قحـط الــرجال
در فوتبال ایران!

دست رد مردم به سینهچاکان ریاست؛
ِ

ســرانجام نافرجـــام!
ِ

هندبالآقایان ،فوتبالو
تیمهای
ِ
هندبالبانوانذوبآهنمنحلشدند؛
ِ

تاجيالســـيون!

انتخابات فدراسیون فوتبال و کاندیداهایی که هیچیک اصلح نیستند؛
ِ

رسانه
م
ستقل
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روزنامه
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ِ
نخود هر آش!

دنیـــای هوادار یاد و خاطره شـــهدا بویژه « کامران ابراهیمی» از لشـــکر۱۰
سیدالشـــهداء علیهالســـام کـــه در عملیـــات والفجـــر مقدماتـــی
فکه بـــه مقـــام شـــامخ شـــهادت نائـــل گشـــت را گرامی مـــیدارد.

خبر
گزارش

نقل َملِک و درویش؛
ِ

نان بـــازو
ِ

داود مبهوت

درویشی ُمج ّرد(تنها) به گوشهای نشسته بود .پادشاهی بر
او گذشت ،درویش از آنجا که َفرا ِغ (جدایی) َملکِ (پادشاه)
قناعت(صرفهجویی) است ،سر برنیاورد و التفات نکرد .سلطان
از آنجا که سطوت(بزرگی) سلطنت است ،برنجید و گفت :این
طایفه خرقهپوشان امثال حیوانند و اهلیت و آدمیت ندارند!
وزیر نزدیکش آمد و گفت :ای جوانمرد! سلطان روی زمین
برتو گذر کرد ،چرا خدمتی نکردی و شرط َادب به جا نیاوردی؟
(درویش) گفت :سلطان را بگوی ،توقع خدمت از کسی دار
که ّ
پاس
توقع نعمت از تو دارد ،و دیگر ،بدان که ملوک از بهر ِ
رعیتند ،نه رعیت از بهر طاعت ملوک.
رامش(شادی و طرب) ،به
پادشه پاسبان درویش است  -گرچه ِ
َفرِّ( شکوه) دولت اوست .گوسپند از برای چوپان نیست  -بلکه
چوپان برای خدمت اوست.
َملِک را ُگفتِ درویش ،استوار آمد(درست به نظر رسید) ،گفت:
از من تمنا بکن! درویش گفت :آن همی خواهم که دگر باره
زحمت من ندهی! َملِک گفت :مرا پندی ده! گفت :دریاب کنون
که نعمتت هست به دست  -که این دولت و ُملک می رود
دست به دست( .سعدی رحمةاهللعليه)
باتوجه به مطلب عنوانشده از سعدی شیرین ُسخن
میتوان تا اندازهای نتیجه گرفت که اگر در روزگاری دور،
درویش مسلکان حتی َو َقعی به سلطانی نمیگذاشتند
تا خواستهای داشته باشند ،اما حال بعضی برای رسیدن
به پُستی یا نانی یا صندلی مدیریتی چنان با ظرافت
بادمجانها را به دورقاب میچینند و پاچهها را چنان
میخوارانند که حتی قاب حاوی بادمجان(ظرف) هم
انگشت به دهان میماند و پَشهِ هم از َگزشهای سوزناک
و خارشزای خود اندر تعجب ،که نیش او در خارش به
پای خواراندن پاچه ،پاچهخواران نمیرسد .چه گوییم؟
البته باید گفت نتیجه خارش پشه سوزش و خوارش
ً
قطعا نوازش را پاداشی است و
پاچهخوار نوازش است.
َگزِش را عِقابی .چه دانیم و چه گوییم.

خبر اول
 ۱۴۳شهر در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفتند؛

هشدار :شمار بیماران جدید

طبقات و درجات ارث در قانون مدنی برگرفته از
شرع مقدس است که در آن وراث نسبی و خونی
متوفی ،دسته بندی شده اند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان؛ مرگ ،پدیده ای است که
برای تمام افراد بشر اتفاق خواهد افتاد .مرگ،
واقعهای است که آثار و تبعات حقوقی دارد،
بنابراین قوانین مختلفی در این مورد تصویب
شده است .طبق قانون وجود هر یک از افراد
طبقه اول ،مانع ارث بری افراد سایر طبقات
خواهد شد .در طبقات ارث افراد طبقه اول شامل
پدر ،مادر ،اوالد و نوهها؛ افراد طبقه دوم شامل
پدربزرگ ،مادر بزرگ ،برادر و خواهر متوفی،
فرزندان آنها و مادر و پدرهای مادربزرگ و پدر
بزرگ و افراد طبقه سوم شامل عمو ،عمه ،خاله،
دایی و فرزندان آنها هستند.
قانون مدنی ،بر اساس شرع مقدس ،سهم
االرث تمام وراث متوفی را مشخص کرده است.
اینگونه نیست که تمام وراث ،سهم برابری
از ارثیه فرد متوفی داشته باشند .افرادی که
به موجب قانون ،از فرد متوفی ارث میبرند،
مشخص است و بر اساس شرع ،این افراد ،به
وراث سببی و نسبی ،تقسیم میشوند که وراث
نسبی ،دارای نمودار وراث طبقه اول تا آخر بوده
و ارث بردن از متوفی ،تابع این درجات و طبقات
خواهد بود.
به موجب قانون مدنی ،ارث با موت فرد اعم از
اینکه این موت فرضی باشد یا حقیقی ،تحقق
پیدا میکند و پس از فوت ،داراییهای بجا
مانده از فرد ،اعم از اموال منقول و غیر منقول،
همچنین تمام دیون و بدهیهای او ،به وراث
وی تعلق خواهد گرفت و آنها در پذیرش یا
عدم پذیرش ارث بجا مانده از متوفی ،مخیر
هستند .افراد یا به موجب نسب ارث میبرند و
یا به موجب سبب .قانون مدنی ،بر اساس شرع
مقدس ،اقدام به طبقه بندی و درجه بندی وراث
نسبی کرده است و ارث بری وراث نسبی ،تابع
این طبقه بندی خواهد بود.
وراث سببی و نسبی
وراث سببی :کسانی نظیر همسر که به واسطه
ازدواج با یکدیگر رابطه یا قرابت پیدا کرده اند.
وراث نسبی :افرادی که به واسطه رابطه خونی
با متوفی قرابت پیدا کرده اند .مانند اوالد ،پدر و
مادر ،عمو ،عمه و سایر افراد که بر اساس قانون

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

قانون ارث چیست؟

مدنی به سه طبقه تقسیم میشوند.
طبقات و درجات ارث ،وراث طبقه اول
اول طبقه
پدر ،مادر ،فرزند :این افراد در درجه ِ
اول هستند .وجود آنها ،مانع ارث بری افراد
سایر درجات طبقه اول از طبقات ارث ،خواهد
بود .در مورد فرزندان ،تفاوتی میان ازدواج
موقت و دائم وجود نداشته و ارث بردن فرزند
به موجب قانون
مدنی ،ارث با موت فرد اعم
از اینکه این موت فرضی باشد یا
حقیقی ،تحقق پیدا میکند و پس
از فوت ،داراییهای بجا مانده از فرد،
اعم از اموال منقول و غیر منقول،
همچنین تمام دیون و بدهیهای
او ،به وراث وی تعلق
خواهد گرفت

در ازدواج موقت ،دقیقا مانند ارث بردن فرزند در
نکاح دائم است.
نوهها :این افراد در درجه دوم طبقه اول قرار

کرونایی همچنان «پنج رقمی»!
بر اساس اعالم وزارت بهداشت ،از روز سه شنبه تا چهارشنبه ۵
مردادماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۰۵۲۶ ،بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی و  ۱۴۴۱نفر از آنها
بستری شدند .بر این اساس مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور
به  ۷میلیون و  ۳۵۹هزار و  ۴۸۹نفر رسید .متاسفانه در طول
 ۲۴ساعت گذشته ۳۷ ،بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور جان
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری،
به  ۱۴۱هزار و  ۷۹۵نفر رسید .خوشبختانه تا کنون  ۷میلیون
 ۷۵هزار و  ۹۱۹نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
 ۱۱۰۱نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت
های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .تا کنون ۵۳
میلیون و  ۱۰۳هزار و  ۲۶آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است .در حال حاضر  ۵۷شهرستان در وضعیت
قرمز ۸۶ ،شهرستان در وضعیت نارنجی ۱۹۹ ،شهرستان در
وضعیت زرد و  ۱۰۶شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
همچنین بنابر اعالم وزارت بهداشت ،تا کنون  ۶۴میلیون و
 ۷۷۲هزار و  ۲۸۳نفر ُدز اول ۵۸ ،میلیون و  ۱۴۴هزار و ۶۹۵
نفر ُدز دوم و  ۳۰میلیون و  ۶۲هزار و  ۵۲۱نفرُ ،دز سوم و باالتر
واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق
شده در کشور به  ۱۵۲میلیون و  ۹۷۹هزار و ُ ۴۹۹دز رسید.
در شبانه روز گذشته نیز  ۱۰۶هزار و ُ ۹۲۰دز واکسن کرونا در
کشور تزریق شده است.

حمیط زیست

با اعالم «رئیس شورای اطالع رسانی»؛

دارند.در صورت فوت والدینشان ،جانشین آنها
در ارث بری خواهند شد.
طبقات و درجات ارث ،وراث طبقه دوم
اجداد (پدر بزرگها و مادر بزرگ ها) و برادر و
خواهر :ارث بری پدر بزرگها و مادر بزرگها و
خواهر و برادر متوفی در صورتی است که افراد
طبقه اول درجات و طبقات ارث ،در قید حیات
نباشند.
پدر و مادر اجداد (پدر و مادر پدر بزرگها و مادر
بزرگ ها) و فرزندان خواهرها و برادرها :خواهر
زادهها و برادر زادهها ،همچنین ،پدر و مادرهای
پدر بزرگها و مادر بزرگها ،جانشین پدران و
مادران و فرزندان خود ،در ارث بری خواهند شد.
طبقه سوم وراث نسبی :عمو ،عمه ،خاله و
دایی ،اوالد عموها ،عمهها ،خالهها و داییها.
در تقسیم اموال و دارایی متوفی ،ابتدا ،ارث
همسر داده میشود به دلیل این که از وراث
سببی است سپس نوبت به بقیه وراث میرسد
که طبقات آن در باال بیان شد .نکت ه مهم این
است که با وجود طبقه اول ،طبقه دوم ارث
نمیبرند .برای مثال اگر فردی دارای مادر باشد
و همسر و فرزندی نداشته باشد ،با دادن سهم
ارث مادر ،ارثی به خواهر و برادر نخواهد رسید.

سالمت

«مدیرعامل سازمان بیمه سالمت»:

سومین توله ایران «پیروز» نام گرفت

سقف ریالی داروخانهها برداشته شد

شد و توله یوز زنده هم به تهران
منتقل شد .در این جلسه همچنین
مقرر شد نهم شهریور ماه همزمان
با روز ملی حفاظت از یوزپلنگ
آسیایی ،از تیم علمی و اجرایی این
پروژه بزرگ علمی تجلیل شود11 .
اردیبهشت ماه امسال ایران یوزپلنگ
در اسارت سایت توران به روش
سزارین سه توله به دنیا آورد اما
بعد از به دنیا آمدن توله ها مادر
آنها را نپذیرفت از این رو به ناچار
به صورت دستی تغذیه شدند اما
بعد از سه روز ( ۱۴اردیبهشت) یکی
از توله ها که به گفته مسووالن
سازمان محیط زیست نقص ژنتیکی
داشت تلف شد .دومین توله یوز
هم  ۲۸اردیبهشت ماه تلف شد که
این مساله حاشیه های زیادی به
همراه داشت.

به صورت الکترونیک به سازمان بیمه
سالمت ارسال شود و ما هم بدون هیچ
کسوری این نسخ را پرداخت میکنیم.
پیش از این با مقررات و قوانینی وجود
داشته یا به دلیل اعمال مدیریت برای
برخی داروخانههایی که مشکالتی که از
نظر قانونی داشتند ،سقفی برای برخی
داروخانههای قرار دادیم ،اما در راستای
اجرای کامل طرح دارویاری این سقف
را برداشتیم تا مردم بتوانند از همه
داروخانهها در دریافت دارو استفاده
کامل داشته باشند .اعمال نظارتها
هم تشدید شده و تقریبا  ۷۰درصد
داروخانههای کشور را در چند روزی که
از طرح میگذرد ،از سوی کارشناسان
بیمه سالمت نظارت کردیم .در عین
حال نظارتها از سوی وزارت بهداشت،
سازمان بازرسی و سازمان غذا و دارو
هم در حال انجام است.

