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آقایرئیس! لطفابهاقداماتفراقانونیشورایحلاختالفکرج
ورودکنید و جلویتضییععدالترا بگیرید!
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سرمقاله

«حقپخشتلویزیونی»؛

حقی که فعال گرفتنی نیست!
«آقای رئیس! صداوسیما را
از جیب فوتبال جدا کنید».
گزارهای که خواندید ،مطالبه
اصلی تمام اهالی فوتبال از
ریاست جدید سازمان صدا و
سیما است ،به هر جهت چند
محمدرضا ولی زاده
روز گذشته ،سرانجام پس
دبیر تحریریه
از پایان دورهای پنجساله
«عبدالعلی علی عسگری» در ریاست سازمان صدا و سیما،
رادیو و تلویزیون ایران« ،پیمان جبلی» ،یکی از خبرنگاران و
مدیران قدیمی این سازمان به عنوان رئیس جدید این سازمان
معرفی شد.
معمول آغاز فعالیت هرمسئولی در مدیریت کالن
باری؛ طبق
ِ
کشور ،انتظارات از رئیس جدید سازمان صدا و سیما هم باال
خواهد بود ،ما هم و امیدواریم این مدیر رسانهای با توجه به
روند فرهنگسازی در کشور ،با نگاهی تحولی در جهت اعتال
و رشد رسانهملی تالش کند و از این رسانه مردمی یک قرارگاه
آگاهی و امید بسازد.
اما اصل مطلب؛ یکی از بالتکلیفترین قوانین و مفاهیم
اقتصادی در کشور ،مقوله «حق پخش تلویزیونی» است،
قانونی که تاکنون به شکل عجیبی ،اجرای آن در کشور مغفول
مانده است ،در شرایطی که فوتبال ایران روز به روز ورشکستهتر
ادامه حیات میدهد ،تمام راههای درآمدزایی هم در فوتبال
ایران بهروی باشگاههای ما ،بسته شده است.
در جهان حرفهای ورزش ،یکی از اصلیترین منابع درآمدی
فدراسیونها و باشگاهها ،حق پخش تلویزیونی رقابتهای
آنهاست و این در حالی است که صداوسیما بابت پخش
تلویزیونی رقابتهای ورزشی از جمله فوتبال که درآمد
بسیار باالیی هم دارد ،پولی به باشگاهها پرداخت نمیکند،
طبق آمار ،بیش از  ۹۰درصد درآمد و بیننده تلویزیون برای
مسابقات ورزشی ،متعلق به رشته فوتبال است ،اما حتی این
آمار قابلتوجه هم تغییری در این سیاست ایجاد نکرده است.
سالیان مدیدی است که صداوسیما ،درآمد هنگفتی
بهرحال،
ِ
را از حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی علیالخصوص
فوتبال دریافت میکند اما حتی یک لایر از سهم مطالبات
ورزش ایران از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش
مسابقات ورزشی را پرداخت نمیکند که با این سیاستهای
تامین
فوتبال ما در مرز ورشکستگی ،برای
نادرست،
ِ
ِ
کوچکترین نیازهای خود ،کاسهگدایی از دولت را به دست
گرفته است و عمال اگر سرمایهعمومی (بیتالمال) نباشد ،باید
درب این فوتبال فقیر کشور را تخته کرد.
طبق قانون بر اساس الیحه بودجه سال  ،۱۴۰۰درآمد حاصل از
تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی  ۱۵۰میلیارد تومان
برآورد شده است که باید به نسبت  ۳۰به  ۷۰بین وزارت ورزش
و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم شود ،اما تاکنون حتی
ریالی هم به ورزشیها پرداخته نشده است.
در فوتبال حرفهای ،راههای درآمدزایی باشگاهها متعدد است،
از بستن قرارداد با یك حامی مالی معتبر (اسپانسر یا کارگزار)،
فروش پوشاك و محصوالت ورزشی باشگاهها به همراه دیگر
كاالهای دارنده برند باشگاهی ،بلیتفروشی و ...از اصلیترین
منابع درآمدزایی در فوتبال جهان محسوب میشود ،اما در شرایط
موجود ،فوتبال ایران تا چه اندازهای از این منابع درآمدزایی
بهرهمند است؟ از طرفی ،دریافت حقپخش تلویزیونی که از
مهمترین منابع درآمد باشگاهها محسوب میشود و تاحدودی
میتوان از آن ،در فوتبال غیرحرفهای ایران برای درآمدزایی بهره برد
هم،بهلطفرفتارهایقلدرمآبانه،توسطصداوسیمااحتکارشده
است.یقیناتوسعهپایدارصنعتفوتبال،بدونتوسعهاقتصادی
امکانپذیر نیست ،فوتبال از حق مسلم خود محروم شده است
و برای این احقاق حق نیاز به مطالبهعمومی دارد ،این موضوع
تنهابهسرخابیهایپایتختبازنمیگرددکهبهعلتدولتیبودن
با سازمان صداوسیما در رودربایستی قرار داشته باشند ،داستان
حقپخش برای کل فوتبال ایران است ،برای باشگاههایی که از
درآمدهاینجومیشانمحرومشدهاند.

