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مدیرمسئول و تحریریه روزنامههای دنیایهوادار-
صبحمیهن و پایگاههای خبری دیواننیوز-هوادارینیوز

«استاندار البرز»:

اعتبار والیبال اصفهان را

رئیس سازمان بسیج هنرمندان
عنوان
سن انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به
ِ
ِ
ُح ِ
ی شما دارد را صمیمانه تبریک
استان البرز که نشان از درایت ،لیاقت و توانمند 
و تهینت عرض نموده و رجای واثق داریم ،تعهد و کارآمدیهايی برجسته
حصل خدمات بیشائب ه و ارزشمندتان در سازمان بسیج رسانه
حضرتعالی که ما
ِ
استان البرز بوده ،نویدبخش دستیابی هر چه بیشتر به قلههای
رفیع پیشرفت و توسعه هنر استان خواهد بود .موفقیت و سربلندی
شما را از درگاه ایزد منان مسالت مینماییم.

کشاورزان و دامداران سیلزده
مشمول دریافت تسهیالت میشوند

پسند»

«مدیر عامل صنایع گیتی
درگفتوگو با «دنیای هوادار» مطرح کرد:

جناب آقای ابراهیم نوروز یفر

فاجعهای فراتر از
یک قــرارداد

«ویلموتسگیت» را جدی بگیرید؛

شماره 1079

رسانه
م
ستقل

چهارشنبه  12مرداد 1401

روزنامه

قیمت 3000 :تومان

صادرات بنزین
متوقف شد
تصمیم جدید دولت درخصوص
افزایش حقوق بازنشستگان چیست؟

ابر قهرمان یا قارچ سمی!

«دنیای هوادار» گزارش میدهد:

«هالک ایرانی»؛

«وزارت نفت»:

مقصران آبروریزی وطنی در ورزش را بشناسیم؛
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روزنامه
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نقل قول
«مدیرکل درمان غیرمستقیم
سازمان تأمین اجتماعی» تشریح کرد؛

چگونگی دریافت چند باره دارو
بدون نیاز به ویزیت مجدد

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی
ضمن اعالم آخرین وضعیت تسویه مطالبات
داروخانههای طرف قرارداد با این سازمان ،توضیحاتی
پیرامون روند اجرای طرح دارویاری ارائه و تاکید کرد
که قیمت دارو برای بیمه شدگان ،قبل و بعد از اجرای
طرح ثابت مانده است.
دکتر «شهرام غفاری» در گفتوگو با «ایسنا» ،درباره
آخرین وضعیت پرداخت مطالبات داروخانههای طرف
قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد :مطالبات
داروخانههای سرپایی و مستقل تا پایان سال  ۱۴۰۰را
تسویه کردیم .همچنین اسناد الکترونیک داروخانهها
را در ماههای فروردین ،اردیبهشت و خرداد سال جاری
پرداخت کردهایم.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در
پاسخ به اینکه آیا قرار است به زودی بودجه جدید
دیگری برای این امر تخصیص دهند؟ گفت :سازمان
برنامه و بودجه مبلغ  ۱۲۰۰میلیارد تومان از محل طرح
دارویاری برای ما تخصیص داد و قول دادند که طی
امروز و فردا نیز یک اعتبار  ۱۲۰۰میلیاردتومانی دیگر
تخصیص دهند که در این صورت مطالبات مربوط به
داروهای مراکز بستری را هم پرداخت میکنیم.
غفاری همچنین درباره توسعه پوشش بیمهای
داروهای جدید در مراحل بعدی اجرای طرح دارویار
عنوان کرد :هر تصمیمی که دبیرخانه شورای عالی
بیمه اتخاذ کند ،اجرا میکنیم .بیمهها معمو ًال راسا و
مستقل برای پوشش دارو یا خدمتی اقدام نمیکنند،
بلکه پیشنهادات به شورای عالی میرود و آنجا
مطالعه هزینه اثربخشی انجام میشود و اگر پوشش
یک دارو ،هزینه اثربخش بوده و مزایا و سودش برای
سالمت مردم بیشتر از هزینهاش باشد تحت پوشش
قرار میگیرد.
وی درباره مشکالت مربوط به تمدید نسخ دارویی
برخی بیماران مزمن نیز توضیح داد و گفت :وقتی
پزشک نسخه الکترونیک مینویسد میتواند گزینه یک،
دو یا سه بار مرتبه دریافت دارو بدون ویزیت پزشک را
فعال کند .در واقع به شرطی که پزشک این اجازه را در
نسخه بدهد ،امکان دریافت دارو وجود دارد.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی
افزود :یک مالحظاتی وجود دارد ،برخی داروها پس
از یک ماه مصرف نیاز به بررسی اثربخشی و عوارض
احتمالی از سوی پزشک دارند و بیمار باید دوباره
به پزشک مراجعه کند اما برخی بیماریهای مزمن
هستند که بیمار سالها دارویی را مصرف میکند
و پزشک نگرانی ندارد و گزینه تمدید نسخه را فعال
میکند .به هرصورت ،این امکان در نسخه الکترونیک
از سوی پزشک وجود دارد و مشکلی نیست.
غفاری پیرامون چالشها و مشکالت تأمین اجتماعی
در طرح دارویاری پس از گذشت کمتر از یک ماهه
از اجرای این طرح اظهار کرد :در اجرا دچار مشکل و
چالش جدی نشدیم و خوشبختانه مشکلی در اجرا
نبوده است .قیمت دارو برای بیمه شدگان ،قبل و بعد
از اجرای طرح ثابت مانده است .منتها بعضی اتفاقات
و رویهها را نباید به حساب طرح دارویاری گذاشت .به
عنوان مثال ممکن است پزشک ،دارویی بنویسد ،شما
به داروخانه بروید و داروخانه آن دارو را نداشته باشد
و داروی برند که گرانتر از داروی تحت پوشش بیمه
است را بدون اینکه به بیمار توضیح دهد به او بدهد .در
این صورت پرداخت از جیب بیمار باال میرود که چنین
رویههایی قب ًال هم وجود داشته و اکنون هم ممکن
است اتفاق بیفتد و ارتباطی به طرح دارویاری ندارد.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی
اضافه کرد :قیمتها را به گونهای تغییر دادیم که
پرداخت از جیب بیماران قبل و بعد از طرح ثابت
مانده است .جبران افزایش قیمت دارو را دولت تقبل
کرده است .دولت پول را به بیمهها و ما به داروخانهها
میدهیم و طرح تا کنون خوب بوده است.

دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویـــژه «علیاصغـــر بابایی»

لشـــکر ۱۰سیدالشهداء علیهالسالم که در
فرمانده پدافند هوایی

قصر شیرین به مقام شامخ شـــهادت نائل گشت را گرامی میدارد.

توسط «معاون امور آزمون های سازمان سنجش»؛

خبر
خ� اول
ب

جزییات برگزاری دو نوبت کنکور  ۱۴۰۲اعالم شد
دکتر «حسن مروتی» -معاون امور آزمون های
سازمان سنجش -گفت :بر اساس ابالغیه رئیس
جمهور درباره اصالحیه ساماندهی پذیرش
دانشجو کنکور  ۱۴۰۲با تغییراتی برگزار می شود
که مهمترین تغییر آن برگزاری آن در دو نوبت
است .پذیرش کنکور  ۱۴۰۲در مهرماه ۱۴۰۲
صورت می گیرد .دو نوبت برگزاری آزمون یکی
در امسال خواهد بود و دیگری در سال بعد
برگزار می شود.
معاون امور آزمون های سازمان سنجش افزود:
نوبت اول کنکور سراسری  ۱۴۰۲در روزهای ۲۹
و  ۳۰دی ماه  ۱۴۰۱برگزار می شود .ثبت نام
برای این نوبت از آزمون در روزهای  ۸تا ۱۴
آبان ماه  ۱۴۰۱انجام می گیرد .نوبت اول کنکور
 ۱۴۰۲به این صورت است که صبح روز  ۲۹دی
ماه آزمون گروه علوم تجربی و در بعدازظهر
آن آزمون گروه زبان های خارجی و صبح روز
 ۳۰دی ماه آزمون گروه علوم انسانی و گروه
علوم ریاضی و در بعدازظهر آن آزمون گروه هنر
برگزار خواهد شد.مروتی گفت :نوبت دوم کنکور

سراسری  ۱۴۰۲در روزهای  ۱۴و  ۱۵تیرماه ۱۴۰۲
برگزار می شود و ثبت نام برای این نوبت از
آزمون در روزهای  ۱۵تا  ۲۱فروردین ماه ۱۴۰۲
انجام می شود .نوبت دوم کنکور  ۱۴۰۲به این
صورت است که صبح روز  ۱۴تیر ماه آزمون
گروه های علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی
و در بعدازظهر آن آزمون گروه هنر و صبح روز
 ۱۵تیرماه آزمون گروه علوم تجربی و در
بعدازظهر آن آزمون گروه زبان های
خارجی برگزار خواهد شد.
وی درباره تقویم برگزاری آزمون
های کارشناسی ارشد و دکتری
تخصصی سال  ۱۴۰۱گفت :آزمون
های ارشد و دکتری همزمان با هم
در اسفندماه  ۱۴۰۱برگزار می شوند.
آزمون دکتری تخصصی
سال  ۱۴۰۱در صبح
روز پنجشنبه ۱۱
اسفندماه ۱۴۰۱
برگزار میشود.

آزمون کارشناسی ارشد سال  ۱۴۰۱نیز در سه
نیم روز عصر پنجشنبه  ۱۱اسفند و صبح و عصر
جمعه  ۱۲اسفند  ۱۴۰۱برگزار می شوند .معاون
امور آزمون های سازمان سنجش درباره تاثیر
سوابق تحصیلی در کنکورها گفت :تاثیر سوابق
تحصیلی در کنکور  ۱۴۰۱به میزان  ۴۰درصد با
تاثیر مثبت ،در کنکور  ۱۴۰۲به میزان  ۴۰درصد با
تاثیر قطعی ،در کنکور  ۱۴۰۳به میزان ۵۰
درصد با تاثیر قطعی ،در کنکور ۱۴۰۴
به میزان  ۶۰درصد با تاثیر قطعی با
نمرات پایه های یازدهم و دوازدهم
و در کنکور  ۱۴۰۵به میزان  ۶۰درصد
با تاثیر قطعی با نمرات پایه های
دهم ،یازدهم و دوازدهم محاسبه
می شود .در کنکور سال آینده
دروس عمومی وجود ندارد و
از سوابق تحصیلی
داوطلبان در این
دروس نمرات اخذ
میشود.

مکث
تهران همچنان بیشترین فراوانی را دارد؛

نفرات اول
و برگزیده کنکور امسال
کجایی هستند؟

اسامی نفرات اول و برگزیده کنکور  ۱۴۰۱اعالم
شد .در فهرست منتشر شده که شامل  ۴۰نفر
از برگزیدگان  ۵گروه آزمایشی است( 10نفر اول
گروههای آزمایشی ریاضی ،انسانی ،تجربی و ۵
نفر اول گروههای آزمایشی زبان و هنر) بیشترین
فراوانی برگزیدگان ،مانند اغلب کنکورهای
سالهای گذشته ،با  ۱۵نفر ،متعلق به شهر
تهران است .شایان ذکر است؛ بعد از شهر تهران،

محل و نقل
هشدار «گمرک زاهدان»:

شهرهای مشهد ،اراک و تبریز به ترتیب با  ۵و
 ۳نفر داوطلب برگزیده ،در رتبه بعدی قرار دارند.
اصفهان ،یزد و ارومیه نیز دو داوطلب برگزیده
دارد .در کنکور هنر نیز رکورد تهران همچنان باقی
است و  ۴نفر از  ۵نفر اول این رشته ،از شهر
تهران هستند .شهرهای کرمانشاه،گرگان ،نیشابور،
بویراحمد ،بروجن ،شهربابک ،سبزوار و زنجان نیز
یک داوطلب برگزیده دارند.

