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«پیامبرگرامی اسالم (ص)» :سرافرازترین قتل وکشتارها ،شهادت شهیدان است.
دنیای هواداریاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای استان بوشهر راگرامی میدارد

سرمقاله

ساز و کار اتاقهای بازرگانی؛

از تحقق اقتصاد رقابتی تا غلبه
بخش بازرگانی بر تولیدی
از اتاق بازرگانی بعنوان اتاق
فکر نام برده میشود .در
واقع به بخش خصوصی
شخصیت میدهد ،صدای
فعاالن اقتصادی است و
از اساسیترین اهداف آن
سارا نصرتی
اثرگذاری در اقتصاد کشور
نویسنده و مترجم
است .بطور کلی ،وظایف و
اختیارات اتاق بازرگانی بر اساس ماده  5قانون اساسی،
ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع
و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات
جاری مملکتی میباشد.
اقتصاد ایران همیشه درگیر دولتی بودن و نفتی بودن است
و این دو عامل باعث بهرهوری پایین ،عدم شفافیت و عدم
رقابت در اقتصاد شده است .در همچین شرایطی اتاقهای
بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی ،به هر میزانی
که به تقویت جایگاه بخش خصوصی و افزایش بخش
بهرهوری کمک کنند ،میتوانند در اقتصاد اثرگذار باشند.
یکی از ابزارهای موثر اتاق بازرگانی ،شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی است که با طرح مسائل روز
اقتصادی از زبان بخش خصوصی ،به اتخاذ تصمیمهای
بهتر توسط دولتمردان کمک میکند و همچنین میتواند
قوانین اقتصادی را به کمک مجلس شورای اسالمی اصالح
کند .اتاق بازرگانی باید با مشارکت در مجامع دولتی در
تصمیمات مهم کشور سهیم شود و باید بسیار با تدبیر
عمل کند و راهکارهای عملیاتی برای تقویت اقتصاد داشته
باشد.
با این وجود اتاقهای بازرگانی معایب و مزایایی نیز برای
اقتصاد به همراه دارند که از مهمترین معایب آن میتوان به
غلبه بخش بازرگانی بخصوص واردات بر بخشهای تولیدی
در اتاق بازرگانی دانست که این مساله موجب جهتدهی
مسئوالن به سمتی است که بیشتر منافع واردکنندگان
کاالها به کشور را مورد توجه قرار میدهد و همچنین در
حالی که منابع مالی بسیاری دارند ولی نظارت و شفافیتی
در نحوه هزینه کرد آنها وجود ندارد.
از مزایای اتاقهای بازرگانی میتوان به نقش مهم آن در
تحقق اقتصاد رقابتی اشاره کرد .چرا که برای رسیدن به
اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد رقابتی ایجاد شود و نقش
بخش خصوصی در تحقق به این نوع اقتصاد بسیار مهم و
اساسی است و به دلیل اینکه اتاق بازرگانی متعلق به بخش
خصوصی است میتواند در زمینه ایجاد بازارهای رقابتی و
افزایش روابط تجاری بینالمللی نقش مهمی داشته باشد
و باعث رشد و شکوفایی اقتصاد کشور شود.
با توجه به توضیحات فوق اگر خصوصیسازی با رویکرد
توانمندسازی بخشهای غیردولتی واقعی ،بهگونهای که
مطلوب ساختار اقتصادی و صالح کشور است ،انجام شود
قطعا اقتصاد کشور مستحکم خواهد شد و تقویت این
بخش در کنار قانونگذاری مجلس و نظارت قوه قضاییه
میتواند جهش جدی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

خبر

خبر اول

«معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا» خبر داد:

هیچ جریمه ترافییک مرتبط با کرونا در کشور اجرا نمیشود
نارنجی کرونایی قرار ندارد ،از این رو
طبیعی است که جریمه مربوط
به سفر به و از شهرهای قرمز و
نارنجی کرونایی نیز دیگر اجرا
نمیشود.
وی اضافه کرد :پیش
از این برابر مصوبه
ستادملی مقابله
با کرونا ورود
خودروهای با
پالک غیر بومی

به دنبال اعالم تازهترین آمار رنگبندی کرونایی شهرها که
نشان دهنده این است که هیچ شهر قرمز و نارنجی کرونایی
در کشور وجود ندارد ،معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و
رانندگی ناجا نیز اعالم کرد که جریمه کرونایی مربوط به
شهرهای قرمز و نارنجی نیز اعمال نمیشود.
سرهنگ عیناهلل جهانی در گفتوگویی ،به
جدیدترین نقشه و آمار کرونایی شهرها در
کشور اشاره کرد و گفت :برابر اعالم وزارت
بهداشت در حال حاضر تنها  ۵۳شهرستان در
وضعیت زرد و  ۳۹۵شهرستان در وضعیت آبی
قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت قرمز یا

به شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی و نیز خروج
پالکهای بومی از شهرهای قرمز و نارنجی مشمول
جریمه بوده و به ترتیب برای خودروهای شهرهای قرمز
یک میلیون تومان و برای شهرهای نارنجی نیم میلیون
تومان جریمه اعمال میشد که با رنگبندی جدید این
جریمهها موضوعیتی ندارند.
پیش از این سردار سیدکمال هادیانفر ،رییس پلیس راهور
ناجا نیز از پایان منع تردد شبانه که تردد خودروها از ساعت
 22تا  3بامداد را ممنوع کردهبود ،خبر داد .بر این اساس
میتوان گفت که دیگر هیچ جریمه ترافیکی مرتبط با کرونا
در کشور اجرا نمیشود.

به دنبال اعالم تازهترین آماررنگبندیکرونایی شهرهاکه نشان دهنده این استکه هیچ شهر
قرمزو نارنجیکرونایی درکشوروجود ندارد ،معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیزاعالمکرد
که جریمهکرونایی مربوط به شهرهای قرمزو نارنجی نیزاعمال نمیشود.
کرونا در ایران

رفاه و تعاون

 ۱۷استان بدون فوتی در  ۲۴ساعت گذشته؛

«رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران»:

 ۱۳۶۱ابتال و  ۴۱فوتی جدیدکرونا درکشور

دولت اول طلبکالن تامین اجتماعی را بدهد!

در شبانه روز گذشته و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ،یک هزار و  ۳۶۱بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شد که  ۲۴۳نفر از آنها بستری شدند .مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و ۱۶۹
هزار و  ۱۱نفر رسید.
 ۲۷استان کشور در شبانه روز گذشته مرگ
و میر کمتر از  ۵نفر داشته اند که در ۱۷
استان ،هیچ موردی از فوت بیماران کرونایی ،ثبت نشده است .خوشبختانه تا کنون
 ۵میلیون  ۹۹۹هزار و  ۸۶۰نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شده اند.
دو هزار و  ۹۰۹نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .تا کنون  ۴۰میلیون و  ۶۷۱هزار و  ۵۷آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است .در حال حاضر  ۰شهر کشور در وضعیت
قرمز ۰ ،شهر در وضعیت نارنجی ۵۳ ،شهر در وضعیت زرد و  ۳۹۵شهر در وضعیت
آبی قرار دارند.

علی دهقانکیا؛ رئیس کانون بازنشستگان
و مستمریبگیران تأمین اجتماعی تهران
با مخالفت با تبصره اشاره شده در ارتباط با
افزایش سن بازنشستگی گفت :ما با اصل
موضوع مخالفیم ضمن اینکه دولت بهتر
است بدهیها خود را ابتدا پرداخت کند و
در ادامه این موضوعات را پیگیری و اجرا
کند .وی عنوان کرد :در این شرایط مالی،
سازمان تأمین اجتماعی و بدهیهای دولت به این سازمان به هیچ عنوان اصالح
پارامترها در قالب افزایش سن بازنشستگی درست نیست .رئیس کانون کارگران
بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی تهران افزود :دولت در هر ماه مبلغ 4
هزار و  500میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی دارد که البته این رقم با شرایط
تورمی سال جاری است همچنین مبلغ  400هزار میلیارد تومان هم بدهی کلی دولت
به تأمین اجتماعی است .دهقانکیا با تأکید مجدد بر اینکه باید منابع و مصارف
سازمان پاسخگو چنین طرحهای باشد ،خاطرنشان کردً :
قطعا کانون شوراهای کار
سراسر کشور در این زمینه اظهارنظر خواهند کرد.