«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا بهویژه
شهید علیرضا موحد دانش را گرامی میدارد

خبر

محیط زیست

چالشها برای عبور ازپاییز نسبتا گرم و خشکامسال؛

سدسازی راه حل تامنی آب نیست

در حالیکه سال آبی  ۱۴۰۰ -۹۹بهپایان رسید که بسیاری
از شهرها و روستاهای کشور درگیر تنش آبی بودند اما با
ورود به فصلپاییز نیز همچنان خبری از بارندگ ی موثر
در سطح کشور نیست .سازمان هواشناسی نیزپیشبینی
کرده که امسال باپاییزی گرم و کمبارش مواجه خواهیم
بود .در این شرایط یک کارشناس آب ضمن تاکید بر
ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب برای مدیریت منابع آب
تاپایان فصلپاییز ،به ارائه چند راهکار و توصیه در این
زمینهپرداخت.
محسن موسوی خوانساری در گفت و گویی ،ضمن
اشاره به پیشبینی تاخیر در بارشهای پاییزه سال
جاری اظهار کرد :سال آبی  ۱۴۰۱-۱۴۰۰در حالی از
ابتدای مهر ماه آغاز شده است که پیشبینی
میشود تا آذر ماه شاهد بارشهای مناسبی
در شمال غرب و غرب و مناطق مرکزی
کشور نباشیم .تاخیر در بارشهای پاییزه
باعث میشود مخازن آبی که طی سال آبی
خشک  ۱۴۰۰ -۹۹حجم قابل توجه آب خود
را از دست دادند طی ماههای اخیر نیز حجم
آب مناسبی را نتوانند در خود ذخیره کنند.
وی با بیان اینکه بیشتر مخازن آبی بهجز
مخازن موجود در حوضه آبریز کارون عمدتا بر
پایه آب شرب هستند ،گفت :مدیران شرکتهای
آب منطقهای الزم است از هماکنون خود را برای
جیرهبندی آب و اتخاذ تدابیری آماده کنند تا بتوانند از
این طریق آب شرب شهرها و روستاها را تا سه ماه آینده
تامین کنند .به عنوان مثال حجم آب در مخزن سد
لتیان که یکی از تامینکنندگان آب شرب شهر تهران
است سال گذشته  ۶۸میلیون متر مکعب بود در حالیکه
این حجم هماکنون به نصف آن مقدار یعنی  ۳۴میلیون
متر مکعب رسیده است .در چنین شرایطی باید نهایت
دقت را در انجام صرفهجوییهای اضطراری تا سه ماه
آینده انجام داد.

به گفته این کارشناس آب ،در چنین شرایطی کشاورزان
برای کشت پاییزه با کمبود آب مواجه خواهند شد.
هرچند در مناطقی مانند خوزستان و غرب کشور این
خسارات کمتر خواهد بود اما در سایر مناطق کشور
بهخصوص در استان تهران کشت پاییزه با مشکالت
متعددی از جمله با کمبود آب مواجه خواهد شد.

موسوی یکی از راهکارهای مدیریت منابع آب را در
چنین شرایطی به تاخیر انداختن کشت توسط کشاورزان
دانست و گفت :کشتپاییزه معموال از مهرماه شروع
میشود و تا آبان ادامه دارد اما با توجه به تغییرات
اقلیمی رخ داده و افزایش نسبی دمای اقلیم این امکان
وجود دارد که کشتپاییزه را در برخی مناطق کشور تا

