربی بلژیکی پرداخت شود که تنها  ۶۰روز در ایران
حضور داشته و با شکست برابر بحرین و عراق،
فوتبال ما را از چاله به چا ِه «دراگان اسکوچیچ»
انداخت.
بههرجهت ،اینکه مهدی تاج رئیس بعدی
ی است،
فدراسیون باشد ،قابلپیشبین 
ِ
بازگشت افرادی که مسببین
اما
وضع موجود فوتبال هستند،
فاجعهای بزرگتر از قرارداد مارک
ویلموتس خواهد بود ،فاجعهای که
انجام هر فعلی را در فوتبال ایران
ِ
ممکن خواهد کرد.

در�ه
یچ

برای حضور در مسابقات کشورهای اسالمی؛

اعالم لیست 26نفره مهدی مهدویکیا

انتخابات فدراسیون فوتبال تایید شد

برای تیم امید

کمیته بدوی فدراسیون فوتبال جلسه دیگری برای بررسی صالحیت نامزدهای
انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار کرد .ظاهرا در این جلسه صالحیت مهدی
تاج به عنوان یکی از اصلیترین نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال تایید
شده و هر پنج عضو کمیته بدوی به این نتیجه رسیدند که برای تایید وی
نیازی به کسب استعالم از فیفا نیست .پیش از این شائبه هایی مطرح
شده بود که با توجه به بند  3ماده  33اساسنامه فدراسیون فوتبال مبنی
بر اینکه هیچ شخصی نمیتواند بیش از سه دوره متوالی یا متناوب ،در
هیأت رییسه فدراسیون فوتبال باشد (چه به عنوان رئیس ،نایب رئیس یا
سایر اعضای هیأت رییسه) ،احتمال دارد صالحیت تاج مورد تایید قرار نگیرد
اما با توجه به عطف به ما سبق نشدن اساسنامه فعلی فدراسیون ،تاج طبق
نظر اعضای کمیته بدوی مشکلی برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال
نخواهد داشت .بر این اساس صالحیت مهدی تاج ،میرشاد ماجدی و عزیز
محمدی تاکنون تایید شده است .با این اتفاق و تایید صالحیت ،کمیته
بدوی اسامی نامزدهای مورد تایید در این کمیته را جهت اخد تاییدیههای
قانونی به مراجع چهارگانه ارسال خواهد کرد .شایان ذکر است؛ انتخابات
فدراسیون فوتبال روز  8شهریور  1401برگزار خواهد شد .عزیز محمدی ،مهدی
تاج ،میرشاد ماجدی ،علیرضا اسدی ،محمد آخوندی و امیر واعظ آشتیانی
کاندیدهای اصلی ریاست فدراسیون فوتبال هستند.

تیم امید ایران برای حضور در مسابقات کشورهای اسالمی روز  5تا  13مرداد در
اردوی قونیه ترکیه حضور خواهند داشت و بر این اساس مهدویکیا لیست موردنظر
تیمش را اعالم کرده است .در این فهرست دو تیم سپاهان و تراکتور با سه بازیکن
بیشترین نماینده را دارند که البته نکته جالب این است که هر سه نماینده تراکتور،
خریدهای جدید این تیم هستند .پرسپولیس نیز در فهرست کنونی دو بازیکن
دارد که علی خدایی هافبک چپ سرخپوشان و محمدمهدی احمدی مدافع چپ
این تیم هستند .احمدی از نفت مسجدسلیمان به پرسپولیس آمده اما خدایی در
آکادمی این تیم حضور داشت .از استقالل سعیدی فر و امیر علی صادقی به اردوی
تیم امید دعوت شدهاند.
لیست تیم امید ایران :میالد کر ،مهدی هاشم نژاد ،آریا برزگر (تراکتور) آریا یوسفی،
یاسین سلمانی ،امیرمحمد محکم کار (فوالد مبارکه سپاهان) محمد حسین اسالمی
(ذوب آهن) علی پیالرام ( پارس جنوبی جم) علیرضا خدایی ،محمد مهدی احمدی
(پرسپولیس) امیرعلی صادقی ،سینا سعیدی فر (استقالل) سامان فالح (پیکان)
محمد امین حزباوی (فوالد خوزستان) پیام پارسا (صنعت نفت آبادان) سینا
عبداللهی (نفت مسجد سلیمان) امیر جعفری ،بالل آرازی (گل گهر سیرجان) سامان
تورانیان (مس کرمان) محمد حسین علیپور (مس شهربابک) علی اصغر صادقی
نسب (مس رفسنجان) محمد قربانی (نساجی) محمد جواد کیا ،یونس اکبرپور
(آلومینیوم اراک) عرفان شهریاری و فردین رابط.

