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اندراحواالت سهپرونده فوتبالایران در « دادگاه عالی ورزش»؛

سالمتیسه َکس!
محمدرضا ولی زاده
دبیر تحریریه

فوتبال ایران در سالیان اخیر پروندههای متعددی را
در دادگاههای بینالمللی ورزش داشته و شوربختانه
شکستهای مکرر فدراسیون فوتبال یا باشگاههای
فوتبال ما ،یک بازنده محض در تمام
فوتبا ل کشور ،از
ِ
پروندههای حقوقی ساخته است.
فوتبال ایران ،سه پرونده بسیار مهم
اما در حال حاضر
ِ
رای هر کدام
در دادگاه حکمیت ورزش( )CASدارد که ِ
از آنها میتواند شرایط را برای فوتبالمان دشوار کند،
پرونده مارک ویلموتس ،شکایت باشگاه النصر عربستان
از پرسپولیس و پرونده عجیب و غریب دیدار سایپا-
پیکان ،سه پروندهای هستند که میتواند چالشهای
بسیاری را در آینده برای فوتبال کشور ایجاد کنند.
درخصوص پرونده مارک ویلموتس ،به کرات پرداختهایم
و هرچه بگوییم ،از فاجعه تاریخی وزارت ورزش و
جوانان و فدراسیون وقت کم نمیشود ،رخدادی که
زیان هنگفتی به سرمایهعمومی وارد کرد و متاسفانه،

دادگاه حکمیت ورزش
()Court of Arbitration for Sport
در سال  ۱۹۸۳شکل گرفت،
دفتر مرکزی  CASدر لوزان
سوئیس است.

هنوز هم برخوردی قانونی با مسببان این فاجعه تاریخی
انجام نشده است.
رای دادگاه عالی ورزش در این پرونده ،رأی اولیه نیست،
در این خصوص پیش از این فیفا رأی خود را صادر
کرده و فدراسیون فوتبال به پرداخت  6.2میلیون یورو به
عالوه  5درصد جریمه دیرکرد محکوم شده است .با این
شرایط فدراسیون فوتبال باید عالوه بر  2میلیون یورویی
که به ویلموتس داده 6.5 ،میلیون یورو دیگر به این
مربی بلژیکی پرداخت کند .به همین دلیل فدراسیون
در اعتراض به این رأی پرونده را به دادگاه عالی ورزش
ارسال کرده است.
بهرحال ،اگر حکم دادگاه عالی ورزش به ضرر فوتبال
ایران باشد ،باید چیزی حدود  ۱۹۵میلیارد تومان دیگر به
مربی بلژیکی پرداخت کنیم ،در شرایطی که بیش از ۷۰
میلیارد تومان نیز به او پرداخت کرده بودیم ،به معنای
سادهتر ،مجموعا  ۲۷۰میلیارد تومان ناقابل تقدیم مرد
نجیب بلژیکی شد!  ۱۳۵میلیارد تومان بابت باخت به
بحرین و  ۱۳۵میلیارد دستمزد برای باخت به عراق!
دومین پرونده ،مربوط به شکایت باشگاه النصر عربستان
از پرسپولیس ایران است ،داستان النصر و پرسپولیس،
قصه پرغصهای است که گویا پایانی نخواهد داشت .به
هر جهت رای پرونده شکایت النصر از پرسپولیس ،نزدیک
به یکسال است که سروصدای فراوانی را به پا کرده و
آخرین ریسمان عربستانیها برای محکوم کردن نماینده

فوتبال ایران ،همین دادگاه عالی ورزش میباشد ،گرچه
اگر رای این پرونده بر علیه فوتبال ایران باشد ،باید
منتظر جرایم سنگینی برای باشگاه پرسپولیس و حتی
فدراسیون فوتبال ایران باشیم ،در صورت پیروزی النصر
در دادگاه عالی ورزش ،یکی از سنگینترین جرایم تاریخ
فوتبال کشور ،در انتظار پرسپولیسیها خواهد بود.
اما سومین پرونده ،درخصوص دیدار جنجالی پیکان
و سایپا است ،یکی از جنجالیترین دیدارهای تاریخ
فوتبال ایران بین دو تیم پیکان و سایپا برگزار شد که
این دیدار با نتیجه دو بر یک به نفع تیم پیکان خاتمه
یافت.
اما اصل جنجال در دقیقه  ۹۷رقم خورد ،جایی که
پیکانیها در این مسابقه به صورت همزمان دو تعویض
به عنوان تعویض پنجم و ششم انجام دادند و پس
از این مسابقه ،نارنجیپوشان که متحمل شکست شده
بودند ،بابت این تخلف از باشگاه پیکان شکایت کردند،
سوم خردادماه ،رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
درباره شکایت باشگاه سایپا از باشگاه پیکان صادر و
نتیجه بازی سه بر صفر به سود سایپا تغییر کرد ،پس از
رای کمیته انضباطی و شکایت و پیکان و چند باشگاه
لیگبرتری ،کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با ورود به
این پرونده ،رای خود را در خصوص تجدید نظر خواهی
باشگاه پیکان نسبت به رای کمیته انضباطی صادر کرد،
در نهایت و بعد از کش و قوس های فراوان کمیته

استیناف حکم خود را در این خصوص صادر و ضمن رد
شکایت باشگاه سایپا نتیجه بازی را به همان پیروزی دو
بر یک پیکان در مسابقه برگرداند.
اما پس رای کمیته استیناف ،باشگاه سایپا این
پرونده جنجالی را به دادگاه عالی ورزش برد ،حال
طبق شنیدهها ،رای نهایی این پرونده در این دادگاه
بینالمللی صادر شده است و گویا ،سایپاییها پیروز این
پرونده سرنوشتساز شدهاند ،حال در صورت تائید این
خبر ،باید منتظر دردسری جدید برای فدراسیون فوتبال
بود ،جایی که با این سهامتیاز جنجالی ،سایپا به لیگ
بازخواهد گشت و شرایط دومین سهمیه سقوط عجیب
و غریب خواهد شد ،جایی که باید منتظر ماند و دید،
چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهد شد ،آیا لیگ
بیس 
تویکم با افزایش سهمیه شروع میشود ،یا تیمِ
دیگری به جای سایپا راهی لیگ یک خواهد شد ،آن
موقع فدراسیون فوتبال باید یکی از مهمترین تصمیمات
تاریخ فوتبال کشور را اتخاذ کند.
باری؛ این سه پرونده حقوقی ،سه پرونده بسیار مهم
برای فوتبال ایران است که اگر رای هرکدام از آنها
برعلیه ما صادر شود ،فوتبال کشور با چالشهای بسیار
جدی روبهرو خواهد شد ،مقولههایی که قطعا ،جدا از
جرایم مالی سنگین ،ابعاد حقوقی دیگری نیز خواهند
داشت ،به هر جهت امیدواریم فوتبال ایران از این سه
چالش بزرگ ،به سالمت عبور کند.
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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا بهویژه
شهید احمد نیکجو راگرامی میدارد
محیط زیست

حوادث و انتظامی

«رییسپلیسراهنماییورانندگیتهران
بزرگ» پاسخ داد:

آیا طرح ترافیک در نیمه
دوم سال تغییر میکند؟

«رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ» معتقد است
که اگر بازگشت نحوه اجرای طرح ترافیک به حالت قبلی خود
تاثیری بر شیوع کرونا نداشته باشد ،الزم است که نحوه اجرای
این طرح به زمان قبل از شیوع کرونا برگردد ،با شیوع کرونا در
کشور و به تبع آن تهران ،ساعت و نحوه اجرای طرح ترافیک نیز
دستخوش تغییرات زیادی شد ،به طوری که چندین بار زمان
آغاز و پایان اجرای این طرح مورد تغییر قرار گرفته و یکسری
تغییرات نیز در زمان خروج از طرح و  ...اعمال شد .عالوه بر
آن در برخی از ایام نیز اجرای این طرح به طورکلی متوقف شد
و علت آن نیز کاهش ازدحام جمعیت در ناوگان حمل و نقل
عمومی اعالم شد.
در حال حاضر نیز در آخرین تغییرات اعمال شده در اجرای طرح
ترافیک تهران که همزمان با تغییر ساعات کاری کارکنان ادارات
و سازمان های دولتی تهران و از ابتدای شهریورماه اعمال شد.
ساعت اجرای طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا از  ۸:۳۰صبح
آغاز شده و تا ساعت  ۱۶ادامه خواهد شد .البته خودروهایی
که داخل این محدوده باشد ،بعد از ساعت  ۱۴:۳۰امکان یکبار
خروج از داخل محدوده را نیز پیدا کردهاند .همچنین ساکنین
طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا هم میتوانند پس از ساعت
 ۱۴:۳۰به دو محدوده فوق یک ورود رایگان داشته باشند.
این تغییرات در ساعات اجرای طرح ترافیک در حالی اعمال
شده که به نظر میرسد در نیمه دوم سال و حداقل در پاییز
نیز همین رویه ادامه داشته باشد .در حالی که الگوی ترافیک
در سالهای اخیر حاکی از آن است که درنیمه دوم سال حجم
ترافیک و ساعات پیک آن دچار تغییراتی میشود.
سردار محمد حسین حمیدی ،رییس پلیس راهنمایی و
رانندگی تهران بزرگ در گفتوگویی درباره ساعت اجرای طرح
ترافیک در تهران که تحت تاثیر شیوع کرونا مورد تغییر قرار
گرفته گفت :طرح ترافیک در کاهش آلودگی هوا و ارتقای
انضباط ترافیکی موثر است و از نظر ما اگر تغییر در این
طرح تاثیر منفی بر شیوع کرونا نداشته باشد ،اصرار داریم
که ساعات اجرای طرح ترافیک افزایش یافته و به همان
چرخه قبلی برگردد.
وی ادامه داد :در شش ماهه دوم سال نمیتوان با محدود
کردن اجرای طرح ترافیک انضباط ترافیکی را مانند نیمه
اول سال در سطح شهر حاکم کرد .البته تمامی ماموران ما
از آمادگی الزم برخوردارند و عالوه بر آن از سیستمهای کنترل
هوشمند ترافیک نیز استفاده میکنیم .اما مواردی نظیر کوتاه
شدن روزها ،فعالیت برخی از مراکز آموزشی ،کاهش دمای هوا
و  ...باعث افزایش حجم ترافیک میشود.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد :بنابراین با توجه
به اینکه سالمت مردم اولویت اصلی پلیس است ،در
صورتی که بازگشت طرح ترافیک یه ساعات قبلی بر کرونا
اثر منفی نداشته باشد پیشنهاد ما برگشت طرح ترافیک به
حالت قبلی است.
با توجه به کاهش موارد مرگ و میر ناشی از کرونا و سرعت
گرفتن روند تزریق واکسن به شهروندان ،نباید این احتمال را
دور از ذهن دانست که طرح ترافیک به زمان قبلی خود یعنی
 ۶:۳۰تا  ۱۹برگردد و البته باید دید که ستادملی مقابله با کرونا
در تعامل با شهرداری تهران و پلیس چه تصمیمی در این
خصوص اتخاذ خواهدکرد.

