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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا بهویژه
شهید محمدحسین ذوالفقاری راگرامی میدارد

حقوقی و قضایی

«دادستان تهران» خبر داد:

 ۹۲۵زندانی به کمیسیون
عفو معرفی شدند
دادستان تهران از آزادی  ۲۷۵زندانی خبر داد و گفت۹۲۵ :
زندانی دیگر هم به کمیسیون عفو معرفی شدند و  ۶۸نفر
از محکومان مالی و ردمال و دیه از محل اعتبارات اداره کل
اوقاف استان تهران ،ستاد دیه و خیران با بدهی یک میلیارد
و  ۵۰۰میلیون تومان شناسایی و اقدامات الزم برای آزادی
آنها انجام شد.
علی القاصی مهر به همراه یک تیم  ۱۶۵نفره قضایی متشکل
از معاونان و سرپرستان دادسراهای تهران ،دادستان های
شهرستانهای تابعه تهران و برخی معاونان ،قضات اجرای
احکام و دادیاران ناظر زندان به زندان تهران بزرگ رفتند تا در
دیدار چهره به چهره با زندانیان و بررسی پرونده هایشان ،زمینه
آزادی تعدادی از آنها فراهم کنند ،در این بازدید ،دادستان تهران
و هیات قضایی همراه ،با تک تک زندانیان مالقات چهره به
چهره داشتند و به درخواستها و مشکالت آنها رسیدگی کردند.
القاصی مهر با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری پنج هزار و
 ۳۴۸زندانی از زندانهای استان تهران آزاد شدند ،افزود :در این
بازه زمانی شاهد کمک ۱۳میلیاردی خیران برای آزادی زندانیان
بودهایم ٨٧٥ ،محکوم مالی از جمله محکومان دیه و ردمال
شناسایی و با دادخواست اعسار آنها موافقت شد.
از دیگر دستاوردهای این بازدید میتوان به شناسایی هزار
و  ۶۵۰زندانی برای استفاده از نهادهای ارفاقی اعم از آزادی
مشروط ،تعلیق ،نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه
الکترونیکی ( پابند) اشاره کرد ،دادستان تهران خاطرنشان
کرد ٥٥٠ :نفر از محکومان مالی شناسایی و به واحد صلح و
سازش شوراهای حل اختالف مستقر در زندان که تحت نظارت
دادیاران ناظر است ،معرفی شدند.
وی با بیان اینکه اگر جامعه و بدنه جامعه درست شود زندان
خود به خود درست میشود ،گفت :زندان و محیط زندان
و جمعیت کیفری آن ،معلول کارکردهای اجتماعی است
بنابراین اگر مشکل اشتغال و بیکاری را رفع کنیم ،همچنین
فقر جامعه و مشکالت معیشتی مردم مرتفع شود شاهد
جرم نخواهیم بود.
القاصی مهر افزود :دو جرم مواد مخدر و سرقت اکثریت
زندانیها را شامل میشود .نزدیک به ۹۰درصد کسانی که به
دلیل مواد مخدر یا سرقت روانه زندان می شوند بیکار هستند،
بنابراین اگر مشکل این افراد حل شود ما شاهد این همه
گرفتاری و زندانی نخواهیم بود و اگر فرد شغل داشته باشد
قطعا سر از زندان در نمیآورد.
دادستان عمومی و انقالب تهران اظهار داشت :وقتی فردی
بیکار است ،شغلی و درآمدی ندارد به مشاغل کاذب روی
میآورد و ممکن است در این حالت مرتکب جرایم خشن
و سنگینی هم شود بنابراین اگر زمینه جرایم و آسیبهای
اجتماعی،فقر ،بیکاری و مشکالت اقتصادی از بین برود،
موضوع زندان هم درست میشود .باید تالش کنیم سرمنشأ
درست شود؛ اگر زندانیآزاد و در جامعه رها شود باز هم ممکن
است به زندان بازگردد.
القاصی مهر با بیان اینکه نیاز امروز کشور مساله تولید ،اشتغال
و حمایت از چرخه اقتصادی کشور است تاکید کرد :باید از
همه ظرفیتهای دولت و نهادهای تأثیرگذار برای فعالسازی
واحدهای صنعتی تولیدی ،حمایت از مقوله تولید ،حمایت از
اشتغال استفاده شود و قطعا اگر این مسائل حل شود بسیاری
از مشکالت مرتفع و شاهد آسیبهای اجتماعی نخواهیم بود.

خبر

شهری

راهکاری برای رفع مشکالت کودکان کار و آسیبدیده؛

پرداخنت به کوداکن ،هزینه یا رسمایه گذاری؟

سعید شرفدوست ،معاون حمایتهای اجتماعی
سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای اجماعی
شهرداری تهران در یادداشتی درباره کودک و کودکان
کار بیان داشت :از زمانی که «کودکی» به عنوان دورانی
خاص و ویژه در زندگی هر فرد شناخته میشود ،عمر
چندانی نمیگذرد .درواقع پرداختن به مفهوم کودکی
محصول دوران مدرن است که به دنبال نگاهی نو به
شیوههای تاریخ نویسی و توجه به تودهها و اقشار
مختلف اجتماعی از جمله کودکان نمود پیدا کرده
است .به دنبال همین تغییر نگاه بود که کودکان دیگر
به عنوان بزرگساالنی در قد و قامت کوچکتر در نظر
گرفته نشدند ،بلکه ویژگیهای خاصی برای این دوران
از زندگی انسان در نظر گرفته شد.
اما چرا کودکان نسبت به دیگر گروههای اجتماعی
اهمیت بیشتری پیدا کردهاند ،به طوریکه بسیاری
از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
سرمایهگذاریهای کالنی برای این گروه انجام
میدهند؟ سرمایهگذاری هایی که نه از
جنس هزینهای بلکه از جنس اندوختهای
برای آینده کشورها به شمار میرود.
به نظر میرسد یکی از دالیل اهمیت
پیدا کردن دوران کودکی این باشد که
کودکان نه تنها ارزشمندترین سرمایه
یا سنگ بنای آتی هر کشور شناخته
میشوند ،بلکه میتوان گفت که
آینده مرهون دستان توانمند آنهاست؛
این درحالیست که از نگاهی دیگر
کودکان یکی از آسیبپذیرترین اقشار
جامعه نیز به شمار میآیند.
این موضوع شاید کوچکترین بهانه برای
نامگذاری شانزدهم مهرماه هر سال ،به عنوان
روزی ملی کودک باشد .روزی که در آن از والدین،
اندرکاران حوزه کودکان گرفته تا
مربیان و دست
ِ
رهبران و فعاالن جامعه مدنی و حتی بزرگان مذهبی
فرصت پیدا میکنند تا به این بهانه درباره کودک و
دنیای زیبای آنها بیندیشند و افقهای زیباتری برای
آینده کودکان ترسیم کنند.
نامگذاری این روز همچنین فرصتی است تا نگاه و
فراخوانی همگانی برای اهمیت دادن به کودکان،
به ویژه تربیت و پرورش صحیح آنان باشد؛ چراکه
کودکان برای رشد و بالندگی خود ،نیازهایی دارند که
الزم است از سوی بزرگساالن به درستی و البته در
زمان و مکان صحیح آن فراهم شود.
بدیهیست که رشد یک جامعه نیازمند بستری
مناسب برای یکایک شهروندان آن است و از آنجاییکه
بیشترین و تاثیرگذارترین آموزهها در سنین کودکی

و نوجوانی حاصل میشوند الزم است تا این بستر
از همان دوران نخست زندگی برای افراد فراهم شود.
از سوی دیگر خانواده کوچکترین و قدیمیترین نهاد
اجتماعی است و از آنجاییکه کودک میوه نهال
خانواده است ،مسئول اصلی تربیت این جوانه نو
پا نیز به شمار میرود .والدین مسئول تأمین تمام
نیازهای کودک اعم از مادی و معنوی هستند و به
عنوان مربیان نخستین ،مسئولیت دشواری را نیز
برعهده دارند؛ مسئولیتی که باعث رشد و شکوفایی
اخالقی و اجتماعی کودکان خواهد شد.
آموزهها و تاکیدات مکرر اسالم نیز ارزش خاصی
برای تربیت انسانها از سنین کودکی قائل است و

به والدین سفارش میکند که به تمامی ابعاد وجودی
کودک توجه شود .البته در فرهنگ ایرانیان نیز جایگاه
ویژهای برای مفهوم خانه و اعضای آن در نظر گرفته
شده است ،به طوریکه کودکان در کانون این توجه
قرار گرفتهاند.
ذکر همین چند نکته کافیست تا باور داشته باشیم
اگر فرزندان از همان دوران کودکی ،در محیطی آرام و
امن پرورش پیدا کنند از بسیاری آسیبها و معضالت
اجتماعی ،در امان خواهند ماند .برخی سازمانهای
حامی حقوق کودکان بر این باورند که توسعه فرهنگی
را باید از کودکان آغاز کرد و در این مسیر مفاهیمی

چون احترام به خانواده ،احترام به قوانین ،دوستی
با طبیعت ،مسئولیتپذیری و رفتارهای اجتماعی را
باید در عمل به کودکان آموزش داد.
با این وجود در بسیاری از کشورها عواملی مانند
نابسامانیهای اجتماعی برخی از کودکان و نوجوانان
را به جای حضور در مدرسه ،مجبور به فعالیت
اقتصادی کرده است .کودکانی که شاید بخش
کوچکتر اما عیانتری از آنها را سر چهارراهها در حال
گل فروشی ،فال فروشی و کارهای دیگر مشاهده کرده
باشیم .آسیبی که بدون شک در آینده خطرات دیگری
چون بزهکاری و اعتیاد را برای کودکان رقم خواهد زد.
درواقع این کودکان قربانیان شرایطی هستند که به
دلیل بیسرپرست بودن یا داشتن سرپرستانی بدون
صالحیت کافی برای نگهداری از آنان ،از تحصیل
به عنوان یکی از حقوق اساسی خود محروم شده
و تبدیل به نان آوران بزرگ خانواده خود شدهاند،
این کودکان حاصل شرایط ناهنجاری هستند
که حل معضل آنان نگاه ویژهای را برای
جلوگیری از فاجعهای بزرگ طلب میکند.
با وجود پیچدگیهای فراوان در خصوص
پرداختن به موضوع کودکان آسیبدیده
در سالهای اخیر برخی نهادهای
دولتی و سازمانهای غیردولتی برای
یاری رساندن و حمایت کودکان
کار و کودکان بازمانده از تحصیل و
نیازمند کمر همت بستهاند .همتی
که اگرچه انساندوستانه ،پسندیده و
قابل تقدیر است ،اما مشکالت کودکان
کار و آسیبدیده را به طور ریشهای حل
نمیکند .چر اکه این مشکالت جز با همتی
ملی ،همکاری و رسیدن به نگاهی مشترک
بین دستگاههای متعدد و مسئول حل نخواهد
شد.
به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده که نقطه پایانی بر
دردها و رنجهای کودکان کار به عنوان آینده سازان
این جامعه گذاشت .در این مسیر باید گامهای جدی
برداشته شود و بیش از پیش برای تحقق قوانین
تضمین کننده حقوق کودکان کشور پرداخته شود.
برای این منظور باید ضمن درک دنیای کودکان برای
حل مشکالت آنان مسئوالنه بیندیشیم و بدانیم
آموختن ،بازی کردن ،نشاط و لبخند حق هر کودکی
است و هر یک از ما بعنوان حامیانی برای حمایت،
ترویج و تجلیل از حقوق کودکان مسوول هستیم .به
یاد داشته باشیم که آینده درخشان هر جامعه و ملتی
همچون ایران عزیزمان در گرو شکوفایی استعداد
نسل آینده کشورمان خواهد بود.