آموزش و پ�ورش
«وزیر آموزش و پرورش»:

فعال کاال نفرســتید؛ در غیر
این صورت مســئولیت با ما نیست

آییننامه اجرایــی رتبهبندی معلمان
برای اجرا در مراکز اســتانها آماده شد

در تازهترین مکاتبه صورت گرفته بین ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان
و مدیرکل گمرک زاهدان با کلیه شرکتهای حمل و نقل ،موضوع عدم ورود
کاالهای جدید به این گمرک مورد تاکید قرار گرفته است .وی اعالم کرده با
توجه به نبود فضای خالی در انبارهای گمرک زاهدان و همچنین عدم تامین
انبار از سوی مرجع تحویل گیرنده کاال (شرکت انبارهای عمومی) تا اطالع
ثانوی و حل مشکل از اظهار کاالهای ترانزیت داخلی به مقصد گمرک زاهدان
اکیدا خودداری و کاالها به مقاصد سایر گمرکات اظهار شود .مدیرکل گمرک
زاهدان در ادامه تاکید کرده است که در غیر این صورت مسئولیت توقف
و هرگونه خسارت وارده بر عهده شرکت اظهارکننده بوده و گمرک در این
خصوص هیچگونه مسئولیتی نداشته و ندارد.
در هفته گذشته و به دنبال بارندگی شدید در زاهدان ،گمرک این شهر دچار
آبگرفتگی شد و طی آن محمولههای برنج موجود در محوطه به دلیل شرایط
نامناسب  ،خسارت دید .گمرک اعالم کرد که از دیماه سال گذشته با توجه به
حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد و سرازیر شدن کاالها به گمرک زاهدان ،از
وزارت صمت خواسته بوده تا ثبت سفارش به مقصد این گمرک را محدود کند
و همچنین به استانداری نیز هشدارهای الزم را داده بوده است .در عین حال
که از انبارهای عمومی در سال گذشته خواسته تا فضای الزم برای کاالهای
موجود را ایجاد کند که این اتفاق نیفتاده است.

روز گذشته سخنگوی کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شورای
اسالمی از آماده شدن آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت:
وزیر آموزش و پرورش در جلسه روز سه شنبه کمیسیون با اعالم این خبر
بیان کردند که قرار است این طرح ابتدا در مراکز استان ها اجرایی شود.
رضا حاجی پور در در تشریح جلسه روز سه شنبه کمیسیون آموزش،
تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد :جلسه امروز کمیسیون با حضور
وزیر آموزش و پرورش تشکیل شد و چند نفر از نمایندگان سواالتی
داشتند که در ر ابطه با موضوعات مختلف بحث شد و یک سری از
مسائل منطقه ای نیز مطرح شد .سخنگوی کمیسیون آموزش ،تحقیقات
و فناوری مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه از جمله موضوعات
مطرح در جلسه امروز کمیسیون آموزش بحث رتبه بندی معلمان بود،
تصریح کرد :بعضی از نمایندگان از پاسخ سواالتشان قانع شدند و بعضی
از نمایندگان نیز برای مدتی زمان تعیین کردند.نماینده مردم آمل در
مجلس یازدهم خاطرنشان کرد :در جلسه امروز بحث رتبه بندی معلمان
مطرح شد که طبق گفته وزیر آموزش و پرورش آیین نامه اجرایی رتبه
بندی را تقریبا آماده کرده اند و قرار است که ابتدا در مراکز استان ها و
ستادها اجرایی کنند و بعد از اینکه در استان ها و ستادها اجرایی شد
به سرعت در سطح کشور اجرایی و عملیاتی شود.

اجتماعی
نا�ژی

جریمه سنگین مالک ساخمتاین که درختان خیاابن ولیعرص را خشک کرد
«مهدی پیرهادی» -عضو شورای شهر تهران -اظهار کرد :جریمه  ۱۱۷میلیارد تومانی
خشکاندن درختان خیابان ولیعصر برای مالک متخلف در نظر گرفته شد .ممکن است
که مبلغی هم قوه قضائیه به عنوان جریمه تعیین کند ،طبق مذاکراتی که صورت
گرفته ،بیش از  ۱۰۰اصله درخت با بن مناسب در درختان خیابان ولیعصر کاشته میشود.

وزارت نفت اعالم کرد :دغدغه اصلی وزارت نفت تأمین
بنزین مورد نیاز کشور بوده و تنها محموله صادراتی
از سوی وزارت نفت به قیمت  ۷۰سنت مربوط به
فروردینماه امسال و در رینگ صادراتی بورس انرژی
بوده است.
طبق اعالم وزارت نفت ،متولی صادرات بنزین امور
بینالملل شرکت ملی نفت ایران است و وزارت نفت خارج
از رینگ صادراتی شرکت بورس انرژی هی چ محمولهای
صادر نمیکند .امسال تنها یک محموله در  ۲۴فروردینماه
و به مقدار  ۲۹۵هزار بشکه با اکتان  ۸۷درصد صادر شده
است که پس از رقابت در رینگ صادراتی بورس انرژی
ایران به باالترین قیمت یعنی  ۷۰سنت فروخته شد.
اخبار منتشر شده درباره صادرات ارزان بنزین که در
برخی رسانهها منتشر شده است قاعدتا مربوط به بنزین
غیراستانداردی است که در پاالیشگاههای کوچکمقیاس
( )Mini Refineriesخصوصی تولید شدهاند .این
پاالیشگاهها میعانات گازی را به قیمت  ۹۵درصد فوب
منطقه خریداری و سوخت تولید میکنند و بهدلیل
اینکه این پاالیشگاههای کوچکمقیاس تأسیسات الزم
برای تولید با کیفیت را در اختیار ندارند ،عموما سوخت
تولیدی آنها غیراستاندارد و غیرقابل استفاده در داخل
کشور است ،بنابراین خریدار این نوع سوخت عموما
کشورهایی هستند که موضوع استاندارد سوخت برایشان
اهمیتی ندارد ،یا برای بلندینگ و صادرات دوباره از آن
استفاده میکنند ،بالطبع این سوخت کم کیفیت به
قیمت ارزانتر از فوب منطقه صادر میشود.
این نوع سوخت بهدلیل آنکه غیراستاندارد است به وزارت
نفت تحویل داده نمیشود و در داخل نیز توزیع نمیشود،
این سوخت در مبادی رسمی نیز غیرقابل توزیع است .در
عین حال باید به این نکته نیز دقت کرد که قیمتهایی
که در بعضی از سایتها همچون Global Petrol Prices
درج شده ،قیمتهای عمدهفروشی نبوده ،بلکه قیمت

«وزارت نفت»:

صادرات بنزین متوقف شد

خردهفروشی است ،به همین دلیل نمیتواند منبع
مناسب و صحیحی برای قیمتگذاری بنزین صادراتی
باشد .باید تأکید کرد که مجموعه دولت و وزارت نفت،
امسال بنزین  ۲۷سنتی صادر نکرده و از آنجا که مصرف
بنزین در کشور افزایش داشته است در شرایط کنونی تنها
دغدغه تأمین سوخت مورد نیاز کشور را دارد و تمرکزی
بر صادرات بنزین ندارد .بر این اساس تنها یک محموله
آن هم در فروردینماه امسال و با قیمت  ۷۰سنت صادر
شده و پس از آن نیز صادرات بنزین تاکنون از طریق
وزارت نفت متوقف شده است« .علی نقوی» -مدیرعامل
بورس انرژی ایران -نیز درباره اخبار منتشر شده درباره

بورس
تداوم بی جانی بازار در روز سه شنبه؛

صادرات بنزین ارزان در بعضی از رسانهها گفت :آخرین
محموله بنزین صادراتی ایران مربوط به فروردینماه
امسال بوده که با قیمت  ۷۰سنت به فروش رفته است.
آخرین محموله صادراتی بنزین ایران که از طریق بورس
انرژی صادر شده است مربوط به  ۲۴فروردینماه امسال
بوده و پس از این تاریخ ،بنزینی از طریق بورس انرژی
صادر نشده است .مقدار بنزینی که در فروردینماه صادر
شده  ۲۹۵هزار بشکه دریایی با اکتان  ۸۷درصد بوده که
با قیمت  ۷۰سنت به فروش رفته است .آخرین محموله
بنزین صادر شده ایران به فروردینماه امسال باز میگردد
و صادرات این فرآورده هماکنون متوقف شده است.

اقتصاد الکن
وقتی قراردادها هنوز افشا نشده؛

خودرو و پتروشیمی ،بورس
را سبز کردند

عامل اصلی عدم بازگشایی
نماد سرخابیها چیست؟

«تجارتنیوز» نوشت :در پایان معامالت بورس  ۱۱مرداد  ،۱۴۰۱شاخص
کل بورس مثل روز دوشنبه صعودی بود .شاخص کل رشدی دو هزار و
 ۴۱۱واحدی ،معادل ۰.۱۷درصد را ثبت کرد .به این ترتیب ،این شاخص
در پایان بازار روز گذشته روی یک میلیون و ۴۳۰هزار واحد ایستاد.
شاخص کل هموزن بورس روز سه شنبه نیز در مدار صعودی حرکت
کرد و با رشد اندک ۲۲۴واحدی همراه شد .این رشد ۰.۰۶درصدی،
باعث شد عدد ۳۸۰هزار و ۵۸۷واحد ،روبروی شاخص هموزن در تابلو
معامالت نقش ببندد.
سهمهای صنعت پتروشیمی ،لیدرهای بازار بودند .به طوری که نام
نمادهای فارس ،تاپیکو ،پارسان ،نوری و شپدیس از این گروه ،میان
نمادهای با بشترین تاثیر مثبت بر بازار به چشم میخورد و معادن
نیز با تاثیر مثبت ۶۳۵واحدی ،بر رشد شاخص کل اثرگذار بود و
تاثیر منفی ۳۵۲واحدی وپارس نیز نتوانست جلوی صعود شاخص را
بگیرد .بورس سه شنبه هم در حالی به پایان رسید که کمتر از دو هزار
میلیارد تومان برگ سهم دست به دست شد .ارزش معامالت خرد هزار
و ۹۰۰میلیاردی ،همچنان بورس را کم جان نشان میدهد و به نظر
میرسد بازار توانی برای جهش ندارد .حقیقی نیز همچنان با بورس
آشتی نکردهاند و خالص خروج پول این اشخاص در معامالت امروز
به حدود ۲۰۰میلیارد تومان رسید.
در ساعت پایانی معامالت روز گذشته ،خبر عرضه دو خودروی شاهین
از سایپا و هایما از ایران خودرو در بورس کاال ،سهام خودروییها
را تکان داد .نمادهای بزرگ گروه خودرویی یعنی خساپا ،خودرو،
خگستر ،خبهمن و خزامیا ،پیش از اعالم این خبر سرخپوش بودند.
اما از حدود ساعت ۱۱:۴۵دقیقه این نمادها جهش قیمتی را تجربه
کردند و بازار روز سه شنبه را سبزپوش به پایان رساندند .به نظر میرسد
که باز شدن پای ایرانخودرو و سایپا به بورس کاال ،این سیگنال را به
معاملهگران ،مخابره کرده است که قیمتگذاری دستوری در صنعت
خودرو به صورت تدریجی حذف خواهد شد .از آنجا که این اتفاق
میتواند سبب افزایش سود یا حداقل کاهش زیان خودروسازان شود،
تقاضا برای سها م خودرویی باال رفته است.

«ایسنا» نوشت« :مجید عشقی» -رئیس سازمان بورس -به این سوال
که آیا دلیل عدم بازگشایی نمادهای استقالل و پرسپولیس عدم افشای
قراردادهای این دو تیم است ،پاسخ داد :یک موضوع افشای قراردادها
و موضوع دیگر برگزاری مجامع فوقالعاده برای اصالح اساسنامه است.
اگر این اتفاق رخ دهد نمادها بازگشایی خواهد شد .دو تیم استقالل و
پرسپولیس باید اطالعاتی که فرابورس میخواهد را حتما افشا کنند.
پذیرهنویسی تعداد یک میلیارد و  ۲۳۶میلیون و  ۹۹هزار و  ۶۵۶سهم
از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی استقالل ایران (سهامی عام) در
نماد معامالتی (استقاللح  )۱و تعداد یک میلیارد و  ۳۴میلیون و ۸۴۰
هزار و  ۵۶۷سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس
(سهامی عام) در نماد معامالتی (پرسپولیسح  )۱ناشی از سلب حقتقدم
به روش ثبت سفارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران ،از ۱۵
اسفندماه آغاز شده بود سرانجام در  ۲۸اسفند به پایان رسید .طبق آمار
در پذیره نویسی پرسپولیس  ۳۲۰هزار نفر مشارکت کردند ۲۶۱ .میلیارد
تومان از سهام این باشگاه توسط حقوقی ها و بیش از  ۸۸میلیارد
تومان نیز توسط حقیقی ها خریداری شد .همچنین  ۲۸۶هزار نفر در
پذیره نویسی استقالل شرکت کردند که  ۲۸۰میلیارد تومان از سهام
این باشگاه توسط حقوقی ها و  ۷۹میلیارد تومان توسط حقیقی ها
خریداری شد.
تاکنون از سوی سازمان خصوصیسازی وعدههای مختلفی درمورد
زمان بازگشایی نماد دو باشگاه داده شد که هیچکدام اجرایی نشد.
بر این اساس چندی پیش رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر
اینکه استقالل و پرسپولیس باید متن قراردادهای خود را افشا کنند،
اعالم کرده بود که از زمان بورسی شدن ،این دو باشگاه حتما باید
رویدادهای عمده مالی خود را در سایت کدال بورس افشا و متن کامل
همه قراردادها را عالوه بر تنظیم گران تخصصی مانند سازمان لیگ
و  ...به شرکت فرابورس و سازمان خصوصی سازی ارائه کنند .گویا
شرکت فرابورس در مورد علت عدم بازگشایی نماد دو تیم مذکور به
نتیجه نرسید ،اما به نظر میرسد مشکل افشای قرارداد توسط دو باشگاه
همچنان پابرجاست.
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«دنیای هوادار» گزارش میدهد:

