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دنیای هـــوادار یاد و خاطره شـــهدا بویـــژه «علیرضا رحمانی»
از لشـــکر ۱۰سیدالشـــهداء علیهالســـام کـــه بـــه
مقـــام شـــامخ شـــهادت نائـــل گشـــت را گرامـــی مـــیدارد

گزارش
«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

بازگشت کیروش را
حکم
تاج،
ِ
ِ
میگیرد؟

مریم ولی زاده

«داود پرهیزکار» -سرپرست دبیرکلی فدراسیون -صبح روز
گذشته با ارسال دعوتنامه به اعضای هیئت رییسه
خواستار تشکیل جلسه فوری برای صبح امروز -سهشنبه
پانزدهم شهریور ماه -شد .هر چند هنوز هم دستور
اینجلسه مشخص نشده اما میتوان حدس زد که،
تصمیمگیری در مورد شرایط تیمملی بزرگساالن از اولویت
برخوردار است.
به گزارش دنیای هوادار؛ با وجود اینکه «مهدی محمدنبی»
نایب رئیس فدراسیون فوتبال -مذاکره با «کارلوسکیروش» را تکذیب کرده اما قرار است فردا اعضای هیئت
رئیسه تشکیل جلسه دهند و درباره شرایط روز از جمله
موضوع مهم سرمربی تیم ملی صحبت کنند .بههرجهت،
آنطور که مشخص است ،جلسه امروز برای آیندهی
تیمملی فوتبال سرنوشتساز خواهد بود و یحتمل تکلیف
سرمربی تیمملی را مشخص خواهد کرد.
آیندهی نیمکت تیمملی در آستانه جام جهانی قطر در
اساس اعالمِ
شرایطی امروز مشخص خواهد شد که ،بر ِ
برخی از رسانهها ،در روزهای گذشته« ،مهدی تاج» از
طریق واتسآپ با کارلوس کیروش -سرمربی موفق و
اسبق تیمملی -صحبت کرده و شرایط این مربی را جویا
شده است و حتی یک روزنامه دولتی مدعی شده ،در
تماس تصویری تاج با کارلوس کیروش ،نه تنها توافقات
نهایی صورت گرفته بلکه درباره عدد و رقم این قرارداد هم
بحث شده است .طبق این گزارش ،قرارداد جدید فدراسیون
فوتبال ایران با کیروش به ارزش  ۹۰۰هزار دالر خواهد بود.
بههرجهت ،باید منتظر ماند و دید نتیجه جلسهی مهمِ
امروز فدراسیون فوتبال چه خواهد شد ،آیا اعضای هیئت
رئیس جدید فدراسیون ،به
رییسه ،سرانجام همسو با ِ
بازگشتِ کارلوس کیروش رای خواهند داد یا دراگان
اسکوچیچ در تیمملی فوتبال ماندگار خواهد شد.
خبر اول
«جانشین فرمانده کل انتظامی» خبر داد؛

راه اندازی گشت

مقابله با زورگیری
سردار «قاسم رضایی» -جانشین فرمانده کل انتظامی-
در قرارگاه مرکزی مقابله با جرایم خشن از طرح های
ویژه پلیس برای تشدید اقدامات مقابله ای با مجرمان
سابقه دار و جرایم خشن خبر داد و گفت :به منظور
تشدید مقابله با مجرمان جرایم خشن ،سازوکارهای
جدید ،ضربتی ،فوریتی و موثر را پیش بینی کردهایم و
به زودی زود شاهد فعالیت گشتهای ویژه پلیس در
برخورد با مجرمان جرایم خشن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در برخورد با مجرمان جرایم خشن
و زورگیری تعارف و پاس کاری نداریم ،اظهارکرد:
با برگزاری چنین جلساتی به دنبال مصوبه نویسی
نیستیم و معتقدیم که باید برای مقابله با جرایم خشن
از جمله زورگیری ،سرقت به عنف و ایجاد رعب در
جامعه حتما عمل انقالبی ،ضربتی و ویژه انجام دهیم.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تاکید کرد :در
برخورد با مجرمان جرایم خشن و زورگیری ،تعارف
نداریم و برای انجام وظایف ذاتی ،قانونی و انسانی
مان معطل عملکرد و ایفای نقش سایر سازمانهای
مسئول در این حوزه نمیمانیم هر چند که الزم است
همه دستگاههای مسئول برای تشدید مقابله با جرایم
خشن پای کار بیایند.

«رئیس دیوان عدالت اداری» پاسخ داد؛

خبر
نقل قول

کمیسیون ماده  ۱۰۰برچیده خواهد شد؟
ت االسالم «حکمتعلی مظفری» -رئیس دیوان
حج 
عدالت اداری -با اشاره به پروندههای حوزه مدیریت
شهری اظهار کرد :این پرونده ها مربوط به ماده  ۱۰۰و یا
مربوط به دعاوی طرح شده علیه شهرداری است .برخی
دیگر از این پرونده ها مبنی بر الزام صدور پروانه و یا
تملک آن است که در برخی از آنها شهرداران ،طرحهای
تصویب شده شهرداری را تملک نکردهاند .در مجموعه
پرونده های حوزه مدیریت شهری در دیوان عدالت اداری
صادر شده و در حال اجرا است ۱۵۰۰ .پرونده مربوط به
کل کشور است.
وی با بیان اینکه اجرای رایهای صادر شده در دیوان
عدالت اداری در حوزه کمیسیون ماده  ۱۰۰به استان و یا
شهرستان مربوطه ارجاع می شود ،باید در آنجا اجرا شود،
اما بخش عمدهای از این پروندهها بالاقدام و بالاجرا
در شهرداریها باقی مانده است .هر ساله پروندههای
مربوط به حوزه شهری در این دیوان بین  ۱۰الی  ۱۵درصد
رشد داشته ،سال گذشته حدود  ۲۰هزار پرونده در دیوان
عدالت اداری وارد و مورد بررسی قرار گرفته است.
ت االسالم مظفری با اشاره به طرح اصالح ماده ۱۰۰
حج 
در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :به استناد
پروندههایی که رأی آنها صادر شده ،بنا به دالیل درست
و یا غلط امکان اجرای احکام دیوان عدالت اداری وجود
ندارد .وی افزود که تمامی مسئولین دستاندرکار در
مدیریت شهری به ویژه شهرداران نیز به این موضوع
اذعان دارند.
وی در پاسخ به این مسئله که وقتی ساختمانی ۱۵
طبقهای که سه طبقه اضافه بنا دارد ،نمیتوان حکم
تخریب بنای غیرمجاز را اجرا کرد .این وضعیت (عدم
اجرای احکام دیوان عدالت اداری) تا چه زمانی باید ادامه
پیدا کند ،گفت :دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع
تخصصی به صورت دائم با مقوله عدم اجرای احکام
صادره مواجه است .از همین رو طرحی به عنوان طرح
اصالح ماده  ۱۰۰قانون شهرداریها را سالیان گذشته به
مجلس ارائه کرد که براساس این طرح ،این کمیسیون
برچیده میشود و دیگر کمیسیونی با این عنوان وجود
نخواهد داشت و هرگونه تخطی در پروانه ،بدون نیاز به
صدور حکم ،ملزم تخریب است.
تمامی افراد با این اصالحیه متوجه خواهند شد که
هزینه تخلف سنگین است و هر زمان که دستگاههای
مربوطه متوجه تخلف شوند ،بدون نیاز به برگزاری

کمیسیون ماده  ۱۰۰و تشریفات آن میتوانند حکم را
اجرا کنند.رئیس دیوان عدالت اداری در توضیح دالیل
وقوع تخلف در ساخت و سازها بیان کرد :اکنون هزینه
تخلف به صرفه است .به طور مثال؛ در یک ساختمان،
سازنده هزار متر تخلف میکند که این هزار متر۱۰ ،
میلیارد تومان برای شخص متخلف ارزش افزوده دارد
که حداقل  ۲میلیارد تومان جریمه میشود .این تخلف
برای سازنده به صرفه است .همچنین تخلفاتی که در
برخی از برجها صورت میگیرد برای متخلف مقرون
به صرفه است .همچنین از طرفی شهرداران ،با کمبود
بودجه مواجه هستند و این دیدگاه وجود دارد که برخی
از مدیران شهری از تخلفها چشمپوشی میکنند تا به
جریمه برسند.این دو علت عمده دالیل وقوع تخلف در
حوزه مدیریت شهری است.
این مقام قضائی در توضیح طرح اصالح کمیسیون ماده
 ۱۰۰گفت :یکی دیگر از نکاتی که در این اصالحیه وجود
دارد ،مسئولیتپذیری سایر بخشها از جمله سازمان
نظام مهندسی است .در یک واحد مسکونی برخی افراد
هزینههای کالنی را به مالک تحمیل میکنند اما هیچگاه
حضور ندارند و اگر حضور دارند نیز تخلف را گزارش
نمیدهند .مهندس ناظر که بابت نظارت هزینه دریافت
میکند ،چرا در ساختمانهایی که تخلف صورت گرفته
نظارت نکرده و یا آن را گزارش نداده است .این مهندسین
باید مسئولیت کیفری داشته باشند و در قبال تخلفات

حمیط زیست

رفاه و تعاون

صورت گرفته پاسخگو باشند.
ت االسالم مظفری در پاسخ به این سؤال که برخی
حج 
از نهادها همانند سازمان جهاد کشاورزی کمبود بودجه
را علت اصلی عدم تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز
بیان میکنند ،گفت :اگر نهادی همانند شهرداری چنین
بهانهای را مطرح کند ،شاید منطقی و معقول باشد اما
تاکنون آقایان شهردار نیز چنین ادعایی نکردهاند ،اما
در حوزه تغییر کاربری اراضی ،وزارت جهاد و سازمان
امور اراضی و بخشهای دیگر که مسئولیت دارند ،باید
با پیگیری از مجلس شورای اسالمی بودجه الزم را
تأمین کنند .در جلسات مشترکی که در مجلس برگزار
شد ،قانونگذاران بیان کردند که این ادعا درست نیست.
بهانه کمبود بودجه را از هیچ دستگاهی نمیپذیریم
و رأیهایی که در دیوان عدالت اداری صادر میشود،
الزام قانونی است و باید اجرا شود .اینکه گفته میشود
بودجه کافی وجود ندارد بهانه قانونی نیست و راهکار
قانونی دارد و میتوان با پیگیری از مجلس و دولت
اعتبار و بودجه الزم را تأمین کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت :برخی از رأیهای این
دیوان پس از  ۵الی  ۱۰سال همچنان اجرا نشده است .اگر
یک نهادی مطرح میکند که بودجه الزم را ندارد ،میتواند
برای سال بعد آن کمبود را تأمین کند اما اینکه سالیان
سال برخی از رأیهای دیوان عدالت اداری اجرا نمیشود،
چه معنی را در پی دارد.

