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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا بهویژه
شهید «محمدحسن موقنیان» را گرامی میدارد

بهداشت و سالمت

محیط زیست

«رئیس جمعیت هالل احمر» خبر داد؛

به مناسبت روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی؛

عدد واردات واکسن هاللاحمر
به  ۳۰محموله رسید
سیامین محموله واکسن کرونا روز دوم آبانماه در فرودگاه
امام خمینی (ره) به وزارت بهداشت تحویل داده شد ،کریم
همتی رئیس جمعیت هالل احمر با اعالم اینکه  ۷محموله
 ۶میلیون ُدزی واکسن سینوفارم از  ۴مهرماه تاکنون وارد
کشور شده گفت :طبق تاکید معاون اول رئیس جمهور مبنی
بر ادامهدار بودن واردات واکسن کرونا از سوی هاللاحمر،
این دستگاه با همکاری خوب وزارت بهداشت و وزارت امور
خارجه ،فرآیند وارداتش را ادامه داده و عدد محمولههایش
را به  ۳۰رسانده ،همچنان هم واردات واکسن سینوفارم را
ادامه میدهد.
وی افزود :جمعیت هاللاحمر در مجموع از اردیبهشت ماه
تاکنون ۹۴ ،میلیون و  ۳۹۰هزار ُدز واکسن سینوفارم به کشور
وارد کرده است.
همتی گفت :ما برای رسیدن به جامعهای آرام و به پایان
رساندن همهگیری کرونا در دنیا نیازمند همراهمی مردم
عزیزمان هستیم ،همانطور که با واکسینه کردن بخش زیادی
از جامعه نظیر کادر درمان ،کارمندان ،سالمندان و سایر افراد به
شکل محسوسی میزان ابتال و مرگومیر را کاهش دادیم االن
هم میتوانیم با مشارکت سایر کسانی که هنوز واکسن نزده
اند به شرایط مطلوب و ایدهآل برسیم.

آموزش

«سخنگوی وزارت آموزش و پرورش» خبر داد:

حضور در کالسهای دانشگاه فقط با
کارت واکسیناسیون ممکن است
معاون آموزشی وزارت علوم اعالم کرد :دانشجویانی که
واکسینه نشده اند ،نمیتوانند در دانشگاه حضور یافته و از
کالس درس به صورت حضوری استفاده کنند ،علی خاکی
صدیق درباره ممنوعیت ورود کارکنان ،اساتید و دانشجویان
واکسینه نشده به دانشگاهها گفت :اساتید ،دانشجویان و
کارکنان دانشگاهها فقط با ارائه کارت واکسن مجاز به ورود به
دانشگاه خواهند بود و همه باید واکسینه شده باشند.
وی ادامه داد :دانشجویانی که واکسینه نشده باشند نمیتوانند
در دانشگاه حضور یافته و از کالس درس به صورت حضوری
استفادهکنند.
معاون آموزشی وزیر علوم درباره آخرین آمار واکسیناسیون
اساتید و دانشجویان افزود :آمار واکسیناسیون دانشجویان و
اساتید در حال جمع آوری است ولی هنوز این آمار تکمیل
نشده است.
وی افزود :بر اساس آخرین آماری که از دانشگاهها به دست
آمده باالی  ۶۰درصد دانشجویان و باالی  ۹۰درصد اساتید
واکسینهشدهاند.
سازمان استخدامی کشور به تمامی مجموعهها ابالغ کرده
است که کارمندانی که واکسن نزدهاند از اول آبان ماه سال
 ۱۴۰۰حق حضور در محل کار را ندارند .برخی از دانشگاهها از
جمله دانشگاه خوارزمی نیز در اطالعیهای اعالم کرده است ،از
اول آبان ماه  ۱۴۰۰دورکاری لغو است و حضور کلیه کارکنان
اداری با رعایت پروتکلهای بهداشتی الزامیست ،همه کارکنان
مکلف به دریافت کارت واکسن بوده و حضور کارکنان اداری
در دانشگاه فقط با ارائه کارت واکسن (حداقل یک دوز) امکان
پذیر خواهد بود.

خبر

تاثری تغیریات اقلیمی بر تشدید خشکسایل و تنش آیب در کشور
افزایش مصرف سوختهای فسیلی توسط بشر بهویژه
پس از انقالب صنعتی ،موجب افزایش انتشار گازهای
گلخانهای و در نهایت تغییرات آب و هوایی و گرمایش
جهانی و حاال مقابله با اینپدیده به یکی از مهمترین
دغدغهها در سطح جهان تبدیل شده است .رییس
گروه تغییر اقلیم مرکز ملی هوای سازمان حفاظت
محیط زیست گفت :تغییر آب و هوا یکی از مهمترین
معضالت کشور ما است که میتواند باعث تشدید
خشکسالی و تنش آبی شود بنابراین الزم است در این
زمینه برنامهریزیهای جدی در سطح ملی صورت گیرد.
سیده الهام عزیزی در گفت و گویی همزمان با روز
جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی ( ۲۴اکتبر) ضمن
اشاره به اینکه تغییر آب و هوا یکی از مهمترین
معضالت کشور ما است که تغییرات محسوسی را در
منابع آبی ،میزان تقاضا برای انرژی ،تولیدات کشاورزی
و نواحی ساحلی موجب خواهد شد ،اظهارکرد :بر
اساس تحقیقات و ارزیابیهای انجام شده در
طرح «توانمندسازی تغییر آب و هوا» تحت
نظر کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان
ملل متحد و با استفاده از سناریوهای
مطرح شده توسط «هیئت بیندولتی
تغییر اقلیم» ( ،)IPCCاگر میزان غلظت
دیاکسید کربن تا سال  ۲۱۰۰دو برابر شود،
دمای متوسط ایران به میزان  ۱.۵تا ۴.۵
درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه کارشناسان  ۹۵درصد علت
اصلی تغییر اقلیم را ناشی از فعالیتهای
انسانی مانند افزایش استفاده از سوختهای
فسیلی و افزایش گاز دیاکسید کربن میدانند،
گفت :برخی از گازهای گلخانهای مانند دیاکسید
کربن از طریق احتراق سوختهای هیدروکربوری و
فعالیت جامعه بشری در فضا پراکنده و برخی دیگر
مانند گازهای ترکیبات فلوری منحصرا از فعالیتهای
بشری تولید میشود .متان از دیگر گازهایی است که
بر درجه حرارت محیط اثر میگذارد و جزو گازهای
گلخانهای به شمار میآید .متان طی فرآیند تولید
زغال سنگ ،نفت و گاز آزاد میشود .از منابعی نظیر
فضوالت زنده حیوانی و دورریز کشاورزی نیز منتشر
و با فساد و پوسیدن زبالههای ارگانیک هم در فضا
پراکنده میشود .از دیگر گازهای گلخانهای میتوان از
«اکسید نیتروژن» که از فعالیتهای بخشهای حمل
و نقل ،کشاورزی و صنعتی آزاد میشوند ،نام برد.
به گفته عزیزی ،جوامع امروزی دچار روزمرگی شدهاند
و همچون ماشین از صبح تا شب مشغول فعالیت

هستند ،غافل از اینکه با برخی فعالیتهای غیراصولی
و خودخواهانه خود در توازن طبیعت اختالل ایجاد
میکنند .تغییر الگوی دمایی ،باال آمدن سطح آب
دریاها ،تخریب نواحی ساحلی ،از بین رفتن محصوالت
کشاورزی و غذایی ،تخریب جنگلها ،کاهش منابع آب
شیرین ،تغییرات آب و هوای منطقهای در عرضهای
باال و نیمکره شمالی ،تغییر در میزان بارش باران و جهت
وزش باد ،افزایش بالیای طبیعی مثل طوفان گردباد
و سیل ،تشدید خشکسالی و توسعه مناطق بیابانی،
افزایش آلودگی هوا در برخی مناطق بر اثر افزایش
بادهای گرم و اثر احتمالی بر گسترش بیماریهایی نظیر
شناخته شده ناشی از
ماالریا برخی پیامدهای

تغییرات اقلیم ی هستند.
وی همچنین تصریح کرد :به عقیده بسیاری از
دانشمندان ،گرمایش جهانی ناشی از تغییرات اقلیمی
یکی از بزرگترین چالشهای قرن بیست و یکم است.
این پدیده دارای اثرات بسیار مخرب در کل جهان بهویژه
برای کشورهای در حال توسعه از لحاظ اقتصادی و
کشورهای واقع در عرض میانی جهانی و کمربند خشک
است؛ بهنحوی که تهدیدی برای منابع حیاتی آب و
امنیت غذایی محسوب میشود و بروز پدیدههای حدی
مانند سیل و خشکسالی را به دنبال خواهد داشت که
موجب به وجود آمدن تعارضات محلی ،منطقهای و
بینالمللی همچنین مهاجرتهای گسترده اکولوژیک

میشود.
بنا بر اظهارات رییس گروه تغییر اقلیم مرکز ملی
هوای سازمان حفاظت محیط زیست ،درپی افزایش
انتشار گازهای گلخانهای و تغییرات در سیستم آب و
هوایی کره زمین که منجر به افزایش میانگین دمای
کره زمین در قرن و بیست و یکم به میزان  ۰.۶درجه
سانتیگراد شده است ،دولتها چارچوب کنوانسیون
تغییر آب و هوای سازمان ملل متحد را در سال ۱۹۹۲
جهت تثبیت غلظت گازهای گلخانهای به میزانی که
از تداخل خطرناک فعالیتهای انسان با سیستم اقلیم
پیشگیری کند ،در ریو دوژانیرو در برزیل پذیرفتند .قانون
الحاق جمهوری اسالمی ایران به این کنوانسیون در
سال  )۱۹۹۶ (۱۳۷۵به تصویب مجلس شورای اسالمی و
شورای نگهبان رسید.
وی ادامه داد :در سال  ۱۹۹۷در سومین اجالس
کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل متحد
در کیوتوی ژاپن پروتکل الحاقی کنوانسیون
تحت عنوان «پروتکل کیوتو» در مورد
تعهدات کشورهای صنعتی تنظیم شد که
طبق آن کشورهای صنعتی عضو پیوست
 ۱کنوانسیون متعهد به کاهش انتشار
گازهای گلخانهای به میزان پنج درصد زیر
سطح انتشار در سال  ۱۹۹۰در دوره زمانی
بین  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۲شدند .دولت جمهوری
اسالمی ایران نیز از سال  ۲۰۰۵به عضویت
پروتکل کیوتو در آمده است اما با توجه به
اینکه روند انتشار گازهای گلخانهای همچنان
در جهان رو به افزایش بود و مکانیزمهای مالی
پیشبینی شده در پروتکل کیوتو پاسخگوی شرایط
حاضر نبود و دنیا همچنان با معضل افزایش دما و
پیامدهای ناشی از تغییراقلیم مواجه بود بنابراین در
سال  ۲۰۱۵توافقنامه پاریس برای راهبردهای آینده
موضوع تغییر اقلیم شکل گرفت که کشور ما تاکنون
به این توافقنامه نپیوسته است.
رییس گروه تغییر اقلیم مرکز ملی هوای سازمان
حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه طبق آخرین
گزارشهای منابع معتبر جهانی ،ایران ب ه لحاظ میزان
انتشار گازهای گلخانهای جزو  ۱۰کشور اول است ،تصریح
کرد :این موضوع نشاندهنده لزوم برنامهریزیهای جدی
در سطح ملی است؛ هرچند که تغییرات اقلیم حد و
مرز سیاسی و جغرافیایی نمیشناسد و تغییری جهانی
محسوب میشود که تمام کره زمین درگیر آن و راهکار
مقابله یا سازگاری با تغییرات اقلیم اصالح فعالیتهای
انسانی است.