محیط زیست

«سرپرست سابق شامپانزه» پاسخ داد:

«باران» توسط شامپانزههای یتیم خانهکنیاییکشته شد یا تصمیمات غلط؟
باران شامپانزه باغ وحش ارم که مدتی سرپرستی آن به
ایمان معماریان ،دامپزشک وقت این مجموعه سپرده
شده بود و بعد از کش و قوس های فراوان برای اینکه در
شرایط بهتر و بین گروه همس ن خود بزرگ شود به یک مرکز
بینالمللی نگهداری از شامپانزهها در کشور کنیا انتقال داده
شود ،با فرار از جایگاهش و ورود به جایگاه شامپانزه های
بزرگتر کشته شد .سرپرست سابق این شامپانزه این اتفاق را
ناشی از تصمیمات غلط مسئوالن می داند.
ایمان معماریان دامپزشک و سرپرست سابق باران با انتشار
یک الیو اینستاگرامی با اشاره به اینکه یک هفته پیش
دامپزشکی این مجموعه کنیایی خبر از فرار از جایگاهش
در این یتیم خانه را داده است ،ادامه داد :این شامپانزه به
جایگاه شامپانزه های بالغ رفته و این شامپانزه ها ،باران
را کشتند.
وی با بیان اینکه این اتفاق به واسطه اشتباه یتیم خانه
افتاده است ،گفت :در این مدت باران عذاب می کشید.
معماریان از مسئوالن ارم و مدیران باغ وحش و تصمیم

گیرندگان این جا به جایی گالیه کرد و گفت :با لجبازی
و سودجویی باران به کشورهای اروپایی فرستاده نشد ،اما
خوشحال بودیم که از اتاقک تاریک ارم رفته است.
این دامپزشک انتقاد برخی دوستداران محیط زیست که
حمایت از این پامپانزه را با توجه به گونه بومی ومهمی
نبودن اشتباه دانسته بودند ،گفت :این حیوان نمونه ای از
مدیریت حیات وحش ایران بود که با لجبازی و سودجویی
از بین رفت.
«باران» ماده شامپانزه چهار ساله باغ وحش ارم است پس
از تولد در سال  ۹۶بهدلیل نارس بودن بهصورت خانگی نزد
ایمان معماریان دامپزشک سابق ارم نگهداری می شد
و پس از حواشی زیاد سرانجام به باغ وحش ارم منتقل
شد و پس از مدتی با تصمیم سازمان محیط زیست و باغ
وحش با تشکیل کارگروه تخصصی درباره شامپانزههای باغ
وحش ارم ،در این کارگروه تصمیم گرفته شد که باران برای
اینکه در شرایط بهتر و بین گروه همس ن خود بزرگ شود به
یک مرکز بینالمللی نگهداری از شامپانزهها در کشور کنیا

انتقال داده شود.
همچنین محمدزاده دامپزشک با غ وحش ارم درباره مرکز
سوییت واترز گفته بود :این مرکز بینالمللی یکی از ۱۸
مرکزی است که در  ۱۲کشور آفریقایی تحت یک مجموعه
بهنام « » Pan African Sanctuary Allianceقرار دارند و
میزبان بیش از  ۸۰۰شامپانزه یتیم از سراسر دنیا هستند.

اجتماعی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «سعادت سجادیان»
 -شهید مدافع سالمت  -را گرامی می دارد
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جامعه

اقتصادکالن

جامعه

«عضو هیئت مدیره بانک مسکن» خبر داد:

طبق اعالم «معاون فنی گمرک ایران»؛

«معاون رییسجمهور» مطرح کرد:

میزان اقساط تسهیالت نهضت ملی
مسکن اعالم شد

میزان اقساط وام  ۴۵۰میلیون تومانی با نرخ سود  ۱۸درصد با
روش پلکانی حدود  ۵میلیون و  ۶۰۰هزار تومان میشود که
البته این رقم هم با یارانهای که دولت به آن اختصاص مییابد
کاهش خواهد یافت .علمداری ،عضو هیئت مدیره بانک مسکن
درباره میزان اقساط تسهیالت نهضت ملی مسکن گفت :میزان
اقساط وام  ۴۵۰میلیون تومانی با نرخ سود  ۱۸درصد با روش
پلکانی حدود  ۵میلیون و  ۶۰۰هزار تومان میشود که البته این
رقم هم با یارانهای که دولت به آن اختصاص مییابد کاهش
خواهدیافت.البتهاینمیزاننرخاقساطبرایدهکهایمختلف
متفاوت است و ممکن است کاهش بیشتری پیدا کند.
علمداری با بیان اینکه نرخ اقساطی که پیش از این اعالم شده
بود براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بوده و در صورتی که
براساس قانون جهش تولید مسکن باشد  ۵۰درصد از آن از طریق
صندوق ملی مسکن پرداخت خواهد شد.
عضو هئیت مدیره بانک مسکن اظهار کرد :نرخ اقساط در این
بخش به دو روش ساده و به صورت پلکانی است و در حال
حاضر و طبق قانون میزان تسهیالت نهضت ملی مسکن در تهران
 ۴۵۰میلیون تومان ،سایر کالنشهرها  ۴۰۰میلیون تومان ،سایر
شهرها ۳۵۰میلیون تومان و روستاها ۲۵۰میلیون تومان است.

واردات با ارز ترجیحی 10/5
میلیارد دالری شد

بر اساس قانون بودجه امسال دولت امکان استفاده از
هشت میلیارد دالر ارز ترجیحی برای واردات کاالهای
اساسی را دارد ،در حالی که گزارش بانک مرکزی نشان
داد در نیمه اول امسال این ظرفیت تکمیل شده
است .بر این اساس ،چندی پیش دولت درخواست
استفاده از منابع بیشتر تا پایان سال را مطرح کرد و
در حالی فعال این روند ادامه پیدا کرده که در الیحه
بودجه سال آینده دیگر خبری از اختصاص ارز ۴۲۰۰
تومانی برای واردات کاالی اساسی نیست و احتماال
یارانه آن به نوعی دیگر توزیع خواهد شد.
در آستانه حذف ارز  ۴۲۰۰از چرخه تجاری ایران،
بررسی آخرین وضعیت واردات اقالم اساسی در
گزارشی که ارونقی  -معاون فنی گمرک  -به ایسنا
اعالم کرد نشان داد که از ابتدای سال جاری تا ۱۹
آذر ماه ۲۱.۸ ،میلیون تن ،کاالی اساسی به ارزش
 ۱۳.۳میلیارد دالر وارد شده است که از این رقم ۱۹.۱
میلیون تن به ارزش  ۱۰.۵میلیارد دالر به کاالهایی
اختصاص دارد که با نرخ  ۴۲۰۰تومان تامین ارز
شدهاند یعنی مجموع واردات اقالمی شامل گندم،
ذرت ،جو ،انواع دانههای روغنی ،روغنهای خوراکی
و بخشی از دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی.
طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران ،در دوره مورد
بررسی  ۸۷.۶درصد حجم و  ۷۸.۹درصد ارزش
واردات کاالی اساسی با ارز ترجیحی بوده و مابقی

شیوه فعلی وضع دهکهای پایین
را بهبود نمیدهد

با نرخ نیمایی بوده است .جزئیات این گزارش
نشان میدهد که  ۴.۷میلیون تن گندم به ارزش
 ۱.۶میلیارد دالر ۶.۵ ،میلیون تن ذرت به ارزش ۲.۲
میلیارد دالر ۲.۵ ،میلیون تن جو به ارزش ۷۳۹.۶
میلیارد دالر با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد شده است .در
رابطه با دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز از
ابتدای سال جاری تا  ۱۹آذر ماه بیش از  ۱۵.۲هزار
تن به ارزش بالغ بر  ۱.۶میلیارد دالر واردات ثبت
شده است.

سیدمسعودمیرکاظمیدرجریانبازدیدازسازمانهدفمندییارانهها
و در جمع مدیران این سازمان اظهار داشت :سال آینده هم منابع
مربوط به این بخش بودجه  ۳۰درصد رشد دارد.
ویادامهداد:باوجودپرداختیارانههایمستقیموغیرمستقیمهدف
اصلی که بهبود وضعیت اقشار کمدرآمد بوده ،محقق نشده همچنان
که در سالهای گذشته ضریب جینی بهعنوان یکی از شاخصهای
مهمی که فاصله طبقاتی را توصیف میکند از مرز ۴۰واحد عبور کرده
است.معاونرییسجمهوربابیاناینکهحجمیارانههایپنهانانرژی
به  ۸۵میلیارد دالر رسیده است ،افزود :در حال حاضر اقشار برخوردار،
بیشترینبهرهمندیازیارانههایغیرمستقیمبهویژهدرحوزهکاالهای
اساسی و انرژی را دارند؛ همین وضعیت منجر شده که دادن یارانه
در جهت عکس عمل کند و وضعیت دهکهای پایین بهبود فراوانی
پیدا نکند .میرکاظمی تاکید کرد :در حال حاضر چند دهک که قب ًال
دغدغه مسکن و اشتغال داشتند نگرانی در حوزه تأمین معیشت
پیداکردهاند ،آیا باید روند فعلی که این نتایج را داشته ادامه داد؟ باید
منابع کشور را اثربخش کنیم؛ مقام معظم رهبری در ابتدای دولت
فرمودند فکری به حال یارانههای پنهان انرژی شود ،بهتری جا برای
تدوینطرحیکهبیشتریناثربخشیوکمترینمشکلراداشتهباشد
سازمانهدفمندییارانههااست.