تصمیم جدید دولت درخصوص

افزایش حقوق بازنشستگان چیست؟
هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق
بازنشستگان ،اختیارات خود را به وزرای عضو
هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی
تفویض کرد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تسنیم ،پیرو
دستور رئیسجمهور برای پیگیری بهبود وضعیت
معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشستهای
مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان ،هیأت
دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان،
اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای
سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.
اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در
دولت سیزدهم عبارتاند از« :احمد خانی نوذری»
(دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی)« ،سید
احسان خاندوزی»« ،اولیاء علیبیگی»« ،حمیدرضا
سیفی»« ،سیدمحمد یاراحمدیان»« ،مجید دوستعلی»،
«علیاصغر بیات» و «سید مسعود میرکاظمی».
گفتنی است ،طی روزهایی گذشته ،محمدباقر
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در نامهای به
حجتاالسالم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ،مصوبه
حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان
را مغایر قانون اعالم کرد .بنابراین طبق ابالغ رئیس
مجلس ،مصوبه حق مسکن  550هزار تومانی کارگران
و مصوبه افزایش  10درصدی مستمری بازنشستگان
تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون ابطال شد.
گفتنی است ،با ابطال این مصوبه ،حق مسکن
کارگران به همان رقم  650هزار تومان بازگشت
که در شورای عالی کار تصویب شده بود و در
خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و
مستمر یبگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تأیید
کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی
برای اصالح برگرداند .با توجه به اعالم رسمی دولت،
هیأت دولت راه دوم را انتخاب کرده و برای تعیین
تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان ،اختیارات خود
را وزرای عضو در هیأت امنای سازمان بازنشستگی
تأمین اجتماعی تفویض کرد.
«پورابراهیمی» -رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس -همزمان با ارسال نامه رئیس مجلس به
ً
مجددا
رئیس جمهور گفته بود« :دولت مکلف است
مصوبه هیأت امنای صندوق و شورای عالی کار
را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام
مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را
فراهم کند که دولت با  38درصد موافقت کند
و هرچه سریعتر پرداخت بازنشستگان در کشور با
عدد جدید اعالم شود».

بازار
عرضه عمده  ۱۱هزار تومان کمتر از نرخ مصوب؛
کاهش تقاضا بال و پر مرغ را چید

«مهدی یوسف خانی» -رئیس اتحادیه پرنده و ماهی-
در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» اظهار داشت:
هم اکنون هر کیلو مرغ با قیمت  ۱۱هزار تومان کمتر
از نرخ مصوب عرضه می شود و قیمت کنونی هر کیلو
مرغ زنده  ۳۲هزار تومان ،مرغ گرم در عمده فروشی
 ۴۲هزار و خرده فروشی  ۴۹هزار تومان است .رئیس
اتحادیه پرنده و ماهی از توزیع روزانه  ۱۶۰۰تا ۱۷۰۰
تن مرغ در تهران خبر داد و گفت :قیمت هر کیلو ران
مرغ  ۴۰هزار تومان ،سینه مرغ  ۱۰۰هزار و فیله مرغ
 ۱۰۰هزار تومان است .با توجه به مازاد عرضه و کاهش
تقاضا ،قیمت هر کیلو مرغ طی روزهای اخیر یک هزار
تا یک هزار و  ۵۰۰تومان کاهش یافته است .با توجه
به شرایط مساعد عرضه ،قیمت مرغ در ایامتاسوعا و
عاشورا نوسانی ندارد.
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کسب مقاماول الربز در تکواندو آقایان در بخش کیورویک و پومسه
مسابقات قهرمانی تکواندوی بسیج کشور که به میزبانی استان البرز در مجتمع فرهنگی آموزشی امام
علی(ع) محمدشهر در حال برگزاری است ،استان البرز در تکواندو آقایان در بخشهای کیوروکی و
ِ
موفقیت را تبریک میگوید.
کسب این
پومسه مقام اول را کسب کرد .مجموعه رسانهای دنیای هوادار
ِ

رفاه و تعاون
«معاون مدیرکل تعاون استان»:

مشکالت زیرساختی مسکن مهر
ساوجبالغ به دلیل کوتاهیها
رفع نشده است

معاون مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی البرز گفت :چندین
جلسه برای رفع مشکالت زیرساختی و تحویل مسکن مهر
ساوجبالغ برگزار شد که به دلیل کوتاهیها تاکنون این امکان
فراهم نشده است.
به گزارش «دنیای هوادار»« ،محمد امیری» صبح سهشنبه
در جلسه بررسی مشکالت تعاونیهای مسکن مهر شهرستان
ساوجبالغ به ویژه شهر جدید هشتگرد با اشاره به پیگیری و
حضور معاون وزیر تعاون در این شهر و بازدید از واحدهای
مسکن مهر با پیشرفت فیزیکی باالی  ۹۸درصد و تاکید بر
تأمین زیرساختهای الزم برای بهره برداری از واحدهای
مسکونی اظهار کرد :چندین جلسه برای رفع مشکالت
زیرساختی و تحویل مسکن مهر متقاضیان با مدیران عامل
تعاونیهای مربوطه و همچنین شرکت توسعه عمران شهر
جدید هشتگرد برگزار شده است.
معاون تعاون مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی البرز تصریح
کرد :با این وجود متأسفانه به دلیل کوتاهیهای صورت گرفته
تاکنون این امکان فراهم نشده است .اما در نظر داریم برای
هفته تعاون برخی مسکنهای مهر با پیشرفتهای باال را
پس از انجام محوطه سازی توسط شرکت عمران شهر جدید
هشتگرد به مردم تحویل دهیم.
وی خاطرنشان کرد :با وجود اینکه قراردادهای مربوط به این
امر هم منعقد شده است اما تا کنون موفق به اتمام پروژه و
آماده و تحویل به مردم از سوی تعاونیهای عامل نشدهایم
که امیدواریم با پیگیری مجموعه فرمانداری و اقدامات سریع
شرکت توسعه عمران شهر جدید هشتگرد شاهد راه اندازی و
تحویل این مسکن به مردم باشیم.
همچنین «رضا محمدی» -معاون سیاسی امنیتی فرمانداری
شهرستان ساوجبالغ -نیز با تاکید مجدد به لزوم پیگیری
فوری تکمیل و تحویل واحدهای با درصد پیشرفت فیزیکی
باال از سوی تعاونیها و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
خاطرنشان کرد :تا هفته بعد بازدیدی از  ۳۰۰واحد مسکونی
آماده تحویل در شهر جدید هشتگرد خواهیم داشت .انتظار
جدی ما این است بدون فوت وقت و با جدیت فراوان امکان
تحویل واحدهای مسکونی فوق به مردم فراهم شود.
معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان ساوجبالغ
همچنین به لزوم ایجاد زیرساختها و سرانههای آموزشی
فرهنگی و اجتماعی در مجموعههای مسکن مهر و محیط
پیرامونی آن اشاره کرد و گفت :البته در کنار تحویل مجموعهای
واحدهای مسکن مهر نباید از مسائل مربوط به موضوعات
فرهنگی آموزشی تربیتی و سرانههای فضای سبز غافل شد.
دستگاههای مربوطه هر کدام باید نسبت به اجرای تکالیف
قانونی خود در این خصوص اقدامات فوری را داشته باشند.

حوادث و انتظامی
«پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد»:
درگیری داماد و پدرزن
به قتل انجامید

پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد شخصی که به دلیل اختالفات
خانوادگی به وسیله ضربه چاقو پدرزن خود را به قتل رسانده
بود را شناسایی و دستگیرکرد .سرهنگ «اسداللهی» -فرمانده
انتظامی نظرآباد -با اعالم این خبر گفت :در پی اعالم یک فقره
درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان نظرآباد
بالفاصله کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان برای بررسی
موضوع به محل حادثه اعزام شدند .فرمانده انتظامی نظرآباد
افزود :بررسیهای اولیه حاکی از این بود که فردی  ۴۸ساله در
درگیری خانوادگی توسط دامادش به وسیله ضربه چاقو به قتل
رسیده و قاتل پس از انجام جرم از مرگ ریخته است .بالفاصله
اقدامات کارآگاهان برای شناسایی مخفیگاه قاتل آغاز و در کمتر
از  ۴۸ساعت متهم دستگیر و به پلیس آگاهی نظرآباد منتقل
شد .سرهنگ اسدالهی با اشاره به اعتراف متهم به انجام قتل
به دلیل مشکالت خانوادگی ،گفت :با تکمیل پرونده قاتل برای
انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

البـــرز
استانداری

«استاندار البرز»:

کشاورزان و دامداران سیلزده مشمول دریافت تسهیالت میشوند
روز گذشته «مجتبی عبداللهی» -استاندار البرز -پیرو دستور
رئیس جمهور مبنی بر تسریع در بازسازی سازههای
آسیبدیده از سیل و همچنین جبران خسارتهای وارده
به مردم ،با بیان اینکه کشاورزان و دامداران خسارت دیده
در سیل ،مشمول دریافت تسهیالت میشوند ،گفت :اجرای
طرحهای آبخیزداری با جدیت ویژه ای در استان دنبال
شود .بر این اساس در استان البرز نیز دامداران و کشاورزان
خسارت دیده میتوانند از تسهیالت مربوطه برخوردار شوند.
استاندار البرز ادامه داد :بسیاری از مناطق استان که عملیات
آبخیزداری در آنها صورت گرفته بود خسارات کمتری دیدند
از این رو ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و جهاد
کشاورزی استان باید در این رابطه اهتمام ویژه و الزم را
داشته باشند .عبداللهی گفت :ضرورت دارد که مسیر اصلی
رودخانههای دائمی و فصلی استان حفاظت و حراست
شوند چراکه بیشترین خسارات ناشی از ساخت و سازهای
غیرمجاز در مسیر طبیعی رودخانهها است .برای کمک به
مردم در روستاهای سیل زده استان تمامی دستگاهها و

سازمانهای استان و همچنین گروههای جهادی و مردمی
پای کار هستند و تا زمانی که شرایط به حالت عادی
بازگردد ،این تالشها ادامه دارد .استاندار البرز در پایان با

ابراز همدردی با مردم خسارت دیده در سیل اخیر ،تصریح
کرد :در کنار مردم هستیم و برای جبران خسارات از هیچ
تالشی دریغ نخواهیم کرد.

فرهنگ و ارشاد
«سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان» خبر داد؛

برگــزاری آییــن تجلیل از خبرنگاران البرز در  ۱۹مرداد
«سعید جابری انصاری» -سرپرست اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی البرز -ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :آیین تجلیل استاندار البرز از اصحاب رسانه روز
 ۱۹مرداد ماه جاری برگزار میشود .بدلیل تقارن سالروز
شهادت شهید صارمی و بزرگداشت هفته خبرنگار با ایام
عزاداریهای سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل
الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان و عاشورا و تاسوعای
حسینی این مراسم و نشست مشترک اهالی رسانه با
جناب آقای دکتر عبداللهی استاندار محترم به چهارشنبه ۱۹

مردادماه ساعت  ۱۴موکول میشود .جابری انصاری ضمن
تسلیت فرا رسیدن ایام محرم و آرزوی قبولی عزاداریهای
حسینی با اعالم این خبر افزود :بدلیل تقارن تعطیالت
عاشورا و تاسوعای حسینی با سالروز ایام شهادت شهید
صارمی ،برنامه بزرگداشت روز خبرنگار به روز چهارشنبه
 ۱۹مردادماه بعد از تعطیالت با حضور جناب آقای دکتر
عبداللهی استاندار محترم موکول میشود .سرپرست
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز،
در پایان خاطرنشان کرد :ابتدای این همایش و

بزرگداشت ،با نشست تخصصی حکمرانی دولت
و رسانه و تببین نقش رسانهها در انعکاس
خدمات و دستاوردهای دولت آغاز خواهد شد.
محور اصلی این بزرگداشت به سخنرانی دکتر
عبداللهی استاندار محترم و تجلیل از زحمات
یکساله اصحاب رسانه در استان البرز اختصاص
خواهد داشت .شایان ذکر است؛ این همایش و
نشست سراسری  ۱۹مردادماه ساعت  ۱۴در سالن
شهدای دولت استانداری برگزار میشود.