آذر ماه و حتی در برخی مناطق دیگر تا اوایل دی ماه
به تاخیر انداخت تا از میزان خسارات احتمالی بکاهیم.
هرچند برخی مسئوالن و نهادها همواره بر سدسازی
بهعنوان یکی از راهکارهای عبور از خشکسالی و
مقابله با سیل در دوران ترسالی تاکید میکنند اما این
کارشناس آب میگوید :تجربه  ۵۰سال اخیر ثابت کرده
است که احداث هرچه بیشتر سد یا هدف ذخیره و
مدیریت منابع آب ،باعث افزایش سطح زیر کشت و
افزایش مصارف آب در بخش کشاورزی میشود بنابراین
با توجه به کمبود منابع آب در کشور و در شرایطی
که حقآبه تاالبهاپرداخت نشده است و بسیاری
از رودخانههای دایمی به رودخانههای فصلی
تبدیل شدهاند ،احداث سد جدید به هیچ
عنوان توصیه نمیشود.
وی ضمن بیان اینکه اکنون طرحهای
سدسازی متعددی در دست مطالعه یا اجرا
هستنند ،اظهار کرد :این طرحها باید مورد
بازبینی و مطالعه مجدد قرار گیرند چراکه
مطالعات بسیاری از این طرحها گاهی به
بیش از  ۲۰تا  ۴۰سال قبل بازمیگردد و شرایط
منابع آب کشور از آن زمان تاکنون تغییر کرده
است .از این رو الزم است این مطالعات مجدد
بازبینی شود و ابعاد سدهایپیشنهادی نیز تغییر
کند چراکه میزان آب جاری در رودخانهها نسبت به
گذشته بهشدت کاهشپیدا کرده است.
موسوی در پایان تاکید کرد :احداث سد در باالدست
حوضه آبریز و به تبع آن افزایش مصارف آب در بخش
کشاورزی مشکالت متعددی را برای پایین دست
حوضه بهویژه برای تاالبها ایجاد میکند .از این رو
تصمیمگیری برای احداث سد باید تحت محاسبات
دقیق و مدیریت یکپارچه حوضه آبریز صورت گیرد تا
بر مشکالت متعددی که در حوزه منابع آب در کشور
داریم ،افزوده نشود.

کرونا در ایران

تعداد بهبودیافتگانکرونا به  ۵میلیون  ۷۵هزارو  ۴۸۲تن رسید
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روز شنبه اعالم
کرد :در شبانه روز گذشته و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۰ ،هزار و  ۱۳۵بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۶۷۳نفر از آنها بستری
شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون و  ۶۱۱هزار و
 ۷۰۰نفر رسید ،طی  ۲۴ساعت گذشته نیز  ۲۱۷بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۱۲۰هزار و  ۸۸۰نفر رسید ،همچنین تا کنون ۵
میلیون  ۷۵هزار و  ۴۸۲نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.

 ۵هزار و  ۸۰۲نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های
مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۲میلیون و  ۴۱۱هزار و  ۴آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است ،همچنین تا کنون ۴۰
میلیون و  ۶۳هزار و  ۵۷۰نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۱۶
میلیون و  ۵۳۲هزار و  ۵۵۴نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند
و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به  ۵۶میلیون
و  ۵۹۶هزار و ُ ۱۲۴دز رسید ،افراد واجد شرایط برای تزریق
واکسن حتما در سامانه  salamat.gov.irثبت نام کنند.
در حال حاضر  ۱۶شهر کشور در وضعیت قرمز ۱۹۸ ،شهر در

وضعیت نارنجی ۱۷۶ ،شهر در وضعیت زرد و  ۵۸شهر در
وضعیت آبی قرار دارند.

دولت

«رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» مطرح کرد:

بودجه  ۱۴۰۱باید دقیق ترازگذشته تنظیم شود
«مسعود میرکاظمی» در یازدهمین جلسه ستاد تنظیم
بودجه 1401با بیان اینکه در تنظیم بودجه سال آینده خط
قرمز ما عمل به تعهدمان است ،افزود :در تنظیم بودجه
سال آتی باید ظرفیت های منابع مالیاتی مشخص شود.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشور تاکید کرد :برای مشخص شدن اجزای درآمد مالیاتی

مطالعه ده ساله و کار کارشناسی علمی و دقیق صورت
گیرد تا جمع بندی مشخص و قابل قبولی بدست آید.
میرکاظمی اظهار داشت :همانطور که درگذشته نفت
جزیی از مالیات بود و سایر اجزاء فراموش شده بود و
وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کرد درآمد مالیاتی نیز
افزایش پیدا می کرد ،هم اکنون نیز بدلیل کسب درآمد از

مالیات بر ارزش افزوده سایر اجزاء درآمد مالیات مغفول
مانده است .معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشور یادآور شد :با توجه به اینکه استان
ها منابع را در اختیار دارند در سال آینده چه در بحث درآمد
و چه مصارف با در نظر گرفتن مشوق هایی در این باره
باید پاسخگو باشند.