کرونا در ایران

تعداد بهبودیافتگانکرونا به  ۵میلیون  ۹هزارو  ۶۷۳تن رسید
روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
اعالم کرد :در شبانه روز گذشته و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۳ ،هزار و  ۲۷۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۸۹۱نفر از آنها بستری
شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون و  ۵۷۲هزار
و  ۹۶۲نفر رسید ،طی  ۲۴ساعت گذشته ۲۷۲ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۱۲۰هزار و  ۱۶۰نفر رسید.
تا کنون  ۵میلیون  ۹هزار و  ۶۷۳نفر از بیماران ،بهبود یافته
و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند ۶ ،هزار و  ۱۶نفر از

بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند ،تا کنون  ۳۲میلیون و
 ۸۷هزار و  ۱۳۵آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام
شده است.
همچنین تا کنون  ۳۷میلیون و  ۷۴۸هزار و  ۷۱۰نفر ُدز اول
واکسن کرونا و  ۱۶میلیون و  ۶۰هزار و  ۹۵۱نفر نیز ُدز دوم را
تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور
به  ۵۳میلیون و  ۸۰۹هزار و ُ ۶۶۱دز رسید ،افراد واجد شرایط
برای تزریق واکسن حتما در سامانه  salamat.gov.irثبت نام
کنند ،در شبانه روز گذشته ،یک میلیون  ۷۶هزار و ُ ۹۵۰دز
واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «سید عباس سجادی»

اجتماعی

 -شهید مدافع سالمت  -راگرامی می دارد

نویسنده

باذن اهلل...
در گرماگرم انقالب وقتی نوجوان  15-14سالهای بوده کنار
دستِ پدر ،انقالبیگری را مشق کرد ،میگفت« :آن روزها
هر کتابی گیر میآوردم میخواندم ،گاهی برای خواندن
یک کتاب ،کتابخانههای چند شهر را میچرخیدم تا پیدا
کنم ».هنوز بیست سالش پر نشده بود که در عملیات
بیتالمقدس علمدار شد .دستی که ساعدش از مچ چنان
کاغذی مچاله شده و چند سانتی از دست سالم کوتاهتر...
«نمی دانم چقدر درست است ،اما به تجربه دریافتهام
که همه رزمندگان دلدادگان به انقالب و وطن هر طور
بوده خودشان را به این عملیات رساندهاند تا سهمی
در آزادسازی خرمشهر داشته باشند ،ما ایمان داریم که
دست خدا با ما بود و خرمشهر آزاد شد»
چند سال بعد در بامداد فیروزهای کربالی  ،4برادرش
در امالرصاص به شهادت میرسدً ،
حکما میدانید که آن
موقع مثل حاالها نبوده که با اسکرول کردن تلفن هوشمند
به کلی از اخبار و اطالعات دست پیدا کنی .حاال عملیات
تمام شد پیکر برادر را در گلزار شهداینور آرام گرفته و دایی
آمده بود ،اما دیر آمده بود...
توی قرآن وقتی حضرت موسی میخواهد برود با فرعون
مذاکره کند میگوید خدایا پشتم را به برادرم گرم کن ..حاال
تو خود حدیث مفصل بخوان از این داغ ...که میواند کمر

خاطره بازی

داستان مشق انقالبیگری؛
ِ

«مرکز آمار ایران» اعالم کرد:

برادری در قامت اباعبداهلل(ع) را خم کند چه برسد به....
جنگ تمام شد و حاال مثل همرزمان دیگرش به زندگی
برگشت و در شهر قم طلبه شد .از اینجا به بعدش درس
بود و تالش علمی ،ماحصل این مجاهدت علمی تاسیس
دانشگاه آزاد اسالمی نور بود .بیگمان توانایی کار تشکیالتی
و هوش هیجانی متعادل در شبکهسازی ،موانست و
مصاحبت اهل اندیشه در این مسیر باعث شکوفایی و
شتاب این رشد بوده .مثال با اینکه اصال اهل شعر نبوده
با احمد عزیزی افشین اعال و افرادی از این دست هم
ارتباطات خوبی داشته است.
یکی از شیرینترین خاطرات روز خواستگاری ما را خود

ایشان رقم زد .جلسهای که خیلی هم طول نکشید .خرمایی
برداشت و افطارش را باز کرد .بحث مهریه شد و گفت« :من
و آقا رضا چون هر دو بسیجی هستیم ،طبیعتا با او همراه
و همسنگریم ،شوهر خواهر شما و آقای خسروی که قراره
پدرخانم شما بشود هر دو پاسدارند و در یک تیم ،اصال توی
جنگ هم همینطوری بودند ،ما بسیجیها میجنگیدیم و
شهید میشدیم و این عزیزان حاشیه امن داشتند و ...این
حرفها مرا یاد خاطرات مراسم ازدواج خواهرم میانداخت
که می گفتند؛ اتفاقا جواد داداش بیشتر هوای آقای داماد را
داشته و این خاطره خیلی کوتاه در مراسم ما نقل شد و یاد
شهید و نام شهید سبز شد که بود البته!

از این خاطره بازیها که بگذریم توجه به این سنت پیامبر و
کمک به سر گرفتن ازدواج جوان ها را نباید فراموش کنیم.
این روزها مطالبی مینویسم و گاهی اختالف نظری داریم
و در آن موضوع در اولین نشست خانوادگی به همراه هم
سن و سالهایمان با او بحثی می کنیم ،اما در مجموع
از مصاحبت با دایی! «که الحق همچون دایی ست» و
پویاییاش همواره لذت برده ام.
جنگ برای دایی حسن و امثال او هنوز کلیشهای و
تکراری نشده ،اصال برای ما دفاع مقدس کلیشه
نیست که در گیومهها گرفتار و اسیر شود .نسل من
مجنون است و عاشقی را از نسل آن ها ،از همین
بچه های جنوبشهر و روستایی یاد گرفته که دست
در شناسنامه خود میبرند تا به نبرد تن و تانک برود و
بسوزد و خاکستر شود و آسمانی شود تا «آقازادهها» دقیقا
با همین وزن بخوانید نام فامیلیشان تغییر نکند.
پیکار کنید و بگذارید دامن کفنتان به جای لکه سیاه
آغشته به خون سرختان باشد( .حضرت امیر)
لحظه وداع با ایشان ،برای حضور در جبهه و عکسی در
محضر شهید مظلوم بهشتی عزیز یادش گرامی...
خداوندا این وصل را هجران مگردان...

اقتصاد

«رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور» مطرح کرد:

مودیان مالیاتی با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی ،ازمزایای متعددی بهرهمند میشوند
کوروش محمدی رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان
امور مالیاتی کشور ،گفت :مودیان مالیاتی با اجرای قانون
پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان ،از مزایای متعددی
بهره مند میشوند .وی ،با بیان این مطلب افزود :براساس
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان ،فعاالن
اقتصادی در سامانه مودیان ثبت نام کرده و هنگام فروش کاال
یا ارایه خدمات از انواع مختلف پایانههای فروشگاهی استفاده
میکنند که این امر ،موجب افزایش شفافیت اقتصادی و
عدالت اجتماعی میشود .وی اضافه کرد :پایانه فروشگاهی
شامل رایانه ،دستگاه کارتخوان بانکی ،درگاه پرداخت
الکترونیکی یا هر وسیله دیگری است که امکان اتصال به
شبکههای الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان
را داشته باشد و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی هم
برخوردار باشد.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور
همچنین گفت :تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مثل
صندوق فروش ،ترازوی دیجیتال ،نرم افزارهای فروش ،نرم
افزارهای کاربردی روی گوشیهای هوشمند و سامانههای
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جامعه

«از جهاد اصغر تا جهاد علمی»
رضا شاعری

روزنامه

فروش یکپارچه ،به شرطی که استانداردهای اعالم شده توسط
مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور را داشته
باشند ،پایانه فروشگاهی محسوب میشوند.
محمدی ،تصریح کرد :قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه
مودیان ،برای مودیانی که در این سامانه ثبت نام کنند ،مزایا،
تسهیالت و جوایز مالیاتی در نظر گرفته که مودیان الزم است
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت مرکز تنظیم مقررات
پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی به نشانی rcp.tax.
 gov.irمراجعه کنند .وی در خصوص مزایای این قانون گفت:
براساس این قانون ،اصل بر صحت اطالعات مودیان است
مگر آنکه خالف آن ثابت شود .همچنین ماموران مالیاتی جز
در مواردی که تخلفی صورت گرفته باشد ،حق ندارند به محل
فعالیت این مودیان مراجعه کنند .عالوه بر این ،مودیانی
که در سامانه مذکور ثبت نام و از پایانه فروشگاهی استفاده
میکنند ،نیازی به پرکردن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
و همچنین ارایه فهرست معامالت فصلی ندارند و اظهارنامه
عملکرد این گروه از مودیان در صورت انطباق با پایگاه
اطالعات مالیاتی ،بدون رسیدگی پذیرفته میشود.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان
مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص جرایم پیش
بینی شده در صورت عدم انجام تکالیف قانونی نیز گفت:
از جمله جرایم پیش بینی شده میتوان به اعمال جرایم
نقدی ،محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی ،نرخ صفر و
مشوقهای قانون مالیاتهای مستقیم و ابطال مجوز فعالیت
واحد متخلف و مسدود شدن درگاهها و پایانههای پرداخت
واحد متخلف اشاره کرد.
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نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۰
به  9/6درصد رسید
مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۰
را منتشر کرده که براساس آن  ۴۱.۱درصد جمعیت  ١٥ساله و
بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند ،یعنی در گروه شاغالن یا
بیکاران قرار گرفتهاند.
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که
این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان٠.٧ )١٣٩٩
درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین  ١٥ساله و بیشتر در این فصل  ٢٣میلیون و
 ٤٠٥هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ١٣٧هزار
نفر کاهش داشته است.
بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد
که در تابستان  ،١٤٠٠بخش خدمات با  ۴۸.۸درصد بیشترین
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است .در مراتب بعدی
بخشهای صنعت با  ۳۳.۸درصد و کشاورزی با  ۱۷.۴درصد
قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان  ١٥تا  ٢٤ساله حاکی از آن است که ۲۵.۷
درصد از فعاالن این گروه سنی در تابستان  ١٤٠٠بیکار بودهاند.
بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد،
این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان )١٣٩٩
 ٢.٦درصد افزایش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی  ١٨تا  ٣٥ساله نیز نشان
میدهد که در تابستان امسال ۱۷.۶ ،درصد از جمعیت فعال
این گروه سنی بیکار بودهاند .این در حالی است که تغییرات
فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به
تابستان ،١٣٩٩به میزان  ٠.٧درصد افزایش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت  ١٥ساله و بیشتر نشان
میدهد که در تابستان امسال ۹.۵ ،درصد جمعیت شاغل ،به
دالیل اقتصادی همچون فصل غیرکاری ،رکود کاری ،پیدا نکردن
کار با ساعت بیشتر وموارد دیگر کمتر از  ٤٤ساعت در هفته
کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند .این در حالی
است که  ٣٦.٥درصد از شاغلین  ١٥ساله و بیشتر ٤٩ ،ساعت
و بیشتر در هفته کار کردهاند.
بررسی دادههای آماری یک میلیون و  ۱۲هزار و  ۲۲۷نفر از
فار غالتحصیالن کشور بیکار هستند و در واقع  ۴۰.۶بیکاران
کشور را فارغ التحصیالن دربر میگیرند که نسبت به تابستان
سال گذشته  ۰.۱درصد کاهش داشته است.
همچنین  ۲۵.۶درصد از فار غالتحصیالن دانشگاهی در تابستان
امسال شاغل بودند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
 ۱.۲درصد رشد داشت ۲۲.۱ .درصد از بیکاران فارغ التحصیل مرد
و  ۴۶.۱درصد را زنان تشکیل میدهد.

