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فرهنگاقتصادجامعهسیاست

ورزش

 ذبیح اهلل خدائیان،معاون حقوقی 
قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت 
قوانین  در  انگاری  جرم  کاهش 
گفت: »ایراد و مساله اساسی که 
الیحه »تامین امنیت زنان در برابر 
خشونت« با آن مواجه است، جرم 
این الیحه است.  انگاری وسیع 

جرم انگاری امری پرتبعات است. از آنجا که جرم انگاری منجر 
به محدود شدن قسمتی از آزادی افراد می شود و بی جهت 
نمی توان بر افراد تکلیف تحمیل کرد؛ لذا این مهم مستلزم 
توجیه و دالیل محکم، متقن و اساسی است. یکی از توجیه 
ها برای جرم انگاری قبح اجتماعی و میزان سرزنش عمومی 
در مقابل فعل و یا ترک آن، است. در صورتی که فعل یا ترک 
فعلی، فاقد این دو جنبه باشد جرم انگاری آن بیهوده به نظر 
می رسد و به طور قطع پس از مدتی قانون مربوط متروکه 
می شود. جرم انگاری باید با لحاظ ابعاد و تبعات فردی و 
اجتماعی آن از جمله مصلحت زیان دیده انجام شود. در مرحله 
جرم انگاری ضمانت اجراهای مختلفی از جمله حبس، شالق، 
جزای نقدی و ... می توان در نظر گرفت؛ اما این امر که پیش 
بینی هر یک از این ضمانت اجراها در جامعه منجر به چه 
تبعات و هزینه هایی خواهد شد مساله¬ ای است که با دقت 

و حساسیت بیشتری باید به آن  نگریست.«
 کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشور 
گفت: »صحبت های رییس جمهور آمریکا برخاسته از وضعیت 
روانی او است. او انسان خودشیفته ای است و فکر می کند هر چه 
می گوید حق، درست و بهترین ایده برای دنیا محسوب می شود. 
البته مخالفان بسیاری در دنیا به خصوص در بین فرهیختگان 
دارد. ترامپ، مخالفان جدی بسیاری در میان کشورهای اروپایی 
و حتی در آمریکا دارد و این نوع برخورد و کالم ترامپ و 
مواضعی که اتخاذ می کند، شان ریاست جمهوری آمریکا را 
پایین آورده است.  در برابر چنین رویدادی، ما سیاست ها و 
راهبردهای خودمان را پیش خواهیم گرفت که همان ایستادگی 
و مقاومت است. فکر نمی کنم آمریکا بخواهد به طور رسمی 

از برجام خارج شود.«
واکنش  در  فعال سیاسی اصالح طلب  تاجزاده،   مصطفی 
راست  به  گردش  درخصوص  تحلیلگران  برخی  ادعای  به 
رویکرد جدید  این  علت  و  انتخابات  از  پس  رییس جمهور 
گفت: »شخصا با این پیش فرض که روحانی چرخش به راست 
داشته، مخالفم و معتقدم رییس جمهوری پس از انتخابات نه تنها 
چرخش به راست نکرده، بلکه اساسا نمی تواند گردش کند.  
علت عدم امکان گردش به راست روحانی روشن است. به 
هر حال ۲۴ میلیون شهروند ایرانی به روحانی رای داده اند. از 
طرفی انتخاب کسانی که در این انتخابات به رییسی رای دادند، 
هرگز روحانی نخواهد بود و هر چقدر هم روحانی گردش 
تاثیری در رای آن ها ندارد. کشور هم اکنون  به راست کند، 
با مشکالت اساسی و مهمی دست به گریبان است. معتقدم 
این مشکالت در کشور بیشتر از آن است که رییس جمهوری 
احساس کند که دیگر نیازی به مردم و رای شهروندان ندارد 
و اتفاقا امروز روحانی بیش از هر زمان دیگری نیازمند مردم 

و حمایت جامعه است.«
 سید محمود علوی ، وزیر اطالعات گفت: »امسال روند تردد 
زائران اربعین تفاوت بسیار محسوسی داشته و در بازدید از 
مرزهای شلمچه، چذابه و مهرانمشاهده کردم حرکت زائران 
پر حجم اما روان است و در آرامش و امنیت بسیار مطلوبی 