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «فریبا بهرام نژاد»

اجتماعی

 -شهید مدافع سالمت  -راگرامی می دارد
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بازرگانی

یادداشت

در نشست هم اندیشی با روسای اتاقهای بازرگانی و صادرکنندگان کشور؛

کاسب حبیب خداست؛

وزیر صنعت تلکیف واردات خودرو را روشن کرد!

سید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با روسای
اتاقهای بازرگانی و صادرکنندگان کشور افزود :از سال
 97محدودیتهایی بر روی صادرات کشور اعمال شد
که البته من با محدودیتهای گذرا موافقم ،اما این
دوران گذار خیلی طوالنی شد بنابراین این محدودیتها
تا پایان سال رفع خواهد شد ،در این مصوبه سعی شده
محدودیتهای صادراتی و وارداتی کشور رفع شود ،با
احتساب امسال 4 ،سال است که تورم باالی  25درصدی
در کشور وجود دارد معنای آن این است که بسیاری از
تولیدات کشور تقاضای داخلی ندارند.
وی افزود :در این شرایط باید تقاضای خارجی برای
کاالهای داخلی ایجاد شود یعنی باید تولیدات بیش
از نیاز بازار داخلی ،بتواند بازارهای صادراتی کشور را
به حرکت درآورد ،تا پایان امسال باید بتوانیم صادرات
غیرنفتی کشور را  40درصد افزایش دهیم.
سید رضا فاطمی امین در نشست هماندیشی با روسای
اتاقهای بازرگانی و صادرکنندگان کشور با بیان اینکه باید
واردات خود را متنوع و صادرات را متکثر کنیم افزود :در
زمینه صادرات کاالهای صحیح ،رتبه  100را در دنیا داریم
که باید به رتبه  40برسیم.
وی اضافه کرد :صادرات غیرنفتی امسال خیلی مهمتر
از سالهای قبل است ،زیرا صادرات نفت کاهش پیدا
کرده است از این رو تنظیم تراز تجاری کشور بیشتر از
اینکه در حوزه نفت باشد ،در اختیار صادرکنندگان غیر
نفتی است ،در سالهای اخیر که تورم باال داشتیم،
قدرت خرید مردم پایین آمده است که باید با لوکوموتیو
صادرات ،قطار اقتصاد راه بیندازیم هدف گذاری کردیم
در  6ماه دوم امسال ،افزایش  5میلیاردی دالر صادرات
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته باشیم.
وی با بیان اینکه فقط تراز مبلغی و دالری در صادرات
اهمیت ندارد گفت :اینکه چه چیزی صادرات میکنیم
نیز مهم است .وقتی صادرات مواد پتروشیمی ،مواد خام
باشد ،مهم نیست .در واقع صادرات ما مثل کسانی است
که نیروی کم و منابع زیاد دارند.
وزیر صمت گفت :بحث رتبه بندی مطرح است،
نباید به قیمت صادرات توجه کنیم بلکه
باید ببینیم چه چیزی و به چه کشوری
صادر میکنیم .از این رو سال آینده
صادر کننده نمونه را براساس بهبود

تراز مشاغل ،آب و معادن مشخص میکنیم ،یعنی
میخواهیم بدانیم که چه کاالیی را به چه کشوری صادر
کرده است.
فاطمی امین گفت :سال  97وارد یک اضطرار ارزی به
دلیل تحریمهای نفتی شدیم که فکر میکردیم یک سال
طول میکشد ،اما این گونه نبود و این دوره گذار طوالنی
شد از این رو ما و صادرکنندگان باید تالش کنیم تا رفع
تعهدات ارزی تسهیل شود ،باید در بخش تنظیم گری،
قواعدی بگذاریم تا هر دو کشوری که تجارت میکند،
سود داشته باشد البته بندهایی در سال  97تصویب شده
که من با آنها مخالف هستم.
وزیر صمت با بیان اینکه هماهنگی بسیار خوبی در
دولت وجود دارد ادامه داد :هر جا که سفارت داریم ،باید
رایزن اقتصادی وجود داشته باشد و این کاری است که
انجام خواهیم داد ،وقتی ما میگویم اولویت ما تنظیم
گری ،نظارت و تسهیل گری است ،باید برنامههای
صادرات نیز بر اساس صادرکنندگان نوشته شود.
وی گفت :باید حداکثر تا نیمه
آبان ماه ،برنامه یک ماههای
را به اتفاق صادرکنندگان
آماده کنیم ،تا در آن،
صادرکنندگان ،الزامات و
هر بخش از تولیدات مد
نظر ما را که میتوانند