ب� ت
زیس�

پلیس

راه و مسکن

«مدیرکل بهزیستی استان»
خبر داد؛

«فرمانده انتظامی استان»
صادر کرد؛

«معاون راهداری ادارهکل راهداری
و حمل و نقل جادهای استان»:

معرفی ۵۰۰مددجوی بهزیستی
البرز به بانک برای دریافت وام

دستور ویژه برای دستگیری عوامل
تیراندازی و قتل در پارک پامچال

 ۱۰پل در البرز
مرمت و بازسازی میشوند

«وجیهه محمدی فالح» -مدیرکل بهزیســتی استان
البرز -اظهــار کرد ۵۰۰ :مددجو برای دریافت تســهیالت
خود اشتغالی از سوی این نهاد حمایتی به بانک معرفی
شــدند .از مجموع این تعداد متقاضی معرفی شــده به
بانک  ۳۵۱نفر موفق به دریافت تسهیالت اشتغال شده
اند .حمایت از اشتغال و ایجاد فرصتهای برابر برای افراد
دارای معلولیت در زمینه کســب مهارت و فرصتهای
تامین معاش ،افزایش مشــارکت در زندگی اجتماعی،
احساس خود ارزشــمندی و رضایت از زندگی از اهداف
بهزیســتی برای اجرای طرح های اشتغالزایی است .وی
گفت :با هدف توسعه طرح های اشتغالزایی ،مسیرهای
اشتغالزایی از جمله توســعه مراکز پشتیبانی شغلی با
رویکرد اجتماع محور ،حمایت بیمه ای از تســهیلگران
و داوطلبان دارای معلولیت ،پرداخت حق بیمه سهمیه
کارفرما بــه تعداد  ۷۹نفر ،اعطای مجــوز مراکز کاریابی
محله محور به موسسات تسهیلگری و مددکاری سازمان
بهزیستی مورد توجه قرار گرفته است .همچنین تشکیل
گروه های خودیار  ۱۵نفره در قالب صندوق های خرد مالی
محلی از دیگر اقدامات انجام شده است.

ســردار «عباســعلی محمدیان» -فرمانده انتظامی
اســتان البرز -روز گذشــته اظهار کرد :در پی اعالم مرکز
فوریتهــای پلیســی  ۱۱۰مبنی بر یک فقــره درگیری
مســلحانه در پارک پامچال منطقه شاهین ویال و فوت
یک نفــر در این حادثه ،بالفاصله مامــوران انتظامی و
کارآگاهان پلیس آگاهی استان برای بررسی موضوع به
محل حادثه اعزام شدند.
فرمانده انتظامی اســتان البرز افزود :با حضور پلیس در
محل و برابر تحقیقات میدانی صورت گرفته مشــخص
شــد که یکی از شهروندان هدف گلوله راکب یک موتور
ســیکلت قرارگرفتــه اســت و راکب با همدســت خود
بالفاصله از محل متواری شدند .برابر بررسی های به عمل
آمده اختالف حساب سبب این حادثه شده و تالش برای
دســتگیری عوامل این حادثه از نخستین لحظات وقوع
آن در دستور کار پلیس آگاهی است .جزئیات این حادثه
به زودی اطالع رسانی خواهد شد ،درگیری و سرقت های
مســلحانه موجب تشویش اذهان عمومی شود که خط
قرمز پلیس اســت و شهروندان بدانند که با عامالن این
حادثه برخورد جدی خواهد شد.

«حمید پرورشی» -معاون راهداری ادارهکل راهداری
و حمــل و نقــل جــادهای البرز -گفت :طــرح مرمت و
بازسازی  ۱۰پل اســتان با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و
 ۸۰۰میلیون تومان در حال اجرا است .به علت وضعیت
خاص سازهای ،پلها با گذشت زمان دچار فرسودگی و
آسیبدیدگیمیشوندوهرچهتعمیروبازسازیآنهابه
تعویق افتد وضعیت بحرانیتر و هزینه تعمیر نیز بیشتر
خواهد شد .ادارهکل راهداری و حمل ونقل جادهای این
استان برای جلوگیری از آسیبدیدگی و تخریب پلهای
اســتان هرســال در چند نوبت بازدید دورهای از پلها را
در دســتور کار قرار میدهد .پرورشی می گوید :در این
بازدیدها شرایط پلها توسط کارشناسان رصد میشود
تا در صورت نیاز اقدامات الزم برای مرمت و بازســازی
آنها انجام شود .عالوه بر مرمت و بازسازی ،الیروبی و
تنقیه پلها نیز در طول سال انجام میشود ،انجام این
کار به ویژه در فصل بارش از انسداد مسیرهای ارتباطی
جلوگیــری و زمینه تردد روان را برای کاربران جادهای
فراهم میکند.

فرهنگی

فیلمی اب ابزی ابران کوثری مجوز منایش گرفت
شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی در جلسه اخیرش که توسط روابط عمومی سازمان سینمایی منتشر شده است ،با صدور
پروانه نمایش برای فیلمهای« :شهر خاموش» به تهیه کنندگی سیدرضا محقق وکارگردانی احمد بهرامی و «خط نجات» به تهیه
کنندگی آزیتا موگویی وکارگردانی وحید موسائیان موافقت کرد .در فیلم سینمایی «شهر خاموش» باران کوثری ،علی باقری ،بابک
کریمی ،بهزاد دورانی ،محسن مهری دروی ،کریم و حبیب شراهی (برادران دوقلو) جلوی دوربین مسعود امینیتیرانی رفتهاند.

گزارش

روزنامه
شماره  - 1079چهارشنبه  12مرداد 1401

نقل قول

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

مراحل باطل کردن شناسنامه متوفی چیست؟
پس از فوت شخص ،خانواده او باید در اولین فرصت
نسبت به باطل کردن شناسنامه متوفی اقدامات الزم را
انجام دهند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان؛ فوت هر شخص ،مانند تولد وی باید به ادارات ثبت
احوال ،اعالم شده و مطابق مقررات قانونی ،به ثبت برسد
که با اعالم فوت فرد ،به ثبت احوال ،گواهی تحت عنوان
گواهی فوت ،صادر شده که در آن ،اطالعاتی همچون ،نام
و نام خانوادگی متوفی ،شماره شناسنامه و علت مرگ
وی قید میشود.
عالوه بر صدور گواهی فوت ،الزم است تا یک اقدام قانونی
دیگر نیز پس از فوت متوفی انجام گیرد و این اقدام ،باطل
کردن شناسنامه متوفی بوده که دارای مراحل مخصوص
به خود است و در صورتی که در موعد مقرر قانونی انجام
نگیرد ،مسئول انجام آن را با مجازات جرم عدم ابطال
شناسنامه متوفی مواجه خواهد کرد .مطابق قانون ثبت
احوال مصوب سال  ،۱۳۵۵فوت هر شخص ،مانند تولد
وی باید به ادارات سازمان ثبت احوال کشور ،اعالم شده و
مطابق مقررات قانونی ،به ثبت برسد و مهلت اعالم فوت،
 ۱۰روز از تاریخ مرگ متوفی بوده و روز فوت و تعطیل
رسمی بعد از آخرین روز ،داخل در این مهلت  ۱۰روزه،
محاسبه نمیشوند.
با اعالم فوت فرد ،به ثبت احوال ،گواهی تحت عنوان
گواهی فوت ،صادر شده که در آن ،اطالعاتی همچون نام
و نام خانوادگی متوفی ،شماره شناسنامه و علت مرگ وی
قید میشود و به عالوه ،شناسنامه وی نیز باطل شده و مهر
مخصوص این امر در شناسنامه او درج میشود .سوالی که
در رابطه با وظیفه اعالم فوت و انجام مراحل باطل کردن
شناسنامه متوفی مطرح میشود ،این مسئله بوده که آیا
عدم اعالم فوت ،همچون عدم اعالم تولد ،جرم بوده و
اینکه آیا جرمی تحت عنوان جرم عدم ابطال شناسنامه
متوفی ،در قوانین کشور ما پیش بینی شده است یا خیر.

در قوانین کشور ما جرمی تحت عنوان جرم عدم ابطال
شناسنامه متوفی ،پیش بینی نشده است اما به موجب
ماده  ۳قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به
اسناد سجلی و شناسنامه ،مصوب  ۱۳۷۰مجمع تشخیص
مصلحت نظام اگر اشخاصی که قانونا موظف به اعالم
واقعه فوت متوفی بوده از انجام این وظیفه خودداری
کند ،به پرداخت جزای نقدی از  ۵۰هزار لایر تا  ۳۰۰هزار
لایر محکوم شده و چنانچه این عمل تکرار شود ،حداکثر
مجازات مذکور در مورد شخص اجرا خواهد شد.
به موجب قانون ثبت احوال ،وظیفه اعالم فوت و انجام
مراحل باطل کردن شناسنامه متوفی ،به عهده این اشخاص
است ::نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع مرگ،
حاضر بوده است؛ متصدی یا صاحب مکانی که مرگ در آن
رخ داده است یا نماینده او؛ هر شخصی که در موقع مرگ،
ن
سی�ی ج�ان

حاضر بوده است و ماموران انتظامی یا کدخدا.
مدارک الزم برای باطل کردن
شناسنامه متوفی

افرادی که قصد داشته تا برای اعالم فوت و انجام مراحل
باطل کردن شناسنامه متوفی اقدام کرده تا به این ترتیب،
مشمول مجازات جرم عدم ابطال شناسنامه متوفی نشوند،
الزم است تا در هنگام مراجعه به ادارات ثبت احوال،
مدارکی را به همراه داشته باشندکه این مدارک عبارتند
از :شناسنامه متوفی -کارت ملی متوفی -گواهی پزشک
یا بیمارستان یا مسئوالن قبرستان محل دفن متوفی -در
صورت عدم امکان ارائه گواهی فوق ،معرفی و حضور دو
شاهد ،همراه با مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال -حکم
قطعی فوت فرضی دادگاه ،جهت ابطال شناسنامه متوفی
غایب مفقوداالثر.

ن
سی� و ت
تئا�

«کارگردان مطرح ایتالیایی»:

شهرهای فاقد سینما از طرح سینماسیار استقبال کردند؛

«جوزپه تورناتوره» کارگردان مطرح ایتالیایی اقتباسی تلویزیونی از فیلم برنده
اسکارش «سینما پارادیزو» میسازد« .جوزپه تورنانوره» اقتباسی تلویزیونی از
فیلم برنده اسکار «سینما پارادیزو» را نویسندگی و کارگردانی خواهد کرد .این
فیلم داستان کودکی به نام سالواتوره یا توتو را در سه دوره از زندگیاش در این
فیلم به تصویر می کشد .توتو که عاشقانه سینما را دوست دارد ،هر روز برای
دیدن فیلم به سینما پارادیزو در نزدیکی محل زندگیاش میرود .او با آلفردو که
آپاراتچی سینما پارادیزو است ،دوستی شیرینی را آغاز میکند.
پروژه این سریال شش اپیزودی توسط تهیهکننده برجسته ایتالیایی
«مارکو بالردی» با کمپانی «بامبو پروداکشن» در حال توسعه است او
گفتگویهایی نیز با یک سامانه نمایش آنالین آمریکایی برای عرضه این
سریال انجام داده است« .بالردی» توضیح داد :سریال «سینما پارادیزو»
همان داستان فیلم خواهد بود ،اما به شکل گسترده و با شاخههای
مختلف روایی و «تورناتوره» در حال حاضر مشغول نگارش فیلمنامه
آزمایشی است و قرار است فیلمبرداری این مجموعه در سال  ۲۰۲۳آغاز
شود .گفتنی است؛ «سینما پارادیزو» فیلمی در ژانر کمدی درام است
که در سال  ۱۹۸۸میالدی ساخته شده ،فیلمی درباره عشق و سینما که
توانست جوایز بسیاری را از جمله جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان
از آکادمی اسکار را از آن خود کند.