«نوراهلل مرادی» -رئیس شورای
اطالع رسانی و سخنگوی سازمان
حفاظت محیط زیست -از تشکیل
دومین جلسه کمیته نامگذاری
سازمان حفاظت محیط زیست در
معاونت آموزش و مشارکت های
عمومی این سازمان خبر داد و
گفت :در دومین جلسه کمیته
نامگذاری پیشنهاد معاونت محیط
زیست طبیعی و تنوع زیستی مبنی
بر نامگذاری توله یوز ایرانی مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و پس
از جمعبندی نام پیروز برای این
یوزپلنگ انتخاب شد.
وی افزود :سه توله یوز ایرانی از ماده
یوز سایت مرکز تکثیر یوز ایرانی در
یک زایمان سزارین صحرایی واقع
در توران متولد شدند که با توجه به
شرایط جسمی آنها ،دو توله یوز تلف

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت از
برداشته شدن سقف ریالی داروخانهها
در راستای اجرای کامل طرح دارویاری
خبر داد .دکتر «محمد مهدی ناصحی»
درباره پرداخت ریالی داروخانهها در
طرح دارویاری گفت :تغییر خوبی را
سازمان بیمه سالمت برای اجرای بهتر
طرح دارویاری انجام داده است .به
این صورت که برای اینکه هزینههای
پرداختی توسط مردم در داروخانهها
کامال ثابت بماند ،سقف ریالی
داروخانهها را برداشتیم که با افزایش
سهم سازمان و افزایش مابهالتفاوت
ارزی یا همان یارانه دارو ،نسخی با
قیمت جدید مشکلی ایجاد نکنند.وی
با بیان اینکه به طور کلی سقف ریالی
داروخانهها برداشته شده است ،گفت:
کلیه نسخی که به داروخانهها میرود،
میتواند از سوی داروخانهها پیچیده و

اجتماعی
در�ه
یچ

اگر سیگار یمکشید ،در معرض کروان هستید
عواملی مانند مشکالت ریوی قبلی ،تضعیف سیستم ایمنی و کاهش ظرفیت ریه در افرادی
که سیگار میکشند ،میتواند آنها را در معرض خطر ابتال به کووید قرار دهد .به گفته سازمان
جهانی بهداشت احتما ًال افرادی که سیگار میکشند به دلیل تماس مکرر دست با لبها ،دهان و
صورت و احتمال آلودگی سطح سیگار به ویروس ،در معرض خطر بیشتر ی قرار خواهند داشت.

ِ
دست رد مردم به سینهچاکان ریاست؛

قحـط الــرجال در فوتبال ایران!
سید مهدی فاطمی

 ۷۸درصد از مردم در نظر سنجی صورت گرفته
توسط یک برنام ه رادیویی هیچکدام از نامزدهای
ریاست فدراسیون فوتبال را مناسب احراز این
پست نمیدانند!
برنامه رادیویی وقتاضافه در یک نظر سنجی
به آماری عجیب و شگفتآور دست یافته
است که طی آن  ۷۸درصد از نظر دهندگان
گزینه هیچکدام را انتخاب کردهاند! در میان
گزینههای ریاست هم بیشترین رای با ده درصد
به واعظ آشتیانی تعلق گرفته است که گفته
میشود او با مشکل نقص مدارک و عدمدریافت
تاییدیه از پنج عضو مجمع مواجه و به احتمال
فراوان از شرکت در انتخابات باز خواهد ماند.
این یعنی نزدیک به نود درصد مردم مدعیان
ثبتنام کرده و تایید صالحیت شده را قبول
نداشته و نمیخواهند .این یعنی قحطالرجال در
پر طرفدارترین ورزش ایران در آستانه جام جهانی
که کمتر از چهار ماه دیگر در بیخ گوشمان ،قطر
برگزار خواهد شد.
از عالقهمندان و دنبالکنندگان فوتبال در ایران
آمار مشخص و دقیقی ارائه نشده است ،اما بر
اساس حدس و گمان میشود دستکم رقمی
بین بیست تا سی میلیون فوتبالی پیگیر اخبار
و اتفاقات این رشته را برآورد کرد .این جمعیت
بزرگ و قابل توجه که اکثرا از طریق تماشای
مسابقات مختلف لیگهای سطح اول دنیا با
زیر و بم این رشته آشنا شدهاند ،متفقالقول
هیچیک از تشنگانقدرت در فوتبال ایران را
تایید نمیکنند .لکن مشکل آنجاست افرادی در
مجمع و در رکن تصمیمگیری و انتخاب حضور
دارند که بعضا با سادهترین قوانین فوتبال هم نا
آشنا و غریبه هستند! یکی مثل همین احسان

اصولی سخنگوی فدراسیون را که به گفته
مالک باشگاه شهر خودرو در برنامه فوتبال برتر
قانون آفساید را هم نمیداند -گرچه از شواه ِد
تصمیمسازیاش هم پیداست -اما امروز یکی از
افراد مهم و موثر در روند انتخاب رئیس جدید
به شمار میرود!
در چنین وضعیتی رسیدن صدا و فریاد
فوتبالیهای حقیقی و دلسوز و نگرانیهای
مشفقانه آنها به گوش مردم ،غیر ممکن شده
است .آنها به انزوا رانده شده و دغدغههای
جدیشان در مورد سوء مدیریت رخ داده در
فوتبال کامال نا دیده گرفته میشود ،این فوتبال
البته آنقدر هم بیچهره و خالی از مدیر توانمند
و ورزشی نیست اما غیر فوتبالیها با برنامه و
کامال حسابشده زمینه حذف و دور سازی آنها از
این رشته را فراهم آوردهاند .وقتی مهدی تاج با
آن سوء سابقه فجیع در پرونده ویلموتس دوباره
نامزد شده و به جای محاکمه ،تائید صالحیت
میشود باید به عمق فاجعه پی برد! آنجا که از
چنین چهرهای با عنوان ناجی یاد میشود قطعا

ح جدید بنزینی روی میز «رئیسجمهور»؛
طر 

تصمیم عجوالنه ممنوع!

«تسنیم» نوشت :طرح بازتوزیع بنزین به افراد
بهجای خودرو و نتایج اجرای پایلوت آن روی میز
رئیسجمهوری است و بنابر تأکید وزیر اقتصاد،
حتی اگر این طرح در دستور کار قرار گیرد نیز ،امسال
افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت .طرح بازتوزیع
بنزین با هدف اختصاص بنزین یارانهای (1500تومانی)
به افراد بهجای خودروها از ابتدای اسفندماه و بهصورت
آزمایشی در جزیره کیش آغاز شده است ،ایدهای که بر
مبنای توزیع عادالنه یارانه سوخت میان همه مردم
و انتفاع دهکهای مختلف از قیمت ترجیحی
بنزین در ایران طرحریزی شده است ،و البته از
همان ابتدا هم انتقاداتی بهواسطه ویژگیهای
منحصر به فرد منطقه آزمایشی منتخب آن
(جزیره کیش) بههمراه داشت.
«سید احسان خاندوزی» -سخنگوی
اقتصادی دولت -در نشست خبری
چهارم مرداد ،در خصوص سرنوشت
ً
«مکررا عرض
این طرح گفت:
میکنم دستور کاری برای
افزایش قیمت بنزین در
سال جاری وجود ندارد5 .
ماه است که طرح آزمایشی

بنزین اجرا و در زمان حاضر متوقف شده است ،قرار است
این طرح انجامشده بررسی شود و اگر نیاز به اصالحات
یا توسعه دارد صورت پذیرد ،هنوز تصمیماتی اتخاذ نشده
است .اگر هر تصمیمی هم گرفته شود ،برنامهای برای
افزایش قیمت بنزین در سال جاری نداریم».
ازاینرو ،طرح بازتوزیع بنزین و نتایج اجرای پایلوت
آن روی میز رئیسجمهوری است و بنابر تأکید وزیر
اقتصاد ،حتی اگر این طرح در دستور کار قرار گیرد نیز،
امسال افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت.
برخی اشکاالت توزیع بنزین بر اساس کد ملی
بررسیها نشان میدهد ،اجرای طرح بنزینی
دولت بر مبنای اختصاص  20لیتر سهمیه
بنزین به هر کد ملی ،نیاز به اختصاص سهمیه
یارانهای بیشتری به افراد نسبت
به وضع کنونی خواهد داشت
و همین مسئله نهتنها «امنیت
انرژی» و «کسری بودجه» ناشی
از فروش بیشتر بنزین یارانهای
را تحتالشعاع قرار میدهد،
بلکه مخاطرات «درگیرکردن
 85میلیون ایرانی با
معامالت بنزینی»« ،اتالف

جای خوبی برای شخصیتهای تحصیلکرده و
مفاخر ملی فوتبال ایران نیست .آنها اگر به قصد
اصالح و تغییر وارد کار زار انتخابات شوند هم
نتیجهای جز شکست را تجربه نخواهند کرد .چرا
که باید منتظر تایید صالحیتشان توسط غیر
فوتبالیها باشند که این خود بزرگترین توهین
و بیحرمتی به آنها محسوب میشود.
برای باز گرداندن آب گوارا و زالل به جوی
فوتبال اراده ای الزم است که با حمایت قانون و
کوتاهکردن دست دولت و عناصر حکومتی از این
رشته ،یکبهیک چسبیدهها و سفارششدهها
که با فشار ارگانها ،نهادها و افراد با نفوذ وارد
فوتبال شده و بهعنوان رئیس هیات استان،
مدیر عامل باشگاه و عضو مجمع فدراسیون
فعالیت دارند را کنار گذاشته و از چهرههای
برجسته و کار آمد فوتبالی به جایشان استفاده
شود .این نقطه آغاز تغییر و تحول در فوتبال
ایران خواهد بود .تغییری که میتواند زمینهساز
حضور چهره هایی از جنس ورزش و فوتبال در
تمام عرصههای ملی و باشگاهی باشد.

نا�ژی

اضافهبنزین یارانهای» توزیعشده و «تشدید جریان
قاچاق سوخت» را در پی خواهد داشت .از سوی دیگر،
اتکاء به نتایج طرح آن هم در شرایطی که بافت
اجتماعی جزیره کیش نمونه مناسبی از کشور نیست
و نیز طرح با نواقص اجرایی متعددی به اجرا درآمده
است ،چندان منطقی بهنظر نمیرسد .فارغ از ایرادات
مطروحه نسبت به گزینش کیش بهعنوان آزمایشگاه
طرح بنزینی دولت ،اختصاص بنزین به خودرو و کد
ملی برخی خانوارها ،عدم واریز سهمیه بنزین به برخی
افراد دارای کارت کیشوندی ،پیوست ضعیف رسانهای
طرح (حتی در منطقه آزمایشگاهی) و سردرگمی
ساکنان جزیره در حوزه مبادله سهمیه یارانهای از عمده
ضعفهای اجرایی طرح بهشمار میرود.
توصیه کارشناسی به دولت؛ تصمیم عجوالنه ممنوع!
یکی از رویکردهای مناسبی که دولت میتواند در
خصوص این طرح در دستور کار قرار دهد ،این است
که اگر براساس نتایج اجرای 5ماهه پایلوت این طرح
در جزیره کیش ،تصمیم به اجرای این طرح در سطح
کشور گرفته شد ،پیش از تحقق این امر ،یکی دیگر از
نقاط جمعیتی کشور که شباهت بیشتری از نظر بافت
اجتماعی و شرایط اقتصادی ساکنان آن ،با دیگر نقاط
کشور (بهطور متوسط) وجود دارد نیز بهعنوان نقطه
دوم اجرای پایلوت طرح انتخاب شود و نتایج اجرای
پایلوت دوم نیز مبنای تصمیمگیری جامع باشد؛ چرا
که هرنوع تصمیم شتابزده در خصوص تغییر در نحوه
عرضه بنزین ،میتواند چالشهای متعددی را برای
دولت و مردم بهدنبال داشته باشد.
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گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

