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عملیات ابقای اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی؛

«معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ» خبر داد:

چگونه «وارسته» و «ارزان» شد!

پایان مرحله پیش
پس از ِ
مقدماتی انتخابی جام جهانی
قطر و صعود تیم ملی ایران
به عنوان صدرنشین به مرحله
نهایی این رقابتها ،داستان
انتخاب سرمربی تیم ملی،
محمدرضا ولی زاده
نقل محافل خبری شد ،از
دبیر تحریریه
کیروشواستراماچونیگرفته
تا کالدرون و علی دایی ،به عنوان گزینههای هدایت تیم ملی،
مطرح شدند تا در نهایت چند روز پیش ،شهابالدین عزیزی خادم
در سایت فدراسیون فوتبال اعالم کرد که ،فدراسیون با دراگان
اسکوچیچ برای هدایت تیم ملی در مرحله نهایی رقابتهای
انتخابی جام جهانی به توافق رسیده است و با این تفاسیر،
اسکوچیچ را در مرحله بعدی هم روی نیمکت تیم ملی ایران
خواهیم دید .ابقای اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی ،از چند
منظر قابل بحث است ،بدون شک خیلیها عالقهمند بودند تا
اسکوچیچ در تیم ملی بماند و حاال هم به مقصودشان رسیدند
و سور و ساتشان به راه است .با نتایج اسکوچیچ در تیم ملی،
به اندازه کافی بزرگنمایی شد ،از بردهای او در برابر تیمهای درجه
چندمی آسیا ،فتحالفتوح ساخته شد ،در شرایطی که انگار همه
اهالی فوتبال ،سطح انتظارشان در حد صعود از مرحله پیش
مقدماتی بود ،در رسانههای مختلف ،از او با عنوان یک شخصیتِ
وارسته و الگوی به تمام معنا ،یاد کردند ،که گویی فوتبال ایران
فر ِد باشخصیت و موجهی را به خود ندیده است ،خیلیها با
واسطهگری ( اصطالح مودبانه داللی) به فدراسیون پیام داده
بودند که رفیقشان روی نیمکت تیم ملی ابقا شود تا مبدا از
اختیاراتشان در فوتبال ایران کم و کاسته شود ،خیلیها از آنتن
زنده استفاده کردند و در سیمای ملی ،رگ گردن برای اسکوچیچ
قطور کردند که بهتر از اسکوچیچ برای فوتبال ایران وجود نخواهد
داشت ،عدهای هم که بر مسند قدرت در وزارت ورزش بودند
بر روی نام کیروش خط قرمز کشیدند و گفتند اال و ِبال فقط
اسکوچیچ باید سرمربی تیم ملی باشد و تمام ،همانهایی که
هزاران وعده وعید به فدراسیون و بله قربانگوهایش دادند تا
اسکوچیچ بماند تا مبادا مانند آن دوران هشت ساله پرافتخارمان،
دستشان از تیم ملی و غنائم آن کوتاه شود ،یک باند رسانهای
هم راه انداختند ،پیشنهاد خیالی تیم ملی عراق را برای دراگان
دامان ارزان قیمت بودن اسکوچیچ شدند تا
فرستادند و دست به ِ
در نهایت اسکوچیچ را روی نیمکت تیم ملی نگه داشتند.
همه آن چیزی که خواندید ،از تالشهای تیمی بود که حاال
نیمکت تیم ملی به طور کامل در اختیارشان است ،ختم کالم
اینکه ،اسکوچیچ به دلیل اینکه در بعد فنی چیزی برای نمایش
نداشت ،برای نگه داشتنش روی نیمکت تیم ملی ،دست به
دامان ارزان قیمت بودن و شخصیتِ آرا َمش شدند.
ِ
اما حاال دیگر دو جین ستاره در اختیار اسکوچیچی است که دیگر
نه بهانه عدم شناخت از تیم را دارد و نه میتواند دست به گریبان
فجایع ویلموتس شود ،فرصت به اندازه کافی برای او مهیاست
تا تفکراتش را به تیم ملی انتقال دهد ،به طور خالصه ،او باید
بداند با داشتههای فعلی و تالشی که برای ماندنش در تیم ملی
انجام دادند ،دیگر چیزی جز صعود ،فوتبال ایران را راضی نمیکند.
اما در خصوص فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش ،طبق گفته
خود فدراسیون فوتبال ،اسکوچیچ نسبت به قیمت و توقعاتش،
یک گزینه بینظیر برای وزارت و فدراسیون بود ،اما بدون شک،
یادمان نمیرود که آنها برای انتخاب سرمربی تیم ملی ،تسلیمِ
جیب مبارکشان شدند و خیر و صالح تیم
واسطهگری برخی و ِ
ملیبرایشانپشیزیاهمیتنداشت،بیصبرانهمشتاقیمصعود
تیم ملی را با اسکوچیچ جشن بگیریم و امیدواریم برخالف
دفعات قبل و داستانهای ویلموتس ،ما اشتباه کرده باشیم.

اطالعیهوزارتفرهنگوارشاداسالمیدربارهواکسیناسیونخبرنگاران
معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ طی
اطالعیهای اعالم کرد :مدیران مسئول رسانههای فعال
شامل رسانههای مکتوب در حال انتشار ،خبرگزاریها
و پایگاههای خبری دارای رتبه بندی تا  ۱۵تیرماه ۱۴۰۰
فرصت دارند نسبت به ثبت مشخصات خبرنگاران خود برای
واکسیناسیوناقدامکنند.
در این اطالعیه آمده است :باتوجه به اینکه طبق سند
ملی واکسیناسیون ،اولویت سوم تزریق واکسن کرونا
شامل خبرنگاران میشود ،مدیران مسئول رسانههای فعال
شامل رسانههای مکتوب در حال انتشار ،خبرگزاری ها و
پایگاههای خبری دارای رتبه بندی تا  ۱۵تیرماه  ۱۴۰۰فرصت
دارند ،اسامی و مشخصات خبرنگاران خود را برای اعالم به

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در پنل اختصاصی
خود در سامانه جامع رسانههای کشور ،ثبت نمایند.
روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی
اعالم کرد :باتوجه به برخی محدودیتهای احتمالی در فاز
نخست ،اسامی اعالمی ،براساس اولویت درج شود .بدیهی
است ،اسامی اعالمی از سوی هر رسانه برای استفاده از
سهمیه واکسن خبرنگاران ،پس از ارسال به وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با هدف شفافسازی ،منتشر
خواهد شد.
اداره خبرنگاران اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی
به سواالت احتمالی مدیران مسوول رسانهها در این زمینه
پاسخ میدهد.

انتظامی و حوادث

«نیروی انتظامی» علت سوانح اتوبوس ها اعالم کرد؛

«بی احتیاطی و ضعف مهارت رانندگان اتوبوس ها» و «بی مباالتی مسئوالن سفرها»
پلیس راهور نیروی انتظامی (ناجا) با اعالم نتایج بررسی
کمیسیون عالی تصادفات پیرامون دو حادثه واژگونی
اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در استان آذربایجان غربی
و سرباز معلمان در استان یزد« ،بی احتیاطی و ضعف
مهارت رانندگان اتوبوس ها» و «بی مباالتی مسئوالن
سفرها» را علت این سوانح معرفی کرد.
به دستور فرمانده نیروی انتظامی به پلیس راهور ناجا در پی
دو حادثه اخیر واژگونی اتوبوس در استان های آذربایجان
غربی و یزد ،کمیسیون عالی تصادفات در دو جلسه (روزهای
جمعه و شنبه تاریخ چهارم و پنجم تیر ماه) در ستاد پلیس
راهور ناجا تشکیل شد که نتیجه کمیسیون های فوق جهت
استحضار مردم شریف ایران به شرح زیر اعالم می شود:
با توجه به گزارش کارشناسان تصادفات از صحنه تصادف،
گزارش رئیس پلیس راه استان در این خصوص به مراجع
ذیربط استانی و با بهره گیری از اطالعات سامانه و سیستم
ها از قبیل سامانه سپهتن ،تردد شمار و ...و همچنین

نظریه فنی کارشناسان اعزامی از ستاد پلیس راهور ناجا
به محل وقوع تصادف که مبین جزئیات و ابعاد دقیق
تر از نوع و نحوه شکل گیری تصادفات می باشد و با
استفاده از کارشناسان فنی مکانیک در بازدید از بخش های
مختلف فنی و مکانیکی اتوبوس ها ،نظریه کمیسیون عالی
تصادفات در راستای وظایف ذاتی پلیس مبنی بر رسیدگی
بر تصادفات به قرار زیر است:

الف  -علت تامه حادثه اتوبوس در استان آذربایجان غربی:
 -۱بی احتیاطی راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در
کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در
پیچ و شیب (نقص ماده  ۱۲۹و  ۱۳۰آیین نامه راهور).
 -۲بی مباالتی و قصور مسئولین هماهنگی سفر به علت
عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با
شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات
مرتبط با ایمنی ترافیک.
ب  -علت تامه حادثه اتوبوس در استان یزد:
 -۱بی مباالتی و عدم مهارت راننده اتوبوس به علت عدم
توانایی در کنترل وسیله نقلیه ،ناشی از بکارگیری وسیله
نقلیه با عیب و نقص فنی مستمر (نقض ماده  ۵۴و ۹۸
آیین نامه راهور).
 -۲بی مباالتی مدیرعامل و مدیر فنی شرکت مسافربری
ماهان سفر ایرانیان به علت صدور صورت وضعیت برای
وسیله نقلیه دارای نقص فنی.

«رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا» خبر داد:

 ۲قاچاقچی مواد مخدردستگیرشدند
رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از
دستگیری دو قاچاقچی مواد مخدر در یک عملیات ضربتی
خبر داد.
سرهنگ علی عسکری در تشریح این خبر اظهار داشت:
ماموران عملیات سویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
با انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیسی ،از ورود
محموله بزرگ مواد مخدر از کشور افغانستان به داخل خاک
جمهوری اسالمی ایران و دپوی آن در شهر کرمان جهت
توزیع در استان های مرکزی ایران توسط قاچاقچیان با خبر
شدند.
وی اظهار داشت :با اشراف اطالعاتی کامل ماموران این مرکز
بر فعالیت مجرمانه قاچاقچیان ،مخفیگاه و محل نگهداری

مواد مخدر آنها در شهر سیرجان کرمان مورد شناسایی قرار
گرفت و در یک عملیات ضربتی پس از انجام هماهنگی
های الزم با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان و نیز
مراجع قضائی ،دو قاچاقچی در این رابطه دستگیر و ۶۸۰
کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل  ۴۸۰کیلوگرم حشیش و
 ۲۰۰کیلوگرم تریاک از مخفیگاه آنان کشف و ضبط شد.
رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
ضمن قدردانی از همکاری و تعامل سازنده شهروندان با
پلیس در مبارزه با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر
خاطرنشان کرد :شهروندان میتوانند در صورت آگاهی از
محل فعالیت قاچاقچیان خرد و کالن مواد مخدر سریعا
مراتب را از طریق پل ارتباطی  ۱۱۰به پلیس گزارش دهند.