خبر

تنفس راحت شهروندان در گرو اجرای یک قانون؛

«قانون هوایپاک»؛ راهاکری در جهت اکهش معضل آلودیگ هوا

هوای تهران و سایر کالنشهرهای کشور در حالی بار
دیگر رو به تیره و تار شدن میرود که بسیاری از
کارشناسان و مسئوالن این حوزه به نقش دستگاهها
در انجام وظایف خود در زمینه کاهش آلودگی هوا
اشاره میکنند .نکته حائز اهمیت در این میان اتفاق
نظر آنان بر سر ضرورت اجرای قانون هوای پاک
بهعنوان راهکاری مشخص در جهت کاهش معضل
آلودگی هوا است.
آلودگی هوا معضلی است که از حدود دهه  ۷۰و با
افزایش فزاینده تعداد خودروها و صنایع در داخل
و اطراف شهرها سالمت شهروندان تهرانی و سایر
کالنشهرهای کشور از جمله اراک ،اصفهان و مشهد
را نشانه گرفته و با آغاز فصل سرد سالپتویی از غبار
را بر آسمان این شهرها میکشد .کارشناسان بارها
اظهار کردهاند که راه حل این معضل مشخص و در
گرو اجرای یک قانون یعنی؛ «قانون هوایپاک»
است که راهکارها و وظایف دستگاهها را
برای مقابله با آلودگی هوا مشخص کرده
است.
«قانون هوایپاک» با هدف کاهش
آلودگی هوا و عوارض ناشی از آن
در  ۲۵تیرماه  ۱۳۹۶به تصویب
مجلس رسید و از سوی حسن
روحانی  -رئیس جمهوری وقت
 برای اجرا ابالغ شد .این قانونبراساس  ۳۴ماده  ۲۱دستگاه
اجرایی مختلف ازجمله وزارت
کشور ،وزارت نفت ،وزارت نیرو،
نیروی انتظامی ،شهرداری ،صدا و
سیما و...را مکلف کرده است که هر
یک ب ه تناسب وظایف خود ،اقداماتی
را برای کنترل آلودگی هوا در کشور
اجرایی کنند.
اکنون در حالی وارد چهارمینپاییزی میشویم
که این قانون در کشور تصویب و ابالغ شده که
بسیاری از مواد آن توسط دستگاههای ذیربط و
مسئول نادیده گرفته یا بهدرستی اجرایی نشده
است .بهبود کیفیت سوخت ،ضرورت انجام معاینه
فنی ،ارتقای استاندارد خودروها ،توسعه ناوگان
حمل و نقل عمومی ،از رده خارج کردن خودروها و
موتورسیکلتهای فرسوده و رعایت حدود مجاز انتشار
آالیندههای هوا توسط واحدهای صنعتی ،تولیدی،
خدماتی و  ...از جمله مواردی است که در این قانون
بهعنوان راهکارهای کاهش آلودگی هوا به آنها اشاره
شده است.
راهکار کاهش آلودگی هوا به عقیده شینا انصاری
 -مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری

تهران « -کامال روشن و در قالب اسناد باالدستی
بهخصوص قانون هوای پاک مشخص شد ه اما
به دالیل مختلف بخش مهمی از آن مورد غفلت
قرار گرفته است و تنها در زمان وارونگی دما و
فصول سرد سال است که مجدد مورد توجه قرار
میگیرند».
بر اساس مطالعات سیاهه انتشار کالنشهرها که
توسط کنسرسیوم دانشگاههای برتر انجام شده است،
سهم منابع ثابت مانند کارخانهها ،نیروگاهها ،صنایع
و ...در آلودگی هوای تهران  ۴۶درصد و سهم منابع
متحرک مانند خودروهای دیزلی ،خودروهای شخصی،
موتورسیکلتها و ۵۴ ...درصد گزارش شده است.

همچنین براساس آخرین سیاهه انتشار شهر تهران،
سهم منابع متحرک در تولید ذرات معلق به عنوان
آالینده شاخص هوا طی فصول سرد سال حدود  ۶۰درصد
و سهم منابع ثابت نیز حدود  ۴۰درصد گزارش شده
است .هرچند براساس این اطالعات منابع ثابت سهم
کمتری در تولید ذرات معلق و آلودگی هوای تهران دارند
اما این نباید به نادیده گرفتن یا کم اهمیت شمردن
سهم این منابع در آلودگی هوای تهران منجر شود.
منابع ثابت آالینده بهعنوان بخش مهمی از دلیل
آلودگی هوا در فصول سرد سال و تامین سوخت

مناسب راهکار کاهش آلودگی ناشی از آنها
است؛ راهکاری که در ماده  ۱۸قانون هوای پاک
مورد توجه و در حیطه وظایف وزارت نفت قرار
گرفته است .هرچند الزم است منابع آالینده طی
سال مورد پایش مستمر قرار گیرند اما تشدید و
مضاعف شدن آن در ایام پایداری و آلودگی هوا
در کالنشهرها از جمله تهران یک ضرورت است.
پایش و کنترل منابع ثابت بهخصوص کارخانههای
پیرامون شهرها بهصورت مداوم و حتی شبانه و
نظارت بر انجام معاینه فنی خودروها و جلوگیری
از تردد خودروهای دودزا در محدوده شهرها ،پایش
کیفی سوخت توزیعی که همگی در برنامههای
باالدستی مشخص شدهاند باید بهصورت برنامهای
سیستماتیک انجام شود.
در حالی منابع متحرک در آلودگی هوای کالنشهری
مانند تهراننقش پررنگی دارند که قانون هوایپاک
برای این دست از آالیندگیها نیز راهکارهایی
را ارائه و وظایفی را به دستگاهها از جمله
ارتقای کیفیت سوخت بنزین ،اسقاط
خودروهای فرسوده ،ارتقای استاندارد
خودروهای تولیدی ،الزام انجام
معاینه فنی و  ...را محول کرده
است که بعضی از آنها اجرا شده
و برخی دیگر همچنان در انتظار
اجرایی شدن هستند.
اجرای قانون هوای پاک چهار
سال است که مورد تاکید جدی
کارشناسان است اما انگار گوش
برخی دستگاهها بدهکار نیست.
نباید فراموش کنیم که اجرا نکردن
قانون هوای پاک به منزله «ترک
فعل» است و انتظار میرود دستگاه قضا
با نهادهایی که از زیر بار مسئولیت خود؛
آ ن هم مسئولیت کاهش آلودگی هوا که به
سالمت و جان شهروندان گره خورده است ،شانه
خالی میکنند ،برخوردی جدی کند همچنین سازمان
حفاظت محیط زیست ناظر بر اجرای قانون هوایپاک
است و براساس ماده  ۲۷آییننامه اجرایی این قانون
موظف است گزارش نحوه اجرا و عملکرد این آیین
نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به دفتر هیأت
دولت ارائه کند اما در حال حاضر با گذشت بیش
از چهار سال از تصویب این قانون شهروندان برخی
کالنشهرها فصل پاییز را با هوایی آلوده آغاز کردهاند که
نشان میدهد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست
در زمینه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک ناکافی
بوده است؛ سازمانی که با آغاز به کار دولت سیزدهم
همچنان در انتظار سکاندار جدید است.

کرونا در ایران

تعداد بهبودیافتگانکرونا به  ۵میلیون و  ۵۳هزارو  ۵۵۱تن رسید
روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
اعالم کرد :در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۳۵ ،بیمار مبتال
به کووید ۱۹-جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۱۲۰هزار و  ۶۶۳نفر رسید ،در شبانه
روز گذشته براساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۴ ،هزار و
 ۵۲۵بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که
 ۲۱۲۳نفر از آنها بستری شدند ،مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به  ۵میلیون و  ۶۰۱هزار و  ۵۶۵نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۳۵ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این

بیماری به  ۱۲۰هزار و  ۶۶۳نفر رسید ،خوشبختانه تاکنون ۵
میلیون و  ۵۳هزار و  ۵۵۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستان ها ترخیص شده اند.
 ۵۸۴۱نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت
های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند ،تاکنون ۳۲
میلیون و  ۳۰۶هزار و  ۷۸۹آزمایش تشخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است ،بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و
اطالعرسانی وزارت بهداشت ،در حال حاضر  ۱۶شهر کشور
در وضعیت قرمز ۱۹۸ ،شهر در وضعیت نارنجی ۱۷۶ ،شهر در
وضعیت زرد و  ۵۸شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «بهروزغالمی»

اجتماعی

 شهید مدافع سالمت  -راگرامی می دارد«علی اکبر» خمینی و فتحی که نوید خدا بود؛

روایت جانبازی «شهید شاعری» در عملیات بیت المقدس
رضا شاعری
نویسنده

باذن اهلل...
در گرماگرم جنگ ،مرحله بعدی عملیات؛بیتالمقدس
هم شروع شده بود ،هر روز که از عملیات میگذشت،
با هر خاکریزی که نیروهای ایرانی به خرمشهر نزدیکتر
میشدند ،روحیه نیروهای دشمن ،بیشتر تحلیل
میرفت.
جواد چریک ،تمام فکر و ذکرش شده بود ،تانکها و
ک شده را با چشم
زرهپوشهای دشمن ،رد موشک شلی 
تعقیب کرد ،آرپیجی که به شنی تانک تی 68عراقی
برخورد ،رو گرداند به طرف منوچهر« :موشک بده ،یا امام
موسی کاظم».
منوچهر زینتیفر ،موشکی تحویل داد و گفت« :جواد

پونزده تا موشک داریم .موشک آخری رو به چه نیت
شلیک میکنی؟!»