اختصاص چهار رام قطار از مبدا
خرمشهر برای زایران اربعین
سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت
راه آهن اعالم کرد :چهار رام قطار فوق العاده عالوه بر قطارهای
روزانه ،از مبدا خرمشهر تا اهواز ،و اهواز تا تهران و مشهد برای
سهولت در جابه جایی زایران اربعین حسینی در نظر گرفته شده
است .وزارت راه و شهرسازی با فراهم کردن امکانات الزم شرایط
را برای تسهیل در روند بازگشت زایران اربعین حسینی از مرز
شلمچه فراهم کرده است.
دو قطار روزانه زایران اربعین و نیز کسانی که نتوانستند به
عراق سفر کنند را از شلمچه تا خرمشهر و از خرمشهر تا اهواز به
رایگان جا به جا می کنند.
توزیع غذای گرم و آب آشامیدنی به صورت رایگان بین زایران
در قطار در دستور کار قرار دارد.
تهیه بلیت برای مسافرانی که از تهران عازم مقصدهای دیگر
هستند نیز توسط راه آهن جمهوری اسالمی برای زایران در
نظر گرفته شده تا آنها بدون مشکل به شهرهای خود بازگردند.
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روزنامه

پنج شنبه  8مهر  -1400شماره 849

کاهش عوارض شدید کرونا با داروی دیابت!
محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا پی بردند داروهای مورد استفاده در درمان چاقی و دیابت نوع  ۲عوارض شدید
کرونا را کاهش میدهند .بررسیها نشان داد بیمارانی که از آگونیستهای  ۱R-GLPیا داروهای دیگر دیابت
در مدت شش ماه قبل از تشخیص ابتالیشان به کرونا استفاده میکردند ٪۳۳ ،کمتر با خطر بستری شدن در
بیمارستان ٪۳۸.۴ ،کمتر با خطر عوارض تنفسی و  ٪۴۲.۱با کاهش خطر مرگ روبرو بودند.

استان ها

کرمان

اصفهان

«وزیربهداشت» خبر داد:

پس از پیگیریهای «سیدناصر موسوی الرگانی نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی»؛

هیچ واکسن فایزری وارد
کشور نشده و نخواهد شد
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با تاکید براینکه
هیچ واکسن فایزری به کشور وارد نشده و نخواهد شد ،ابراز
امیدواری کرد تا یک هفته دیگر تزریق واکسن کرونا به ۶۰
میلیون دز برسد ،بهرام عین اللهی روز چهارشنبه در بازدید از
بیمارستان افضلی پور کرمان ،با بیان اینکه آمار بهبود بیماران
کرونایی بستری در این بیمارستان قابل قبول است گفت:
واکسیناسیون علیه کرونا در این استان بدون وقفه در حال
انجام است.
وزیر بهداشت وضعیت تزریق واکسن کرونا در شهر کرمان را
مطلوب ارزیابی کرد و افزود :در مرکز واکسیناسیون کرمان
بیشتر از نیروهای داوطلب ،مردمی و دانشجو استفاده شده
است ،عیناللهی با اشاره اینکه واکسیناسیون به  ۵۳میلیون
دز در کشور رسیده است تصریح کرد :امیدواریم تا یک هفته
آینده به  ۶۰میلیون دز برسیم.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با اشاره اینکه مردم
عالوه بر انجام واکسیناسیون باید از ماسک استفاده کنند
و پروتکل های بهداشتی را همچنان رعایت کنند گفت:
کشورهایی هم که به طور کامل واکسینه شده اند باز درگیر
ویروس کرونا هستند.
عین اللهی با بیان اینکه با قرنطینه هوشمند بسیاری از
محدودیت ها برداشته می شود افزود :در مکان هایی از قبیل
هواپیما ،اتوبوس ،قطار و هتل ها که مردم به ناچار تجمع
دارند با واکسینه شدن افراد محدودیت ها برداشته می شود.
وی بیان داشت :بیمارستان افضلی پور کرمان از نظر درمانی
یکی از ممتازترین مراکز درمانی کشور است.
وی ضمن قدردانی از کادر درمانی بیمارستان افضلی پور
کرمان خاطرنشان کرد :کادر پزشکی این بیمارستان بدون وقفه
و بیش از یک سال و نیم برای بیماران کرونایی کار می کنند
و خود کادر درمان و خانواده های آنها نیز در این مدت درگیر
این ویروس شده اند.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه آمار
بهبودی بیماران کرونایی در بیمارستان افضلی پور قابل قبول
است بیان داشت :استاندار کرمان برای تامین اکسیژن مورد
نیاز بیماران زحمات زیادی را متقبل شده و اکسیژن را بدون
وقفه تامین کردند و در این شرایط تامین اکسیژن بسیار مهم
است.
وی با بیان اینکه هیچ واکسن فایزری در ایران وارد نشده است
گفت :با توجه به بررسی های اخیر کمیته علمی ،بانوان باردار
میتواند از واکسن سینوفارم استفاده کنند و هیچ واکسن
فایرزی وارد نشده و نخواهد شد.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی عصر امروز چهارشنبه
با حضور در بیمارستان افضلی پور شهر کرمان از این بخش
های مختلف این مرکز درمانی و آموزشی بازدید کرد.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در این بازدید با حضور
در بخش بستری بیماران کرونا و  icuکرونا از بیماران بستری
عیادت کرد ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی عصر روز
گذشته در قالب سفری یک روزه وارد کرمان شد ،حضور بر مزار
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و تجدید میثاق با شهدا از
دیگر برنامه های وی در کرمان است.
پایان بخش سفر وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به
این استان ،برگزاری نشست با اعضای هیات رئیسه دانشگاه
علوم پزشکی کرمان است.

مدیرعامل فوالد مبارکه برکنار شد!

حسین میرزایی نمایندگان انقالبی مجلس شورای اسالمی
به عنوان طراح و رئيس هیئت تحقیق و تفحص از فوالد
مبارکه ،تخلفات عجیبی در دوران مدیریت حمیدرضا
عظیمیان مدیر عامل برکنار شده ،در فوالد مباركه در قالب
اخالل در نظام اقتصادی کشور رخ داده است و پروندههای
آن به دستگاههای امنیتی و نظارتی و قضایی ارسال و
اصغر قلندری
تعدادی نیز پس از تصویب مجلس ارسال میگردد و انتظار
نویسنده و روزنامه نگار
میرود قوه قضاییه بدون فوت وقت و با دقت به این
روز سهشنبه باالخره حمیدرضا عظیمیان پس از حرف و پروندههای متعدد رسیدگی نماید و نتیجه آن را به سمع و
حدیثهای فراوان در دوران مسئولیت خود از مدیریت نظر افکار عمومی برساند.
بر اساس آخرین شنیدههای خبرنگار ما در حال حاضر بیش
عاملی شرکت فوالد مبارکه عزل شد.
بنا بر اظهارات حجتاالسالم سیدناصر موسوی الرگانی و از  ۷۰پرونده در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و
چندین نفر از متهمین نظیر (م.ن) و (ه.ن) با قرارهای وثیقه
سنگین آزاد هستند.
همچنین با تصويب هيئتمديره فوالد مباركه؛ مدیرعامل
جدید شركت فوالد مباركه منصوب شد ،با تصويب هيئت
مديره شركت فوالد مباركه ،دکتر محمدياسر طيبنيا به
عنوان مديرعامل جديد این شرکت منصوب گرديد.
بر اساس آخرین گزارشهای واصله ،با تصويب هيئت
مديره شركت فوالد مباركه ،طی حکمی دکتر محمد ياسر
طيبنيا جوانان انقالبی به عنوان مديرعامل جديد این
شرکت منصوب شد.
از جمله سوابق محمدياسر طيبنيا میتوان به عضویت در

هيئتمديره شركتهای فوالد مباركه ،ذوبآهن اصفهان،
گلگهر سیرجان ،چادرملو و همچنین قائممقام شرکت
ذوبآهن اصفهان ،معاون خريد و معاون امور معادن
شركت فوالد مباركه اشاره کرد.
گفتنی است؛ پیش از این حميدرضا عظيميان از  ۱۴مهر
ماه  ۱۳۹۷به عنوان مديرعامل این شرکت فعالیت داشته
است.
دکتر محمدياسر طيبنيا سابقه  20سال خدمت در صنعت
فوالد داشته و از مدیران خوشنام وجوانان انقالبی این
حوزه به شمار میرود ،حال تنها سئوالی که تا این لحظه در
پرده ابهام باقی مانده است ،اینکه آیا حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل عزل شده ،نیز بازداشت خواهد شد یا خیر؟

لرستان

با حکم «وزیر کشور»؛

زیویاراستاندارلرستان شد
فرشید گلهداری
نویسنده و خبرنگار

پس از بررسی گزینههای تصدی پست استانداری لرستان،
سرانجام با نظر و تصویب هیات دولت ،دکتر فرهاد زیویار
به عنوان اولین استاندار بومی لرستان منصوب شد ،هیات
وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه خود به ریاست

حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی ،به فرهاد زیویار به عنوان
هفدهمین استاندار لرستان رأی اعتماد داد.
زیویار متولد  ،۱۳۴۸اهل خرمآباد و دکتری علوم سیاسی
است که ریاست ستاد سحر دکتر رئیسی در انتخابات
ریاستجمهوری  ۱۴۰۰در کشور را برعهده داشت.
سوابق اجرایی ،مدیریتی استاندار جدید لرستان بدین
شرح است :معاون اداری و مالی پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی  ،۱۳۸۹معاون دفتر هماهنگی
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری  ،۱۳۸۴معاون مرکز بررسیهای
استراتژیک ریاست جمهوری  ،۱۳۸۴-۱۳۸۵مدیر کل امور
سیاسی و امنیتی ریاست جمهوری ،۱۳۸۵-۱۳۸۸

رئیس مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری  ،۱۳۸۹دبیر
کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت  ،۱۳۹۰رئیس
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات  ۱۳۹۲و مدیر
گروه پژوهشی نظریه پردازی انقالب اسالمی از سال.۱۳۹۳
گفتنی است؛ پیش از این سیدموسی خادمی سکان
مدیریت ارشد لرستان را برعهده داشت.