بهداشت و سالمت

تعداد بهبودیافتگان کرونا به دو میلیون  ۸۶۲هزار و  ۲۶۱تن رسید
طی  ۲۴ساعت گذشته ۱۴۲ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور
به  ۸۴هزار و  ۱۲۷نفر رسید.
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم
کرد :اکنون مجموع بیماران کووید ۱۹درکشور به سه میلیون
و  ۱۹۲هزار و  ۸۰۹نفر رسید و تا کنون دو میلیون ۸۶۲
هزار و  ۲۶۱نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستان ها

ترخیص شده اند و سه هزار و  ۱۷۶نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها
تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۲۳میلیون و  ۵۳۸هزار و  ۸۷۶آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است ،بر اساس این گزارش،
اکنون  ۴میلیون و  ۴۲۶هزار و  ۹۰۴نفر ُدز اول واکسن
کرونا و یک میلیون و  ۴۸۱هزار و  ۱۰نفر نیز ُدز دوم را تزریق

کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۵
میلیون و  ۹۰۷هزار و  ۹۱۴دوز رسید.
در شبانه روز گذشته و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۲ ،هزار و  ۷۱۷بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد که هزار و  ۶۷۲نفر از آنها بستری
شدند ،اکنون  ۶۳شهر کشور در وضعیت قرمز ۱۸۴ ،شهر در
وضعیت نارنجی ۲۰۱ ،شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «دکترسیدنعمت موسوی»

جامعه

 -شهید مدافع سالمت  -راگرامی می دارد

«رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور»
خبر داد:

معضل بزرگ عدم نظارت؛
ِ

به وقت تــورم!
فرشید گلهداری
نویسنده و خبرنگار

مشاور امالکیها ،اصطالحات خاصی دارند ،مثال «فصل
مستاجر» یکی از آن اصطالحات معروف است که به
وفور مورد استفاده آنها قرار میگیرد ،البته این اصطالح
همان بازه چهار ماهه است که از خرداد ماه آغاز میشود
و تا حوالی شهریور ادامه دارد و بازار مشتری و اجاره منزل
دا ِغ داغ است ،البته ناگفته نماند با این وضع قیمتها
فصل
و اوضاع قمر در عقرب بازار ،فصل مستاجر دیگرِ ،
دوندگی و در به در شدن مستاجرین است نه اجاره و
رهن منزل!
متاسفانه ،هیچ گونه نظارتی بر قیمت منازل وجود ندارد
البته نمی توان در بحث اجاره از ابزار زور استفاده کرد
و مستاجرین مجبورند یا تن به قیمت خارج عرف بازار

بخشودگی جرائم مالیاتی تا سقف
 ۶میلیارد تومان

زیادی از مردم را دچار سرگردانی کرده است ،موضوعی
که در شرایط اقتصادی امروز ،فشاری مضاعف را به
اجارهنشینها وارد میکند.
مشاوران امالک نیز که این روزها از قبل افزایش نرخ
اجاره و بهای منازل و چند برابری شدن قیمتها را فراهم
کردهاند ،گرچه خود را ناراضی جلوه میدهند اما در این
آشفته بازار درآمد بیشتری کسب میکنند.
چه بسیار مستاجرانی که قادر به پرداخت این هزینههای
کمرشکن نیستند و اکنون لنگ در هوا باقی ماندهاند و
این معضل بیشتر از همه سالمت روحی و روانی آنها
را تحت تاثیر قرار میدهد و ممکن است در بلند مدت
نتایج نامطلوبی را برای فرد بجا بگذارد.
انتظار میرود مسئوالن هر چه سریعتر به این بخش
ورود کنند و جلوی افزایش بیرویه که توسط سودجویان
صورت میگیرد را بگیرند و با سختگیریهای الزم در این
موضوع هرچه زودتر سروسامانی به این قضیه بدهند
زیرا تورم به معضلی بدون حل برای مردم ایران تبدیل
شده است.

اقتصاد

«مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار» خبر داد؛

مرحله دوم سود سهام عدالت درآینده نزدیک واریزمی شود
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار گفت:
مرحله دوم سود سهام عدالت در آینده نزدیک واریز می
شود.
حسین فهیمی افزود :پس از آن که در سال گذشته سامانه
«جامع توزیع سود» توسط رئیس جمهور افتتاح شد۱۳۰ ،
شرکت سود سهامداران خود را از طریق این سامانه واریز
کردند و عالوه بر آن در اسفند ماه و در روزهای پایانی سال
گذشته مرحله نخست سود  ۴۴میلیون نفر از مشموالن
سهام به میزان  ۵۰درصد نیز از طریق سامانه توزیع شرکت
سپرده گذاری مرکزی انجام شد که مرحله دوم آن نیز در
آینده نزدیک واریز میشود.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت :آمارها نشان
میدهد که در پایان  ۳ماهه نخست امسال ۳۵ ،شرکت
سود خود را از بستر سامانه «جامع توزیع سود» به حساب
حدود  ۷میلیون سهامدار واریز کردهاند که نسبت به
سالهای قبل از رشد قابل توجهای برخوردار است و پیش
بینی میشود که در ماههای آینده این روند با افزایش
نیز مواجه شود.

فهیمی افزود :بر اساس قانون همه شرکت بورسی و
فرابورسی و حتی غیر بورسی که اطالعات آنها نزد سازمان
بورس و اوراق بهادار ثبت شده است باید در زمان سررسید
مهلت قانونی ،سود سهام را به حساب سهامداران واریز
کنند ،اما در حال حاضر الزام حقوقی و قانونی وجود ندارد
که همه ناشران باید از طریق سامانه «جامع توزیع سود»
نسبت به واریز سود اقدام کنند.
وی در خصوص برطرف شدن این روند نیز گفت :با توجه
به این که در حال حاضر این بستر نوین و زیرساختهای
آن وجود دارد پیشنهادی به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه
شده تا همه ناشران ملزم شوند سود سهام را از طریق
سامانه سجام پرداخت کنند و این روش برای شرکتها
نیز از هر نظر مطلوب و به صرفه خواهد بود و از سویی
دیگر شاهد این نخواهیم بود که میلیونها سهامدار برای
دریافت سود خود در این شرایط با صرف زمان و هزینه به
بانکها مراجعه کنند.
فهیمی تصریح کرد :البته باید به این نکته هم اشاره شود
که در حال حاضر همه سهامداران در سامانه سجام ثبت

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ،با صدور یک
دستورالعمل جدید ،از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع
قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تا
سقف  ۶میلیارد تومان برای هر دوره یا سال مالیاتی خبر داد.
طبق دستورالعمل رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و بر
اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا ،سازمان امورمالیاتی
کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین
مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق
دستورالعملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد،
در سال  ۱۴۰۰مورد بخشودگی قرار دهد.

اطالعیه «وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی»؛

شرایط ثبتنام جاماندگان یارانه
اعالم میشود

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعال م کرد :با توجه به شیوع
موج جدید ویروس کرونا و نگرانیهای جدی در این خصوص،
شرایط ثبتنام جاماندگان یارانه پس از هماهنگیهای الزم با
ستاد ملی کرونا اعالم میشود.
بر اساس قانون بودجه  ۱۴۰۰و آییننامه مصوب دولت کسانی
که در سال  ۱۳۹۳از ثبت نام یارانهها جا مانده یا افرادی که
خانواده آنان یارانهبگیر نبوده اما با ازدواج از خانواده جدا
شدهاند ،چنانچه متقاضی دریافت یارانه هستند میتوانند طبق
شرایطی که اعالم خواهد شد برای ثبتنام اقدام کنند.
بنابر اطالعیه وزارت تعاون ،پس از هماهنگیهای الزم با ستاد
ملی کرونا چگونگی مراجعه حضوری به مراکز مربوطه برای
ثبتنام در شهرهایی که خطر گسترش کرونا وجود نداشته
باشد اعالم میشود.

«وزارت جهاد کشاورزی» اعالم کرد:

پرداخت بیش از  ۹۰درصد مطالبات
نام نکردهاند و احراز هویت نشدهاند و این اتفاق گام اول
تحقق پرداخت سود همه ناشران از طریق سامانه «جامع
توزیع سود» است و اگر این مهم محقق شود همه
شرکتها اعم از بزرگ یا کوچک میتوانند برای پرداخت
سود سهام با سامانه سجام خدمات آسان تری را به
سهامداران ارائه کنند.

با حضور «وزیر اقتصاد»؛

پنجره واحد خدمات بازارسرمایه رونمایی شد
پنجره واحد خدمات بازار سرمایه با حضور فرهاد دژپسند،
وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد ،محمدعلی دهقان
دهنوی ،رئیس سازمان بورس ،در این مراسم با اشاره
به سامانه های رونمایی شده در روز جاری گفت :صدور
مجوزهای بورسی کامال الکترونیکی شده و متقاضیان هر
لحظه از وضعیت صدور مجوز خود باخبر خواهند بود.
وی افزود :گام بعدی این است که سامانه بورس به سازمان
ثبت ،روزنامه رسمی ،پست و سازمان امور مالیاتی و سایر
دستگاههای ذیربط به این سامانه متصل شوند.
دهقان دهنوی با اشاره به راه اندازی میز خدمت الکترونیکی
نیز ادامه داد :این میز خدمت فرآیندها ،فرم ها و سایر
فرآیندهای مرتبط را در خود جای داده است.
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جامعه

دیدگاه

دهند یا مجبور به تخلیه شوند ،بیشتر مستاجرین در این
فصل درحال دوندگی بین بنگاه های معامالت ملکی
هستند تا به نوعی بتوانند خانهای اجاره کنند که با
درآمد آنها همخوانی داشته باشد ،البته هرساله ،با این
نرخهای موجود درآمدهای فعلی ،محله به محله ،محل
سکونت مستاجرین تنازل پیدا میکند.
آشفته بازار مسکن و نبود ثبات قیمتها ،این روزها در
بیشتر شهرها ،سرپرستان خانوار را مستاصل و زمینگیر
کرده است و جالب این که هیچ نظارتی هم بر این
قیمتهای نجومی نیست یا اگر هست توجهای به اجرای
درست دستورالعملهای قانونی نمیشود ،با این اوصاف
خانهدار شدن در آینده برای بیش از نیمی از جامعه،
چیزی شبیه رویا است و آیندهای نامعلوم در انتظار
جماعتی است که در این وانفسا ماندهاند.
بدون شک بیشتر این قشر ،همان عدهای هستند که
در سالهای اخیر دل به وعدههای دولتیها در بخش
مسکن خوش کردند ،تا شاید فرجی حاصل شود ،که
متاسفانه تا به حال عملی و اجرایی نشده است.
رشد بی حساب و کتاب اجاره منازل مسکونی ،همزمان
با افزایش سرسام آور قیمت مسکن در سال جاری تعداد

روزنامه

وی ادامه داد :پنجره فوق در محل ساختمان جدید سازمان
بورس مستقر شده است و با راه اندازی آن خدماتی که نیاز
به مراجعه مکرر دارند ،در یک نقطه و مکان ارائه شده که
سرعت و سهولت فرآیندها را به دنبال دارد.
دهقان به راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی به عنوان
دومین پنجره واحد خدمات اشاره کرد و افزود :پنجره
فوق جایگزین سامانه ِستان (تبادل اطالعات نهادهای
مالی) موجود خواهد شد ،چراکه متاسفانه سامانه ستان
با اشکاالت زیادی چون کند بودن فرآیندها و عدم امکان
مشاهده فرایندها مواجه بود که توانستیم با وارد کردن
فرایندها در درون نرم افزار جدید ،ارائه خدمات جدیدی را در
سازمان شاهد باشیم.