«معاون سازمان حفاظت محیط زیست» پاسخ داد؛

طی اطالعی ه صندوق بازنشستگی کشوری اعالم شد؛

واقعیت دارد؟

بازنشستگان چه بود؟

سرو گوشت گراز در تهران

در روزهای گذشته یک خبرگزاری از شیوع گراز خواری و سرو گوشت گراز
در رستورانهای تهران خبر داده بود؛ و با مصاحبه با یکی از رستوران داران
مدعی فروش گوشت گراز با قیمت هر کیلو  ۶۰هزار تومان شد« .حسن
اکبری» -معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت
محیط زیست -گفت :گاهی اوقات به صورت انگشت شمار در رستورانها
تخلفاتی از قبیل خرید و فروش گوشت حیوانات حیات وحش صورت
می گیرد و نمی توان آن را انکار کرد ،اما بعضی از این اخبار مانند سرو
گوشت گراز به صورت وسیع در رستوران ها شایعه است .یگان حفاظت
سازمان محیط زیست توسط محیطبانان در فضای حقیقی و با کمک
پلیس فتا در فضای مجازی کار حفاظت را انجام می دهد و از محیط
زیست کشور حفاظت می کند ،گاهی اوقات تصاویری در فضای مجازی
از حیوان آزاری منتشر می شود که یگان حفاظت سازمان محیط زیست،
بالفاصله با شناسایی افراد متخلف با آنها برخورد خواهد کرد.

ماجرای کاهش حقوق برخی از
اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی اطالعیه اعالم کرد
که بنا بر مصوبات شورای پول و اعتبار ،وصول کارمزد ساالنه وامهای
قرضالحسنه متفاوت از تسهیالت عادی بوده و باید درماه اول و اولین
توپنجم از گیرنده تسهیالت،
ماه سالهای آتی شامل ماه سیزدهم و بیس 
دریافت شود .بر همین اساس ،صندوق بازنشستگی کشوری به منظور
رفاه بازنشستگان ،کارمزد ساالنه را در مبلغ اقساط ماهانه تقسیط کرده
و طی  36ماه از حقوق و مزایای دریافتکنندگان وام کسر و به بانک
صادرات واریز کرده که در نتیجه ،این امر باعث افزایش مبلغ به میزان
 5هزار و  800تومان نسبت به اقساط قبلی شده است .بدیهی است
که در حال حاضر محاسبه اقساط ماهانه مرداد ماه  1401برای تمام
تسهیالت  12میلیون تومانی ،وفق ضوابط قانونی فوقالذکر اصالح شده
و اقساط بازپرداخت اصالح و با احتساب تقسیط کارمزد ساالنه از حقوق
بازنشستگان تا تسویه کامل ماهانه کسر خواهد شد.

اجتماعی
ذره ی ن
ب�

حجتاالسالم علیرضا علیپور
رئیس کمیته صیانت و ارزیایب سازمان لیگ فوتبال

تپش دیدار حق به تعظیم ایستاد و آسمانی شد،
با خبر شدیم قلب مهربان و رئوف فرزند دلبندتان در ِ
ضمنعرضتسلیت،برایبازماندگانصبروشکیباییوغفرانواسعهالهیبرایآنمرحوممسئلتمینماییم.
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مدیرمسئول و تحریریه روزنامههای دنیایهوادار و صبحمیهن و پایگاههای خبری دیواننیوز ،هوادارینیوز و قرن۱۵

نسل جدید پول در ایران؛
صفر تا ص ِد ِ

سارا نصرتی

ارزهای دیجیتال طی چند سال گذشته و با
باالتر رفتن ارزش رمز ارزهایی مثل بیتکوین،
مورد توجه بسیاری قرار گرفتهاند .البته رمز
ارزها تنها یکی از انواع ارزهای دیجیتال
هستند .ارز مجازی و ارز مجازی بانکمرکزی،
دو نوع دیگر از ایننوع ارزها بهحساب
میآیند .اکنون بهنظر میرسد اینارزها بیشتر
از گذشته مورد توجه مقامات دولتی در
سراسر جهان از جمله ایران ،قرار گرفتهاند.
به زودی قرار است شاهد اجراییشدن طرح
لایر دیجیتال در کشور باشیم .با انتشار پول
دیجیتال ،زمینه کاهش تقاضا برای پول نقد
فراهم میشود .از طرفی انتشار این پول
میتواند تضمین کند که پول دولتی همچنان
نقش خود را در تقویت اعتماد در پرداختها
ایفا میکند .پول دیجیتال با تسهیل دسترسی
به پرداختها و کاهش هزینههای تراکنش
میتواند تخصیص سرمایه را بهبود بخشد.
همچنین با کاهش قدرت بازاری بانکها،
زمینه تقویت رقابت در بازارهای تامین مالی
بانکها را فراهم میکند.
بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز
با هدف بسترسازی برای توسعه اقتصاد
دیجیتال در کشور اقدام به توسعه لایر
دیجیتال میکند .پول دیجیتال بانکمرکزی
ایران که لایر دیجیتال نامیده میشود ،تحت
عنوان شکل دیجیتال اسکناس و در چارچوب
قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت کلیه
ضوابط ناظر بر انتشار اسکناس منتشر
میشود .لایر دیجیتال بانک مرکزی پس از
طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای الزم ،در
حجم مشخصی توسط بانک مرکزی تولید و
در اختیار هیات نظارت بر اندوخته اسکناس،
قرار خواهد گرفت .بر اساس گفتهها ،هدف
از طراحی رمز لایر ،هوشمندسازی لایر کشور
است .لایر دیجیتال تولید شده پس از تامین
پشتوانههای الزم توسط بانک مرکزی و ارائه
به آن هیات ،منتشر شده و از این مرحله به
بعد ،هر واحد لایر دیجیتال ،بدهی مستقیم
بانک مرکزی به دارنده آن تلقی میشود .لایر
دیجیتال منتشرشده عینا لایر جاری کشور
بوده و همواره هر واحد از آن معادل یک لایر
ارزش خواهد داشت .پس از انجام عملیات
انتشار ،رمز لایر عمال در کیف لایر دیجیتال
بانک مرکزی قرار گرفته و آماده توزیع بین
بانکهای متقاضی خواهد بود .مکانیزم
توزیع لایر دیجیتال به بانکها ،مشابه توزیع
اسکناس بین آنها است.
بانکمرکزی هدف از تهیه سند لایر دیجیتال
را ایجاد بستری بهمنظور تبیین اهداف ،ابعاد،

«ریا ل ِ دیجیتال» چیست؟
تهدیدها و فرصتهای توسعه لایر دیجیتال
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ذکر کرده
است .همچنین عنوان شده است که این سند
سعی دارد تا با مرور ابعاد مختلف مسئله،
دورنمای مناسبی از مختصات لایر دیجیتال
بانک مرکزی برای ذینفعان موضوع ترسیم
نماید .ارز دیجیتال بانک مرکزی ()CBDC
ایران نسخه الکترونیکی لایر و صرفا جایگزین
اسکناسهایی است که مردم در حال حاضر
استفاده میکنند .لایر دیجیتال برخالف رمز
ارزها قابلاستخراج نیست و میزان عرضه آن
را بانکمرکزی تنظیم میکند .بانک مرکزی
تصریح میکند که فقط همین نهاد اختیار
عرضه لایر دیجیتال را دارد و تنها مسئول
تصمیمگیرنده در مورد میزان عرضه آن خواهد
بود .اگرچه در سند لایر دیجیتال و اظهارات
مسئوالن این ارز با رمز ارزها مقایسه شده و
عنوان شده است که لایر دیجیتال همچون
بیتکوین از فناوری دفتر کل توزیعشده
( )DLTبهره میبرد ،ساختار فنی پول دیجیتال
بانک مرکزی با ارزهای دیجیتال متفاوت
است و برخالف ارزهای دیجیتال که تحت
کنترل نهاد مرکزی نیستند ،پایگاه داده و
زیرساختهای لایر دیجیتال زیر نظر مستقیم
بانکمرکزی قرار دارد.
براساس پیشنویس لایر دیجیتال ،کاربران
برای انجام تراکنش ابتدا باید احراز هویت
شوند و کیف لایر دیجیتال خود را فعال
کنند .احراز هویت افراد برای استفاده از لایر
دیجیتال از جمله موضوعهایی است که
مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است .این
بدان معنا است که پول ،کیف پول دیجیتال
و تراکنش و فعالیتهای افراد را نهادهای
حکومتی میتوانند رصد کنند .در سند
منتشرشده بهطور شفاف و واضح به موارد
دسترسی بانک مرکزی اشاره نشده است؛
اما عنوان شده است که مدیریت چرخه
عمر (تولید ،انتشار ،توزیع و امحاء)
لایر دیجیتال بر عهده بانک مرکزی
است .از این بخش میتوان دریافت
که بانک مرکزی امکان سوزاندن توکن
(نماد رمز