کرونا در ایران

تعداد بهبودیافتگانکرونا به  ۵میلیون  ۴۱۶هزارو  ۶۹۱تن رسید
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :طی ۲۴
ساعت گذشته ۱۷۱ ،بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دست
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۲۵هزار و
 ۲۲۳نفر رسید ،تا کنون  ۵۰میلیون و  ۸۴۳هزار و  ۵۷۸نفر
ُدز اول ۲۹ ،میلیون و  ۵۰۳هزار و  ۷۸۳نفر ُدز دوم و ۵۹
هزار و  ۴۲۷نفرُ ،دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به  ۸۰میلیون و
 ۴۰۶هزار و ُ ۷۸۸دز رسید ،در شبانه روز گذشته ۸۷۲ ،هزار
و ُ ۹۶۹دز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.
در شبانه روز گذشته و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۹ ،هزار و  ۱۷۴بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۲۳۷نفر از آنها بستری
شدند ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون و

 ۸۶۰هزار و  ۸۴۴نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۷۱ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۱۲۵هزار و  ۲۲۳نفر رسید ،خوشبختانه تا کنون
 ۵میلیون  ۴۱۶هزار و  ۶۹۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۴هزار و  ۲۹۴نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش
های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند،
تا کنون  ۳۴میلیون و  ۷۶۵هزار و  ۱۶۳آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۶شهر کشور در وضعیت قرمز ۱۱۹ ،شهر در
وضعیت نارنجی ۲۲۷ ،شهر در وضعیت زرد و  ۸۶شهر در
وضعیت آبی قرار دارند.

اجتماعی

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «سعید حقیقی»
 شهید مدافع سالمت  -راگرامی می دارداقتصادکالن

«رئیس کل بانک مرکزی» مطرح کرد:

درپی بیتوجهی به صنعت پاالیش
رقم خورد؛

واکسیناسیون  ۴۰درصدی تا پایان سال جاری میالدی و ۶۰
درصد تا اواسط سال  ۲۰۲۲مشکل است و هرگونه تعلل و
طوالنی شدن واکسیناسیون در هر منطقه ،بزرگترین تهدید
برای چشم انداز اقتصاد جهانی است.
طبق اعالم بانک مرکزی ،رییس کل این بانک با اشاره به
اینکه روند کلی تخصیص  SDRدر سال  ۲۰۲۱نمی تواند
در کمک به اعضا برای برآوردن نیازهای طوالنی مدت در
زمینه هزینه های مربوط به کوید  ۱۹مناسب باشد ،تصریح
کرد :همچنین یک فرصت تاریخی برای افزایش منابع وام
دهی صندوق بین المللی پول از طریق مشارکت داوطلبانه
بخشی از اعضا با منابع خارجی قوی در صندوق توسعه
پایداری با مدیریت صندوق بین المللی پول برای کمک به
اعضا در رویارویی با چالش های بلندمدت متعدد ،از جمله
کاهش فقر  ،تقویت سرمایه فیزیکی
و انسانی و تقویت سطح تاب
آوری در برابر تغییرات آب و
هوایی ایجاد شده است که
ما از این ابتکار به طور کامل
حمایت کرده ایم و باید تاکید
کنم که حمایت صندوق باید
با اولویت های کشور مطابقت
داشته باشد.
صالح آبادی در ادامه با تاکید
بر استقبال

ایران از طرح و استراتژی جدید صندوق بین المللی پول
برای کمک به اعضا در مواجهه با چالش های مربوط به
تغییرات آب و هوایی ،تصریح کرد :همه ما توافق داریم
که تغییر آب و هوایی یک تهدید جهانی است که بار آن
به طور نامتناسبی بر دوش کشورهایی که سهم ناچیزی در
تولید کربن دارند ،ایجاد شده است .تغییرات آب و هوا دارای
ویژگی ها و ابعاد بسیاری است ،که دارای اهمیت متفاوتی
در مناطق و کشورهای مختلف است.
وی افزود :مسئله ای که به طور کلی برای خاورمیانه و به
ویژه ایران بسیار مورد توجه است ،مشکل کمبود شدید آب
و سقوط چشمگیر سطح آب در سالهای اخیر است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد :هرچند ،پرداختن به
سمت تقاضا از طریق افزایش تدریجی هزینه با وجود تأثیر
آن بر جمعیت کم درآمد آسان تر است ،اما حل مشکالت
سمت عرضه بسیار سخت تر است ،چرا که به سرمایه
گذاری های بزرگ و فناوری های پیشرفته ای نیاز دارد
که بسیاری از کشورهای خاورمیانه توان پرداخت و یا
دسترسی به آن را ندارند.
صالح آبادی در پایان خواستار توجه بیشتر به جنبه
اغلب نادیده گرفته شده درگفتمان بین المللی پیرامون
تغییرات آب و هوایی شد و پیشنهاد داد :در این
خصوص کشورهای همجوار از طریق تأمین مالی چند
جانبه و کشورهای غنی از طریق اشتراک
گذاری دانش فنی در اختیار آن
ها به نفع همه ،همکاری
کنند.
گفتنی است ،مقصود از
کشورهای حوزه مناپ
منطقه
()MENAP
خاورمیانه ،شمال
آفریقا ،افغانستان و
پاکستاناست.

رئیس کل بانک مرکزی افزود :بخش غیر نفتی در همان دوره  ۴.۷درصد رشد کرده که نشان دهنده آن است که اقتصاد
ایران به طورقابل توجهی ازرکود خارج شده و به سمت بهبود حرکتکرده است .عالوه براین ،به دلیل سیاست های حمایتی مالی
و پولی دولت و بانک مرکزی ایران ،نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال  ۲۰۲۱به  ۸/۸درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل
یک درصد کاهش را نشان می دهد.

راه و مسکن

«وزارت راه و شهرسازی» خبر داد:

فعال برای ساخت یک میلیون مسکن زمین داریم
مشاور وزیر راه با اعالم اینکه وزارت راه در حال حاضر برای
تولید یک میلیون مسکن در سال اول زمین دارد ،گفت :اخذ
مالیات از خانههای خالی شمال تهران ،قیمت مسکن در
کشور را کاهش میدهد ،ابوالفضل نوروزی اظهار کرد :آمار
خانه های خالی در کشور مربوط به سال های قبل است
با این حال برخی از خانه های خالی به عنوان خانه دوم و
تفرجگاه در حال استفاده است ،گرچه خانه های خالی در
شمال تهران می تواند پس از اعمال مالیات و اجرای قانون
مالیات بر خانه های خالی ،به صورت پلکانی قیمت خانه
های دیگر سطوح کشور را نیز کاهش دهد.
نوروزی تامین منابع مالی جهت تولید مسکن را منوط
به ایجاد صندوق ملی مسکن و چند راه دیگر دانست و
افزود :این صندوق به طور مستقیم از بودجه استفاده نمی
کند بلکه اقساط برگشتی مسکن مهر درآمدهای حاصل
از فروش و واگذاری اجاره های  ۹۹ساله خانه و زمین و
درآمد حاصل از جرائم مالیاتی بانک ها بخشی از درآمد این
صندوق را تشکیل می دهد.
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اقتصاد ایران از رکود خارج شده است

علی صالح آبادی در جلسه ای با حضور مدیرعامل صندوق
بین المللی پول ،وزرای اقتصاد ،روسای کل بانکهای
مرکزی و روسای موسسات مالی منطقهای حوزه «مناپ»
( )MENAPکه به صورت مجازی برگزار شد ،گفت :ایران نیز
همانند بسیاری از کشورها ،آسیب سختی از همه گیری
ویروس کرونا دیده است ،اما اکنون در مسیری مستحکم
برای بهبود اقتصادی قرار دارد .آخرین آمارهای منتشره
حاکی از رشد  ۶.۲درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در
فصل دوم سال  ۲۰۲۱است که دستاورد قابل توجهی با وجود
محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و
در نتیجه عدم امکان خرید واکسن از خارج به دلیل تحریم
های آمریکا است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود :بخش غیر نفتی در همان
دوره  ۴.۷درصد رشد کرده که نشان دهنده آن است که
اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و
به سمت بهبود حرکت کرده است .عالوه بر این ،به دلیل
سیاست های حمایتی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی
ایران ،نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال  ۲۰۲۱به  ۸/۸درصد
رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش
را نشان می دهد.
وی ادامه داد :در حال حاضر فرایند بهبود اقتصاد جهانی
ت تری قرار دارد اما همچنان در داخل و
در شرایط با ثبا 
بین گروه کشورها نابرابری وجود دارد ،که نشان دهنده
اهمیت قدرت و دوره زمانی اقدامات حمایتی در مواجهه با
بحران و نیز پیشرفت فرایند واکسیناسیون است .متأسفانه،
واکسیناسیون با روند چندگانه ،با ایجاد شکاف گسترده بین
کشورهای فقیر و ثروتمند ،منجر به بهبود روند چندگانه و
متفاوت شده است.
صالح آبادی با تاکید بر اینکه هیچ کشوری در امان نیست،
مگر اینکه تمامی کشورهای جهان در برابر این ویروس ایمن
شوند ،افزود :با توجه به یک رقمی بودن میزان واکسیناسیون
در کشورهای با درآمد پایین ،تحقق هدفگذاری صندوق برای
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وی تصریح کرد :با استفاده از ابزار موجود در سامانه سما
می توانیم از نرخ هدر رفت تسهیالت ناسالم برخی بانک ها
کم کنیم زیرا در مواردی مشاهده شده بود که یک بانک به
فردی یا ارگان تسهیالت داده و آن فرد با تسهیالت بانکی
در فرانسه اقدام به خرید ویال کرده بود اگر این تسهیالت
ناسالم کاهش یابد مسیر درست تسهیالت می تواند به
سمت تولید مسکن باز شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی هم با بیان اینکه اگر مشکل
زمین حل شود مشکل مسکن هم حل خواهد شد گفت:
در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی آنقدر زمین خالی دارد
که بتواند برای تولید حدود یک میلیون واحد در سال اول
اجرای طرح افزایش و جهش تولید مسکن قدم بردارد اما
برای باقی راه باید بانک ها و سایر ارگان ها پای کار بیایند و
زمین های خود را به صورت تهاتر یا فروش در اختیار وزارت
راه و شهرسازی قرار دهند .به دنبال شهرسازی هستیم و اگر
ارگان ها ،اقدام به ارائه زمین های خود کنند می توانیم در
جاهای بهتری برای مردم خانه سازی کنیم.