گندمکاران

وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد :طبق گزارش دولت ،خرید
گندم تولید داخلی در حال انجام و تاکنون بیش از  ۹۰درصد
مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و مطالبات باقی مانده
کشاورزان نیز تا پایان تیرماه تسویه خواهد شد.
دویست و سی و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد .در ابتدای این
جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تامین و پرداخت
خرید تضمینی کاالهای اساسی مردم ارایه کرد.
براساس این گزارش تالش شده ،عالوه بر تامین کافی ذخایر،
در مسیر تامین نیازهای آینده به گونهای برنامه ریزی و اقدام
شود که در ادامه کار در دولت آینده نیز هیچ گونه مشکلی
وجود نداشته باشد.
رئیس جمهور بیان کرد :عوارض اقتصادی ناشی از محدودیت
های پاندمی کرونا موجب افزایش قیمت های جهانی در
تمامی کاالها به ویژه کاالهای اساسی شده است و از سوی
دیگر خشکسالی هم تولید برخی محصوالت را کاهش داده
است از این روی دولت با برآورد واقع بینانه ،پیش بینی های
الزم را انجام داده و با وجود همه مشکالت بویژه دو مانع بزرگ
کرونا و جنگ اقتصادی ،اجازه نخواهد داد دولت سیزدهم در
آغاز فعالیت خود با مشکلی در زمینه تامین کاالهای اساسی
روبرو شود.
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روزنامه
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سال گذشته ۶۰۰هزار البرزی درگیر دعوای قضایی شدند
رئیس کل دادگستری البرز تعداد پرونده های «یکتا» که بر مبنای آن پروندههای ورودی به کلیه مراحل
دادسرا ،دادگستری و محاکم تجدیدنظر و اجرای احکام ،یک پرونده در نظر گرفته میشود بیش از ۲۹۷
هزار عنوان کرد و گفت :اگر برای هر پرونده دو نفر طرفین دعوا در نظر بگیریم میتوان گفت که در سال
گذشته حدود  ۶۰۰هزار نفر از مردم استان به مراجع قضایی مراجعه کردهاند که رقم قابل توجهی است.

یادداشت

البرز

سخنی با شورای شهر دوره ششم اسالمشهر؛

«امام جمعه کرج» بیان کرد:

شهردار باید بومی باشد؟ نباشد؟

ذکر این نکته ضرورت دارد که
به هر صورت اختیار تصمیم
نهایی قانونا بر عهده اعضای
محترم شورای شهر است و
تصمیم آنان است که حجت
را در اخر کار تمام خواهد کرد
محمد تقی فاضلی
و برای همه ما مطاع خواهد
خبرنگار
بود ،چرا که در تعهد ،تدین،
روح صیانت از حقوق شهروندی و تالش برای ایفای وظیفه به
نحو احسن در جایگاه مدیریت شهری ،در تک تک اعضا محترم،
وجود دارد و تردیدی در آن نیست.
اما در ادام ه و در همین ارتباط ،یعنی موضوع انتخاب شهردار،
نکته مهم و قابل توجهی که این روزها بیشتر از سوی مردم،
صاحب نظران رسانهای ،مسئوالن و مدیران شهری و استانی،
کارکنان شهرداری و شخصیتهای مختلف به گوش میرسد،
ً
اساسا نشانگر اعتقاد و تعهدی است که این عزیزان در قبال
و
شهرخود ،اسالمشهر دارند و بسیار هم قابل تحسین و ستودنی
و مقدس میباشد ،اساسا منبعث از نگرانیهای ی است که
این بزرگواران ،نسبت به انتخاب مدیر شهر ،احساس میکنند،
عبارت از این است که شهردار آتی منتخب شورا باید بومی باشد
و وکالی مردم در پارلمان محلیِ ،ب ِج ّد نباید نسبت به انتخاب
شهردار غیر بومی ،اقدامی را صورت دهند.
ً
اساسا شهردار یک شهر
هر چند پرداختن به این موضوع که
(شهراسالمشهر یا هر شهر دیگری) ،بومی باشد یا نباشد ،چه
تبعات و بازکنشهای مثبت یا منفی را میتواند به همراه
داشته باشد یا نه ،موضوعی است که باید در زمان و مکان
خود و در منظر و مرعای اهل فن و صاحب نظران ذیربط به
آن پرداخته شود و در حال حاضر جای بررسی ،تجزیه ،تحلیل و
مصلحت سنجی آن ،مقصود این نوشتار نیست.
اما در حالت فعلی و با رویکرد واقع بینانه به خواسته سنجیده
مذکوری که مطرح و بر آن ابرام و اصرار میشود ،باید پذیرفت
که به دالیل عدیده (البته در مقطع فعلی) ،طرح این موضوع و
درخواست اجابت آن ،امری کارشناسانه و از روی شهر دوستی
و احقاق حقوق شهرنشینی و ایفای وظیفه و تعهد شهروندی
است و کامال درست و مدبرانه است.
زیرا با شناخت مقبولی که نسبت به شهر اسالمشهر و شهرداری
آن ،همراه با عالقه و ارادتی خالصانه به شهروندان نجیب و
شریف و صبور و در عین حال قدرشناس آن ،وجود دارد و
تجربهای که از همین روی ،در شهرداری اسالمشهر و به
عنوانشهردار بدست آمده است ،ما را بر آن میدارد که با
ضرس قاطع ،باید گفت که ،مطلوبترین گزینه برای شهرداری
شهر اسالمشهر ،در موقعیت کنونی باید شخصیتی بومی و
اسالمشهری و ترجیحا از بدنه شهرداری و همچنین نزدیک و
همراه با اعضای محترم شورای شهر باشد.
شخصیتی که بتواند و قادر باشد که در شرایط و اوضاع فعلی
شهر اسالمشهر ،شهرداری و کارکنان آن و معضالت و موارد
مبتالوبه موجود و مزمن ،مکمل سه ضلع مثلث -۱ :بومی بودن
با پشتوانه مردمی(اسالمشهر) -۲ ،تجربه و تخصص مدیر شهری
را داشتن (شهرداری ) -۳ ،اشرافیت و آشنایی با نظرات و دیدگاه
های مدیریت شهری ،همراه با حمایت و پشتیبانی آنان را
همراه خود کردن (شورای شهر)،
تا با این ویژگیها ،شهردار منتخب بعدی بتواند بنابر مزیتهای
اکتسابی خود ،سکان کشتی مدیریت را در شهر اسالمشهر ،با
ت گیرد و همراه با شورا،
حمایت و پشتیبانی همه جانبه ،بدس 
شزا و مخل
مردم و کارکنان تالشگر شهرداری ،از حواشی تن 
خدمت بکاهد و بر مشکالت و موانع غلبه نموده و با اقتدار
و هدفمند ،زمینه های صحیح خدمت به مردم را بدون شعار،
وعده و رویا پردازی ،فراهم نماید!
حال چرایی لزوم و ارائه این نظریه و مزایا و منافع و مصالح
مرتبط بر آن ،برچه شاخصههایی استوار است ،که در برهه
فعلی برای انتخاب شهردار اسالمشهر پیشنهاد میشود و برای
چیست؟ از این نظر که بدلیل طوالنی شدن مطلب ،از حوصله
مخاطبان عزیز خارج نشود ،بماند برای نوشتار بعدی و البته
بزودی! ان شاءا...

استان ها

هیچتبعیضیدرمبارزهبافسادنبایدصورتبگیرد
آیتاهلل حسینی همدانی روز گذشته در نشستی با مسووالن
قضایی البرز به مناسبت هفته قوه قضاییه با بیان اینکه
مسووالن کشور نباید خود را از حساب کشی معاف بشمارند
افزود :به این منظور با فساد در هر جا و هر مسند برخورد
یکسان باید صورت بگیرد.
وی اضافه کرد :در واقع اساس کار مجموعه قضایی این
است که باید با رعایت مقررات و ضوابط ،جلب روزافزون
اعتماد مردم ،اطالعرسانی به افکار عمومی ،وظایف بسیار
حساس خود در تحقق عدالت و حفظ تأمین حقوق و امنیت
مردم را با قاطعیت و قدرت ادامه دهد.
حسینی همدانی با بیان اینکه کارها باید آنقدر دقیق انجام
و جلو بیفتد تا موجب اعتماد روزافزون مردم شود افزود:
یکی از گرفتاریهایی که در کشور داریم عدم شفافیت در
تصمیمگیریها ،سیاستگذاریها و مدیریت اداری کشور
است ،به این منظور است که نهادها و قسمتهای دیگر
کار را درست انجام ندادها و این سبب می شود تا دستگاه
رسیدگی کند .
وی با اشاره به اینکه امیدواریم با روی کارآمدن حجت
االسالم والمسلمین رییسی ،رییس جمهوری منتخب در
دستگاه اجرایی کشور ،این منافذ بسته شود ،گفت :با بسته
شدن این منافذ در دستگاه ها کار دستگاه قضا سبک خواهد
شد.
نماینده ولی فقیه در البرز در بخش دیگری از سخنان خود
خطاب به روابط عمومی دادگستری عنوان کرد :مبارزه با

فسادی اگر صورت می گیرد بایستی اطالع رسانی شود.
حسینی همدانی به پیوست فرهنگی تمام پروژه ها اشاره
و تاکید کرد :در برخورد با ناهنجاری های فرهنگی انتظار ما
این است که قاطعیت داشته باشید.
وی افزود :برخی عنوان می کنند که جلو فساد اخالقی را
گرفتن برخالف مصالح جامعه و امنیت است درصورتیکه
به این شکل نیست و جلوی فساد اخالق را گرفتن خالف
امنیتنیست.
امام جمعه کرج در ادامه به بحران آب در استان البرز اشاره
کرد و گفت :در چنین شرایطی باید چاه های دزدی رسیدگی
و اینکه در مناطقی که آبی وجود ندارد چرا اجازه کاشتن

محصوالت آب بر همچون کاهو ،کلم و هندوانه را می دهند
این در حالی است که این مسایل حقوق عامله و بایستی
پیشگیریکرد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز در بخش دیگری
از سخنان خود ضمن تاکید بر جدی گرفتن امر به معروف
و نهی از منکر در فضای مجازی تصریح کرد :توسط پنج یا
 ۶نفر دروغگو در رسانه ،اذهان عمومی مدیریت می شوند.
حسینی همدانی افزود :این افراد فضا را آلوده و جریان
سازی می کنند که امیدواریم با بسط عدالت که هدف
انبیای الهی است و انجام دادن وظایف مان به تمدن
اسالمی نزدیک شویم.