صنعت

راه و مسکن

«وزیر صنعت» مطرح کرد؛

«معاون وزیر راه و شهرسازی» خبر داد:

«رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار» خبر داد:

احتمال تمدید ثبت اطالعات
سکونتی درسامانه ملی امالک

تصویبکلیات طرح  ۱۰بندی
حمایت ازبورس

اعالم پیشنویس اولیه ۴۰۰
طرح هزارمیلیارد تومانی
سید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با نهادهای سرمایهگذار و هم افزایی و
تبادل نظر برای توسعه سرمایهگذاری در بخش صنعت معدن و تجارت افزود :تاکنون
آسیبشناسی مناسبی از مشکالت در حوزه سرمایهگذاری انجام شده و بر همین
اساس  ۶محور را مبنای کار قرار دادیم تا فصل جدیدی برای تحقق سرمایهگذاری
باشد.ویبیانداشت:نخستینمحور،اولویتهایکاراستتادررشتهفعالیتهایی
همانند ماشینآالت و تجهیزات مکانیکی ،الکترونیکی ،برقی و غیره ،صنایع حمل و
نقل ،مواد پیشرفته و غیره به انجام بپذیرد .ما در برخی عرصهها شاهد حلقه های
مفقوده هستیم؛ به عنوان نمونه در حالی که در تولید فوالد خام پیشرفت خوبی در
سالهای گذشته حاصل شده اما ورق هسته ترانسفورماتور از خارج از کشور وارد
میشود .وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،محور دوم و اساسی را آمایش سرزمینی
برشمرد و یادآور شد :امروز شهرهایی در کشور با تراکم واحدهای صنعتی ،معدنی
و تجاری داریم ،اما در سایر شهرها برعکس با کمبود مواجه هستیم ،همچنین در
بسیاری موارد واحدها به طور نادرست مکانیابی شدهاند .وی تصریح کرد :مشخص
بودن تامین مالی هر پروژه از ابتدا ،آمادهسازی بستههای سرمایهگذاری برای پروژهها
و فرصتها ،گسترش سهامداری مردم و هماهنگی بین ذینفعان پروژه از دولت و
نهادهای حاکمیتی تا بخش خصوصی و مردم ،سایر محورهای مهمی است که در
فعال سازی فرصتهای سرمایهگذاری باید به آنها توجه کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد تمدید ثبت اطالعات سکونتی مردم
در سامانه ملی امالک و اسکان تا پایان سال خبر داد .محمود محمودزاده با
یادآوری اینکه مهلت ثبت اطالعات سکونتی در سامانه ملی امالک و اسکان
تا پایان ماه جاری (آذر  )1400است ،اظهار کرد :وزارت راه و شهرسازی با توجه به
اینکه برخی متقاضیان مسائلی مانند صدور سند و امثال این داشتند که زمانبر
شده ،برای آنکه مشکالت ناشی از عدم ثبت اطالعات سکونتی برای آنها پیش
نیاید درخواست تمدید مهلت را داده است.
وی با بیان اینکه درخواست تمدید را به مجلس شورای اسالمی و
دبیرخانه ستاد سران قوا (ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) ارائه
کردهایم ،افزود :امیدواریم بتوانیم مهلت تمدید شود تا همه مردم با فرصت
مناسب اجازه ثبت اطالعات سکونتی خود را در سامانه امالک و اسکان
داشته باشند.
وی تصریح کرد :تمدید مهلت ثبت اطالعات در دو مرحله است؛ یک مرحله
تا آخر سالجاری مطرح شده است .مرحله دیگر نیز تقسیمبندی شهرها و
استانهای مختلف برای ای ن کار با توجه به حجم اطالعاتی که قرار است آمده
و وارد سیستم شود ،است .از این رو جدول متنوعی برای این کار در دست تهیه
است که به زودی اطالعرسانی درباره آن صورت میگیرد.

بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :مقرر شده است صندوق تثبیت بازار
سرمایه تقویت شده و عالوه بر ردیف بودجه مشخصی که در بودجه  ۱۴۰۱در
نظر گرفته شده حدود  ۱۰برابر این عدد هم از طریق انتقال سهام و نقدینگی
به این صندوق کمک شود.
مجید عشقی درباره تصویب کلیات پیشنهادی  10بندی وزارت اقتصاد و
سازمان بورس در ستاد اقتصادی دولت افزود :به سمتی پیش رفتیم که
جلوی افزایش شدید هزینههای بخشهای تولیدی صنعتی را بگیریم و از
طرفی به صندوق تثبیت بازار سرمایه کمک کنیم.
وی ادامه داد :یک بند که مورد توجه فعاالن بازار و با حمایت رئیس جمهور
مورد توجه قرار گرفت ،موضوع افزایش قدرت صندوق تثبیت بازار سرمایه
است تا بتواند در مواقع بحرانی بازار به فعالیت خودش برای ثبات بازار کمک
کند .عشقی خاطر نشان کرد :مقرر شده این صندوق عالوه بر ردیف بودجه
مشخصی که در بودجه  1401در نظر گرفته شده است حدود  10برابر این
عدد هم از طریق انتقال سهام و نقدینگی به این صندوق کمک شود تا این
صندوق بتواند به وظیفه خودش عمل کند .وی تصریح کرد :قرار است مبلغ
 50هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه اضافه شود تا بتواند از
سهمهای بازار حمایت کند و یک جریان ورودی خوبی به بازار تزریق شود.
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امیکرونبیشتردرمجاریتنفسی رشدمیکندتا ریهها!
نتایج تحقیقات اخیر نشان میدهد که سویه امیکرون در مجاری تنفسی رشد میکند و در ریهها کندتر تکثیر
میشود .به گفته محققان ،با وجودی که واریانت امیکرون کرونا  ۷۰برابر سریعتر از گونه دلتا در مجاری تنفسی
تکثیر میشود ،اما سرعت تکثیر آن در ریه  ۱۰برابر کمتر از واریانت اولیه کرونا است ،تکثیر سریعتر امیکرون در
مجاری تنفسی گرچه منجر به انتقال سریعتر میشود ،اما ابتالی خفیفتری را به دنبال دارد.

روزنامه

یکشنبه  28آذر  -1400شماره 911

لرستان

البرز
البرز

«نمایندهمردمپلدخترومعموالن
در مجلس شورای اسالمی»:

«وزیر جهاد کشاورزی» مطرح کرد:

جاده خرمآباد به پلدختر رگ حیات
مردم است
سیدحمیدرضا کاظمی اظهار
کرد :جاده خرمآباد به پلدختر
رگ حیات مردم است و
استانهای ایالم ،خوزستان
و کرمانشاه را به مرکز کشور
وصل میکند .باالی  ۷۰درصد
فرشید گلهداری
مردم پلدختر در حاشیه همین
نویسنده و خبرنگار
جاده زندگی میکنند ،لذا
ضرورت دارد با دستور وزیر راه و شهرسازی اعتبار قابل توجهی
به این پروژه تزریق شود.
کاظمی عنوان کرد :راهآهن دورود به خرمآباد اگر از پلدختر
عبور نکرده و به اندیمشک وصل نشود تنها یک شاخه بوده
و کاری برای لرستان انجام نشده است ،در صورتی که اگر از
این شهرستان عبور کند معموالن ،پلدختر و ویسیان را تحت
پوشش خود قرار میدهد و بخشی از آن خالء که آزادراه خرم ـ
زال برای مردم ایجاد کرد را جبران میکند.
نماینده مردم پلدختر و معموالن در مجلس شورای اسالمی
گفت :تخریب دیوارههای ساحلی پلدختر و معموالن در سیل
 ۹۸را داشتیم که انتظار میرود در روند احیاء آن تسریع شود.
سیل زدگان ما در بخشهای مختلف درخواست استمهال
تسهیالت پرداختی حداقل به مدت دو سال را دارند که مصوبه
هیئت دولت است.
کاظمی عنوان کرد :در سیل سال  ،۹۸حدود  ۳۰۰هکتار از
زمینهای کشاورزی مردم را آب برده و هچ خسارتی دریافت
نکردهاند .هرچه در طول سالهای گذشته انجام دادیم همه را
سیل برده و ما اکنون جاده ،مسکن و کشاورزی نداریم.

استان ها

در تولید واکسن آنفلوآنزایپرنداگن و تب برفیکبه خودکفایی رسیدیم
سیدجواد ساداتینژاد در بازدید از خط تولید واکسن
آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان در ماهدشت کرج اظهار
داشت :در دولت سیزدهم رقابتی با بخش خصوصی
نداریم و دولت بزرگترین حامی بخش خصوصی خواهد
بود .معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برنامهریزی
مناسبی برای استفاده از توان نخبگان کشور در جهت
تولید واکسن کرده است که جای تقدیر دارد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد
کشاورزی از شرکتهای دانشبنیان حمایت میکند،
اضافه کرد :تولید محصوالت نوترکیب از جمله تهیه
واکسن و مواردی از این دست مورد حمایت جهاد

کشاورزی است.
ساداتینژاد با ابراز اینکه سازمان دامپزشکی و مؤسسه
رازی مأموریت دارند با فعاالن این بخش ارتباط
بگیرند ،عنوان کرد :برای تأمین نیاز داخل از بخش
خصوصی برای واردات محصوالت مورد نیاز حمایت
میکنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ،در تولید واکسن
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و تب برفکی در کشور
به خودکفایی رسیدهایم ،تصریح کرد :وزارت جهاد
کشاورزی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تولید
واکسن و داروهای دامی حمایت می کند .برای

حمایت از بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان
به سازمان دامپزشکی و موسسه رازی ماموریت داده
ایم تا با تعامل با بخش خصوصی نه تنها نیاز داخل
کشور را تامین کنند بلکه بازار صادرات را نیز فراهم
نمایند.
ساداتینژاد با اعالم اینکه در تالش هستیم با تمام
توان تولید را در کشور به حداکثر برسانیم و از تولید
داخلی صیانت کنیم تا واردات به آن آسیبی نزند،
گفت :وزارت جهاد کشاورزی حمایتهای الزم را
برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید واکسن خواهد
داشت.