تامین کنند ،به اطالع دهند ،صادرکنندگان باید اهداف
و برنامه خود را تا یک ماه آینده تحویل دهند .این
موضوع اطمینان میدهد که برنامه ما برای خودمان
نیست و صادرکنندگان هم باید به آن توجه کنند.
وزیر صنعت ,معدن و تجارت گفت :اگر طرح واردات
خودرو در نهایت تبدیل به قانون شود ما مکلف به
اجرا خواهیم بود ،سیدرضا فاطمی امین در حاشیه
نشست هم اندیشی با رؤسای اتاقهای بازرگانی و
جمعی از صادرکنندگان در جمع خبرنگاران در پاسخ
به این پرسش که واکنش وزارت صمت درباره طرح
واردات خودرو چیست؟ افزود :بحث قانون یک بحث
جداست و بحث منطق اقتصادی یک بحث دیگر است.
ً
مسلما هر چه در قالب قانون تصویب شود ما مجری
آن خواهیم بود اما نظر شخصی من و رسمی وزارت
صمت عدم واردات در شرایط فعلی کشور است.
وزیر صمت اضافه کرد :اما نظر کارشناسی من به عنوان
مقام مسئول در حوزه صنعت و البته نظر رسمی وزارت
صمت این است که واردات و صادرات جریان حیات
اقتصادی هر کشوری است و همانطور که صادرات
میکنیم باید واردات هم انجام دهیم اما این فرآیند
باید هوشمندانه باشد.
وی ادامه داد :بنابراین وقتی تراز تجاری کشور
مناسب باشد من مخالفتی با واردات خودرو
نخواهم کرد و معتقدم بخشی از بازار باید با
خودروی خارجی تأمین شود تا در
رقابت ،قیمت و کیفیت شاهد بهبود
باشیم.
فاطمی امین گفت :در شرایط فعلی
که منابع ارزی محدود است اگر
این منابع صرف واردات خودرو
شود منجر به افزایش نرخ ارز و
گرانی برای همه مردم خواهد
شد ،نظر شخصی من و نظر
رسمی وزارت صمت این است
که نباید در دوران گذار تصمیمی
بگیریم که یک بخشی به نظر ما
بهبود یابد و بسیاری از بخشهای
دیگر دچار زیان شوند.

اقتصادکالن

استقراض جدید از بانک مرکزی؛
از افزایش صادرات نفتی تا
ِ

وعده آقای وزیربرایکنترل تورم درابتدای سال آینده!
وزیر امور اقتصاد و دارایی تورم کنونی کشور را معلول
کسری بودجه و افزایش پایه پولی در ماههای نخست سال
و افزایش نرخ ارز دانست و گفت :اقدامات اخیر دولت
برای افزایش صادرات نفت ،ورود برخی ارزهای بلوکه شده
استقراض جدید از بانک مرکزی ،کنترل تورم در
و صفرشدن
ِ
ابتدای سال آتی را به دنبال خواهد داشت.
احسان خاندوزی با اشاره به آمار ارائه شده از میزان تورم
شهریور ماه اظهار کرد :متأسفانه آمارها نشان میدهد در
همین یک ماه ۳/۹ ،درصد افزایش قیمتدر متوسط اقالم
مصرفی خانوار رخ داده است که بسیار ناخوشایند است و
حکایت از نرخ باالیی دارد که باید ً
حتما در ماههای آینده با
تدابیر الزم کنترل شود.
وزیر اقتصاد درباره دالیل این افزایش تورم گفت :ریشه
این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشاری
است که کسری بودجه در ماههای ابتدایی سال وارد کرده
و موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شده است.

وی با بیان اینکه سهل انگاری برخی مسئوالن در ماههای
پایانی دولت قبل در کنار شروع بکار دولتی که در مسیر
انتخاب وزرا و انتصاب مدیران جدید قرار دارد ،مجالی
فراهم کرد تا برخی متغیرهای اقتصادی خالف قاعده