کردستان

«دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کردستان» تاکید کرد :

لزوم برخورد قاطع با ساخت وسازهای غیرمجازدرحریم دریاچه زریوار
محمد جباری در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی
وانقالب شهرستان مریوان اظهار داشت :مقابله با ساخت و
سازهای غیرمجاز صرفا به قلع و قمع محدود نمی شود و
در وهله اول پیشگیری اورژانسی از احداث بناهای غیرمجاز
ضروری است .
با حضور دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کردستان،
رئیس دادگستری شهرستان مریوان ،نماینده مردم
شهرستانهای مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسالمی،
امام جمعه و مسئولین نظامی و انتظامی این شهرستان،
آیین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقالب مریوان
برگزار شد.
در ابتدای این مراسم ،محمد جباری دادستان عمومی و
انقالبمرکزاستانکردستانضمنتسلیترحلتعالمربانی
عالمه حسن زاده آملی به محضر مقام معظم رهبری ،اظهار

داشت :شهرستان مریوان با تقدیم هزاران شهید و جانباز به
انقالب اسالمی نقش ویژه ای در موفقیت کشورمان در جنگ
تحمیلی در مقابل رژیم بعث ایفا نموده است.
وی دریاچه زریبار را نعمت بی بدیل خداوند برای استان
کردستان و شهر مریوان بیان کرد و افزود :رعایت مسائل
زیست محیطی و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در
حریم این دریاچه ضروری است و مدیران شهرستان با نظارت
های دقیق بر جلوگیری از تخریب اکو سیستم این دریاچه
اهتمام جدی ورزند.
جباری در بخش دیگری از سخنان خود نقش دادستان را در
مقابله با مجرمین ،احیای حقوق عامه ،پیشگیری از وقوع
جرم و اجرای عدالت در جامعه را کلیدی توصیف کرد و
تاکید کرد :یکی از توقعات اساسی مردم مریوان وجود امنیت
هست و بنده با قاطعیت اعالم می نمایم که هر کسی که

سالب امنیت مردم باشد نمی تواند از اجرای عدالت فرار کند.
در ادامه این جلسه علیرضا جعفری رئیس دادگستری
شهرستان مریوان از ثبت تمامی پرونده های وارده به
دادگستری مریوان خبر داد و افزود :هم اکنون 3/93درصد
ابالغات در این شهرستان بصورت الکترونیک صادر می
شود.
وی تاکید کرد :از ابتدای دستورالعمل ریاست محترم
دادگستری کل استان کردستان (ابتدای خردادماه سال
جاری) تاکنون بیش از  9هزار و  840پرونده در دادسرای
عمومی و انقالب مریوان توسط قضات رسیدگی شده است
که خوشبختانه آمار عملکرد مثبت  1هزار و  177پرونده
ثبت شده است ،در پایان این آیین از زحمات و تالشهای
دالور علیزاده تقدیر شد و زاهد کریمی به عنوان دادستان
جدید دادسرای عمومی و انقالب مریوان معرفی شد.

فرهنگی

چرا با وجود احتمال ابتال به کرونا باید واکسن بزنیم؟
یک متخصص ایمونولوژی اعالم کرد :واکسن از بروز موارد جدی و بیمارستانی شدن افراد جلوگیری میکند .بدن افراد مختلف با توجه به ژنتیکهای
مختلفپاسخمتفاوتینسبتبهعفونتطبیعیایجادمیکنددرحالیکهباتزریقواکسنپاسخهمگنایجادمیشودوقسمتعمدهجامعهراایمن
میکند ،بر اساس شواهد افرادی که واکسن میزنند میتوانند تا ٪۹۵حفاظت داشته باشند؛ اما افرادی که به صورت طبیعی به عفونت مبتال میشوند تا
حدود  ٪۸۲ایمن میشوند و از طرف دیگر ماندگاری پاسخهای واکسن باالتر از ماندگاری پاسخهای حاصل از ایمنی طبیعی است.

رادیو و تلویزیون

با حکم «رهبر معظم انقالب»؛

«زاالوا» بهترین فیلم
جشنواره آمریکایی شد

آگاهی و معرفت عمومی»« ،هدایت فرهنگی»« ،تقویت
روحیه و احساس هویت ملی و انقالبی»«،پراکندن امیدو
نشاط» و «ترویج سبک زندگی اسالمی -ایرانی» بهعنوان
اولویتهای کاری رسانه ملی در دوره جدید تأکید کردند.
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر پیمان ّ
جبلی دامتوفیقه
با پایان یافتن دورهی مسئولیت پر تالش جناب آقای دکتر
علیعسکری که کوشش خستگیناپذیر و دلسوزانهی آن
مدیر مؤمن و با اخالص را به همراه داشت ،جنابعالی را که
از صالحیت دینی و انقالبی ،و تخصص و تجربهی طوالنی
در مدیریتهای سازمان صداوسیما ،و آگاهی از ماهیت و
عملکرد و وظائف رسانهی ملی برخوردارید ،برای یک دورهی
پنجساله به ریاست آن سازمان منصوب میکنم.
رسانهی ملی ،دانشگاهی برای ارتقاء سطح آگاهی و معرفت

عمومی ،و آوردگاهی برای مقابله با امواج خصمانهی
تحریف و تفتین ،و آسایشگاهی برای بهرهمندی چشم و
دل همگان از جلوههای زیبائی و هنر ،و قرارگاهی برای
پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور است .هدایت
فرهنگی ،تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقالبی،
تروی ِج سبک زندگی اسالمی -ایرانی ،و افزایش همبستگی
ملی ،در شمار اولویتهائی است که باید با ارتقاء سرمایهی
انسانی و رشد کیفی برنامهها و بهرهگیری از ابتکار و با
تالش شبانهروزی به آن دست یابید انشاءاهلل .وظیفهی
خود میدانم که از تالش خستگیناپذیر جناب آقای دکتر
عسکری در مدت مسئولیتشان که ً
حقا در خور تقدیر است،
صمیمانه تشکر کنم و جنابعالی را به بهرهمندی از طرحهای
بلندمدت و ناتمام دورهی ایشان توصیه نمایم .توفیقات
جنابعالی را از خداوند متعال مسألت میکنم.
سیّدعلی خامنهای  ۷ -مهر ۱۴۰۰

سینما و تئاتر

در حکمی از سوی «وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی»؛

محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی ،محمد خزاعی را
به عنوان رییس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری
منصوب کرد ،محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در حکمی ،محمد خزاعی را به عنوان رئیس
سازمان امور سینمایی و سمعی بصری منصوب کرد.
در حکم اسماعیلی خطاب به خزاعی آمده است :با عنایت
به جایگاه ارزشمند هنری و تجارب موفق مدیریتی
جنابعالی در حوزه سینمایی ،و برخورداری از روحیه
انقالبی و مکتبی که دارید ،به موجب این حکم بهعنوان
«معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی و سمعی ،بصری»
منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند قادر متعال ضمن تعامل و
بهرهگیری از ظرفیت صنوف سینما و جامعه ارجمند هنری
و دستگاههای مرتبط در جهت تحکیم ارزشهای اصیل
فرهنگ اسالمی ایرانی قرین توفیق و تأیید باشید .بنابراین
با امعان نظر به اهداف و مأموریتهای سازمان ،شایسته
است نکات زیر مورد اهتمام وافر قرار گیرد:
 .۱برنامهریزی جهت حفظ و انتقال معارف ،ارزشها و
دستاوردهای انقالب اسالمی از طریق آثار سینمایی و
مستند در سطح جهان
 .۲برنامهریزی برای صدور مجوز ،هدایت ،حمایت و نظارت
در خصوص تأسیس و فعالیت کانونها ،انجمنها و
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خبر

پیامنجبیل رییسسازمانصداوسیامشد

با پایان یافتن دوره مسئولیت عل ی عسکری در سازمان
صداوسیما ،مقام معظم رهبری با تشکر از تالش های
خستگیناپذیر ایشان ،در حکمی پیمان جبلی را به ریاست
آن سازمان منصوب و بر مواردی همچون «ارتقاء سطح

روزنامه

مؤسسات و آموزشگاههای سینمایی
 .۳تعیین ضوابط صدور پروانه تولید و نظارت بر اعمال آن
در ساخت آثار سینمایی و سمعی و بصری
 .۴تعیین ضوابط و نظارت بر برگزاری جشنوارههای ملی و
بینالمللی سینمایی و مستند در کشور
 .۵تعیین ضوابط شرایط شرکت در جشنوارههای سینمایی
خارج از کشور
 .۶تعیین ضوابط خرید و پخش آثار سینمایی و مستند
خارجی
 .۷تربیت نسل جوان هنرمند باورمند به کشور و انقالب با
استفاده از ظرفیت آموزشی و حمایتی مؤسسات وابسته
به سازمان مانند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی،
انجمن سینمای جوان ایران و...
 .۸برنامهریزی جهت حمایت از ساخت آثار سینمایی فاخر
مبتنی بر فرهنگ و تاریخ غنی کشور و رخدادهای انقالب
و دفاع مقدس
 .۹حمایت هدفمند از تولیدات سینمایی با استفاده از
ظرفیت بنیاد فارابی ،مرکز گسترش سینمای مستند و
تجربی و انجمن سینمای جوان ایران
 .۱۰تعامل و حمایت از مجموعههای صنفی حوزه سینما
و مجموعههای برگزار کنندۀ جشنوارههای سینمایی در
کشور

 .۱۱افزایش سرانه سالنهای سینمایی در کشور از طریق
تعامل و تفاهم با مجموعههای مرتبط بخش خصوصی
جهت ساخت و نوسازی سالنهای سینمایی
 .۱۲سازماندهی وضعیت نمایش خانگی
انتظار میرود گزارش پیشرفت کارها در هر یک از بندها
ً
مستمرا به اینجانب ارائه شود.
اسماعیلی در پایان این حکم آورده است :مزید توفیق
جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی
و تحقق اهداف دولت مردمی ،ظلّ توجهات حضرت
ولیعصر(عج) و رهبری حکیمانه حضرت آیتاهلل العظمی
امام خامنهای(مدظلهالعالی) از خداوند منان خواستارم».
محمد خزاعی متولد  ۱۳۵۵و از مدیران نام آشنای
فرهنگی ،فارغ التحصیل رشته هنرهای تجسمی و دارای
نشان درجه یک هنری و عضو کمیسیون هنر شورای
عالی انقالب فرهنگی است .از جمله سوابق محمد خزاعی
در عرصه سینما می توان به دبیری جشنواره ملی فیلم
فجر ،جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت و تهیهکنندگی
چندین اثر سینمایی اشاره کرد .وی همچنین دارای
سوابق مسئولیت اجرایی متعدد در حوزه های فرهنگی و
اجتماعی و حوزه مطبوعاتی و رسانه ای است.
پیش از این حسین انتظامی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸
عهده دار این مسئولیت در سازمان سینمایی بود.