جواد چریک بیتوجه به خونی که از گوشهایش بیرون
میزد ،گفت« :بعد از چهارده معصوم ،موشک پونزدهم رو
به نام حضرت حمزه سیدالشهداء میکوبم رو برجک یکی
از تانکهای دشمن!»
بعد از شلیک دوازدهمین موشک ،وقتی در حال
جابجایی و پناه گرفتن در سنگر دیگری بودند ،منوچهر
در نقش کمکآرپیجیزن ،با تندی گفت« :آهای چریک
بیاحتیاط .از گوشات خون میادش .صد مرتبه گفتم،
موقع شلیک ،دهنتو واز کن»...
منوچهر ،حتی صدای سوت خمپاره را هم نشنیده بود!
یک لحظه نگاهش افتاد به گرد و خاک به هوا برخاسته.
جواد را دید که روی هواست! موشک را انداخت روی
زمین و شیرجه رفت! موج انفجار ،جواد شاعری را از یک
متری ،کوباند زمین .منوچهر ،فریاد کشید« :آمبوالنس،
آمبوالنس »...،نفری که پشت سر بود ،گفت« :کجای
کاری برادر! مثل اینکه ماها ،صد متر جلوتر از خط اول
هستیم ها!»
پینوشت :پیکر مجروح جواد شاعری را استاد محمدرضا
ابوالقاسمی قاری نام آشنای روزگار ما به همراه دو تن
از رزمندگان به آمبوالنسهای پشت خط انتقال دادند.

تولید و تجارت

«مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران» مطرح کرد:

چرا حال اقتصاد ایران  ۱۰سال استکه خوب نمیشود؟
هر چند در بخش مهمی از دهه  ،۹۰اقتصاد ایران تحت
تاثیر تحریمهای بینالمللی یا تحریمهای یک جانبه
آمریکا قرار داشته و همین موضوع ارتباط گرفتن با
بازارهای بینالمللی و نقل و انتقال ارز را دشوار کرده اما
در عین حال برخی مسائل و مشکالت داخلی نیز همچنان
بر جای خود باقی هستند و همین عوامل شرایط دشوار
اقتصادی را تشدید کردهاند.
محمد قاسمی  -رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران  -با
اشاره به برنامههای پیشنهادی این مرکز به دولت برای
اعمال اصالحات اقتصادی جدی ،چهار عامل را در تداوم
شرایط بد اقتصادی در  ۱۰سال گذشته بسیار پررنگ دانسته
است.
او در پاسخ به این سوال که چرا مشکالت عاجل اقتصادی
ما حل نشده و حتی وضع ما رفته رفته بدتر هم شده
است؟ میگوید :اول اینکه سیاست داخلی و خارجی ایران
در خدمت حل مسائل اقتصادی نیست .اگر میگوییم
اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاسی چه در داخل و
چه در سطح بینالملل در خدمت اقتصاد باشد در حالی که
اینطور نیست .بنابراین متاسفانه باید بگوییم که اقتصاد
فقط در حرف مسئله اول کشور است.
قاسمی در توضیح دومین دلیل تداوم این وضع بیان
میکند :متاسفانه دیدگاه علمی برای مدیریت مسائل
اقتصادی در کشور وجود ندارد .اگر از اعضای مجمع
تشخیص ،مجلس و یا دولت بپرسید که مشکالت
اقتصادی چطور حل خواهند شد دیدگاههای پراکنده و
سنتی در اینباره وجود دارد .اقتصاد یک سیستم است
که نظاممند بخش پولی ،مالی و تجارت بینالملل را در
بر میگیرد .اگر بپذیریم که هدف در اقتصاد رشد بهرهوری
است در این صورت همه اینها باید در خدمت بهرهوری
و نوآوری باشند.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران سومین دلیل تداوم

وضع موجود در اقتصاد را پراکندگی قدرت سیاستگذاری
اقتصادی در کشور بیان کرده و میگوید :در کشور ما معلوم
نیست مسئول سیاستگذار مالی ،پولی یا ارزی چه کسی
است .همه اینها در انواع شوراهای عالی و نهادها پراکنده
شده است.
او چهارمین دلیل را نوع نگاه به درآمدهای نفتی دانسته و
میافزاید :باید پاسخ این سوال روشن شود که اگر تحریمها
رفع شود ما قرار است با درآمد حاصل از نفت چه کنیم؟.
االن در دوران تحریمها کاری که با درآمدهای نفتی انجام
میدهیم تامین کاالهای اساسی و تا حدودی تامین مواد
اولیه تولید است .این موضوع ما را دچار تهدید میکند.
چون معلوم نیست تا کی این وضع ادامه دارد و این در
حالی است که دیگر دنیا به سمت انرژیهای جایگزین
میرود و ممکن است ما در نقطهای متوجه شویم که
بخشی از منابع زیرزمینی ما دیگر کارکرد اقتصادی ندارد.
او بر این اساس تاکید میکند :ما فکر میکنیم برنامه
اقتصادی دولت باید با سه هدف تدوین شود .اول کنترل
تورم به عنوان عامل اصلی بیثباتی در اقتصاد ایران؛ دوم
درمان کمرشدی تولید به عنوان عامل کم شدن سهم کشور
از اقتصاد جهانی که در طول  ۴۰سال نصف شده است و
سوم هم گسترش تامین اجتماعی و هدفمندسازی نام
یارانهای و مالیاتی .این ها سه محور اصلی برنامهای است
که اتاق تدوین کرده و در آن از نظرات کارشناسان استفاده
کرده است.
قاسمی در بیان اقدامات غلط اقتصادی که دولت باید از
انجام آنها پرهیز کند به  ۴موضوع اشاره کرده و میگوید:
اولین کاری که دولت نباید انجام دهد مداخله در
قیمتگذاری است .ما تجربه دهه  ۵۰و تجربه سالهای
بعد از انقالب را در قیمتگذاری داریم که طی آن مسئله
کالن تورم را به مسئله خرد گرانفروشی تبدیل کرده و بعد
گرانفروش را تنبیه میکردیم .متاسفانه همه این روشها
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بازرگانی

خاطره بازی

چریک ،تو که هر موشک را به نام یکی از چهارده معصوم
ً
جمعا
شلیک میکنی .ما دو نفر کمک آرپیجیزن،

روزنامه

«گمرک ایران» در گزارشی اعالم کرد:

ریز واردات  79/3میلیون ُدز
واکسن؛  ۸۳درصد در سه ماه

گزارش گمرک ایران حاکی از ورود بیش از  ۷۹.۳میلیون ُدز
واکسن کرونا است که حدود  ۸۳درصد آن در سه ماه اخیر وارد
ایران شده است ،واردات واکسن کرونا به ایران از  ۱۵بهمن ماه
سال  ۱۳۹۹آغاز شد اما روند این واردات تا مردادماه سال جاری
به کندی پیش رفت ،ولی از آن زمان تاکنون ورود واکسن
تسریع شده است؛به طوری که عمده واردات در همین مدت
اتفاق افتاده است.
آخرین گزارشی که معاون فنی گمرک ایران از وضعیت واردات
واکسن اعالم کرده است ،نشان میدهد که تا هشتم مهرماه،
 ۷۹میلیون و  ۳۴۸هزار و ُ ۶۶۰دز واکسن در  ۶۰مرحله وارد
ایران شده که در فاصله مرداد تا هشتم مهرماه  ۸۳درصد
واکسنها وارد کشور شده است که این آمار برای شهریور و مهر
به  ۶۶درصد میرسد.
همچنین هشت درصد در تیرماه ،یک درصد خرداد ،پنج درصد
اردیبهشت ،دو درصد فروردین سال جاری وارد شده و در سال
گذشته نیز یک درصد در اسفند و کمتر از یک درصد نیز در
بهمن ماه بوده است.
اما اینکه از این بیش از  ۷۹.۳میلیون ُدز کدام واکسن و به چه
تعداد وارد ایران شده است ،بررسی جزئیات این واردات از این
حکایت دارد که بیشترین میزان مربوط به سینوفارم از چین با
 ۶۹میلیون و  ۷۲۶هزار و ُ ۳۹۶دز در  ۳۶مرحله است ،همچنین
از چین یک میلیون و  ۴۴۹هزار و  ۶۰۰دوز واکسن آسترازنکا
(کووکس) به ایران وارد شده است.
در سایر واردات صورت گرفته ،از روسیه تاکنون  ۱۵محموله وارد
شده که یک میلیون و  ۳۷۰هزار ُدز اسپوتنیک و  ۹۶۳هزار ُدز
آسترازنکا بوده است ،از ژاپن نیز دو میلیون و  ۹۱۱هزار و ُ ۸۱۰دز
در سه محموله آسترازنکا و از کره جنوبی یک محموله  ۷۰۰هزار
و ُ ۸۰۰دزی (کووکس)وارد کشور شده است.
از ایتالیا نیز یک میلیون و  ۴۵۲هزار ُدز (کووکس) و از اتریش
۶۵۰هزار ُدز آسترازنکا به ایران وارد شده است ،همچنین هند
هم فقط یک محموله  ۱۲۵هزار ُدزی واکسن بهارات به ایران
ارسال داشته است.

«وزیر صمت» مطرح کرد:

شکست خورده است.
او ادامه میدهد :دومین اقدام تصمیمات پشت درهای
بسته و بدون مشورت است که نتیجه آن یا عدم همکاری
است و یا مسکنهای موقت و بعد از آن جهشهای بزرگ
در اقتصاد .همچنین سومین مورد این است که دولت
بخواهد مسئله اقتصاد را بدون حل مسئله سیاست حل
کند.
قاسمی خاطرنشان میکند :آخرین موضوع هم بیتوجهی
دولت به این این مسئله است که اقتصاد علم سیستمی
است .یک وزیر نمیتواند بگوید من فقط مسئول همین
بخش هستم .بلکه حل مسائل اقتصادی به کمک همه
کابینه نیازمند است .به همان اندازه که وزیر کشور
مسئولیت دارد وزیر اقتصاد هم مسئولیت دارد .اگر در
تعیین استانداران دقت نشود و آنها صرفا با نگاه امنیتی و
سیاسی انتخاب شوند یک نتیجه میگیریم و اگر با نگاه
اقتصادی تعیین شوند نتیجه دیگری خواهد داشت .وزیر
خارجه همان اندازه حرفش در بازار ارز اثرگذار است که
رئیس بانک مرکزی و حتی در دوران فعلی بیشتر .لذا کل
کابینه باید هماهنگ با هم حرکت کنند.