ارز) و مسدود سازی دسترسی افراد را دارد.
عالوه بر موضوع حریم خصوصی کاربران،
امنیت این بستر نیز هنوز در پارهای از ابهام
است .بانک مرکزی هنوز مشخص نکرده
است که امنیت کیف پول لایر دیجیتال و
همچنین پایگاه دادهای که اطالعات کاربران
در آن ثبت میشود ،از چه طریقی تامین
میشود و چه اقدامهایی برای حفظ تبادالت
اتخاذ شده است.
با این حال فعاالن حوزه رمز ارز درباره
انتقادهای زیادی مطرح میکنند .آنها
میگویند که اگر ارادهای برای ایجاد آن وجود
داشته است ،چرا آن را به فعاالن اقتصادی
و ذینفعان به طور شفاف اعالم نمیکنند؟
تشکلهایی داریم که هدفشان باال بردن
شفافیت مالی در کشور است .حداقل برنامه
بانک مرکزی برای دادن رمز ارز آنجا مطرح
شود تا فرصتها ،چالشها و تهدیدها
تبیین شود .هرچند نگرانیهایی وجود دارد
مبنی بر این که پشت ماجرا رانتی ایجاد
نشده باشد یا رمز ارز ملی تبدیل به چیزی
شبیه پیامرسانهای داخلی نشود و با صرف
میلیاردها تومان پول بیتالمال بابت آن در
نهایت هم خروجی فعلی را داشته باشند.
انتقاد دیگر فعاالن حوزه رمز ارزها به تولید
رمز پول بانک مرکزی ،نامشخص بودن کارایی
و نقش آن است .آنها بر این باورند که بانک
مرکزی باید درک درستی از این حوزه داشته
باشد .اولین چیزی که بانک مرکزی باید به
آن فکر کند این است که هدف لایر دیجیتالی
چیست و مشکالت این صنعت را مشخص
کند.

نقل قول
«سخنگوی وارت صنعت ،معدن و تجارت»:

ثبتنام قرعهکشی خودرو از  ۱۶شهریور ماه آغاز میشود
«امید قالیباف» در گفتوگو با «0ایسنا» ،ضمن
اعالم این خبر ،اظهار کرد :در سومین دوره
فروش خودروها بصورت یکپارچه و قرعهکشی،
حدود  ۶۰هزار خودرو عرضه خواهد شد که ۵۰
درصد ظرفیت قرعهکشی به طرح جوانی و ۲۰
درصد ظرفیت قرعهکشی به خودروهای فرسوده

(فراتر از  ۱۰درصد مندرج در قانون بودجه )۱۴۰۱
اختصاص خواهد یافت .برای اولین بار طی
سالهای اخیر خودرو هایما با ظرفیت آزاد و باال
(بگونهای بازار را اشباع میکند) در قالب فروش
فوقالعاده توسط ایران خودرو عرضه شده و در
حال حاضر نیز ظرفیت فروش وجود دارد.
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گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

جزئیات تعرفه واردات خودرو
اعالم شد

«سیدرضا فاطمی امین» -وزیر صنعت ،معدن و تجارت-
اظهار کرد :علت تصمیم گیری برای واردات خودرو این بود
که فضای کشور نشان می داد انحصار و حمایت بی حد و
حصر از تولید خودرو در کشور وجود دارد .نکته دوم این
بود که بازار تنظیم نیست و تولید و تقاضا اختالف دارد و
بازار دو قیمتی است و باعث شده خودرو تبدیل به کاالی
سرمایهای شود .دلیل سوم هم نبود خودروی اقتصادی
با کیفیت در سبد شرکتها داخلی بود و عرضه محصول
جدید هم حداقل  ۱۸ماه زمان میبرد.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ وی با اشاره به اینکه با توجه
به همین مسائل آیین نامه تنظیم شده ،تصریح کرد :چون
چهار سال واردات ممنوع بوده و انباشتگی وجود داشت،
تنظیم آیین نامه بسیار حساس بود .یکی از نکات انتقال
فناوری است .همچنین هر خودرویی که وارد میشود،
باید خدمات پس از فروش داشته باشد ،اما به این معنی
نیست که واردکننده باید خدمات پس از فروش ایجاد کند،
اما میتواند با مجموعه خدمات پس از فروش هماهنگ
کند .پس این بند محدودیت نیست.
هیچ مذاکرهای با خودروسازان خارجی نکردیم
فاطمی امین در ادامه با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان
حاکمیت با هیچ شرکتی برای واردات مذاکره نکرده و
نمیکند ،گفت :موافق عرضه کاالها در بورس و شفافیت
عرضه هستیم .اولین عرضه با هماهنگی صمت نبود و به
همین دلیل مخالف بودیم ،اما بعدا اعالم کردیم با وجود
اینکه بورس بیشتر برای کاالهای پایه است ،از این سازکار
استفاده شود ،چون نرخها را کم میکند.
واگذاری سهام خودروسازان ،به زودی
وی در پاسخ به سوالی درباره واگذاری سهام خودروسازان نیز
گفت :مراحل واگذاری سهام خودروسازان تدوین شده و قرار
است اول شرکتهای زیر مجموعه سایپا و ایران خودرو عرضه
شود که به زودی هم عرضه میشود چون قیمت گذاری
تمام شده است .وزیر صمت درباره میزان واردات خودرو نیز
گفت :میزان واردات خودرو یک میلیارد یورو بعالوه واردات
از طریق سرمایه گذاری تعیین شده است .برای مثال افرادی
که میخواهند در ایران سرمایه گذاری کنند ،میتوانند به
جای آوردن ارز ،به کشور خودرو وارد کنند و آن را بفروشند،
اما لایر حاصل شده را نمیتوانند خارج کنند .پس بخش
قابل توجهی از کسری بازار برطرف میشود.
انعقاد  ۷۰۰میلیون دالر تفاهم نامه
خودرویی با روسیه
فاطمی امین با بیان اینکه وزارتخانه با شرکتهای روسیه
وارد مذاکره نمیشود و ارتباط بین خود شرکتها است،
اظهار کرد :در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه ،ایران بعد از
روسیه بیشترین شرکت کننده بودند و  ۷۰۰میلیون دالر
هم تفاهم نامه بین شرکتهای داخلی و خارجی امضا
شده است.
جزئیات تعرفه خودرو
این مقام مسئول درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت:
تعرفه واردات خودرو شناور است ،چون ممکن بود بخاطر
نامتوازن بودن عرضه و تقاضا ،تعیین عدد ثابت برای
تعرفه ،برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند ،بنابراین
قرار شد برای از بین بردن رانت ،به جای سود بازرگانی،
میزان سود واردکننده تعیین شود.
به فکر واردات لوازم خانگی نیستیم ،دنبال
صادرات هستیم
بنا به گزارش «ایسنا»؛ وزیر صمت در ادامه با اشاره به رشد
تولید  ۱۷درصدی لوازم خانگی در پنج ماهه امسال ،اظهار
کرد :برنامهای برای واردات لوازم خانگی نداریم ،بلکه برنامه
برای صادرات داریم .در این راستا در چند کشور از جمله
روسیه ،عمان و ارمنستان برای سرمایهگذاری مشترک
صحبت شده و قرار است قطعه و فناوری ارسال و کاالی
نهایی تولید شود.
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آسانسور ادارات دولیت در الربز پلمب شد
«محمد حسین طاهری» -مدیرکل استاندارد البرز -گفت :در راستای حفظ ایمنی و سالمت شهروندان تاکنون تعداد چهار آسانسور
غیر استاندارد مراکز دولتی به دلیل عدم استاندارد سازی پلمب شد .از ابتدای سال  ۱۴۰۱تاکنون تعداد  ۱۷۸۶بازرسی از آسانسورهای
استان توسط بازرسان تحت پوشش این اداره کل انجام گرفته است که منجر به صدور  ۱۰۱۹تاییدیه ایمنی آسانسور شده است.

گزارش
«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

در دیدار استاندار با نمایندگان
بخش تعاون ،کارگری و

کارفرمایی البرز چه گذشت؟
نماینده عالی دولت در استان البرز در آخرین روز از
هفته تعاون در دیدار با نمایندگان بخش تعاون،
کارگری و کارفرمایی بر مشارکت تعاونیها در تولید
مسکن استاندارد در طرح نهضت ملی مسکن تاکید
کرد و گفت :تعاونی ها به کمک نهضت ملی مسکن
بیایند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا،
«مجتبی عبداللهی» در دیدار با نمایندگان بخش
تعاون کارگری و کارفرمایی که در ادامه دیدارهای
هفته دولت در سالن جلسات استانداری البرز برگزار
شد ،با اشاره به ظرفیت و کارکردهای بخش تعاون
در تولید مسکن و همچنین اهتمام به فعالیت در
بخش صادرات گفت :در هشتمین مرحله از اجرای
طرح نهضت ملی مسکن و تولید مسکن مورد نیاز
خانوار نباید از ظرفیت های بی بدیل بخش تعاون
در ساخت و تولید مسکن مورد نیاز خانوار غافل شد.
وی افزود :با توجه به تغییرات اخیر قوانین مربوط
به ثبت نام نهضت ملی مسکن ،پیش بینی می شود
ثبت درخواست های عمومی نسبت به مشارکت در
نهضت ملی مسکن افزایش یابد و این فرصت خوبی
برای استفاده از تجربیات و توانمندی های بخش
تعاون است.
استاندار با اشاره به نیاز توجه به بافت های فرسوده،
اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت :تعاونی ها به
عنوان بخش خصوصی و مردمی نسبت به استفاده
از فرصت های موجود ورود کنند .هدف ما این است
که بخش خصوصی و مردمی در استفاده از این
بخش مشارکت بیشتری در قرارگاه مسکن استان
داشته باشد.
نماینده عالی دولت در استان البرز در ادامه
خاطرنشان کرد :تعاونی ها به عنوان تشکل
های مردمی در بخش تامین منابع و صادرات به
کشورهای همسایه بیشتر فعال شوند و نقش هیئت
های مدیره و مدیران عامل همانند دیگر شرکتهای
سهامی خاص و مسئولیت محدود و مشارکت
سهامداران در تصمیمگیری و تصمیمسازی های
مربوط به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی شرکت
های تعاونی قابل توجه است.
در این جلسه مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
استان نیز با تشکر از حمایت های استاندار و تالش
های نمایندگان بخش کارگری ،کارفرمایی و مجموعه
تشکلهای تعاونی های استان با ارائه گزارشی از
عملکرد هفته تعاون ،بر ساماندهی و حل مشکالت
تعاونیها در سال جاری تاکید کرد.
«عبداهلل دارایی» در ادامه خاطر نشان شد :هم
اکنون بیش از  ۱۰۰۰تعاونی فعال در استان البرز در
بخشهای مصرف ،مسکن و خدمات فعالیت دارند،
امروز شاهد افتتاح و بهره برداری از پروژه ۲۷۶
واحدی مسکن شرکت تعاونی استاندارد با حضور
استاندار محترم البرز بودیم ،این پروژه میتواند به
عنوان نمونه عملی برای پروژه های نهضت ملی
مسکن در استان محسوب شود.