جهان سینما

«جیمزباند» منجیگیشه بینالملل میشود
براساس پیشبینیها قسمت جدید مجموعه جاسوسی
جیمز باند با عنوان زمانی برای مردن نیست این آخر
هفته رونق را برای گیشه بینالملل به ارمغان آورده و
دستکم  ۹۰میلیون دالر فروش خواهد کرد .این فیلم
مورد انتظار از روز چهارشنبه ۷ ،مهر در  ۵۰بازار بینالمللی
از جمله انگلیس اکران خواهد شد.
بیست و پنجمین قسمت از مجموعه جیمز باند پیش
از  ۸اکتبر ( ۱۶مهر) که موعد اکران آن در سینماهای
آمریکای شمالی است ،در تاریخ  ۲۹سپتامبر ( ۷مهر) در
کره روی پرده میرود ۳۰ ،سپتامبر ( ۸مهر) در کشورهای
برزیل ،آلمان ،ایتالیا ،هلند و انگلیس اکران میشود و
اول اکتبر ( ۹مهر) در ژاپن ،مکزیک و اسپانیا .زمانی برای
مردن نیست در یک ماه پیش رو در  ۱۵بازار سینمایی
بینالملل از جمله فرانسه ( ۶اکتبر ۱۴ ،مهر) ،روسیه (۷
اکتبر ۱۵ ،مهر) و چین ( ۲۹اکتبر ۷،آبان) نیز اکران خواهد

شد.
میزان استقبال از این فیلم از حالت معمول غیرقابل
پیشبینیتر است؛ فیلمهای جیمز باند معموال
تماشاگران در رده سنی باالتر را به سینما میکشانند،
گروه سنیای که امروزه به دلیل نگرانی از تهدید گونههای
جدید کرونا تمایلی چندانی برای بازگشت به سینماها
ندارد .همزمان محدودیت های کرونایی هنوز در بسیاری
از کشورهای جهان اجرا میشوند و در برخی کشورها از
جمله فرانسه ،ایتالیا و آلمان بلیت خریدن و سینما رفتن
منوط به ارائه گواهی واکسیناسیون است .در کشورهایی
چون کره جنوبی ،ژاپن ،استرالیا و بیشتر کشورهای
آسیای شرقی ،سختگیریهای کرونایی تشدید شدهاند
به این معنا که بیشتر پردیسهای سینمایی تعطیل
هستند و آنها که هنوز باز هستند تنها در بازه زمانی
محدودی مجاز به فعالیت هستند.
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فیلم سینمایی «زاالوا» به کارگردانی ارسالن امیری،
برنده جایزه بهترین فیلم در بخش رقابتی Next Wave
در هجدهمین دوره جشنواره فانتاستیک فست آمریکا
شد ،هجدهمین دوره جشنواره فانتاستیک فست آمریکا
که بزرگترین جشنواره ژانر ایاالت متحده است ،هر ساله
فیلمهایی در ژانرهای وحشت ،فانتزی ،علمی -تخیلی و
اکشن از سراسر جهان ،با هدف تجلیل از فیلمهای ژانر با
داستانهایی نو و چالشبرانگیز ،انتخاب و به دوستداران
سینمای ژانر معرفی میکند.
زاالوا به تهیهکنندگی سمیرا و روحاهلل برادری ،همراه با هشت
فیلم منتخب با ژانرهای متنوع از آمریکا ،انگلستان ،اندونزی،
سوئد ،آفریقای جنوبی ،سنگال ،پرتقال و بلژیک از تاریخ ۲۳
تا  ۳۰سپتامبر ( ۸-۱شهریور) در ایالت تگزاس (شهر آستین)
به نمایش درآمد و سرانجام توسط هیئت داوران بخش Next
 Waveبه عنوان بهترین فیلم شناخته شد و سومین جایزهی
جهانی خود را دریافت کرد.
این فیلم سینمایی با فیلمنامهای از آیدا پناهنده ،تهمینه
بهرام و ارسالن امیری در سال گذشته در روستای شیان
کردستان و خرمرود همدان در  ۴۹جلسه فیلمبرداری شد
و نوید پورفرج ،هدی زینالعابدین پوریا رحیمیسام ،باسط
رضایی ،شاهو رستمی ،فریدون حامدی ،صالح رحیمی
و جمعی دیگر از بازیگران سینما و تئاتر کردستان در آن
همکاری نمودند.
زاالوا نخستین فیلم ارسالن امیری به عنوان کارگردان است که
در سی و ششمین دوره هفته بینالمللی منتقدان فیلم ونیز،
جایزه بزرگ بهترین فیلم و همچنین از فدراسیون بینالمللی
منتقدان فیلم (فیپرشی) جایزه بهترین فیلم از نگاه هیئت
داوران را دریافت کرد.

حضور «قهرمان» در جشنواره
فیلم ُکلن
قهرمان اصغر فرهادی نیز به نمایندگی از سینمای ایران
حضور دارد .این فیلم در نخستین نمایش جهانی خود در
بخش رقابتی جشنواره فیلم «کن» جایزه بزرگ هیات داوران
را از این رویداد سینمایی دریافت کرد و پس از نمایش در
جشنواره تلوراید و دعوت به جشنوارههایی چون جشنواره
فیلم لندن ،زوریخ ،مونت کلر ،بوسان و ویترین پاییزه
جشنواره بینالمللی فیلم میامی ،حاال قرار است در جشنواره
کلن در کنار فیلمهایی چون بندتا ،آنت ،گاو و لئوناردوی
گمشده روی پرده نمایش بدرخشد .قهرمان  ۲۴و  ۲۵اکتبر
( ۲و  ۳آبان) در فیلم پاالست یا کاخ فیلم کلن به نمایش
درخواهد آمد.
در فیلم قهرمان سرنوشت ۱۷ ،سکه طال را کف دست مرد
بدهکاری به نام رحیم میگذارد اما وی پس از پی بردن به آن
که این سکهها برای بازپرداخت بدهی و آزادی از زندان کافی
نیستند تصمیم میگیرد آنها را به صاحب اصلیشان برگرداند.
این اقدام فداکارانه از رحیم در شبکههای اجتماعی یک ستاره
میسازد اما ....
قهرمان با بازی امیر جدیدی ،محسن تنابنده ،فرشته صدر
عرفایی ،سارینا فرهادی و جمعی از بازیگران بومی شیراز
تصویری پرجنب و جوش از شهر شیراز به نمایش میگذارد
و آن را با نقد اجتماعی همراه میکند .فرهادی در این فیلم
ساده ،یک حکایت اخالقی پیچیده را با تعلیقی ملموس تلفیق
میکند.
آنطور که در توضیحات جشنواره کلن درباره قهرمان آمده ،اصغر
فرهادی در این فیلم بار دیگر نشان داد که یکی از قدرترین
انسانگرایانتاریخسینماست.
پروانه نمایش فیلم قهرمان روز  ۶مهر صادر شد ،این فیلم
اواسط پاییز در سینماهای ایران اکران خواهد شد .کمپانی
آمازون نیز قهرمان را از هفتم ژانویه  ۱۷( ۲۰۲۲دی  )۱۴۰۰در
سینماهای آمریکا اکران میکند.
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خبر ورزشی

سوژه

با رای اکثریت «اعضای هیات
مدیره باشگاه استقالل»؛

گر ِه کو ِر انتخابات؛

آجورلو رییس هیات مدیره
باشگاه استقالل شد
«مصطفی آجورلو» با رای اکثریت اعضای هیات مدیره باشگاه
استقالل به عنوان رییس هیات مدیره آبیپوشان انتخاب شد،
یکی از مصوبات هیات مدیره باشگاه استقالل در نشست سه
شنبه انتخاب رییس هیات مدیره بود.
سهشنبه شب و در محل وزارت ورزش و جوانان جلسه هیات
مدیره باشگاه استقالل با حضور اعضای جدید مجمع که شامل
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ،سید حمید
سجادی وزیر ورزش و جوانان و امینحسین رحیمی وزیر
دادگستری ،تشکیل شد.
در این جلسه اعضای جدید هیات مدیره باشگاه یعنی مصطفی
آجورلو ،محمد مومنی ،مجتبی عبدالهی و پرویز مظلومی حضور
داشتند ،در نشست هیات مدیره باشگاه استقالل مصطفی
آجورلو با رای اکثریت مدیران ارشد این باشگاه ،به عنوان رییس
هیات مدیره انتخاب شد.

مراسم امسال آذرماه برگزار میشود؛

توپ طال از کرونا جان سالم
بهدر برد!

براساس اعالم نشریه فرانس فوتبال ،مراسم توپ طالی
امسال  ۲۹نوامبر ( ۲۰۲۱هشتم آذرماه  )۱۴۰۰برگزار خواهد شد،
فرانس فوتبال که بانی برگزاری این مراسم و اهدای توپ طال
به بهترین بازیکن سال است ،اعالم کرد که نامزدهای توپ
طالی امسال هشتم اکتبر  ۱۶( ۲۰۲۱مهرماه  )۱۴۰۰معرفی شده
و مراسم برای اعالم برندگان نیز  ۲۹نوامبر در سالن تئاتر «تئاتر
دو شاتله» برگزار خواهد شد.
مراسم توپ طالی سال گذشته بهدلیل شیوع ویروس کرونا و
محدودیتهای اعمال شده ،حتی به طور مجازی برگزار نشد و
توپ طال به کسی تعلق نگرفت.
امسال در شصتوپنجمین دوره از مراسم توپ طال ،جوایز در دو
بخش زنان مردان ،جایزه یاشین(بهترین دروازهبان) و همچنین
جایزه کوپا(بهترین بازیکن زیر  ۲۱سال) به برندگان اهدا خواهد
شد ،در حال حاضر «لیونل مسی»  ۶و «کریستیانو رونالدو» پنج
بار توپ طال را به خان ه بردهاند.

«مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال» خبر داد:

صدور رای پرونده ویلتموس باز
هم به تعویق افتاد

مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال از تعویق یک ماهه رای
پرونده شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران خبر داد،
در شرایطی که قرار بود رای پرونده مارک ویلموتس روز نهم
مهرماه اعالم شود صدور این رای برای ششمین بار متوالی
به تعویق افتاد.
دادگاه عالی ورزش با ارسال نامه به فدراسیون فوتبال اعالم
کرد که خواستار بررسی مجدد پرونده شده و دیوان نیز با این
موضوع موافقت کرده است ،غالمرضا رفیعی گفت :این پرونده
آنقدر ابعاد مختلف دارد که سنگین ترین پرونده ورزشی تاریخ
دیوان حکمیت ورزش و یک واقعیت است ،به نظرم این یکی
از پیچیده ترین و سنگین ترین پرونده های تاریخ دادگاه
 CASاز زمان تشکیل این دادگاه و نشاندهنده اهمیت پرونده
است .البته باید امیدوار باشیم که حقانیت فدراسیون روشن و
دادخوماهی ما به نتیجه برسد ،وی تاکید کرد:صدور رای این
پرونده تا  7آبان ( 29اکتبر) تمدید شده است.