کاهش  ۱۱درصدی ظرفیت پاالیش
نفت کشور طی  ۸سال گذشته
علی رغم اینکه ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی دنیا
به حساب می آید اما در حوزه پاالیشی عقب ماندگی محسوسی
را نسبت به سایر کشورها تجربه کرده است؛ به طوری که در
حال حاضر ظرفیت پاالیشی دنیا حدود  ۹۵میلیون بشکه بوده،
در حالی که ظرفیت پاالیشی ایران روزانه به  ۲.۱میلیون بشکه
میرسد و این اعداد بیانگر سهم  ۲درصدی ایران از ظرفیت
پاالیشیدنیاست.
برای جبران این عقب ماندگی بند «الف» ماده  ۴۴قانون
برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد تا به منظور
افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش در طول
اجرای قانون برنامه اقدامهایی را انجام دهد ،از جمله این
اقدامات این بوده که تسهیالت الزم برای ایجاد ظرفیت
پاالیش مقدار دو میلیون و  ۷۰۰هزار بشکه در روز نفت
خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی باال توسط بخش
غیردولتی را به نحوی برنامهریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید
ً
اساسا به محصوالت سبکتر و میان تقطیر
فرآورده آنها
اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پاالیش از ۱۰
درصد بیشتر نشود.
نگاهی به آمار و ارقام توسعه پاالیش کشور گویای غفلت
دولت یازدهم و دوازدهم به بهانه اصل  ،۴۴نبود سرمایه گذار
و توجیه ناپذیر بودن ساخت پاالیشگاه و در کنار آن توجه
به خام فروشی آسیب جدی را به بدنه صنعت نفت کشور
وارد کرده است.
از سوی دیگر باید گفت واگذاری شتابزده پاالیشگاهها به
بخش خصوصی و عدم توجه سهامداران جدید و همچنین
عدم تمرکز وزارت نفت وقت به ضرورت اجرای طرح های
توسعه ای پاالیشگاهها منجر به این امر شد تا نه تنها
افزایش ظرفیت تولید اتفاق نیفتد بلکه به دالیل متعددی از
جمله عدم نوسازی تجهیزات پاالیشی به کاهش  ۱۱درصدی
در ظرفیت پاالیش نفت خام کشور طی  ۸سال گذشته
انجامید.
با نگاهی به آمار و ارقام موجود پاالیشگاه های نفتی کشور،
کاهش ظرفیت پاالیشی کامال محسوس است .آمار بیانگر این
است که طی  ۸سال گذشته در مجموع یک افت ۱۱درصدی
در صنعت پاالیش نفت کشور رخ داده است .بدین ترتیب که
از سال  ۱۳۹۲تا سال  ۱۳۹۹با سقوط  ۲۱۴هزار بشکه یک روند
نزولی در میزان پاالیش نفت خام در پاالیشگاه ها کشور به
ثبت رسیده است.
در این تراز کاهش تولید سهم پاالیشگاه آبادان  ۶۸هزار بشکه،
پاالیشگاه بندرعباس  ۴۸هزار بشکه ،پاالیشگاه اصفهان ۴۰هزار
بشکه و پاالیشگاه تهران  ۲۵هزار بشکه است .همچنین این
روند در پاالیشگاههای کرمانشاه ،الوان و پاالیشگاه تبریز نیز
به همین روال بوده به طوری که هرکدام به ترتیب رشد منفی
 ۲۰۰۰بشکه ۱۸ ،هزار بشکه و  ۶۰۰۰بشکه را تجربه کرده اند.
طی این  ۸سال تنها در پاالیشگاه شازند میزان تولید دو درصد
افزایش داشته است.
الزم به ذکر است طی  ۸سال گذشته تنها پاالیشگاه با خوراک
میعانات گازی با ظرفیت روزانه  ۴۰۰هزار بشکه در روز وارد مدار
تولید شده است .این درحالی است که اگر افزایش راندمان و
میزان تولید  ۹پاالیشگاه نفتی به موازات پاالیشگاه میعانات
گازی ستاره خلیج فارس افزایش می یافت می توانست در دوره
تحریم روند صادرات فرآورده های نفتی رشد بسیار بیشتری
پیدا کند و ارزآوری حاصل از آن می توانست کمک شایانی به
اقتصاد کشور کند.
به گفته تحلیلگران ،باید گفت طی سال های گذشته در شرایطی
که تحریم های یک جانبه غرب به کاهش شدید صادرات
نفت خام کشور منجر شده بود انتظار می رفت که با تکیه بر
اقداماتی چون بهینه سازی و نوسازی واحدهای پاالیشی میزان
بیشتری از ذخایر نفتی را پاالیش کرد تا در نتیجه صادرات نیز
رونق بیشتری بگیرد.
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آرامبخشها در صدر مسمومیتهای دارویی!
استاد گروه سم شناسی بالینی و مسمومیتها در بیمارستان لقمان و دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی با بیان اینکه بیشترین داروهایی که منجر به مسمومیت میشوند ،شامل آرامبخشها،
مسکنها ،داروهای رواندرمانی و  ...است ،گفت :ساالنه در بیمارستان لقمان بین  ۲۰تا  ۳۰هزار مراجعه
ناشی از مسمومیت دارویی داریم.

البرز

کرمان

فیلمی به کارگردانی یک فردیسی؛

«رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس» مطرح کرد:

احمد مهرانفر بازیگر پاکول شد
احمد مهرانفر بهعنوان
اولین بازیگر فیلم سینمایی
«پاکول» به کارگردانی نوید
اسماعیلی انتخاب شد،
احمد مهرانفر اولین بازیگری
است که به فیلم سینمایی
مریم آقانوری
«پاکول» به کارگردانی نوید
نویسنده
اسماعیلی،کارگردانفردیسی
و تهیهکنندگی غالمرضا
آزادی پیوسته است و این فیلم در حال حاضر در مرحله
انتخاب بازیگران قرار دارد.
«پاکول» دومین فیلم سینمایی اسماعیلی از کارگردانان
خوب شهرستان فردیس است که به صورت مشترک با
کشور افغانستان ساخته میشود و قرار است برای حضور در
چهلمین جشنواره فیلم فجر و همچنین فستیوالهای جهانی
آماده شود.در خالصه داستان این فیلم آمده است :امیر تمام
دیدگاهش نسبت به چرخه زندگی روزمرهاش تغییر کرده ،اما
روزی از تالقی دو سرنوشت ،طبیعت به او نشان میدهد که
میتواند بیشتر از آنچه که فکر میکند خودش را ثابت کند.
نویسندگان پاکول وحید اسماعیلی و امیر یوشی هستند،
سعیده حمیدی به عنوان مجری طرح و جانشین تهیهکننده،
حامی جهانی مدیر تولید ،امین شفا جانشین تولید ،شهرام
نجاریان مدیر فیلمبرداری ،منوچهر صانعی تدوین ،مهرداد
رنجی طراح صحنه ،جنان صدفی طراح گریم ،فرزان معاونیان
مدیر صدابرداری و ایمان غیرتمند به عنوان دستیار اول
کارگردان از دیگر عوامل پاکول هستند.

«سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج» مطرح کرد:

برخی مدیران گوشیهای آیفون و
خودروهای لوکس شهرداری کرج
را پس ندادهاند!

سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج با اشاره به اینکه طرح
ساماندهی اموال شهرداری پس از تصویب اجرا می شود،
گفت :با اجرای این طرح دست درازی به بیت المال قطع
میشود .علی قاسمپور روز شنبه یکم آبان در جمع خبرنگاران
با اشاره به طرح ساماندهی اموال و امالک شهرداری اشاره
کرد و اظهار کرد :اخیرا اخباری مبنی بر دستدرازی به اموال
شهرداری و بیت المال توسط برخی از مدیران منتشر شده که
رسیدگی به آن به صورت فوری در دستور کار شهرداری قرار
گرفت .این مسئول تصریح کرد :طبق بررسیها این اموال از
جمله خودروهای لوکس و گوشیهای آیفون جز قراردادهای
شهرداری با پیمانکاران بوده که این اموال پس از پایان موعد
قرارداد نیز تحویل شهرداری نشدند.
وی افزود :در همین راستا طرح ساماندهی اموال در شورای
شهر کرج مطرح شده است و در دست بررسی قرار دارد که در
خصوص تایید و تصویب طرح به سرعت اجرایی خواهد شد.
قاسم پور در خصوص این طرح یادآور شد :بنابراین طرح اموال
متعلق به شهرداری از دسترس افراد خارج خواهد شد و با
برچسب و کد اموال به بیتالمال برمیگردد .سخنگوی شورای
اسالمی شهر کرج با اشاره به اینکه موضع شورای شهر در
خصوص حواشی اخیر مشخص است و بابت این خطا از مردم
طلب بخشش داریم ،خاطرنشان کرد :با تمام توان برای جبران
چنین اشتباهاتی پای کار هستیم و اقدام خواهیم کرد.

استان ها

نرخ تورم اکالهای اسایس 3برابر اکالهای غریاسایس است

محمد رضا پورابراهیمی در دیدار با کارکنان بیمه سالمت
استان کرمان با بیان اینکه به جز بودجههای جاری
منابعی در بحث کرونا اختصاص داده شده که سهم بیمه
سالمت و برش استانی آن هم باید مشخص شود اظهار
داشت :گزارشی از این منابع در اختیار ما نیست.
وی با اشاره به اینکه در یک مرحله یک میلیارد دالر
صندوق توسعه ملی ،منابعی در اختیار ستاد ملی
کرونای کشور قرار داد که به موضوع درمان و خدمات
حوزه درمانی کشور اختصاص پیدا کند افزود :باید دید
چه میزان از این منابع ،جدای از بودجه جاری به استان
کرمان اختصاص داده شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کرونا
هزینههای زیادی به بیمه سالمت وارد کرد گفت :اگر این
هزینهها از محل بودجه جاری بیمه سالمت جبران
شود ً
قطعا با کسری بودجه مواجه شده و تعهدات
بیمارستانی و  ...باقی میماند.
وی با عنوان اینکه بیمه سالمت روزانه 2.5
میلیارد در استان کرمان هزینه میکند و باید
دید برای حوزه پیشگیری چه اقداماتی انجام
شده است ادامه داد :در کشور تنها جایی که رفتار
اقتصادی نداریم حوزه سالمت است و اقتصاد
سالمت را باید در بیمه سالمت پایه ریزی کنیم.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه باید خدمات بیمه
سالمت به مردم اطالع رسانی شود افزود :در خیلی از
نقاط محروم مردم از خدمات بیمه سالمت بی اطالع
هستند و این به واسطه فقر فرهنگی مردم است که باید
به آنها کمک شود.
وی در ارتباط با حذف ارز  4هزار و  200تومانی برای
دارو بیان کرد :موضوع ما حذف ارز  4هزار و  200تومانی
نیست بلکه نحوه تخصیص آن است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس عنوان کرد :در طول
چهار سال گذشته در کشور به طور متوسط سالی 15
میلیارد دالر ارز  4هزار و  200تومانی برای کاالی اساسی
مردم داده شده تا مردم کاالهای اساسی را با قیمت سال
 96دریافت کنند اما نتیجه آن چیست؟
وی با بیان اینکه ما ارز  4هزار و  200تومانی دادیم اما

مردم کاالی خود را با ارز آزاد یا نزدیک به آزاد دریافت
کردند تصریح کرد :ادامه این رویه به صالح کشور نیست.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه امروز حداقل  20هزار تومان
تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد است گفت :اگر  50درصد
آن را در طول سنوات گذشته در نظر بگیریم نزدیک 600
هزار میلیارد تومان پول کشور تبدیل به رانت و فساد شده
و به دست مردم ما هم نرسیده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساالنه
 15میلیارد دالر ارز  4هزار و  200تومانی به واردات داده

شده افزود :متاسفانه پس از آن بر این زنجیره تا رسیدن
کاالها به دست مصرف کننده نظارتی از سوی دولت
نبوده و باعث شده به فساد تبدیل شود؛ چرا باید این
کار را تکرار کنیم؟
وی با اشاره به اینکه گرانی کاالهای اساسی مانند برنج،
گوشت ،مرغ و  ...اظهر من الشمس است گفت :ما به
این کاالها ارز ترجیحی میدهیم اما مصرف کننده آن را
به قیمت بازار آزاد میخرد؛ این پول کجا میرود؟
پورابراهیمی بیان کرد :مافیای واردات و کسانی که از

این جریان سوءاستفاده میکنند و میلیاردها تومان از
منابع ملت را به جیب میزنند ،روسای جمهور و دولتها
را میترساندند و جلوی اصالح این رویه را میگیرند که
این کار را نکنید و خطرناک است.
وی با اشاره به نرخ تورم کاالهای اساسی و غیراساسی
در کشور عنوان کرد :نرخ تورم کاالهای اساسی در
کشور با تخصیص ارز  4هزار و  200تومانی حدود سه
برابر کاالهای غیراساسی بوده و این فاجعه است؛ چرا
میخواهیم به این رویه ادامه دهیم؟
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه
مسئله تخصیص ارز  4هزار و  200تومانی به دارو فرق
میکند گفت :واردات دارو و زنجیره رسیدن دارو به ست
مصرف کننده در مقایسه با کاالهای اساسی دیگر تا
اندازه زیادی قابل رصد است و دارو در فاز اول به هیچ
عنوان در اولویت حذف ارز  4هزار و  200تومانی
نیست.
وی با اشاره به اینکه ما در مقام اجرا نیستیم
و دولت قبل به تذکرات ما توجهی نکرد افزود:
پیشنهاد ما این است که اختالف ارز  4هزار
و  200تومانی محاسبه شده و مانند سوخت،
سهمیه خرید کاالهای اساسی در کارت سرپرستان
خانوار ذخیره شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه برخی کاالها با ارز  4هزار
و  200تومانی وارد شده و به کشورهای دیگر قاچاق
میشود گفت :به دلیل قاچاق و تغییر در مصرف ،سرانه
کاالهای ما  1.5تا  2برابر شده که مفهوم ندارد.
وی با بیان اینکه جمعیت کشور ما و سرانه مصرف
نان مشخص است ،یکدفعه که مردم ما دو برابر نان
نمیخورند گفت :چرا هر چه گندم وارد میکنیم باز هم
میگویند کم است؛ برای اینکه ما گندم ما تبدیل به نان
شده و برای مصرف دام استفاده میکنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه
نمیگوییم ارز  4هزار و  200تومانی حذف شود بلکه
میگوییم روش پرداخت آن تغییر کند افزود :بزرگترین
کمک دولت به اقتصاد این است که هیچ دخالتی
نداشته باشد.