پیش بینی شده حرکت کنند تاکید کرد :مردم باید توجه
داشته باشند نتایج هر سیاست اقتصادی در ماههای آینده
و با فاصله اثر گذار خواهد بود.
وزیر اقتصاد در تبیین علت افزایش تورم در ماههای اخیر
افزود :چون دولت قبل با  ۵۰هزار میلیارد تومان کسری
بودجه در چهار ماه اول امسال ،بودجه را گذراند و با
استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی در
کشور شد ،طبیعی است آثار این اقدام در ماههای ششم و
هفتم سال بروز کند.
خاندوزی از تمهیدات دولت سیزدهم برای کاهش تورم در
ماههای آینده هم خبر داد و گفت :دولت برای جلوگیری از
رویه افزایش نامبارک تورم برنامهای برای کنترل نوسانات
قیمت ارز از طریق افزایش فروش صادرات نفت و میعانات
گازی ،تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه شده کشور و
ً
نهایتا
کاهش استقراض از بانک مرکزی تدارک دیده که
موجب کنترل تورم در ابتدای سال بعد خواهد شد.
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«فی تقلب االحوال َع َلم
جواهر الرجال»
باذن اهلل...
رگهای گردنش به قاعده
یک بند انگشت متورم شده
بود ،تنها چند هزار تومان
باید میداد تا دوباره محمد
را به اتاق عمل ببرند ،اما این
رضا شاعری
چند روز بستری و مخارج
نویسنده
بیمارستان دست و بالش را
تنگ کرده بود ،متصدی مالی هم مرغش یک پا داشت،
بیتفاوت بود و میگفت« :همه پول را بریز تا عمل انجام
شود ،ما ماموریم و معذور ...گوشش به حرفهای پدرم و
همسایهمان آقا رحمان بدهکار نبود »...آقا رحمان رو کرد به
مرد مامور! و گفت« :آقا بگذارید برود اتاق عمل تا عصر مبلغ
را تسویه میکند ،اصال من را ،ماشینم را و ماشین خودش
را نگه دارید تا برود و برگردد»...
مرد اما محکمتر از قبل گفت« :نه! یه کالم ختم کالم،
مزاحم کار ما نشوید» چشمان پدرم پر از نگرانی و خشم
شده بود ،برافروخته شد و دیگر تاب نیاورد و بلند گفت:
«مگه مسلمون نیستی ،بابا به خاطر بچهام برنگردم به
خاطر ماشینم که برمیگردم ...االن تا من بروم و برگردم
که امروز را هم برای عمل از دست می دهیم» (آن قدیم
ها ،همین بیست و چهار ،پنج سال ،پیش را می گویم!
که اینطوری نبود زنگ بزنی و طرف تلفن همراش آنالین
باشد و بعدتر اینکه به طرفه العینی با گوشی موبایلش
پول جا به جا کند ..پس چارهای نبود که چانه بزنند»..
بحث باال گرفته بود ،همه توجهشان به گفتوگو یا بهتر
بگویم بحث پدر با مسوولین مالی بیمارستان که حمیّت
اجتماعی داشتند جلب شده بود؛ آقامجید که یکی دو سالی
از برادرم کوچکتر بود به سن و سال ،وارد سالن شد ،شاید
بیست و دو یا بیست و سه سال ...صبحی بعد از اینکه
بار را از میدان تره بار آورده بود و با کارگرها توی مغازه
خالی کرده بود ،وانت حاجاسماعیل (پدرش) را آتش کرده
و یک ضرب تا بیمارستان بقیه اهلل آمده بود که سری بزند
به محمد ،احتماال توی مسجد شنیده بود که امروز وقت
عمل دارد ،که وسط این معرکه رسیده بود ...متوجه شد که
داستان از چه قرار است ،رفت و پولها را شمرد گذاشت
روی پیشخوان آقای متصدی ...اصال یکی از صفات ویژه
مومنین همین است کاشف الکرب هستند از روی چهره
برادر مومنشان به تاسی از ارباب بی کفنشان ...که امیر
کالم فرمود« :فی تقلب االحوال عَ َلم جواهر الرجال» «در
دگرگونى احوال گوهرهاى مردان شناخته شود »...و مگر
میشود یکی از راه برسد و گرد غم را از چهره پدرت بزداید و
تو دوستش نداشته باشی...
هفده سال پیش برای اولین بار دسته جمعی به مشهد
مشرف شدیم .اصغر که آن روزها دوره عکاسی و فیلمبرداری
گذرانده بود کل سفر را مشغول تصویر برداری بود ،بچهها
اصغر را شهید آوینی صدا می کردند.
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با مصرف میوه و سبزیجات به جنگ استرس بروید!
مطالعات محققان دانشگاه ادیت کاون در استرالیا نشان میدهد افراد بالغی که در روز مقادیر باالی میوه و سبزی تازه مصرف
میکنند ،استرس کمتری را تجربه میکنند .در این مطالعه آمده است افرادی که در روز  ۴۷۰گرم میوه و سبزی مصرف میکنند ،در
مقایسه با افرادی که  ۲۳۰گرم از این مواد غذایی در رژیم خود دارند ٪۱۰ ،کمتر دچار اختالل استرس میشوند ،همچنین مصرف میوه
و سبزیجات ،به ویژه سبزیجات با برگ پهن سبز تیره ،سبزیجات و میوه های نارنجی و زرد و آب پرتقال و انواع توت ،نقش بسیار
مهمی در جلوگیری از کاهش حافظه مرتبط با سن دارد.