روابطعمومی انجمن سینمای جوانان ایران اعالم کرد که انجمن سینمای
جوانان ایران مجری طرح سینماسیار هماکنون با اکران  ۹فیلم بلند سینمایی
در  ۳۲استان کشور فعال است ،سینماسیار انجمن  ۹فیل م روز سینمای ایران را
در  ۳۲استان کشور و با ظرفیت  ۱۰۰دستگاه اکران میکند .فیلمهای سینمایی:
موقعیت مهدی بهکارگردانی هادی حجازیفر ،هِ ناس بهکارگردانی حسین دارابی،
بدون قرار قبلی بهکارگردانی بهروز شعیبی ،سگبند بهکارگردانی مهران احمدی،
طالخون بهکارگردانی ابراهیم شیبانی ،مغز استخوان بهکارگردانی حمیدرضا قربانی،
مرد نقرهای بهکارگردانی محمدحسین لطیفی ،والدین امانتی بهکارگردانی حسین
قناعت و پسران دریا بهکارگردانی افشین هاشمی ۹ ،فیلم درحال اکران سینما سیار
را تشکیل میدهند.
اطالعات و جزئیات تمامی اکرانها به صورت روزانه در سایت سینماسیار به نشانی
 cinemasayar.irدر دسترس است و مخاطبان میتوانند لیست فیلمهای در حال
اکران و اکران شده و همچنین آمار فروش سینماسیار را در آن مشاهده کنند.
سینماسیار با هدف پوشش مناطق فاقد سینما ،اضافه شدن فیلمهای سینمایی
به سبد فرهنگی خانوار در مناطق کمبرخوردار و برقراری عدالت فرهنگی در تمامی
نقاط ایران ،نمایش فیلمهای روز کشور را با بهترین کیفیت سینمایی در دستورکار
دارد .این مجموعه امکان اکران فیلمهای سینمایی را درهر منطقهای از کشور که
از سمت تهیهکننده و دفتر پخش و یا با درخواست مردمی اعالم شود ،داراست.

سینما پارادیزو
سریال میشود

اکران سیار  ۹فیلم بلند سینمایی
در  ۳۲استان کشور
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عنوان :پیش نمایش جدیدترین فیلم برد پیت
در لسآنجلس انجام شد؛

برد پیت سوار بر «قطار سریعالسیر»
به بازنشستگی فکر نمیکند!

با پیش نمایش جدیدترین فیلم برد پیت که شب پیش در لسآنجلس
انجام شد ،این بازیگر گفت به بازنشستگی فکر نمیکند .برد پیت شب
سه شنبه در فرش قرمز نخستین پیشنمایش فیلم جدیدش «قطار
سریعالسیر» حضور یافت و در مصاحبههایی کوتاه با رسانهها شرکت
کرد .در «قطار سریعالسیر» برد پیت در نقش قاتلی بازی میکند که
ناخواسته در قطاری که پر از قاتالن خطرناک است حضور مییابد و
در نهایت معلوم میشود همه آنها یک وظیفه دارند و همه چیز از
کنترل خارج میشود .دیوید لیچ کارگردان «دد پول  »۲و «بلوند اتمی»
این فیلم را کارگردانی کرده است.برد پیت در مصاحبه با ورایتی گفت:
«این فیلم یک اکشن کمدی است که او تا به حال سابقه حضور در
آن را نداشته اما صحنههای خطرناک را به بدلکار واگذار کرده است و
صحیح و سالم از صحنهها بیرون آمده است ،اما بقیه بازیگران همین
قدر خوششانس نبودهاند .من و دیوید [لیچ] همیشه از طرفداران بزرگ
جکی چان بودهایم و دهها سال داشتیم درباره او و فیلمهایش حرف
میزدیم .او به نوعی باستر کیتون ماست .او بسیار با استعداد است
و باید خیلی بیشتر از این مورد توجه واقع شود».پیت در گفت و گو
با ددالین هم در پاسخ به پاسخی درباره بازنشستگی با تعجب گفت
که اص ًال چنین قصدی ندارد .وی با واکنشی ً
تقریبا طنزآمیز گفت« :نه
… فکر کنم باید روی کلماتم بیشتر کار کنم .در ادامه وی گفت:
من فقط گفتم میانسالی را پشت سر میگذارم و میخواهم درمورد
نحوه انجام هر کاری -حاال هر چه باشد -بیشتر فکر کنم .هیچ وقت
آدمی نبودم که بخواهم یک برنامه مث ًال  ۵ساله داشته باشم .فقط
هر چیزی را که برای آن زمان مناسب ببینم انجام میدهم .هنوز
هم همین طور عمل میکنم».شایان ذکر است؛ برد پیت به تازگی در
مصاحبهای با مجله «جی کیو» گفته بود فکر میکند وارد سومین دوره
و آخرین دوره از حرفهاش شده است .این جمله موجب برداشتهای
مختلفی شده بود که برخی از آن به عنوان بازنشستگی یاد کردند.
دیوید لیچ «قطار سریعالسیر» را بر اساس کتابی به همین نام نوشته
کوتارو ایساکا بر مبنای فیلمنامه زاک اولکویچ کارگردانی کرده است.
آرون تیلور جانسون ،جوی کینگ ،برایان تایری هنری ،اندرو کوجی،
هیرویوکی سانادا ،مایکل شانون ،بنیتو آ مارتینز اوکاسیو ،ماسی اوکا،
لوگان لرمن ،کارن فوکوهارا ،ساندرا بوالک و زازی بیتز دیگر بازیگران
این فیلم هستند .این فیلم توسط کلی مک کورمیک ،لیچ و آنتوان
فوکوا تهیه شده و از جمعه  ۵آگوست در سینماها اکران می شود.

آگهی تحدید حدود عمومی سال ۱۴۰۱
جهت قسمتی از امالک حوزه ثبتی ناحیه یک کرج به موجب
ماده  ۱۴قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در حوزه
ثبتی ناحیه یک کرج که تا کنون بعمل نیامده به شماره پالک
اصلی و فرعی و محل وقوع امالکمذکور به ترتیب نزدیک بودن
به حوزه ثبتی تعیین میگردد .و برای اطالع عموم بشرح ذیل
اعالم می شود .علیهذا تحدید حدود ملک مذکور راس ساعت ۹
صبح در روز و تاریخ های مقرر در ذيل جهت هر یک از مالکین
موصوف در محل وقوع ملک مزبور شروع و بعمل خواهد آمد.
بخش مرکزی کرج
 -۱پالک  ۳۵۵اصلی واقع در وسیه
ششدانگ یک قطعه زمین بایر به مساحت  ۳۴۰/۹۷متر
مربع تحت پالک  ۸۱فرعی مفروز و مجزی شده از ۳۵۵
اصلی واقع در وسیه به نام باقر اویسی فرزند غالمحسین
تاریخ و روز بازدید :دوشنبه  ۱۴۰۱/۶/۷بدینوسیله به اطالع کلیه
مالکین مجاور پالک فوق الذکر میرساند :در روز و ساعت مقرر
در محل وقوع ملک حاضر و طبق ماده  ۲۰قانون ثبت چنانچه
نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تحدید
حدود به مدت  ۳۰روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و
امالک ناحیه یک کرج تسلیم و معترضین مكلفند در اجرای
ماده ۸۶آیین نامه قانون ثبت باید ظرف مدت یکماه از تاریخ
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست تنظیمی خود را که
به مرجح ذیصالح قضایی تقدیم نموده اند يا گواهی مربوطه را
به اداره ثبت تسلیم و رسید دریافت دارند .بدیهی است در غیر
اینصورت حق واخواهی از آنان ساقط خواهد شد.
گیرندگان رونوشت:
 -۱فرمانداری محترم شهرستان کرج جهت اطالع
 -۲ریاست محترم راه و شهرسازی کرج جهت اطالع
 -۳کالنتری محترم  ۱۲شهید چمران کرج جهت اقدام الزم
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج
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پنجره نقل و انتقاالت داخیل پرسپولیس ابز شد
باشگاه پرسپولیس در روزهای اخیر با پرداخت مطالبات تعداد زیادی از طلبکارات خود موفق شد پنجره نقل و انتقاالت داخلی خود را باز
کند .با این اقدام به زودی و طی روزهای آتی با حضور نماینده باشگاه ،قرارداد بازیکنان این تیم در هیات فوتبال تهران ثبت خواهد شد.
باشگاه پرسپولیس در این مدت مطالبات افرادی همچون مهدی رسولپناه ،علیرضا بیرانوند ،فرشاد احمدزاده ،مسعود همامی ،محسن
ربیعخواه ،میثاق معمارزاده ،حمیدرضا طاهرخانی و  ...را به صورت کامل پرداخت کرد تا پنجره داخلی این باشگاه بعد از مدتی باز شود.

نقل قول

«رئیس کمیسیون اصل نود» با اشاره به
ثبتنام «تاج»:
پرونده باز و شائبه تأیید

صالحیت دارد ،نمیتواند
در انتخابات شرکت کند

حجت االسالم والمسلمین «نصراهلل پژمانفر» -رئیس
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی -درباره
اعالم رأی پرونده شکایت مارک ویلموتس از فدراسیون
فوتبال ایران گفت :شأنی در ارتباط با مواردی که مردم
در امور مختلف شکایت میکنند ،به مجلس شورای
اسالمی واگذار شده است .االن شکایتی که وجود دارد
طرز کار فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان
درباره نظارت روی قراردادهای خارجی است و اینکه
چگونه بسته میشود .آیا یک نفر حق دارد که برود
با هر عداد و رقمی قرارداد ببندد و این همه ضرر و
زیان متوجه کشور کند؟ ما نسبت به این مسئله در
کنار دستگاههای نظارتی ورود کردیم و برای ما مسلم
بود در پرونده ویلموتس مدیریتی شکل نگرفته است.
وی که با برنامه فوتبال برتر گفتوگو میکرد ،افزود :با
توجه به قطعی شدن رأی ویلموتس تالش میکنیم
حقایق پشت صحنه روشن شود و دوستانی که حضور
داشتند مقابل مردم پاسخگو باشند .خجالت میکشم
با مردم درباره این موضوع صحبت کنم .این ضرر مالی
در مقابل ضرر اخالقی ،اعتباری و روحی و روانی که
به جوانان ما وارد شده ،قابل مقایسه نیست .چند
میلیون دالر در مقابل ناراحتی که برای جوانان ایجاد
کردیم قابل مقایسه نیست .به همین راحتی برای
یک نفر که سوء مدیریت و برخورد ناشایست داشته،
شرایط را فراهم میکنند تا بازگردد .نباید اجازه دهیم
این مسیر جلو برود.
رئیس کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد :باید بررسی
شود کسی که در ارتباط با پرونده شکایت ویلموتس
حضور داشته و پرونده مفتوح دارد ،شایستگی حضور
در انتخابات یا ریاست فدراسیون فوتبال را دارد یا نه.
عزیزانی که تصمیم میگیرند توجه داشته باشند که
نزدیک جام جهانی قرار داریم و نباید شرایطی پیش
بیاید که هم چوب بخوریم و هم ریاضت بکشیم.
ً
حتما کسانی که در این مسئولیت قرار میگیرد احراز
صالحیت شوند و کسانی که عدم صالحیت دارند،
نباید باشند.
پژمانفر در خصوص اعالم رأی پرونده شکایت
ویلموتس و ثبتنام مهدی تاج برای ریاست فدراسیون
فوتبال گفت :انتظار داریم دستگاه قضایی ورود کرده
و مستندات را بررسی کند .در به کارگیری افراد باید
احراز صالحیت را توجه کنیم .بحث عدم صالحیت تا
زمانی که حکم قضایی صادر نشود ،ثابت نمیشود اما
معنایش این نیست که صالحیت دارد .برای موضوع
انتخاب یک نفر باید تعیین صالحیت کنیم .کسانی
که در مظان عدم صالحیت هستند و شائبه دارند
از لحاظ بنده به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود
حق شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال را ندارند.
بنابراین ،ایشان (تاج) حق شرکت در انتخابات را ندارد.
انتخابات در مورد کسانی است که احراز صالحیت
شوند ،ولو اینکه ممکن است پس از بررسی افراد در
دادگاه صالحیتشان تأیید شود و اتهامی متوجهشان
نباشد و در دوره بعدی انتخابات شرکت کنند اما
امروز پرونده مفتوح برای این افراد وجود دارد و چون
شائبه عدم صالحیت در خصوص این پرونده و حتی
پروندههای دیگر دارند ،شایستگی حضور در انتخابات
ندارند و باید از گزینههای دیگر استفاده شود.