یزد

«وزیر بهداشت» مطرح کرد:

ایران مرکزی برای تامین واکسن محرومین دنیا میشود

سعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
آیین سی و چهارمین پویش ره سالمت و افتتاح طرحهای
سالمت در یزد گفت :در آینده عظمت تولید واکسن به

عنوان دستاورد بزرگ ملی مشخص میشود و به زودی
ایران مرکزی برای تامین واکسن تنگدستان دنیا میشود که
کشورهای سرمایه داری به آنها واکسن نمیدهند.
او با تجلیل از شهدای مدافع سالمت ،واکسن را افتخار
و دستاورد با عظمت نظام جمهوری اسالمی ذکر کرد که
تبلیغات معاندین اجازه تبیین این دستاورد با عظمت را
نداده است.
وزیر بهداشت گفت :امسال و سال گذشته علی رغم گرفتاری
در باتالق نفس گیر کرونا  ۱۴هزار تخت بیمارستانی۱۵۰۰ ،
خانه بهداشت و مرکز درمانی ۴۷۰ ،دستگاه اکسیژن ساز و
 ۱۶۰دستگاه سی تی اسکن را برای اقصی نقاط کشور فراهم
کردیم که اگر این امکانات فراهم نمیشد ،موج سنگین
بیماران فشار سنگینی را به نظام سالمت کشور تحمیل
میکرد و این اقدامات در اوج کرونا افتخار بزرگی است.
او سرمایه گذاری در نظام سالمت به خصوص در بحرانها را
یکی از منطقیترین و عاقالنهترین سرمایه گذاریها دانست
و افزود :ما به جای اینکه بنشینیم و ویروس به سراغ ما
بیاید ،ما به سراغ ویروس رفتیم و نظام بهداشتی درمانی

کشور توانست مرگ و میر در کودکان ،زنان باردار و آنچه
که آفتهای اصلی نظام درمان است را به حداقل برساند.
نمکی با اشاره به اتمام نیازهای زیر ساختی بهداشت و
درمان کشور گفت :استفاده از زیر ساخت شبکه بهداشت
و درمان کشور موجب شد تا بیماری در پشت دربهای
بیمارستانها و مراکز درمانی سرگردان نماند و ما کرونا را به
خوبی مدیریت کنیم.
وزیر بهداشت شاخصهای بهداشت و درمان در استان یزد
را در حد کشورهای اسکاندیناوی ذکر کرد و افزود :دو فاکتور
اصلی زیرساخت مناسب و مردان و زنان بی نظیر استان در
این امر دخیل بوده است.
او با اشاره به گزارش رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد
گفت :در حالی که قدرت سرایت ویروس انگلیسی دو
و نیم برابر و قدرت مرگ و میر آن چند برابر نسبت به
ویروس قبلی بود ،میزان مرگ و میرها در پیک چهارم
بیماری کرونا در یزد نصف پیکهای قبلی بوده است و
این موضوع نشان از توانمندی و موفقیت نظام بهداشت
و درمان استان یزد است.

سیستان بلوچستان

«دادستان زاهدان» اعالم کرد:

پیش از آنکه کل کشورگرفتار شود سیستان و بلوچستان را دریابید
مهدی شمس آبادی دادستان زاهدان گفت :متاسفانه پیک
جدید کرونا در سیستان وبلوچستان به صورت فزایندهای
افزایش یافته که اگر جلوی این موج گرفته نشود صدمات
جبرانناپذیری به مردم وارد میشود.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان سیستان و
بلوچستان افزود :با توجه به وضعیت امروز و پر شدن اکثر
تختهای بیمارستانی ،به وزیر بهداشت هشدار میدهم
که هر چه سریعتر فکری برای این استان بیندیشد و اگر

همین امروز این استان را مورد توجه جدی قرار ندهد بیم
آن است که سایر استانهای کشور نیز دچار همهگیری
جدیتر شوند.
ابوالفضل احمدزاده افزود :اگر همه شهروندان و به ویژه
بازاریان پروتکلهای بهداشتی و قوانینی که از سوی ستاد
کرونا وضع می شود رعایت کنند عواقب کمتری در انتظار
عموم خواهد بود که به فضل الهی این مهم اتفاق افتاد و
برخی از کسبه به این پویش پیوستند ،اما الزم است تا دیگر

بازاریان نیز در این طرح داوطلبانه سهیم باشند.
وی تاکید کرد :دادستانی نیز در مرحله اول ابتدا به صنوف
متخلف تذکر میدهد ،اما در صورت تکرار و بی توجهی به
تذکرات ،به منطور احقاق حقوق عامه شهروندان و بر اساس
قانون و مطالبه جدی مردم با آنها برخورد سلبی و قضایی
میشود که امیدوارم در این زمینه با کاهش آمار روبرو
شویم و بازاریان با درک صحیح شرایط ،خودشان اقدامات
الزم را انجام دهند.

ی مسروقه «پیکاسو» پیدا شد
نقاش 
پلیس یونان از کشف دو تابلو نقاشی مسروقه «پیکاسو» و «موندریان»
خبر داد ،پلیس یونان دو تابلو نقاشی «پابلو پیکاسو» و «پیت موندریان»
نقاشان مشهور قرن بیستم را که حدود یک دهه پیش از بزرگترین گالری
دولتی این کشور ربوده شده بودند کشف کرده است.

هنری

تلنگر

روایتی جذاب از «هفت خوان رستم» به قلم دامادی
جبار آذین
نویسنده و منتقد

«هفت خوان رستم» جلد نخست از مجموعه داستانهای
شاهنامه با نگارش ارزشمند «محسن دامادی» ،کارگردان
و فیلمنامه نویس سینما و تلویزیون و نویسنده آثار ادبی
و داستانی کشور منتشر شد.
دامادی دراین اثر ،با استناد به اشعار شاهنامه ،مجموعه

داستانهای خود را به زبان روان و شیرین امروز نوشته
و هنرمندانه و جذاب ،این اثر ملی را به میان مردم،
خانوادهها و جوانان برده است.
واکاوی اندیشهها و جهان بینی فردوسی کبیر ،از جمله
در ارتباط با حضور و سلطه بیگانگان در ایران ،مبارزات
حماسی خیر و شر ،پاسداری از فرهنگ و هنر ایران زمین
و  ...از ویژگی های کتاب «هفت خوان رستم» و دیگر
روایتهای دامادی از داستانهای شاهنامه است.
هفت خوان رستم دامادی که از منظر نگارشی ،ترکیب
جذاب توصیفی و تصویری دارد ،افزون بر جنبههای
آموزشی و داستانسرایی ،دارای ظرفیتهای باال ،جهت
تولید آثار نمایشی ،تلویزیونی و سینمایی است.
زیبایی نگارش ،نثر روان ،شیوایی توصیفها و تصاویر

بدیع ،رعایت امانت اشعار فردوسی و هماهنگی
واژهها و جملهها و مضامین کتاب با فرهنگ ایرانی
ازدامتیازهای هفت خوان رستم است ،کتاب خوب
وخواندنی و مانای محسن دامادی را انتشارات
کتابسرای نیک منتشرکرده است.

فرهنگ و هنر

نمایشگاه «گنجینه مانا» درفرهنگستان هنرافتتاح شد

نمایشگاه «گنجینه مانا» با آثار  ۴۰هنرمند پیشکسوت
هنرهای سنتی در زمینههای مختلف از جمله معرق و
منبت و طراحی فرش در فرهنگستان هنر گشایش یافت.
نمایشگاه «گنجینه مانا» شامل آثار  ۴۰هنرمند پیشکسوت

هنرهای سنتی عصر روز گذشته در تاالر آئینه موسسه
فرهنگی ،هنری و پژوهشی صبا -در تهران با حضور بهمن
نامور مطلق رییس فرهنگستان هنر و نیکنام حسینی
پور مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت و جمعی از
هنرمندان پیشکسوت گشایش یافت.
گنجینه مانا  ۹تا  ۱۹تیرماه سال جاری در موسسه فرهنگی،
هنری و پژوهشی صبا -تاالر آئینه میزبان عالقه مندان
میشود.
معرق و منبت ،تراش بلور و شیشه ،میناکاری ،گچبری،
طراحی فرش ،دوختهای سنتی و تزیینی ،طراحی نقوش
و چاپ ،زیورآالت ،نقاشی روی شیشه و سفال و آینه کاری
برخی از حوزههای هنری این نمایشگاه است.
نمایشگاه گنجینه مانا تالش دارد حاصل دسترنج این
هنرمندان پیشکسوت که در مسیر اعتالی هنرهای سنتی

و ارتقای فرهنگ و سنتهای این سرزمین گام برداشتند
را نمایش دهد.
این نمایشگاه به همت موسسه هنرمندان پیشکسوت
و موسسه فرهنگی ،هنری و پژوهشی صبا و با رعایت
کامل و دقیق دستورالعملهای بهداشتی برگزار میشود و
عالقهمندان به هنرهای سنتی از  ۹تا  ۱۹تیر میتوانند برای
تماشای این آثار به فرهنگستان هنر واقع در تهران ،تقاطع
خیابان ولیعصر (عج) و طالقانی مراجعه کنند.
در آیین گشایش این نمایشگاه سید محمود دعایی ،مجید
رجبی معمار و سید مجتبی حسینی معاون هنری وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی داشتند.
همچنین در این مراسم با اهدای لوح سپاس از اساتید و
پیشکسوتان رشته های مختلف برای پاسداشت و توسعه
هنرهای سنتی قدردانی شد.

سینما و تئاتر

بابک رضایی سرپرست شد؛

مدیرکل جشنوارهها سازمان سینمایی تغییرکرد
با پایان ماموریت روحاهلل حسینی مدیرکل امور جشنوارهها
و همکاریهای بینالملل سازمان سینمایی ،بابک رضایی
به عنوان سرپرست این اداره کل منصوب شد.
در برنامه ای که روز گذشته برگزار شد حسین انتظامی با
تقدیر از زحمات روحاهلل حسینی ،گفت :بازخوردهایی که
در این مدت از سینماگران و فعاالن حوزه بینالملل درباره
ایشان گرفتیم انصافا موجب افتخار سازمان سینمایی
بود .از آخرین اقدامات آقای حسینی که با همکاری با
رائد فریدزاده انجام دادند ،تفاهمنامه توسعه همکاریهای
سینمایی ایران با چین بوده است که مدت زیادی پیگیرآن
بودند و بیماری کرونا آنرا به تاخیر انداخته بود .اما با توجه
به ظرفیتهای باالی بازار چین که یک حرکت راهبردی
برای سینمای ایران خواهد بود خوشبختانه به نتیجه رسید.
رئیس سازمان سینمایی ادامه داد :همچنین کار ارزشمند
و مشترک دیگر شورای بین الملل سازمان سینمایی بود که
ضوابط را مشخص و منتشر کردند .به خاطر ظرفیت پیش
بینی پذیری که ما از شفافیت به دنبال آن هستیم .که
همه تکلیفشان را بدانند و اینکه ما از چه جشنوارههایی
و از چه حضورهای بینالمللی حمایت میکنیم و نوع
انتخابهایمان به چه شکلی است.
وی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در حوزه جشنواره
های داخلی گفت :در بحث سازماندهی مجوزها و خدمات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ادغامهایی صورت گرفت اما
تکلیف اینکه به چه جشنواره هایی و با چه شرایطی مجوز
می دهیم و اینکه حمایت ها به چه شکلی صورت میگیرد
هم ضوابطش در شورای جشنواره ها مدون شد.