جریان دارد.«
 بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه در خصوص اظهارات 
ضد ایرانی سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان گفت: »این 
استعفا و این اقدامی که توسط آقای سعد حریری انجام شد و 
یک کار شگفت انگیز و غیرطبیعی نشان داده می شود فکر می کنم 
یک حرکت حساب شده و یک سناریویی است که در واقع 
می تواند سرآغاز اتفاقات جدیدی در منطقه باشد. من به شدت 
متاسفم از این اظهارات نابه جا، نابخردانه و واهی که ایشان در 
هنگام استعفای خود نسبت به جمهوری اسالمی ایران مطرح 
کردند و فکر می کنم به خوبی خود ایشان هم واقف هستند 
که این اتهامات، اتهامات بی جایی است و کامال غلط است. 
همان طور که آقای میشل عون مطرح کردند رابطه ایران و لبنان 
رابطه بسیار خوبی است و جمهوری اسالمی ایران همواره به 
رای، استقالل و آزادی لبنان احترام گذاشته است و همواره 
خواهان لبنانی  آباد، آزاد و مستقل بوده و خواهد بود.  آنچه 
که ایشان در یک کشور بیگانه علیه جمهوری اسالمی ایران 
مطرح کردند و حتی استعفای خود را در آنجا و در جایی غیر 
از لبنان مطرح کردند نشان می دهد در زمین دیگرانی بازی 
می کنند که برنده آن صهیونیست ها و دولت ایالت متحده 
آمریکا می تواند باشد و این کشورها نهایت بدخواهی خود را 
نسبت به منطقه  و مردم منطقه نشان دادند، این حرکت حرکت 

غیرطبیعی است و باید صبر کرد و علت آن را تحلیل کرد.«
 فاطمه ذوالقدر، نایب رییس فراکسیون زنان مجلس با اشاره 
به جایگاه ضعیف و شکننده »آلودگی هوا« در قانون برنامه ششم 
توسعه، گفت: »اگرچه مجلس مصوباتی در قانون برنامه ششم 
توسعه در این باب داشت اما هیچ یک از آنها الزام آور نیست! 
بلکه این مواد دولت را مجاز به استفاده از مکانیزم ها و ساز و 

کارهایی کرده است که طی قانون 
برنامه این مشکل حل شود. دولت 
طی دو سال ابتدایی قانون برنامه هیچ 
اجباری برای خارج کردن واحدهای 
آالینده از شهرها و استانداردسازی 
و بهبود کیفیت موتور خودروهای 

کارخانجات خودروساز ندارد.«

 محمد علیخانی، عضو شورای اسالمی شهر تهران، ری و 
تجریش با تاکید بر اینکه رای مردم حق الناس است، خطاب 
به شهردار تهران درخصوص انتصابات شهرداری تهران انتقاد 
کرد و گفت: »اخبار نگران کننده ای در برخی از انتصابات در 
شهرداری تهران می شنویم. شهردار تهران در کانال تلگرامی 
خود تاکید کرده اند که مصلحت شهر چیزی فراتر از تعلقات 
جناحی و گرایش های سیاسی است. آقای نجفی مصلحت شهر را 
شهروندانش، همان کسانی که ۴ تا 6 ساعت در صف های طویل 
ایستادند و تغییر رای دادند بهتر از هر کس دیگری تشخیص 
می دهند.  همان کسانی که به ۲1 اصالح طلب با رای بی سابقه 
باالی یک میلیون نفر اعتماد کردند. مردم با این رای باال ۲1 
عضو اصالح طلب را به شورای شهر تهران فرستادند تا مطالبات 
به حق آنها را برآورده کنند. مردم به صورت یکپارچه این لیست 
را برگزیدند و پیام خود را روشن اعالم کردند.  آقای نجفی به 
این رای مردم ظلم نکنید. فرصت نداریم، فرصت سوزی نکنید. 

از جوانان و اصالحات غافل نشوید و مردم را ناامید نکنید.«
 مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران نسبت به 

تغییر کاربری سوله های مدیریت 
بحران به شهرداری تهران هشدار 
داد و گفت: »متاسفانه شاهد هستیم 
که سوله های مدیریت بحران به 
کاربری دیگری تبدیل شده و عمال 
به سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران تحویل داده نشده است. 