فارس

«رییس بنیاد مسکن کشور» مطرح کرد:

افزایش تسهیالت و وامهای رایگان مسکن دردستورکاراست
رییس بنیاد مسکن کشور گفت :بنیاد مسکن با جدیت
موضوع تامین مسکن محرومان و نیازمندان را دنبال
میکند و افزایش سطح تسهیالت و وامهای رایگان
تامین مسکن را در دستور کار دارد ،اکبر نیکزاد رییس
بنیاد مسکن کشور بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی
برای توسعه روستایی و محرومیت زدایی تاکید کرد
و اظهار داشت :بنیاد مسکن با جدیت موضوع تامین
مسکن محرومان و نیازمندان را دنبال میکند و افزایش
سطح تسهیالت و وامهای رایگان تامین مسکن را در
دستور کار دارد.
او در بازدید از روستاهای شهرستانهای خفر و جهرم
خواسته اهالی روستاها را مورد بررسی قرار داد و بر لزوم
الحاق زمین به بافت روستاها برای توسعه امکانات
گردشگری ،تامین مسکن نیازمندان ،مقاوم سازی
روستایی و اجرای طرح سند دار کردن واحدهای روستایی
تاکید کرد.
نیکزاد در ادامه در نشست همفکری به همراه محمدرضا
رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای

اسالمی و مدیران بنیاد مسکن فارس با بخشداران،
دهیاران و اعضای شورای روستاهای شهرستان حضور
یافت و از نزدیک در جریان مشکالت و موانع جهت
توسعه و محرومیت زدایی روستایی قرار گرفت.
عطا اهلل زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس
در حاشیه این سفر مصوبات سفر دکتر نیکزاد به
شهرستانهای جهرم و خفر را برشمرد و اظهار داشت:
بازنگری طرح هادی  ۴۱روستا در این دو شهرستان،
احداث ساختمان جدید بنیاد مسکن شهرستان جهرم،
واگذاری زمین به بنیاد مسکن فارس جهت طراحی و
ساخت مسکن اقدام ملی شهرستان خفر از جمله این
مصوبات است.
زمانی در ادامه گفت :بررسی جهت امکان ساخت ۲
هزار واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید مسکن
در شهرستان جهرم ،ایجاد فرصت حداکثر تا یک هفته
طرح بازنگری هادی روستایی جهت تمامی روستاهای
شهرستانهای یاد شده و اقدام توسعه و محرومیت زدایی
از سوی بنیاد جهت روستاهایی که زیرسازی آماده دارند از

دیگر مصوبات این سفر است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس خاطر نشان کرد:
تسهیل در افزایش محدوده طرح هادی روستایی نیز
مصوبهای است که اجرای آن مورد تاکید قرار گرفت.

فرهنگی

برگههای امتحانی رو با رنگ قرمز تصحیح نکنید!
همه ما در مدرسه شاهد بودیم که معلمان با خودکار قرمز برگهای امتحانی مان را تصحیح میکردند .این روزها استفاده از خودکار
و جوهر قرمز در بساری از مدارس استرالیا و بریتانیا ممنوع شده است ،برخی بر این باورند که استفاده از این خودکارها و ماژیکها
میتواند از لحاظ روانشناسی برای کودکان خطرناک باشد زیرا این رنگ باعث ایجاد ترس و فشار در کودکان میشود .سبز ،صورتی ،زرد،
ارغوانی و آبی رنگهای آرام بخشتری بوده و تصحیح تکالیف و برگههای امتحانی با آنها تهدید کننده نیست.
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سینما و تئاتر

میراث فرهنگی

چه خرب از سهاگنه فیلم «محمد رسو ل هللا (ص)»؟

موزه خودروهای تاریخی ایران
افتتاح شد

فیلم «محمد رسو ل اهلل (ص)» مجید مجیدی که قرار بود
یک سهگانه باشد فعال فقط با تقاضاهای متعددی برای
پخش تلویزیونی روبروست و خبری از ساخت قسمت
دوم آن نیست.
شش سال از ساخت و اکران فیلم «محمد رسول اهلل
(ص)» به کارگردانی مجید مجیدی میگذرد؛ فیلمی که
تنها مقطعی از تولد و کودکی محمد (ص) را تا  12سالگی
روایت کرد و دستاندرکاران این پروژه عظیم سینمایی
قصد داشتند قسمت دوم و سوم این فیلم را با محوریت
سالهای بعد زندگی پیامبر اسالم بسازند اما به نظر
نمیرسد این اتفاق به راحتی قابل انجام باشد و مشخص
نیست سازمان سینمایی که یک ترکیب اقتصادی و
پرنفوذ برای هیات مدیره بنیاد سینمایی فارابی چیده،
قصد حمایت و صرف پول برای ساخت چنین پروژههایی
را دارد یا خیر.
در این باره محمدرضا صابری  -مدیر شرکت نور تابان
که تهیهکنندگی فیلم «محمد رسول اهلل (ص) را برعهده
داشت ،با بیان اینکه «ساخت قسمت اول این فیلم
ارتباطی به وزارت ارشاد نداشت و حتی بعید است فعال
در خاورمیانه بتوان پروژهای مشابه ساخت» ،درباره تولید
قسمتهای بعدی و وضعیت پخش و اکران جهانی فیلم
به ایسنا توضیح داد :اکران جهانی فیلم پیامبر (ص) در
ترکیه و تاجیکستان و چند کشور دیگر خیلی خوب پیش
میرفت و حتی در پنج روز اول اکران ترکیه رکورد فروش
زد ولی چون مفتیهای این کشور اکران فیلم را حرام
اعالم کردند فیلم از پرده سینماها پایین کشیده شد و

به همین دلیل اتفاقی که انتظار میرفت در اکران ترکیه
رخ نداد .عربستان هم همانطور که بارها اشاره کردهام به
دلیل اینکه این فیلم توسط یک کشور شیعه ساخته شده
بود تمام نیروی خود را صرف دیده نشدن فیلم کرد ،ولی
با این حال فیلم در شبکههای تلویزیونی ترکیه پخش شد
و رکوردهای خیلی خوبی هم در میزان مخاطب داشت.
او افزود :فیلم «محمد رسو ل اهلل (ص)» یک قرارداد خوب
برای نمایش در هند دارد و با اینکه تا مراحل پایانی پیش
رفتیم ،هنوز مفتیها اجازه اکران آن را در هند ندادهاند.
همچنین روسیه مجددا درخواست اکران فیلم را داشته
است .البته با توجه به اینکه فیلم مصطفی عقاد هم
در سینما توفیق چندانی نداشت و در نمایش تلویزیونی
موفق بود ،امیدواریم با توجه به درخواستهای زیادی
که برای پخش از تلویزیونی داریم مسلمانان بتوانند فیلم
«محمد رسو ل اهلل (ص)» را در کشور خود تماشا کنند.
صابری در ادامه درباره ساخت قسمتهای بعدی این
فیلم هم گفت :نمیتوان این کار را کال منتفی دانست
ولی فعال در دستور کار نیست .اگر قرار باشد قسمت بعدی
توسط مجید مجیدی ساخته شود باید شرایطش فراهم
شود ،به هر حال ساخت این فیلم به زیرساختهایی
احتیاج داشت از جمله همان شهرک سینمایی که االن
داود میرباقری سریال «سلمان فارسی» را در آنجا میسازد.
این زیرساختهای خوب به برکت همین فیلم حاصل
شد و االن به لحاظ تجهیزات نرمافزاری و سختافزاری
شرکت نورتابان تجهیزاتی را در اختیار دارد که هیچ
شرکت دیگری ندارد ،بنابراین امیدواریم با همراهی بنیاد

مستضعفان یا آنطور که شما اشاره کردید بنیاد سینمایی
فارابی ،با آقای مجیدی صحبتی کنند تا شرایط ساخت
قسمت دوم مهیا شود.
فیلم «محمد رسولاهلل (ص)» داستان کودکی پیامبر است
که قصهی آن از روزهای آخر شعب ابوطالب آغاز میشود
و حدود  ۲۰دقیقه زمان فیلم به حصر پیامبر (ص) در
شعب ابوطالب میگذرد و سایر صحنهها به صورت فالش
بک قبل از تولد تا مقطع  ۱۲سالگی پیامبر (ص) را روایت
میکند .این فیلم در اکران سال  94به فروش بیش از
 14میلیارد تومان در سینماهای ایران دست یافت که در
زمان خود رکوردهایی را در فروش جابهجا کرد.

شش سال ازساخت و اکران فیلم «محمد رسول اهلل (ص)» بهکارگردانی مجید مجیدی میگذرد؛ فیلمیکه تنها مقطعی از
تولد و کودکی محمد (ص) را تا  12سالگی روایت کرد و دستاندرکاران این پروژه عظیم سینمایی قصد داشتند قسمت دوم و سوم
این فیلم را با محوریت سالهای بعد زندگی پیامبر اسالم بسازند اما به نظر نمیرسد این اتفاق به راحتی قابل انجام باشد و مشخص
نیست سازمان سینمایی که یک ترکیب اقتصادی و پرنفوذ برای هیات مدیره بنیاد سینمایی فارابی چیده ،قصد حمایت و صرف پول
برای ساخت چنین پروژههایی را دارد یا خیر.

زاالوا درفیالدلفیا و هنگکنگ به نمایش درمیآید
فیلم سینمایی «زاالوا» در ادام ه حضور جهانی خود ،در
سیامین جشنواره جهانی فیلم فیالدلفیا در آمریکا و
هجدهمین فستیوال جهانی فیلمهای آسیایی هنگکنگ
به نمایش در میآید.
نخستین تجربه سینمایی ارسالن امیری در مقام کارگردان
در روزهای  ۲۴و  ۳۱اکتبر ( ۲و  ۹آبان) در بخش چشمانداز
ایران جشنواره فیالدلفیا و  ۲۸اکتبر و  ۶نوامبر ( ۶و  ۱۵آبان
ماه) در بخش  Crakeدر جشنواره هنگکنگ به نمایش
درمیآید.
زاالوا به تهیهکنندگی سمیرا و روحاهلل برادری در سی
و نهمین جشنواره فیلم فجر مورد توجه مخاطبان
و داوران قرار گرفت و در ده بخش نامزد دریافت

سیمرغ شد و عالوه بر سه سیمرغ بهترین کارگردان
اول ،بهترین فیلمنامه (آیدا پناهنده ،تهمینه بهرام،
ارسالن امیری) و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد(پوریا
رحیمی سام) ،در نخستین حضور جهانی ،جایزه بزرگ
سیوششمین هفته منتقدان فیلم ونیز ،جایزه فیپرشی
بهترین فیلم از هشتادوهفتمین جشنواره فیلم ونیز
و همچنین جایزهی بهترین فیلم بخش Next Wave
از هجدهمین جشنواره فانتاستیک فست آمریکا را
دریافت کرده است.
این فیلم سینمایی با بازی نوید پورفرج ،پوریا رحیمی
سام و هدی زینالعابدین در تدارک برنامهریزی برای اکران
سراسری در آذرماه سال جاری است.