البرز
اصفهان

«معاون رئیس جمهور» خبر داد:

 ۱۰هزارمیلیارد تومان بدهی توسط دولت ماهانه پرداخت میشود
سیدمحمد حسینی در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر
دانشگاه کاشان ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته
پژوهش و روز وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت:
شخصیتها و مفاخر میتوانند الگویی برای ما باشند و از
این رو الزم است تا ابعاد وجودی این افراد بررسی و مورد
توجه قرار بگیرد.
حسینی با بیان اینکه اتاق فکر دولت دانشگاه است،
تصریح کرد :انشااهلل به زودی سند تحول رونمایی میشود
و ما میخواهیم به سمت ایران قوی حرکت کنیم و این
اقدام با حرف محقق نمیشود ،بلکه با جهاد و کار مداوم
میسرمیشود.

وی با بیان اینکه در سند تحول مباحث مورد نیاز
کشور مطرح شده است و دانشگاهیان این سند تحول
را به گفتمان غالب تبدیل کنند ،تاکید کرد :ما در کشور
اسناد باالدستی کم نداشتیم و سالها زحمت کشیده
شد ،اما برخی از آنان متاسفانه به بایگانی سپرده شد و
نمیخواهیم سند تحول یک امر تشریفاتی باشد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تنش خوشبختانه در
داخل وجود ندارد ،افزود :هرکجا که نیاز به اقدام برای رفع
مشکل است با همدلی سه قوه برای حل آن تمام تالش
به کار گرفته میشود و دیگر امروز بار برخی امور به دوش
افراد دیگر سپرده نمیشود.

وی با بیان اینکه  37موضوع در سند تحول بیان شده
است ،ابراز داشت :اگرچه نفس کار علمی مفید است اما
آنقدر مشکل داریم که تمامی آنان روز هم تلنبار شده است
و دولت ماهانه متوسط 10هزار میلیارد تومان برای سررسید
بدهی پرداخت میشود و از این رو ما مسائل زیادی داریم.
حسینی با بیان اینکه پژوهش باید نیازمحور و اولویت
محور باشد ،گفت :الزم است کمیت و کیفیت پژوهش
مورد توجه قرار بگیرد و اگرچه تولید مقاالت افزایش یافته
اما از تمامی ظرفیت استفاده نشده و از سوی دیگر نیز
پژوهشها باید منتشر شوند تا مورد استفاده عموم قرار
گرفته شود.

مازندران

خوزستان

گلستان

«رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران» خبر داد:

«مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان» خبر داد:

«دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ کشور»:

مازندران پایلوت صادرات
محصوالتکشاورزیکشورشد

کشتیهای حامل روغن خام خوراکی
دربندرامام خمینی (ره) پهلوگرفتند

بازارمرغ و تخممرغ
به ثبات رسید

عزیزاله شهیدی فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه شورای
کشاورزی استان ،گفت :مازندران در کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان
پایلوت طرح زهکشی اراضی شمال کشور و صادرات میوه با محوریت مرکبات
و کیوی شد .او با بیان اینکه مازندران استان خاص کشور در حوزه کشاورزی
است که باید نگاه ویژهای به آن شود ،گفت :در کمیسیون کشاورزی مجلس،
اجرای پایلوت طرح زهکشی زمینها و صادرات میوه در مازندران به عنوان
یک مصوبه ملی مورد تاکید قرار گرفت.
شهیدی فر حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی و اعضای کمیسیون
کشاورزی مجلس در مازندران را نشان اهمیت استان در تولید و امنیت
غذایی کشور دانست و گفت :در تنظیم بازار میوه شب عید هم مازندران
مکلف شد؛  ۵۰هزار تن تامین مرکبات شب عید را داشته باشد و تعاون
روستایی موظف به اجرای آن شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه راه برون رفت از
مشکالت استان ،حمایت و سرمایهگذاری در حوزه زهکشی استان است که
در حال حاضر به آن توجه ویژهای شده ،گفت :توسعه کشت دوم علوفه،
شبدر ،برنج و سایر محصوالت کشاورزی با انجام زهکشی محقق خواهد شد.

روز گذشته  2فروند کشتی اقیانوس پیما حامل روغن خام خوراکی
در بندر امام خمینی (ره) پهلو گرفتند .امید جهان نژادیان مدیرکل غله
و خدمات بازرگانی خوزستان گفت :امروز  ۲فروند کشتی اقیانوس
پیمای حامل روغن خام خوراکی در بندر امام خمینی (ره) پهلو
گرفتند.
او افزود :این کشتیها حامل ۷۰هزار تن روغن خام خوراکی و به سفارش شرکت
مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران هستند که پس از تخلیه به کارخانههای تصفیه
روغن در سراسرکشور حمل خواهد شد.
جهان نژادیان مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان ادامه داد :واردات روغن
خام خوراکی به کشور طبق برنامه ادامه دارد.
امسال بیش از ۳۰۰هزار تن روغن خام خوراکی از طریق بندر امام خمینی (ره)
وارد کشور شده است .شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت
جهاد کشاورزی متولی انحصاری واردات چهار کاالی اساسی گندم ،برنج ،روغن
خام خوراکی و شکر است.
حدود ۸۵درصد حجم واردات کاالهای اساسی (غالت و نهادههای دامی) از طریق
بندرامام خمینی (ره) وارد کشور میشود.

رضا مبصری دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ کشور درباره بازار
گوشت مرغ و تخم مرغ در کشور گفت :در ماههای اخیر با سیاستهای
دولت تولید گوشت مرغ در کشور به ثبات رسیده و االن هم تولید رو به
افزایش است.
او گفت :مسئله اصلی کشور در تولید مرغ ،کمبود جوجه یک روزه بود که با
واردات تخم مرغ نطفهدار تا حدود زیادی مشکل حل شد و االن در جوجه هم
به ثبات نسبی رسیدیم و دیگر نیازی به واردات تخم مرغ نطفهدار هم نیست.
مبصری گفت :پیش بینی ما این است تا عید نوروز تولید گوشت مرغ در
کشور با ثبات بوده و کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت و حتی ممکن
است مازاد عرضه داشته باشیم و شاید نیاز باشد صادراتی که اکنون ممنوع
است در ماههای آینده از سرگرفته شود .البته ما این موضوع را طی نامهای
به معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی از طریق کمیسیون کشاورزی اتاق
ایران اعالم کردیم که زودتر تمهیداتی بیندیشند تا صادرات گوشت مرغ آزاد
شود .حاال بحث این است که ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی برای آن تأمین شود
یا نه ،که در این خصوص هم دولت میتواند با اخذ عوارض صادرات این
موضوع را جبران کند.

فرهنگی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «ناصرگیتیجاه»
 -پیشسکوت سینما و تلویریون  -راگرامی می دارد
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گزارش

روایت «فرانس  »۲۴از عرص طالیی سینامی ایران

فرانس  ۲۴در این یادداشت مینویسد :تعقیب و گریز
نفسگیر یک مامور پلیس و یک فروشنده مواد مخدر در
کوچه پس کوچههای تهران نقطه اوج فیلم متری شش
و نیم (قانون تهران) ساخته سعید روستایی است که با
دیالوگهای تند و آتشین شخصیتهای پردیالوگ آن
شناخته میشود و محبوبترین فیلم از موج فیلمهای
ایرانی است که در یک سال گذشته نظر سینمادوستان
فرانسوی را به خود جلب کردهاند .متری شش و نیم از
ماه ژوئیه (تیر -مرداد  )۱۴۰۰در فرانسه اکران
شد و تاکنون بیش از  ۱۵۰هزار بلیت فروخته
است.
به گفته عسل باقری ،کارشناس سینمای
ایران در دانشگاه سرژی پاریس ۲۰ ،سال
پیش چنین موفقیتی برای یک فیلم ایرانی
در سینماهای فرانسه خارج از تصور بود.
متری شش و نیم تنها فیلم ایرانی نیست
که این روزها توجه مخاطبان فرانسوی را به
خود جلب کرده است .فیلم قصیده گاو سفید
درباره زن بیوهای که سعی دارد حقیقت درباره
اعدام شوهرش را به جرمی که مرتکب نشده
کشف کند ،شیطان وجود ندارد شامل چهار
روایت مختلف درباره مجازات اعدام و فیلم
قهرمان درباره مردی که به جرم بدهی زندانی شده و برای
آزاد شدن خود را به هر دری میزند ،از دیگر فیلمهای
ایرانی محبوب در فرانسه هستند.
باقری میگوید :این فیلمها نوعی رئالیسم اجتماعی
خاص را به نمایش میگذارند و تصویری واقعگرایانه از
افرادی که بین سنت و مدرنیته به دام افتادهاند ،ارائه
میدهند .مردم فرانسه هم درباره این که زندگی روزمره
در ایران به چه شکل است ،خیلی کنجکاوند .رسانهها این

بُعد از ایران را به جهان نشان نمیدهند و در حال حاضر
سفر به ایران کار راحتی نیست .این سبک رئالیستی
در سینمای ایران چیز جدید نیست اما جشنوارههای
سینمایی و توزیعکنندگان بینالمللی توجه چندانی به
آن نمیکردند.
باقری افزود :پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال
 ۱۹۷۹میالدی ،سینمای جهان نمیخواست درباره ایران
چیزی بشنود .مردم فکر میکردند سینمای ایران از جنگ