اینکه سیاست داخلی و خارجی ایران درخدمت حل مسائل اقتصادی نیست .اگرمیگوییم اقتصاد اولویت دارد
باید همه توان سیاسی چه در داخل و چه در سطح بینالملل در خدمت اقتصاد باشد در حالی که اینطور نیست .بنابراین
متاسفانه باید بگوییمکه اقتصاد فقط درحرف مسئله اولکشوراست.

حداقل تا پایان سال واردات
خودرو اشتباه است
سید رضا فاطمی امین با اشاره به موضوع افزایش قیمت
محصوالت پتروشیمی و فوالد گفت :محصوالت پتروشیمی و
فوالد تا سه ماه آینده به قیمت تثبیت شده خواهد رسید ،وزیر
صنعت افزود :از دو هفته گذشته بر روی بازار اولیه پتروشیمی
پلی اتیلن ،پت و فوالد متمرکز شده ایم و تثبیت قیمت این
محصوالت زمان بر است که تا پایان فصل پاییز این موضوع
انجام خواهد شد و امیدواریم این دو بازار که دربخشهای
تولید هم سهم دارند مدیریت شوند و ما شاهد ثبات در بازار
باشیم.
فاطمی امین افزود :در شرایط عادی زمانی که تراز ارزی تجاری
کشور متعادل است واردات خودروهای خارجی میتواند مفید
باشد و به نوعی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد ،اما در حال
حاضر حداقل تا پایان سال جاری زمانی که به یک توازنی
برسیم در تراز خارجی ،این واردات اشتباه است بدلیل اینکه
حجم زیادی از منابع درگیر خواهد شد و قیمت ارز افزایش
پیدا خواهد کرد و تورم ایجاد میکند که برای کل جامعه است.
وی گفت :در شرایط عادی که صادرات غیر نفتی مناسب
داریم واردات خودرو میتواند کمک کند به رقابت پذیری و
به کیفیت ،اما تا زمانی که به این موضوع برسیم یک چالش
ارزی داریم که امیدواریم طبق برنامه ویژهای که شروع کرده
ایم به یک توازن ارزی برسیم و بعد از آن واردات خودرو
میتواند انجام شود.
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آغاز صدور کارت واکسن به زبان فارسی و انگلیسی
وزارت بهداشت اعالم کرد :از هماکنون تمامی افرادی که یک یا دو نوبت واکسن زدهاند میتوانند در سامانه  salamat.gov.irکارت
واکسن دیجیتال فارسی خود را به رایگان دریافت کنند .برخی محدودیتها در زمینه مسافرت ،حضور در اماکن آموزشی و ورزشی
و محدودیتهای مشاغل و اصناف به زودی برای دارندگان کارت واکسن دیجیتال فارسی برداشته خواهد شد ،همچنین افرادی
که مسافرت خارج از کشور دارند میتوانند از طریق همین سامانه کارت واکسن دیجیتال انگلیسی خود را به رایگان دریافت کنند.

استان ها

لرستان

«رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان» خبر داد:

پروژه زیربخشهای کشاورزی به ارزش  ۱۶۰۰میلیارد تومان در دست احداث میباشد
فرشید گلهداری
نویسنده و خبرنگار

«دکتر اسفندیار حسنی مقدم» رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان لرستان در جلسه هماهنگی کاری گفت:
درشرایط کنونی کشور با یک نبرد تمام عیار اقتصادی با
کشورهای سلطهگر مواجه است در چنین شرایطی همه ما
باید با هماندیشی ،همدلی و تعامل و با ارائه برنامه های
مدون و منسجم جهت رفع مشکالت و در راستای بی نیازی
کشور به بیگانگان ،استقالل اقتصادی ،اقتدار و امنیت غذایی
تالش کنیم.
دکتر حسنی مقدم به تبیین فرصتها و ظرفیتهای
موجود استان پرداخت و گفت :استان لرستان میتواند
یکی از قطبهای اقتصادی کشور باشد ،چون دارای
ظرفیتهای طبیعی و مادی فراوانی است و با تشویق و
ترغیب سرمایهگذاران بخش خصوصی میتوان به این مهم

دست یافت.
وی افزود :با اعتبارات محدود دولتی و پیچیدگیهای
سیستم اداری توسعه بخش کشاورزی به کندی پیش
میرود بنابراین باید در ستاد توسعه سرمایهگذاری بخش
خصوصی سرمایهگذاران را حمایت و برخی ازکارهای
اداری که مانع تسریع درکار سرمایهگذاران است را تعدیل
و رفع کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اعالم اینکه
رویکرد ما این است که دنبال کارهای جهادی باشیم تصریح
کرد :در قالب ستاد توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی
تاکنون حدود  ۳۰پروژه با اعتبار  ۱۶۰۰میلیارد تومان کلنگزنی
شده و یا در آستانه صدور مجوز و کلنگزنی هستند ،با
بهرهبرداری از آنها شاهد جهش تولید در زیر بخشهای
کشاورزی استان لرستان خواهیم بود.
وی ادامه داد :برای رسیدن به قلههای رفیع توسعه باید قوی
باشیم برای قوی شدن باید زحمت کشید و تالش کرد از بعد
اقتصادی باید قوی باشیم یکی از بعدهای مهم اقتصادی
بخش کشاورزی است و باید جهادی کار کنیم با کارهای
روزمره و روتین امور پیش نمیرود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد :وزیر
جهاد کشاورزی بر کشاورزی مبتنی بر قرارداد تاکید

دارد ،امروزه در جهان  ۹۰درصد کشاورزی مبتنی بر قرارداد
است و در ایران این نسبت یک درصد است ،کشاورزی
باید مبتنی بر قرارداد یک
سرفصل باشد.
دکتر حسنی مقدم ادامه
داد :تبدیل کشاورزی
سنتی به کشاورزی مدرن
و هوشمند با توجه به
محدودیتهای منابع
آبی بیش از هر زمان
دیگری ضروری به نظر
میرسد در این راستا

یکپارچهسازی اراضی کشاورزی ،تشکیل تعاونی های تولید
و کشاورزی مبتنی بر قرارداد ،کشاورزی در کشور را اقتصادی
تر و استفاده بهینه از منابع را به دنبال دارد.
هماهنگی با دفتر نمایندگی ولی فقیه در مرکز استان،
ادارات کل وابسته و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و
استفاده از نظرات ارشادی آنان ،استفاده از ظرفیت بسیج و
کار گروههای جهادی ،استفاده از ظرفیت استودیو کشاورز
جهت انتقال دانش به بهره برداران مورد تاکید رئیس
سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه حجت االسالم والمسلمین سید
عیسی موسوی ،مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در
سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان طی سخنانی اظهار
کرد :شیعه اعتقادی باشیم نه شیعه سیاسی؛
کارها را به دست بهترین ها بسپاریم
در دوران دفاع مقدس امور را به
دست بهترین نیروهای انقالب
سپردیم و موفق شدیم ما باید
به روحیات دوران دفاع مقدس
برگردیم ارزشهای انقالب را
تبیین و به نسلهای بعد
انتقال دهیم.

«رییس پلیس فتا لرستان» خبر داد:

هشت میلیارد ریالکالهبرداری درلرستانکشف شد
رییس پلیس فتا لرستان گفت :هشت میلیارد لایر
کالهبرداری در این استان کشف و یک باند خالفکار در این
راستا منهدم شد ،سرهنگ آرش ابراهیمی اظهار کرد :وصول
پروندههای قضایی با عنوان برداشت غیرمجاز از حساب
بانکی شهروندان ،بیانگر فعالیت یک باند اسکیمری (کپی
کارت عابربانک) در استان بود که با بهدست آمدن سرنخهای
اولیه موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این
پلیس قرار گرفت.
وی گفت :با انجام تحقیقات و بررسیهای فنی و میدانی

مشخص شد که همه شکات این پرونده چند روز قبل در
پارکینگ خودرویی در یکی از مناطق مرکز استان مراجعه کرده
بودند و بعد از آن مورد کالهبرداری قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد :با اقدامات فنی و پلیسی صورتگرفته ،یکی
از متهمان در خرمآباد مورد شناسایی قرار گرفت که پس از
دستگیری و انجام تحقیقات تکمیلی نفر اصلی در یکی از
استانهای مرکزی شناسایی و طی هماهنگی اخذ شده با
مرجع قضائی در یک عملیات ویژه و پیچیده در دام پلیس
گرفتار شد.

سرهنگ ابراهیمی افزود :با انتقال متهمان به پلیس فتا،
اعضای این باند با وجود ادله و مستندات لب به اعتراف
گشودند و به کپی بیش از  ۸۵کارت بانکی در پوشش
پارکینگ خودرویی و کالهبرداری به ارزش هشت میلیارد لایر
اقرار کردند.
وی گفت :با استعالمات صورتگرفته از سایر استانها،
سرکرده این باند به همراه همدست خود در  ۱۹استان اقدام
به کالهبرداری کرده بود که به منظور پیگیری و سیر مراحل
قانونی به همراه پرونده تکمیلی تحویل مراجع قضائی شد.