آییننامه واردات خودرو لو رفت!
اگرچه آییننامه واردات خودرو هنوز منتشر نشده است ،اما
یکی از نمایندگان مجلس بندهایی از این آییننامه را رسانهای
کرده است .بندهایی که بیشتر از آنکه به نفع مردم باشد ،به نفع
خودروسازان و مافیای خودرو است .امااینبندهاچیست؟
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تجارتنیوز ،بر اساس آنچه
جالل رشیدیکوچی ،عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای
مجلس گزارش داده ،آییننامه واردات خودرو چند بند مهم دارد،
یکی ممنوعیت واردات خودروهای باالی  ۲۰هزار دالر ،دوم بندی
که خودروسازان را مکلف میکند خودروهای اقتصادی وارداتی
را بعد از مدتی در کشور تولید کنند و دبگری ،واردات خودرو در
عوض صادرات آن! اولین نکته این آییننامه به این معناست که
عمال قرار نیست خودروی باکیفیتی وارد کشور شود و دومین و
سومین نکته هم میتواند مبین این نکته باشد که بعد از مدتی
و با تولید نمونههای داخلی ،مساله واردات خودرو دوباره ممنوع
میشود و مردم میمانند و انحصار خودروسازان.
ممنوعیت واردات خودروی  ۲۰هزار دالری
تنها یک ماه تا اجرای وعده دولت و واردات خودرو به کشور
باقیمانده است .اما حتی آییننامه واردات خودرو رسانهای نشده
است .جالل رشیدی کوچی ،نماینده مجلس در یک گفتگوی
تلویزیونی اعالم کرده که دولت در حال تدوین محرمانه این
آییننامه است .آییننامهای که به گفته این نماینده «بندهایی
در آن آورده شده که به جای اینکه دنبال جلب رضایت مردم
باشد ،بیشتر دنبال جلب رضایت خودروسازان بودند ».آنگونه که
«رشیدی» کوچی خبر داده ،این آییننامه در  ۱۰بند تنظیم شده
است .مهمترین بند این آییننامه مربوط به سقف واردات خودرو
است .بر اساس آییننامه دولت ،واردات خودرو در دو سقف انجام
میشود ،یکی سقف  ۱۰هزار دالری و دیگری تا سقف  ۲۰هزار
دالری .به گفته این نماینده مجلس ،دسته اول این خودروها،
خودروی اقتصادی است که حقوق ورودی این خودروها جمعا ۱۰
درصد است (۴درصد حقوق گمرکی و ۶درصد سود بازرگانی) .با
این حساب قیمت یک خودروی  ۱۰هزار دالری خارجی در کشور
ما باید بین  ۳۰۰تا  ۳۳۰میلیون تومان تمام شود.
تولید خودروهای وارداتی در کشور
به گفته این نماینده نکته جالب توجه دیگری که در این آییننامه
وجود دارد ،این است که این آییننامه خودروسازان را مکلف
میکند که بعد از مدتی ،خودروهای اقتصادی وارداتی را در کشور
تولید کنند .اگرچه این تاکید در ابتدا مثبت به نظر میرسد اما
این نماینده مجلس میگوید «خودروهایی که بهعنوان خودروی
اقتصادی قرار است خط تولیدش در ایران راهاندازی شود ،همان
خودروهایی است که خط تولیدشان در سالهای  ۱۳۹۷و ۱۳۹۸
راهاندازی شده و چند سالی است که خودروسازان روی تولید این
محصوالت کار میکنند ».این نماینده مجلس در توضیح این
موضوع میگوید :مثال خودروی کوییک یکی از آن خودروهای
اقتصادی وارداتی است که صفر ستاره ایمنی دارد و مدتهاست به
عنوان «خودروی اقتصادی وارداتی» در داخل مونتاژ میشود .یعنی
این آییننامه کامال به نفع خودروسازان است.
از کدام کشورها قرار است خودرو وارد کنیم؟
جالل رشیدی کوچی میگوید :هنوز جواب این سوال مشخص نیست
و در آییننامه هم اشارهای به این موضوع نشده است .اما پیش از این
زمزمههایی درباره واردات خودروی روسی ،هندی و البته چینی مطرح
بود .خودروهایی که برخی میگویند استانداردهای اولیه را هم ندارند.
واردکننده و تولیدکننده داخل یکی است؟
نکته مهم دیگری که گویا در آییننامه آمده ،تامین ارز واردات
خودرو است .این نماینده مجلس میگوید «قرار است مجوز واردات
خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو انجام شود ».این بند
رسما به این معناست که خودروسازان داخلی ،قرار است واردکننده
اصلی خودرو به کشور باشند .یعنی خودرو تولید و صادر کنند و
در مقابل با ارز آن خودروی خارجی وارد کنند .خودرویی که نمونه
داخلی آن را هم در داخل تولید میکنند و ممکن است به زودی
نیازی به واردات آن هم نباشد! یک ماه دیگر تا پایان مهلت اعالمی
دولت برای واردات خودرو باقیمانده است و انتظار میرود هرچه
سریعتر آییننامه واردات خودرو منتشر و رسانهای شود .آییننامهای
که میتواند به همه گمانهزنیها پایان و نشان دهد هدف دولت
واقعا واردات و ایجاد رقابت با خودروسازان داخلی است یا اینکه در
واردات هم مانند تولید خودرو ،انحصاری ایجاد میکند که نتیجه
آن از قبل معلوم است.
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توقیف یک اتکیس حامل  ۸۹کیلوگرم حشیش
سردار «عباسعلی محمدیان» -فرمانده انتظامی البرز -گفت :در پی اقدامات اطالعاتی ماموران پلیس مبارزه با
مواد مخدر استان ،انتقال مقدار قابل توجهی مواد مخدر از استانهای جنوب شرقی کشور به البرز و تهران
محرز و تاکسی حامل مواد تحت رصد اطالعاتی ماموران قرار گرفت .با شناسایی خودرو مورد نظر در محورهای
مواصالتی استان البرز ،در یک عملیات غافلگیرانه با هماهنگی قضائی در منطقه مهرشهر کرج توقیف شد.

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

البـــرز
گزارش

جزییات ردیابی فســـاد  93000میلیاردی در کــرج
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعالم بازداشت اعضای
دو شبکه پیچیده فعال در زمینه شرکتهای صوری و فرار
مالیاتی ،از شناسایی بیش از  ۹۳هزار میلیارد لایر فرار مالیاتی
خبر داد.
به گزارش «دنیای هوادار»« ،حسین فاضلی هریکندی» با اشاره
به جزئیات شناسایی و بازداشت شبکه جعل ،استفاده از اسناد
مجعول ،رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی به مبلغ ۹۳۳۵
میلیارد تومان در استان های البرز و تهران گفت :کیفرخواست
این پرونده از سوی دادسرای کرج با  ۱۲۶متهم صادر و جهت
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز ارجاع
شده است.
نحوه شکل گیری شبکه
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه متهم
اصلی این پرونده و سرکرده آن ،شخصی عادی و از نظر
وضعیت اقتصادی ضعیف بوده است ،اضافه کرد :وی از
سال  ۱۳۸۸و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکتها ،در ابتدا
به نام خود یا بستگان نزدیک ،چند شرکت ثبت و به فروش
میرساند ،سپس با توجه به درآمدزایی این روش ،اقدام به
تشکیل باند و سازماندهی آن میکند به نحوی که پس از
چند سال فعالیت ،شبکهای متشکل از  ۱۲۶نفر متهم شامل
کارکنان ادارات امور مالیاتی ،مدیران موسسات حقوقی،
وکال ،مشاوران امالک و افراد عادی جهت ثبت شرکت های
کاغذی به قصد واگذاری و فروش آنها به اشخاص حقیقی و
حقوقی را تشکیل می دهد.
نحوه ثبت شرکت های صوری
عالی ترین مقام قضایی استان البرز با اشاره به اینکه متهم
اصلی پرونده با همکاری سایر اعضای باند ،اقدام به شناسایی
اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کمدرآمد جامعه در
شهرهای تهران ،کرج ،ساوجبالغ و نظرآباد میکرد ،توضیح داد:
پس از شناسایی این افراد ،با پرداخت مبالغی بین  ۲الی ۶
میلیون تومان ،اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن ها
فاضلی هریکندی با
اعالم کشف یک شبکه ارتشاء
تشکیل شده توسط برخی از کارکنان
ادارات امور مالیاتی در استان های البرز و
تهران در حین بررسی پرونده این باند اضافه
کرد :پس از تعقیب کارکنان متخلف ادارات
امور مالیاتی استانهای البرز و تهران و در حین
انجام تحقیقات مشخص شد این افراد عالوه
بر تبانی و اخذ رشوه از این باند ،خود نیز
مستقالً با تشکیل شبکه ارتشاء اقدام
به اخذ رشوه از شرکتهای دیگر
میکردند.

نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک الزم،
اقدام به ثبت شرکت به نام این افراد میکرد.
وی افزود :روش ثبت شرکت بدین صورت بوده است که
سرکرده شبکه با مراجعه به موسسات حقوقی ثبت شرکتها و
تبانی با مدیران آن موسسات ،که معمو ًال از کارآموزان وکالت
جهت پیگیری امور مربوط به ثبت شرکتها استفاده میکنند،
وکالتنامههای سفید امضاء ،متضمن امضاء وکال و در مواردی
هم وکالتنامههای خام و بدون امضاء وکال را با هدف تنظیم
وکالتنامه به منظور ثبت شرکتهای صوری ،اخذ و اقدام به
تکمیل قراردادهای وکالت با درج مشخصات افرادی که با
پرداخت وجه ،مدارک شناسایی آنها را قبال اخذ نموده بودند به
همراه جعل امضاء آنها به عنوان موکل میکردند.
تبانی با برخی مشاورین امالک
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به تایید صحت
امضاء موکلین توسط وکال که بدون احراز هویت موکلین از
سوی وکیل انجام میشد ،ادامه داد :این باند سپس با تنظیم
اجاره نامههای مجعول که ضمن تبانی با برخی مشاورین
امالک تهیه می شده ،محلی غیرواقعی را به عنوان محل
استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی و ً
نهایتا شرکت های

صوری به نام افراد بی اطالع ثبت می شد.
نقش برخی از کارکنان ادارات امور مالیاتی در جرایم
نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز با تبیین اقدامات
این باند در مرحله بعد از ثبت شرکت ها ،متذکر شد :زمانی
که سرکرده و اعضای باند جهت تشکیل پرونده مالیاتی پس
از ثبت شرکتهای صوری و با هدف اثبات فعالیت تجاری و
اخذ کارت بازرگانی به ادارات امور مالیاتی استان های البرز و
تهران مراجعه میکردند ،ضمن تبانی با برخی از کارکنان ادارات
مذکور ،برخالف روال قانونی که مرسوله پستی باید جهت
صحتسنجی و احراز صحت نشانی مکان استقرار و اقامتگاه
شرکت های ثبت شده ،از طریق اداره پست به نشانی اعالمی
شرکتها در اساسنامه ارسال میشد ،در قبال پرداخت وجه به
ً
متعاقبا با مراجعه به ادارات امور
صورت دستی تحویل گرفته و
مالیاتی و ارائه مدارک الزم ،امور اداری مربوط جهت تشکیل
پرونده مالیاتی را انجام میدادند.
منافع تحصیل شده توسط متهمان
وی با بیان اینکه این باند پس از ثبت شرکت کاغذی و
تشکیل پرونده مالیاتی ،وارد فاز بعدی اقدامات غیرقانونی
خود میشدند ،ادامه داد :اخذ کارت بازرگانی و فروش آن به
اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از این فعالیتها بوده که
از این طریق ،واردات و صادرات به نام شرکتهای صوری
انجام میشد و عمال ادارات امور مالیاتی برای وصول مالیات
با افراد بیبضاعت و بیاطالع مواجه بودند؛ همچنین به نام
این شرکتها حساب بانکی افتتاح و به نام آنها دسته چک
و تسهیالت بانکی اخذ میشد.
فروش کارتهای بازرگانی
وی متذکر شد :عموما کارتهای بازرگانی به اشخاص حقوقی
و حقیقی فعال در امر تجارت در قبال اخذ مبلغ  ۲۰تا ۱۴۰
میلیون تومان واگذار میشد و اشخاص خریداری کنند ِه
کارتهای بازرگانی با استفاده از ضعف سیستم های مالیاتی،
فعالیت تجاری خود را به نام این شرکتهای صوری و کاغذی
ثبت و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی میکردند؛ اعضای
این شبکه در مجموعه از طریق فروش  ۱۹۸شرکت کاغذی،
مبلغ  ۵میلیارد و  ۱۵میلیون تومان وجه از طریق نامشروع
تحصیل کردهاند.
کشف شبکه ارتشاء کارکنان امور مالیاتی از طریق ردیابی
فعالیتهای باند
فاضلی هریکندی با اعالم کشف یک شبکه ارتشاء تشکیل
شده توسط برخی از کارکنان ادارات امور مالیاتی در استان
های البرز و تهران در حین بررسی پرونده این باند اضافه کرد:
پس از تعقیب کارکنان متخلف ادارات امور مالیاتی استانهای
البرز و تهران و در حین انجام تحقیقات مشخص شد این
افراد عالوه بر تبانی و اخذ رشوه از این باند ،خود نیز مستق ًال
با تشکیل شبکه ارتشاء اقدام به اخذ رشوه از شرکتهای دیگر
میکردند.
رئیس شورای قضایی استان البرز در مورد نحوه فعالیت این
شبکه ارتشاء گفت :در این شبکه ،سرممیزها و ممیزهای
مالیاتی با اعالم مبالغی باالتر از مبلغ واقعی مالیات عملکرد