البـــرز
حوادث و انتظایم

«رییس پلیس فتا استان»:

سرهنگ «رسول جلیلیان» -رییس پلیس فتا
فرماندهی انتظامی البرز -روز گذشته در گفت و
گویی اعالم کرد :سامانه سماح تنها مرجع رسمی
برای ثبت نام زایران اربعین و کاربران برای ثبت نام
فقط از طریق این سامانه اقدام کنند .زائران برای
ثبت نام به دفاتر مجازو مورد تایید سازمان حج و
زیارت و یا از طریق سامانه سماح به آدرس samah.
 haj.irمراجعه کرده و از ارائه مدارک هویتی ازقبیل
گذرنامه به افراد غیرمسئول خودداری کرده یا اسکن
آن در سایتهای غیرمجاز ارسال نشود.
رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی البرز اضافه
کرد :با توجه به نزدیک شدن به اربعین حسینی،
فعالیت سایت های جعلی یکی ازمهمترین شگرد
های مجرمانه ای است که در این ایام صورت می
گیرد و عدم آگاهی برخی کاربران ،فرصت جدیدی را
برای مجرمان فراهم خواهد کرد.
کاربران هنگام پرداخت هزینه به صورت اینترنتی،
نکات ایمنی را رعایت و حتی االمکان از مکان
های مورد اعتماد برای ثبت نام و پرداخت های
اینترنتی استفاده کنند.سرهنگ جلیلیان :مجرمان
با طراحی سایت های شبیه سایت های اصلی
که درگاه های بانکی جعلی نیز دارد اقدام به
سرقت اطالعات کارت بانکی افراد کرده و برای
اخذ اطالعات حساب شهروندان مثل رمز عبور
و اطالعات بانکی ،کاربران را به صفحات جعلی
موسوم به فیشینگ می کشانند .کاربران در صورت
اطالع از اینگونه موارد بالفاصله مراتب را از طریق

تماس با شماره تلفن  ۰۹۶۳۸۰به مرکز فوریتهای
سایبری پلیس فتا اعالم کنند.بنا به گزارش «ایرنا»؛
اداره کل حج و زیارت استان البرز نیز پیش تر اعالم

کرد :تاکنون  ۶۸هزار و  ۹۴۰نفر از البرزی ها برای
حضور در همایش پیاده روی اربعین حسینی در
سامانه سماح نام نویسی کرده اند.

حقوق و قضا

پلیس

جامعه

«دادستان عمومی و انقالب مرکز استان»:

«فرمانده انتظامی شهرستان فردیس»:

«مدیر بهزیستی شهرستان کرج» خبر داد؛

جلوگیری از تغییر کاربری

کالهبردار ارزهای دیجیتال

جمع آوری  ۲۵۰معتاد

«حسن مددی» -دادستان عمومی و انقالب
مرکز اســتان البرز -با اشــاره به اجرای تبصره ۲
مــاده  ۱۰قانون حفظ کاربــری اراضی زراعی و
باغها در آسارا در مرحله پیش از تغییر کاربری
غیرمجــاز گفــت :از تغییر کاربــری غیرمجاز
در روســتای «نوجان» واقع در بخش «آســارا»
کرج به وسعت پنج هکتار جلوگیری شد .این
عملیات جلوگیری از تغییر کاربری در روستای
«نوجان» واقع در بخش « آسارا» انجام و حدود
پنــج هکتــار از اراضی زراعی بــه ارزش پنجاه
میلیارد تومــان در حال اعاده به وضع ســابق
است.دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان
البرز با تاکید بر ادامه روند عملیات آزادســازی
طی هفته های آتی اضافه کرد :در این عملیات
بیــش از ۲۰مورد تفکیک و قطعــه بندی۲۳ ،
مورد دیوار کشــی به مساحت ۳۴۵۰متر مربع،
سه مورد بنا و سایبان به مساحت  ۲۰۰مترمربع،
 ۹مورد محوطه ســازی ،جدول گذاری ،و شن
ریزی به مســاحت  ۵۰۰۰مترمربع ،شش مورد
دپوی مصالح به مساحت ۱۰۰۰مترمربع ،هفت
مــورد ایجــاد راه بین مزارع و جاده کشــی به
مساحت ۸۵۰۰مترمربع۲ ،مورد استخر و ذخیره
آب غیر کشــاورزی به مســاحت ۱۲۰مترمربع،
یــک مورد گودبــرداری جهت فوندانســیون و
استخر به مساحت ۱۰۰۰مترمربع۲ ،مورد آالچیق
و پارکینگ به مســاحت ۵۰مترمربع در دستور
کار جهت اعمال قانون قرار دارد.

روز گذشته  14-شهریور ماه -سرهنگ «کامران
ملکی» -فرمانده انتظامی شهرستان فردیس -در
گفت و گویــی گفت :فردی که با ایجاد صفحه
در شــبکه های مجازی و با دادن مشــاوره در
خریــد و فــروش ارز دیجیتــال از شــهروندان
فردیس کالهبرداری نموده و متواری شده بود،
با اقدامات فنی صورت گرفته توســط افسران
سایبری پلیس فتا فردیس دستگیرشد .در این
خصوص پرونده ای تشکیل و فرد دستگیر شده
به مراجع قضایی تحویل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فردیس در پایان
از شهروندان فردیس خواست به هیچ عنوان
بدون داشتن آگاهی درخصوص ر ارز های
دیجیتال سرمایه گذاری نکرده و به سودهای
باالیی که در تبلیغات برخی سایت های
خارجی و ایرانی دیده می شود ،توجه نکنند،
که همه این تبلیغات کالهبرداری پانزی
است .گفتنی است؛ کالهبرداری پانزی روشی
از کالهبرداری است که در آن با وعده هایی
مثل دادن سودهای نجومی و تضمینی،
سرمایه مردم را از دستشون در می آوردند به
این صورت که فرد کالهبردار با ساخت سایت
و یا موسسه یا شرکتی که هرگز هویت قانونی
ندارد ،با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سود
های چند برابر سرمایه و تضمینی مردم را
متقاعد می کند تا دارایی های خودشون رو
در اختیار آنها قرار دهند.

«علیرضا فتاح» -مدیر بهزیســتی شهرســتان
کرج -گفت :هدف از جمع آوری معتادین متجاهر
بازگرداندن مجدد آنها به جامعه اســت .طی چند
روز گذشته ،در پاسخ به درخواستهای مردمی و
اعتراض به تردد معتادان متجاهر در سطح کرج،
بر اساس دســتور نماینده دادستان با همکاری
پلیــس مبارزه با مــواد مخدر و اداره بهزیســتی
طرح جمع آوری معتادان متجاهر اجرا شد.مدیر
بهزیستی شهرستان کرج در پایان تصریح کرد :در
اجرای این طرح سه روزه ،در مجموع  ۲۵۰معتاد
متجاهــر از ســطح مناطق مختلــف کرج جمع
آوری و بــرای غربال بــه اردوگاه ماده  ۱۶منتقل
شــدند .این طرحها به صورت مداوم در ســطح
کرج با حضور نمایندگانی از دادســتانی ،پلیس
مواد مخدر و بهزیستی اجرا خواهد شد .هدف از
جمع آوری معتادین متجاهر نگهداری این افراد،
برگزاری کالس های آموزشــی مهارتها ،ارزیابی
پزشکی ،روانشناسی و ارائه خدمات مددکاری به
منظور بازتوانی این افــراد جهت بازگردان مجدد
آنها به جامعه است.شایان ذکر است؛ شهروندان
در صــورت روبــرو شــدن با همچنیــن مواردی
ســریعا با  ۱۱۰تماس برقرار کنند ،پلیس با اجرای
طرحهای جمع آوری معتادان متجاهر به بهبود
سالمت جسمی و روانی این افراد کمک خواهد
کرد .معتادان جمع آوری شــده پس از تشــکیل
پرونــده بــه مراکز بازپــروری و مراجــع قضائی
معرفی خواهند شد.

به ارزش  ۵۰میلیارد

سامانه سماح تنها مرجع رسمی
ثبت نام زائران اربعین است

در فردیس دستگیر شد

متجاهر در کرج

فرهنگی
ن
سی� و ت
تئا�

ژاپینها «برد پیت» را به صدر گیشه جهاین رساندند
فیلم «قطار سریعالسیر» با آغاز اکران در سینماهای ژاپن به صدر جدول هفتگی پرفروشترینهای گیشه جهانی سینما رسید.
این فیلم که بر اساس رمانی ژاپنی نوشته «کوتارو ایساکا» ساخته شده و ماجرای آن در قطار سریعالسیر بین کیوتو و توکیو
روی میدهد با آغاز اکران در سینماهای ژاپن در طول چهار روز به فروش  ۳میلیون دالری دست یافت و با احتساب فروش
 ۱۲.۲میلیون دالری در آمریکا و دیگر کشورها با مجموع  ۱۵.۲میلیون دالر ،در صدر گیشه هفتگی سینمای جهان جای گرفت.