ورزشی

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «رحیم جدی»

رسشاخ وزارت ورزش و کمیتهمیل المپیک!؟
محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

قبال در رابطه با کوهی از مشکالت فرا روی وزیر جدید
ورزش سخن به میان آورده بودیم و همچنان بر این
عقیدهایم که دکتر سجادی باید کارهای بر زمین مانده
بسیاری را انجام دهد ،با این اوصاف به نظر میرسد
برخی چوب الی چرخ گذاشتنها و ارائه اطالعات به
مجامع برونمرزی ورزش ،صدای وزیر ورزش را نیز در
آورده و او اینبار با صدای رسا اعالم کرده از چنین
اقداماتی بیم به دل راه نخواهد داد.
دستور ثبتنام و انجام کارهای مقدماتی جهت
برگزاری انتخابات  ۷فدراسیون نشان از عزم وزارت
ورزش برای انتخابات کمیتهملی المپیک دارد.
این درحالی است که اخیرا شایعاتی بر سر زبانها
افتاده بود که شاید انتخابات کمیتهملی المپیک
یک سال به تعویق افتد.
شایعهپردازان این تعویق را ناشی از پارهای مشکالت
از جمله نبود اراده الزم جهت برگزاری انتخابات ۱۱
فدراسیون و در پیش بودن بازیهای آسیایی عنوان
کردند اما همانطور که ذکر شد ،سجادی به یکباره
پروسه برگزاری انتخابات  ۷فدراسیون را رقم زد
و احتماال چند فدراسیون باقیمانده نیز ،بزودی در
دستور کار قرار خواهند گرفت .بحث ابطال انتخابات
فدراسیونهای بدنسازی و باستانی از سوی دیوان
عدالتاداری نیز سرجای خود هست ،هر چند وزارت
ورزش در این باره حرف دارد و باید دید حکم نهایی
چگونه رقم خواهد خورد.
فدراسیونهای اسکیت ،تیراندازی و ژیمناستیک
که دوره ریاست آنها مدتها قبل پایان یافته و
کاندیداهای ریاست نیز ثبت نام کرده بودند ،باید
مجددا پروسه ثبت نام را طی کنند ،به نظر میرسد

از این جمع اسکیت و تیراندازی نیز طبق معمول
سروسامان خواهند گرفت اما حکایت ژیمناستیک
به صورتی دیگر است و مسئولین این فدراسیون با
استدالل اینکه اساسنامه مستقل دارند همچنان رودر
روی دستگاه ورزش ایستادهاند.
دوره ریاست اینچه درگاهی  ۱۹تیر به پایان رسیده و
او قریب به  ۳ماه بدون حکم همچنان فدراسیون را
در اختیار گرفته است ،بهترین راه آن بود تا وی مسند
فدراسیون را ترک گفته و امکان برگزاری انتخابات
را فراهم سازد اما اینچه درگاهی به این استناد که

جمعی از اعضای مجمع خواهان ادامه ریاست وی
هستند همچنان بر کرسی ریاست تکیه داده است.
خوب است آن عده ای که پس از گذشت حدود سه ماه
از پایان دوره ریاست وی همچنان از فردی که قانونا
مسئولیتی در فدراسیون ندارد حمایت می کنند به
این پرسش ساده پاسخ دهند که ،مگر اساسنامه جدید
فدراسیونها ابالغ نشده است و مگر این اساسنامه
تاییدیه شورای نگهبان و هیات وزیران را ندارد؟ اگر
چنین است ،پس چرا همچنان از اساسنامه مشکوک
ژیمناستیک که عدهای از اعضای وقت مجمع ،منکر

رویت و تایید آن هستند دفاع میکنند؟
واقعیت این است که عدهای تصور میکنند موضع
ناهماهنگ اینچه درگاهی از سوی مسئولین کمیته
المپیک تقویت میشود و همین امر را یکی از دالیل
اختالف بین دو نهاد قدرتمند ورزش می دانند .امری
که نمی توان صحت آن را تایید کرد اما همین اندازه
باید گفت ،هر اندازه اختالف افکنی و چند دستگی
در ورزش افزایش پیدا کند ،دود آن به چشم همه
خواهد رفت.
موضع مسئولین در خصوص دادن اطالعات غلط
فدراسیونها به خارج از کشور کامال روشن است و
باید این موضوع در رابطه با ژیمناستیک نیز روشن
شود ،که چه کسانی در همپیمانی با خارجیها ضمن
علم کردن اساسنامه اختصاصی ،سعی دارند منافع
ملی را مورد خدشه قرار دهند؟ عدهای که حاضرند
ورزش کشور را در جهت خواست یک نفر به مخاطره
اندازند.
قرار بود رییس کمیتهملی المپیک طی سفر
به ژاپن مشکل برگزاری انتخابات فدراسیون
ژیمناستیک را مرتفع کند .در همین راستا دیداری
بین صالحی امیری و شخص واتانابه رییس ژاپنی
فدراسیون جهانی انجام شد ،اما با وجود مثبت
اعالم شدن نتیجه این مالقات هیچگاه در این رابطه
روشنگری صورت نگرفت ،به نظر می رسد عدهای با
ارائه اطالعات غلط به مسئولین داخلی و خارجی
عمدا بحث احتمال تعلیق فدراسیون یاد شده را پیش
میکشند تا به اهداف مورد نظر برسند.
حاصل کالم اینکه هنوز نمیتوان در رابطه با سرشاخ
شدن دو ارگان ورزش نظر قطعی داد ،اما میتوان بر
این عقیده پای فشرد که کمتر از  ۴ماه دیگر باید
انتخابات کمیتهملی المپیک برگزار خواهد شد ،بدیهی
است صالحی امیری به عنوان کاندیدای قدرتمند
در صحنه حضور داشته باشد .چه بسا دولت نیز از
نامزد مورد نظر خود حمایت کند ،در چنین شرایطی
نمیتوان منکر رقابت بین وزارت ورزش و کمیته ملی
المپیک شد به شرطی که پیش بینی ما درست از
آب در آید.

حاصل کالم اینکه هنوز نمیتوان در رابطه با سرشاخ شدن دو ارگان ورزش نظر قطعی داد ،اما میتوان بر این
عقیده پای فشردکهکمتراز ۴ماه دیگرباید انتخاباتکمیتهملی المپیک برگزارخواهد شد ،بدیهی است صالحی امیری به
عنوانکاندیدای قدرتمند درصحنه حضورداشته باشد .چه بسا دولت نیزازنامزد مورد نظرخود حمایتکند ،درچنین شرایطی
نمیتوان منکررقابت بین وزارت ورزش وکمیته ملی المپیک شد به شرطیکه پیش بینی ما درست ازآب درآید.
درحاشیه

یک خبر تلخ؛

ستاره سابق پرسپولیس چادرنشین شد
مدافع سابق پرسپولیس این روزها شرایط عجیب مالی
و اسکان را تجربه میکند و در آخرین تصویری که از وی
منتشر شده ،به این موضوع پرداخته است.
منوچهر شفقتیان ،مدافع سابق پرسپولیس که سابقه
چند بازی در تیم ملی را نیز در کارنامه دارد ،طی سالیان
اخیر با مشکالت بزرگ مالی دست و پنجه نرم میکند و
اخباری در این زمینه به دفعات منتشر شده بود.
از شفقتیان پیش از این اعتصاب غذا و همچنین
دوختن لبانش تصاویری منتشر شده بود تا مشخص
کند او بعد از پایان دوران فوتبالی شرایط سختی را در این
زمینه دنبال میکند ،اکنون در تازهترین تصویری که این

پیشکسوت فوتبال از خود منتشر کرده ،از چادرنشینیاش
خبر داده و درخواست کمک خود را به این شکل نشان
داده است.
گفتنی است؛ این برای چندمین بار است که نداری و
درماندگیاش را به گوش مدیران پرسپولیس میرساند
ن سالها هیچکدام از این صداهابه گوش
اما در تمام ای 
آنها نرسیده است! شفقتیان از منزلی که زندگی میکرد
رانده شده است ،چارهای جز خانه به دوشی نداشته و
این روزها در چادر زندگی میکند .سرگذشت پیشکسوتی
که روزگاری در مستطیل سبز باال و پایین میپرید و
تماشاگران را به وجد میآورد عذاب آور است.

ورزشی

طارمی نامزد بهترین لژیونر آسیایی هفته شد
ستاره ایرانی تیم پورتو به دلیل درخشش مقابل ژیل ویسنته در لیگ
پرتغال از سوی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان نامزد کسب
عنوانبهترینلژیونرآسیاییهفتهانتخابشد.

حمله داورزنی به «دوستان» منتقد؛

دروصف اوضاع نابسامان تیمملی فوتسال؛

یبهمهچزی

دبیر تحریریه

شاگردان محمد ناظمالشریعه در تیمملی فوتسال
ایران ،خیلی زودتر از آن چیزی که گمان میکردیم از
جامجهانی لیتوانی بار سفر بستند و راهی تهران شدند.
بدون شک ،باتوجه به اتفاقات مرحلهگروهی
جامجهانی ،با شکست در برابر آرژانتین و دوم شدن
در گروه ،به عقیده اغلب کارشناسان ،راه تیمملی
برای رسیدن به نیمهنهایی رقابتها ،مسیری سبز
بود و الاقل تکرار موفقیتهای تیمملی فوتسال در
جامجهانی گذشته ،میسر به نظر میرسید.
اما برخالف تمامی اظهارنظرها و پیشبینیهای
موجود ،تیمملی فوتسال در دیدار اول خود در مرحله
حذفی به سختی از سد تیمملی ازبکستان گذشت و به
دشوارترین حالت ممکن ،راهی مرحله یکچهارم نهایی
این رقابتها شد تا نگرانیها نسبت به آینده تیمملی
در ادامه جامجهانی بیشتر شود ،اما شوربختانه اوضاع
در این مرحله هم برای تیمملیمان خوب پیش نرفت
ی ایران حکم یک
و جدال با قزاقستان ،برای تیممل 
پایان تلخ را گرفت ،تا برخالف آنچه گمان میکردیم،
ِ
فوتسالیستهای ایرانی ،خیلی زود با جامجهانی وداع
کنند.
اما این ناکامی بزرگ تیمملی فوتسال در جامجهانی،
میتواند دالیل متعددی داشته باشد ،اما پیش از
هر چیز ،باید این پرسش را مطرح کنیم که؛ «برای
تیمملی فوتسال چه کردهایم که انتظار موفقیت
داریم!؟» یقینا اگر ناظمالشریعه و شاگردانش موفق
به تکرار سعادتهای جامجهانی پیشین میشدند،
باید به پای غیرت ایرانیشان مینوشتیم ،وگرنه
رقابتهایی به سطح جامجهانی نیازمند برنامههای
مدونتری است ،نه اینکه تیمملی در اوج حاشیه با
ضعیفترین تدارک ،راهی چنین رقابتی شود!
به هر جهت ،تیمملی فوتسال ایران ،با میانگین
سنی  ۳۲سال به لیتوانی رسید و  ۹بازیکن از
لیست  ۱۶نفره تیمملی ،از جامجهانی گذشته همراه
تیمملی شده بودند! در حقیقت تیمملی ما پس از
موفقیت در دوره گذشته جامجهانی ،به جای تغییر
نسل اصولی و گرایش به جوانگرایی برای استمرار
موفقیتهای گذشته ،دست به تغییراتِ مثبت نزد،
تا در جامجهانی لیتوانی ،جوانترین بازیکن تیمملی
ما ۲۶ ،سال سن داشته باشد و عمال نیروی جوانی
و انگیزه خاصی در تیمملی دیده نشود ،همانطور که
اغلب گلهای دریافتی ما در این جام ،در نیمههای
دوم دیدارهایمان بود ،که به اذعان کارشناسان این
رشته ،این نکته نشان از ضعف بدنی خستگی تیمِ
پیر ایران در رقابتهایی به اهمیت جامجهانی است!
در وهله اول ،فدراسیون فوتبال سالیان مدیدی است،
در رشته فوتسال هیچ سرمایهگذاری نکرده است و
امیدوار به نبوغ نسل طالیی تیمملی فوتسالمان
بوده است ،همچنین با برخی از سیاستهای سوء
خود در اوقات اخیر ،حواشی متعددی برای این
رشته بوجود آورد و نقش شهابالدین عزیزی خادم و
مهرداد سراجی در این ناکامی ،یقینا بسیار موثر است،
گرچه عالوهبر فقدان یک برنامه مدون برای فعالیت
ی در
مستمر در ردههای پایه و پروسههای استعدادیاب 
سراسر کشور در این رشته ،فدراسیون فوتبال ،در اوج

وقتی منتقدان سهم خواه شدند!