شرکتها ،به بهانه کاهش مبلغ مالیات اعالمی و در مواردی
نیز جهت کاهش مالیات عملکرد و یا عدم بررسی تخلفات
شرکت ها ،اقدام به دریافت رشوه میکردند؛ مجموع رشوه
دریافتی توسط کارکنان اداره مالیات استانهای البرز و تهران
از این باند برای تشکیل پرونده مالیاتی به نام شرکتهای
صوری و نیز رشوه دریافتی از شرکتهای فعال تجاری دیگر
مبلغ  ۲میلیارد و  ۶۱۷میلیون تومان بوده است.
لیست مدارک جرم کشف شده از محل سکونت
متهم ردیف اول
از محل اقامت متهم اصلی پرونده ،اوراق متعدد جعلی مربوط
به ثبت شرکتهای صوری کشف شده است که فاضلی
هریکندی در بیان جزئیات این مدارک و ادله جرم بیان کرد:
 ۲۲۹برگ گواهی عدم سو پیشینه جعلی منتسب به اداره
سجل کیفری تهران ،یک برگ گواهی عدم سوء پیشینه
جعلی منتسب به دادستانی تهران ۱۴۴ ،برگ گواهی عدم
سوء پیشینه منتسب به پلیس آگاهی کرج که تماما به نام
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای صوری استفاده
جعل و استفاده شده است ،همچنین دو عدد مهر اداره ثبت
اسناد و امالک کرج ،سه عدد مهر اداره امور مالیاتی ،یک عدد
مهر برابر با اصل اداره سجل کیفری و یک عدد مهر اداره تامین
اجتماعی کشف شده است.
وی متذکر شد :یکی از مدارک کشف شده از متهم اصلی،
دفترچهای حاوی امضاء اشخاصی است که به نام و با جعل
امضا آنها ،شرکت صوری ثبت شده است؛ متهم از آنجایی
که با حجم زیاد و متفاوت امضاءهای جعلی روبهرو بوده با
استفاده از این دفترچه ،به هنگام مراجعه به نهادهای مربوطه،
با مالحظه امضاءهای ثبت شده در دفترچه مذکور ،همان
امضا را شبیهسازی میکرد تا مغایرتی با امضای سابق جعلی
نداشته باشد؛ همچنین یک فقره سررسید از متهم کشف شده
که کلیه مبالغ دریافتی و پرداختی را با قید تاریخ و مشخصات
فرد یا شرکت به دقت ثبت کرده است.
فرار مالیاتی  ۹۳۳۵میلیارد تومانی
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به فعالیت فشرده
در مجموعه خود برای صدور کیفرخواست و انجام امورات
کارشناسی در مورد پرونده ،تصریح کرد :در این پرونده دو
مرحله کارشناسی گسترده انجام شده است که اولی در مورد
اسناد مجعول و دومی در مورد میزان دقیق فرار مالیاتی اعم از
مالیات عملکرد و ارزش افزوده و جریمه متعلق به آنها است؛
بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری ،میزان فرار مالیاتی
مبلغ  ۹۳۳۵میلیارد تومان است.
متهمان پرونده
آنطور که رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرده مطابق
تحقیقات انجام شده تعداد شرکتهای صوری ثبت شده
توسط متهمان  ۲۵۸شرکت است که از این تعداد ۱۹۸ ،شرکت
به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده است .وی با اشاره
به اینکه از میان شرکتهای فروخته شده ۵۵ ،شرکت در
استان البرز و  ۱۴۳شرکت دیگر نیز در استان تهران ثبت شده،
تبیین کرد :از تعداد کل شرکتهای ثبت شده ۱۹۸ ،شرکت در

ازای دریافت وجه به قصد فرار مالیاتی به اشخاص حقیقی و
حقوقی واگذار شده اما فروش و واگذاری مابقی شرکتها با
توجه به شناسایی و بازداشت اعضاء باند به سرانجام نرسیده
است برای اینکه به محض شناسایی شرکت های صوری ،به
منظور از جلوگیری از ادامه فعالیتهای مجرمانه ،با دستور
قضایی فعالیت تمامی شرکتها به حالت تعلیق درآمد.
اتهامات متهمان پرونده
فاضلی هریکندی با بیان اینکه برای  ۱۲۶نفر از متهمان پرونده
به اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل ،استفاده از اسناد
مجعول ،رشاء و ارتشاء کیفرخواست صادر شده گفت ۱۷۱ :نفر
از افرادی که از مدارک هویتی آنها سوء استفاده شده بود به
عنوان شاکی مراجعه کرده اند.
 ۲۰کارمند اداره امور مالیاتی در بین متهمان
وی با انتقاد از ضعف نظارتهای درون سازمانی در برخی
دستگاهها نسبت به عملکرد کارکنان ،از وجود تعدادی از
کارمندان اداره امور مالیاتی در بین متهمان خبر داد و متذکر
شد :از جمله متهمان این پرونده عالوه بر اشخاص عادی۲۰ ،
نفر از کارکنان ادارات امور مالیاتی استان های البرز و تهران
هستند که از این اشخاص سه نفر سرممیز و مابقی ممیز
مالیاتی بودند.
عالی ترین مقام قضایی استان افزود :همچنین  ۵نفر از
مدیران موسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکتها ۹ ،نفر وکیل
دادگستری و  ۴نفر مشاور امالک در بین متهمان پرونده
هستند که پرونده در این قسمت حاوی  ۲۰۲جلد و ۳۹۵۰۰
برگ با توجه به نوع اتهامات مندرج در کیفرخواست ،جهت
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک دادگستری استان
البرز ارجاع شده است.وی کل تعداد افراد در مظان اتهام در این
پرونده را  ۱۸۶نفر بیان کرد و گفت :از این تعداد برای  ۱۲۶نفر
قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد و در خصوص
 ۵۷نفر نیز پس از انجام تحقیقات قرار منع تعقیب و برای
سه متهم به دلیل فوت ،قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.
رئیس کل دادگستری
استان البرز با اشاره به فعالیت
فشرده در مجموعه خود برای صدور
کیفرخواست و انجام امورات کارشناسی
در مورد پرونده ،تصریح کرد :در این پرونده دو
مرحله کارشناسی گسترده انجام شده است که
اولی در مورد اسناد مجعول و دومی در مورد میزان
دقیق فرار مالیاتی اعم از مالیات عملکرد و ارزش
افزوده و جریمه متعلق به آنها است؛ بر
اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری،
میزان فرار مالیاتی مبلغ ۹۳۳۵
میلیارد تومان است.

قسمت مفتوح پرونده
فاضلی هریکندی با اشاره به مفتوح بودن بخشی از این پرونده
در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای جنایی و جرایم خاص کرج،
بیان کرد :در مورد قسمت اول این پرونده همانطور که گفته
شد کیفرخواست صادر شده است اما قسمت دوم این پرونده
مربوط به تعقیب شرکتهای بزرگ و مادر تخصصی و بعضا
معروف است که از این باند اقدام به خرید شرکتهای صوری
و سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و فرار مالیاتی به میزان
بیش از  ۹هزار و  ۳۳۵میلیارد تومان کردهاند.
وی افزود :به تدریج و با شناسایی این شرکتها ،اشخاص
حقیقی و حقوقی مرتبط احضار و تفهیم اتهام میشوند تا
جایی که در قسمت مفتوحه پرونده ،با احضار  ۵۰۰نفر از
ترخیصکاران که اقدام به ترخیص کاال از گمرکات کشور به
نام شرکتهای صوری برای فرار مالیاتی کردهاند و تحقیق
از آنها ،اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده از این
شرکتهای کاغذی شناسایی و پیش بینی میشود بیش از
 ۵۰۰شخص حقیقی و حقوقی که از شرکتهای صوری جهت
فرار مالیاتی استفاده کردهاند شناسایی و تحت تعقیب قضایی
قرار گیرند.

فرهنگی
گزارش

حبیب هللا صادیق درگذشت
«حبیباهلل صادقی» -هنرمند پیشکسوت در عرصه هنرهای تجسمی -صبح چهارشنبه (پنجم مرداد ماه)
دار فانی را وداع گفت .دختر این هنرمند در گفتوگویی با تأیید خبر فوت این هنرمند گفت« :پدرم صبح
چهاشنبه به دلیل ایست قلبی از دنیا رفتند و از قبل هم ناراحتی قلبی داشتند .به دلیل ناراحتی قلبی باید
به بیمارستان میرفتند و عمل جراحی انجام میدادند و در عین حال به بیماری دیابت نیز مبتال بودند».

جشنواره ونیز در هفتادونهمین دوره خود ،چهرههای
سرشناسی را به خود میبیند که سبب شده تا قدیمیترین
جشنواره سینمایی جهان ،درصدد پس گرفتن موقعیت و
تاثیرگذاری خود از کن باشد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایرنا ،فارغ از
رونماییهای ویژهای که ونیز  ۲۰۲۲در تدارک آن است،
سینمای ایران نیز در این دوره ،حضور شکوهمندی دارد که
این حضور ،فارغ از فیلم ،در بخشهای دیگری نیز به چشم
میخورد .فارغ از  ۲فیلم بدون خرس و شب ،داخلی ،دیوار
که در بخش مسابقه حضور دارند و  ۲فیلم جنگ جهانی
سوم و بیرویا که در بخش افقها هستند ،حضور لیال
حاتمی در هیبت داور بخش مسابقه ،داریوش خنجی به
عنوان مدیر فیلمبرداری فیلم باردو ساخته آلخاندرو ایناریتو
و کتایون شهابی به عنوان تهیهکننده فیلم آذربایجانی بانو
در بخش کالج سینما ،سال پرباری را برای سینمای ایران
به همراه آورده است.
البته که ونیز هفتادونهم ،با اسمهای بزرگی بدرقه میشود.
قدیمیترین جشنواره سینمایی جهان ،از آغاز کرونا تا
به امروز ،تنها جشنواره سینمایی است که تا این اندازه
نامهای بزرگ را در خود جای داده است .انتقاد پررنگی که
به جشنوارههای بزرگی چون کن وارد آمده بود که پس از
کرونا ،با نامهای کوچک و اتفاقهای نهچندان بزرگی برگزار
شده و نتوانستهاند ابهت سالیان قبل خود را در دوران پس
از کرونا ،احیا کنند .حاال در ونیز  ،۲۰۲۲نامهای بزرگی در
بخشهای مختلف به چشم میخورند .از ایناریتو که ۷
سال پس از از گور برخواسته ،حاال با باردوُ ،دز کنجکاویها
در مورد آخرین ساخته خود را به اوج رسانده است .فیلمی
کمدی که فیلمبرداری آن ۵ ،ماه به طول انجامیده و
خیلیها منتظر هستند تا تجربه جدید ایناریتو را ارزیابی
کنند.
در سالهایی که عموم جشنوارههای سینمایی جهان ،با
معضل نبود ستارگان و کمبود فیلمهای مهم روبرو هستند،
حاال ونیز  ،۲۰۲۲با این ترکیب خیرهکننده ،درصدد پس
گرفتن کرسی خود از کن و تاثیرگذاری بیشتر در فصل
جوایز است .در این دوره از ونیز ،دارن آرنوفسکی محبوب
هم حضور دارد .آرنوفسکی که با مادر در سال ،۲۰۱۷
نتوانست تحسین چندانی را متوجه اثر خود کند ،حاال و
 ۵سال پس از آن فیلم ،به ژانر تخصصی خود یعنی درام
روانشناختی بازگشته است و به همین دلیل چشمهای