بالیای طبیعی و بحران های ناشی از حوادث نیازمند پیشگیری 
و آمادگی برای مدیریت بحران است. تهران بر روی گسل های 
متعدد و فعال ایجاد شده و نیازمند پایگاه های پشتیبانی مدیریت 
بحران مجهز، آماده و در دسترس است که متاسفانه این روزها 
به جای آنکه منتظر خبر تجهیز این پایگاه ها با تجهیزات روزآمد 
و برگزاری مانورهای محلی باشیم می شنویم که این پایگاه ها 
به عنوان فضای اجرای برنامه های تلویزیونی و کاربری های 
غیرمرتبط و غیرمعقول استفاده شده اند که برایشان هر جایی را 

می توان متصور شد به جز پایگاه های مدیریت بحران!«
 سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: »ساختار مقابله با آسیب های 
اجتماعی مشکل دارد و از آن بدتر ، نبود مدیران شجاع که 
قدرت تصمیم گیری باال داشته باشند، است. در حوزه آسیب 
های اجتماعی نمی توانیم با مدیران محتاط حرکت کنیم زیرا 
این مدیران توانایی برنامه جدید را ندارند. وقتی مدیر جدید 
منصوب می شود، قدرت و جسارت تصمیم گیری برای یک 
برنامه کالن را ندارند زیرا نگران هستند میز و جایگاه شان را 
بگیرند. دادن برنامه جدید، یعنی پیدا کردن مشکل زیاد، درگیری 
شدن با روزنامه ها، درگیر شدن با سیستم قضایی و انتظامی 
است.  برنامه هایی که امروز اجرا می شوند، همه برنامه هایی 
هستند که از سالها پیش اجرا می شدند و نتیجه هم نداده اند 
یعنی کارهایی انجام می شود که هیچ تاثیری در حوزه برخورد 
با آسیب های اجتماعی ندارند. به عنوان مثال وقتی می گوییم 
چه کاری انجام داده اید؟ می گویند شورای اجتماعی تبدیل به 
شورای عالی می شود. حتی موضوعاتی که در این شورا مطرح 

می شود توسط هیچ سازمان و نهادی پیگیری نمی شود.«
 محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر تهران نسبت به انتصابات اخیر شهرداری تهران 
گالیه کرد و گفت: »اگر کارشناسان و مدیران الیق اصالح 
طلب در دولت مهرورزان مورد بی مهری قرار گرفت و یا 
اخراج و حتی به اجبار بازنشسته شدند، قرار نیست به بهانه های 
ثانوی  تا اطالع  اینچنینی پشت درهای مدیریت شهر تهران 
بالتکلیف بمانند.شاید ایرادی نداشته باشد که از اصولگرایان 
شایسته و پاکدست موجود در بدنه شهرداری تهران نیز در 
برخی پست های مدیریتی استفاده شود. اما متکی بر خواست 
و اراده مردم انتظار می رود در این دوره وجه قالب انتخاب 
مجموعه  که  چرا  باشد.  طلبان  اصالح  به  مربوط  همکاران 
امانتدار رای اصالح  تهران در دوره جدید  مدیریت شهری 

طلبان است و این واقعی را نمی توان نادیده گرفت.«
 وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 

دقیق  و  کامل  اجرای  عدم  از 
طرح LEZ انتقاد کرد و گفت: 
»نمی دانم چرا جدیت خاصی در 
زمینه اجرای کامل و بی نقص طرح 
LEZ وجود ندارد.هزینه آلودگی 
هوا برای شهر بسیار باال است. 
طبق آمار وزارت بهداشت ساالنه 

مرگ 5۰۰۰ نفر در شهر تهران منتسب به آلودگی هوا است. 
به همین علت هر ساله معادل بودجه شهرداری تهران و معادل 
۲ درصد GDP کشور هزینه مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا 
 LEZ پرداخت می شود این در حالی است که برای اجرای طرح
)طرح محدوده کم آالینده( - که می تواند بخش زیادی از مسئله 
آلودگی هوا را حل کند- حاضر نیستیم هیچ هزینه ای پرداخت 
کنیم البته مقصود از هزینه صرفا هزینه های مالی نیست بلکه 
منظورهزینه های اجتماعی و فشار آوردن به نهادها و دستگاه های 
مختلف است. هزینه هایی باید در رده های مختلف حاکمیتی 

پرداخته شود.«
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران مجموع بدهی های 
شهرداری را 3۰ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: »بخش 
وسیعی از این بدهی ها )حدود 1۷ هزار میلیارد تومان( مربوط 
به بانک هاست که در این بخش، بیشترین بدهی را به بانک 

شهر داریم.«

امروز  بورس  سازمان  مالی  نهادهای  بر  نظارت  مدیریت   
ابالغیه ای صادر و طی آن اعالم کرده که صدور واحدهای 
و موسسات  بانکها  از طریق شعب  سرمایه گذاری صندوقها 