انتظامی ادامه داد :از آقای رضایی خواستیم سرپرستی دفتر
امور جشنوارهها و همکاریهای بینالملل را برعهده بگیرند.
امیدوارم با روحیه تعاملی که در سازمان سینمایی بینظیر
است ،توجهات تداوم پیدا کند و ایشان کار را با قدرت
بیشتر پیش ببرند.
روحاهلل حسینی هم در این جلسه با بیان اینکه سعادت
داشتم نزدیک به  ۸سال افتخارهمکاری با سازمان
سینمایی را داشته باشم و کل این سالها برایم یک کالس
درس بزرگ بوده است ،گفت :این تجربیات باعث شد امروز
که قراراست به دانشگاه برگردم و در کالس درس حاضر
شوم و پژوهش کنم با یک نگاه بازتر و واقع بینانه تر و بر
روی کار دانشگاهی و علمی متمرکز شوم.
وی ادامه داد :این سعادت نصیب همه ما دانشگاهیها
نمیشود تا از نزدیک آنچه در حوزه اجرا در دستگاههای
دولتی میگذرد را لمس کنیم خدا را شکر میکنم و
خوشحالم طی این سالها درسازمان سینمایی و سینما
دوستانی پیدا کردم که از این به بعد میتوانم روی آنها
حساب کنم .به ویژه از آقای انتظامی تشکر میکنم که ۲
سال پیش به من اعتماد کردند و بعد از اتمام کار مدرسه
ملی بلندنظرانه فرصتی را فراهم کردند تا پایان کار من در
سینما ختم به خیر شود و من امروز با یک اطمینان خاطر
از سازمان سینمایی خداحافظی کنم.
در ادامه بابک رضایی در سخنانی اظهار کرد :تالش می
کنیم مجموعه ای که با کمک آقای حسینی مورد توجه
و لطف اهالی سینما و همکاران در سازمان سینمایی قرار
گرفت از این به بعد هم همان شرایط را حفظ کنیم و

اهدافی که برای دفتر جشنواره ها وهمکاران بین الملل
تدوین و طراحی شده است را به منصه ظهور برسانیم.
در این جلسه سعید رجبی فروتن ،رمضانعلی حیدری
خلیلی ،محمد رحمتی معاونان سازمان ،علیرضا تابش
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و رائد فرید زاده معاون
بین الملل این بنیاد سخنانی را مطرح کردند.
محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای
مستند و تجربی ،الدن طاهری مدیرفیلمخانه ملی ایران،
بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم ،علی
احمدی ناقدی مدیر کل دفتر توسعه فناوری و سینمایی،
جعفر انصاری فر مدیر کل دفتر مطالعات توسعه دانش و
مهارت های سینمایی ،محمد علی دولتی مدیر حراست،
مسعود نجفی مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی و
میالد شکرخواه مدیر روابط عمومی فارابی از دیگر حاضران
در این جلسه بود.
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جهان سینما
آغاز تولید «چاقوها بیرون »۲

با سرمایه «نتفلیکس»
جستجوهای کارآگاه «بنوا بالنک» دوباره شروع شد
و به نظر میرسد وی از ماساچوست راهی
یونان شده تا در فضایی آفتابیتر کارش
را انجام دهد ،رایان جانسون نویسنده
و کارگردان «چاقوها بیرون  »۲دیروز در
توییتر خود اعالم کرد که تولید این فیلم در
سواحل گرم مدیترانه در یونان آغاز شده است.
دواین جانسون بازیگر یک فیلم اکشن شد
سرویس پخش آنالین آمازون اعالم کرد فیلمی با بازی دواین
جانسون را در دست ساخت دارد .در این فیلم جانسون بار
دیگر با کریس مورگان نویسنده «سریع و
خشمگین» همراه میشود .این  ۲پیشتر
برای ساخت اسپین آف «هابر و شاو»
نیز همکاری کرده بودند ،رسیدن به
قرارداد ساخت این فیلم که پس از یک
رقابت سنگین برای دادن باالترین پیشنهاد
انجام میشود نشانه دیگری است مبنی بر اینکه آمازون همه
تالشش را برای ساخت فیلمهای مردمپسند آنالین متمرکز
کرده است.

«دبیر شورای صنفی نمایش» مطرح کرد:

رونق سینماها با نمایش
«دینامیت» و «درخت گردو»

دبیر شورای صنفی نمایش از اضافه شدن فیلم «درخت
گردو» به چرخه اکران در کنار «دینامیت» خبر داد ،مرتضی
شایسته درباره فیلم دومی که قرار بود در کنار دینامیت
در سینماها به نمایش درآید ،اظهار داشت :طبق جلسهای
که امروز داشتیم ،قرار شد فیلم سینمایی درخت گردو
ساخته محمدحسین مهدویان به نمایش در بیاید.
وی گفت :درخت گردو نیز در کنار دینامیت از روز
چهارشنبه  ۹تیر نمایش خود را در سینماهای سراسر
کشور آغاز خواهد کرد.
دبیر شورای صنفی نمایش افزود :البته ممکن است برخی
از سینماها با چند روز تاخیر هر دو فیلم را اکران کنند.
احمد مهرانفر ،نازنین بیاتی ،زیبا کرمعلی ،نادر سلیمانی،
پژمان جمشیدی ،میرطاهر مظلومی ،امید روحانی،
مجید شهریاری ،محسن کیایی ،اشکان منصوری ،فاطمه
مرتاضی بازیگران فیلم سینمایی دینامیت هستند.
مسعود اطیابی کارگردانی و ابراهیم عامریان تهیهکنندگی
این فیلم را بر عهده دارند.
فیلم سینمایی درخت گردو به کارگردانی محمدحسین
مهدویان و تهیه کنندگی سیدمصطفی احمدی محصول
سال  ۱۳۹۸است .مهران مدیری ،پیمان معادی ،مینا
ساداتی ،مینو شریفی بازیگران این فیلم سینمایی
هستند.

6

پرسپولیس در جایگاه سوم و استقالل در رده دهم آسیا
بر اساس تازهترین ردهبندی تیمهای باشگاهی فوتبال جهان که از سوی سایت «فوتبال دیتابیس» اعالم
شد ،تیم فوتبال پرسپولیس در رتبه نخست ایران قرار گرفت ،پرسپولیس در رده بندی تیمهای آسیایی در
رتبه سوم قرار دارد .تیم استقالل ،مانند رده بندی پیشین در رتبه دوم فوتبال باشگاهی ایران قرار گرفته
است ،آبی پوشان پایتخت در قاره آسیا نیز با  ۳پله صعود نسبت رده بندی پیشین به رتبه دهم رسیده اند.
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ورزشی

توپ و تور

به فکر المپیک باشید؛

رقابتهای لیگ ملتها ،دست داورزنی را زیر سنگ گذاشت!
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

رقابتهای لیگ ملتهای جهان ،عالوه بر کسب مدال طال
و یک میلیون دالر جایزه نقدی برای تیم قهرمان ،پانصد
هزار دالر برای تیم نایب قهرمان و سیصد هزار دالر برای
تیم سوم ،دارای ویژگیهای خاصی بود و تیمهای صاحب
نام والیبال دنیا به واقع در این رقابت ها در پی شناخت
استعدادهای جوان و ارزیابی حریفان المپیکی بودند
و ترجیح داده بودند با تیمهای دوم وسوم خود به این
بازیها بپردازند مانند تیمهای ایتالیا ،روسیه ،هلند و ...با
این اوصاف راهیابی به مرحله نیمه نهایی و نهایی و قرار
گرفتن روی سکوی قهرمانی و دستیابی به جوایز نقدی هم
مد نظر تیم های مطرح جهان بود تا انگیزهها را باالتر ببرد.
اما من حیث المجموع میتوان گفت که برگزاری رقابتهای
لیگ ملتها ،این فرصت را پدید آورده بود تا نخبگان تیمها
که آینده والیبال کشورهایی مانند ایران را تامین خواهند
کرد ،شناسایی شوند ،گلچین کردن بازیکنان مستعد ،از خیل
عظیم استعدادهای ناب و جوانان آیندهدار برای والدیمیر
آلکنو که کمترین شناختی از جوانان مستعد و تازه شکوفا
شده والیبال ایران نداشت ،کاری بس دشوار بود که در این
راستا نتوانست ،مسیر اصلی و پایدار برای حضور مقتدرانه
در بازیهای المپیک توکیو را پیدا کند ،تا جایی که به
ناچار و شاید هم به توصیه رئیس فدراسیون که میدید
ضعف تیم در دریافتهای اول از سرویسهای پرسرعت
حریفان است ،دست به دامان فرهاد قائمی شد که با تیم

ملی خداحافظی کرده بود! ضمن اینکه مرندی را هم به
جمع لیبروهای تیم ملی فراخواند تا ضعف توپگیری که
از عمده ترین ضعفهای تیم ملی والیبال کشورمان است،
را ترمیم کند.
والدیمیر آلکنو که با تیم روسیه تجربه حضور در بازیهای
المپیک را دارد به خوبی میداند که میدان المپیک جای
تیمهای بزرگ جهان است و جای اشتباه برای هیچ تیمی
نیست و با توجه به تقلیل تعداد بازیکنان تیمها که از
سوی فدراسیون جهانی ( ۱۲ )FIVBنفر اعالم شده است ،اگر
بخواهد انتظارات مردم ایران را برآورده کند باید در فرصت
اندکی که تا شروع بازی های المپیک توکیو باقی مانده
است ،بهترین و ُتاثیرگذار ترین نفرات را شناسایی و با تیمی
پای به مسابقات المپیک بگذارد که به اعتبار والیبال ایران
لطمه وارد نشود ووبیش از این سرافکنده نشویم.
بازیهای المپیک که به واقع میدانی است برای اصالح
ساختاری بزرگ که اگر خوب از آن بهره برداری کنیم
میتوانیم به آینده والیبال کشورمان امیدوار شویم و آنگاه
مدعی ،که در مسیر درستی قرار بگیریم.
امروزه سرویس در والیبال حرف اول را میزند که با سرعت
باالی  ۱۲۰کیلومتر وارد زمین حریف می شود و دریافتهای
اول برای بازیکنان ما که در توپگیری ضعف دارند را بسیار
سخت می کند!
ضعف توپگیری در اکثر بازیکنان ملی پوش ما مربوط به
امروز و دیروز نیست ،سالهاست که دامنگیر تیمهای ملی
است و بارها شاهد بودیم که تیم ملی والیبال کشورمان
بیشترین ضربه را از همین ناحیه خورده است ،زیرا مربیانی
که برای تیمهای پایه انتخاب میشوند بیشتر به اسپک و
دفاع روی تور بازیکنان تمرکز دارند!
در حالیکه زدن سرویسهای با سرعت باال و دریافتهای
اول از اهم واجبات بازیکن تیمهای ملی است که ما از آن
غافل ماندهایم.

اگر آقای والدیمیر آلکنو از قابلیتهای جوانان بی اطالع بوده و
شناختی ازنامداران والیبال ایران نداشتهکه اینگونه نبوده است! شما
که شناخت داشتید ،پس چه عواملی باعث شد که نام بازیکنانی نظیر
امیرحسین توخته ،محمدجواد معنوی نژاد و علی رمضانی در لیست
بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی دیده نمی شود؟!