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

ونیز هفتادونهم و سودای
پس گرفتن جایگاه از جشنواره کن

بسیاری در سراسر جهان منتظر هستند تا ببینند آیا این
استعداد بزرگ ،پس از تجربه چند ناکامی متوالی ،حاال با
نهنگ ،به روزهای درخشان خود بازخواهد گشت؟
حضور یک چهره معتبر و استثنایی چون مارتین مکدونا،
بهتنهایی کافی است تا سینمادوستان ،ونیز  ۲۰۲۲را دنبال
کنند .مکدونا که در سال  ۲۰۲۲با سه بیلبورد خارج از
ابینگ ،میزوری ،به قهرمان بالمنازع فصل جوایز تبدیل شده
بود ،حاال برای فیلم جدیدش یعنی بنشیهای اینیشیر ،از
یکی از نمایشنامههای خود اقتباس کرده است .اقتباسی
که کنجکاویهای بسیاری را برانگیخته است .همین که
قرار است نخستین فیلمی که لوکا گوادانینو در آمریکا
ساخته ،در ونیز  ۲۰۲۲رونمایی شود ،خود بهانه خوبی برای
طرفداران این کارگردان سرشناس ایتالیایی است .کارگردانی
که امسال مشتی پوست و استخوان را با بازی تیموتی
شاالمی راهی ونیز کرده تا به تنهایی ،یک از قطبهای

دبیر و اعضای شورای سیاستگذاری معرفی شدند؛

برگزاری جشنواره «فیلم »۱۰۰
پس از  ۴سال

با معرفی دبیر و اعضای شورای سیاستگذاری ،سیزدهمین دوره جشنواره «فیلم
 »۱۰۰برگزار خواهد شد .سیزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای صدثانیهای
پس از گذشت  ۴سال از برگزاری آخرین دوره آن ،به همت سازمان سینمایی حوزه
هنری برگزار خواهد شد« .حمیدرضا جعفریان» -رییس سازمان سینمایی سوره
و رییس شورای سیاستگذاری این جشنواره -طی حکمی «یوسف منصوری»
تهیهکننده سینما و تلویزیون -را به عنوان دبیر سیزدهمین دوره جشنواره «فیلم »۱۰۰منصوب کرد .همچنین حسین کرمی ،محسن برمهانی ،جلیل سامان و
محمدرضا شهیدیفرد به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری این دوره جشنواره
معرفی شدند.حسین کرمی (متولد  )١٣۴١دارای مدرک دکترای فلسفه از دانشگاه
تهران است .این مدیر فرهنگی سابقه قائم مقامی سیما ،مدیریت شبکه نسیم،
شبکه چهار ،داوری جشنواره فیلم فجر ،مدیریت گروه ارتباطات و معاون
پژوهشی دانشگاه صداوسیما ،ریاست مرکز سیمافیلم و غیره را در کارنامه دارد.
محسن برمهانی (متولد  )۱۳۵۸نیز معاون سیمای سازمان صداوسیما است.
وی دانشآموخته کارشناسی ارشد تهیهکنندگی تلویزیون از دانشگاه صداوسیما
است و سابقه مدیرکلی تأمین و رسان ه بینالملل سیما ،جانشینی مدیرکل تولید،
مدیریت مستندهای خارجی شبک ه پرستیوی ،مدیریت مرکز بینالملل هنر و
رسانه سازمان اوج و داوری جشنوارههای معتبر بینالمللی را در کارنامه دارد .جلیل
سامان (متولد  )١٣۴۸فیلمنامهنویس ،کارگردان و تهیهکننده سینمای ایران است.
کارگردانی سریالهای «ارمغان تاریکی»« ،پروانه»« ،نفس» و سه گانه «زیرخاکی»
از جمله آثار شاخص وی در عرصه تولیدات هنری است .محمدرضا شهیدیفرد
(متولد  )۱۳۴۸نیز مجری ،تهیهکننده و کارگردان تلویزیونی است .وی تحصیالت
خود را در دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران به سرانجام رساند« .تا هشت و
نیم»« ،مردم ایران سالم»« ،پارک ملت» و ...ازجمله تولیدات تلویزیونی وی است.

جشنواره

تاثیرگذار جشنواره امسال باشد.
در بخش خارج از مسابقه جشنواره امسال نیز نام پل شریدر
و فیلم آخرش یعنی استاد باغبان ،حسابی میدرخشد.
شریدر که امسال شیر طالی افتخاری ونیز را نیز دریافت
میکند ،یکی از کانونهای توجه در جشنواره امسال است.
در بخش غیرداستانی نیز الیور استون با فیلم هستهای
و جانفرانکو رزی با در ویاجو حضور دارند که سنگینی
این بخش را بیشتر میکنند .در سالهایی که عموم
جشنوارههای سینمایی جهان ،با معضل نبود ستارگان و
کمبود فیلمهای مهم روبرو هستند ،حاال ونیز  ،۲۰۲۲با این
ترکیب خیرهکننده ،درصدد پس گرفتن کرسی خود از کن و
تاثیرگذاری بیشتر در فصل جوایز است .رویکردی که نمود
آن در همین دوره آشکار شده و باید منتظر پسلرزههای آن
در فصل جوایز باشیم .ونیز هفتادونهم از  ۹تا  ۱۹شهریورماه
در ایتالیا برگزار میشود.

با فیلم «قاتالن ماه کامل»؛

«اسکورسیزی»
از رقابت اســکار جاماند

ورایتی اعالم کرد« :قاتالن ماه کامل» فیلم جدید «مارتین اسکورسیزی» با بازی
«لئوناردو دیکاپریو» و «رابرت دنیرو» در سال آینده میالدی اکران خواهد شد ،فیلم
«قاتالن ماه کامل» محصول کمپانی اپل برای رقابت در فصل جوایز سینمایی و
اسکار امسال حاضر نخواهد بود و قرار است در سال  ۲۰۲۳میالدی عرضه شود.
«قاتالن ماه کامل» جدیدترین ساخته «مارتین اسکورسیزی» است .این فیلم بر
اساس کتاب پرفروش و غیرداستانی نوشته «دیوید گرن» ساخته شده و داستان
آن درباره مجموعه قتلهایی است که در دهه  ۱۹۲۰میالدی در اوکالهاما روی
میدهد؛ زمانی که سرخپوستان منطقه اوسیج در زیرزمینهای خود نفت کشف
کردند و سپس تک به تک کشته شدند و با افزایش آمار قتلها سازمان تازهتاسیس
افبیآی پرونده را در دست گرفت و یکی از هولناکترین جنایتهای سازمانیافته
تاریخ آمریکا افشا شد .در این فیلم «لئوناردو دی کاپریو» در نقش «ارنست برکهات»
بازی میکند که خواهرزاده یک دامدار قدرتمند به نام «ویلیام هیل» با نقشآفرینی
«رابرت دنیرو» است« .لیلی گلداستون» نیز در فیلم در نقش همسر «دی کاپریو»
بازی میکند« .اریک راث» نویسنده برنده اسکار فیلمهای «فارست گامپ» و «مورد
عجیب بنجامین باتن»که نگارش فیلمنامه اقتباسی «قاتالن ماه کامل» را بر عهده
داشته پیشتر درباره این فیلم گفته بود :اسکورسیزی قصد دارد فیلمی بسازد
که احتماال آخرین وسترنی باشد که با این سبک و سیاق ساخته میشود و این
فیلم شبیه هیچ یک از فیلمهایی نیست که تاکنون دیدهایم»« .اسکورسیزی» به
دلیل فرآیند سخت تدوین آثارش با تدوینگر دیرینه خود «تلما شونمیکر» شناخته
میشود .علیرغم پایان یافتن فیلمبرداری این فیلم در سپتامبر  ،۲۰۲۱فیلم ۲۰۰
میلیون دالری «قاتالن ماه کامل»به موقع برای این فصل اسکار آماده نخواهد شد
و گفته میشود اسکورسیزی چشم به اولین جشنواره بزرگ سال  ۲۰۲۳مثل کن،
ونیز یا رویداد دیگری برای رونمایی فیلمش دارد.
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سینما و تاتر

به نویسندگی و کارگردانی نسرین محمدپور؛

«چپدست» منتخب بخش رقابتی
جشنواره فیلم زنان سئول شد

فیلم کوتاه «چپ دست» به نویسندگی و کارگردانی نسرین
محمدپور در بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم زنان
سئول به رقابت میپردازد.
این فیلم به نویسندگی و کارگردانی نسرین محمدپور و
تهیهکنندگی فریبا عرب (شرکت  )CHOSEN IMAGEبه
بخش رقابتی بیستو چهارمین دوره جشنواره فیلم زنان
سئول راه یافت.
بیستوچهارمین دوره جشنواره فیلم زنان سئول  ۲۵آگوست
تا اول سپتامبر ( ۲۰۲۲سوم تا  ۱۰شهریور )۱۴۰۱در سئول
برگزار میشود و چپ دست در این دوره در بخش فیلمهای
کوتاه با  ۱۹فیلم کوتاه دیگر رقابت خواهد کرد .جشنواره
بین المللی فیلم زنان سئول یکی از بزرگترین و معتبرترین
جشنواره فیلم زنان در سطح بینالمللی محسوب میشود
که آثار فیلمسازان زن را از سراسر دنیا در بخشهای رقابتی
و غیررقابتی به نمایش میگذارد.این جشنواره یک رویداد
منحصر به فرد است که ارائهدهنده ارزشها و آلترناتیوهای
نوینی از منظر فمینیستی در کنار جشنواره های بینالمللی
فیلم کره است که هر سال ،اواخر تابستان در شهر سئول
پایتخت کره جنوبی برگزار میشود.بیستو چهارمین دوره
جشنواره فیلم زنان سئول با هدف ترویج برابری جنسیتی
در صنعت فیلم ،رسانه و فرهنگ جهانی و داخلی ،با کشف
و نمایش فیلمهای ساخته شده توسط زنان و درباره زنان،
از فیلمسازان زن حمایت میکند .این جشنواره به پیشرفت
ارزشهای مثبت زنان کمک میکند و در ایجاد یک شبکه
ارتباطی بین کشورهای آسیایی و بقیه کشورها نقشی
اساسی ایفا میکند .جشنواره فیلم زنان سئول به وسیله
کشف و حمایت زنان در صنعت فیلم ،راههایی را برای ارتقا
و نمایش فیلمهای زنان کرهای برای خارج از مرزهای کره
نیز فراهم میکند.از مطرحترین فیلمسازان زن ایرانی ادوار
گذشته این جشنواره میتوان به رخشان بنی اعتماد ،منیژه
حکمت ،انسیه شاه حسینی ،مرضیه مشکینی ،تهمینه
میالنی ،مانیا اکبری ،منیر قیدی و فرنوش صمدی اشاره
کرد .در خالصه داستان فیلم کوتاه چپ دست که به
مدت  ۱۵دقیق ه استت ،آمده است« :مریم تصمیمی بزرگ
در سر دارد و قصد دارد کاری انجام دهد و خود را برای
این کار آماده میکند اما »...یاسمن نصیری ،رهام اسدی،
سهیل رضایی ،لیال دلیر ،رضا موسی زاده گلستانی ،علی
جوان ،ناصر شجاعیفر ،رضا لیودانی ،رحیم اسدی ،شهرزاد
خوشخو ،مصطفی رضایی ،مسعود خانزاده ،تکتم محمدی و
محمدامین مجدی ،بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