ناکامی بزرگ تیمملی فوتسال در جامجهانی ،میتواند دالیل متعددی
داشته باشد ،اما پیش از هر چیز ،باید این پرسش را مطرح کنیم که؛
«برای تیمملی فوتسال چه کردهایم که انتظار موفقیت داریم!؟» یقینا اگر
ناظمالشریعه و شاگردانش موفق به تکرار سعادتهای جامجهانی پیشین
میشدند ،باید به پای غیرت ایرانیشان مینوشتیم ،وگرنه رقابتهایی به
سطح جامجهانی نیازمند برنامههای مدونتری است ،نه اینکه تیمملی در
اوج حاشیه با ضعیفترین تدارک ،راهی چنین رقابتی شود!

سوءمدیریت خود ،حتی تدراک مطلوبی را هم برای
شرکت تیمملی فوتسال در جامجهانی لیتوانی ندیده
بود ،تا تمام دوران آمادهسازی تیمملی برای باالترین
سطح رقابتهای این رشته ،به شرکت در دو تورنمنت
درجه چندم تایلند و بالروس ختم شود.
موارد مذکور ،عمده دالیلی بود که از تیمملی فوتسال
ایران در جامجهانی ،یک ناکام بزرگ ساخت ،از لفظ
یو
ناکام بزرگ استفاده میکنیم ،چراکه به توانای 
ظرفیت فوتسال ایران اعتماد داریم ،پتانسیلی که
حداقل در دوره گذشته همبن رقابتها ،تواناییهای
فوتسال ایران را به رخ جهانیان کشید!
اما در این عدم موفقیت ،که از آخرین دوره جامجهانی
برای نسل طالیی فوتسال ایران،
یک خاطرهتلخ ساخت،
همانطور که گفتیم،
هم
میتوان
مدیریت فوتبال
کشور را مقصر
دانست و هم
کادرفنی تیمملی
را! اما عالوه بر
تمام نقدهایی که
به رویکرد منفی
فدراسیون
به
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درحاشیه

داستان جلد

محمدرضا ولی زاده

روزنامه

رشته فوتسال وارد است و فدراسیون باید پاسخگوی
عملکردش در این رشته باشد ،بدون شک کادرفنی
تیمملی هم از مقصران اصلی این ناکامی بزرگ
هستند.
محمد ناظمالشریعه یکی از مربیان موفق ،بزرگ و بنام
تاریخ فوتسال کشور است ،با نگاه کارشناسی به عملکرد
ناظمالشریعه در  ۶سال حضور او در تیمملی ،به این
نکته بسیار مهم پی خواهیم برد ،که فوتسال ما در زمان
حضور ناظمالشریعه نتایج مطلوبی را کسب کرده است.
ناظمالشریعه در قامت سرمربی تیمملی ،به عناوین
قهرمانی در آسیا ،سومی در جهان ،قهرمانی در
تورنمنتهای مختلف و حضور در جمع هشت تیم
برتر جهان رسید و با رکورد دو بار حضور پیاپی در جام
جهانی ،یک کارنامه موفق را در تیمملی داراست.
اما با تمام موارد فوق ،در جامجهانی لیتوانی ،تیمملی
نمایشهای یکنواختی داشت و در خط دفاعی بسیار
متزلزل بود ،بدون توجه جوانگرایی و با یک لیست
پرابهام با چند بازیکنی که هیچ نقشی در تیمملی
نداشتند راهی این رقابتها شد ،همچنین وقتی در هر
دو بازی با ازبکستان و قزاقستان با اختالف خوب از
رقیب جلو افتادیم و هیچوقت ،پلن مناسبی برای حفظ
یا بهبودی نتیجه نداشتیم ،این موارد بدین معناست
که ،تیمملی با کولهباری از مشکالت تاکتیکی در جمع
هشت تیم قرار گرفته است و در حقیقت ،این موضوع
واقعیتی غیرقابل کتمان است.
به هر جهت ،طبق اخبار موثق موجود ،کادرفنی
تیمملی فوتسال در آینده نزدیک دچار
تغییر و تحوالت گستردهای خواهند شد،
گویا فدراسیون فوتبال ،در حالی که پیش
از جام جهانی قرارداد محمد ناظمالشریعه
یک سال دیگر تمدید کرده بود ،دیگر قصد
ادامه همکاری با او را ندارد و طبق شنیدهها،
فدراسیون فوتسال همچنان تمایلی به
استفاده از مربی خارجی دیگری نخواهد داشت
و جانشین ناظمالشریعه نیز یک مربی داخلی
خواهد بود.
گویادرحالحاضرجدیترینگزینهفدراسیونفوتبال
برای هدایت تیمملی فوتسال« ،حمید بیغم»
است ،سرمربی تیم مس سونگون که سابقه
قهرمانی با این تیم را در لیگبرتر و رقابتهای
آسیایی در کارنامه دارد ،حال باید منتظر ماند و
دید ،آینده نیمکت تیمملی فوتسال چه خواهد
شد .باری؛ با هر اتفاقی که برای نیمکت تیمملی
ایران رخ دهد ،در فاصله یک سال تا رقابتهای
قهرمانی آسیا ،باید با بهرهگیری از اشتباهات
گذشته ،از همین حاال به فکر یک برنامهریزی
برای آمادهسازی تیمملی بود ،گرچه در یک
چشم به هم زدنی ،جام جهانی بعدی نیز
فرا خواهد رسید ،پس لطفا در فوتسال به
دنبال سازنندگی باشید!

محمدرضا داورزنی درباره انتقادات مطرح شده علیه خودش
توسط کارشناسانی چون نادی و ترکاشوند اظهار داشت :رفقا
دشمن نشدهاند .درد این دوستان والیبال نیست و آنها درد
خودشان را دارند .از هر انسان منصفی درباره عملکرد والیبال
کشور سوال کنید ،میگوید نمره والیبال باالی  15است .این
دوستان اگر کارنامه درخشانی از خود ارائه کنند ،مخلص آنها
هم هستیم .این دوستان درد خودشان را دارند که سرمربی
تیم ملی ،رئیس یا دبیر فدراسیون نیستند.
وی با بیان اینکه ایران طی  10سال به چهار قهرمانی آسیا
رسیده که بیسابقه بوده است ،خاطرنشان کرد :آنها پیش
از این رویای شکست ژاپن و کرهجنوبی را داشتند ،اما حاال
مدعی شدهاند داورزنی عملکردی ضعیف داشته است.
صحبت از استعفا میکنند ،چون این دوستان میخواهند
در فدراسیون سهم داشته باشند .ما در فدراسیونها مجمع
داریم که توسط دستگاههای نظارتی نظارت میشود.
دوستان با هم در ارتباط هستند و میگویند فالن مطلب
منتشر شود 14 .تیم لیگ برتری و  38تیم دسته اولی به
این دوستان اعتماد نکرده تا تیم خود را دست آنها بسپارد.
رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه نمیخواهد خاطر
اهالی والیبال را مخدوش کند ،تصریح کرد :مقام معظم
رهبری در سالهای گذشته ،قهرمانیهای والیبال را تبریک
گفتند و فدراسیون والیبال در برخی سالها ،فدراسیون
نمونه سال شده است .دو بار به مقام قهرمانی جهان در رده
نوجوانان و به یک قهرمانی جوانان جهان رسیدیم که این
دوستان در خواب هم نمیدیدند .چهار بار قهرمان آسیا و
دو بار قهرمان بازیهای آسیایی شدیم .یک بار به المپیک
رسیدیم که این دوستان فکر آن را هم نمیکردند.
داورزنی در ادامه انتقادات شدید خود از منتقدان خود
بیان کرد :میگویند نمره  6به والیبال میدهند .آنها یا در
انتخابات رأی نیاوردند ،یا رد صالحیت شدهاند که چنین
صحبتهایی میکنند .چه جریان قدرتی؟ تصمیمگیری در
فدراسیون والیبال فردی نیست و ما شورای مشورتی و ...
داریم .انتخاب افراد در فرآیند منطقی انجام میشود که به
این افراد که ادعا دارند ،نمره قبولی نمیدهد .دوستانی که
ادعای توانایی دارند ،باید این توان را جای دیگر ثابت کرده
باشند.
«برخی از این افراد کجای والیبال بودهاند؟» ،وی که با برنامه
«آفساید» رادیو جوان گفتوگو میکرد ،ضمن بیان این
جمله خاطرنشان کرد :بعضی از این افراد پس از خداحافظی
از والیبال به دنبال کاسبی خودشان بودهاند .یک نفر برای
ریاست فدراسیون برنامه دارد و در انتخابات شرکت میکند.
یا رأی میآورد یا انتخاب نمیشود .دلیلی ندارد خودش را به
هر آب و آتشی بزند و پروندهسازی کند .مردم آمار والیبال
را در ردههای مختلف میبینند و این رشته ،بهترین عملکرد
رشتههای تیمی را داشته است.
رئیس فدراسیون والیبال در پاسخ به این پرسش که آیا
ً
قطعا
همچنان حامی مربی ایرانی است یا خیر ،گفت:
همینگونه است .تیم ملی در ژاپن قهرمان آسیا شد ،اما
دوستان اینقدر بیمنطق بودند که بهخاطر اینکه در والیبال
نیستند ،به این رشته حمله کردند .ما دست منتقدان دلسوز
را میبوسیم و حاضریم در فدراسیون در خدمت آنها باشیم.
آنها حق ندارند به والیبال و ارکان آن حمله کنند و وارد حریم
شخصی افراد شوند تا رئیس فدراسیون را بزنند.
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رقیب یزدانی باز هم کری خواند؛

 AFCمخالف  VARمدنظر ایران

تیلور :بیصبرانه منتظر
مسابقات هستم

مسابقات جهانی کشتی آزاد از روز شنبه در اسلو نروژ آغاز
می شود که آزادکاران کشورمان در نخستین روز در  ۴وزن
روی تشک میروند ،حسن یزدانی دارنده مدال طالی جهان و
المپیک نیز در روز نخست مبارزه خواهد کرد که دیوید تیلور
حریف احتمالی او در فینال خواهد بود.
تیلور با توجه به تمریناتی که در این مدت داشته ،در صفحه
شخصی خود نوشت :بعد از تمرین من در مورد کارهایی که
خوب انجام دادم و مهمتر از همه چیزهایی که میتواند عملکرد
مرا بهبود ببخشد فکر میکنم .ایجاد تغییرات بسیار مفید است.
وی ادامه داد :در زمان رقابت چیزهای کوچکی هستند که
میتوانند تفاوت بزرگی ایجاد کنند .من بی صبرانه منتظر
قهرمانی جهان در  ۳روز آینده هستم و خودم را برابر بهترینها
محک میزنم .من روزهای شنبه و یکشنبه رقابت خواهم کرد.