معضل دیگر عدم استفاده از مربیان تخصصی پاسوری
است که مسئوالن فدراسیون نه تنها از وجود پاسورهای
باتجربه و کهنه کاری همچون مهندس ناصر میر فخرایی،
مهدی صابر پور ،امیر حیدری ،اصغر نائینی ،علی موُذن،
سیدمهدی ابوترابی ،امیر حسینی ،علیرضا بهبودی و حتی
سعید معروف برای مربیگری در راستای تعلیم و تربیت و
پرورش پاسور اقدامی نمیکند که از تشکیل اتاق فکر برای
هم اندیشی هم از وجود این عزیزان که سالها در پست
پاسور به تیمهای باشگاهی و ملی خدمت کرده اند و منشاء
خدمات ارزشمند و صادقانه ای بوده اند غافل مانده است،
همین طور در بخش توپ گیری و توپ رسانی به دست
پاسور که از اهمیت ویژهای برخوردار می باشد ،از کدام مربی
اختصاصی بهره مند بودهایم؟
در آستانه بازیهای المپیک توکیو اگر بخواهیم به
عملکرد ضعیف و غیرتخصصی فدراسیون نشینها
بپردازیم و مطلبی بنویسیم یا انتقادی به عمل آوریم از هر
طرف مورد هجمه قرار خواهیم گرفت که با این نوشتهها
و سخنها باعث تضعیف روحیه کاروان تیم ملی والیبال
کشورمان شده اید ،اما اگر مسئوالن فدراسیون ،کارگزاران
و برنامه ریزان ناکارآمد و غیر والیبالی دست به اقداماتی
بزنند که از هم اکنون حساسیتها روی تیم اعزامی
افزایش پیدا کند ،اص ًال نشانی از تضعیف روحیه نخواهد
داشت!
آقای داورزنی وقتی قرار است وضع تیم ملی والیبال ما
چنین باشد و هیچ نور رستگاری بر جبین آن نتابد ،فلسفه
وجود آقای والدیمیر آلکنو که به عبارتی بهترین مربی

دنیاست چه بوده است؟
در اینکه تیم ملی والیبال کشورمان بدترین و ضعیف ترین
بازیهای خود را در این دوره رقابتهای لیگ ملتها تجربه
کرده است که هیچگاه در گذشته و در لیگ جهانی چنین
نبوده است ،سخنی به گزاف نگفتهایم ،اما این انتظار هم
وجود دارد که باید به افکار عمومی و عاشقان والیبال هم
توجه داشته باشیم و با گفتن این سخنان که برد و باخت در
این رقابتها برای فدراسیون والیبال ایران مهم نبوده است
و جناب مربی به دنبال شناخت چهرههای شاخص و جوان
بوده عذر بدتر از گناه میباشد.
اگر آقای والدیمیر آلکنو از قابلیتهای جوانان بی اطالع
بوده و شناختی از نامداران والیبال ایران نداشته که این
گونه نبوده است! شما که شناخت داشتید ،پس چه
عواملی باعث شد که نام بازیکنانی نظیر امیرحسین توخته،
محمدجواد معنوی نژاد و علی رمضانی در لیست بازیکنان
دعوت شده به اردوی تیم ملی دیده نمی شود؟!
آقای داورزنی اینکه بعد از باختهای تحقیر آمیز و
جریحهدار کردن احساسات دوستداران والیبال ایران به این
فکر افتادهاید تا با یک معذرت خواهی ساده روی اشتباهات
خود و عوامل زیر مجموعه تان سرپوش بگذارید! نامش
خود فریبی است و اینکه چرخه این والیبال به نفع چه
کسانی است که سودشان فراتر از امید و آرزوی عالقه
مندان و دلسوزان واقعی والیبال کشورمان است ،نیز بحث
جداگانهای دارد که دنباله گفتارها را به بعد از بازیهای
المپیک توکیو و ماحصل نتایجی که به دست میآوریم
موکول میکنیم.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجراییکالسه ۹۹۰۴۴۳۱
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق  51/5سهم مشاع از  ۱۰۰سهم ششدانگ
یک ملک واحد تجاری قطعه دوم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره ۹۸۱۳
فرعی از  ۱۵۱اصلی  ،به مساحت ( )30/41سی متر و چهل و یک دسیمتر مربع،
واقع در سمت جنوب غربی همکف حدود اربعه  :شماال :دیواریست مشترک
بطول ( )8/84هشت متر و هشتاد و چهار سانتیمتر به واحد تجاری قطعه
 ۱شرقا :دیواریست مشترک بطول ( )3/44سه متر و چهل و چهار سانتیمتر
به واحد تجاری قطعه  ۱جنوبا :دیواریست بطول ( )8/84هشت متر و هشتاد
و چهار سانتیمتر به باقیمانده پالک  ۱۷۸۴فرعی از  ۱۵۱اصلی غربا :درب
و دیوار است بطول ( )3/44سه متر و چهل و چهار سانتیمتر به بلوار ۲۰
متری انقالب ،مشخصات منضمات  :منضماتی از نوع بالكن تجاری قطعه ۲
واقع در نیم طبقه به مساحت  10/1به حدود اربعه :شماال :دیواریست مشترک
بطول ( )3/22سه متر و بیست و دو سانتیمتر به فضای واحد تجاری  ۱شرقا:
دیواریست مشترک بطول ( )3/44سه متر و چهل و چهار سانتیمتر به فضای
واحد تجاری  ۱جنوبا :دیواریست بطول ( )3/22سه متر و بیست و دو سانتیمتر
به فضای باقیمانده پالک  ۱۷۸۴فرعی از  ۱۵۱اصلی غربا :نیم دیوار جلوی بالکن
بطول (  )3/44سه متر و چهل و چهار سانتیمتر به فضای واحد تجاری ۲
مشخصات مالکیت  :على مهرپرور بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان،
موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  ۶۲۵۲۵۳سری د سال  ۹۴با شماره
دفتر الکترونیکی الکترونیک ۱۳۹۵۲۰۳۳۱۰۰۹۰۴۰ ۱۴۷ثبت گردیده است .محل

وقوع ملک  :کرج رجائی شهر بلوار انقالب بین خیابان دهم و یازدهم پ ۵۶۸
کافی نت مهر طبق نظر کارشناسان رسمی مورخ  :1400/1/22مغازه دارای کف
سرامیک و دیوار پوش  ،درب شیشه سکوریت و کرکره برقی است با انشعابات
مجزای برق و گاز و انشعاب مشاع أب که به عنوان کافی نت مورد استفاده
مالک می باشد و سیستم سرمایش اسپیلت و گرمایش بخاری گازی می باشد
و در قسمت شرقی طبقه همکف ظرفشویی تک لگنه استیل با کابینت فلزی
زیرزمین و رویی با آبچکان و شیرآالت مربوط و فاضالب خروجی نصب است،
کف واحد سنگ مرمر سفید و مشکی و دیوارها دیوار پوش پی وی سی در
پایین به همراه طراحی کناف در قسمتهای فوقانی متصل به سقف می باشد،
سقف دارای طراحی و نورپردازی کناف بوده و قسمت انتهایی مغازه با سنگ
تیشه ای تزئینی اجرا شده است  ،بالکن از بازشو انتهایی مغازه توسط نردبام
قابل دسترس است  ،ارتفاع كل مغازه  4/37متر و ارتفاع مفيد بالکن 1/87
متر می باشد  ،کف بالکن با سرامیک فرش و دیواره های آن از پالستر گچ
می باشد  ،پرتگاه بالکن به مغازه با نرده استیل در پایین و تزئینات کناف در باال
پوشانده شده است  ،ملک در حال حاضر با تابلو کافی نت مهر توسط مالک در
حال بهره برداری می باشد  ،پالک فوق از ساعت  ۹الی  ۱۲روز چهارشنبه مورخ
 1400/4/23از طریق مزایده محل اجرای ثبت کرج در نشانی آزادگان ابتدای
خ مطهری به فروش می رسد .مزایده  51/5سهم مشاع از  ۱۰۰سهم ششدانگ
پالک فوق از مبلغ  12/998/600/000لایر شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی

نقدأ فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،
برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده
نقد وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است وفق ماده  ۱۳۶آئین اصالحی  :شرکت در مزایده منوط به
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را
به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب
خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط
و مزایده تجدید می گردد ضمنا بستانکار متعهد می گردد ظرف مدت یک
ماه طبق تبصره ماده  ۱۲۶نسبت به پرداخت هزینه های اجرایی اقدام نماید.
887ف تاریخ انتشار1400/4/9:
از طرف رییس اجرای ثبت کرج  -قاسمی

محمدیرادسرمربیتیمملیوالیبالپاکستانشد
رحمان محمد یراد سرمربی تیم والیبال سپاهان اصفهان و مربی سابق تیم ملی والیبال ایران که یکی
از گزینههای دستیاری والدیمیر آلکنو هم بود ،حدود  ۲ماه قبل با فدراسیون والیبال پاکستان به توافق
رسید تا هدایت تیم ملی این کشور را برعهده بگیرد ،با اعالم نشریه نیوز اینترنشنال پاکستان ،قرارداد
محمدی راد با فدراسیون والیبال پاکستان یکساله است و امکان تمدید آن تا سال  ۲۰۲۳هم وجود دارد.

ورزشی
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توگو با «دنیای هوادار»:
«محمدرضا یزدانی خرم» در گف 

جلب رضایت جامعه ورزش از اهمیت زیادی برخوردار است
وزیر آینده ورزش باید قاطع ،انقالبی و متخصص باشد

محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

این روزها و در آستانه انتخاب وزرای دولت جدید ،نامهایی
برای اداره وزارت ورزش و جوانان مطرح میشود که بسیاری از
آنها توان اداره این مجموعه را ندارند .رئیس جمهور منتخب
به درستی اعالم کرد ،اسامی که در برخی رسانه مطرح میشود
صرفا گمانه زنی است ،البته جز این هم از ایشان انتظار نمیرود
که فردی جامع الشرایط را برای اداره وزارتخانه حساسی چون
ورزش به مجلس معرفی کند.
محمدرضا یزدانی خرم با سابقه ترین رئیس فدراسیونهای
ورزشی و یکی از موفق ترین کسانی که توانست طی دوران
ریاست خود در والیبال و کشتی ،این دو مجموعه را به بهترین
وجه ممکن اداره کند ،ضمن بیان نکات باال ،در ارتباط با
تحوالت آینده مدیریت ورزش کشور اظهار داشت :متاسفانه
طی یک دهه گذشته خصوصا از زمانی که سازمان تربیت بدنی
به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شد ،شاهد پسرفت این مقوله،
در ابعاد کمی ،کیفی و مدیریتی بودیم.
وی تصریح کرد :کسانی که در گذشته و مقاطع مختلف

مدیریت ورزش حضور داشتند ،اهل مشورت و رایزنی با بزرگان
و چهرههای با تجربه بودند اما در گذر زمان این مسئله بطور
کلی لوث شد و هر کس مصدر کار شد خود را عقل کل ورزش
تصور کرد ،طی این سالها هر چه بزرگان ورزش و مدیران
با سابقه تالش کردند مسئولین مربوطه را در مسیر موفقیت
هدایت کنند ،گوش شنوایی نبود چون برخی از این آقایان
اصوال اشراف چندانی نسبت به ورزش نداشتند و سیاسی کاری
میکردند ،نهایت این بی توجهی نسبت به نصایح با تجربهها
وضع امروز ورزش است که بعضا نشانه های آن کامال مشهود
است.
رئیس اسبق فدراسیون والیبال ادامه داد :به عنوان مثال شخصا
بارها در مورد پسرفت والیبال و مشکالت پیش روی این ورزش
به مسئولین هشدار دادم اما چون ارادهای برای رفع مشکالت
نبود ،در نتیجه همان راه را که فکر میکردند درست است ادامه
دادند و نهایتا به جایی رسیدیم که این ورزش  ۸شکست
پیاپی در کارنامهاش ثبت میشود ،در رابطه با ضعف مدیریت
در ارکان ورزش و برخی فدراسیونها نیز از طریق رسانهها به
آقایان توصیه کردیم از افراد توانمند و با تجربه بهره بگیرند
اما متاسفانه توجه نشد ،در نتیجه با گماردن مدیران درجه
چندم در مسئولیتهای مختلف از جمله ریاست فدراسیونها
کار به جایی رسیده که هر تازه وارد مدعی شده است ،جالب
اینکه برخی روسای همین فدراسیونها علیه خود وزارت ورزش
جبهه گرفته و حرف آنها را گوش نمیدهند ،در یک مورد
خاص شنیدم رییس فدراسیونی که از ابتدا ،حضورش در راس

محمدرضا یزدانی خرم با سابقه ترین رئیس فدراسیونهای ورزشی و یکی از
موفق ترین کسانی که توانست طی دوران ریاست خود در والیبال و کشتی،
این دو مجموعه را به بهترین وجه ممکن ادارهکند ،درارتباط با تحوالت آینده
مدیریت ورزش کشور اظهار داشت :متاسفانه طی یک دهه گذشته خصوصا
اززمانیکه سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شد ،شاهد
پسرفت این مقوله ،درابعادکمی،کیفی و مدیریتی بودیم.