سینمای ایران در جهان
در بخش های مسابقه و افقها؛

چهار فیلم ایرانی در جشنواره ونیز ۲۰۲۲
جشنواره ونیز  ،۲۰۲۲با  ۲فیلم ایرانی در بخش مسابقه و ۲
فیلم ایرانی در بخش افقها برگزار خواهد شد .با اعالم فیلمهای
بخشهای مختلف ونیز  ،۲۰۲۲مشخص شد که در این دوره۴ ،
فیلم از سینمای ایران در این رویداد حضور خواهند داشت.در بخش
مسابقه ،فیلم بدون خرس جعفر پناهی که پیشتر ،بدون هیچ قید
و شرطی در بخش مسابقه ونیز پذیرفته شده بود ،حاال در کنار شب،
داخلی ،دیوار وحید جلیلوند ،برای دستیابی به شیر طال،با فیلمهای
دیگر بخش اصلی به رقابت خواهند پرداخت .نوید محمدزاده و دایانا
حبیبی ،نقشهای اصلی فیلم جلیلوند را ایفا میکنند .امیر آقایی،
سعید داخ و علیرضا کمالی ،دیگر بازیگران این فیلم هستند تا به
این ترتیب ،سومین حضور جلیلوند در جشنواره ونیز رقم بخورد۲.
فیلم جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی و بیرویا ساخته
آرین وزیردفتری ،نیز در بخش افقها حضور خواهد داشت .در فیلم
جنگ جهانی سوم هومن سیدی ،محسن تنابنده و ندا جبرئیلی،
بازی کردهاند .در خالصه داستان این فیلم ،آمده :من همونی هستم
که لباس تنت کرد ،آدمت کرد ،بهت بها داد ،من همونم...در فیلم
سینمایی بیرویا ،طناز طباطبایی ،صابر ابر و شادیکرمرودی بازی
کردهاند .جالب آنکه ،هومن سیدی ،بهعنوان تهیهکننده این فیلم،
امسال ۲ ،فیلم در جشنواره ونیز دارد .در خالصه داستان بیرویا
آمده :مواجه ه رویا با دختری بینامونشان ،آغاز اتفاقاتی عجیب در
زندگی رویا و بابک است...
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اعالم رسمی کمیته بدوی انتخابات فدراسیون
فوتبال به  ۳کاندیدا؛

نمیتوانید در انتخابات شرکت کنید!
کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال بهصورت رسمی به
سه نامزد ریاست این فدراسیون اعالم کرد که نمیتوانند در
انتخابات حضور پیدا کنند .کمیته بدوی انتخابات فدراسیون
فوتبال بعد از بررسی مدارک نامزدهای ریاست فدراسیون
فوتبال ،مجوز شرکت در انتخابات را به «امیررضا واعظ
آشتیانی»« ،علیرضا اسدی» و «محمد آخوندی» نداد .دلیل این
موضوع نداشتن پنج امضای اعضای مجمع برای شرکت در
انتخابات است.
اما «امیررضا واعظ آشتیانی» با تأیید این خبر به «تسنیم»
گفت :از فدراسیون تماس گرفتند و بعد از مراجعه به ساختمان
فدراسیون نامهای به من دادند که در آن اشاره شده به دلیل
نداشتن پنج امضا نمیتوانم در انتخابات شرکت کنم .من
از طریق سایت ثبتنام کردم و پیش از ساعت  16که مهلت
پایانی ثبتنام بود ،در فدراسیون حاضر شدم .ساعت  17:30نیز
برگهای بهعنوان تأیید ثبتنام به من دادند .این ایراد از سمت
فدراسیون بوده که سایت بسته شده و اجازه ثبت امضاها داده
نشده است ،آنهم در حالی که ساعت  17:30کارهای مربوط به
ثبتنام بنده به پایان رسید .به کمیته استیناف شکایت و تا
پایان این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
رنکینگ بهترینهای فیفا؛

ســیتی اول ،رئال ششــم!
«ورزش »3نوشت :رنکینگ برترین تیم های باشگاهی اروپا
اعالم شد و منچسترسیتی رتبه اول را به خود اختصاص
داد .در حالی که یک هفته به شروع فصل جدید فوتبال
اروپا باقیمانده ،تیم تحت هدایت پپ گواردیوال از نگاه فیفا
با کسب  116هزار امتیاز بهترین تیم باشگاهی اروپاست و
جالب اینکه رئال مادرید ،قهرمان اروپا در رتبه ششم قرار
گرفته است.
پس از سیتی ،بایرن مونیخ و چلسی با  113هزار و  109هزار
امتیاز دوم و سوم هستند .لیورپول و پی اس جی هم با 109
و  108هزار امتیاز در رده چهارم و پنجم قرار دارند .رئال مادرید
 96هزار امتیاز دارد و باالتر از بارسلونای  93هزار امتیازی
ایستاده است .یوونتوس ،یونایتد و آژاکس هم در رده های
بعدی قرار دارند.
منچسترسیتی در  4دوره از  5دوره اخیر لیگ برتر موفق به
کسب عنوان قهرمانی شده است .سیتی در  4سال گذشته
حداقل تا یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان صعود کرده و سال
 2021با شکست از چلسی در فینال نایب قهرمان شد .فصل
گذشته نیز در نیمه نهایی به رئال باخت و راهی فینال نشد.
بایرن مونیخ ،تیم دوم جدول قهرمان بالمنازع ده دوره اخیر
بوندسلیگاست و سال  2020نیز فاتح لیگ قهرمانان شد.
فصل گذشته بایرن در یک چهارم نهایی با شکست از ویارئال
نتوانست به نیمه نهایی برسد.
رئال مادرید با وجود کسب قهرمانی چمپیونزلیگ و اللیگا
اما اختالف امتیاز زیادی نسبت به سیتی ششم است .در
دوره اخیر لیگ قهرمانان ،رئال سه بازی دور حذفی خود
را واگذار کرد و اگر برنده می شد می توانست امتیازات
بیشتری کسب کند و به رتبه های باالتری برسد .باخت
برابر پی اس جی ،چلسی و سیتی که البته هیچکدام
مانع رسیدن رئال به فینال نشدند ،در ششم شدن رئال
دخیل بودند .همچنین رئال در فصول  2018-19و 2019-20
نتوانست از یک هشتم نهایی باالتر برود و این ناکامی ها
نیز در امتیاز پایین رئال تاثیر داشته اند.

افشاگری از فرمول یوانیتد برای روانلدو؛ متدید کن و برو!
نشریه سان در خبری از پیشنهاد منچستریونایتد به کریستیانو رونالدو پرده برداشت .این نشریه مدعی شد
باشگاه منچستریونایتد در جلسه با فوقستاره پرتغالی به ایجنت او گفته ابتدا قرارداد خود را با این تیم
تمدید کند و سپس به صورت قرضی جدا شود .کریستیانو رونالدو از ابتدای تابستان تمایل خود را به جدایی
نشان داده و بهانه مشکالت خانوادگی در تور پیشفصل منچستریونایتد در استرالیا و تایلند هم شرکت نکرد.

ورزشی
نصف ج�ان

هندبال بانوان ذوبآهن منحل شدند؛
هندبال آقایان ،فوتبال و
تیمهای
ِ
ِ

ســرانجامِ نافرجـــام!
اصغر قلندری

حدود یک ماهی از کشمکشها بر سر انحالل یا
فوتبال باشگاِه قدمتدار
تداوم تیمهای منهای
ِ
ذوبآهن میگذرد.
بحث انحالل تیمهای منهای فوتبال باشگاه ذوبآهن از
زمانی شروع شد که علیرضا احسانی  -مدیرعامل باشگاه
ذوبآهن -با اینکه برنامهریزی و سیاستهای اصلی
باشگاهش را بر اساس بودجه دانسته و گفته بود در
صورت کسب تمام بودجه مورد نظر نهتنها تیمی
منحل نمیشود ،بلکه اضافه نیز خواهد شد ،اما
حرفوحدیثهایی مبنی بر انحالل تیمهای
ورزشی منهای فوتبال این باشگاه مطرح ،پا
برجا ماند! و در ادامه آقای احسانی با حضور
در تمرینات فوتبالیستهای ذوبآهن،
ً
صریحا این حواشی را رد کرد و افزود:
نهتنها تیمی از باشگاه منحل نشده ،بلکه
پاورلیفتینگ نیز به لیست رشتههای
ذوبیها اضافه خواهد شد.
با این تکذیب مدیرعامل در حالی که
اهالی ورزش خیالشان از تهدید بزرگ
ورزش اصفهان ناراحت شده بود ،آرامش
نسبی برقرار گردید .اما در کمتر از یکماه دوباره
خبر از انحالل تیمهای هندبال آقایان وفوتبال
بانوان به گوش رسید و سرانجام صبح روز گذشته
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن خبر از انحالل تیم فوتبال
بانوان وهند بال آقایان این باشگاه داد .اقدامی بهتانگیز
و شوکهآور برای جامعه ورزش بانوان اهالی هندبال
اصفهان که البته با واکنش کاپیتان تیم فوتبال بانوان
و ملی پوش هندبال این باشگاه نیز همراه شد .مینا
داوودی این تصمیم را بدترین اتفاق ممکن دانسته و
منحل شدن تیمش را کملطفی به ثمره تالش ششساله
دختران اعالم کرد که ضربه مهلکی بر پیکر ورزش بانوان
کشور زده شد!؟
این در حالی است که مدیرعامل باشگاه ذوبآهن از
غیربومی بودن حدود  ۱۰الی  ۱۵نفر از بازیکنان فصل
گذشته فوتبال بانوان گفته که برای آنها در اصفهان
خوابگاه و امکانات فراهم میشد و همین امر بار حقوقی
برای باشگاه ایجاد کرده بود و اعضای هیئت مدیره این
موضوع را برای فصل جدید مورد موافقت قرار نداده
است .از سوی دیگر ذوبیها پیشنهاد حمایت سهدرصدی
از فدراسیون داشتند که تنها با نیم درصد آن موافقت
گردید که در صورت عدم حمایت فدراسیون فعالیت
فوتبال بانوان در ذوبآهن متوقف شد .همچنین مدیر
روابط عمومی و امور بینالملل باشگاه ذوبآهن نیز
در خصوص دیدگاه هیئت مدیره باشگاه میگوید :تیم
فوتبال بانوان در صورتی که فدراسیون سهدرصد دریافتی
از تیم بزرگساالن را تقبل کرده و در اختیار باشگاه قرار
دهد ،باشگاه نیز با سایر هزینهها تیم را همچنان سر
پا نگه میدارد .اما اگر این اتفاق رخ ندهد ،با توجه به
هزینههای سنگین تیمداری رغبتی برای حفظ تیم در
لیگبرتر نبوده و احتما ًال باشگاه به سمت تمرکز و توجه
به کار سازندگی و پایه حرکت خواهد کرد .همچنین تیم
هندبال ذوبآهن نیزدر این فصل حضور نخواهد داشت.
ِ
محمد مهدی رمضانی با اشاره به راهاندازی تیم
پاورلیفتینگ در ذوبآهن ،توضیح میدهد :پیش از
این باشگاه در رشته پاورلیفتینگ در سطح همگانی
فعالیت داشته و امسال بهصورت منسجم با تیمی قدر در
رقابتها حاضر خواهد شد و ورزشکاران فعال خود را در
قالب یک تیم به لیگ خواهدفرستاد .حضور این تیم در
مسابقات لیگ ،هزینه زیادی برای باشگاه در بر نخواهد
داشت و هزینههای کمتری نسبت به دیگر رشتهها دارد.
مدیر روابط عمومی باشگاه ذوبآهن تصریح کرد:

نظرهیئت مدیره باشگاه ذوبآهن امسال این است که
در رشتههاییکه پتانسیل آن در اصفهان وجود دارد،
تیمداری کنیم .فوتبال بانوان ما به بلوغ و شکلی نرسیده
که تیم پایه ذوبآهن شرایط بازی در لیگ برتر را داشته
باشد ،با توجه به اینکه باشگاه سپاهان هم در فوتبال
بانوان فعالیت میکند اگر بازیکن داخلی وجود دارد،
در این تیم بازی میکند .در آینده میتوانیم چند سال