البرز

«رئیس پلیس آگاهی البرز» خبر داد:

 ۴۰میلیارد کالهبرداری
با ارائه چک جعلی

سرهنگ محمد نادربیگی ،رئیس پلیس آگاهی البرز گفت :در
پی ارجاع یک فقره پرونده کالهبرداری مبنی بر اینکه افرادی با
استفاده از دسته چک جعلی اقدام به خرید حبوبات و خشکبار
کرده و متواری شده اند ،بررسی موضوع در دستور کار اداره
مبارزه با جعل و کالهبرداری قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی البرز افزود :کارآگاهان در بررسیهای اولیه
خود متوجه شدند که کالهبرداران با شناسایی سوژههای خود
از سایتهای خرید و فروش لوازم دست دوم ،اقدام به خرید
خشکبار و حبوبات از سایر استانها با قیمتهای باالتر از بازار
کرده و با اجاره موقت مغازه در شهرهای کرج و شهریار با
کارت شناسایی جعلی ،با چرب زبانی مال باختگان را متقاعد به
ارسال بار به آن جا کرده و ساعت رسیدن اجناس را به گونهای
تنظیم میکردند که بعد از ساعت اداری و هنگام تعطیلی
بانکها باشد که پس از خالی کردن اجناس با ارائه چک جعلی
به تاریخ روز بالفاصله پس از رفتن مال باختگان اقدام به
جابهجایی کاالها کرده و متواری میشدند.
او با بیان این که تاکنون  ۶نفر از مال باختگان شناسایی شده
اند،گفت :بالفاصله اقدامات پلیسی کارآگاهان برای دستگیری
متهمان آغاز و پس از چندین روز تالش شبانه روزی و انجام
اقدامات اطالعاتی در نهایت  ۳متهم در این زمینه شناسایی و
با همکاری کالنتری  ۲۱فاز  ۴شهرستان کرج همه آنها در
عملیاتهایجداگانهدستگیروبهپلیسآگاهیالبرزمنتقلشدند.
سرهنگ نادربیگی افزود :متهمان پس از دستگیری ابتدا منکر
انجام هرگونه کالهبرداری بودند ،اما با مشاهده مستندات
غیرقابل انکار پلیس به ناچار لب به اعتراف گشوده و به  ۶فقره
کالهبرداری به ارزش  ۴۰میلیارد لایر اقرار کردند.

«مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز» خبر داد:

اردبیل

«رئیس کل دادگستری استان اردبیل» خبر داد:

«عیل دایی»  ۱۸زنداین را آزاد کرد
دولتهای زورگو موضعی مقتدرانه داشته باشیم تکیه
بر خون شهدا و تأسی از مکتب حسینی در مقابله با
زورگویان است.
رئیس کل دادگستری و رئیس هیئت امنای ستاد
دیه استان اردبیل با قدردانی از فعاالن ستاد دیه و
مسئوالن زندانهای استان اردبیل در جهت آزادی
زندانیان نیازمند اظهار کرد :طرح هر مسجد ،آزادی یک
زندانی غیرعمد از جمله ابتکارات ماندگاری است که از
سال  97تا کنون اجرا و به همت سبز خیرین
نوعدوست زمینه آزادی قریب به  100زندانی
جرایم غیرعمد را فراهم کرده است ،وی
با اشاره به استخالص  18زندانی جرایم
غیرعمد در اربعین سال  1400گفت :برای
آزادی این تعداد زندانی رقمی بالغ بر 4
میلیارد و  230میلیون لایر به صورت
کمک ویژه پرداخت شده است.
وی با تقدیر از اقدام خالصانه
«علی دایی» در برپایی این طرح
خداپسندانه بیان کرد :قهرمان بودن و
در کنار آن برخورداری از منش پهلوانی،
نعمت بزرگی است که موجب ماندگاری نام و

حجتاالسالم والمسلمین «حسین
کثیرلو» در اختتامیه پویش
نذر اربعین حسینی که با
شعار «هر مسجد ،آزادی
یک زندانی» برگزار شد،
اظهار کرد :آن چه امروز
سبب میشود تا ما
در مقابل