ایران و عراق جان به در نخواهد برد اما حکومت اسالمی
ایران جنگ با صدام حسین را دوام آورد و سینمای ایران
به شکوفایی خود ادامه داد .سپس عباس کیارستمی
پا به عرصه گذاشت و با نمایش ظریف زندگی روزمره
ایران به ویژه در سه گانه کوکر ( )۱۹۹۴-۱۹۸۷توجه
سینمادوستان خارجی را به خود جلب کرد.
این کارشناس سینمای ایران افزود :سبک کیارستمی بی
غل و غش و شاعرانه بود و مسائل شخصی و فلسفی را

5

خبر

که بازتاب جهانی داشتند و از درگیریهای ژئوپلیتیکی به
دور بودند ،مورد بررسی قرار میداد .فیلمهای کیارستمی
نظر توزیعکنندگان خارجی را به خود جلب کردند
چون آنها فیلمهایی میخواستند که در آنها خبری از
کالشینکف نباشد و ایرانی را به نمایش درآورند که با
آنچه در اخبار نشان داده میشد ،متفاوت باشد.
با این حال اگرچه کیارستمی از تحسین و تمجید
منتقدان برخوردار بود و این موفقیت را با دریافت نخل
طالی جشنواره کن برای فیلم طعم گیالس
به اوج خود رساند ،سینمای هنری شاخص
و آرام او نتوانست در غرب مخاطبان زیادی
به دست آورد.
سینمای ایران با ظهور اصغر فرهادی بود که
با استقبال سینمادوستان فرانسوی روبهرو
شد .فیلم جدایی نادر از سیمین ( )۲۰۱۱از او
درباره کشمکشهای یک زوج طبقه متوسط
و در آستانه جدایی موجی در فرانسه و دنیای
انگلیسی زبان به راه انداخت و یک سال بعد
جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان
را برای فرهادی به ارمغان آورد .از آن جا به
بعد بود که جهان به سینمای ایران عالقهمند
شد و حضور فیلمهای ایرانی در جشنوارههای
بینالمللی فیلم پررنگ.
به این ترتیب بود که بازاریابی سینمای ایران در یک
دهه گذشته تغییر کرد .باقری در این باره میگوید:
شرکتهای مستقل و بزرگتر به این حوزه وارد شدند.
بسیاری از فیلمهای ایرانی حاال با همکاری شرکتهای
خارجی چون کمپانی فرانسوی ممنتو تولید میشوند
که در سال  ۲۰۱۳در تولید فیلم گذشته فرهادی
مشارکت کرد.

دو فیلم ایرانی در جشنواره
بینالمللیفیلمچنایهند
فیلم سینمایی مهران ساخته رقیه توکلی و به تهیهکنندگی
بنیاد سینمایی فارابی و پسران دریا به کارگردانی افشین
هاشمی و حسین قاسمیجامی و به تهیهکنندگی بهروز
نشان در نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم چنای در
هندوستان به نمایش درمیآیند .این جشنواره از  ۳۰دسامبر
 ۲۰۲۱تا  ۶ژانویه  ۹( ۲۰۲۲دی تا  ۱۶دی  )۱۴۰۰برگزار خواهد شد.
فیل م مهران پیش از این در بخش مسابقه فستیوال فیلمهای
ایرانی در شانتی فرانسه برنده جایزه بهترین فیلم به انتخاب
دانشجویان دانشگاه سوربن پاریس شده بود .پسران دریا نیز
پس از نمایش در افتتاحیه بخش پانورامای فستیوال شانگهای
در  screening clubفستیوال کودکان سینه کید به نمایش
درآمد .این فیلم قراراست در بخش کودکان بیستمین دوره
فستیوال داکا که بعد از جشنواره چنای برگزار میشود ،به روی
پرده برود .در این فیلم هنرمندانی چون مونا فرجاد ،یاسین
حبیب پور ،منیب بزرگ زاده ،پیام امیرعبدالهیان ،علی بحری،
آیسان حداد و حسن خلدون ایفای نقش کرده اند .پسران دریا
داستانی درام و اجتماعی دارد که در جنوب کشور اتفاق میافتد
و ملودرامی است با بازی بازیگران نوجوان جنوبی به همراه
با بازیگران مطرح سینما و تلویزیون .در خالصه داستان فیلم
سینمایی مهران آمده است :وقایع این فیلم در دهه  ۶۰میگذرد
و مربوط به خانوادهای از شهر مهران است که مهمان خانوادهای
در یزد میشوند که پسری به نام مهران دارند.

سینما و تئاتر

فاطمهمعتمدآریاوپژمانبازغی
درفیلم «شوماه»

فیلم سینمایی «شوماه» به تازگی در شهرک سینمایی دفاع مقدس مقابل دوربین
رفته است« .شوماه» عنوان فیلمی سینمایی به کارگردانی مژگان بیات و تهیهکنندگی
دکترعبدالمحمد نجیبی است که از چند روز گذشته وارد مرحله فیلمبرداری شده و گروه
هماکنون در شهرک سینمایی دفاع مقدس حضور دارند .پس از اتمام کار در شهرک دفاع
مقدس ادامه فیلمبرداری در جنوب کشور پیگیری خواهد شد .فاطمه معتمدآریا ،پژمان
بازغی ،روزبه حصاری ،آریا توسلی ،اشکان دالوری ،بهادر اورعی ،کاوه ابراهیم ،مسعود
کشاورز،احمدرضاخانی،مجتبیکریمی،سعیداعتمادی،پرویززیدی،محمدعطای یزاده،
مارال عبداللهی و رضا نوری ،گروه بازیگران این فیلم سینمایی را تشکیل میدهند.
«شوماه»بهنویسندگیحمیدرضا علیقلیان وبر اساس طرحی ازمژگانبیاتیکملودرام
عاشقانه در بستر جنگ است .کیانوش عیاری ،فیلمساز شناخته شده سینما و تلویزیون
به عنوان مشاور کارگردان در این پروژه حضور دارد .مژگان بیات عالوه بر بازی در چند
پروژه سینمایی ،کارگردانی چندین فیلم کوتاه و همچنین ساخت فیلم «فرزند زمین» را
نیز در کارنامه خود دارد .دیگر عوامل «شوماه» عبارت هستند از :مجری طرح :حمیدرضا
علیقلیان ،مدیر فیلمبرداری :ایمان تحسی نزاده ،صدابردار :فرخ فدایی ،طراح صحنه و
لباس :مجید علیاسالم ،طراح گریم :سودابه خسروی ،دستیار اول کارگردان و برنامهریز:
حمیدرضاعلیپور،جانشینانتهیهکننده:هدیبیات،مجیدرضاخان

فروش تاریخی «مرد عنکبوتی»
دردورانکرونا
فیلم ابرقهرمانی «مرد عنکبوتی :راهی به خانه نیست» محصول
کمپانی سونی و استودیو مارول در حالی در چند روز نخست اکران
به فروش خیرهکننده  ۲۲۰میلیون دالری دست یافت که نه تنها
تاکنون چهارمین فیلم پرفروش سینما در اکران آغازین است بلکه
رکورد پرفروشترین فیلم دوران کرونا را در اکران اولیه به نام خود
ثبت کرد.
این فیلم همچنین نخستین فیلم در سینمای آمریکا و در دوران
کروناست که به فروش آغازین بیش از  ۱۰۰میلیون دالری دست یافته
است« .مرد عنکبوتی :راهی به خانه نیست» در روز نخست و پیش
نمایش خود در روز پنجشنبه به فروش  ۵۰میلیوری دست یافت تا
پس از فیلمهای «انتقام جویان :آخر بازی» ( ۵۰میلیون دالر) و «جنگ
ستارگان :نیرو برمیخیزد» ( ۵۷میلیون دالر) ،سومین فروش پیش
نمایش سینما را در تمام ادوار کسب کرده باشد.
این فیلم با کارگردانی «جان واتس» و فیلمنامهای نوشته مشترک
«کریس مککنا» و «اریک سامرز» ،در دو روز نخست اکران در گیشه
بینالملل هم به فروش  ۱۰۰میلیون دالری دست یافته است.