ورایتی با نقلقولهای از حضور سینمای ایران در
جشنواره فیلم ونیز گزارش داده است ،مدیر این
رویداد اعالم کرده است که فیلم « بدون خرس
» جعفر پناهی سیاسی نیست و همچنین وحید
جلیلوند دیگر کارگردان ایرانی که با فیلم جدیدش
حضور دارد ،گفته است« :شب ،داخلی ،دیوار»
بازتابی از جامعه ایران نیست بلکه بهواقع پرترهای
از جهانیست که در آن زندگی میکنیم.
سینمای ایران پس از حضور قدرتمند در
جشنوارههایی چون برلین ،کن و کارلووی واری،
امسال با چهار فیلم در بخش رسمی شامل
دو فیلم در بخش مسابقه اصلی حضور دارد
و همچنین لیال حاتمی بازیگر فیلم «جدایی»
اصغر فرهادی یکی از اعضای هیات داوران
اصلی ونیز است.
«آلبرتو باربرا» رئیس جشنواره ونیز پیش از این
درباره حضور چشمگیر سینمای ایران در دوره
هفتاد و نهم این رویداد سینمایی گفته بود:
«تعداد باورنکردنی فیل م از فیلمسازان ایرانی
متقاضی حضور در جشنواره بودند که بخصوص
با پیچیدگیهای سیاسی و اجتماعی در ایران
و شرایط فیلمسازان قابل توجه است! بویژه با
توجه به رشد و تجدید سینمای ایران و همه
کارگردانان و فیلمنامهنویسان جدیدی که در حال
ظهور هستند .ولی ما به همه به یک اندازه توجه
میکنیم و انتخابهایی که انجام میدهیم ً
صرفا
زیباییشناختی است و نه سیاسی»« .باربرا» فیلم
«بدون خرس» جعفر پناهی را که در بخش رقابتی
حضور دارد و دو داستان موازی را در هم می آمیزد
که در آن عاشقان با موانع پنهانی مواجه می شوند
را بهترین فیلم این کارگردانی در یک دهه اخیر
توصیف کرده و خاطرنشان کرد که این یک فیلم
سیاسی نیست بلکه در واقع یک عاشقانه است».
وحید جلیلوند ،سینماگر ایرانی که امسال با فیلم
«شب ،داخلی ،دیوار» دیگر نماینده سینمای ایران
در بخش مسابقه اصلی است ،در گفتگوی کوتاهی
پیش از سفر به ونیز برای حضور در جشنواره به
«نیک ویوارلی» خبرنگار ورایتی میگوید«:رنجها،
توان قصهگویی بیشتری دارند .اگرچه وضعیت
دشوا ِر زندگی ،ماللآور است ،اما درامها غالبا در
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سینمای جهان

گزارش ورایتی از حضور سینمای ایران در ونیز؛

از اظهارات وحید جلیلوند تا واکنش
مدیر «ونیز» به فیلم جعفر پناهی

همین فضا شکل میگیرند .شاید در سایر کشورهای
غربی و یا در آمریکا ،هنرمندان میبایست در
جستجوی درام باشند اما در خاورمیانه ،درام
زندگی روزمره مردم است .جلیلوند که دو
بخشی از
ِ
فیلم اولش «چهارشنبه ۱۹ ،اردیبهشت» و «بدون
تاریخ ،بدون امضا» هر دو در بخش افقهای ونیز
رونمایی شدند ،درباره فیلم جدیدش «شب ،داخلی،
دیوار» توضیح میدهد« :این فیلم ،داستان مردی
کمبیناست که زندگیاش در مواجه با زنی متواری
تغییر میکند .لزوما این فیلم بازتابی از جامعه
ایران نیست بلکه بهواقع پرترهای از جهانیست که
در آن زندگی میکنیم».
هومن سیدی ،کارگردان که فیلم «جنگ جهانی
سوم» او در بخش افقهای ونیز نمایش داده
میشود نیز با فیلم جدیدش یک استعاره سیاسی
برای کشورش و فراتر از آن ساخته است« .جنگ

جشنواره

جهانی سوم» درباره یک کارگر روز مزد بی خانمان
در یک کارگاه ساختمانی به نام شکیب است .او به
صورت تصادفی برای بازی در فیلمی درباره جنایات
هیتلر در طول جنگ جهانی دوم استخدام میشود
که در آن کارش فیلمبرداری میشود .شکیب
در ادامه با فیلمسازانی ظالم رو به رو میشود و
نقشاش برای مخفی کردن عشق پنهانیاش (الدن)
به طرز غم انگیزی اشتباه از کار در میآید و موقعیت
جدید و فرصت بیتکرار پیش آمده برای او را ،با
تهدید رو به رو میکند .هومن سیدی در توضیح
فیلمش نوشته است« :جوامع تحت حاکمیت رژیم
های توتالیته مؤثرترین خالق آنارشیستها هستند.
من همیشه به این فکر کردهام که تا چه زمانی
میتواند ظلم و ستم در جهان وجود داشته باشد و
چه کسانی توسط حاکمان قدرتمند چنین جوامعی
درهم شکسته می شوند».

ساخته جدید دارن آرونوفسکی؛
«نهنگ» به جمع مدعیان
شیر طال پیوست

«هالیوود ریپورتر» نوشت :نمایش فیلم «نهنگ» ساخته جدید
«دارن آرونوفسکی» با نقشآفرینی چشمگیر «برندون فریزر» با
استقبال مخاطبان و منتقدان حاضر در جشنواره ونیز همراه شد.
«نهنگ» درام جدید ساخته «دارن آرونوفسکی» که با بازگشت
حرفهای «برندون فریزر» به بازیگری که چند سالی بود عمال از
پرده بزرگ سینما ناپدید شده بود همراه شد و نخستین نمایش
جهانی خود را در بخش مسابقه اصلی جشنواره ونیز تجربه کرد
و با واکنشهای بسیار مثبتی روبرو شد و پس از اولین نمایش
مطبوعاتی جمعیت حاضر به مدت هفت دقیقه ،فیلم را تشویق
کردند.بازی «فریزر» که در این فیلم در نقش یک مرد چاق مقابل
دوربین «آرونوفسکی» رفته نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته
است .داستان فیلم با اقتباس از نمایشنامه نوشته «ساموئل
دی هانتر» ساخته شده و درباره مردی به نام «چارلی» یک مرد
میانسال و معلم منزوی مبتال به مرض چاقی است که پس
از سالها بلعیدن غذا برای مقابله با عذاب وجدان و گناه ترک
خانوادهاش ،به وزن  ۲۷۲کیلوگرم ( ۶۰۰پوند) میرسد .چارلی در
تالش است رابطهاش را با دخترش اِله (با بازی سیدی سینک)
بهبود ببخشد«.فریزر» نام آشنای دهه  ۱۹۹۰و اوایل دهه ۲۰۰۰
سینما که سابقه بازی در فیلمهای «مومیایی»« ،جورج جنگل»
و «تصادف» را در کارنامه دارد و در فیلم جدید «قاتالن ماه
کامل» ساخته «مارتین اسکورسیزی» نیز حضور داشته در در
کنفرانس مطبوعاتی فیلم «نهنگ» در پاسخ به پرسشی درباره
این که آیا این فیلم نقطه بارگشت او به سینماست گفت« :فقط
تالش میکنم بمانم و مشتاقانه منتظر این هستم که چگونه
این فیلم تأثیر عمیقی بر همه میگذارد ،همانطور که روی من
گذاشته است»او همچنین شخصیت خود در فیلم «نهنگ»
را به عنوان نوری در فضای تاریک محصور و فردی با طنین
خاص در دنیای پر آشوب امروز توصیف کرد .هفتاد و نهمین
جشنواره فیلم ونیز در حالی به نیمه راه رسیده است که تاکنون
فیلمهای «تار» ساخته «تاد فیلد»« ،استخوانها و همه» از «لوکا
گوادانینو»« ،نهنگ» به کارگردانی «دارن آرونوفسکی» و فیلم
فرانسوی «آتن» از «رومن گاوراس» بیشترین توجهات را به خود
جلب کردهاند .هفتاد و نهمین جشنواره فیلم ونیز ،قدیمیترین
جشنواره سینمایی جهان ،از تاریخ  ۳۱آگوست تا  ۱۰سپتامبر
( ۹تا  ۱۹شهریور) در ایتالیا برگزار میشود.

انیمیشن

به کارگردانی و تهیهکنندگی رهام رسولی؛

از تولیدات امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛

«انگشــتر» به بخش رقابتی جشــنواره

 ۳انیمیشــن ایرانی در انیمیشــن

فیلم کوتاه انگشتر در ادامه حضور بینالمللی خود به بخش
مسابقه دوازدهمین دوره جشنواره ملی فیلم دانشجویی اروگوئه
معروف به «فناسیس» راه یافت« .فناسیس» مخفف «جشنواره
ملی فیلم دانشجویی» است.
این نهاد در سال  ۲۰۱۲با هدف جشنوارهای سینمایی ،ویژه
جوانان برای ارزش نهادن به خالقیت و تالش آنها در رقابتی
سالم ،تاسیس شد .هدف اصلی جشنواره تقویت هر چه بیشتر
آموزش جوانان است تا از طریق ساخت فیلم کوتاه ،ایدههای
خود را عینیت بخشیده به طوری که بتوان آنها را به روی پرده
نقره ای به نمایش درآورند .این جشنواره ،در ابتدا مورد تأیید
وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ و سپس مورد توجه وزارت
گردشگری و ورزش اروگوئه قرار گرفت و در سال  ٢٠١۵یونسکو،
اهداف آموزشی و فرهنگی جشنواره ملی دانشجویی «فناسیس»
اروگوئه تایید کرد.
فیلم کوتاه انگشتر که به اثرات مخرب جنگ و بازماندگان
آن میپردازد ،پیش از این جشنواره ،موفق شده بود نشان ویژه
شایستگی  Award of Meritرا در بخش بهترین فیلم کوتاه
بیستمین دوره جوایز جهانی  Accoladeدریافت کند.