مالی و اعتباری از امروز ممنوع می شود.
 بیش از ۴۰ نماینده مجلس شورای اسالمی طی نامه ای خطاب 
به اسحاق جهانگیری در اعتراض به قیمت خوراک پتروشیمی ها، 
تقاضا کردند مبنای محاسبه نرخ خوراک از صنایع باالدستی 
پتروشیمی تا واحدهای پتروشیمی بین مجتمعی پایین دستی 
بخش خصوصی و دولتی با ارزش مبادله ای صورت گیرد و یا 
در غیر این صورت برای جلوگیری از تبعیض و رانت مضاعف 
برخی واحدها عرضه گاز و مایع پتروشیمی از صنایع باالدست 

و پایین دستی به طور یکسان با نرخ آزاد محاسبه شود.
 حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان 
بورس و اوراق بهادار از تاسیس صندوق ارزی و راه اندازی 
معامالت آتی ارز در آینده ای نزدیک و با همکاری مناسب 
بانک مرکزی خبر داد و گفت: »مباحث ارزی دامنه وسیعی را 
شامل می شود که ابزارهای بازار سرمایه می تواند کمک حال 
باشد. در  ارز  بازار  نوسانات کاذب  زیادی در بحث کاهش 
حوزه ارز چند نکته حائز اهمیت وجود دارد که یک مورد آن 
بحث بسترسازی در حوزه های ارزی است که در این راستا 
ارزی و راه  ارزی، تاسیس صندوق های  اوراق  انتشار  بحث 
اندازی معامالت آتی ارز نیز مطرح هستند.  البته پیش از این 
ایران  ارز در بورس کاالی  آتی  انجام معامالت  نیز موضوع 
مطرح بود که این امر در انتظار اعالم با بانک مرکز ی است.«
 عباس آخوندی،  وزیرراه و شهرسازی گفت: »بازاری که 
دولت در آن دخالت و اقدام به قیمتگذاری کند، امکان رشد 
جدی نخواهد داشت؛ بنابراین باید همه به این اجماع برسند 
که دخالت دولت در نظام قیمتگذاری نه تنها به نفع نیست 
بلکه ضرر آن بیشتر به جامعه خواهد رسید. بخش خصوصی 
به جای پرداختن به درخواست تسهیالت و کمک از دولت بر 
حمایت از ایجاد شرایط رقابتی تاکید کند. اگر دنبال رسیدن به 

حمل و نقل پایدار هستیم، نیازمند 
ایجاد رقابت کامل در همه بخش 
ها هستیم. رقابت کنونی  رقابت 
کاملی نیست. رقابت ناقص ما را 
به اهدافمان نخواهد رساند زیرا 
در سایه رقابت است که امکان 

رشد بوجود خواهد آمد.
 جالل میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: »اگر 
اصل خصوصی سازی و فلسفه آن در مورد شرکت ملی حفاری 
درست پیاده شود، اقدامی مفید بوده و عالی است. در واقع اگر 
فردی پیدا شود که تجربه خوبی داشته، به دولت پول دهد، 
دستگاه ها را خریداری کند و شرکت حفاری را تحویل بگیرد و 
در مناقصه هم شرکت داشته و برنده شود، اقدام خوبی خواهد 
بود. با ورود تکنولوژی جدید امکان ایجاد اشتغال هم فراهم 
خواهد شد اما اگر نصف قیمت به بخش خصوصی که آن 
هم واقعی نیست، واگذار شود، می تواند در کوتاه مدت طی 
یک بده بستان برای طرف مناقصه سود هنگفتی داشته باشد.«

 محسن پورسیدآقایی ، معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران با بیان اینکه کمیته ای برای 
ایمن سازی خط 8 متروی تهران 
»در  گفت:  است،  شده  تشکیل 
حال حاضر کمیته ای متشکل از 
کارشناسان چند دستگاه از جمله 