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)
ا-دستگاهمناقصهگزار:شرکتآبمنطقهایلرستان
(شماره شبای IR 640100004101114144111308
بانک مرکزی) باکداقتصادی 411163451988
وشناسه ملی 10861305730
-2موضوعمناقصه:عملیاتباقیماندهشبکهایوشان
 -3برآورد 231/810/154/229 :لایر
 -4مبلغ تضمین شرکت درمناقصه8537 :
میلیون لایر بصورت ضمانت نامه بانکی
 -5رتبه ورشته موردنیاز :پایه حداقل  4آب
 -6مدت ومحل اجرا 12:ماه -شهرستان خرم آباد
 -7تاریخ توزیع اسناد1400/6/31 :لغایت 1400/7/6
-8آدرسوشمارهتماسجهتتهیه اسنادمناقصه:

شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت فایل اسناد
به سامانه تدارکارت الکترونیکی دولت(ستاد)
به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRیا به نشانی
لرستان -خرم آباد  -انتهای بلوارولیعصر(عج)
شرکت آب منطقه ای لرستان مراجعه نمایند.
تلفن تماس06633240009 :
 -9ارائه گواهی صالحیت وآخرین تغییرات روزنامه
واساسنامه وصورتهای مالی حسابرسی شده و...
الزامیست.
 -10دستورالعمل شماره  94/158764مورخ
 94/7/13درخصوص تعیین دامنه قیمت های
متناسب پیشنهادی دراین مناقصه لحاظ می گردد.

-11پیمانکاران می بایست
دارای گواهی صالحیت
ایمنی از اداره کار راداشته
باشند.
-13تاریخ ارسال پیشنهادها :شرکتها نسبت به
ارسال پیشنهادات خوداز طریق سامانه ستاد
تاپایان وقت اداری مورخ  1400/7/20اقدام وبه
صورت فیزیکی به دفترحراست وامورمحرمانه
این شرکت تحویل نمایند.بازگشایی پاکات
درتاریخ 1400/7/21راس ساعت 10صبح خواهد
بود .تاریخ انتشار1400/7/10 :
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان

فرهنگی

چرا برخی از افراد در برابر کروناویروس مقاومتر هستند؟
پژوهشگران در یک آزمایش ماده ژنتیکی  ۸۶زوج را ارزیابی کردند که هر دو در معرض کروناویروس قرار داشتند اما تنها یکی از آنها
درگیر شده بود .نتایج این پژوهش نشان میدهد گونههای ژنتیکی خاصی که بیشتر در افراد مقاوم یافت میشوند ،با فعالسازی
کارآمدتر سلولهای دفاعی موسوم به «سلولهای کشنده طبیعی» ( )NKsدر ارتباط هستند ،این سلولها ،بخشی از واکنش ایمنی
یزا به شمار میروند.
ذاتی هستند و نخستین مانع در برابر ویروسها و سایر عوامل بیمار 
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سینما و تئاتر

هنرهای تجسمی

«زنگتفریح»نامیندهایراندرجشنوارههایاسپانیا،ترکیهوآمریاک

آیا بازیهای ویدئویی
به خشونت دامن میزنند؟

فیلم کوتاه «زنگ تفریح» ساختهی نوید نیکخواهآزاد ،در
چهل و سومین حضور جهانی ،در بخش مسابقه چهار
جشنواره بین المللی در اسپانیا ،ترکیه و آمریکا روی
پرده میرود ،فیلم کوتاه «زنگ تفریح» ساختهی تحسین
شدهی نوید نیکخواه آزاد ،با نام اسپانیایی «،»El Recreo
به عنوان نماینده ایران در بخش مسابقه هجدهمین دوره

جشنواره بینالمللی فیلمهای اجتماعی «کاستیا-المانچا»
در اسپانیا حضور دارد.
این فیلم کوتاه ،همچنین ،با نام بینالمللی «The
 ،»Recessدر پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی
برابری جنسیتی «کراس رودز» در ترکیه ،هجدهمین
دوره جشنواره فیلم کوتاه «پروجنی» و چهاردهمین دوره
جشنواره فیلم «چساپیک» در آمریکا به نمایش درمیآید.
هجدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های اجتماعی
«کاستیا-المانچا» (Festival Internacional de Cine
 )Social de Castilla-la Manchaکه به «فهسیسو»
( )FECISOمعروف است ،امروز نهم مهرماه ( ۱اکتبر
میالدی) آغاز به کار میکند و تا  ۲۳آذر ( ۱۴دسامبر
میالدی) ادامه خواهد یافت.
در ترکیه« ،زنگ تفریح» به عنوان نماینده ایران در
پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی برابری جنسیتی

«کراس رودز» ترکیه (Crossroads International Short
 ،)Film Festivalکه مضمون خود را به هدف پنجم برنامه
توسعه سازمان ملل متحد اختصاص داده ،برای جوایز
اصلی این رویداد سینمایی به رقابت میپردازد.
در آمریکا ،هجدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه «پروجنی»
( )Progeny Short Film Festivalو چهاردهمین دوره
جشنواره فیلم «چساپیک» ()Chesapeake Film Festival
میزبان «زنگ تفریح» ساخته نوید نیکخواه آزاد هستند.
جشنواره فیلم کوتاه «پروجنی» دهم مهرماه (دوم اکتبر)
در رویدادی یکروزه برگزار میشود و جشنواره فیلم
«چساپیک» که پیشتر فهرست برگزیدگان این دوره خود
را اعالم کرده بود ،از  ۱۰-۱۸مهر ( ۲-۱۰اکتبر) به نمایش
برخط آثار بخش مسابقه میپردازد ،فیلم کوتاه «زنگ
تفریح» به نویسندگی ،تهیهکنندگی و کارگردانی نوید
نیکخواه آزاد تولید شده و محصول «شمید فیلم» است.

نامزدی «دشت خاموش» برای  ۲جایزه پانزدهمین دوره جوایزفیلم آسیا
احمد بهرامی در پی نامزدی «دشت خاموش» در  ۲رشته
بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری پانزدهمین دوره
جوایز فیلم آسیا ،در مراسم اهدای جوایز این رویداد حضور
مییابد ،احمد بهرامی کارگردان فیلم دشت خاموش که این
روزها در سینماهای «هنروتجربه» روی پرده است ،برای حضور
در پانزدهمین دوره جوایز فیلم آسیا که در جریان بیست و
ششمین جشنواره بین المللی فیلم بوسان برگزار می شود،
به کره جنوبی می رود .دشت خاموش به تهیه کنندگی
سعید بشیری در  ۲رشته بهترین کارگردانی (احمد بهرامی) و
بهترین فیلمبرداری (مسعود امینی تیرانی) این دوره از این
جوایز سینمایی نامزد دریافت جایزه شده است ،همچنین
فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی در ۲شاخه بهترین بازیگر
نوظهور (روحاهلل زمانی) و بهترین تدوین (حسن حسندوست)
نامزد کسب جایزه است« .یک ثانیه» (ژانگ ییمو) از چین،
«کتاب ماهی» (لی جون-ایک) از کره جنوبی« ،مرید» (چایتانیا
تامهانه) از هند« ،چرخ بخت و خیال» (ریوسوکه هاماگوچی) از

ژاپن و «همسر جاسوس» (کیوشی کوروساوا) از ژاپن نامزدهای
بهترینفیلمازپانزدهمیندورهجوایزفیلمآسیاهستند.مراسم
اهدای پانزدهمین دوره جوایز فیلم آسیا به صورت ترکیبی از
حضوری و آنالین در جریان بیست و ششمین جشنواره بین
المللی فیلم بوسان در روز  ۸اکتبر  ۱۶( ۲۰۲۱مهر  )۱۴۰۰در کره
جنوبی برگزار می شود .دشت خاموش که پخش بینالمللی
آن توسط شرکت «پرشیا فیلم» با مدیریت علی قاسمی انجام
میشود ،تاکنون در بیش از  ۲۵جشنواره بین المللی شرکت
داشته و جوایز مهمی را برای سینمای ایران کسب کرده است
که از آن جمله می توان به دریافت تندیس شیر بهترین فیلم
بخش افقها از فستیوال ونیز سال  ،۲۰۲۰تندیس بهترین
فیلم از فستیوال هنگ کنگ سال  ،۲۰۲۱تندیس بهترین
بازیگر مرد برای علی باقری از فستیوال هنگ کنگ سال ،۲۰۲۱
بهترین تدوین برای سارا یاوری از انجمن بینالمللی منتقدان
و روزنامه نگاران سراسر جهان سال  ،۲۰۲۱نشان فیپرشی از
فدراسیون بینالمللی منتقدان فیلم سال ،۲۰۲۰تندیس بنیاد

فای (اعتماد ملی ایتالیا) سال  ۲۰۲۱و جایزه بهترین فیلم از
فستیوال سابورسیو کرواسی سال  ۲۰۲۱اشاره کرد .علی باقری،
فرخ نعمتی ،مهدیه نساج ،تورج الوند ،مجید فرهنگ ،ناصر
عالقمندان،راضیهایرانی،نرگسامینی،محسنیگانه،مهتاب
خوشمنش،شقایقآقازاده،اهورابهرامی،پارساوارشاسبحانی،
برسام بهرامی ،مینا سرقره در این فیلم بازی کردهاند.

«امروزجمعه است» بهترین فیلمکوتاه جشنواره هنری استانبول
فیلم کوتاه «امروز جمعه است» به کارگردانی محمد
آهنگر و نویسندگی مرجان ریاحی جایزه بهترین فیلم
کوتاه چهارمین جشنواره هنری استانبول  Amertaترکیه
را گرفت.
لیست عوامل :تهیه کننده و کارگردان :محمد آهنگر،
نویسنده :مرجان ریاحی ،مشاور کارگردان :مرضیه ریاحی
مدیرفیلمبرداری:بهنامکریمی،تدوینگر:نیماحسندوست،
صدابردار :علیرضا کریم نژاد ،جلوههای ویژه رایانهای:
حسن پیله ور و محمد ٓاهنگر ،اصالح رنگ و نور :فربد
جاللی ،کامران سحرخیز ،پشتیبانی فنی :استودیو روشنا،
صداگذاری و موسیقی :یونس اسکندری ،منشی صحنه:

مریم روزبهانی ،طراح صحنه و لباس :نوید فرح مرزی،
مجریان صحنه و لباس :ساسان فالح پور محمد ولیزاده،
طراح گریم :مهرنوش سلیمی ،مجری :سارا اعالیی ،برنامه
ریز :فهیمه کمالی ،دستیاران کارگردان :محسن مقصودی،
محمدامیناعالییفرد،مدیرتولید:علیرضاکفایتی،عکاس:
مصطفی رودکی ،گروه فیلمبرداری :حمیدرضا رضایی،
محمدجواد رستگار ،احمد ٓاقاجانلو ،بنیامین ٓاهنگر ،سجاد
براتی ،فریبرز همتی ،مهرداد عصری پور ،امیر صادقی ،عماد
قواره ،حسین نصوری ،طراح پوستر :شکوفه بیاتی ،ساخت
تیزر :نیما حسندوست ،بازیگرانٓ :ازاده سیفی  ،فریدقبادی ،
کاوه ٓاهنگر  ،پدرام جامه_بزرگ.