حضور«ناجی»
درجشنواره های خارجی

فیلم کوتاه «ناجی» به کارگردانی حسین ترک جوش ویرجینای آمریکا پذیرفته و
به  MystiConدر یازدهمین جشنواره فیلم مستقل نمایش گذاشته میشود .فیلم
کوتاه «ناجی» پیش از این در جشنوارههای مختلف خارجی به نمایش درآمده و
برنده جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره فیلم کوتاه بروکسل شده است.
ندا مقصودی ،مهسا قریشی ،بیتا عالمی ،مائده جعفری ،سعیده جمشیدی و اودین
روشن بازیگران این فیلم هستند .الزم به ذکراست پخش بین المللی این فیلم
برعهده شرکت فوروارد فیلم به مدیریت حسین ترک جوش میباشد.
گفتنی است جشنواره فیلم مستقل  MystiConدر طول کنفرانس  MystiConدر
 Roanokeویرجینیا و آخرین فوریه هر سال برگزار میشود .در جشنواره فیلم مستقل
 MystiConاز انیمیشنهای کوتاه تا فیلمهای هیجان انگیز بلند مورد بررسی قرار
میگیرند .هدف اصلی این جشنواره جذب مخاطبان و برگزاری جشنوارهای قدرتمند
است که برای تماشاگران عادی نیز جذاب باشد.
این جشنواره جوایز مختلفی برای بهترین فیلمها در دستههای متفاوت اعطا
میکند ،بسته به تعداد آثار ممکن است یک جایزه نقدی اعطا و وجوه باقی مانده
پس از هزینههای جشنواره فیلم به عنوان بورسیه ساالنه  MystiConمنظور شود.
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رأی علیه باشگاه گل گهر در CASهم تغییر نمیکند!
رسول باختر ،کارشناس حقوقی ورزش در گفتوگویی اظهار کرد :دادگاه  CASاگر قصد رسیدگی به پرونده مهاجم گابنی
گل گهر را داشته باشد ،طبق قانون داخلی ایران این کار را میکند .بنابراین حتی اگر رأی به دادگاه عالی ورزش هم ارجاع
داده شود ،شکسته نخواهد شد.

درحاشیه

ابهاماتهمچنانادامهدارد؛

اساسنامه سازمان لیگ فوتبال
کجاست؟
با وجود اینکه سالهاست فوتبال ایران عنوان «حرفهای» را
یدک میکشد اما هنوز در خیلی از موارد تکلیفش با خودش
مشخص نیست .هر روز چالش ،دعوا و بحثی جدید بر سر
منافع باشگاهها ،سازمان لیگ یا فدراسیون به راه میافتد
و در نهایت همه مسائل با یک عالمت سؤال ،به همراه
عالمت تعجبی که به آن سنجاق شده ،همراه میشود .این
روزها فوتبال در ایران با یک سردرگمی بزرگ در فضایی غیر
شفاف روبهرو است و کماکان چالش بر سر مسائل ابتدایی
به میدانی برای جنگ رودررو در خارج از مستطیل سبز تبدیل
میشود.
ً
مشخصا در خیلی از مسائل یا منفعل یا
سازمان لیگ
پرحاشیه و ناتوان عمل کرده است .همه این مشکالت را
در کنار ماهیت مدیریتی سازمان لیگ بگذارید .هنوز بر سر
مالکیت این سازمان در ثبت شرکتها بحث اساسی است و
توآمدها در ساختمان شیخ بهایی طبق
مشخص نیست رف 
چه روالی صورت میگیرد .مشخص نیست عمر مسئولیت
هر فرد در کمیتهها و سطوح مختلف و هیئت رئیسه چه
مدت است و طبق چه سازوکاری باید تغییرات صورت بگیرد.
هم این مسائل در حالی است که اهالی فوتبال برای حل
مشکالت روز و البته اجرای درست و قانونی همه تصمیمات
باید به اساسنام ه استناد کنند .اساسنامه مهمترین رکن
شرکتهاست و در همه تصمیمات باید طبق آن عمل کرد.
اساسنامه روابط شرکا با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع
عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت
و مدت انحالل آن را معین میکند اما آیا کسی به اساسنامه
سازمان لیگ به راحتی دسترسی دارد؟ اص ًال اساسنامه سازمان
لیگکجاست؟!
مرسوم است که فدراسیونها و سازمانهای مختلف ورزشی،
اساسنامه را روی خروجی سایت رسمیشان

یک نسخه از
منتشر میکنند .این رویه در سایت فدراسیون فوتبال هم
صورت گرفته و دسترسی به اساسنامه این فدراسیون از این
کانال به راحتی مهیاست .این موضوع در سایتهای رسمی
فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز دیده میشود ولی در
سایت رسمی سازمان لیگ رعایت نشده است .در سر برگی
از این سایت ،آئیننامههای مختلف جایگذاری شده ولی
خبری از مرجع اصلی که همان اساسنامه است ،نیست.
خیلی از اهالی فوتبال ،باشگاهها ،رسانهها و حتی مدیران
قبلی و فعلی سازمان لیگ و فدراسیون به اساسنامه سازمان
لیگ دسترسی ندارند و دستشان از این مرجع مهم کوتاه
است .گفته میشود اساسنامه سازمان لیگ  27بندی است
و از همان سا ل ابتدایی تاسیس این سازمان ،تاکنون به
روزرسانی نشده است .این موضوع به کنار اما سؤال اینجاست
که چرا همین اساسنامه عهد قجر هم در اختیار عموم و
متولیان باشگاهها قرار ندارد تا راه و روش برای همه روشن
باشد و طبق قاعده و قانون تصمیمات اتخاذ شود؟ شاید
عدهای سعی دارند اساسنامه سازمان لیگ را مخفی نگه
دارند تا در فضایی که شفاف نیست به تخلف و تصمیمات
شخصی و سلیقهایشان ادامه دهند .مسئله مشخص اما این
است که اعضای مجمع و سهامداران اصلی سازمان لیگ،
باشگاهها هستند و باید در روند اداره این سازمان پرحاشیه
نقش بیشتری ایفا کنند.

ورزشی

البرز
دیدگاه

تاریخ وزنهبرداری ایران را ورق بزنید؛

حق وزنهبرداری ایران ،قهرماین بود نه نایب قهرماین!
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

اگر تاریخ زرین وزنهبرداری ایران را ورق بزنیم ،نامهای
پُرفروغ در وزنهبرداری و مدالآوران جهانی و المپیک را
به خاطر میآوریم ،تا به این باور یقین حاصل کنیم که
این ورزش مدالآور در این روزها دچار مشکالتی شده
و از روزهای پرفروغ خود باز مانده است! ورزشی که
مشخص نیست توسط چه کسی دچار چنین شرایطی
گردیده است!؟
تیمملی وزنهبرداری کشورمان در
ضعیفترین شرایط به مسابقات
جهانی ازبکستان اعزام شد! در
غیاب کیانوش رستمی ،سهراب
مرادی و مصدومیت مرتضی
بیگلری از ناحیه کتف که این
وزنهبردار شایسته مازندرانی در
حرکت یکضرب اوت شد! تا با مدال
طالی رسول معتمدی وزنهبردار
اصفهانی ،مدال نقره امیر حقوقی از
تبریز و مدال برنز مصطفی جوادی
از کرج ،به مقام نایب قهرمانی
بسنده کرد ،در حالیکه با وجود
عدم حضور تیم چین و تیمهایی که با تمام قوا در این
رقابتها شرکت نکرده بودند ،بهترین فرصت کسب مقام
قهرمانی جهان را به راحتی از دست دادیم!
الزم به ذکر است وزنهبرداری ایران در سالهای دور ،نام
بزرگانی چون زندهیاد جعفر سلماسی که اولین مدال
برنز مسابقات المپیک لندن را به ارمغان آورد و افتخار
آفرینانی نظیر مرحومان محمود نامجو ،پرویز جالیر،
اسماعیل علمخواه ،هنریک تمرز ،منوچهر برومند و ...یا
دالور مردانی همچون محمد نصیری معروف به خروس
طالیی ،حسین برخواه ،حسین توکلی ،حسین رضازاده،
بهزاد سلیمی و ...را خواهیم دید که باالترین افتخارات
را کسب کردهاند.
مثل روز برای دوستداران وزنهبرداری روشن بود که تیم
ملی اعزامی به مسابقات جهانی ازبکستان از آن روزهای

درخشان سالهای گذشته دور مانده و از دوران طالیی
که همه افتخار میآفریدند و مقامات به صف میکشیدند
تا با قهرمانان مدالآور عکس بگیرند و تبریک بگویند
و وعدهها می دادند و کام خانواده بزرگ سالطین
وزنهبرداری ایران را شیرین میکردند ،فاصله پیدا کرده
است.
بدوناغراق حمایت از ورزش وزنهبرداری تمامعیار
بود و مقامات مسئول اعم از سازمان تربیت
بدنی(ورزش و جوانان) کمیتهملی المپیک و فدراسیون
وزنهبرداری بهترین زمینه برای تمرینات و کاملترین
و مناسبترین امکانات را برای تیمملی که حق وزنه
برداران و اعضای کادرفنی بود را فراهم میآوردند .اما در
سالهای اخیر بویژه برای حضور پرقدرت در رقابتهای
جهانی ازبکستان ،چنان جو نامساعدی بوجود آمده
بود که باعث گردید ،شور و شوق و اشتیاق وزنهبرداران

فروکش کند! تیمملی بسان طفل سر راهی و غریبانه
در این دوره از رقابتهای جهانی حضور پیدا کرده بود!؟
از بیمحلی و کملطفی وزیر ورزش و جوانان گرفته
تا مقامات کمیتهملی المپیک نسبت به فدراسیون و
برنامههای تمرینی وزنهبرداران مبذول داشتند! درست
در دقیقه اعزام تیمملی به این دوره مسابقات ،رئیس
کمیته ملی المپیک از بیپولی وزارت ورزش و جوانان
برای هزینه کردن اعزام تیم خبر داد!
بعد از کسب مقام قهرمانی رسول معتمدی جوان
محجوب و بیادعای زرین شهر اصفهان ،بعضی از آقایان
در صحنه حضور پیدا کردند و از این وزنهبردار مدال آور در
مقابل دوربین عکاسان و تلویزیون باد به غبغب انداختند
و کسب قهرمانی معتمدی را تبریک گفتند و بحساب
خود گذاشتند!