سه پویانمایی از تولیدات امور سینمایی کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان به بخش مسابقه ششمین جشنواره
بینالمللی فیلمهای کمیک و انیمیشن «چانیارتون» یونان
راه یافت .جشنواره بینالمللی فیلمهای کمیک و انیمیشن
«چانیارتون» در شش بخش مجزا شامل بخش بینالملل
فیلمهای کوتاه انیمیشن ،فیلمهای انیمیشن کوتاه یونانی،
بخش بینالملل فیلمهای کوتاه دانشجویی ،فیلمهای کوتاه
دانشجویی یونانی ،فیلمهای بلند انیمیشن و بخش واقعیت
مجازی ( )VRاست.
سه فیلم کوتاه انیمیشن «بیماری دلسوزی» اولین فیلم
انیمیشن مارال علیزاده« ،زمین بازی» اولین ساخته سمانه
اسدی و «سمپاش» به کارگردانی فرنوش عابدی به بخش
مسابقه ششمین دوره این جشنواره بینالمللی راه یافتند.
فیلمهای پویانمایی کانون در دورههای پیشین این جشنواره نیز
به نمایش گذاشته شده و جایزههایی را نیز در دوره پنجم از آن
خود کرده بود .ششمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کمیک
و انیمیشن «چانیارتون» از  ۱۴تا  ۲۷شهریور  ۵( ۱۴۰۱تا ۱۸
سپتامبر  )۲۰۲۲در شهر چانیار کشور یونان در حال برگزاری است.

ملی دانشــجویی اروگوئه رسید

5

«چانیارتــون» یونان حضــور خواهد یافت

خبر

تازهترین محصول سازمان اوج؛
«ببعی» در راه جشنواره فجر
انیمیشن سینمایی «ببعی» که تازهترین محصول سازمان
اوج است در جشنواره فیلم فجر رونمایی خواهد شد.
انیمیشن سینمایی ببعی به کارگردانی حسین صفارزادگان
و تهیهکنندگی محمدمهدی مشکوری در چهل و یکیمن
جشنواره فیلم فجر رونمایی می شود.سریال ببعی یکی از
پرمخاطب ترین آثار شبکه پویاست که نسخه سینمایی آن
برای حضور در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر در مرحله
تولید است .در خالصه این فیلم آمده« :ببعی که همیشه
مجالت جغد قهرمان درباره پرواز را میخواند در سر رویای
پرواز دارد و میخواهد مانند یک پرنده پرواز کند».این
انیمیشن سینمایی که با مشارکت موسسه «قاب رویا» و
شرکت رایمون مدیا تولید شده ،با تکنیک سه بُعدی و با
استفاده از بهروزترین تکنولوژی انیمیشن سازی در ایران
ساخته شده است.
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درحاشیه
یک«نماینده مجلس» مدعی شد؛
صدور قرار جلب دادرسی
در چند پرونده برای تاج!

مسئول کمیته ورزش و جوانان کمیسیون
فرهنگی مجلس از صدور قرار جلب دادرسی
در چند پرونده برای رئیس فدراسیون فوتبال
خبر داد.
«احمد راستینه» در گفتوگو با «مجله فوتبال»
شبکه خبر اظهار داشت :براساس آنچه که در
کمیسیون آمده بود و تعهدی که در قانون شرح
وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان هم
هست ،مسئولیت نظارت عالیه بر عهده وزارت
ورزش و جوانان است .سوال من این است
و ملت نیز از ما این سوال را دارند که چطور
میشود فردی که االن پروندهاش در کمیسیون
اصل  90مفتوح است و حتی نامهای از طرف
معاون دادستان عمومی و انقالب تهران به
دبیرکل فدراسیون ابالغ شده و در آن برای مهدی
تاج در چندین پرونده قرار جلب دادرسی صادر
شده است ،وارد انتخاب میشود؟
وی ادامه داد :فکر میکنم حقوقدانان مفهوم
قرار جلب دادرسی را میدانند .چطور ممکن
است کسی که چند پرونده مفتوح دارد و شرایط
صالحیتش به شدت زیر سوال است ،وارد
انتخابات میشود؟
ما امروز میخواهیم یک دهیار انتخاب کنیم،
آن دهیار باید از مراجع مختلف تاییدیه بگیرد،
آن وقت ما عالیترین فدراسیون ورزشیمان را با
حجم انبوه هواداران به فردی میسپاریم که بر روی
تاییدیه صالحیت آن فرد عالمتهای جدی است.
نماینده مجلس شورای اسالمی در پاسخ به
ً
اساسا وزیر ورزش میتواند در
این سوال که آیا
برگزاری مجمع انتخاباتی یک فدراسیون دخالت
موثر انجام بدهد؟ گفت :اتفاقا االن موضوعی که
مورد اختالف است ،همین است که از وزیر چه
انتظاری داریم .ما اص ًال به وزیر نمیگوییم که
در انتخابات یک مجمع ورود کند یا نکند .در بند
 13قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش
و جوانان تاکید شده که مسئولیت نظارت،
حمایت و هماهنگی کلیه امور فدراسیونها با
وزارت ورزش است .اص ًال بحث دخالت مطرح
نیست ،بلکه بحث اعمال وظایف نظارتی در
مسیر هماهنگی امور فدراسیونهاست .وقتی او
در هماهنگی امور فدراسیون متوجه میشود که
خللی وارد است و مسائلی وجود دارد ،وظیفه
قانونی وزیر ورزش است که ورود کند.
راستینه عنوان کرد :بحث ما با وزیر ورزش بحث
انتخابات نیست ،این را اساسنامه فدراسیون
تکلیف را روشن کرده است .من این روزها
شنیدم که برخی گفتهاند این مسئله چه ربطی
به مجلس دارد؟
به این پیشکسوتان سفارش میکنم یکبار
وظایف نمایندگان مجلس را بخوانند .من
به عنوان مسئول کمیته ورزش و جوانان
کمیسیون فرهنگی وظیفه دارم در اجراییسازی
قانون نظارت کنم و نسبت به اجرا شدن قانون
در مفاد آن نظارت کافی داشته باشم.

استعفای دسته جمعی مسئوالن فدراسیون ورزش های همگاین
وزارت ورزش و جوانان در اقدامی برخالف دستورالعمل این وزارتخانه اقدام به جدایی انجمن آمادگی جسمانی و تبدیل آن به فدراسیون
کرد و با وجود مخالفت هایی که از سوی کارشناسان و مسئوالن ورزش همگانی صورت گرفت 26 ،انجمن ،کمیته و گروه دیگر را از این
فدراسیون جدا کرد و سینا کلهر معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی این وزارتخانه در نامه ای با تمدید ماموریت افشین مالیی
رئیس فدراسیون مخالفت کرد .به دنبال این اقدامات ارکان اجرایی فدراسیون ورزشهای همگانی از مسئولیت های خود استعفا کردند.

در انتظار ِ تقابل با قهرمانِ جهان؛

ورزشی
توپ و تور

آنچه باید والیبال ایران از دیدار آمریکا-ترکیه درس بگیرد
اصغر قلندری

پیروزی  3بر  2آمریکا در مقابل تیم قبراق و
سرحال ترکیه در یکبازی سخت و نفسگیر،
بسیار دیدنی و البته پند آموز بود .آمریکا در
مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای والیبال
قهرمانی جهان  2022به سختی موفق شد ترکیه
را با نتیجه  3بر  2شکست دهد.
دلهره و اضطراب از سیمای جان اسپرا سرمربی
موقر و آرام تیم آمریکا پس از واگذاری
ستچهارم با اختالف  6امتیاز کامأل مشهود بود،
زیرا احساس میکرد با شکست سنگینی مواجه
خواهد شد ،اما ست سرنوشتساز پنجم که از
ابتدا بطور مساوی پيش میرفت در امتیازات
پایانی اگر اشتباهات فردی ترکها رخ نمیداد،
شک نکنید که یانکیها وداع تلخی با جام
میکردند که در سایه اشتباهات تیم حریف
خطر از بیخ گوش آمریکاییها گذشت ،تا جائی
که برای اولینبار با شاهد خوشحالی بیحد و
حصر جان اسپرا و شاگردانش بودیم که سراز
پا نمیشناختند .همچنین دیوید اسمیت با
کسب  17پوان و الگومدزیا با  31امتیاز بهعنوان
امتیازآورترین بازیکن تیمهای آمریکا و ترکیه
معرفی شدند.
اما در بازی دوم یکشنبهشب تیم لهستان
میزبان مسابقات در سالنی مملو از تماشاگر،
موفق شد در سهست پیاپی با نتیجه - 20/25
 20/25 - 15/25تیم تونس را که حرف چندانی
برای گفتن نداشت را از پیشرو بردارد و به جمع
 ۸تیم مرحله بعد بپیوندد .در این پیروزی
نچندان دلچسب حضورتماشاگران زیادی که در
سالن حضورپیداکرده بودند بسیار جالب وشمگیر
بود  ،.یاران جوان ما صرفنظر از یک سیلی
هشدار دهنده که از تیم هلند خوردند  ،اینک
به مرحلهای رسیده اند که باید با تمام وجود
بجنگند و شایستگیهای خود را به نمایش
بگذارند زیرا اگر خودرا بیشتر باور بدارند و با تمرکز
بیشتری به بازی با زردپوشان برزیل بپردازند
پیروزی در این دیدار دور از دسترس نیست  .چه
کسی باور میکرد تیم ترکیه بتواند تیم مدعی
آمریکا را به مرز شکست وداع با جام برساند؟!
تیم ترکیه با اینکه دو ست اول را با نتایج
 21/25و  17/25به یانکیها واگذار کرده بود ،با
درخشش عالی و خیرهکنندهای در زدن سرویس،
توپگیری و دریافتهایی که تصورش ،هم برای
جان اسپرا قابل پیش بینی وباور نبود،که نفس
شاگردان این مربی با دانش را بند آورد و بارها
در یک رالی دیدنی که اغراق نباشد قریب سه ،
چهار دقیقه بطول میانجامید حاضر به واگذاری