دعوت از«آتابای» برای حضوردربخش مسابقه جشنوارهکمبریج انگلستان
فیلم آتابای به کارگردانی و تهیهکنندگی «نیکی کریمی»
در مسابقه جشنواره کمبریج انگلستان حضور خواهد
یافت ،فیلم آتابای به کارگردانی و تهیهکنندگی نیکی
کریمی در مسابقه جشنواره کمبریج انگلستان با فیلمهای
این بخش از جمله مامان کوچک نامزد خرس طالی
برلین ،تیتان برنده نخل طالی کن و نماینده فرانسه در
اسکار ،مموریا برنده جایزه ویژه هیات داوران کن و آزادی
بزرگ برنده جایزه هیات داوران بخش نوعی نگاه کن
رقابت خواهد کرد.
آتابای به تازگی در بخش مسابقه آسیاپاسیفیک حضور
داشت و از  ١٨تا  ٢٥نوامبر (۲۷آبان تا  ۴آذر) در چهلمین

دوره جشنواره قدیمی کمبریج که مورد تایید بفتاست و
هدف راه اندازی آن از سال  ۱۹۷۷تا به امروز ،انتخاب و
نمایش فیلم های مستقل با کیفیت باال بوده ،نمایش
خواهد داشت.
علی غیاثوند پخشکننده بینالملل فیلم امیدوار است
حضور فیلم در این جشنواره معتبر قدمی موثر در معرفی
بهتر فیلم برای پخش و اکران فیلم در انگلستان و شانس
حضور در بفتا باشد.
آتابای همچنین در جشنواره فجر سال  ۹۸نامزد سیمرغ
پنج رشته و فیلم برگزیده منتقدان ماهنامه فیلم شده
است.

موزه خودورهای تاریخی ایران با نمایش لیموزین
آبطالکاری شده ،رولزرویس سیلور گوست احمد شاه قاجار،
فانتوم  ۴ضدگلوله ،کالسکه سلطنتی ناصرالدین شاه قاجار
و نمونههای نادر دیگر در صنعت خودروسازی افتتاح شد،
ساختمان این موزه که بیشتر شبیه پارکینگ خودروهای
لوکس تاریخی ،منحصر به فرد و آنتیک است ،بین کیلومتر
 ۱۰و  ۱۱جاده مخصوص کرج ،انتهای کوچه  ۲۵قرار دارد.
ساختمان جدید این موزه را امروز ،شنبه اول آبانماه ۱۴۰۰
پرویز فتاح ـ رییس بنیاد مستضعفان با همراهی عزتاهلل
ضرغامی ـ وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
ـ افتتاح و از لوح موزه رونمایی کردند.
این موزه از سال  ۱۳۸۲با نمایش مجموعهای غنی از
خودروهای تاریخی که تا پیش از سال  ۱۳۵۷وارد ایران
شده است ،راهاندازی شده بود ،اما ساختمان آن در سال ۹۹
بازسازی و مدرنسازی شد که به گفته مدیرعامل موسسه
فرهنگی موزههای بنیاد مستضعفان قرار بود در بهار ۱۴۰۰
افتتاح شود ،اما ظاهرا محدودیت کرونا ،افتتاح آن را به
تعویق انداخت .در موزه خودروهای تاریخی ،نمونههای
نادر صنعت خودروسازی جهان نگهداری میشود؛ از جمله،
پیرس آرو لیموزین آبطالکاریشده که تنها نمونه پنتر لیزر
تولیدشده در جهان و تنها اتومبیلی است که حاصل کار
مشترک کمپانیهای مرسدس بنز ،پورشه و فولکس واگن
است ،و همچنین مجموعهای غنی از مدلهای رولزرویس
از جمله رولزرویس سیلور گوست احمد شاه قاجار ،مدل
افسانهای فانتوم  ۴ضدگلوله که زمان تولید آن از ۱۹۵۰
تا  ۱۹۵۶میالدی بود و فقط  ۱۸دستگاه در کل دنیا وجود
داشت و یک دستگاه آن ضدگلوله بود که برای خانواده
سلطنتی ساخته شد ،فانتوم  ۳و مجموعه مرسدس بنزها
شامل مدل استثنائی  ۵۰۰کا ۶۰۰ ،لیموزین و .SL ۱۹۰
سوپر اسپرتها بخش دیگر این مجموعه را تشکیل میدهند
که از آن جمله ،میتوان به المبورگینی میورا و کانتاش،
فراری سوپر فست  ،۵۰۰بیتزارینی ،چند مدل پورشه مدل
 ۳۵۶و پورشه  ۹۱۱توربو اشاره کرد.
کرایسلر  ۳۰۰به همراه مجموعه جانبی جذاب آن ،کادیالک
فلییت وود و لینکلن کانتیننتال لیموزین از دیگر خودروهای
تولید آمریکا هستند که در این مجموعه نگهداری میشوند.
کالسکه سلطنتی ناصرالدین شاه قاجار که قدیمیترین
کالسکه موجود در ایران معرفی شده و کالسکه مخصوص
تاجگذاری که هر دو ساخت کارخانه معروف واگن فابریک
در کشور اتریش هستند ،نیز در این موزه به نمایش گذاشته
شدهاند .بعضی از این خودروها در جریان مدرنسازی
ساختمان موزه ،تعمیر و بازسازی شدند که انتقادهایی به
شیوه تعمیر این خودروهای تاریخی وارد شده بود.
مدیرعامل موسسه فرهنگی موزههای بنیاد مستضعفان قبال
در اینباره گفته بود :برای برخی از خودروهای موجود در
گنجینه ،همچون مرسدس بنزهای سری  ،۶۰۰رولزرویسهای
فانتوم در مدلهای مختلف ،المبورگینیهای کانتاش و
میورا ،پیرس آرو ،فراری سوپرفست ،بیزارینی ،موریس
آکسفورد ،پنتر و کالسکههای تاریخی که سابقه مرمت
آنها در کشور کمتر وجود داشته و یا اصال وجود نداشته،
از مشاوران خارجی و برای بخشی از خودروها که دانش
و سابقه مرمت و بازسازی آنها در کشور وجود داشت ،از
مشاورین مجرب داخلی استفاده شده است.
قنبری همچنین گفته است :تمام فرآیند بازسازی و
مرمت این خودروها با افتخار توسط هنرمندان ،استادان و
متخصصان ایرانی و با بهرهگیری از معتبرترین و بهروزترین
مواد و متریال بتونه ،آسترهای دوجزئی ،مواد زیرسازی،
رنگ ،کلر و ...و مطابق با باالترین استانداردهای جهانی و
توجه به ویژگیهای هر اثر از قبیل جنس بدنه (فوالد و
آهن ،آلومینیوم ،فایبرگلس ،چوب و تلفیق انواع آنها)،
نوع تزئینات چرم ،چوب ،پارچه و سایر موارد در کارگاههای
اختصاصی که تنها برای مرمت این خودروها راهاندازی شد،
انجام شده است.
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بارسا با کومان جان ندارد؛

در آستانه شروع مسابقات لیگ برتر والیبال؛

فاتح نوکمپ
کارلتو ِ
بارسلونا و رئال مادرید روز گذشته از سری مسابقات هفته
ده م اللیگا و در یکی از جذابترین مسابقات دنیای فوتبال به
مصاف یکدیگر رفتند که تقابل دو تیم نهایتا با نتیجه  1-2به
سود شاگردان کارلو آنچلوتی خاتمه یافت ،در ابتدای بازی این
تیم میزبان یعنی بارسلونا بود که توپ و میدان را در اختیار
گرفت اما در دقیقه  15رئال مادرید روی یک ضربه کرنر به یک
موقعیت خوب دست یافت اما بازیکنان این تیم نتوانستند
ضربه نهایی را به توپ وارد کنند.
در دقیقه  21وینیسیوس جونیور یک حرکت انفرادی و فوق
العاده را از جناح چپ ترتیب داد اما هنگام ورود به محوطه
جریمه سرنگون شد .رئالی ها اعتقاد داشتند که اسکار مینگسا
روی ستاره برزیلی مرتکب خطا شده اما داور و  VARچنین
نظرینداشتند.
در دقیقه  24باز هم این وینیسیوس بود که به یک موقعیت
بسیار خوب دست یافت و در مصافی تک به تک با دروازه
بارسلونا قرار گرفت اما تعلل بیش از حد او باعث از دست رفتن
این موقعیت شد .هر چند که داور نیز قبل از آن اعالم آفساید
کرده بود .اما در دقیقه  25بارسلونا تا آستانه باز کردن دروازه رئال
مادرید پیش رفت .روی حرکت خوب ممفیس دیپای و پاس
عالی این بازیکن سرجینیو دست در موقعیت تک به تک قرار
گرفت اما به بدترین شکل ممکن ضربه خود را به بیرون زد.
داوید آالبا ستاره اتریشی رئال مادرید که به تازگی و در تابستان
از بایرن مونیخ به این تیم پیوسته بود موفق شد برای رئال
مادرید گلزنی کند .حرکت فوقالعاده وینیسیوس جونیور با پاس
او برای هموطنش یعنی رودریگو همراه شد .این ستاره برزیلی
نیز با یک پاس بهتر آالبا را صاحب توپ کرد و این بازیکن با
ضربهای فوق العاده و مهار نشدنی دروازه بارسا را باز کرد تا رئال
 0-1پیش بیفتد .در دقیقه  35بارسلونا می توانست بالفاصله کار
را به تساوی بکشاند اما روی یک ارسال کرنر ضربه جرارد پیکه
با اختالفی بسیار کم از کنار دروازه رئال مادرید به بیرون رفت.
در حالی که بازی به لحظات پایانی خود در نیمه اول نزدیک
میشد آنسو فاتی می توانست روی یک موقعیت دیگر کار را
برای بارسلونا به تساوی بکشاند اما ضربه این بازیکن به سد
مدافعان رئال مادرید برخورد کرد و برگردانده شد تا نیمه اول
با همان یک گل به سود شاگردان کارلو آنچلوتی تمام شود.
در حالی که بازی به لحظات پایانی خود نزدیک میشد و
بارسلونا حلقه محاصره را روی دروازه رئال مادرید تنگ و تنگ تر
می کرد این رئال بود که توانست گل دوم را به ثمر برساند .ضد
حمله فوق العاده بازیکنان رئال مادرید با ضربه مارکو آسنسیو
همراه شد اما مارک آندره تر اشتگن توپ را با یک واکنش
فوقالعاده مهار کرد .با این حال در برگشت لوکاس واسکز دروازه
خالی بارسا را باز کرد تا نتیجه  0-2شود.
در لحظات پایانی بازی بارسلونا توانست یکی از گلهای خورده
را جبران کند .ارسال سرجینیو دست به روی دروازه با ضربه تمام
کننده سرخیو آگوئرو همراه شد اما برای جبران دیر شده بود و
داور بالفاصله بعد از این گل سوت پایان بازی را زد تا رئال با
نتیجه  1-2فاتح الکالسیکو شده باشد.