بیمهری جناب دکتر سجادی که بتازگی روی صندلی
وزارت ورزش و جوانان جلوس فرمودهاند را بگذارید
به حساب مشغله زیاد ،دغدغه و گرفتاریهایی که در
آستانه قبول این مسئولیت خطیر دامنگیرش شده ،که
وقت و حوصلهای برای سرکشی به اردوی آماده سازی
وزنهبرداری ایران برای حضور در مسابقات جهانی را
نداشته است! جناب علینژاد معاون توسعه ورزش
قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان هم که
وضعیتش مشخص بود و ورزش را به حال خود رها
کرده و در صدد ارائه استعفا برآمد و بقای معاونت را به
لقایش بخشید ،جناب صالحی امیری رئیس کمیته ملی
ً
حتما چشمانتظار کسب نتیجه بود تا
المپیک هم که
بعد از مسابقات به کسانی که مدال آوردند لبخند بزند و
تبریک بگوید! نتیجه این بیتفاوتیها ،جز این نمیشد
که تیمملی وزنهبرداری کشورمان برخالف گذشته و دور
از انتظار در مسابقات مهم جهانی
که بهترین فرصت برای کسب
قهرمانی بود ،کمفروغ ظاهر شود!
یک پرسش؛ اگر رسول معتمدی
هم با تیمملی همراهی نمیکرد باز
هم نایب قهرمان میشدیم!؟ با این
مقدمه نگاهی به انتقادهای رسول
معتمدی قهرمان جهان ،خالی از
لطف نیست:
رسول معتمدی قهرمان وزنهبرداری
جهان که دوبار پرچم مقدس
جمهوری اسالمی ایران را در سالن
وزنهبرداری شهر تاشکند ازبکستان
به اهتزاز در آورد و سرود ایران را در این سالن طنینانداز
کرد ،از نداشتن آب خوردن در اردو شکوه داشت و تصریح
کرد« :اردوی آخر تیم ملی بدترین شرایط را دارا بود!»
معتمدی از عدم توجه وزیر ورزش وجوانان سخن گفت و
از اینکه حتی یکبار هم در سر تمرینات تیم ملی حضور
پیدا نکرد نیز گلهمند بود ،این قهرمان ملی و جوان متین
و باوقار ورزش وزنهبرداری در آخر اظهار داشت« :االن که
مدال گرفتیم بخواهند به ما توجه کنند فایدهای ندارد!
فدراسیونی که برای اعزام تیمملی وزنهبرداری که بعد از
کشتی بیشترین مدالآور از مسابقات جهانی و المپیکی
بوده است ،باید برای تأمین هزینه رفت و برگشت و
حضور آبرومندانه در مسابقات قهرمانی جهان لنگ بماند
و در آخرین لحظات سفر به ازبکستان به چهکنم چهکنم
دچار شود!؟»

اگر تاریخ زرین وزنهبرداری ایران را ورق بزنیم ،نامهای پُرفروغ در وزنهبرداری و مدالآوران جهانی
و المپیک را به خاطر میآوریم ،تا به این باور یقین حاصل کنیم که این ورزش مدالآور در این روزها دچار
مشکالتی شده و از روزهای پرفروغ خود باز مانده است! ورزشی که مشخص نیست توسط چه کسی دچار
چنین شرایطی گردیده است!؟

آگهی اخطاریه مزایده
شهناز سالم عایق  ،آدرس متن سند  :کرج کارخانه قند میدان شهید فهمیده ساختمان همایون واحد ۷
بدینوسیله پیرو آگهی ابالغ اجراییه به شماره  ۷۹۲روزنامه مورخه  1400/4/22منتشره در روزنامه دنیای هوادار و آگهی ابالغ اخطاریه ارزیابی به شماره  ۸۹۰روزنامه مورخه 1400/8/11
منتشره در روزنامه آرمان میهن در خصوص پرونده اجرایی کالسه  ۱۴۰۰۹۰۰مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی تبریز (ارجاعی از اجرای ثبت کرج تحت کالسه  ) ۱۴۰۰۰۰۴۹۰عليه
وراث مرحوم اسماعیل مجاهد وله خانم الهام حقی ،بدینوسیله به خانم شهناز سالم عایق نام پدر :رجب تاریخ تولد 1331/2/10 :شماره ملی ۱۳۷۵۵۴۰۰۶۸ :شماره شناسنامه:
 ۱۱۶بعنوان احدی از وراث اسماعیل مجاهد به نشانی :کرج کارخانه قند میدان شهید فهمیده ساختمان همایون واحد  .۷موضوع ارزیابی و مزایده خودرو به شماره انتظامی
(۳۳۷س  ۶۳ایران  ، )۳۰بدینوسیله آگهی مزایده ( ششدا0نگ یک دستگاه خودرو سواری سیتروئن تیپ زانتيا SXبه رنگ سفید روغنی به شماره موتور  ۰۷۲۶۵۰۰و شماره شاسی
 S۱۵۱۲۲۸۸۱۸۸۸۱۱به شماره انتظامی ۳۳۷س ۶۳ایران  ۳۰و مدل  ) ۱۳۸۹جهت اطالع به شما ابالغ و اشعار می دارد که مزایده روز شنبه مورخه  1400/10/4از ساعت  ۹الی ۱۲
در این اداره برگزار خواهد شد .این آگهی فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد/958 .ف
مریم ایرانی بجندی -رییس واحد اجرای اسنادرسمی کرج  -از طرف شیرین تقوی

یکاتفاقتکراری؛شکایتعلیهفدراسیونفوتبال!
یک شرکت هواپیمایی که در سال  ۱۳۹۶پرواز تیم ملی کشورمان به مقصد چین را بر عهده داشت ،بابت بدهی
فدراسیون فوتبال به این شرکت شکایت کرده است .طبق گفته شریفی سخنگوی فدراسیون فوتبال ،این بدهی
به عالوه خسارت تاخیر آن ،باعث شده تا مبلغ  ۲برابر شود و فدراسیون با چالشی جدید روبرو شود .این مبلغ
چند میلیارد تومان است.

ورزشی

روزنامه
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البرزجلد
داستان

سوژه

جزیره خودمختاری بنام «فدراسیون ژیمناستیک»؛

«فدراسیون تاریخ و آمار» اعالم کرد:

سییل به ِ
صورت مــاد ِر ورزش!
محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

گویا کنارهگیری معاونت قهرمانی وزارت ورزش،
اینچهدرگاهی رئیس پیشین فدراسیون ژیمناستیک
و برخی رسانههای همراه او را به صرافت انداخته که
مشکالت و حاشیههای این فدراسیون را در حد بروز
اختالفات شخصی بین مهدی علینژاد و اینچهدرگاهی
تقلیل داده و اکنون با کنارهگیری طرف اول ،فرد دوم
تالش میکند با اعتماد به نفس بیشتر سرجای خود
نشسته و به صدور دستورهای ریز و درشت و امضای
نامههای متعد د از برگزاری اردوهای آمادگی تا تعیین
سرپرست برای هیاتهای استانی تحت عنوان رییس
فدراسیون ادامه دهد.
برخی از همان رسانهها با درج خبر صدور منع تعقیب
برای اینچهدرگاهی این حکم را به مفهوم پیروزی بزرگ
برای وی تلقی کرده و چنین وانمود کردهاند که وی با
این حکم همچنان رییس فدراسیون است و میتواند
به فعالیت خود ادامه دهد .این مسائل در حالی مطرح
میشود که همین چند روز پیش کلیه فعالیتهای
فدراسیون از سوی شرکت توسعه تعطیل شده و مدیریت
بود؛ اینچه درگاهی
این شرکت خاطرنشان کرده
نمیشناسند!
را طرف قرارداد خود
موارد حاشیهای در
حقیقت آن است که این
ایجاد نمیکند،
اصل موضوع تغییری
عدم پیگیری
زیرا حتی اگر فرض را بر
در اعتراض
سازمان بازرسی کل کشور
به حکم اولیه منع
تعقیب اینچه درگاهی
و عوامل نزدیک به
وی بگیریم ،بازهم به
نقطه اول میرسیم
که حدود  ۵ماه
پیش دوره ریاست
اینچه درگاهی
فدراسیون
در
ژیمناستیک به

پایان رسیده و او باید ضمن احترام به مفاد اساسنامه
جدید و مسئولینی که آن را تایید کردهاند ،اساسنامه
مورد استناد خود را کنار گذاشته و فضا را برای تعیین
سرپرست و برگزاری انتخابات بیطرفانه فدراسیون فراهم
کند.
گفته میشود اینچهدرگاهی با تمسک به اساسنامهای
که سال  ۹۶به فدراسیون جهانی ارسال کرده ،همچنان
خود را رییس فدراسیون میخواند ،در مقابل ،مسئولین
ورزش نیز به وی یادآوری کردهاند حال که بدون در نظر
گرفتن جایگاه و نظر وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک
خود را رییس فدراسیون ،رییس مجمع و فعال ما یشاء
این مجموعه میداند ،شخصا و بدون کمک نهادهای
یاد شده ،بودجه و امکانات فدراسیون را فراهم سازد .به
این ترتیب در جزیره خودمختاری که اینچهدرگاهی بنام
فدراسیون ساخته ،هزینهها از طریق برگزاری کالسهای
پیاپی مربیگری و داوری تامین میشود .کالسهایی که
به جهت شرایط موجود و لزوم کسب درآمد از این طریق،
کیفیت الزم و مورد انتظار را ندارد .مضاف بر اینکه روشن
نیست امضاهای پای کارتهای صادره از سوی فردی که
بدون حکم رسمی از سوی وزارت ورزش خود را همچنان
رییس میداند اعتبار داشته باشد.
به خاطر داشته باشیم دکتر سجادی وزیر ورزش و
جوانان اخیرا طی مصاحبهای به صراحت بر تبعیت کلیه
فدراسیونهایورزشی
از اساسنامه جدید
فد را سیو نها
تاکید داشت.
اساسنامهای
که مصوبه
هیات وزیران
و تایید
شو ر ا ی
نگهبا ن
به عنوان
باالترین