رادیو تلویزیون

حمید لوالیی به جمع «خوشنام»ها پیوست
حمید لوالیی به جمع بازیگران مجموعه طنز «خوشنام»
به کارگردانی علیرضا نجف زاده پیوست ،حمید لوالیی
به جمع بازیگران سریال در حال تولید «خوشنام»
پیوست و کماکان انتخاب بازیگران این مجموعه طنز
ادامه دارد.
گروه تولید اکنون در لوکیشن خانه اصلی (خانه شهرام)
حوالی میدان قیام درحال تصویربرداری هستند و با گذشت

چند جلسه کار در این لوکیشن و همچنین با پیشرفت
فیلمنامه قصه «خوشنام» در لوکیشن های متعدد دیگر،
تصویربرداری خواهد شد.
سریال طنز «خوشنام» به تهیه کنندگی احمد زالی و
کارگردانی علیرضا نجف زاده و نویسندگی فهیمه سلیمانی
برای شبکه یک سیما در حال تولید است .در خالصه
داستان این سریال می خوانیم که :از مکافات عمل غافل

مشو گندم از گندم بروید جو ز جو.
حمید لوالیی ،هومن حاج عبدالهی ،شهره لرستانی ،سحر
ولدبیگی ،فریده سپاه منصور ،نیلوفر رجایی فر ،محمدرضا
داودنژاد ،مهرداد ضیایی ،ساناز سماواتی ،الهه جعفری،
سیامک ادیب ،سلمان خطی ،فرزاد حاتمیان ،سید رضا
حسینی ،پروین ملکی ،مهری آل آقا از بازیگران اصلی
خوشنامهستند.

روزنامه دانشگاه بیلور آمریکا نوشت :مطالعات نشان
میدهد ،بازیهای ویدئویی خشن در ژانر تیراندازی و
مبارزه نقشی در تحریک رفتار خشونت بار ندارند و ریشه
جرائم خشن چون تیراندازی کور را باید در معضالت
اجتماعی جستوجو کرد ،آمار تیراندازیهای کور در آمریکا
در سال های اخیر در مقایسه با گذشته افزایش چشمگیری
داشته است .دورانی بود که گویی یک روز درمیان جزئیات
یک حمله مرگبار تیراندازی تیتر رسانههای میشد .با
هجوم این اتفاقات ناگوار ،افراد انگیزه تیراندازها را به بحث
گذاشتند .یکی از مواردی که خیلی به آن اشاره میشد،
تاثیر بازیهای ویدئویی خشن از جمله ندای وظیفه و
جیتیای بر رفتار افراد بود .براساس این دیدگاه ،افرادی
که پای این دست از بازی های رایانهای مینشینند ،تحت
تاثیر فضای آنها بیرون میروند و به روی دیگران آتش
میگشایند .این ایده حامیان زیادی پیدا کرد و روز به روز به
جمع افرادی که خواستار ممنوع شدن بازی های ویدئویی
خشن بودند ،افزوده میشد.
اما حقیقت است است که بازی های ویدئویی بر رفتارهای
فوق خشونتبار تاثیر اندکی دارند یا عمال بیتاثیرند .دلیلی
وجود ندارد که این نوع بازیها که بین طیف وسیعی از
گروههای سنی محبوبند ممنوع شوند چون در حقیقت
عوامل دیگری هستند که بر بروز رفتارهای خشونت بار اثر
میگذارند.
به گفته جیمز آیوری ( )James Ivoryاستاد دانشگاه و
مدیر تحقیقات دانشگاه ویرجینیا تک ،مطالعات نشان
میدهد مواردی چون سوءمصرف مواد مخدر ،فقر و تجربه
سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی ،از دالیلی هستند که
باعث میشوند افراد دست به تیراندازی کور بزنند .با وجود
این ،افراد تمایل دارند از پرداختن به مسائل این چنینی
پرهیز کنند و با مقصر دانستن بازیهای ویدئویی خشن در
این دست رویدادها ،راه ساده را در پیش بگیرند.
فیلیپ ام .بوفی ( )Philip M. Boffeyستون نویس حوزه
عصب شناسی اخالقی نیز چند سال پیش در یک مقاله
به نکتهای مشابه پرداخت .پس از حادثه تیراندازی کور
سال  ۲۰۱۹در الپاسو این باور رایج شد که بین این نوع
رفتار و انجام بازیهای ویدئویی خشونتبار ،رابطه وجود دارد.
متاسفانه برای طرفداران این نظریه ،انگیزه تیرانداز صرفا
نفرت قومی بود .بوفی در مقاله خود مطالعات انجام شده
روی رابطه بین بازیهای خشن با رفتار خشونت بار را مورد
بررسی قرار داد اما هیچ ارتباط محسوسی پیدا نکرد.
دلیل خوبی برای تردید نسبت به این نظریه وجود دارد؛
محبوبیت بازی های ویدئویی در دهههای گذشته در سطح
جهانی رشد کرده است .بنابراین اگر ارتباطی میان این
دست از بازیها و تیراندازیهای کور وجود داشت ،باقی
کشورهای جهان نیز باید با این پدیده مواجه میشدند اما
تنها آمریکاست که با این مشکل در چنین مقیاسی دست
و پنجه نرم میکند و حاال زمان آن فرا رسیده که ریشههای
واقعی این مشکل مورد بررسی قرار گیرند.
معضل رواج تیراندازیهای کور با ممنوع کردن یک سری از
بازیهای ویدئویی پرطرفدار حل نخواهد شد .جامعه آمریکا
باید چشمان خود را باز کند و بداند که عوامل جدی دیگری
وجود دارند که به رفتارهای خشونت بار منتهی میشوند
و باید تمرکز را روی انگیزههای به اثبات رسیده گذاشت.
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نگاهی به مسابقات جهانی نروژ؛

بعد از نتایج ضعیف تیمملی جوانان در مسابقات جهانی؛

سرشاخگوششکستهها
در جنگ ستارگان

مسابقات جهانی کشتی آزاد از روز شنبه  ۱۰مهر به میزبانی
نروژ آغاز میشود که مدالآوران جهان و المپیک روی تشک
میروند ،با اعالم اسامی کشتیگیران ایران ،آمریکا و روسیه
مشخص شد تعداد زیادی از غولهای جهان که در المپیک
هم صاحب مدال شدهاند در این مسابقات حضور دارند.
در زیر نگاهی به مدالآوران جهان و المپیک در  ۱۰وزن حاضر
در مسابقات جهانی نروژ میاندازیم:
 ۵۷کیلوگرم:
توماس گیلمان از آمریکا :مدال برنز المپیک  ،۲۰۲۰مدال نقره
جهانی  -۲۰۱۷سلیمان آتلی از ترکیه :مدال نقره جهانی ،۲۰۱۹
مدال برنز جهان  -۲۰۱۸بخبایار اردنبات از مغولستان :برنز جهان
 ۲۰۱۵و ۲۰۱۷
 ۶۱کیلوگرم:
بکا لومتادزه از گرجستان :طالی جهان  ،۲۰۱۹نقره جهان ۲۰۱۶
تومنبیلگ ازمغولستان:برنزجهان -۲۰۱۸احمدنبیگوارزاتیوف
از آذربایجان :برنز جهان ۲۰۱۶
 ۶۵کیلوگرم:
واسیل شوپتار از اوکراین :برنز جهان ۲۰۱۶
 ۷۰کیلوگرم:
زورابی الکوبیشویلی از گرجستان :برنز جهان  ،۲۰۱۸طالی
جهان  -۲۰۱۷آدام باتیروف از بحرین :نقره جهان -۲۰۱۸
ماگومدمراد گادژیوف از لهستان :برنز جهان  ،۲۰۱۹نقره جهان
 -۲۰۱۷جیمز گرین از آمریکا :نقره جهان  ،۲۰۱۷برنز جهان ۲۰۱۵
 ۷۴کیلوگرم:
کایل داک از آمریکا :برنز المپیک  ،۲۰۲۰طالی جهان  ۲۰۱۸و
 -۲۰۱۹نورکوژا کایپانوف از قزاقستان :نقره جهان  -۲۰۱۹آوتاندیل
کنچادزه از گرجستان :نقره جهان  -۲۰۱۸ختیک تیسابولوف از
صربستان :طالی جهان  ،۲۰۱۴نقره جهان  -۲۰۱۷یونس امامی
از ایران :برنز جهان ۲۰۱۹
 ۷۹کیلوگرم:
جردن باروز از آمریکا :طالی المپیک  ،۲۰۱۲طالی جهان ،۲۰۱۱
 ،۲۰۱۷ ،۲۰۱۵ ،۲۰۱۳برنز جهان  ۲۰۱۸و ۲۰۱۹
 ۸۶کیلوگرم:
دیوید تیلور از آمریکا :طالی المپیک  ،۲۰۲۰طالی جهان ۲۰۱۸
حسن یزدانی از ایران :طالی المپیک  ،۲۰۱۶نقره المپیک ،۲۰۲۰
طالی جهان  ۲۰۱۷و  ،۲۰۱۹نقره جهان  ۲۰۱۵و ۲۰۱۸
آرتور نایفونوف از روسیه :برنز المپیک  ،۲۰۲۰برنز جهان ۲۰۱۹
تایموراز فریوف از اسپانیا :برنز جهان ۲۰۱۸
ساندرو امیناشویلی از گرجستان :برنز جهان ۲۰۱۵
بوریس ماکوف از اسلواکی :نقره جهان ۲۰۱۷
 ۹۲کیلوگرم:
جیدن کاکس از آمریکا :برنز المپیک  ،۲۰۱۶برنز جهان ،۲۰۱۷
طالی جهان  ۲۰۱۸و ۲۰۱۹
ایراکلی متسیتوری از گرجستان :برنز جهان ۲۰۱۹
 ۹۷کیلوگرم:
عبدالرشید سعدلهیف از روسیه :طالی المپیک  ۲۰۱۶و ،۲۰۲۰
طالی جهان  ۲۰۱۸ ،۲۰۱۵ ،۲۰۱۴و  ،۲۰۱۹نقره جهان ۲۰۱۷
کایل اسنایدر از آمریکا :طالی المپیک  ،۲۰۱۶طالی جهان ۲۰۱۵
و  ،۲۰۱۷نقره المپیک  ،۲۰۲۰نقره جهان  ،۲۰۱۸برنز جهان ۲۰۱۹
آبراهام کونیدو از ایتالیا :برنز المپیک  ،۲۰۲۰برنز جهان ۲۰۱۸
آلبرت ساریتوف از رومانی :برنز المپیک  ،۲۰۱۶برنز جهان ۲۰۱۱
الیزبار اودیکادزه از گرجستان :برنز جهان ۲۰۱۸
ماگومد گادژی نوروف از مقدونیه :برنز جهان ۲۰۱۹
 ۱۲۵کیلوگرم:
طاها آکگول از ترکیه :طالی المپیک  ،۲۰۱۶طالی جهان
 ۲۰۱۴و  ،۲۰۱۵برنز المپیک  ،۲۰۲۰نقره جهان  ۲۰۱۷و ،۲۰۱۹
برنز جهان ۲۰۱۳
جنو پتریاشویلی از گرجستان :نقره المپیک  ،۲۰۲۰برنز
المپیک  ،۲۰۱۶طالی جهان  ۲۰۱۸ ،۲۰۱۷و  ،۲۰۱۹برنز جهان
 ۲۰۱۳و ۲۰۱۵
امیرحسین زارع از ایران :برنز المپیک ۲۰۲۰
نیک جیویازدوفسکی از آمریکا :برنز جهان  ۲۰۱۷و ۲۰۱۸