عدم حضور  ۱۰داور بنیالملیل و ضعف مدیرییت!
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامهنگار

قطار سریع السیر سی وپنجمن دوره رقابتهای لیگ
برتر والیبال ایران به حرکت درآمد ،اما بدون حضور ۱۰
داور بینالمللی که از بهترینهای داوران والیبال به شمار
میآیند و خواستار افزایش حقالزحمه داوری و خرید
بلیط هواپیما برای رفت و برگشت به شهرستانهای دارای
پرواز هواپیما بودند.
خواسته بهحق آنان که باید مورد توجه و حمایت کمیته
داوران قرار بگیرد که با توجه به رشد تورم ،گرانی و سختی
معیشتی و تهیه مایحتاج عمومی کامآل خواسته ای بجا
و عادالنهای است ،چرا باید به مذاق فدراسیون نشینان
خوش نیاید و به راحتی از این داوران چشم بپوشند و
کنار بگذارند!
به قول یکی از داوران؛ مگر این داوران یکشبه داور
بینالمللی شدهاند که یکروزه کنار گذاشته میشوند؟
فقط به علتاینکه حرف حق میزنند ،بایداز قضاوت
مسابقات لیگ برتر امسال که با توجه به حضور ملی
پوشان از حساسیت باالیی برخوردار میباشد کنار گذاشته
شوند؟!
داورانی که سرمایههای گرا ن بهای والیبال ایران بشمار
میآیند ،داورانی که سالها مرارت کشیدهاند تا به این
درجه نائل گردیدهاند.
نباید ساده و غیرمنطقی با این جریان برخورد شود ،اگر
کام ًال منصفانه به قضیه بنگریم و منطقی به خواسته
داوران و ناظران به دور از احساس تعمق کنیم و ژرف نگر
باشیم ،منطق حکم میکند ،جنبهها و شرایط اقتصادی
و مشکالت معیشتی امروزه داوران و ناظرانی که خطرات
احتمالی سفرهای زمینی را به جان خریده و از جیبشان
هزینه میکنند و بعد از دو سال حق داوری و یا ناظری
دریافت میکنند را به عنوان منطق و قابل پذیرش در
نظر بگیریم ،به هیچ عنوان برخورد اخیر فدراسیون با این
سرمایههای گرانبهای والیبال خوشایند جلوه نمیکند
وبازسازی خوبی نخواهد داشت.
واقعیت این داوران همانهایی هستند که در سالهای
اخیر با شایستگی در سوتهای خود دمیدهاند و برای
کمیته داوران و سازمان لیگ آبروداری کردهاند که بازتاب
خوبی هم در پی داشته است.
حیف نبود بزرگانی همچون شهباز صدری ،محمد حسین
شفقی ،احسین پورکاشیان ،سعید درخشنده ،حمید
راهجردیان ،حمید حقبین و ...را که از وجاهت ،احترام
و شخصیت باالیی در بین خانواده والیبال ایران برخوردار
بودند را کنار بگذارید؟
اما با تمام احترامی که ب ه داوران جوان و با درجه ملی
قایل هستم در سئوال پایانی از رئیس فدراسیون و دبیر
غیروالیبالی و غیرورزشی ایشان می پرسم؛ این ره که
میروید به کجا ختم میشود؟
در یک کالم باید گفت با این قافله هرگز به مقصد
نمیرسید و تا دیر نشده واقعبین باشید تا بتوانید

برنامههایی که برای این فصل مسابقات تدوین کردهاید،
قابل عرضه و مورد قبول مدیران باشگاهها و کادرفنی
تیمها باشد تا بازنده و شاهد درگیریهای لفظی و
فیزیکی نباشیم و با سربلندی مسابقاتی را که به نام
«سردار دلها» به مورد اجرا در آمده به پایان ببریم و در حد
و اندازه و ُ
شان سردار دلها برگزارکنیم.
واما نگاهی هم داریم به خواسته و جوابیه داوران
بینالمللی به سخنانی که رئیس فدراسیون و کمیته
داورانی که حاضر نشدند در جلسه همگرایی کمیته داوران
و سازمان لیگ حضور پیدا کنند.

جوابيه داوران بين المللى به مصاحبه راديويى رئیس
فدراسیون والیبال
جناب آقای دکتر داورزنی ریاست محترم فدراسیون
والیبال
با سالم
ً
احتراما علیرغم ميل باطنى داوران بین المللی به
مصاحبه و رسانه ای ننمودن درخواست ها؛ به دلیل
اظهار نظر خالف واقع جناب آقاى فیروزی و همچنین
صحبت های جنابعالی در رادیو بر آن شدیم موارد ذیل

را به استحضار جنابعالی و جامعه والیبال کشور جهت
روشنگری و تنویر افکار عمومی برسانیم:
 -۱در ابتدا به عرض میرسانیم که ما  ۱۰نفر داور
بینالمللی هیچ نمایندهای جهت صحبت و مذاکره
به فدراسیون نفرستادهایم و فقط جناب آقاى
كاويانی نامه کتبی درخواست ما را تحویل شما داده
اند و بس .نماینده گروهمان جناب آقاى مسعود
ذوقى هستند و با احترام به پیشکسوتان و اهالی
والیبال؛ هیچ کس دیگری نماینده و سخنگوی گروه
ما نیست.
 -۲جناب آقاى فیروزی در مصاحبه با رادیو فرمودند :ما
به این داوران گفتهایم که بلیط تهیه کردهایم و در جلسه
حضور يابند که این گفته ایشان کذب محض است و
گفتند فقط زمینی پرداخت خواهد شد .همچنین گفتند
که ما شرط تعيين کردهایم که این مورد نیز کذب است و
ما برای اشل داوری پیشنهاد دادهایم.
 -۳جهت شرکت در جلسه داوران برای ( )۶نفر از داوران
شهرستانى تقاضای بلیط پرواز کردیم آنهم از مسئول
کمیته داوران که بایستی حمایت کننده زیرمجموعه خود
باشند نه مقابل ایشان ،سپس با جناب آقاى تقوی دبير

فدراسيون تماس گرفتیم و ایشان نیز پاسخ منفی دادند.
ما سلسله مراتب مدیریتی را رعایت کردیم ولی بنظر با جو
حاکم در فدراسیون می باست از ابتدا با جنابعالی ارتباط
برقرار می کردیم.
 -۴جناب آقاى داورزنی شما در مصاحبه به داور ساکن
قزوین جهت درخواست بلیط هواپیما اشاره کردید .آقايان
شوشتری از قزوین و آقایان درفش کاویان ،عشقدوست
و پاکدالن از تهران كه متقاضی بلیط نبودند ،بلکه فقط
و فقط بهواسطه حمایت از خواسته بحق همکاران
شهرستانی خود و حفظ شان و منزلت داوری در جلسه
شرکت ننمودند.
 -۵شما در مصاحبه عنوان نمودید كه در سال گذشته
٦٠درصد افزايش حقالزحمه داشتيم كه بايد به
استحضار برسانيم اول اين افزايش براى دو سال بوده
است و در سال  ٩٨هيچ گونه افزايشى نبوده و ً
ثانیا
مبلغ حق الزحمه داوران از ابتدا آنقدر اندك و ناچيز
بوده كه  ٦٠درصد افزايش آن براى دو سال مبلغى در
حدود  ١٨٠هزار تومان بوده كه سالى  ٩٠هزار تومان
میباشد.
 -۶جنابعالی از عدم افزايش درآمد فدراسيون صحبت
نمودید كه بايد به استحضار برسانيم اينجانبان بدنبال
سهم خواهى از فدراسيون نيستيم اما حداقل افكار
عمومى جامعه اطالع دارند فدراسيون واليبال به دليل
موفقيتهاى سالهاى اخير به جز ورودى تيمها و مبلغ
 ۱۰درصد بازيكنان و كادر فنى تيم ها ،منابع مالى زيادى
از فدراسيون جهانى ،كميته ملى المپيك ،وزارت ورزش،
اسپانسرها و ...داشته است كه همين داوران بين المللى
هم در برگزارى منظم و به دور از حاشيه مسابقات ليگ
هاى واليبال سهم بهسزايى داشته اند و آيا اكنون با توجه
به مشكالت اقتصادى و تورم شديد و افزايش چشم
گير تمامى قراردادها در فيلد هاى مختلف ليگ (اعم از
بازيكن  ،مربى  ،بدنساز  ،آناليزور و )...و دريافت مبالغى
از  ٢٠٠ميليون تا باالى يك ميليارد  ،داوران بين المللى
مي بايستى با مبلغى كمتر از  ٢٠ميليون (شايد تاپ
ترين و فعال ترين داوران بين المللى تمام دريافتى يك
فصل آنان مبلغى در حدود  ٢٥ميليون) زندگى حرفه اى
خود رو بگذرانند.
 - ۷جناب آقاى داورزنی شما به عنوان معمار والیبال
و همچنین پدر والیبال در خصوص دو درخواست این
گروه از داوران بین المللی که فرزندان جامعه والیبال
هستند؛ پدری نکردید ،درخواست و پیشنهادی ارائه کردیم
و کمیته پیگیری نکرد و جنابعالی در سمت ریاست
فدراسیون و پدر این خانواده بزرگ نیز ما را رها و حتی
ما و یا نماینده ما را احضار نکردید تا منطقی موضو ع حل
و فصل شود.
ً
مجددا اعالم می داریم که بدور از حاشیه و جو
در پایان
سازی و احترام به تمام پیش کسوتان و داوران ملی
و  -خواهان افزایش حق الزحمه ً
(تاکید مي كنيم) فقط
داوران بین المللی هستیم و شرط نگذاشته ایم و بجز ما
 ۱۰نفر هیچ کس دیگری نماینده و سخنگوی ما نیستند .
با تقديم احترام  ،داوران بين المللى
اصغر ميرزايى ،كيوان عابدزاده ،مسعود ذوقى ،احمد
سرمست ،مرتضى اكرمى ،اميد فوالدى ،محمد عشق
دوست ،مهرداد شوشترى ،محمدرضا درفش كاويان على
اكبر پاكدالن.

آگهی موضوع ماده  ۳قانون وماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (نوبت دوم)
برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۱۹۰مورخ 1400/6/28
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای رمضان كردمنجیری بشناسنامه شماره  ۱صادره از نوشهر

فرزند احمد ،در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
در آن به مساحت  593/51متر مربع مفروز از پالک شماره
 ۴۰۵فرعی از  ۱۴۴اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای
احمد کردمنجیری و با مالکیت ،مالک اولیه آقای ذکریا کمالی
دهقان تایید مینماید .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو

نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع

قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد 921 .ف تاریخ انتشار نوبت اول 1400/7/17 :
محمد شکری  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
ناحیه  3کرج  -از طرف حسین رضا نوری شاد

ورزشی

وزیر ورزش :دستور و مجوزهای واگذاری استقالل و پرسپولیس اخذ شد
وزیر ورزش و جوانان گفت :اگر ارادهای باشد ،شرایط و مقدمات کار فراهم است که پرسپولیس و استقالل را در عرض دو تا سه ماه شروع به آغاز
زودی زود خبرهای خوبی
کار واگذاریشان کنیم .االن سربسته به شما میگویم دستورات و مجوزهای کار را گرفتم و ارادهاش هم وجود دارد و به ِ
را به هواداران دوباشگاه محبوب و پرطرفدار کشور درباره بحث واگذاری دوتیم خواهیم داد ،چون ما در مجموعه وزارت ورزش قرار براین است تا
اقدامی اجرایی نشده اطالعرسانی نشود از معاونین خواستهام تا اقدام عملی و اجرایی صورت نگرفته اطالعرسانی صورت نگیرد.
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سوژه

لیگ برتر

گره این کالف سردرگم چه زمانی گشوده خواهد شد؟

انتقام سپاهان از نفتمسجدسلیمان با دبل
شهباززاده؛

صد روز از بالتلکییف «فدراسیون ژیمناستیک» سرپی شد!
محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

صد روز از بالتکلیفی ژیمناستیک سپری شد و این مجموعه
همچنان در بالتکلیفی به سر می برد .ماجرا کامال روشن
است ،رییس فدراسیونی که دوره چهارساله وی ماهها قبل
سپری شده همچنان بر کرسی ریاست تکیه زده و قصد
ندارد به سادگی سکان فدراسیون را رها کند.
زهرا اینچه درگاهی در حالی با وزارت ورزش سرشاخ شده
که ادعا می کند با توجه به اساسنامه خاص فدراسیون و
نظر جمعی از اعضای مجمع ،همچنان می تواند به ریاست
خود ادامه دهد .وی با تمسک به این حربه که فدراسیون
جهانی حامی وی است و در صورت دخالت مسئولین
ورزش کشور ،ژیمناستیک تعلیق خواهد شد عمال دست
وزارت ورزش را برای هرگونه اعمال مدیریت در فدراسیون
یاد شده بسته است .این در حالی است که لزوم اعمال
مقررات و برگزاری انتخابات در یک فضای آرام و عادالنه
خواست عموم جامعه ژیمناستیک است.
روشن نیست این بدعت بد از کجا پیدا شد و چه کسانی
چنین رویهای را باب کردند که با تمسک به استقالل عمل
هرکاری خواستند انجام دهند بی آنکه مصالح و منافع ملی
را مورد توجه قرار دهند .مسئولین وزارت ورزش بارها و به
طرق مختلف منظور خود را به اینچه درگاهی رساندهاند
که ادامه حضور وی در فدراسیون نیاز به
هماهنگی با دستگاه باال دستی و مجوز
آنها دارد اما گویا عده ای به او مشورت
غلط می دهند و با تکیه بر اساسنامه
ای که تصویب آن ابهام برانگیز است
و نیز ارائه اطالعات غلط به مجامع
خارجی مسئولین ورزش را بیم می
دهند هر گونه اقدام در جهت
گماردن سرپرست با واکنش
فدراسیون جهانی روبرو
خواهد شد.
همین عده ،بدشان نمی آید
در صورت لزوم ،مجامع برون
مرزی ورزش را مجاب کنند که
دولت ایران در امور فدراسیونها