ورزشی
ید�لوگ

«مدیر عامل صنایعگیتیپسند» در گفتوگو با «دنیای هوادار» مطرحکرد:

اعتبار والیبال اصفهان را برمیگردانیم
اصغر قلندری

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گیتیپسند با این
اشاره که باشگاه برمدار توسعه ورزش قهرمانی قرار
گرفته است ابتدا از تیم والیبال اینباشگاه سخن
گفت و اظهارداشت :پس از کسب مقام قهرمانی در
دستهیک ،از هفتهجاری آماده حضور در لیگ برتر
میشویم و تیمی برای حضور در لیگبرتر بستهایم
که به هیچ عنوان زنگ تفریح رقیبان نباشد ،البته
به قرار گرفتن در مرحله پلیآف نیز فکر میکنیم
و تالش داریم با مالک قرار دادن همدلی و اخالق
جلو برویم.
«علیرضا جنتی» -مدیر عامل صنایع گیتیپسند -در
گفتوگو با «دنیای هوادار» تصریح کرد :تنها نماینده
استان اصفهان در لیگ برتر والیبال ایران هستیم و
امیدواریم بنوانیم یک تیم در خور ُ
شان نام اصفهان
روانه میدان رقابتهای لیگ برتر ایران کنیم.
اصفهان سابقهای دیرینهای در والیبال کشور دارد
ً
مجددا ارزشمندی و توانائیهای
و ما میخواهیم
والیبال دیار نصفجهان را به نمایش بگذاریم .طبق
مشورتهایی که در هیئتمدیره انجام شده است
برنامهریزی چهارسالهای ترتیب دادهایم تا بتوانیم تا
آن زمان برای قهرمانی در لیگ برتر و حضور در جام
باشگاههای آسیا تالش کنیم.
مدیرعامل صنایع گیتیپسند اصفهان در ادامه
صحبتهای خود ،تغییر مداوم اسکلت فنی تیمهای
ورزشی را نادرست دانست و گفت :راه روشن تیمها،
حفظ ساختار و تمرکز روی برطرف کردن نقاطضعف
است .مضاف براینکه پس از گذر از دوران بحران ،در
دوره شکوفایی به سر میبریم و در کنار تیمداری ،روی
تیمهای پایه نیز سرمایهگذاری میکنیم.
علیرضا جنتی شکست را امری طبیعی در ورزش و
متفاوت با کمکاری دانست و اظهار کرد :سیزدهمین
سالی است که برای قهرمانی در لیگ برتر فوتسال کشور
برنامهریزی کرده ایم و تیم را با هدف قرار گرفتن روی
سکوی نخست بستهایم .اما شکست در ورزش طبیعی
است و هفته دوم شرایطی پیش آمد که به باخت تیم
گیتیپسند منجر شد .البته موضوع کمکاری کردن برای
گروه گیتیپسند متفاوت است.
وی با اشاره به شکست تیم فوتسال گیتیپسند در
هفته دوم ،توضیح داد :در بازی هفته دوم مقابل
صنایع هرمزگان بهدلیل شرایط آبوهوایی و سفر زود
هنگام مشکالتی برای تیم ایجاد شد و روی بازیکنان
تأثیر منفی گذاشت .ضمن اینکه سالن بندرعباس برای
برگزاری مسابقه مورد تجهیز کامل قرار نگرفته بود و

سیستمهای خنککننده سالن تیم ما را دچار مشکل
کرده بود .شکست زودهنگام تیم فوتسالمان را به
فال نیک میگیریم و امیدواریم بازیکنانمان از این
شکست شان تجربه کسب کنند تا در هفتههای آینده
بهترین نمایش خودشان را مقابل حریفان ارائه دهند.
جنتی در خصوص سیاستگذاری گیتیپسند در
بستن تیمهای ورزشی ،تصریح کرد :در فصل جدید،
شاکله اصلی تیم در بین بازیکنان و کادر فنی را حفظ
کردیم ،البته چند ورودی و خروجی داشتیم .ولی به
صراحت اعالم میکنم تغییر مداوم و هرساله سرمربی
و کادر فنی تیمها کار درستی نیست .میخواهیم روند
روبهرشد را در تمام رشتههایمان ارائه دهیم .راه روشن
تیمها ،حفظ ساختار و تمرکز روی برطرف کردن نقاط
ضعف است که ً
قطعا این روش را در تیمهای فوتسال،
والیبال و هندبال اجرایی میکنیم.
مدیرعامل صنایع گیتیپسند درباره تیم والیبال گیتی
پسند که پس از سالها به پیشواز اولین حضورشان
در لیگ برتر میروند ،خاطرنشان کرد :تیمی برای
حضور در لیگ برتر بستهایم تا از اعتبار و حیثیت
والیبال اصفهان دفاع کند و به مرحله پلیآف برسد،
زیرا تنها نماینده استان اصفهان در لیگبرتر هستیم
که امیدواریم بتوانیم شایستگی جوانان اصفهانی
را با ارائه بازیهای قابل قبول به اثبات رسانیم .با
ت مدیره انجام شد،
توجه به مشورتهایی که در هیئ 
برنامهریزی چهارساله ترتیب دادهایم تا بتوانیم آن زمان
برای قهرمانی در لیگ برتر و حضور در جام باشگاههای
آسیا تالش کنیم.
علیرضا جنتی در ارتباط با رشته هندبال گفت :دوست
ندارم امسال در لیگ برتر هندبال شرکت کنیم .امسال
ً
ً
شخصا
قطعا در رشته هندبال تیمداری خواهیم کرد و

عالقهمند نیستم امسال در لیگ برتر هندبال حضور
ک سال دیگر در لیگ
پیدا کنیم .حس میکنم اگر ی 
دسته اول بازی کنیم ،ساختار و شاکله اصلی تیم
هندبال تقویت میشود تا بتوانیم از سال آینده با یک
تیم مقتدر در لیگ برتر حاضر شویم.
مدیرعامل صنایع گیتیپسند ،با ابراز خرسندی از
پیروزی  3بر  2تیم هندبال در مقابل تیم آرا مشهد
یادآور شد :قرار گرفتن تیممان در لیگ دسته اول
یا لیگ برتر هندبال به تصمیم اعضای هیئتمدیره
بستگی دارد .اما در هر لیگی بازی کنیم تالشمان این
است که بودجه خوبی از هیئتمدیره برای تیم هندبال
دریافت کنیم و به راهمان ادامه دهیم.
مدیر عامل صنایع گیتیپسند با این اشاره که باشگاه
به دوران شکوفایی رسید ه است و خوشبختانه دوران
بحرانی این گروه صنعتی سپری شده از رسیدن زمان
شکوفایی و توسعه باشگاه خبر داد و گفت :گیتیپسند
یک بحران را پشت سرنهاده و اکنون در سالهای
شکوفایی به سر میبرد و عالقهمند به استفاده از
جوانان با استعداد در تیمهای ورزشی است تا با مطرح
کردن پیشنهادها به هیئتمدیره در صدد اضافه کردن
سایر رشتهها در مجموعهمان باشیم.
جنتی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری روی تیمهای
پایه ،خاطرنشان کرد :عالوه بر رشتههای فوتسال،
والیبال و هندبال ،روی تیمهای پایه در رشته های
مختلف نیز سرمایهگذاری کردهایم .یکی از محسنات
گیتیپسند در اختیار داشتن تیمهای پایه از رده
نونهاالن تا رسیدن به تیمهای بزرگسال است ،زیرا آنان
آیندهسازان باشگاه گیت ی پسند می باشند.اکنون در کل
ایران ،حدود  ۱۵مدرسهفوتبال در استانهای مختلف
داریم که زیر نظر باشگاه فعالیت میکنند.
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ایوانکوویچ :مشکلی برای جدایی از تیم ملی عمان ندارم!

چراغ سبز «برانکو» به تیم ملی ایران

«برانکو ایوانکوویچ» -سرمربی تیم ملی فوتبال عمان-
در تازهترین اظهاراتش و در پاسخ به عالقهاش برای
حضور در تیم ملی ایران عنوان کرده است مشکلی برای
جدایی از تیم ملی عمان ندارد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از رسانه کروات
وکرنیجی ،برانکو ایوانکوویچ همچنان تنها مربی کروات
است که در جام جهانی هدایت یک تیم ملی دیگر غیر
از کرواسی را بر عهده داشته است .او سه بار در لیگ
اروپا هدایت دینامو را بر عهده داشت ،همچنین پنج
عنوان قهرمانی در سه کشور کرواسی ،چین و ایران

را هم دارد .برانکو در بخشی از تازهترین مصاحبهاش
در پاسخ به احتمال حضور در تیم ملی فوتبال ایران
گفته است :من سرمربی تیم ملی عمان هستم .در
بهمن ماه قراردادم را برای دو سال دیگر یعنی تا سال
 ۲۰۲۴تمدید کردم اما یک بند در قراردادم دارم که در
صورت جدایی باید جریمههایی به فدراسیون فوتبال
عمان پرداخت کنم .بنابراین در صورتی پیشنهادی را
قبول می کنم که در جای دیگری شرایط بهتری پیدا
کنم و پیشنهاد خوبی برسد ،در این صورت مشکلی
برای جدایی از تیم ملی عمان ندارم.

گفتنی است؛ برانکو ایوانکوویچ طی چند سال اخیر
همواره یکی از بزرگ ترین آلترناتیوها برای سرمربیان
مختلف تیم ملی ایران
است .ضمن این که هواداران
بو د ه
پرسپولیس نیز همچنان امیدوارند برانکو را باز هم روی
نیمکت تیم خود ببینند.

ورزشی
گ
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کاپ قهرماین جام جهاین بدون کاکا و کاسیاس به ایران یم آید!
همانطور که می دانید کاپ قهرمانی جام جهانی قبل آغاز بازی ها در کشور قطر ،به کشورهای حاضر در جام جهانی
می رود و البته این کاپ قهرمانی را ستارگان بزرگ جهان به کشورهای مختلف می برند .قرار بود کاکا و کاسیاس هم
با کاپ قهرمانی جام جهانی در شهریورماه به ایران بیایند ولی چندی پیش گفته شد اصال کاپ قهرمانی جام جهانی به
ایران نخواهد آمد .حاال خبر رسیده کاپ قهرمانی جام جهانی در شهریورماه به ایران می آید اما بدون کاکا و کاسیاس!

«ویلموتسگیت» را جدیبگیرید؛

حسن صانعیپور

داستان قرارداد «مارک ویلموتس» -سرمربی سابق تیمملی
ایران -صرفا عقد قراردادی ناشیانه و آماتوری نبود .بررسی
ابعاد این جریان که تقریبا با اظهار نظرهای «کارلوس
کیروش» و «برانکو ایوانکوویچ» علیه یکدیگر شروع شد،
ابعاد تازهای از فساد در فوتبال ایران را نشان خواهد داد.
اینکه در بحران چند ساله فوتبال ایران یکتیم موفق به
تکرار قهرمانی میشود و عنوان «خاص» میگیرد .اینکه
تعداد جعل و تخلف در فوتبال ایران در همین بازه زمانی
فزونی میگیرد .اینکه در نهاد بزرگی چون فدراسیون
فوتبال توسط مدیریتش تخلف صورت میگیرد .و اینکه
هیچ فرد یا ارگانی حاضر به پاسخگویی در این مورد نیست
و توپ را به زمین دیگری میاندازند ،نشان بارز از ارادهای
دارد که فوتبال ملی برایش مهم نبوده و برعکس تمایالت
شخصی را دنبال میکرده است.
راستی چرا قهرمان چند ساله ایران نتوانست صدرنشینی
را در فصلی تکرار کند که حامیان جدی خود را در
کنارش نمیدید؟! با این وصف لزوم ورود جدی به تمام
مسائلی که در چند سال اخیر فوتبال ایران مورد مطالبه
هواداران اینرشته بوده و برای تداوم فوتبال پاک بر آن
اصرار دارند ،انکار ناپذیر است .فاجعه ویلموتس که یک
سر آن به شخصی برمیگردد که دوباره گزینه ریاست
فدراسیون شده و به احتمال زیاد نهتنها رد صالحیت
نخواهد شد که شاید سکاندار ایننهاد حساس شود،
همان حکایت مردی است که سراغ کدخدا میگرفت.

فاجعهای فراتر از یک قرارداد
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با رأی نمایندگان؛

وزیر ورزش و جوانان از مجلس
کارت زرد گرفت

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته توضیحات
وزیر ورزش و جوانان درباره اجرای قانون وظایف وزارت
ورزش را قانع کننده ندانستند .در جلسه علنی روز گذشته
(سه شنبه  ۱۱مردادماه) مجلس شورای اسالمی طرح سوال
احمد راستینه و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ورزش
و جوانان درباره علت عدم تصویب آئین نامه اجرایی قانون
شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در دستور
کار قرار گرفت .احمد راستینه پس از استماع توضیحات
وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد که پاسخهای سجادی را
قانع کننده ندانسته و خواستار آن شد که پاسخهای وزیر
ورزش و جوانان درباره سوال مذکور به رأی نمایندگان
مجلس گذاشته شود.وکالی ملت نیز با  ۱۱۲رأی موافق،
 ۱۲۰رأی مخالف و  ۳رأی ممتنع از مجموع  ۲۴۳نماینده
حاضر در جلسه علنی مجلس ،پاسخهای حمید سجادی را
قانع کننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند.