کیخا المپیکی نشد

آن مجموعه اشتباه بود و ما بارها به این نکته اشاره کردیم،
وقتی متوجه شده صالحیتش برای دوره بعد احراز نشده ،کار را
به مجامع جهانی کشانده و حاضر نیست مسند ریاست را پس
از  ۴سال ترک کند! قابل قبول نیست رئیس فدراسیونی به هر
دلیل ممکن اختالفات داخلی را به مجامع جهانی بکشاند و در
برابر برخی مماشات مسئولین ورزش حرف و سخن از تشکیل
مجمع فوق العاده برای ماندن پس از دوره قانونی میکند.
یک نفر نیست از این افراد بپرسد طی  ۴سال ریاست چه گلی
بر سر ورزش و رشته مربوطه زدی که خواهان ادامه همان
مسیر هستی؟ برخی گمان می کنند همواره باید رئیس باشند
و پشت میز فرمان بدهند در حالیکه باید تابع مقررات باشند،
کسانی که به دالیل واهی با خودخواهی مشکالت قابل حل
داخلی را به بیرون از مرزها می کشند شایسته مدیریت نیستند.
رئیس کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی در پاسخ به این
پرسش که به عنوان مسئول ورزش یکی از احزاب با سابقه
اصولگرا چه انتظاری از رئیس جمهور منتخب در امر ورزش
دارد ،اظهار داشت :اطالع واثق دارم که آیت اهلل رئیسی نسبت
به امر ورزش حساسیت خاصی دارد .خصوصا با توجه به
گالیههای فراوانی که در این رابطه از زبان ورزشیها شنیده،
اهتمام جدی دارد تا فردی واجد شرایط را برای تصدی وزارت
ورزش به مجلس معرفی کند ،از جمله ویژگیهایی که باید این
فرد داشته باشد میتوان به تخصص ،تدین ،قاطعیت و انقالبی
بودن وی اشاره کرد ،کسی که سکان هدایت ورزش و جوانان
را در دست میگیرد با دهها میلیون مردمی سروکار دارد که در
بخش ورزش عمومی و قهرمانی فعالیت دارند ،بنابراین باید
بتواند این خیل عظیم مخاطب را راضی نگه دارد ،برای رسیدن
به این مرحله الزم است از تجربه و علم ،همزمان استفاده شود
و برنامه ریزی اصولی و دقیقی در تمام بخش ها صورت گیرد،
هر جا الزم بود ،قاطیعت نشان داده شود و جایی که ضرورت
حکم میکند ،با تدبیر پیش برویم ،در همین راستا به عنوان
مسئول کارگروه ورزش حزب موتلفه اسالمی اعالم آمادگی
میکنم این ظرفیت و توان وجود دارد در صورت لزوم ،تجارب
طوالنی مدت اجرایی و مدیریتی اعضای کارگروه را در اختیار
وزیر آینده ورزش و جوانان قرار دهیم.

رئیس سابق فدراسیون کشتی در پایان تاکید کرد :باید
منتظر ماند و دید کاروان اعزامی ورزش به المپیک توکیو چه
دستاوردی به همراه خواهد داشت ،.بدیهی است برافراشته
شدن پرچم سه رنگ جمهوری اسالمی در این بازیها ،مایه
مباهات تک تک مردم ایران و خوشحالی مسئولین را فراهم
ساخت ،.نتیجه این مسابقات در تصمیم گیری وزیر آینده
ورزش تاثیر بسزایی دارد ،نقاط قوت و ضعف ورزش ما در
مسابقات المپیک به چشم خواهد آمد بنابراین الزم است بعد
از خاتمه این رویداد مهم ،ستادی جهت آسیب شناسی عملکرد
تیم ها و نفرات اعزامی تشکیل شود ،.باید مشخص شود هزینه
هایی که انجام شده درست بوده یا خیر؟ کمیت خیلی برای
ما مهم نیست باید ببینیم از نظر کیفی کجا ایستاده ایم ،این
المپیک تمام میشود و ما باید از فردای مسابقات به فکر چهار
سال آینده باشیم ،خوشبختانه مسئولین نظام و مجلس محترم
به ورزش و جوانان اهمیت میدهند ما نیز به عنوان خادم
این مملکت باید بی اجر و منت جهت پیشرفت کشور و پی
ریزی یک سیستم کارآمد ،فراگیر و موفقیت آمیز در ورزش
تالش کنیم.

بعضی ها داغشو دوست دارن

رییس فدراسیون پزشکی :حدادی به المپیک میرود

«سعیدرضا کیخا» که موفق شده بود در مسابقات گزینشی المپیک در قطر
مدال طال را از آن خود کند با اختالف کمی نتوانست سهمیه المپیک
را از آن خود کند ،سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک در گزارشی
به بررسی ورزشکاران المپیکی این رشته پرداخته که نامی از کیخا
در آن دیده نمیشود.

غالمرضا نوروزی درباره آخرین وضعیت احسان حدادی گفت :با توجه
به وضعیت جسمانی وی به خاطر دیسک شدیدی که در کمر دارد
به عمل جراحی نیاز دارد ،کمیسیون تخصصی برای او تشکیل
دادیم .اما خودش مایل به جراحی نیست ،البته حضور حدادی
در المپیک توکیو قطعی شده و مانعی برای فعالیت وجود ندارد.

تیم ملی هلند با دیبوئرقطع همکاریکرد
فدراسیون فوتبال هلند در یک بیانیه اعالم کرد :با اشاره به جلسه برگزار
شده مابین مقامات این فدراسیون و نماینده دی بوئر ،اعالم کرد که
طرفین با توافق دوجانبه تصمیم به قطع همکاری گرفتند ،فرانک
دی بوئر اعالم کرد که قصد ادامه کار ندارد و دی بوئر از تیم ملی
هلند کنار رفته است.

کمیتهملیپارالمپیکهزینهخریدویلچرراتقبلکرد
سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر با اشاره به کمک  ۳۰۰میلیون تومانی
کمیته ملی پارالمپیک به این تیم گفت :اقدام بزرگی از سوی
مسووالن این کمیته انجام شد و این پول برای خرید ویلچر
استاندارد هزینه میشود ،اردوهای متوالی برای تیم بسکتبال با
ویلچر در نظر گرفته شده که در  ۲بخش داخلی و خارجی است.

حمایت پله ازامباپه؛ «سرت را باال بگیر»

استقالل،پیگیرماجرایانتقالصیادمنش

سوئیس در ضربات پنالتی فرانسه را شکست داد و جایگاه خود را در یک چهارم تثبیت
کرد؛ در جریان ضربات پنالتی «یان سومر» دروازه بان سوئیس مانع گلزنی فوق
ستاره تیم ملی فرانسه شد ،درحالیکه در فضای مجازی ،وی را بابت از دست
دادن ضربه پنالتی سرزنش میکرند« ،پله» در توییتی برای امباپه نوشت:
سرت را باال نگه دار کیلین؛ فردا نخستین روز یک ماجراجویی جدید است.

باشگاهاستقاللپیگیرپروندهانتقالاللهیارصیادمنشبهباشگاهاوکراینیخواهد
شد ،با دستور احمد مددی و پیرو انتشار خبر انتقال اللهیار صیادمنش به
زوریااکراین،دوکمیتهحقوقیوبینالمللاستقاللموظفبهرسیدگی
به این موضوع شدند تا درباره حقوق استقالل از این انتقال با بررسی
قرارداد این بازیکن ،جهت احقاق حقوق باشگاه اقدامات الزم انجام شود.
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اجرای قوانین جدید فوتبال
از  ۱۰مرداد

طلسم بیستساله ،در ومبلی شکستهشد؛

به گفته مدیر روابط بینالملل سازمان لیگ فوتبال ایران،
تغییرات جدید قوانین بُرد بینالمللی فوتبال از  ۱۰مرداد سال
 ۱۴۰۰در همه مسابقات ملی و باشگاهی اجرا خواهد شد،
محمدرضا کسرایی مدیر روابط بینالملل سازمان لیگ فوتبال
ایران ،درباره تغییرات جدید قوانین بُرد بینالمللی فوتبال گفت:
با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا ،از اول آگوست  ۲۰۲۱برابر با ۱۰
مرداد  ،۱۴۰۰تغییرات جدید در قوانین برد بینالمللی در تمامی
مسابقات ملی و باشگاهی که زیر نظر  AFCبرگزار میشود ،الزم
االجراست ،در تغییرات جدید ،قوانینی مثل قانون یک زمین
مسابقه ،قانون هفت زمان مسابقه ،قانون  ۱۱آفساید ،قانون ۱۲
خطا و سوءرفتار و  ....تغییراتی ایجاد شده است .نکته مهم
این است که اجرای تغییرات جدید در مسابقات مرحله نهایی
انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲و همچنین مسابقات مرحله یک
هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در شهریور اجرایی خواهد شد.

انتقام؛غذاییکهبایدسردسروشود!