در لیگهای استانی و مدارس فوتبال فعالیت کنیم تا
بازیکنسازی انجام شود و با پتانسیلی که خودمان دارا
هستیم در لیگ برتر فوتبال بانوان حضور دوباره پیدا
کنیم .تیم هندبال ذوبآهن سال گذشته هم تشکیل
نشد و به همین دلیل هیئت مدیره تصمیم گرفت که
باشگاه این رشته را هم ادامه ندهد.
اما صادق شاهنشین سرمربی سابق تیم هندبال ذوبآهن
بعد از انحالل تیم هندبال این باشگاه گفته است:
منحل شدن تیم هندبال ذوب آهن اتفاق خوبی نیست!
نمیتوانیم در تصمیمگیریهای کالن کارخانه ورود
کنیم ،اما از دیدگاهورزشی باشگاهها در هر رشتهای که
بخواهند میتوانند تیمداری کنند و ورزش حرفه ای و
قهرمانی ً
صرفا بازیکن بومی نیست بلکه از هر بازیکنی در
هر شهر و کشوری میتوان استفاده کرد.
صادق شاه نشین در رابطه با انحالل تیم هندبال ذوب
آهن ،اظهار کرد :طبق شنیدهها ذوب آهن قصد انحالل
تیم هندبال را دارد که این موضوع به هندبال کشور
آسیب میرساند .باشگاه بزرگ ذوب آهن با سابقهای که
در هندبال دارد میتواند جزو مدعیان قهرمانی لیگ برتر
باشد .مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این باشگاه باید
پیگیری کنند تا به هر شکلی شده تیم هندبال ذوب آهن
در لیگ برتر حفظ شود .موازیکاری که مدیران باشگاه
از آن سخن میگویند به شرایط اقتصادی مربوط است.
سپاهان هم بازیکن غیربومی دارد پس این حرفها
بیشتر به شرایط اقتصادی برمیگردد .به نظر من منحل
شدن تیم هندبال ذوب آهن اتفاق خوبی نیست.
شاهنشین خاطر نشان کرد :در اصفهان هماهنگی خوبی
بین هيأت هندبال و تیمهای باشگاهی وجود دارد
که خیلی راحت میشود سه تیم در لیگ برتر داشت
ً
حتما باید همه
و این موضوع به این معنا نیست که
بازیکنان بومی باشند .اگر تیمهای باشگاهی ریشهدار
مانند ذوبآهن بخواهند منحل شوند هندبال ما آسیب
میبیند ،بازیکن ملی پوش بدون تیم نمیماند ،اما با
منحل شدن تیمها دیگر بازیکنان آسیب میبینند .سال
گذشته مقام سوم را همراه با ذوب آهن در لیگ برتر

کسب کردیم که اگر مشکالت و مصدومیتها نبود
میتوانستیم نتیجه بهتری کسب کنیم .باشگاه ذوب
آهن در فصل قبل به خوبی از ما و بازیکنان حمایت
کرد که امیدوارم برای سال جدید هم از تیم هندبال
حمایت کند.
اما سلمان بربط ،ملیپوش باتجربه فصل گذشته تیم
هندبال ذوبآهن در خصوص این تصمیم از جانب
ت مدیره باشگاه گفت :در ذوبآهن تکلیف مدیران
هیئ 
این باشگاه با خودشان هم مشخص نیست .ورزش
اصفهان را به چند تکه تبدیل کردهاند و عمده بخش
رشتهها را سپاهان در اختیار گرفته است .مدیرعامل
باشگاه ذوبآهن گفته هندبال را نمیخواهیم،
چون سپاهان دو تیم دارد .اگر اینطور است
سپاهان نیز مدیرعامل دارد پس دیگر نیازی
به اینکه ذوبآهن مدیرعامل داشته باشد
نیست.
او در ادامه با گالیه از تصمیم انحالل
تیم هندبال ذوبآهن افزود :مدیران
ذوبآهن ،تیمی را منحل میکنند که
اگر سال گذشته چند مصدوم نمیداد
بهجای رتبه سوم قهرمانی لیگ را بهدست
میآورد .اصفهان بازیکنان بومی خوبی در
هندبال دارد؛ آقایانی که در صدر نشستهاند
تصمیمگیریهایی میکنند که اصال ورزشی
نیست .به آینده چندین جوان اهمیتی نمیدهند
درصورتیکه این رشتهها برای خودشان سودآوری
دارند .اگر  ۱۰میلیارد خرج میکنند ،سودهایی نیز برایشان
دارد و مالیات هم نمیدهند .اگر این تیم مقام نیاورده
بود شاید میشد درموردش بحث کرد هرچند در صورت
به مقام نرسیدن هم این تصمیم درست نیست .قرار
گرفتن در رتبههای چهارم تا دهم یکسان است ،اما سال
گذشته ما سوم ایران شدیم و حتی ممکن است سهمیه
آسیایی به ما برسد.
ملیپوش تیم هندبال ذوبآهن ادامه داد :ذوبآهن
باشگاه بزرگی است ،چه طرز فکری در این مجموعه وجود
دارد؟ کسانیکه به مدیران باشگاه مشاوره میدهند و در
رأس امور قرار دارند ،نسبت به ورزش کوته بین هستند.
ذوبآهن توسط مدیران غیرورزشی اداره میشود ،ما در
ذوبآهن حتی از نظر مالی نیز بههیچ عنوان امنیت
نداشتیم؛ ذوبآهن دیگر مانند گذشته یک باشگاه
حرفهای نیست و توسط مدیران غیرورزشی اداره میشود.
قرار بود وضعیت بهتر شود ،اما چهشد که به این نتیجه
رسیدند تا تیم هندبال را منحل کنند؟ اگر برای باشگاه
ذوبآهن پسوند حرفهای استفاده شود عجیب است!
هزینه غذایی که به فوتبالیستهای ذوبآهن میدادند
از قرارداد کل بچههای هندبالیست بیشتر است! با قرارداد
دو بازیکن تیم فوتبال ذوبآهن  ،میتوان هزینه تیم
هندبال را تأمین کرد.
او با اشاره به اینکه مسائلی پشتپرده رخ میدهد که
منجر به گرفتن این تصمیم شده بیان کرد :فقط باید
در فوتبال فعالیت کنند؟ سایر رشتههایی که برای این
باشگاه مقامآوری کردهاند پس چه میشود! کسی دلش
برای هندبال نسوخته است .واقعا داستان دستهای
پشتپرده چیست و چه پولهایی این وسط جابهجا
میشود که سبب شده چنین تصمیماتی در باشگاه
اتخاذ کنند؟ انحالل تیم هندبال ذوبآهن اعتبار این
باشگاه را لکهدار میکند ،مدیران ذوبآهن میخواهند
تیمی را نابود کنند که ب ه وسیله آن اعتبار کسب کردند
و با این تصمیم شناسنامه خودشان را لکهدار میکنند.
مشاوران ورزشی برای باشگاه تصمیم نمیگیرند؛ بلکه
مشاوران اقتصادی هستند که در جریان مسائل ورزشی
نیستند .قراردادم یکساله بود و امسال با ذوبآهن به
اتمام رسید ،هنوز باتوجه به تمامی این شرایط تکلیفم
مشخص نیست.

ورزشی
داستان جلد

آقای گل فرانسه در ایران؛ «نیان» نساجی چی یمشود؟
آداما نیان مهاجم مدنظر حمید مطهری به همراه وکیل خود و با استقبال مسئوالن باشگاه نساجی وارد ایران
شد .نیان بازیکن مسلمان و اهل کشور مالی ،سابقه حضور در تیم استاس تروا فرانسه را دارد و در فصل
 ۲۰۱۷ - ۲۰۱۶با زدن  ۲۳گل در  ۳۳بازی عنوان آقای گلی در لیگ دسته دوم فرانسه را از آن خود کرد .وی
سپس با عقد قراردادی سه ساله به تیم شارلروا بلژیک بهعنوان جانشین کاوه رضایی به این تیم پیوست.

ِ
انتخابات فدراسیون فوتبال و کاندیداهاییکه هیچیک اصلح نیستند؛
حسن صانعیپور

مديريت ورزشی؛ سازماندهی ،برنامهريزی ،هدايت و كنترل
فعاليتهای ورزشی تعریف شده است .از طرفی فلسفه
وجودی مديريت در ورزش بهعنوان یک تشكيالت گسترده
و درعين حال پيچيده نياز به داشتن مديرانی ماهر و كارآمد
در سطوح مختلف داشته و به طور قطع این امر در نظام
گسترده ورزش بديهی و اجتنابناپذيرشده است.
با این مقدمه سعی داریم نگاهی مختصری به وضعیت
فوتبال ایران و بویژه مدیریت کالن آن در آستانه انتخابات
ریاست فدراسیون و شرایط کاندیدها و تاثیر آن در عملکرد
فوتبال ملی انداخته و دورنمای تیم ملی در مسابقات جام
جهانی قطر را بررسی نماییم.
پیشنیاز فوتبال حرفهای
پرداختن به فوتبال حرفهای ،پیشنیازهای ظریفی دارد که
بدونتردید فوتبال ایران فاقد آن بوده و ترکیبی از آماتوری
محض و حرفهایگری کمرنگ بر فوتبال کشور سیطره
دارد .وجود باشگاهها با تعریف خاص خود ،پرداختن به
زیرساختهای ضروری و تشکیل آکادمیهای استاندارد و
نیز تدوین نظام معین و مشخص اقتصادی ،ابتداییترین
ابزار حرفهای شدن فوتبال است .نکته خطرناک و نگرانکننده
در فوتبال ایران حضور مدیرانی است که اغلب رسم و رسوم
مدیریت بویژه مدیریت ورزشی را در ماهها و سالهای تصدی
در راس باشگاه و یا مناصب دیگر ورزشی از جمله فدراسیون
میآموزند و درست پس از کسب تجربه جای خود را به نفر
بعدی میدهند .اکثر قریب به اتفاق مدیران نیز تحصیالت
ورزشی نداشته و حضور آنان در راس ورزش تابع ضوابط و
مقررات نبوده است.
نگاهی به عملکرد روسای فدراسیون
فدراسیون فوتبال بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی
بالغ از هفده مدیر روی صندلی ریاست خود دیده است.
روسایی که عملکرد سینوسی آنان در تمام این سالها حتی
منجر به یک قهرمانی جام ملتهای آسیا نشده و شاید
بهترین عملکرد آنان در صعود به جام جهانی در چند دوره
اخیر خالصه گردد .شاید بتوان در بین مدیران فدراسیون به
مردانی چون ناصر نوآموز ،محمد دادکان و داریوش مصطفوی
نمره نسبتا قبولی داد و به لحاظ تداوم در مدیریت به علی
کفاشیان اشاره کرد .تیمسار ناصر نوآموز نخستین رئیس
فدراسیون ایران پس از انقالب اسالمی است که حاصل
فعالیتهای وی صعود به المپیک  ۱۹۸۰مسکو و کسب
رتبهسومی جام ملتهای  ۱۹۸۰کویت بود .نوآموز ضمن
تاسیس لیگآزادگان توانست قهرمانی بازیهای آسیایی
 ۱۹۹۰پکن ،قهرمانی استقالل و پاس در سالهای  ۱۹۹۰و
 ۱۹۹۲در جام باشگاههای آسیا و قهرمانی پرسپولیس در
جام برندگان جام آسیا در سال  ۱۹۹۱و رتبهچهارمی تیمملی
فوتسال در نخستین حضورش در جام جهانی را برای خود
ثبت کند .دوران ریاست محمد دادکان تا حدودی پرفروغ
بوده و با کسب رتبههایی چون مقام سوم تیمملی در جام
ملتهای  ۲۰۰۴چین ،صعود به جام جهانی  ۲۰۰۶آلمان،
قهرمانی رقابتهای غرب آسیا در سال  ،۲۰۰۴سهقهرمانی و

تاجیالســـیون!