فاجعه ویلموتس که در حال حاضر ورد زبان عام و
خاص شده است دم خروسی است که در زمان عقد آن
با هزار قسم حضرت عباس هم بیاعتبار نمیشد .اما
نهادهایی چون سازمان بازرسی کشور و مجلس شورای
اسالمی هرچند دیر به این قضایا ورود کردند و فوتبال
ایران بارها نشان داده تا کار به جای باریک نکشد،

عکسالعمل جدی را به دنبال ندارد ،نباید اجازه دهند
فوتبال این صنعت عظیم ،این فرصت طالیی بدست
عواملی بیافتد که از قرارداد ویلموتس و قراردادهای
مشابه سود برده و تلخی روح و روان دوستداران فوتبال
را فدای شیرینی ریاست خود کردهاند .لطفا فاجعه
ویلموتس را جدی بگیرید.

ید�لوگ
«کاظم اولیایی» پاسخ داد؛

دالیل تعلیق احتمالی لیگ برتر فوتبال چیست؟

«کاظم اولیایی» -عضو سابق کمیته صدور مجوز
حرفهای -در گفتوگو با «ایسنا» ،درباره تهدید حذف
ایران از لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد :متاسفانه من باید
فرمایشات آقای مهدی را تایید کنم .ما برای برگزاری
مسابقات لیگ برتر یک ضوابط و پیشنیازهایی داریم.
باشگاههای ما برای بازی در لیگ باید مجوز ملی و در
سطح مسابقات آسیایی ،مجوز آسیایی داشته باشند.
در حال حاضر فقط سپاهان و فوالد مجوز بینالمللی
دارند که امسال باید تمدید شود ولی باقی باشگاهها این
مجوز را ندارد .به همین دلیل همانطور که آقای مهدی
گفته ،ممکن است لیگ برتر ما به نوعی تعلیق و از
حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم شود.
او در پاسخ به این سوال که باید چه موانعی برای رفع
این تهدید برطرف شود ،بیان کرد :ما در بحث مالیات،
بدهی ،مالکیت غیردولتی و مالکیت غیرمشترک مشکل
داریم .االن که وزیر ورزش به راحتی میگوید  ۹۰درصد
باشگاههای استقالل و پرسپولیس متعلق به ماست،
بزرگترین گراست که این دو باشگاه دولتی با مدیریت
مشترک هستند .از طرفی سیستمی که برای واگذاری
آن استفاده کردهاند ،سیستم علی اصغری است.
این عضو سابق کمیته صدور مجوز حرفهای افزود:
دولتی در این مملکت در حال کار کردن است که رئیس
جمهورش سند تحولی برای اداره این باشگاهها ابالغ
کرده که مشکل مالکیت آنها حل شود اما یک نفر،
نه تنها خالف آن عمل میکند بلکه به این کار هم
افتخار میکند .چرا دیوان عدالت اداری و بازرسی کل
کشور نمیپرسد که به چه دلیل سازمان خصوصیسازی
خالف سند تحول دولت با امضای رئیس جمهور عمل
میکند؟ اگر باتوجه به سند تحول دولت ،مالکیت
را از مدیریت جدا میکردیم ،رفع مشکل شده و
پذیرفته شدنی بود.
اولیایی درباره راهحلش برای عبور از این
بحران توضیح داد :اجرای سند تحول
دولت راه حل آن است .روی این
سند سالهای سال کارشناسی شده و
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میتواند مالکیت را از مدیریت جدا کند .کنفدراسیون
فوتبال آسیا روی مدیریت حرف دارد که نباید دولتی
باشد و براساس قانون تجارت اداره شود .همچنین
مدیریت مشترکی وجود نداشته باشد تا زد و بندی رخ
ندهد .فدراسیون فوتبال باید به بحث استانداردسازی
باشگاهها توجه ویژه کند و برای آن وقت بگذارد تا
ما دچار مشکل نشویم .منظورم اهتمام به ماده ۵۸
اساسنامه فدراسیون فوتبال که اشاره به صدور مجوز
حضور در مسابقات باشگاهی دارد ،است.
او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا ادامه تعلیق
کمیته صدور مجوز حرفهای از سوی  ،AFCعامل
اصلی خطر تعلیق لیگ برتر است ،بیان کرد :دقیقا
گیر همین است .چه اقدامی برای رفع تعلیق شده
است؟ باید دید علت تعلیق چیست و آن مشکل را
برطرف کرد .من از دالیل تعلیق شدن این کمیته
بیاطالعم اما اگر رفع تعلیق صورت نگیرد ،لیگ برتر
ما بیاعتبار است و همان اتفاقی که آقای مهدی
گفت ،رخ میدهد .ما بنا به دلیلی تعلیق شدهایم ،یا
این که دروغ گفتیم یا این که نباید مهلت میدادیم
و دادیم .این اشکاالت باید برطرف شود و مشخص
شود که اشکاالت از چه کسی نشات گرفته است.
این عضو سابق کمیته صدور مجوز حرفهای درباره

حدس و گمانش از دالیل تعلیق این کمیته اظهار
کرد :ممکن است به این دلیل باشد که اسنادی که در
کمیته بدوی رد شده ،در استیناف تایید شده است.
چرا که ما مدارک استقالل و پرسپولیس را به اتفاق
آرا در کمیته بدوی رد کردیم و قابل قبول تشخیص
ندادیم .برای مثال آنها تراز سود ده به ما نشان دادند
اما همان موقع پنجره نقل و انتقاالتشان به دلیل
بدهی بسته بود .میگفتند تراز ما سود ده است و ۱۵
میلیارد سود دادهایم اما پنجرهشان بسته بود ،مگر
میشود؟ ما این مدارک فوتوشاپی را رد کردیم.
اولیایی ادامه داد :متاسفانه در جلسهای که با دخالت
سیاسیون برگزار شد ،از کمیته استیناف خواستند
که به استقالل و پرسپولیس مهلتی داده شود .این
کمیته هم با استناد به بندی ،سه ماه مهلت داد .ما
در کمیته بدوی صورت جلسهای که مدارک را تایید
نکردیم ،بارگذاری کردیم AFC .هم دنبال بهانهای بود
که کمیته صدور مجوز حرفهای را تعلیق کند ولی سوای
آن ،باالخره دلیلی پشت آن بوده که تعلیق شدیم و باید
با برطرف کردن آن ،رفع تعلیق شویم AFC .نمیتواند تا
ابد ما را تعلیق کند.
او در پایان در پاسخ به این سوال که باتوجه به برگزار
نشدن لیگ قهرمانان آسیا در سال آتی ،ممکن است
که باشگاهها برای گرفتن مجوز بینالمللی اقدام نکنند
و آن را به سال آینده موکول کنند ،گفت :اگر قرار است
اساسنامه درست اجرا شود ،باشگاهها بدون داشتن
مجوز ملی نمیتوانند در لیگ برتر حضور داشته باشند.
هر کاری ممکن است اتفاق بیفتد ولی باشگاهها حداقل
باید مجوز ملی را بگیرند .نمیشود که ما اعالم کنیم
لیگمان حرفهای است اما چند باشگا ه ما ورزشگاه برای
برگزاری مسابقه نداشته باشند و به استانهای دیگر
بروند .فوتبال ما برمبنای اساسنامه فیفا اداره میشود.
در ماده  ۵۸اساسنامه فدراسیون فوتبال آمده است که
یکی از ارکان فوتبال ،صدور مجوز مسابقات باشگاهی
است .االن که باشگاههای ما این مجوز را ندارند مانند
مغازهای که پروانه کسب ندارند.

سوژه
در آکادمی ملی المپیک برگزار شد؛

رونمایی از  ۳۱کتاب تاریخ
شفاهی ورزش

مراسم رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی ورزش ایران برگزار
شد .روز گذشته آیین رونمایی از  ۳۱عنوان کتاب تاریخ
شفاهی ورزش در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک
برگزار شد .ضرغامی وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی ،حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ،رضا صالحی
امیری رییس کمیته ملی المپیک و حجت اهلل ایوبی دبیر
کل کمیسیون ملی یونسکو در این مراسم حضور داشتند.رضا
صالحی امیری در این مراسم بیان کرد :ورزش ایران امروز
به خودش می بالد .ای کاش فرصت بود که راجع همه شما
عزیزانی که در این مراسم حضور داشتید سخن می گفتم تا
همه جهانیان بدانند ذخایر ورزشی ما از ذخایر بانک مرکزی هم
با ارزش تر است .همه باید از این بزرگان قدرشناسی کنیم و
هر کسی این کار را نکند ،کفر نعمت کرده است .باید این پیام
را منتقل کنیم ورزش ایران همیشه حیات داشته است .روزی
را شاهد خواهیم بود تندیس و کتاب تاریخ شفاهی همه این
بزرگان جمع رونمایی می شود .ایوبی دبیر کل یونسکو در این
مراسم گفت :اگر انسانهای فرهیخته و باتجربه در هر جایی
باشند برکات زیادی نصیب کشور خواهد شد .تاریخ شفاهی به
ظاهر کار آسان اما کار دشواری است .بیرون کشیدن تاریخ از
دل پیشکسوتان کار راحتی نیست .کسانی که این کار را انجام
میدهند باید از زوایای مختلف با افراد به گفتوگو بنشینند.

بازتاب
«مدیر امور حقوقی فدراسیون فوتبال»:

ویلموتس  ۳۲میلیارد تومان دیگر
روی دست فوتبال ایران گذاشت!

مدیر امور حقوقی فدراسیون فوتبال میگوید این فدراسیون به
خاطر قرارداد مارک ویلموتس  ۳۲میلیارد تومان به سازمان امور
مالیاتی بدهکار است« .آرش فرهادی» در خصوص موضوعات
مطرح شده درباره هزینه های پرونده مارک ویلموتس گفت :مهم
ترین اثر این قرارداد در صورت های مالی و ترازنامه فدراسیون
فوتبال می باشد که باعث زیان ده شدن فدراسیون و بحرانی
شدن شرایط مالی مجموعه فوتبال شده است.فرهادی تصریح
کرد :عالوه بر حکم صادره برای آقای ویلموتس ،حکم دستیاران
ایشان از سوی  CASو برگ تشخیص مالیات  ۳۲میلیارد تومانی
نیز به فدراسیون فوتبال ابالغ شده است و با وجود تالش دکتر
وثوق احمدی و تیم حقوقی همراه ایشان در کاهش میزان
محکومیت که شایسته قدردانی است ،پرداخت مبلغی حدود
چهار میلیون یورو برای فدراسیونی که ساختمانش را هم از
دست داده یک فاجعه محسوب میشود.
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مکث
مرثیهای برای فوتبالمان که انگار امید ندارد؛
نحسی این روزهای فوتبال ایران
» رسید
به «امید 