وزارت راه و شهرسازی و متروی تهران در حال بررسی چگونگی 
تامین ایمنی مترو فرودگاه امام خمینی یا همان متروی خط 8 
هستند.  در این کمیته راه های ایمن سازی خط متروی فرودگاه 
امام بررسی می شود. این خط مشکل فنی ندارد. مشکل این 
خط بحث ایمنی و احتمال برخورد قطار با خودروهایی است 
که از اتوبان خارج و بر روی خط متوقف شده اند. در کمیته 
مشترک مترو و وزارت راه  برای روش ایمن سازی خط باید 
به توافق برسیم و یک راهکار مشترک را برای رفع مشکل این 
خط  اجرایی کنیم.  در حال حاضر یک سرویس موقت در 
این خط در حال انجام است.  در حال بررسی هستیم که چه 
اقدامات تکنولوژیک باید انجام شود که در این مسیر دچار 
سانحه نشویم. احتمال اینکه  خودرویی بر اثر سانحه از اتوبان 
خارج و بر روی خط مترو متوقف شد وجود دارد بنابراین 
باید راهکارهای ایمن سازی در این خط پیاده سازی شود که 

احتمال تصادف قطار با خودرو به حداقل برسد.«
 پویا عالالدینی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران  با بیان این 
که ایجاد اشتغال به مسائل کالن اقتصادی و خصوصا بخش واقعی 
اقتصاد مربوط است، اظهار کرد:» ایجاد شرایط اقتصادی مناسب 
برای رفع معضل بیکاری در جامعه به اقدامات وزارت اقتصاد، 
صنعت و معدن، کشاورزی و حتی بانک مرکزی ارتباط دارد، 
اما وزارت تعاون نیز در این مساله نقش پررنگی دارد و باید 
با ابزارهای که قانون برای آن تعیین کرده است در جهت رفع 
این معضل اقداماتی را انجام دهد. یکی از مهمترین این ابزارها 
وظیفه ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اقتصادی در کشور است.«
 کیومرث کالنتری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
تهران گفت: »برای حفظ کیفیت آب شرب تهران الزم است 
که دامداری سنتی حذف شود و تعداد دام ها در مناطقی که 

تامین کننده آب شرب هستند کاهش یابد.
 پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با پیش بینی اینکه 
رشد اقتصادی مناسبی برای سال 96 محقق می شود، اعالم 
کرد: »انتظار می رود روند رو به بهبود رشد اقتصادی که از 
سال گذشته آغاز شده است، در سال جاری نیز استمرار یابد.« 

 دیوید لینچ جایزه جشنواره فیلم رم 
را گرفت. هواداران او از صبح زود 
مقابل محل حضور او در ایتالیا جمع 
شده بودند تا شاید بتوانند به سخنان 
جشنواره  در  محبوبشان  کارگردان 
گوش کنند.در این رویداد، لینچ از 
طیفی گسترده از اولین فیلم هایش تا 

هنرمندان محبوبش از فرانسیس بیکن و ادوارد کینهولتس تا فیلم های 
محبوبش مثل »هشت ونیم«، »لولیتا« و »سانست بلوار« یاد کرد. او 
پس از صحبت هایش جایزه یک عمر دستاورد هنری را از دست 
پائولو سورنتینو کارگردان ایتالیایی دریافت کرد. او پیش از اهدای 
مراسم جوایز درباره ادامه سریال »تویین پیکز« گفت:»برای جواب 

دادن به این سوال زود است.«
 علی اکبر صفی پور مدیرعامل بنیاد رودکی جزییاتی از بازسازی بخش 
هایی از تاالر وحدت را توضیح داد و گفت:» همه ما قبول داریم که 
مجموعه تاالر وحدت یکی از مهم ترین سالن های تخصصی هنری 
ایران است و همه هنرمندان دوست دارند برنامه هایشان را در این 
تاالر اجرا کنند ولی قطعا این امر شدنی نیست. در حال حاضر هم 
بر اساس درخواست های زیادی که داریم همیشه در تاالر وحدت 
برنامه ای در حال اجرا است. به همین دلیل بازسازی و تعطیلی تاالر 
وحدت به این راحتی نیست و مثال نمی شود شش ماه تاالر را برای 
بازسازی تعطیل کرد. از همین رو ما در حال حاضر مشغول انجام 

بازسازی آن به صورت تدریجی هستیم.«
 به مناسبت بیست و پنجمین هفته کتاب ایران در آبان ماه سال 
1396، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان قصد دارد با 
همکاری ناشران حوزه کتاب کودک و نوجوان برای ترویج و تبلیغ 
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی برای چهارمین بار کتابخانه های مناطق 
کم برخوردار روستایی و شهری را تجهیز کند. ناشرانی که مایل به 
همکاری و اهدای کتاب هستند، روزهای یکشنبه تا چهارشنبه، 1۴ 