دخالت می کند .همین امر موجبات احتیاط مسئولین
ورزش کشور را فراهم کرده تا سنگی را که به اصطالح در
چاه افکنده شده را به موقع خود و با درایت و مصلحت
خارج سازند.
با عنایت به آنچه که ذکر شد و صرفنظر از کشمکشهای
موجود بین منتقدین و موافقین فدراسیون و حضور وزارت
ورزش در راس این مثلث ،یک نکته را نمی توان از نظر دور
داشت که مجادله و سرسختی اینچه درگاهی برای ماندن در
راس فدراسیون ،مفهومی جز این ندارد که وی حضور خود
در راس این مجموعه را مقدم بر منافع جامعه این ورزش
و تیم ملی می شمارد.
ژیمناستیک مدتهاست فعالیت خاصی در زمینه برگزاری
اردوهای آمادگی و توجه به ورزشکاران رده های سنی
مختلف و زیر شاخه هایی چون ترامپولین ،ایروبیک،
ژیمناستیک برای همه ،و بخش بانوان ندارد .آنها  ۴سال
شعار حضور ورزشکاران این رشته در المپیک را سردادند اما
در نهایت نتوانستند حتی یک ورزشکار را در تک وسیله به
توکیو اعزام کنند در حالی که انصافا بسیاری از قهرمانان
ما استحقاق رسیدن به مراتب باال از جمله حضور در بازی
های المپیک را دارند ،همانطور که رضا بهلول زاده در
المپیاد جوانان ثابت کرد می توان در این آوردگاه حتی
مدال گرفت.
صحبت از طراحی مدل فدراسیون جهانی کردند اما در نهایت
از کل این مدل تنها نامی در اذهان باقی ماند .استان هایی
چون اردبیل ،آذربایجان غربی ،خوزستان ،قزوین و حتی
تهران که زمانی فعالیت خوبی در ژیمناستیک داشتند اکنون
پشتوانه چندانی در این رشته و زیر شاخه ها ندارند .جالب
اینکه حمایت اصلی از وضعیت موجود و اینچه درگاهی را
بیش از همه ،مسئولین هیات های همین استان
ها به عمل می آورند .به عبارت دیگر ،افرادی
که باید پاسخگوی عملکرد ضعیف و مشکالت
استان و هیات خود باشند در مقام مدعی بر
آمده و پشت سر کسی قرار گرفته اند که حاضر
نیست به خواست مسئولین ورزش توجه کند.
در چنین شرایطی باید هم
آنان حامی

وضعیت موجود باشند چرا که خود بهتر از هر کسی می دانند
در صورت تحوالت فدراسیون چه بسا رییس آینده ،مسئولین
ورزش یا اعضای مجمع از آنان در مورد عمکرد فنی و اجرایی
استان تحت مسئولیت ایشان توضیح بخواهند.
سلطانی فر وزیر پیشین ورزش از اینچه درگاهی خواسته
بود پس از پایان دوره ریاست ،مسند فدراسیون را ترک کند
تا زمینه برای انتخابات آزاد این رشته فراهم شود .سجادی
نیز همین خواسته را از وی داشته اما اینچه درگاهی به
خواست هیچکدام از دو نفر یاد شده توجه نکرد و راه خود را
رفت .مسیری که همچنان ادامه دارد و روشن نیست تا به
کجا ختم خواهد شد .او اصوال نسبت به جایگاه و موقعیت
وزارت ورزش بی اعتناست و با تکیه بر اساسنامه ای که
در دست دارد خود را رییس مجمع می شمارد در حالیکه
همان اساسنامه تاکید می کند رییس مجمع در ابتدای هر
جلسه ،توسط اعضا برگزیده می شود .همین بلند پروازی و
لجاجت در رد جایگاه وزارت ورزش شرایطی فراهم آورده تا
حمایت ها از فدراسیون برداشته شود.
به عبارت دیگر مسئولین ورزش به این نتیجه رسیده اند
حاال که اینچه درگاهی آنها را به رسمیت نمی شناسد،
متقابال آنها نیز فردی را که علی رغم گذشت بیش از صد
روز همچنان فدراسیون را به گرو گرفته به رسمیت نشناسند
و از ارائه امکانات به این مجموعه خودداری می کنند.
در این آشفته بازار البته دود این کشمکش ها به چشم
ورزشکاران و جامعه ژیمناستیک خواهد رفت .کمتر
از یک سال تا بازی های آسیایی زمان داریم و برخالف
فدراسیون های دیگر ،ژیمناستیک هیچ برنامه ای برای
آینده ورزشکاران خود ندارد .هنوز تکلیف ثبت نام کاندیداها
که چند ماه قبل انجام شد روشن نشده و چه بسا پروسه
ثبت نام مجدد و انتخابات ،ماهها به طول انجامد .حکم
آن است علیه کسانی که موجبات این اوضاع را فراهم
کرده و باعث بروز مشکالت برای این ورزش شده اند اقامه
دعوا شود .باعث تاسف است استان هایی که ملی پوش
دارند دست روی دست گذاشته و عنان اختیار به عوامل
فدراسیون بسپارند تا آنان با غوغا و ایستادن برابر دستگاه
ورزش موجبات محرومیت ملی پوشان از اردوهای آمادگی
و حضور در مسابقات برون مرزی را فراهم سازند .در تاریخ
ورزش سابقه ندارد مسئول فدراسیونی پس از پایان دوره
چهارساله همچنان خود را رییس بشمارد و مستقیما با
دست اندرکاران ورزش به جدال برخیزد .روشن نیست گره
این کالف سردرگم چه زمانی و چگونه باز خواهد شد اما
یک نکته را نمی توان کتمان کرد ،مغبون و متضرر
این مجادله ،اصل ژیمناستیک ،جامعه این ورزش و
قهرمانان آن خواهند بود.

توپ تور

رقابت های لیگ برتروالیبال مردان؛ پیروزی مدعیان قهرمانی درگام نخست
هفته نخست لیگ برتر والیبال مردان روز یکشنبه دوم آبان
آغاز شد .در دیدارهای هفته نخست این رقابتها که به
ی شده است ،دو دیدار در تهران،
جام سردار دلها نام گذار 
یک دیدار در شهرهای ارومیه ،اصفهان ،آمل ،ورامین و یزد
پیگیری شد .نتایج هفته اول لیگ برتر والیبال مردان:
تهران  -سالن فدراسیون والیبال
سایپا ۲۵ |۲۳ |۲۳ | ۲۵ | ۱
پیکان ۲۷ | ۲۵ | ۲۵ | ۱۹ | ۳
تهران  -سالن فدراسیون والیبال
فوالد سیرجان ۱۵ | ۲۰ |۲۵ | ۲۵ | ۲۲ | ۳
آذرباتری ارومیه ۱۰ | ۲۵ | ۱۹ |۲۰ | ۲۵ |۲
ارومیه  -سالن  6000نفری غدیر
شهرداری ارومیه ۲۵ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۳ | ۳

راه یاب ملل مریوان ۱۹ | ۲۵ | ۱۹ | ۲۵ | ۱
اصفهان  -سالن  25آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
فوالد مبارکه سپاهان ۲۶ | ۲۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۳
۲۴ | ۱۶ | ۲۵ | ۱۸ | ۱
مس رفسنجان
آمل  -سالن پیامبر اعظم (ص)
لبنیات هراز آمل ۱۵ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۵ | ۲۵ |۳
پاس گرگان ۱۲ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۱ | ۲۰ | ۲
ورامین  -سالن گل عباسی
شهرداری ورامین۱۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۲ | ۲۵ | ۳
هورسان رامسر ۱۰ | ۲۲ | ۲۷ | ۲۵ |۲۰ | ۲
یزد -سالن اختصاصی شهداب
شهداب یزد ۲۵ | ۲۶ | ۲۵ | ۳
شهرداری گنبد ۲۲ | ۲۴ | ۱۵ | ۰

سپاهان فراز را سه تایی کرد!

دیدار دو تیم نفت مسجدسیلمان و سپاهان از هفته دوم
لیگ برتر به سود شاگردان نویدکیا به پایان رسید ،بازی
دو تیم نفت مسجدسلیمان و سپاهان از هفته دوم لیگ
برتر کشور روز یکشنبه در ورزشگاه شهدای فوالد برگزار شد،
سپاهانی ها از همان ابتدا بازی را خوب شروع کردند و در
دقیقه  ۷توسط سجاد شهباززاده به گل رسیدند .روند خوب
شاگردان نویدکیا ادامه داشت و آن ها که بر بازی سوار
بودند ،موفق شدند در دقیقه  ۲۵مجددا توسط شهبازاده برای
بار دوم دروزاه تیم خوزستانی را باز کنند .البته این پایان کار
سپاهانی ها در نیمه نخست نبود و در دقیقه  ۳۹نیز گیورگی
گولسیانی گل سوم را وارد دروازه نفت کرد .این نیمه پرگل
با حساب  ۳بر صفر به سود تیم اصفهانی به پایان رسید.
در نیمه دوم ،تیم های نفت مسجدسیلمان و سپاهان
موقعیت آنچنانی برای گلزنی به دست نیاوردند و توپی
از خط دروازه ها عبور نکرد .این بازی با سه گل به سود
شاگردان نویدکیا به پایان رسید و این تیم در جدول رده
بندی شش امتیازی شد و موقتا به صدر جدول صعود کرد.
نفت نیز یا یک امتیاز در رده دهم جدول قرار دارد ،شاگردان
نویدکیا در حالی در این فصل موفق به شکست تیم نفت
شدند که در فصل بیستم ،موفق به شکست این تیم نشده
بودند؛ سپاهان در بازی رفت شکست خورده بود و در نیم
فصل دوم با تساوی متوقف شده بود.