«تسنیم» نوشت« :با این وضعیت تا فرودگاه مهرآباد
هم نمیتوانیم برویم چه برسد به پاریس» این
اظهارنظر عجیب سرمربی تیم فوتبال امید ایران بعد از
شکست  4بر  2مقابل پرسپولیس در دیداری دوستانه
است .تیمی که خود را برای راهیابی به المپیک
 2024پاریس آماده میکند ،اما حاال توان حضور در
بازیهای کشورهای اسالمی در ترکیه را هم ندارد.
دلیل؛ عدم همکاری باشگاهها و نبود بازیکنان کافی
عنوان شده است.
در روزهایی که فوتبال ایران با بالتکلیفی فدراسیون،
برنامههایش برای تیم ملی بزرگساالن ،VAR ،مجوز
حرفهای و خیلی از مسائل مهم دیگر ،روی زمین مانده
است ،تیم امید آن نیز با تمام مصائبش روی مشکالت
قبلی تلنبار شده است .نحسی این روزهای فوتبال ایران
به اردوگاه تیم مهدی مهدویکیا نیز رسیده است ،بعد
از حذف از مسابقات قهرمانی زیر  23سال آسیا با یک
تدارک نهچندان مناسب ،حاال انصراف از مسابقاتی که
میتوانست حکم بازیهای دوستانه بینالمللی خوبی
را برای ما داشته باشد ،ناکامی دیگری را برای یکی
از مهمترین ردههای پایه فوتبال ایران رقم زده است.
امروز نیز بازی دوستانه با تیم پیکان به همان دلیل در
اختیار نداشتن بازیکنان لغو شده است.
از سویی دیگر جان المرز دستیار هلندی مهدویکیا
تیم را رها و به فیفا شکایت کرده است .باشگاهها
در فصل بدنسازی به تیم امید بازیکن نمیدهند و
خبری هم از فدراسیون نیست .تیم امید ،بدون یار
و یاور ،بیپشت و پناه و مغموم تنها مانده و شاید
در این وضعیت نباید از باز شدن چمدانهای سفر به
ترکیه خیلی تعجب کرد .روز و روزگار برای تیمی که
باید امی ِد فوتبال ایران باشد و روزهای روشنی را در
آینده رقم بزند ،سراسر سیاه است .البته این داستان
امروز و دیروز نیست ،سالهاست که تیم امید با هزار
امید و آرزو تشکیل میشود ،ولی در نهایت همان غصهِ
درد بیدرمان همیشگیاش ،افسوس میشود و جای
خالیمان را در المپیکها پر میکند.
در همه جای دنیا از این تیم با عنوان «تیم زیر 23
سال» و یا «تیم المپیک» یاد میشود .در ایران اما
ما آن را «امید» صدا میزنیم .نامی که در محتوا و
در عمل هیچ سنخیتی با وضع کنونی این تیم ندارد.
نمیدانیم در شرایط بغرنجی که فوتبال ایران با آن
دست و پنجه نرم میکند ،سروسامان گرفتن تیم
امید میتواند جزو اولویتها باشد یا خیر .اص ًال چه
معنی دارد در داغی تنور انتخابات فدراسیون فوتبال،
کسی حواسش به سردی تیم امید باشد؟ یا چرا در
کوران نقلوانتقاالت باید در ِد بیبازیکنی تیم امید را
بکشیم؟ وقتی باشگاهها در این دوره حساس با صرف
هزینههای چند  10میلیاردی بازیکنانشان را خارج
از فیفادی راهی اردوی تیم امید نمیکنند ،آیا باید
ً
اساسا با وضعیتی که
یقهشان را گرفت و یا اینکه
موجود است ما توقع بیجا داریم؟
با همه وجود اما فراموش نکنیم« ،امید»؛ رؤیای انسان
بیدار است ،انسان با «امید» زنده است و اگر این روحیه
بمیرد« ،مرگ» دیر یا زود سهم فوتبال ایران خواهد بود.
تیم فوتبال امید ایران امروز یک بار دیگر در آستانه
فروپاشی قرار دارد ،شاید باید منتظر باشیم ،بعد از سر
و سامان گرفتن فدراسیون فوتبال ،این تیم یکی از
اولویتهای رئیس بعدی باشد اما آیا در این صورت
همه چیز درست میشود و ما با شکست طلسم 48
ساله در المپیک حاضر میشویم؟ سالهاست که برای
صعود به المپیک به در بسته میخوریم ،برای برآورده
کردن این هدف ،به ارادهای قویتر از اینها نیاز است.
تیمی شانس المپیکی شدن دارد که از هر حاشیه و
چالشی به دور باشد و با یک برنامهریزی و سازماندهی
همهجانبه قدم به قدم به هدفش نزدیکتر شود.

مقصران آبروریزی وطنی در ورزش را بشناسیم؛

داستان جلد

«هالک ایرانی»؛ ابر قهرمان یا قارچ سمی!
فرهاد غالمعلی

پروپاگاندای رسانهای ،یکی از مهمترین و بزرگترین
مشکالتی است که کشورمان در چند دهه اخیر در
حوزههای مختلف بهویژه ورزش با آن درگیر بوده است
تا جایی که حتی بانیان اینگونه تبلیغات ،خود به آن
ایمان آورده و باعث شدند تا مخاطب زودباور ،فرسنگها از
واقعیت فاصله بگیرد.
سجاد غریبی نمونه بارز این پروپاگاندای رسانهای است؛
جوانکی بوشهری که به یمن دستکاریهای فتوشاپی،
صاحب شخصیت فیلمهای هالیودی یا همان هالک با
ورژن ایرانی شد و در ادامه سوار بر موج تبلیغات و با
رجزخوانیهای پیاپی ،همچون یک حباب بزرگ شد تا
نهایتا آوازهاش به فراتر از مرزهای ایران برسد.
اما با جدیشدن قضیه ،حاال میدان واقعیت پیشروی او
قرار داشت ،نه تبلیغات و پروپاگاندا؛ غریبی اولینبار در
لندن با مارتین فورد ،بازیگر انگلیسی فیلمهای هالیوود
و ورزشکار نهچندان مطرح دنیایرزمی رخبهرخ شد ،اما
کار حتی به مسابقه هم نکشید و هالک ایرانی در همان
رجزخوانی قبل از مبارزه ،با یک ضربه ،میدان را به حریف
واگذار کرد و به شکلی مفتضحانه نقش بر زمین شد .اما
هالک ایرانی به تازگی و برای دومینبار هم در دبی به
شکلی ناشیانه ،مقابل گوریل قزاقستانی کم آورد و در
همان راند نخست و در شرایطی که به جای مقابله با
حمالت حریف ،دنبال راه در رو بود ،به یکباره ناک اوت
شد؛ در حقیقت میتوان گفت که شکستی بدتر از این در
مبارزه رزمی برای یک ورزشکار قابلتصور نیست.
اما بهراستی کدام فرد یا افراد ،مسئول و پاسخگوی
اینگونه شکستها یا بهتر بگوئیم آبروریزیهای ورزشی
هستند؟! به اعتقاد نگارنده ،پیش از آنکه بخواهیم غریبی
و غریبیها را مقصر چنین اتفاقاتی جلوه دهیم ،باید

نوک پیکان انتقاد خود را به سمت رسانههای زردی نشانه
رویم که از ابتدا به زور تبلیغات ،چنین اسطورههای
پوشالی را پرورش و بهعنوان یک الگوی غیرمتعارف به
خورد مخاطب دادند .آیا واقعا سواد رسانهای در کشور
تا این حد نم کشیده که عدهای بدون تحقیق و صرفا با
اعتماد و اکتفاء به تصاویر فتوشاپی و شیرینکاریهایی
چون لهکردن پرتقال و خمکردن ماهیتابه و شکستن
استخوان! از وی یک ابر قهرمان خلق کنند؟!
بدونشک پیامد اینگونه تصویرسازیهای غلط،
چیزی جز پر کردن جیب مافیای شرطبندی و افزایش
بازدیدکنندگان صفحات شخصی متوهمانی چون سجاد
غریبی نیست؛ حتی به قیمت یک آبروریزی وطنی! در
این بین سئوالی مطرح است و اینکه امثال غریبیها با
چه قصد و نیتی آلت دست قرار گرفته و در تور چنین
تبلیغات کاذب و دهان پرکنی میافتند؟! پاسخ روشن
است :این افراد که در دنیای واقعی رزمی حرفی برای
گفتن ندارند و از طرفی عقده دیدهشدن را دارند ،از
طریق فضای مجازی و تکنیکهای منحصر به فرد آن،
درصدد برمیآیند تا ره صد ساله را یک شبه طی کرده
و بدونزحمت و ممارست ،از خود چهره یک ابرقهرمان
شکستناپذیر را به تصویر بکشند.
اما نکته قابلتوجه اینکه طی اینمدت کدام
متخصص ،روانشناس و جامعهشناس در حوزه ورزش،
درصدد تحقیق و تفحص در خصوص سابقه این فرد
برآمد و سعی کرد تا به قول معروف پته او را روی آب
بریزد تا یک جوان کمسنوسال اینطو راحت ،غرور و
آبروی یک ملت را بازیچه دست خود نکند! ایکاش
کسانی که امروز با سوزن انتقاد خود ،باد این قهرمان
بادکنکی را خالی کردند ،ماهها قبلتر به فکر افتاده و
به جای پوششدادن دلقکبازیهای این قهرمان سمی،
اندکی به خود زحمت میدادند تا از سوابق و تاریخچه
این فرد مطلع شوند که بیشک اگر چنین بود ،امروز
شاهد بروز اتفاقات تلخ اینچنینی که در نهایت به پای

سوژه

«رییس فدراسیون پزشکی ورزشی»:

حضور  ۳۰درصدی تماشاگران
در مســابقات ورزشی تصویب شد

در جلسه ای که مقارن روز گذشته در محل سالن جلسات فدراسیون پزشکی
ورزشی برگزار شد ،مقرر گردید پروتکلهای بهداشتی تدوین شده در رشتههای
ورزشی بهروزرسانی شود و تغییر کند .دکتر نوروزی -رییس فدراسیون پزشکی
ورزشی -با اشاره به اینکه رعایت پروتکلهای بهداشتی در دستورکار و در
اولویت قرار دارد ،عنوان کرد :الزامات مربوط به انجام تست  PCRپابرجاست و
در حال حاضر منع و محدودیتی خاص جدیدی نخواهیم داشت اما فعالیت
ها بر اساس پروتکلهای تدوین شده ،انجام میشود .در فصل جاری برگزاری
مسابقات ،حضور تماشاگران به میزان یک سوم خواهد بود هر چند که
متاسفانه برخی از مسابقات با تعداد بیشتری از تماشاگران برگزار شد که باید
در این زمینه به صورت جدی ورود کرد.
همچنین دکتر ماهر -معاون ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران -نیز
با بیان اینکه در حوزه قهرمانی با مشکل چندانی مواجه نیستیم و عموم
مشکالت به ورزشهای همگانی باز می گردد ،گفت :متاسفانه با عدم رعایت
مقابله با کرونا در برخی موارد روبرو هستیم و باید در این خصوص جدیتر
عمل کرد و اگر قرار است تصمیمی مبنی بر تغییر پروتکلهای ورزشی صورت
گیرد باید این تصمیم با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شود.
همچنین جوادی -مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران -با تاکید بر اینکه
باید سطح هشدارها و مراقبت ها را افزایش داد ،گفت :در عین حال نباید
چندان محدود کرد تا فعالیت های ورزشی ادامه یابند .ضمن تمکین کامل از
مصوبات باید شیوه نامه ها را به سمت هوشمندسازی پیش ببریم.

اعتبار ورزش ایران نوشته میشود ،نبودیم.
آنچه بدیهی است ،هالک ایرانی اولین و آخرین نمونه
از پدیده پروپاگاندای ورزشی در ایران نخواهد بود و در
صورت تکرار اشتباهات گذشته از سوی صاحبان تریبون
و همچنین غفلت دستگاههای نظارتی ،باز هم شاهد
ظهور قهرمانان پوشالی و شومنهای کاسب همچون
هالک فتوشاپی خواهیم بود .پس ضروری است از این
پس با دقت و وسواس بیشتری عملکرد این قبیل افراد
را زیر ذرهبین قرار داده و با تنگگردن عرصه ،مانع از قد
علم کردن و رشد قارچ گونه آنها
در فضای ورزش کشور شویم.

«ژوزه مورایس»:
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ساپینتو گفت «استقالل  -سپاهان»
جنگ خواهد بود

در هفته اول رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران استقالل باید در خانه به
مصاف تیم فوتبال سپاهان برود .این دیدار تقابل دو سرمربی پرتغالی خواهد
بود« .ژوزه مورایس» -سرمربی سپاهان -گفت« :به طور اتفاقی ساپینتو را در
رستورانی مالقات کردم و او به من گفت که در بازی اول جنگ خواهد بود.
(استقالل-سپاهان) از شناختی که در ایران پیدا کرده بسیار راضی هستم .برای
حضور در ایران مایل نبودم چون این کشور را نمیشناختم و مطمئن نبودم.
اما برای دیدن به ایران رفتم و از آنچه دیدم و احساس کردم بدم نیامد .من
در اصفهان ،پایتخت سابق ایران هستم .االن پایتخت ایران شهر تهران است.
اصفهان دومین شهر است ولی دوبرابر لیسبون جمعیت دارد .اصفهان شهر
بزرگی است و ترافیک زیادی دارد .البته در اینجا خیابانها قشنگ است که
یک طرفش درخت است و در طرف دیگر یک معماری فوقالعاده و باستانی
وجود دارد.
این مربی همچنین از کیفیت بازیکنان سپاهان شگفت زده شد و گفت:
«بازیکنان با کیفیت زیادی در تیم هستند .بازیکنان من از نظر فنی پیشرفته
و به خوبی تاکتیک را می فهمند .آنها کنجکاو هستند و با وجود خالءهایی که
دارند ،توانایی یادگیری باالیی دارند .البته مردم ایران خیلی فوتبالی هستند.
آنها با فوتبال زندگی می کنند ».این مربی  ۵۶ساله پرتغالی پس از حضور در
اصفهان و دیدار از امکانات و زیرساختهایباشگاه سپاهان ،با انجام مذاکرات
با مدیرعامل و هیات مدیره این باشگاه در نهایت با عقد قراردادی سه ساله
هدایت تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان را بر عهده گرفت.