قبول اشتباهات خود نیست!
داورزین هنوز هم حارض به ِ
آقای داورزنی انتظار دارید در قبال ضعفهایی که در سالهای
اخیر دامنگیر والیبال ایران شده است کارشناسان سکوت کنند و
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

کشف استعدادها ،انتخاب شغل ،نحوه زندگی کردن،
انتخاب همسر و دوست و ...همه تابعی از نوع حاکمیت
از عقل و احساس در وجود آدمی است ،اگر انسانی
به خوبی خود را بشناسد ،که تاچه میزان تابع عقل
و چه اندازه تابع احساس است ،به طورقطع میتواند
انتخابهای بهتری داشته باشد.
اما عقل از چنان هیبت و منزلتی نزد برخی از انسانها
برخوردار شده است ،که گویی باید حاکم مطلق باشند
واگر کسی بگوید باالی چشمت ابروست ،گناه کبیرهای
مرتکب شده است! به هر تقدیر این دو خصلت در جهان
متفاوت هستند و دو زبان مختلف دارند ،باید به هوش
باشیم تا مبادا با زبان یکی وارد جهان دیگری شویم و
دست به تجزیه و تحلیل بزنیم.
رئیس فدراسیون والیبال ایران در مصاحبهای برای
توجیه نزول دو تیم پایه (نوجوانان و جوانان) و در پاسخ
به انتقاد برخی از کارشناسان و منتقدان دلسوز والیبال،
سخنانی را بر زبان جاری کرده است ،که نه در ُ
شان یک
رئیس فدراسیون بود و نه قانع کننده! البته ابهاماتی هم
در پی داشت که برای روشن شدن موضوع باید مثالی را
بزنیم تا به بحث اصلی بپردازیم.
همه این حقیقت را قبول داریم که فلسفه متعلق به
عالم عقالنیت انسان است و در آن استدالل و برهان
حرف اول و آخر را میزند ،اما از طرفی هم متعلق به
عالم احساس است ،هر یک از این دو نیز زبان خاص
خود را دارند ،شما به هیچوجه نمیتوانید با زبان و منطق
خشک خود فلسفی تشبیهات شاعرانه را توجیه کنید و
از آن سو هم نمیتوانید با زبان احساس با یک متن
فلسفی روبرو شوید.
حاال برویم سر اصل مطلب؛ اساسأ روحیه شرقی
روحیهای مبتنی بر احساس است و انسان شرقی بیشتر
روابط خود را بر این پایه استوار میکند.
ما نیز در این دایره میگنجیم و به سیل احساساتی که
در مواقع مختلف از خود بروز میدهیم و حتی در نوع
رابطههایی که با سایر افراد برقرار میکنیم سعی داریم
مخاطبان خود را با نوع احساساتمان متقاعد کنیم،
لیکن بهتر است هر کدام از ما به خوبی بدانیم در کدام
موضع قرار داریم و داریم چه میگوییم و چه میکنیم
و چگونه به قضاوت مینشینیم و قلم میزنیم ،در غیر
اینصورت کلمات و الفاظی را بکار میبریم که نه تنها
گرهگشا نیستند که گرهای هم بر گرههایمان میافزاید.
پسندیده نیست که در یک تحلیل بیمنطق توقعاتی
را مطرح کنیم که به هیچوجه اصولی و صحیح
نیست و زمانی که انتظارات برآورده نشود ،شروع
به توجیه غیرمعقول کنیم.
این کار بسیار ناپسند است و ناپسندتر،
هنگامی است که این شیوه مدیریت در
فدراسیون والیبال باب شود! و در برابر
هر منتقدی قد علم کنیم و با مطرح
کردن کسب افتخارات گذشته
خود را از نتایج ضعیف و
سئوال برانگیز مبرا بدانیم
و با استداللهای
غیرمنطقی معایب
و سهلانگاریها

منتقدین لب به انتقاد نگشایند و دیگرکسی جرأت انتقاد ازجنابعالیکه
به ناحق درر ُاس فدراسیون والیبال قرارگرفته اید را نداشته باشد؟!
را توجیه نماییم.
آقای داورزنی در اینکه ما در ایران از استعدادهای ناب
و نوشکفتهای برخورداریم شکی نیست ،اما اگر به خوبی
و درستی از این استعدادها بهرهگیری نکنیم ،به یقین
یکجای کارمان ایراد دارد.
تیمملی جوانان کشورمان ،تیمی قدرتمند و در حد
و اندازه کسب مقام قهرمانی در رقابتهای جهانی
بود ،برابری و رقابت تنگاتنگی که با تیمهای بلژیک و
آرژانتین داشت گویای این حقیقت انکار ناپذیر است،
حال اینکه به چه دالیلی باعث گردید تا علیرغم داشتن
توانایی در ست پنجم نتیجه را به حریفان واگذار کردیم
را باید مورد توجه و تحلیل و بررسی قرار دهیم و علت
را جویا شویم ،تا ببینیم مشکل از کجا بوده است.
اگر منتقدان به همزمانی هدایت یک مربی در دو
تیم ،آنهم در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان خرده
میگیرند ،دلیل انتقاد از عملکرد آقای عطایی نیست که
از جمله مربیان خوب و با دانشروز والیبال است ،بلکه
این انتقادها به عملکرد و انتخاب نادرست فدراسیون
والیبال بر میگردد که با وجود داشتن مربیان بادانش
دیگری در سطح آقای بهروز عطایی چرا باید سرمربیگری
دو تیم را به یک مربی واگذاردمیکرد! که از نطر روحی
و جسمی متحمل فشارهای زیادی در بازیهای آسیایی
شده بود؟!
ناهماهنگی و دیر پیوستن جوانان تیمملی بزرگساالن
به تیم جوانان هم مزید بر این علت گردید که باز بر
میگردد به مدیریت ضعیف رئیس فدراسیون والیبال
ایران! تصمیمگیریهای غلط در انتخاب مربی و دیگر
عوامل کادرفنی باید مورد بررسی قرار بگیرد
نه اینکه با پاسخگوییهای غیرمنطقی
رئیس فدراسیون که در جمالتی
که بکار برده بیشتر جنبه توهین
به منتقدان و خودخواهی و
خودشیفتگی خود به عنوان
یک رئیس فدراسیون دارد.
آقای داورزنی کافی است
نظری و نگاهی داشته
باشید به نظرات کارشناسان
واقعی والیبال تا به خوبی
موضوع برای

ً
مسلما طبیعی است بعد از باختهای
شما روشن شود،
بحثبرانگیز تیمملی جوانان و عدم صعود به هشت تیم
برتر منتقدان سکوت نکرده و شروع میکنند به انتقاد از
نحوه انتخاب مربی برای دو تیم ملی!
ً
واقعا والیبال ایران با وجود صدها مربی بین المللی،
با قحطالمربی مواجه شده است؟! طبیعی است با
افتضاحی که به بار آمد و عدم صعود تیم ملی جوانان
که شایسته رسیدن به فینال و حتی قهرمانی بود ،مورد
انتقاد قرار بگیرید ،انتظار داشتید همه دلسوزان والیبال
چشمشان را به روی اشتباهات فدراسیون و عملکرد
ضعیف تیمملی جوانان و مربی انتخابیتان ببندند
و کوچکترین انتقادی به عمل نیاورند؟ و همواره به
تعریف و تمجید شما بپردازند تا عیبها پوشیده بماند؟!
آقای داورزنی قدری واقعبینانهتر موضوع را دنبال کنید
و ببینید علت این همه نوسان در والیبال تیمملی
نوجوانان که دو بار و تیمملی جوانان یکبار موفق به
کسب مقام قهرمانی جهان شده اند چیست؟ چرا متین
احمدی ،سهیل مسعود و داداش آده خط خوردند تا آه
این جوانان سرشار از شور و نشاط و خوشتکنیکی که
میتوانستند در آینده نقش بسزایی در روند رو به رشد
والیبال ایران داشته باشند ،دامن تیمملی والیبال ایران را
گرفت! اصال اردالن سید عباسی چرا خط خورد؟!
آقای داورزنی انتظار دارید در قبال ضعفهایی که
در سالهای اخیر دامنگیر والیبال ایران شده است
کارشناسان سکوت کنند و منتقدین لب به انتقاد نگشایند
و دیگر کسی جرأت انتقاد از جنابعالی که به ناحق در
ُراس فدراسیون والیبال قرار گرفته اید را نداشته باشد؟!
بازگشت مجدد شما بعد از معاونت
وزارت ورزش به فدراسیون والیبال
اشتباه محض بود! که خاطره
عملکرد خوب و نتایج
درخشانی که تیمهای
ملی نوجوانان و جوانان
در مسابقات قهرمانی
جهان کسب کرده بودند
را تحتالشعاع تصمیمهای
نابخردانه در انتخاب افراد
غیروالیبالی و حتی غیرورزشی
در زیرمجموعه و مربی و
سرپرست تیمهای ملی
بزرگساالن و جوانان
قرار گرفتند!