یک امتیاز هم نبودند و شجاعانه در مقابل
دیوید اسمیت ،آرن راسل و پاسور و کاپیتان
باتجربهای همچون جاشو اتوانیکا مقاومت کردند
که واقعأ قابلستایش بود و در ستهای سوم و
چهارم  25/22و  25/19به برتری رسیدند که اگر
اشتباهات فردی در ست پنجم نبود میتوانستند
تیم آمریکا را از گردونه مسابقات کنار بزنند
که روی همین اشتباهات  12/15ست پنجم را
واگذار کردند .اما دیدار تیمهای لهستان و تونس،
همانطور که از قبل پیشبینی میشد براحتی با
حساب  3بر  0به سود میزبان به پایان رسید.
روز گذشته دوشنبه  14شهریور در سالن
استوژیتس آرنا شهر لیوبلیانای اسلوونی تیم های
هلند و اوکراین از ساعت  20و فرانسه با ژاپن از
ساعت  23و  30دقیقه به دیدار یکدیگر رفتند که
احتمال میرود بر اساس پیشبینی کارشناسان
هلند و فرانسه تیمهای صعود کننده به مرحله
بعدی باشند .و اما امروز سهشنبه  15شهریور ماه،
سالن آرنا گلیویس در شهر گلیویتسه لهستان
شاهد دو دیدار حساس خواهد بود که ابتدا بازی
سختی را تیمهای صربستان و آرژانتین از ساعت
 20و برزیل و ایران از ساعت  23و  30دقیقه
خواهند داشت تا دیدارهای یک هشتم حذفی به
کار خود پایان دهد و هشت تیم صعود کننده به
مرحله یک چهارم از فردا (چهارشنبه  16شهریور)
در لیوبلیانای و پنجشنبه ( 17شهریور ) در شهر
گلیویس باهم دیدار کنند تا از بین  8تیم 4
تیم مرحله نیمهنهایی مشخص شوند .تیمهای
صعود کننده به مرحله نیمهنهایی روز شنبه 19
شهریور در سالن اسپودک آرنا شهر کاتوویتسه
لهستان بازیهای ردهبندی و در روز یکشنبه 20
شهریور بازی نهایی در همین سالن برگزار میشود
تا تیمهای اول تا سوم معرفی شوند.
باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا در غیاب تیم

روسیه پر افتخارترین کشور در رقابتهای جام
جهانی ،فرانسه ،ایتالیا ،لهستان یا احتماأل برزیل
فاتح جام قهرمانی جهان خواهند شد .امیدواریم
ملی پوشان جوان والیبال ایران امشب در مصاف
با تیم برزیل با ارائه یک بازی منطقی و درعین
حال دالورانه با غلبه بر زرد پوشان برزیل به مرحله
یک چهارم راه پیدا کنند و خالق شگفتی این دوره
از رقابتهای والیبال قهرمانی جهان شوند .اما در
حالی که تیم ملی والیبال ایران برای رویارویی
با برزیل لحظه شماری میکند ،نمایش عالی
تیمملی ترکیه مقابل ایاالت متحده نقل محافل
مسابقات جهانی شده است .ترکها ،تیم آمریکا
ِ
اشتباهات
را تا آسانه شکست پیش بردند ،اما
فردی آنها در شرایطی که در پایان  2ساعت و
 16دقیقه بازی پایاپای جریان داشت بازنده شدند،
آدیس لقومچی بازیکن قطر پاسور تیم ترکیه
کوالک کرد و در سایه توپهایی که زد با 86
امتیاز در صدر امتیازآوران مسابقات قرار گرفت
ً
موقتا باز ماند و با
تا نیمر عبدالعزیز از پیشتازی
کسب  85امتیاز در رده دوم جای داشته باشد.
لقومچی یک جوان بوسنیایی االصلی است که از
چند سال پیش به ترکیه نقل مکان کرده و با 2
متر و  10سانتی متر قد نظر کارشناسان والیبال
جهان را به خود معطوف داشته است.
شایان ذکر است؛ در جدول امتیازآوران میالد
عبادی پور کاپیتان تیم ملی ایران با  57امتیاز
رده هفتم را در اختیار دارد .اما یکی از اتفاقات
جالب مسابقات جهانی تالقی زودهنگام ایاالت
متحده با تیم لهستان ،میزبان مسابقات است
که از آوانتاژ میزبانی و تشویق تماشاگران
لهستانی برخوردار می باشد .این دو تیم در مرحله
یک چهارم مقابل همدیگر قرار می گیرند تا یک
تیم بزرگ و مدعی پیش از رقابتهای مرحله
نیمهنهایی گردونه رقابت ها را ترک گوید.
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 ۴ایرانی در لیست  ۴۰بازیکن برتر آسیا قرارگرفتند؛

«طارمی» بهترین بازیکن ایران
کنفدراسیون فوتبال آسیا رده بندی بهترین
بازیکنان سال  ۲۰۲۲را اعالم کرد که نام ۴
بازیکن ملی پوش کشورمان جزو  ۴۰بازیکن
برتر سال قرار داشتند« .مهدی طارمی»

مهاجم پورتو با قرار گرفتن
در رده سوم آسیا بهترین
بازیکن سال ایران انتخاب
شد« .سردار آزمون» مهاجم بایرلورکون در

رده ششم جدول بهترین بازیکنان قاره کهن
قرار گرفت« .علی قلی زاده» هافبک
طراح ملی پوش کشورمان و عضو
باشگاه شارلروا در رده  ۱۸ایستاد.
علیرضا جهانبخش کاپیتان
تیم ملی کشورمان و
عضو باشگاه فاینورد
جایگاه  ۲۴آسیا
را از آن خود
کرد.

ورزشی
داستان جلد

رقم قرارداد کارلوس یکروش اب تیم میل ایران لو رفت
اگرچه در روزهای اخیر ،مهدی تاج و دیگر دوستانش در فدراسیون فوتبال ،از تایید خبر آمدن کارلوس کیروش
به فوتبال ایران طفره رفته اند ،ولی حاال روزنامه دولتی «ایران ورزشی» مدعی شده در تماس تصویری تاج
با کارلوس کیروش ،نه تنها توافقات نهایی صورت گرفته بلکه درباره عدد و رقم این قرارداد هم بحث شده
است .طبق این گزارش ،قرارداد جدید فدراسیون فوتبال ایران با کیروش به ارزش  ۹۰۰هزار دالر خواهد بود.

  رئیس جدیدکمیت هملی المپیک چه خواهدبود؟
فرصتها و چالشهای پیشروی
ِ

یوفا»
را ِه دشـوار ِ «خســرو 
فرهاد غالمعلی

انتخابات اخیر کمیتهملی المپیک بهدلیل تغییر
صد درصدی ارکان کمیته ،میتواند به منزله فتح
بابی جدید و ایجاد فرصتهای تازه در ورزش ایران
باشد ولی در عین حال از این نکته مهم نباید غافل
شد که در صورت عدمتوجه به برخی ضروریات در
تصمیمات مدیریتی ،نهتنها فرصتها از دست
خواهد رفت ،بلکه چالشها و تهدیدات جدی در
عرصه بینالمللی و داخلی پیشروی ورزش کشور
قرار خواهد گرفت .واقعیت مشهود در انتخابات
ششمشهریور ،خواست عمومی اعضای مجمع
مبنی بر ایجاد تغییر در ارکان مدیریتی و اجرایی
کمیتهملی المپیک بود که نتیجهنهایی مجمع
نیز عمال این ادعا را اثبات کرد و شاهد تغییرات
اساسی در ارکان کمیته بودیم.
و حاال کادر مدیریتی جدید کمیتهملی المپیک
چهار سال مهم را پیش روی خود دارد؛ لذا
انتظار میرود که ارکان کمیته ابتدا چشمانداز
بلندمدت خود و برنامههایی که برای رسیدن به
این چشمانداز دارند را تدوین و به اطالع جامعه
ورزش برسانند .آنچه مشخص است ورزش ایران
طی اینسالها با چالشها و موانع مختلفی سر
و کار داشته که پرونده بسیاری از آنها همچنان
مفتوح است و اکنون هیاترییسه و هیاتاجرایی
جدید وظیفه دارند که این چالشها را با کمترین
هزینه از پیشروی ورزش ایران بردارند.
یکی از مهمترین موارد ،بالتکلیفی تعدادی از
فدراسیونهای المپیکی نظیر ژیمناستیک و
دوچرخهسواری و چالش با فدراسیونهای جهانی
بر سر انتخابات فدراسیون ملی بوده است که در
دوره قبل این مسئله کامل حل نشد و اکنون از
مدیریت جدید کمیته ملی المپیک انتظار میرود؛
بدون آنکه گزک جدیدی به دست فدراسیونهای
جهانی داده شود ،با برطرف ساختن موانع ،تکلیف
انتخابات آنها را مشخص کند .مساله مهم دیگر در
شرایط فعلی انتصابهایی است که به پیشنهاد
خسرویوفا و تایید اعضای هیات اجرایی صورت
خواهد گرفت که مهمترین آن پست کلیدی
دبیرکل و در ادامه ریاست آکادمی ملی المپیک
و ستاد برنامهریزی و تدارکاتی بازیهای آسیایی
والمپیک ،خزانهدار و پست مهم مدیریت روابط
بینالملل است.
مطابق با اساسنامه کمیتهملی المپیک ،دبیرکل
با پیشفرض برخورداری از سوابق مثبت و
موفق مدیریت ورزشی ،باید آشنایی کامل به
زبان انگلیسی داشته و به صورت تمام وقت
در کمیته حضور داشته باشد .دبیرکل یک مهره
کلیدی وبسیار تاثیرگذار است که متاسفانه
احساس میشود این پست در حد یک جایگاه
غیر تاثیرگذار و در حد کمیته امور اداری در سطح
پاراف چند نامه تقلیل داده شده است .بیشک
مطابق با قوانین بینالمللی ورزش ،دبیرکل
در کمیته ملی المپیک از سطحی در حد وزیر
و یا معاون وزیر برخوردار بوده و باید از قدرت
کاریزمای الزم در جهت ارتباط و تعامل مناسب
با فدراسیونهای المپیکی و سایر اعضای مجمع
برخوردار باشد.
از آنجا که کمیته ملی المپیک را به وزارت خارجه
ورزش تعبیر میکنند ،لذا مدیر کمیته روابط