یک رتبهسومی تیمملی فوتسال در رقابتهای قهرمانی آسیا،
کسب رتبهچهارمی تیمملی نوجوانان در رقابتهای قهرمانی
آسیا  ،۲۰۰۴رتبهسومی تیمملی ساحلی در رقابتهای
قهرمانی آسیا  ۲۰۰۵همراه بود .در کارنامه علی کفاشیان
نیز صعود به جام جهانی  ۲۰۱۴برزیل ،قهرمانی تیم ملی
نوجوانان در رقابتهای آسیایی  ۲۰۰۸و صعود به جامهای
جهانی  ۲۰۰۹و  ،۲۰۱۳قهرمانی رقابتهای غرب آسیا در
سالهای  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸توسط تیمملی فوتبال بزرگساالن،
سهعنوان سومی و یک قهرمانی در رقابتهای قهرمانی
آسیا ،دوقهرمانی تیم فوتبال ساحلی دربازیهای ساحلی
آسیا ،قهرمانی جام بینقارهای تیم ساحلی در سال ۲۰۱۳
و سومی این رقابتها در سال  ،۲۰۱۵دو قهرمانی تیمملی
فوتسال درآسیا ،سه نایبقهرمانی و دو عنوان سومی جایزه
بزرگ ،قهرمانی جام کنفدراسیونها  ۲۰۰۹فوتسال و صعود
این تیم به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی  ۲۰۰۸برزیل
و قهرمانی تیم فوتسال بانوان در رقابتهای  ۲۰۱۵قهرمانی
آسیا دیده میشود .ضمن اینکه فدراسیون علی کفاشیان دو
بار جایزه برترین فدراسیون سال آسیا را کسب کردهاست.
کارنامه سایر مدیران یا آنقدر کوتاهمدت و گذرا بوده که
قابلبررسی نیست و یا با تحولی همراه نبوده و یا حاوی
نقاط تاریکی است و نیاز به ارایه مطلبی جداگانه دارد.
تاج با کدام تاج
اما رسوایی بزرگ فوتبال ایران توسط مردی رقم خورد که
عارضه قلبی را بهانه سکوت خود در برابر سواالت بیجواب
اهالی فوتبال کرد .مهدی تاج با سابقه دوسال نایبرئیسی
فدراسیون و ریاست سازمان لیگ در انتخابات هجدهم
اردیبهشت نود و پنج با کسب پنجاه رای از مجموع هفتاد
و سه رای اخذ شده سکاندار فدراسیون فوتبال ایران شد .او
با ناشیانهترین تصمیم تاریخ فوتبال ایران شرایطی را بر تیم
ملی و حتی باشگاهها حاکم کرد که تبعات سوء آن همچنان

توپ و تور
سورپرایز جذاب در لیست جدید تیم ملی؛

«سید» والیبال ایران برگشت
ِ
با اعالم سایت فدراسیون والیبال ،مسابقات والیبال
قهرمانی مردان جهان سال  2022با حضور  24تیم از
چهارم تا بیستم شهریورماه سال جاری به میزبانی دو
کشور لهستان و اسلوونی برگزار خواهد شد .اردوی
آمادهسازی تیم ملی والیبال ایران از روز دوشنبه دهم
مردادماه آغاز میشود و بهروز عطایی  16بازیکن را به
این اردو دعوت کرد.
میالد عبادیپور ،امیرحسین اسفندیار ،مرتضی
شریفی ،میثم صالحی ،محمدجواد معنوی نژاد ،شهروز
همایونفرمنش ،سیدمحمد موسوی ،علیاصغر مجرد،

امیرحسین توخته ،مهدی جلوه ،امین اسماعیلنژاد،
صابر کاظمی ،جواد کریمی ،محمدطاهر وادی،
محمدرضا حضرتپور و محمدرضا موذن  16بازیکن
دعوت شده به اردو هستند.
اکبر محمدی (سرپرست) ،بهروز عطایی (سرمربی) ،علیرضا
طلوعکیان ،عظیم جزیده و احمد الهوتی (مربیان)،
وویچخ یاناس (مربی بدنساز) ،علی فرهادی (پزشک) ،رضا
قلیپور (تراپیست) ،حسین خوریانی و امین علیاکبری
(آنالیزور) و محمدمهدی افشاری به عنوان ماساژور کادر
فنی تیم ملی والیبال در این اردو هستند.

بر فوتبال این سرزمین سایه افکنده است .عقد قرارداد با
مارک ویلموتس که هنوز هم جزئیات آن به درستی روشن
نیست اگر با باخت به بحرین و عراق در دور مقدماتی جام
جهانی  2022قطر همراه نمیشد ،احتماال با مفسدههای بعد
از آن ،روزگار سختی را به فوتبال ملی و باشگاهی تحمیل
میکرد .عملکرد تاج که ابتدا به سراغ سرمربی فرانسوی و
موفق مراکش میرود و توافقات اولیه نیز حاصل میگردد
ودر نهایت مسابقه دوستانه با کره جنوبی علت نهایی نشدن
فوتبال ایران مانند
امالی غلطی است که نقطه
سرخط آن بالتکلیفی بزرگی در مسیر
پیشرفتش گذاشته و این موضوع را باید
در حضور مدیرانی تفسیر کرد که نمره صفر
این امالء را در فوتبال دنیا دریافت نمودهاند.
آیا وقت آن نرسیدهاست که مسببین قرارداد
ویلموتس و عامالن عقبافتادگی فوتبال
ایران پای میزعدالت بنشینند و یکبار برای
همیشه و برای فوتبال و به خاطر
فوتبال از بدسلیقگیهای گذشته
اجتناب کنیم

قرارداد هروه رنار که پای تعهدش با فدراسیون مراکش
ایستاده ،میگردد ،نشان از بیتدبیر مردی دارد که عجوالنه
و ناشیانه ،مصلحت فوتبال ایران را نادیده گرفته است .تاج
فوتبال ایران با کدامین تاج قصد دارد دوباره وارد گودی شود
که مرام پهلوانی الزم داشته و دوستدارانش از بهانهجوییهای
طبق اخبا ِر موثق ،گویا مهدی
تکراری بیزار هستند .هرچند ِ
تاج اجازهی شرکت در انتخاباتِ فدراسیون را نخواهد داشت.
نگاهی به گزینههای ریاست
روند ثبتنام متقاضیان انتخابات فدراسیون نیز در
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نوع خود جالب و دیدنی بود .تمدید مهلت ثبتنام که
بالفاصله تکذیب شد و شائبههای طرفداری از کاندیدایی
خاص ،ضمن حذف چند متقاضی از جمله علیرضا اسدی،
نهایتا با بررسی صالحیتها منجر به رقابت رقیبانی شد
که سابقه مدیریت در فوتبال ایران را داشته اما بررسی
کارنامه آنان نشان میدهد توان الزم برای مدیریت کارآمد
را ندارند .مهدی تاج ،عزیزاهلل عزیز محمدی و میرشاد
ماجدی گزینههای نهایی ریاست فدراسیون مردان ناکارآمد
و کمکارآمدی هستند که دو راه بیفرجام را در پیشرو
دارند .راه نخست ادامه همان سنتی است که مسیر پسرفت
را به فوتبال ایران نشان خواهد داد .راهی که پیگیری همان
شیوه کامال کدخدا منشی است و الیههای آماتوری در آن
نمود بیشتری داشته و نهایتا با وضع قوانین ناشیانهای
چون منع ورود بازیکن به لیگ و سقف قراردادهایی که
منجر به دور زدن قوانین توسط باشگاهها میشود و تمرکز
آنان را از پرداختن به زیر ساختها متوجه مسائل همچون
جعل و رابطه غیر قانونی میکند ،کلیت فوتبال را سردرگم
و غیرقابل پیشبینی کرده است .راه دوم؛ انتخاب مشاورین
متخصص بوده تا به واسطه حضور آنان زمام امور به دست
کاربلدان این عرصه بیافتد .راهی که با روحیه گزینههای
موجود منافات داشته ومعموال به نتایج متوسط و مقطعی
دلخوش هستند .در مورد راه دوم توضیح این نکته ضروری
است که در صورت تمایل آقایان به انتخاب مشاورین
مناسب ،تعداد افراد متخصصی که حاضر به همکاری باشند
به عدد صفر نزدیک تر و محتمل تر است .سوال اینجاست
که مدعیان ریاست چه ُگلی به سر فوتبال ایران زدهاند که
دوباره به خود جرات و جسارت حضور دادهاند؟ و چرا فوتبال
ایران مجال حضور به گزینههای بهتر را نمیدهد؟
لزوم توجه نهادهای نظارت
اندکاندک باید به وضعیتی رضایت بدهیم که در آن صرف
رفتن به جام جهانی و حضور در راس جدول رنکینگ فیفا،
نهایت آرزوی فوتبال ایران باشد .ژاپن و کره جنوبی خرج
خود را از آسیا جدا کرده و کشورهایی چون عربستان و
قطر و حتی ازبکستان مسیر درست را شناسایی نموده و
گا مهای صحیح را برداشتهاند .در این بین توجه نهادهای
نظارتی را به بررسی اتفاقات چند سال اخیر فوتبال ایران
جلب میکنیم زیار تقاضای اهالی فوتبال برگزاری مناسب
انتخابات فدراسیون فوتبال خارج از هر شائب ه و حرف و
حدیثی است.
حرف آخر
فوتبال ایران مانند امالی غلطی است که نقطه سرخط
آن بالتکلیفی بزرگی در مسیر پیشرفتش گذاشته و این
موضوع را باید در حضور مدیرانی تفسیر کرد که نمره صفر
این امالء را در فوتبال دنیا دریافت نمودهاند .آیا وقت
آن نرسیدهاست که مسببین قرارداد ویلموتس و عامالن
عقبافتادگی فوتبال ایران پای میزعدالت بنشینند و
یکبار برای همیشه و برای فوتبال و به خاطر فوتبال از
بدسلیقگیهای گذشته اجتناب کنیم .اعتماد به جوانان و
متخصصان و آنانی که در فوتبال دنیا اعتبار بیشتری دارند،
یقینا تنها راه حل برون رفت از بحران چند ساله فوتبال ایران
خواهد بود .بههرجهت ،هیچ گزینهی اصلحی در انتخاباتِ
فدراسیون فوتبال وجود ندارد.

مکث
پایان روز نخست ثبتنام ازکاندیداهای کمیته ملی المپیک؛

معاون جنجالی «ســلطانی فر» ثبت نام کرد!
ِ
نام از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک از
روز چهارشنبه پنجم مرداد آغاز شد که در پایان این
روز  6نفر در پستهای مختلف ثبت نام کردند .آرش
میراسماعیلی ،محمدرضا پوریا ،مهدی علینژاد ،محمود
خسروی وفا و غالمرضا شعبانی بهار نفراتی بودند که
امروز برای نام نویسی به کمیته ملی المپیک آمدند و
روز گذشته نیز هادی ساعی ثبت نام کرد.
اسامی داوطلبان پست ریاست کمیته مل ی المپیک:
محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی پارالمپیک،
هادی ساعی رییس فدراسیون تکواندو ،آرش

میراسماعیلی رییس فدراسیون جودو ،مهدی علینژاد
معاون پیشین قهرمانی وزارت ورزش و جوانان.
اسامی داوطلبان پست هیات اجرایی :هادی ساعی
رییس فدراسیون تکواندو ،محمدرضا پوریا رییس
فدراسیون بدمینتون ،آرش میراسماعیلی رییس
فدراسیون جودو ،غالمرضا شعبانیبهار رییس
فدراسیون تیروکمان.
ثبت نام از کاندیدای کمیته ملی المپیک از روز
پنجم مرداد آغاز شده است و تا بیستم مرداد ادامه
خواهد داشت.

روزنامه

شماره  - 1074پنجشنبه  6مرداد 1401
www.donyayehavadar.ir
@Donyaye_havadar

 nصاحب امتیاز و مدیرمسئول :مهرداد تیموری

 nسردبیر :مهدی تیموری
 nمدیر هنری :کاوه رحیمی

 nدبیر تحریریه :محمدرضا ولی زاده

 nدبیر سرویس عکس :میالد فیروزان
 nمدیر روابط عمومی :مهسا تیموری
nتحریریه :دکتر مهرداد فرشیدی ،اصغر قلندری ،محمدرضا کاظمی ،سیدرضا فیض آبادی ،رضا تواضعی ،امیر کریمی ،حسن صانعیپور ،فرشید گلهداری و سارا نصرتی
 nچاپ :کهن
 nنشانی :کرج ،چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا ،ساختمان حکیم ،طبقه  ،8واحد  82کد پستی 3134896384 :تلفن 32219147 :نمابر32400023 :
«دنیای هوادار» یاد روح قلم و مرام زنده یادان ناصر احمدپور و عباس عبدالملکی ،بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی کشور را پاس می دارد

میانگیننرخ
سود بانکی در
ایران و جهان!