تاریخ سازی بانوی ایرانی در جام جهانی فوتسال؛ گالره ناظمی داور فینال شد
گالره ناظمی داور زن ایرانی در فینال جام جهانی فوتسال میان پرتغال و آرژانتین به عنوان داور
وقت نگهدار قضاوت خواهد کرد و این برای نخستین بار است که یک داور ایرانی در فینال بازی
ها حاضر است.

ورزشی

گزارش تصویری

کرمان قهرمان و البرز به عنوان چهارمی مجموع رسید؛

مهاجم ایرانی تیم پورتو از رویای

سارا گلزاری
خبرنگار

به همت هیات ورزشهای زورخانهای استان البرز،
مرحله نهایی مسابقات مهارتهای فردی در رد ه سنی
جوانان در روزهای  8و  9مهرماه به میزبانی البرز ،با یاد
دانشآموز ایثارگر ،شهید علی لندی (در زورخانه عیاران)
برگزار شد .این مسابقات در رشته مهارتهای فردی
(چرخ تیز ،چرخ چمنی ،سنگ ،کباده ،میل بازی) در 3
وزن (- 65کیلوگرم -80 ،تا  65کیلوگرم  +80،کیلوگرم) و
مطابق با آئین نامه و مقررات مرحله مقدماتی برگزار و
هر ورزشکار فقط حق شرکت در همان وزن و رشتههایی
را که در دوره مقدماتی در آن مسابقات شرکت نموده را

دارا بود ،گفتنی است؛ این مسابقات با توجه به شیوع
ویروس کرونا بدون حضور تماشاگر برگزار شد.
در پایان این رقابتها ،استان کرمان در مجموع در
جایگاه اول این رقابتها قرار گرفت ،استان فارس در
رده دوم و استان تهران هم در رده سوم جای گرفت،
همچنین شایان ذکر است ،استان البرز ،میزبان این
رقابتها ،در جایگاه چهارم این رقابتها در مجموع
قرار گرفت .همچنین در اختتامیه مسابقات مهارتهای
فردی جوانان کشور گرامیداشت دانش آموز شهید علی
لندی به میزبانی استان البرز ،از جانبازان دفاع مقدس و
همچنین آتشنشانان توسط سردار باران چشمه رئیس
فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی،
مجتبی جانعلی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و
منوچهر خسروزاده رئیس هیات ورزشهای زورخانهای
استان البرز تجلیل به عمل آمد.
همچنین بهداد سلیمی ،دارنده مدالهای طالی جهان
و المپیک در رشته وزنه برداری ،با حضور در زورخانه
عیاران کرج از نزدیک شاهد رقابتهای مهارتهای

فردی قهرمانی جوانان کشور بود ،در حاشیه این
رقابتها بهداد سلیمی حکم خود را به عنوان عضو
هیات رییسه هیات ورزشهای زورخانهای و کشتی

پهلوانی استان البرز از دست سیدحسن سبزواری (نایب
رییس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی
پهلوانی) دریافت کرد.

تیمملی

اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی ایران اعالم شد؛

ملیپوشان بهخط شدند

دروازهبانان:
علیرضا بیرانوند -بوآویستا
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لژیونرها

مسابقات مهارتهای فردی جوانان کشور برگزار شد

سرمربی تیم ملی فوتبال ،اسامی بازیکنان
دعوت شده به اردوی آمادهسازی تیم
ملی پیش از دیدار برابر تیمهای امارات
و کره جنوبی در چارچوب رقابتهای
مقدماتی جام جهانی قطر را اعالم کرد،
دراگان اسکوچیچ ،سرمربی تیم ملی
فوتبال ایران ،اسامی بازیکنان دعوت شده
به اردوی تیم ملی که از روز شنبه(دهم
مهرماه) در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود
را به شرح زیر اعالم کرد:

روزنامه

امیر عابدزاده -پونفرادینا
پیام نیازمند -پورتیموننزه
مدافعان:
محمد حسین کنعانی زادگان -االهلی
شجاع خلیلزاده -الریان
مجید حسینی -کایسری اسپور
سیاوش یزدانی -استقالل
صادق محرمی -دیناموزاگرب
احسان حاج صفی -آاِک آتن
امید نورافکن -سپاهان
میالد محمدی -آاِک آتن
صالح حردانی -فوالد

هافبکها:
سعید عزت اللهی -وایله
میالد سرلک -پرسپولیس
احمد نوراللهی -شباب االهلی
سامان قدوس -برنتفورد
وحید امیری -پرسپولیس
علی قلی زاده -شارلووا
علیرضا جهانبخش -فاینورد
مهدی ترابی -پرسپولیس
یاسین سلمانی -سپاهان
مهاجمان:
مهدی طارمی -پورتو

سردار آزمون -زنیت
کریم انصاریفرد -آاِک آتن
کاوه رضایی -لوون
مهدی قائدی -شباب االهلی

خود پرده برداشت؛

«مهدی» پوشکاش را میخواهد
مهاجم ایرانی تیم پورتو از رویای خود پرده برداشت ،تا همین
چند سال پیش هیچ ایرانی تصور نمیکرد فوتبالیستهای
ایرانی بتوانند در چنین سطحی از رقابتهای اروپایی حضور
پیدا کنند .نسل طالیی فوتبال ایران این روزها در رقابتهای
مختلف اروپایی میدرخشند و جایی برای خود دست و پا
کردهاند.
گ قهرمانان اروپا ،لیگ
در روزهای گذشته بازیکنان ایرانی در لی 
اروپا و لیگ کنفرانس اروپا پا به توپ شدند و مقابل تیمهای
مطرح اروپایی قرار گرفتند .اوج درخشش ایرانیها در مقابل
لیورپول و شاگردان یورگن کلوب رقم خورد .پورتو با وجود
شکست سنگین مقابل لیورپول اما با فرصت طلبی مهدی
طارمی ،بازیکن ایرانیاش دروازه آلیسون بکر را باز کرد.
مهدی طارمی پیش از گلزنی مقابل لیورپول در لیگ پرتغال
توانست مقابل ژیل ویسنته گلی استثنایی را به ثمر برساند .او
در دقیقه  ۸توپ را از مدافع تیم میزبان ربود و با دید خوب
از میانههای میدان شوتی غیر قابل پیشبینی را روانه دروازه
حریف کرد و این توپ به زیبایی وارد دروازه ژیل ویسنته شد.
گلی که در کنار آن قیچی برگردان مشهور به چلسی میتواند
جزو زیباترین گلهای فصل دنیا لقب بگیرد و شانس کسب
جایزه پوشکاش را داشته باشد.
طارمی در رابطه با اینکه چقدر امیدوار است در مراسم
بهترینهای فیفا حضور داشته باشد و جایزه پوشکاش را کسب
کند؟ گفت :چند سالی است که به این موضوع فکر میکنم
که یک روز در مراسمی که جایزههایی به بازیکنان تعلق
میگیرد ،حضور داشته باشم .نمیدانم کدام جایزه اما شاید
گلی که زدم کاندید جایزه گل پوشکاش شود .با محبتی که
مردم همیشه داشتند امیدوارم گل من رای بیاورد و در مراسم
حضور داشته باشم.
او همچنین در این خصوص عنوان کرد :مطمئنم اگر امسال
نشود به یک نحوی من در مراسم بهترینهای دنیا حضور
خواهم داشت .همین که با حضورم در این مراسم مردم
خوشحال شوند برایم ارزشمند خواهد بود .ارزش آن جایزه
چیزی نیست که به آن فکر کنم ولی اسم ایران و مردم برایم
جذابتر است.
هچپنین نشریه «اوجوگو» پرتغال گزارشی آماری از مهدی
طارمی ستاره ایرانی پورتو منتشر کرد که تا االن این مهاجم
نتوانسته در دوران فوتبالش این رکورد را ثبت کند.
طارمی در  3بازی اخیرش  4گل به ثمر رسانده و از ابتدای
فصل تا االن در  28درصد گل های پورتو اثربخش بوده است،
ستاره ایرانی در این فصل برای پورتو  18بار شوت زنی کرده که
در نتیجه آنها  5گل به ثمر رسانده است .با این عملکرد ،طارمی
رکورد سابقش در فصل  2018-2017به همراه الغرافه در لیگ
ستارگان را شکست.
او در فصل  2018-2017به همراه الغرافه  54شوت زده بود که
در نتیجه آن  13گل به ثمر رسانده بود و درکل  24درصد اثر
بخشی داشت ولی با پورتو موفق شد این رکورد را به  28درصد
اثربخشی ارتقا دهد.

روزنامه
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 nصاحب امتیاز و مدیرمسئول :مهرداد تیموری

 nسردبیر :مهدی تیموری

 nدبیر تحریریه :محمدرضا ولی زاده

 nتحریریه :دکتر مهرداد فرشیدی ،اصغر قلندری ،محمدرضا کاظمی ،سیدرضا فیض آبادی ،محمدحسین سیفی ،فرشید گله داری و رضا تواضعی
 nدبیر سرویس عکس :میالد فیروزان
 nطراحی و صفحه آرایی :امیررضا بیات
 nمدیر روابط عمومی :دکتر علی ساجدی
تلفن32219147 :
کد پستی3134896384 :
 nنشانی :کرج ،چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا ،ساختمان حکیم ،طبقه  ،8واحد 82

 nچاپ :کهن
نمابر32400023 :

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