دیدار مس رفسنجان و پدیده لغو شد؛

نتیجه احتمالی  ۳بر صفر
به سود رفسنجانیها

دیدار تیمهای مس و پدیده به دلیل حاضر نشدن شاگردان
مهاجری در زمین لغو شد ،در حالی که قرار بود دیدار دو
تیم مس رفسنجان و پدیده در قالب هفته دوم لیگ برتر
از ساعت  ۱۶در رفسنجان برگزار شود اما شاگردان مهاجری
حاضر به سفر به این شهر نشدند تا این دیدار لغو شود.
بازیکنان پدیده به دلیل مطالبات مالی حاضر به سفر به
رفسنجان نشدند و حتی وعده مدیران باشگاه آنها را راضی
نکرد .اعضای تیم پدیده تنها خواستار پرداخت مطالبات خود
به صورت نقدی هستند.
اعضای تیم فوتبال مس رفسنجان و تیم داوری طبق
قوانین مسابقات برای برگزاری این بازی وارد زمین شدند و
مراسم ابتدایی بازی نیز برگزار شد ،کمیته انضباطی در رابطه
با این موضوع تصمیم میگیرد اما به احتمال فراوان نتیجه
این دیدار سه بر صفر به سود رفسنجانیها اعالم خواهد شد.
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حاکم اولدترافورد شد!
فرعون
ِ
منچستریونایتد شب گذشته در حساس ترین بازی هفته
نهم لیگ برتر انگلیس میزبان رقیب دیرینه خود یعنی
لیورپول بو د که این جدال سنتی در پایان با نتیجه عجیب
 0-5به سود شاگردان یورگن کلوپ خاتمه یافت.
لیورپول کار را طوفانی آغاز کرد و توانست در همان دقایق
ابتدایی بازی به گل اول دست پیدا کند .حرکت تیمی
فوقالعاده بازیکنان این تیم با پاس نهایی محمد صالح
برای نبی کیتا همراه شد و این بازیکن نیز با یک ضربه
تمام کننده دروازه داوید دخیا را باز کرد تا نتیجه  0-1شود.
حمالت لیورپول بعد از به ثمر رساندن گل اول نیز ادامه
داشت و این تیم توانست در دقیقه  14یک بار دیگر دروازه
منچستریونایتد را باز کند .اشتباه عجیب هری مگوایر و
لوک شاو باعث شد توپ به الکساندر آرنولد برسد و این
بازیکن نیز آن را به دهانه دروازه ارسال کرد؛ جایی که
دیهگو ژوتا کار خیلی دشواری برای باز کردن دروازه نسبتا
خالی یونایتد نداشت و نتیجه را  0-2کرد.
منچستریونایتد که بعد از گل دوم کامال فروپاشیده بود
ً
نهایتا در دقیقه  37گل سوم را هم دریافت کرد .ارسال
نبی کیتا به دهانه دروازه با ضربه تمام کننده محمد صالح
همراه شد تا لیورپول فاصله را به سه گل افزایش دهد.
در دقیقه  45کریستیانو رونالدو می توانست یکی از
گلهای خورده منچستر یونایتد را جبران کند اما ضربه
این فوق ستاره پرتغالی در مصافی تک به تک توسط
آلیسون بکر مهار شد.
در حالی که همه منتظر سوت پایان نیمه اول بودند در
کمال ناباوری منچستر یونایتد گل چهارم را هم دریافت
کرد .پاس دیهگو ژوتا برای محمد صالح با ضربه دقیق این
بازیکن همراه شد تا نیمه اول با نتیجه عجیب  0-4به سود
یونایتد تمام شود.
لیورپول نیمه دوم را هم فوقالعاده آغاز کرد .پاس کمنظیر
جردن هندرسون برای محمد صالح با ضربه تمام کننده
عالی این ستاره مصری همراه شد تا نتیجه به شکلی
باورنکردنی  0-5شود.
چند لحظه بعد منچستر یونایتد توانست یکی از گلهای
خورده را توسط کریستیانو رونالدو جبران کند اما بعد از
بازبینی صحنه به شکلی کام ًال سختگیرانه آفساید فوق
ستاره پرتغالی اعالم شد.
در دقیقه  59کابوس منچستریونایتد تکمیل شد .خطای
شدید پل پوگبا به روی نبی کیتا باعث شد که داور به او
کارت زرد نشان دهد .با این حال صحنه مورد بازبینی قرار
گرفت و بعد از آن آنتونی تیلور با کارت قرمز خود ستاره
فرانسوی را اخراج کرد.
در ادامه بازی نیز لیورپول توپ و میدان را کنترل کرد تا
بازی با همان نتیجه  0-5به سود شاگردان یورگن کلوپ به
پایان برسد تا شاید این سرمربی آلمانی حکم اخراج اوله
گنار سولسشر را امضا کرده باشد.
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کابوس بزرگ در تئاتر رویاها؛
ِ
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داستان جلد

تاکتیکپذیری با اسکوچیچ از تیمملی کیروش تا پرسپولیس برانکو؛

ِ
مقبولیت در خطــــر!
محمدرضا ولی زاده
دبیر تحریریه

چندی پیش دراگان اسکوچیچ سرمربی تیمملی ایران در
اظهارنظری مدعی شد« :بازیکنان ایرانی فاقد تواناییهای
تاکتیکی هستند ،ولی قدرت بدنی و تکنیک آنها رشک
برانگیزاست».
ناموزون تیمملی به اینجا ختم نشد و
اما این سمفونی
ِ
مهدی طارمی ستاره تیمملی هم در توئیتی تلویحا پاسخ
اسکوچیچ را داد« :باید عرض کنم که بازیکنان ایرانی عالوه
بر تکنیک فردی و جنگندگی و ...از لحاظ دانش فوتبال و
تاکتیک خیلی درک باالیی دارند ولی متاسفانه مشکالت
جایی دیگر است .زنده باد ایران».
در ابتدا باید یکسری حرفهای تکراری را مرور کنیم؛
تیمملی ایران با هدایتِ دراگان اسکوچیچ در  ۱۱بازی خود
کسب  ۱۰پیروزی و یک تساوی شده است ،که
موفق به ِ
این عملکرد شایسته احترام و تقدیر است و سرمربی کروات
تیم هم در این نتایج به هیچوجه بینقش نبوده و نیست.
اما با نگاهی به نمایشهای تیمملی در  ۱۱بازی گذشته ،با
درنظر گرفتن شرایطی که تنها کرهجنوبی ِ
حریف توانمندی
در حد و اندازههای تیمملی بوده ،تیمِ ملی ایران با هدایت
دراگان اسکوچیچ نسبت به سرمای ه و نیرویی که دارد ،فاق ِد
فلسفه تاکتیکی ،استراتژی و پلن مشخص است ،تیمی
که با دراگان ،چندان خوب بازی نمیکند و صرفا میبرد یا
نهایتا نمیبازد ،آنهم بنا به دالیلی چون ضعف رقبا و نبوغ
ستارههایی که حاال میتوانیم با قاطعیت بگوییم فراتر از
سطح آسیا هستند! اما بگذریم.
اظهارنظر اسکوچیچ از چند بعد قابل بررسی است ،اول
شخص سرمربی تیمملی هم پذیرفته که تیمملی
اینکه ِ

تحتِ هدایت او فاقد تاکتیک است ،که حداقل میتواند
خبر مسرتبخشی باشد! دوم اینکه ،ابهام اصلی این مسئله
جایی است که ،چه نیاز و الزامی وجود داشت که ضعف
بازیکنان تیمملی در رسانهها مطرح شود!؟ حتی اگر این
فرضیه صحت داشته و حق با مربی کروات هم بوده
فقدان تاکتیکپذیری
باشد ،جای مطرح کردن و حتی رفع ِ
بازیکنان تیمملی ،در تمرینات تی م است و نه در رسانه!
و اما مقوله تاکتیک؛ به انجام برنامههای دستهجمعی در
زمان حمله یا زمان مالکیت توپ ،دفاع یا زمان مالکیتِ
سه ِ
حریف و زمان تغییر وضعیت یا انتقال(دفاع به حمله یا
حمله به دفاع) گفته میشود .حال با این تعریف آکادمیک
و تئوری ،آیا تیمملی با اسکوچیچ واقعا تاکتیکی نتیجه
میگیرد!؟حاالاینکهبازیکنانتیمملیتاکتیکپذیرنیستند
و یا سرمربی تیمِ فلسفه تاکتیکی و انتقال آن به بازیکنان
و بعدتر انتظار اجرای آن را در زمین بازی ندارد ،مقولهای
است که برای اثبات یا عدم آن نیازمند دو مثال از کیروش
و برانکو است.
تیمملی با تعدا ِد کثیری از همین بازیکنان،
البته با تجربه کمتر و کیفیت به مراتب
پایینتر با هدایت کارلوس کیروش،
برای چندین سال ،نمایشهای
دلپذیری داشته! تیمی که فلسفه
ارائه بازی تدافعی را بلد بود و با تمام
کارشکنیهای موجود با این سبک
بازی نتایج درخوری گرفت و سطح
تیمملی را باال برد ،اما در بحث فلسفه
تاکتیکی جدا از تیمملی کیروش،
پرسپولیس برانکو که بخش
حتی در
ِ
قابل توجهی از بازیکنان
تیمملی را

تشکیل میداد و میدهد ،هم تعریف درست و مشخصی
داشت ،تیمی که میدانست چه میخواهد و هم در دفاع
و هم در حمله درخشان بود ،بی شک نتایج و نمایشهای
پرسپولیس با برانکو و تیمملی با کیروش ،میتواند حکم
تائیدی بر این فرضیه باشد.
پس اینکه بازیکنان ایرانی فاقد توانایی تاکتیک پذیری
هستند ،نمیتواند ایده یا بهانه درستی برای نمایشهای
ناشکیل تیمملی با دراگان اسکوچیچ شود ،زیرا مثال
مدل برانکو،
مدل کیروش و پرسپولیس ِ
تیمملی ِ
نمونههای واضحی است از همین بازیکنان تحت اختیار
اسکوچیچ است ،آنهم در سطحی فراتر از دوران کیروش-
برانکو! گرچه اسکوچیچ هم این فرصت را دارد که به تیمی
بزرگتر برود که بازیکنان تاکتیکپذیر تری داشته باشد!
اما یک نکته مهم؛ اغلب بازیکنان ایرانی هیچگاه حرفهای
رفتار نمیکنند ،گرچه باید حق مطلب را در مورد بازیکنان
تیمملی و اسکوچیچ ادا کرد ،آن مربی بزرگ است که به تیم
شخصیت میدهد ،خدا نکند روزی که بازیکن حس کند ،از
سرمربیتیمبزرگتراست!بههرجهتشرایطرختکنهرتیم،
میتواند موفقیت آن تیم را رقم بزند ،باتوجه شرایط رختکن
فعلیتیمملی،میتوانیمبهاینحقیقتبرسیمکهمقبولیتِ
اسکوچیچ در تیمملی در وضعیت مخاطره قرار گرفته است،
اخبار متعددی از اختالفات بازیکنان اصلی تیمملی با
سرمربی به گوش میرسد و این موضوع میتواتد
هشدا ِر خطری برای آینده تیمملی ایران
باشد که گویا پایان رقابتهای انتخابی
جامجهانیمیتواندپایانکاراسکوچیچ
با تیمملی هم شود.
اما نقش فدراسیون فوتبال در این
انفعال همیشگی است،
موضوع ،همان ِ
اسیون
ر
فد
این
داشتن
ِ
البتهناگفتهنماندِ ،
دانشبنیان ،توسعهگرا ،تعاملی و ...که
نفس حق دعاهای خوبان عالم و
خود از ِ
لطف و عنایت باری تعالی است ،بهحق هم
افتخاری برای فوتبال ایران شده
است!

درحاشیه

نامه به فیفا برای قطع همکاری با ایران؛

قرارداد  VARدرآستانه فسخ!
شرکت هنگکنگی عرضه کننده سیستم کمک داور
ویدیویی ( )VARاعالم کرده تمایلی برای ارائه خدمات
به ایران ندارد ،قرارداد فدراسیون فوتبال ایران برای اجاره
سیستم کمک داور ویدویی( )VARاز شرکت هنگ کنگی
سمیپل الیو ( )SIMPLY LIVEدر آستانه فسخ قرار دارد .از
قرار معلوم این شرکت در پاسخ به نامه فدراسیون جهانی
فوتبال برای تایید همکاری با ایران ،پاسخ منفی داده و
اعالم کرده است که حاضر به ارائه خدمات و ادامه همکاری
با فدراسیون فوتبال نیست.
این تصمیم شرکت مذکور به علت هجمههای اخیر از
سوی برخی رسانههای داخلی به نحوه همکاری فدراسیون
فوتبال با این شرکت و شائبه ارتباط این شرکت با برخی
افراد وابسته به رژیم صهیونیستی و اطالع این شرکت از
هجمههای داخلی لحاظ شده است.
بعد از ورود این سیستم به ایران در آستانه بازی با
کرهحنوبی و نصب و اجرای آفالین سیستم ،فدراسیون
جهانی فوتبال (فیفا) از هر دو سمت این قرارداد یعنی

ایران و شرکت سیمپل الیو استعالم میگیرد و از دوطرف
میخواهد نماینده خود را معرفی کنند که ایران پاسخ مثبت
خود را برای ادامه همکاری اعالم میکند اما این شرکت
اعالم کرده حاضر به ادامه همکاری نیست.
این شرکت هنگ کنگی واقع در بلژیک حتی برای فسخ
قرارداد به ایران هم نامه نزده و مسووالن بخش حقوقی
و بینالملل فدراسیون فوتبال پیگیر این ماجرا هستند؛
اتفاقی که در صورت لغو شدن قرارداد و پیدا نکردن شرکت
جایگزین با توجه به محدودیت مالی و تحریمهای آمریکا
علیه ایران میتواند میزبانیهای آینده ایران را هم به خطر
بیاندازد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه  ۲۶جوالی خود به
فدراسیونهای تابعه خود اعالم کرده ادامه میزبانی در این
مسابقات منوط به داشتم سیستم کمک داور ویدیویی
است که شاید با این اتفاق و برچیده شدن احتمالی این
سیستم از ورزشگاه آزادی میزبانی تیم ملی هم تحت
الشعاع قرار بگیرد.