متاسفانه در ساختار
وزارت ورزش که عمال
مشورتی در انتصابها
با اهالی واقعی ورزش و
خبرگان صورت نگرفت
و شاهد هستیم چه در
این وزارتخانه میگذرد،
حداقل در کمیتهملی
المپیک که تقریبا در
تمامی بخشها نیاز به
خانهتکانی اساسی دارد،
و توجه به
با تفکر ،تدبیر 
اصل شایستهساالری،
انتصابها صورت پذیرد

بینالملل کمیته باید عالوه بر توانمندی کامل
در تمامی چهار مهارت زبان انگلیسی شامل
مهارتهای شنیداری ،گفتاری ،خواندن و نوشتن
که به معنی توانمندی در حد یک گویشور بومی
زبان است ،باید از دیپلماسی گفتمان بینالمللی
برخوردار و فهم کاملی از منشور المپیک،
اساسنامههای فدراسیونهای معتبر بینالمللی
مورد تایید  IOCو قوانین و اساسنامههای
داخلی ورزش برخوردار باشد تا بتواند در مسیر
اجرای اهداف راهبردی ،به موفقیت حداکثری در
گفتمان برد-برد دست یابد.
طبیعتا در صورت انتصابهای درست و مقبول
نزد جامعه ورزش ،کمیتهملی المپیک میتواند
به شکلی موفق و اصولی برنامههای خود را به
پیش ببرد ،اما نقطه ایجاد چالشها و تنشهای
بین المللی و داخلی زمانی است که شاهد حضور
گزینه هایی خارج از مسیر شایستهساالری و
به صرف روابط و توصیه در پستهای کلیدی
باشیم .این گزینهها حتما ورزش را دچار حاشیه
و مشکالت جدی خواهند کرد و کمیته منفعل
تر از ادوار قبل خواهد شد .خسرویوفا باید بداند
مدیریت در کمیتهملی المپیک حتما با تجارب

قبلی وی در پارا المپیک تفاوت دارد و همین
تفاوت است که حساسیت مسئولیت وی را دو
چندان می کند.
متاسفانه در ساختار وزارت ورزش که عمال
مشورتی در انتصابها با اهالی واقعی ورزش و
خبرگان صورت نگرفت و شاهد هستیم چه در
این وزارتخانه میگذرد ،حداقل در کمیتهملی
المپیک که تقریبا در تمامی بخشها نیاز به
خانهتکانی اساسی دارد ،با تفکر ،تدبیر و توجه
به اصل شایستهساالری ،انتصابها صورت پذیرد.
خطر تعلیق ورزش ایران به دلیل برخی خطاهای
تصمیم گیری و راهبردی بسیار محتمل و نزدیک
است .از نگاه بیرونی ،دخالتهای عوامل ثانوی از
جمله دولت در امور ورزش و فدراسیونها انجام
میشود و باید با تدابیر مناسب ،این ذهنیت
اصالح و یا حداقل تعدیل شود که نقطه شروع آن
از تصمیمگیری مناسب در مورد فدراسیونهایی
چون ژیمناستیک و دوچرخهسواری خواهد بود.
اما نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت،
کیفیت فعالیتهای هیات اجرایی کمیته ملی
المپیک است که با وجود اینکه نقش مهمی در
تصمیمگیریها دارد ،اما در دوره قبل سر بزنگاهها
ضعیف عمل کرد .آییننامههایی که خیلی زودتر
میتوانستند تدوین و تصویب شوند ،بسیار دیر
هنگام به آنها پرداخته شد .سلیقه های شخصی
در تدوین آیین نامه دخیل بود و این انتقاد مطرح
بود که بیشتر در آن منافع شخصی لحاظ شده بود
تا منافع ملی .از این رو این انتظار وجود دارد که
هیات اجرایی جدید کمیته ملی المپیک نسبت
به دوره قبل متفاوت عمل کند و تصمیمگیریها
با کمترین چالش و به موقع انجام شوند.
همچنین منافع شخصی یا منافع فدراسیون خود
را در آن تصمیمگیریها لحاظ نکنند و در واقع
تصمیم گیریها یک طرفه نباشد.
و سرانجام در بخش بودجه هم باید روشن شود
که قرار است چه تالشهایی صورت بگیرد تا
بودجه کمیته ملی المپیک افزایش پیدا کند؟
قدر مسلم انتظار میرود بودجه در این چهار
سال پیشرفت داشته باشد نه اینکه به صورت
قطرهچکانی به آن اضافه شود .مجمع کمیته ملی
المپیک و جامعه ورزش حق دارند که بدانند ،تیم
مدیریتی جدید قرار است در چهار سال آینده با
چه برنامه و سیاستی جلو برود و در نهایت چهار
سال بعد کمیته ملی المپیک را در چه جایگاهی
تحویل دهد.
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پرسپولیسیها با درخشش «صادقی» پیروز شدند؛
هوادارپســند!
تیمهای هوادار و پرسپولیس در چارچوب هفته پنجم
لیگ برتر فوتبال از ساعت  19روز دوشنبه در ورزشگاه پاس
قوامین به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با پیروزی
 3بر یک شاگردان گلمحمدی به پایان رسید .لوکادیا در
دقیقه  13و سعید صادقی در دقایق  37و  62گلهای
پرسپولیس را در این بازی به ثمر رساندند و داریوش
شجاعیان در دقیقه  82تک گل هوادار را از روی نقطه
پنالتی به ثمر رساند.
ترکیب هوادار :میالد فراهانی ،فریبرز گرامی ،عزتاهلل
پورقاز ،محمدجواد محمدی (-63داریوش شجاعیان)،
سپهر روزیطلب ،بابک مرادی ( - 40ایمان غالمی)،
محسن سفیدچقایی ،مهدی عبدی ،معین عباسیان (- 40
امیرحسین پورمحمد) ،نیما انتظاری و سیدمحمد میری.
ترکیب پرسپولیس :علیرضا بیرانوند ،مرتضی پورعلیگنجی،
گئورگی گولسیانی ،علی نعمتی ،دانیال اسماعیلیفر ،میالد
سرلک ،سروش رفیعی (-76محمد عمری) ،سعید صادقی
(-88کمال کامیابینیا) ،مهدی ترابی ( -88سیامک نعمتی)،
امید عالیشاه ( - 30سینا اسدبیگی) و یورگن لوکادیا (-76
حامد پاکدل).
تشریح گل ها :در دقیقه  ۱۳پاس در عمق صادقی و ارسال
زمینی اسماعیلیفر به داخل محوطه شش قم با ضربه
نوک پای لوکادیا به گل نخست پرسپولیس تبدیل شد.
در دقیقه  ،۳۷شوت زمینی و قدرتمند سعید صادقی از
مقابل محوطه هجده قدم با برخورد به دیرک دروازه هوادار
وارد دروازه این تیم شد و پرسپولیس به گل دوم خود
دست یافت .در دقیقه  ،۶۱سعید صادقی شب بینظیر
خود را کامل کرد و روی یک ضد حمله سریع با ضربه
فنی از مقابل محوطه جریمه دروازه هوادار را برای سومین
بار گشود .داریوش شجاعیان در دقیقه  ۸۲از روی نقطه
پنالتی دروازه پرسپولیس را گشود و اختالف را به دو گل
کاهش داد.
به هر جهت ،پرسپولیس در شبی که یک بازی روان و
چشمنواز را ارائه داد با سه گل هوادار تهران را از پیش رو
برداشت تا به سومین پیروزی متوالی خود برسد.
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در آستانه آغاز رقابتهای سوپرلیگ فوتسال زنان؛
ادامه همکاری سرمربی

تیمفوتسال زنان با باشگاه حفاری
فروزان سلیمانی برای یک فصل دیگر عهده دار
هدایت تیم فوتسال بانوان ملیحفاری در سوپرلیگ
کشور شد .فصل جدید رقابتهای سوپرلیگ فوتسال
زنان کشور از روز جمعه هفته جاری آغاز میشود
که حفاری در دربی خوزستان با پاالیش نفت آبادان
دیدار میکند.
در حالی که در آستانه آغاز این رقابتها هنوز
تکلیف ادامه همکاری سلیمانی به عنوان سرمربی
تیمملی فوتسال زنان با باشگاه حفاری مشخص
نبود ،اما این مربی در سوپرلیگ نیز روی نیمکت
تیم اهواز خواهد نشست .همچنین از نکات قابل
توجه این فصل در تیمملی حفاری ،جدایی طاهره
مهدیپور ملیپوش این تیم پس از چند سال
است .او امسال از دروازه پاالیش نفت آبادان در
سوپرلیگ محافظت میکند.
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