مرجع نظارتی را دارد و به نوعی الزماالجراست .تحت این
شرایط روشن نیست چرا برخی از حامیان اینچهدرگاهی
از روسای هیاتهای استانی گرفته تا معدودی رسانهها
همچنان از وی حمایت میکنند؟ آنان گویا توجه ندارند
عدم رعایت قانون باالدستی و نقطه نظرات متولیان ورزش
به عنوان مسئولین ذیربط کشور مفهومی جز خودمختاری و
بی قانونی ندارد .موضوع کامال روشن و آشکار است ،مدت
مسئولیت چهار ساله یک نفر در فدراسیون خاتمه یافته و او
نمیتواند بدون تبعیت از قوانین کشور همچنان بر ماندن
در فدراسیون پافشاری کند.
اکنون قریب به  ۵ماه از دوران مسئولیت اینچهدرگاهی
در فدراسیون ژیمناستیک سپری شده و ایشان با این
ادعا که  ۴سال قبل اساسنامهای را تنظیم کرده ،علیرغم
ابالغ اساسنامه جدید همچنان و با ادعای حمایت
فدراسیون جهانی خود را رییس می خواند! در چنین
شرایط غیرمعمول اگر ایشان حکم خود را از رییس
فدراسیون جهانی گرفته بود و اصال کاری به داخل کشور
نداشت شاید می توانست به کار خود ادامه دهد.
از طرفی این پرسش همچنان باقیست که اگر ایشان خود
را منصوب مجمع میداند از همان مجمع درخواست
صدور حکم ریاست یا سرپرستی کرده و بدعت تازهای در
ورزش بگذارد ،شاید در این صورت کسی مخالف ادامه
حضور وی در فدراسیون نمیشد ،ضمن اینکه باید به
داوطلبان حضور در انتخابات هم اعالم میشد ،با توجه
به شرایط خاص ،اینچهدرگاهی تا هر زمان که خود بخواهد
مسئول فدراسیون است و دواطلبان حضور در انتخابات
آینده نیز انصراف دهند! ظاهرا این مسیر بغرنج راهی است
که مطلوب اینچهدرگاهی و برخی اطرافیان اوست اما اگر
بحث قانون و سلسلهمراتب در میان باشد به ضرورت باید
در این چهارچوب حرکت شود .به خاطر داشته باشیم
ورزش ما همینطوری نیز با چالشهای ریز و درشت
زیادی روبروست ،اگر قرار باشد برخی از دستاندرکاران
این عرصه همانند فدراسیون بدنسازی ،ژیمناستیک و
غیره نیز سوژه رسانههای داخل و خارج را فراهم و بر
مشکالت بیفزایند ،در آن صورت باید تمام وقت و انرژی
مسئولین صرف رفت و آمد به مجامع جهانی و توضیح
و تشریح اتفاقات داخلی باشد که توسط خودیها ایجاد
میشود .آیا واقعا ورزش
کشور تاب و تحمل این
همه حاشیهپردازی و
اتفاقات ریز و درشت از
سوی داخلیها را دارد؟

گفته میشود اینچهدرگاهی با تمسک به اساسنامهای که سال  ۹۶به فدراسیون جهانی ارسال
کرده ،همچنان خود را رییس فدراسیون میخواند ،در مقابل ،مسئولین ورزش نیز به وی یادآوری کردهاند
حال که بدون در نظرگرفتن جایگاه و نظر وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک خود را رییس فدراسیون ،رییس
مجمع و فعال ما یشاء این مجموعه میداند ،شخصا و بدون کمک نهادهای یاد شده ،بودجه و امکانات
فدراسیون را فراهم سازد .به این ترتیب در جزیره خودمختاری که اینچهدرگاهی بنام فدراسیون ساخته،
هزینهها از طریق برگزاری کالسهای پیاپی مربیگری و داوری تامین میشود.
خبر

«دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا» خبر داد:

اعالم تاریخ جدید قرعهکشی لیگ قهرمانان آسیا
دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامهای از
مراسم قرعهکشی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲
خبر داد .داتو ویندزور جان ،دبیر کل کنفدراسیون

فوتبال آسیا با ارسال نامهای به دبیران کل
فدراسیونهای حاضر در مسابقات اعالم کرد؛ مراسم
قرعه کشی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا  ۲۰۲۲روز

دوشنبه  ۱۷ژانویه  ۲۰۲۲برابر با  ۲۷دی ماه  ۱۴۰۰در
کواالالمپور مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت
آنالین برگزار خواهد شد.

جای خالی ایران در بهترینهای
فوتبالآسیا
فدراسیون تاریخ و آمار بهترین های فوتبال آسیا را در
بخشهای مختلف اعالم کرد .با توجه به نزدیک شدن
به پایان سال  ۲۰۲۱میالدی این سایت آماری اقدام به
معرفی بهترینهای آسیا در بخشهای مختلف کرد .نکته
جالب توجه در اسامی اعالم شده ،غیبت ایرانیها در جمع
بهترینهای آسیا است .بر این اساس سون هیونگ مین
به عنوان بهترین فوتبالیست سال انتخاب شد .مهاجم کره
جنوبی و تاتنهام عنوان بهترین بازیکن سال را از این سایت
به دست آورد.
برنده سایر بخشها به شرح زیر است:
بهترین سرمربی ملی :هروه رنار :سرمربی تیم ملی عربستان
بهترین داور :فلیکس بریث استرالیا
بهترین بازیکن جوان :تاکفوسا کوبو ژاپن
بهترین دروازه بان :متئو رایان استرالیا
بهترین سرمربی باشگاهی :لئوناردو یاردیم الهالل
بهترین بازیساز :تاکفوسا کوبو ژاپن

آیا زمان آن نرسیده تا نسل جدیدی وارد شوند؟

تیم ملی بسکتبال و معضلی
به نام پشتوانه!

بعد از بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو و با روی کار آمدن
کادر فنی جدید تیم ملی بسکتبال ،اکنون شاهد بازگشت
ستارههای قدیمی به ترکیب تیم ملی هستیم که باعث
شد بسیاری از جامعه ورزش به این موضوع فکر کنند که
آیا زمان آن نرسیده تا نسل جدیدی وارد این رشته شوند؟
با اتمام بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو ،نفراتی چون صمد
نیکخواهبهرامی در مصاحبههای خود خداحافظی نصفه و
نیمهای از بازیهای ملی داشتند که باعث شد بسیاری
از اهالی بسکتبال نگران آینده تیم ملی باشند .موضوعی
که البته بعدها توسط کاپیتان صمد و سرمربی فعلی تیم
ملی مصطفی تکذیب و مشخص شد نیکخواهبهرامی فعال از
دنیای بازیهای ملی کناره گیری نکرده است.
البته با وجود تکذیب خداحافظی صمد ،همچنان نبود
نسل جایگزین برای ستارههای فعلی موضوعی است که
نگرانیهای زیادی را برای اهالی بسکتبال ایجاد میکند.
مسالهای که با بازگشت مهدی کامرانی به تیم ملی و بهبود
عملکرد ملیپوشان در انتخابی جامجهانی ،رنگ و بوی
جدیتری به خود گرفت.

گل بود به سبزه نیز آراسته شد؛

محکومیت پرسپولیس در پرونده
شکایتآنتونیاستوکس
باشگاه پرسپولیس هنوز از پرونده شکایت کالدرون خالص
نشده که با حکم فیفا به پرداخت  ۸۰هزار دالر به آنتونی
استوکس محکوم شد .استوکس مهاجم مورد عالقه
انصاری فرد مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس چند دقیقه
برای پرسپولیس بازی کرد و از ایران رفت .بعد از آن او از
سرخپوشان شکایت کرد و فیفا هم رای را به نفع استوکس
صادر کرد.
البته باشگاه پرسپولیس  ۱۳۰هزار دالر در پرونده شکایت
استوکس محکوم شد ،اما با دفاعیه وکیل باشگاه در زمان
مدیریت سمیعی این مبلغ به  ۸۰هزار دالر رسیده است.
یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس ضمن تایید این مطلب
گفت :ما منتظر گراندز رای (گزارش فیفا) هستیم و بعد از
آن به دادگاه عالی ورزش ( )CASشکایت میکنیم.
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فرمایند .ضمنا جهت
کسب اطالعات بیشتر با
شمارههای۰۲۶۳۲۲۱۶۵۸۰
و  ۰۹۱۲۳۶۶۲۲۷۵تماس
حاصل فرمایید.