محمدرضا ولی زاده
در یکی از بازیهای مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای
فوتبال اروپا ،شب گذشته در بازی بزرگ جام ،تیمهای ملی
انگلیس و آلمان به مصاف هم رفتند که تیم انگلیس در
نهایت با نتیجه  ۲بر صفر به پیروزی رسید و در لندن صعود
را جشن گرفت ،به این ترتیب شاگردان گرت ساوتگیت راهی
مرحله یک چهام نهایی این مسابقات شدند و آلمانها هم
پس از تیم های بزرگی چون پرتغال ،فرانسه ،کرواسی و هلند،
یورو را ترک کنند.
در این دیدار مهیج و حساس ،گلهای سه شیرها را رحیم
استرلینگ و هری کین در دقایق  ۷۵و  ۸۶به ثمر رساندند تا
حذف بزرگ آلمان را رقم بزنند.
این مسابقه که در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار شد ،دو نیمه
متفاوت داشت ،نیمه اول این دیدار چندان چنگی به دل نزد و

گالیه شدید بازیکن تیمملی از
مهدی تاج و رفقا
تیم ملی فوتسال ایران در سال  2016به مقام سومی جهان رسید.
حاال همه توقع دارند تیم ملی در شهریور ماه امسال هم بتواند در
این مسابقات موفق باشد .حسین طیبی بازیکن مطرح تیم ملی
فوتسال اما در واکنش به این توقعات ی گوید« :ما باید ببینیم
از سال  2016تا امروز برای تیم ملی چکار کردیم؟ بعد از مسابقات
قهرمانی آسیا در سال 2018ما دیگر اردو و بازی تدارکاتی نداشتیم.
دو بازی با ازبکستان کردیم که آن هم به خاطر سفر تیم ملی به
آنجا بود .تازه بازی با آنها به نفع ازبکستان بود و کمکی به ما نمی
کند .همین ازبک ها با آرژانتین بازی کردند ،چرا ما نتوانستیم؟»
او بدون اینکه نامی از تاج و همکارانش بیاورد ،ادامه می دهد:
«گروه قبلی در فدراسیون اصال به فوتسال نگاه نمی کردند .نگاه
شان به رشته ما افتضاح بود .اهمیت نمی دادند ،با وجود اینکه
اینقدر افتخار رقم زدیم .امیدوارم تیم جدید نگاهش فرق کند .در
این سه ماه که انصافا با فوتسال خوب رفتار کردند .ما االن شده
ایم مثل بچه هایی که شب امتحان یادشان می افتد باید درس
بخوانند .ما بازی دوستانه ای نداشتیم .بعضی ها هم تیم ملی را
تحت فشار گذاشته اند که باید در جام جهانی به فینال برویم .این
فقط ما را تحت فشار می گذارد».

اما نیمه دوم نمایش جذابی از این دو غول فوتبال اروپا شاهد
بودیم.آلمان بازی را بهتر از حریف خود شروع کرد و تیمو ورنر
در دقیقه  ۳۱می توانست گل اول بازی را به ثمر برساند که
پیکفورد مانع از باز شدن دروازه تیمش شد.
بازی از سرعت باالیی برخوردار بود و هر  ۲تیم برای رسیدن به
گل تالش زیادی از خود نشان دادند.
انگلیس نیز تیم دست و پا بسته ای نبود ،جدی ترین
موقعیت این تیم را در اواخر نیمه نخست هری کین از دست
داد و نتوانست اولین گل خود را در یورو به ثمر برساند تا این
دیدار با تساوی بدون گل در پایان نیمه اول به پایان برسد.
در نیمه دوم ،دو تیم فوتبال درگیرانه و فیزیکی را به نمایش
گذاشتند و باالخره فشار انگلیس میزبان جواب داد .پاس لوک
شاو به رحیم استرلینگ رسید تا این بازیکن در دقیقه ۷۵گل
اول بازی را به ثمر برساند.

آلمان در دقیقه  ۸۱می توانست به گل تساوی برسد که
توماس مولر ناباورانه این موقعیت را از دست داد تا دروازه
انگلیس بسته بماند و آلمانها ناکامی را تجربه کنند.
هری کین ،مهاجم گلزن انگلیسیها در دقیقه  ۸۶باالخره
توانست برای انگلیس گلزنی کند و با ضربه سر دروازه نویر را
باز کرد تا این دیدار با برتری  ۲بر صفر انگلیس به پایان برسد
و انگلیسیها فاتح دیدار بزرگ جام باشند.
تیم ملی آلمان هم که آخرین حضور یواخیم لو را به عنوان
سرمربی روی نیمکت خود تجربه میکرد ،وداع تلخی با یورو
 ۲۰۲۰داشت ،تا سرمربی بزرگ ژرمنها با شکست از تیم ملی
آلمانخداحافظیکند.
با این اوصاف انگلیس پس از  ۲۰سال توانست در یک دیدار
رسمی برابر آلمان به برتری دست یافته و به مرحله یکچهارم
نهاییبرسد.

حرف آخر

اشپیتیم آرفی به عنوان سرمربی
نونهاالن پرسپولیس انتخاب شد
اشپیتیم آرفی بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس به
عنوان سرمربی نونهاالن این باشگاه انتخاب شد ،با حکم جعفر
سمیعی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ،اشپیتیم آرفی به عنوان
سرمربی تیم فوتبال نونهاالن پرسپولیس انتخاب شد ،آرفی
آلبانیایی پیش از این سابقه بازی در تیمهای ایرانی از جمله
پیام ،ابومسلم ،تراکتور و پرسپولیس را هم دارد ،پیش از این
رضا جباری و ادموند بزیک به ترتیب سرمربی تیمهای نوجوانان
و جوانان پرسپولیس شده بودند.

 nدبیر تحریریه :محمدرضا ولی زاده

ویزای اروپا چند؟

ُدکانهایی بنام آکادمی اسکیت!
سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار

گفتیم که اسکیت قبل از اینکه فدراسیون شود ،نزد مردم
یک تفریح و ورزش جذاب و زیبا بود و در اغلب بوستانها و
میادین بزرگ شهرها که میرفتی ،دختران و پسران نوجوان
زیادی را مشغول بازی اسکیت میدیدی ،دهه  80اوج همه
گیری اسکیت بود ،منتهی بدلیل کمبود کفش اسکیت
مراکزی در پارکها بودند که هم آموزش میدادند و هم با
هزینهای بسیار پایین کفشهای اسکیت را اجاره میدادند.
در همین اتوبان حقانی و تپههای عباس آباد دم غروب
آنقدر اسکیت باز بودند و اگر سیستم حاکم بر ورزش
حساب و کتاب میداشت میتوانستند قهرمان آسیا از
این استعدادهای ذاتی کشف کنند.
واقعا آنقدر بچههای ایرانی به طور ذاتی خوب و زیبا
اسکیت کار میکردند که در سرعت و چابکی و زیبایی
تکنیکها جزو سرآمدان آسیا بودند ،اما افسوس که
استعدادها بدلیل بیلیاقتی متولیان ورزش و اسکیت ،هرز
رفت و االن هم اسکیت محدود به چند دختر و پسری
شده که اجازه ورود نسل جوان تر را نمیدهند و فدراسیون
هم در مشت همین تعداد محدود است.
همان دوره (اوایل دهه  )80بود که فدراسیون همگانی،
زمانیکه این اقبال عمومی را دید ،اقدام به واردات
کفشهای اسکیت کرد و البته مردی خوش فکر بنام
محمد علیپور با بستن قرارداد با شرکتهای وارد کننده
کاری کرد که کفش اسکیت با ارزانترین قیمت در اختیار
خانوادهها قرار میگرفت.
حتی خاطرم میآید که به تمام کارکنان وزارت ورزش و
یا سازمان تربیت بدنی کفش اسکیت دادند و اسکیت در
کوچه و خیابانها راه یافت.
امروز که دارم پرونده  15ساله اخیر (از  1385که فدراسیون
اسکیت تاسیس شد تا به االن) را مرور میکنم ،داستان
سیمرغ پیش چشمانم مجسم میشود.
از سی و سه هزار مرغی که در منطق الطیر عطار برای
رسیدن به قله قاف حرکت کردند ،سی مرغ بیشتر نماند و

البته این فقط یک مثال بود.
االن تعداد اسکیت بازان فکر نمیکنم به یکهزار نفر در
ایران برسد ،اسکیت از کوچه و خیابان و پارکها جمع
شد و رفت درون دکانهایی بنام آکادمی و هر کدام از
مسئولین فدراسیون گذشته و حال و هیاتها که یک
مدرکی گرفتند به پرورش شاگردان اختصاصی و زد و بند
و خرید و فروش روی آوردند و االن دو سه سالی است که
خرید و فروش امتیاز مسافرتهای خارجی تیمهای ملی
اسکیت بدجوری باب شده است.
اسکیت یک سری تورهای جهانی دارد که برای تمام
ردههای سنی برگزار میشود و اتفاقا این تورها در کشورما
خریداران زیادی دارد ،زیرا برخی خانوادهها به بهانه اعزام
فرزندان خردسال و نونهال و نوجوان خود همگی دسته
جمعی به این مسافرتها می روند و بازار گل و بلبل
جمع است!
هر کشور میتواند تا  200اسکیت باز هم به این تورها
اعزام کند و گفته میشود ،از این فرصت برخی از متولیان
اسکیت سوءاستفادههای زیادی میبرند.
همین دو هفته پیش بود که در باره اعزام تعدادی
آدمهای غیرمرتبط به یکی از کشورهای اروپایی از رئیس
فدراسیون اسکیت سوال شده بود که رئیس فدراسیون،
جناب بهمن محمدرضایی هم با قیافه حق به جانب
گفته بود؛ بله ،یک عده از خانوادههای ورزشکاران با هزینه
خودشان به مسابقات فالن رفتهاند ،خواستم به این
مغلطه آقای رضایی جواب بدهم؛ که برادر من ،شما مردم
را چه فرض کردهاید؟ اگر من نوعی با هزینه خودم ،فردا
بخواهم به بازیهای المپیک بروم اجازه می دهند؟ حتی
به عنوان توریست؟ به خصوص که کشورهای اروپایی
ویزای شینگن نیاز دارند و برای اعزام باید از  7خوان
عبور کرد ،تا به یک کشور اروپایی مثل هلند و فرانسه
و دانمارک و ...اعزام شد ،حال چطور و با چه معادلهای
میتوان باور و قبول کرد که این خانوادههای محترم و
یک سری افراد که قصد مشرف شدن دائمی در اروپا را
داشتهاند ،همزمان با مسابقات اسکیت با تایید فدراسیون
فقط برای اینکه فرزندشان تنها نباشد رفته اند؟!
مهم ویزای این کشورهاست که گفته میشود با تایید
فدراسیون یکسری افراد این برگه عبور را گرفتهاند و در
قبال آن یقینا صلوات نفرستادهاند!
در طول سال چند مسابقه این مدلی است و با چه هدفی
اسکیت بازان اعزام میشوند و برای هر مسابقه چرا اینقدر

اسامی متفرقه دیده میشود و از همه مهمتر دستاورد
آن برای اسکیت چه بوده که دوستان از خودشان دفاع
میکنند و قیافه حق به جانب هم گرفتهاند.
از آنجا که تیم دولت آینده به زودی در ورزش نیز مستقر
خواهد شد ،دو سه نکته را معروض میداریم تا دوستانی
که برای بررسی دست اندازهای ورزش میآیند با چشمان
باز عمل کنند.
اول اینکه فوتبال را قاطی بقیه ورزشها نکنند چون بقیه
از جمله فدراسیونهای درجه دو و سه از خدا خواستهاند
تا قیل و قال فوتبال باشد ،تا یواشکی از کنار آن بسالمت
عبور کنند.
دوم ببینند یک عده که بیش از ده سال در فدراسیونها
رئیس هستند چه عملکردی داشتهاند و چرا بودجههای
مملکت را اینگونه به هدر دادهاند و هیج جا هم جوابگو
نیستند.
گویا چند نفر با اسم اسکیت به خارج رفته و برنگشتهاند و
براساس چه ضابطه و رابطه ای اینها مجوز اعزام گرفتهاند،
حاال تعداد ورزشکاران  15سال پیش اسکیت در کشور
چقدر بوده و االن چقدر است؟ لطفا با یک استعفا و
کنارهگیری قضیه تمام نشود ،بلکه مسئولین فدراسیون
اصل
باید پاسخگوی این بذل و بخششها و از بین بردن ِ
ورزش در بین مردم باشند.
در آینده بیشتر در این خصوص خواهیم نوشت.