تا 1۷ ام آبان ماه با تلفن  88918836 تماس بگیرند.
 دن ویکفیلد نویسنده پرفروش و روزنامه نگاری که یکی از ویراستاران 
کتاب جدید کورت ونه گات نویسنده فقید آمریکایی است، در دو 
نشست جداگانه این کتاب را رونمایی و امضا کرد. این کتاب که 
با عنوان »مجموعه کامل داستان های کورت ونه گات« در بیش از 
هزار صفحه منتشر شده، توسط دن ویکفیلد و جرومی کلینکوویتس 
دستیاران طوالنی مدت ونه گات ویرایش و از ۲6 سپتامبر راهی بازار 
کتاب شده است. یک دهه پس از درگذشت ونه گات، این کتاب 
اولین مجموعه کامل داستان های کوتاه اوست که راهی بازار نشر شده 
است. این مجموعه با مقدمه دیو ایگرز منتشر  شده است. او در این 
مقدمه نوشته:» داستان های اخالقی او به ما می گویند در نحوه انتخاب 

ما برای زندگی، چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است.«

 وینفرد شفر، سرمربی تیم فوتبال استقالل در حاشیه تمرین تیمش 
در گفت وگو با خبرنگاران ایرانی و یک رسانه آلمانی درباره تفاوت 
تیم   ملی فوتبال ایران و آلمان درباره دعوت از بازیکنان جوان به تیم  
 ملی، گفت:» کارلوس کی روش تصمیم گیرنده است و او صالح 
دانسته این بازیکنان را به تیم   ملی دعوت کند. من نمی توانم بگویم 
بقیه بازیکنان بهتر بوده اند. کی روش کارش را بلد است و خودش 
می داند باید چه کار کند. در تعطیالت لیگ هم بازیکنان می توانند 
تمرینات بیشتری داشته باشند.«او همچنین درباره بازگشت چهار 
بازیکنش از تیم   ملی، گفت:» یک مربی زمانی خوشحال می شود که 
بازیکنانش در تیم   ملی بازی کنند. از این که این بازیکنان برگشته اند 
نمی توانم خوشحال باشم. اصال نمی توانیم به کارلوس کی روش 
بگوییم که این بازیکن را باید نگه می داشت. این تصمیم ایشان 
است و هر چه کی روش بگوید همان می شود. امیدوارم در آینده، 
کی روش بازیکنان بیشتری از استقالل به تیم   ملی دعوت کند. در 
چهار هفته ای که من به این تیم آمده ام، بازیکنان شرایط بهتری 

دارند و بیشتر از قبل به تیم   ملی دعوت می شوند.«
از   مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در شرایطی به طور موقت 
مسئولیتش در این باشگاه خداحافطی کرده که حاضر نیست زیر 
بار فشاری برود که وزارت ورزش به او تحمیل کرده است. علی 
اکبر طاهری پیش از عزیمت به سفر کربال با کارمندان باشگاه 
پرسپولیس خداحافظی و به آنها اعالم کرد دیگر پشت صندلی 
مدیرعاملی نمی نشیند. خداحافظی مبهمی که شایعات زیادی را 
پیرامون این باشگاه به راه انداخته است تا پرسپولیس در مقطع 
حساس کنونی با بحران غیرمنتظره ای روبرو شود و گمانه زنی ها 

درباره آینده مدیریت این باشگاه را به اوج برساند.
درباره   ایران  سنگین  فوق  بردار  وزنه  علی حسینی،  سعید   
وضعیت خود در آستانه مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان 
گفت:» در مسابقات قهرمانی جهان می خواهم خودم را ثابت 
کنم چراکه مانند همه ورزشکاران دنبال طالی المپیک هستم 
بنابراین باید در مسابقات قبل از آن خوب ظاهر شوم. بعد از 
رکورد گیری که داشتیم تمرینات سبک تر شد تا بدنمان استراحت 
کند و دو هفته آخر، فشار تمرینات دوباره زیاد می شود تا به 
اوج برسیم. اکنون شرایط بدنی ام خوب است و امیدوارم در 

مسابقات نتیجه خوبی بگیرم.«
 وحید شمسایي، سرمربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی تهران 

با انتقاد شدید از کمیته فوتسال و 
داوری گفت:» امسال نمی خواهند 
شمسایی قهرمان شود.« تیم فوتسال 
تاسیسات دریایی تهران که در پایان 
نیم فصل اول لیگ برتر در رده اول 
قرار گرفته بود، با دو باخت پیاپی 

به رتبه سوم جدول سقوط کرد.