کالدرون دردسرساز؛
ِ

پروندهسرمربیپیشینپرسپولیس
زیر ذرهبین وزارت ورزش
با حکم دادگاه عالی ورزش ملزم به پرداخت طلب  ۵۸۰هزار
دالری به گابریل کالدرون و  ۹۵هزار دالری به خواکین دستیار
وی همراه سود پنج درصد سالیانه شد.
با این حال باشگاه پرسپولیس به دلیل عدم بودجه الزم برای
پرداخت این مبلغ از هجدهم شهریورماه با محرومیت از سوی
فیفا برای حضور در نقل و انتقاالت روبرو شد ،همین امر باعث
شد تا باشگاه پرسپولیس پس از استعفای جعفر سمیعی و
روی کار آمدن مجید صدری با فشار هواداران نسبت به پرداخت
این رقم روبرو شود .مبلغی سنگین که باشگاه پرسپولیس در
حال حاضر قادر به پرداخت آن نیست تا سرخها همچنان در
محرومیت نقل و انتقاالتی باقی بمانند.
طبق قوانین انضباطی جاری فیفا ،باشگاه پرسپولیس تا قبل از
پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی فرصت پرداخت تمام و کمال
مطالبات مربیان پیشین خود را دارد .سرخها اگر نتوانند این
پول را پرداخت کنند با جریمه سنگین دیگری از سوی فیفا و
محرومیت قطعی از حضور در سه دوره نقل و انتقاالتی روبرو
خواهد شد .بنابراین چارهای جز پرداخت این پول تا زمستان
سال جاری نیست؛ در غیر این صورت سرخها با افزایش دوران
محرومیت خود روبرو خواهند شد.
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان که قصد دارد اعضای جدید
هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس را پس از تقابل این تیم با
الهالل عربستان معرفی کند در حال بررسی بدهیهای بین
المللی پرسپولیس است که در رأس آنها کالدرون قرار دارد.
وزارت ورزش منع قانونی برای کمک به باشگاههای حرفه ای
را دارد .از این رو سجادی میخواهد با چینش افرادی که قادر
به تأمین منابع مالی الزم برای این باشگاه هستند بخشی از
دغدغههای مالی را جبران کنند.

 nدبیر تحریریه :محمدرضا ولی زاده

احتامل استفاده آفالین از کمکداور ویدئویی در بازی با کرهجنویب

کارگروه  VARدر فدراسیون فوتبال همچنان در تالش
است شرایط استفاده از کمکداور ویدئویی را در بازی
روز  20مهر ماه مقابل کره جنوبی فراهم کند ،اما
احتمال مورد استفاده قرار نگرفتن کمکداور ویدئویی
یا همان  VARدر این بازی بسیار باالست.
در ورزشگاه آزادی زیرساختها در حال آمادهسازی است
و جانمایی برای تجهیزات کمکداور ویدئویی ()VAR
نیز انجام شده است .فدراسیون فوتبال مذاکرات خود
را برای استفاده پرتابلی (موقت و اجارهای) از  VARدر
کوتاهمدت و خرید تجهیزات  VARدر بلندمدت انجام
داده است تا ورزشگاههای ایران نیز به این سیستم
مجهز شوند ،اما بهنظر نمیرسد استفاده کوتاهمدت از
آن در دیدار با کره جنوبی عملی باشد.
در مسئله میزبانی و زمانی که بحث استفاده از
کمکداور ویدئویی در مرحله نهایی انتخابی
جام جهانی  2022قطر مطرح شده بود،
خبرگزاری تسنیم  30خردادماه  1400در
گزارشی مفصل با عنوان  VARبهانهای
برای ندادن میزبانی به ایران نیست/
میزبانی متمرکز اجرایی میشود؟ این
موضوع را مورد ارزیابی قرار داد .اینکه
کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )AFCبرای
استفاده از  VARبا شرکت بریتانیایی
 Hawk Eyeطرف قرارداد است و این
شرکت نیز بهدلیل تحریمها نمیتواند وارد
ایران شود.
در این گزارش اشاره شد که نبود تجهیزات
 VARدر ایران بهانهای برای سلب میزبانی نیست
و این تجهیزات توسط شرکت طرف قرارداد  AFCیا
همان  Hawk Eyeتأمین میشود و فقط اگر مسئله
الزام استفاده از  VARمطرح باشد ،تحریمها مانع از
میزبانی ایران خواهد شد .در آن مقطع این مسئله
مطرح شده بود که استفاده از  VARالزام است ،اما در
نهایت مشخص شد که این مسئله بیشتر بهانههای
واهی  AFCبود و فیفا با تأیید میزبانی ایران مقابل
این بهانهها ایستاد ،همانطور که در نهایت میزبانی
دیدار با سوریه بدون وجود  VARبه ایران داده شد تا
تکلیف همه چیز روشن شود ،البته باز هم شیطنتها
ادامه داشت و اعتراض سوریهایها به نبود  VARدر
ایران در راستای همین شیطنتها بود ،اما باز هم
خدشهای به میزبانی ایران وارد نشد.

اکنون و در حالی که فدراسیون اعالم کرده است
میزبانی ایران در دیدار با کره جنوبی به مسئله VAR
گره خورده است ،اما چنین مسئلهای فقط برای
جلوگیری از بهانههای  AFCو شیطنتهای قبلی است
و نمیتواند مقابل میزبانی ایران را بگیرد .طبق قوانین
فیفا استفاده از  VARدر مرحله نهایی انتخابی جام
جهانی  2022قطر در منطقه آسیا توصیه و تأکید شده
است ،اما اجباری نیست و با توجه به شرایط موجود
فیفا اجباری بودن استفاده از  VARرا مورد تأکید قرار
نداده است ،اگر چنین بود ،فیفا به هیچ عنوان اجازه

میزبانی به ایران در دیدار با سوریه را نمیداد و
اکنون نیز میزبانی دیدار با کره جنوبی را تأیید نمیکرد.
این مسئله هم قابل انکار نیست که کنفدراسیون
فوتبال آسیا خالف فیفا در تالش بود میزبانی را از
ایران سلب کند و حتی در تالش برای میزبانی متمرکز
مسابقات در دو کشور خاص بود که باز هم فیفا اجازه
رقم خوردن این اتفاق را نداد.
مرحله نهایی انتخابی جام جهانی  2022قطر مسابقات
تحت نظر فیفاست و در هر قاره کنفدراسیونهای
مربوطه مسئول برگزاری بازیها هستند ،یعنی قوانین

و شرایط را فیفا تعیین میکند ،اما سایر مسائل
بهعهده برگزارکننده مسابقات خواهد بود ،بنابراین در
قاره آسیا این  AFCاست که مسابقات را برگزار میکند
و در زمینه مسائلی چون پخش تلویزیونی ،تبلیغات یا
 VARبا شرکتها و سازمانهای طرف قرارداد خودش
همکاری دارد.
با توجه به همین مسئله تنها شرکتی که میتواند
تجهیزات  VARرا در مسابقات تحت نظر  AFCتأمین
کند ،شرکت بریتانیایی  Hawk Eyeاست و این شرکت
نیز نمیتواند تجهیزاتش را وارد ایران کند ،بنابراین
بعید بهنظر میرسد از تجهیزات تأمینشده از سوی
فدراسیون فوتبال ایران با وجود تأییدیه فیفا ،در دیدار
با کره جنوبی استفاده شود ،چرا که در این صورت
 AFCنقض قرارداد خواهد کرد و شرکت بریتانیایی
میتواند ادعای غرامت کند ،یعنی در صورت
راهاندازی  VARدر ورزشگاه آزادی همزمان
با دیدار مقابل کره جنوبی ،استفاده از این
ً
صرفا یک
تکنولوژی بهصورت آفالین و
آزمایش داخلی برای فوتبال ایران خواهد
بود و تیم داوری دیدار با کره جنوبی
نمیتواند از  VARاستفاده کند ،با این
حال فدراسیون همچنان در حال رایزنی
با فیفا و  AFCدر این زمینه است تا
بلکه بتواند موفق به استفاده از کمکداور
ویدئویی در بازی با کره جنوبی شود.
با وجود تمام این شرایط ،تالش فدراسیون
فوتبال برای وارد کردن  VARبه ایران ،هم بابت
جلوگیری از بهانههای احتمالی  AFCو هم بابت
باز کردن پای این تکنولوژی به فوتبال ایران ،ستودنی
است ،چون در هر صورت باال رفتن اشتباهات داوری،
مسابقات باشگاهی ایران را هم تحتالشعاع قرار داده
و حواشی زیادی را در سالهای اخیر ایجاد کرده است
که بسیاری چاره خروج از بحران داوری را ورود VAR
به ایران میدانند.
در نهایت باید دید  20مهر ماه چه اتفاقی رقم
خواهد خورد و آیا برای اولین بار از  VARدر یکی
از ورزشگاههای ایران استفاده میشود یا نه .شاید
استفاده آنالین یا آفالین آن هم چندان تفاوتی
نداشته باشد و استفاده از این تکنولوژی با هر شرایطی
یک طلسمشکنی خواهد بود که در نهایت میتواند
پای  VARرا به فوتبال ایران باز کند.

فوتبال اروپا

مقایسه قدرت مالی باشگاههای رئال مادرید و بارسلونا برای پرداخت حقوق؛

کاتاالنها درقهقرا!
بحران مالی باشگاه بارسلونا محدودیتهای این باشگاه
برای پرداخت حقوق به بازیکنانش را بیش از پیش افزایش
داده است .با وجود خودداری از تمدید قرارداد لیونل مسی
که بیشترین حقوق را در میان تمام بازیکنان دنیا دریافت
میکرد و انتقال دیگر بازیکن پردرآمد تیم آنتوان گریزمان
به اتلتیکومادرید ،دست مدیران باشگاه بارسلونا برای
پرداخت حقوق خیلی باز نیست حداقل در قیاس با رقیب
دیرینهشان یعنی رئال مادرید.
بارسلونا در حالی که فصل گذشته تا  347میلیون یورو
در سال امکان پرداخت حقوق به بازیکنانش را داشت و از
این حیث در میان تمام باشگاههای اسپانیا در رده دوم
قرار میگرفت ،در این فصل سقف توانایی مالیاش برای
پرداخت حقوق به  97میلیون یورو کاهش پیدا کرده و به

این ترتیب در ردهبندی تیمهای اسپانیایی از حیث قدرت
مالی برای پرداخت حقوق به رده هفتم سقوط کرده است.
این تنزل درجه و کاهش قدرت مالی نشان میدهد که
چرا بارسلونا امسال در تراز حسابهای مالیاش مشکالت
فراوان دارد و مجبور شد با مسی و گریزمان خداحافظی کند
و به سراغ بازیکنان آزاد مانند ممفیس دپای ،سرخیو آگوئرو
یا اریک گارسیا برود.
در همین حال رئال مادرید شرایط کام ًال برعکس کاتاالنها
دارد .این باشگاه که فصل گذشته سقف تواناییاش برای
پرداخت حقوق  473میلیون یورو بود ،در این فصل تا 739
میلیون یورو امکان پرداخت حقوق دارد که این  642میلیون
یورو بیش از بارسلونا است .البته حقوقهای پرداختی رئال
مادرید به سقف توان مالیاش نزدیک هم نیست.