یاد افراد در اذهان عمومی میشود ،در این راستا آقای
علی دایی که به راستی چه در زمین فوتبال و چه در
عرصه خدمات حمایتی از گذشته تا به امروز فردی
شناخته شده هستند ،در پویش امسال سهم عمدهای
را بر عهده داشتند؛ در این مجال از تالش این ورزشکار
نامی تشکر میکنیم.
کثیرلو ادامه داد :به یقین اقدامات خداپسندانه و
انساندوستانه خیّرین عزیز ،گرههایی زیادی را نه تنها
از مددجویان جرایم غیرعمد و محکومان مالی باز کرده،
بلکه خانوادههای بیسرپرست بسیاری را از گرفتاری در
ً
بعضا غیرقابل جبران
مشکالت خانمانسوز و مصائب
اجتماعی رهایی داده و به این واسطه اشک شوق را در
چشمان بسیاری از فرزندان و مادران منتظر و بیپناه
زندانیان جرایم غیر عمد و مالی جاری ساخته است.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان اردبیل در
خصوص عملکرد  6ماهه ستاد دیه در سال جاری گفت:
در این بازه زمانی تعداد  86زندانی جرایم غیرعمد با
مبلغ بدهی بالغ بر  106میلیارد و  630میلیون و 467
هزار و  73لایر از بند زندانهای استان اردبیل آزاد
شدند که به ترتیب ،محکومیت مالی  82فقره ،مهریه
 2فقره و سهم حوادث کارگاهی  2پرونده بوده است.

خوزستان

«وزیر نیرو» خبر داد:

آبگوارای دزبه شبکه آب شرب خوزستان تزریق میشود
علیاکبر محرابیان ،وزیر نیرو در حاشیه بازدید از ایستگاه
پمپاژ امالدبس ضمن تاکید بر بررسی مسائل مربوط به
آب و فاضالب و به ویژه طرح غدیر اظهار کرد :طی سفر
یک ماه گذشته دولت به خوزستان طرحهایی مصوب شد
که مهمترین علت سفر به خوزستان نیز بررسی اجرای آن
مصوبات و طرحها است.
وزیر نیرو در رابطه با آخرین وضعیت طرح آبرسانی غدیر
عنوان کرد :مرحله اول پروژه آبرسانی غدیر در طول سالیان
گذشته اجرا شده و در این زمینه  ۱۰مترمکعب بر ثانیه آب از
کرخه در شبکه شهرها و روستاهای خوزستان تزریق میشود.
وی افزود :هرچند در اجرای طرح آبرسانی غدیر هنوز با
نقطه مطلوب فاصله است و برای اجرا نیاز است تا با
سرعت بیشتری پیش برویم اما در ماه اخیر این پروژه
سرعت خوبی در اجرا داشته و تقریبا همه جبهههای کاری
آن فعال شده است.

آغاز تزریق واکسن کرونا به
دانشآموزان البرزی

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت :روند اجرایی
واکسیناسیون کرونا ویژه دانش آموزان این استان در حال اجرا
است ،ساالر قاسمی با اشاره به این که تزریق واکسن برای
دانش آموزان اختیاری است ،اظهارکرد :والدین برای ثبت نام
و دریافت نوبت به سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا به
نشانی www.salamat.gov.ir :مراجعه کنند.
وی با اشاره به این که از زمان شیوع ویروس کرونا ،دانش
آموزان از آموزش حضوری محروم بودهاند و با وجود تالش
شبانهروزی معلمان و ارائه آموزش به صورت مجازی و
غیرحضوری ،صدمات زیادی به تعلیم و تربیت دانش آموزان
وارد شده است ،افزود :اطالع رسانی الزم به منظور ترغیب
دانشآموزان به واکسینه شدن علیه بیماری کرونا در بستر
شبکه شاد و ارسال پیامک برای اولیای دانش آموزان از طریق
مدارس محل تحصیل آنان انجام شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز افزود :مهمترین عامل قطع
زنجیره کرونا ،تزریق واکسن و رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در جامعه است ،مهمترین دغدغه مسئوالن آموزش
و پرورش ،تزریق واکسن کرونا به دانش آموزان است بنابراین
از تمامی خانوادهها می خواهم نسبت به این مهم اهتمام
ویژه داشته باشند.
وی با اشاره به این که دانش آموزان به هنگام مراجعه برای
واکسیناسیونً ،
حتما شناسنامه خود را به همراه داشته باشند؛
بیان کرد :برای حضور تدریجی دانش آموزان در مدارس ،عالوه
بر انجام واکسیناسیون ،نیاز به رعایت پروتکل های بهداشتی
و آماده سازی مدارس است که در البرز برای تجهیز مدارس
درقالب کاروان مهر بانشاط دو میلیارد تومان هزینه شد و تیم
های بازدید بر روند آماده سازی مدارس استان نظارت دارند،
مدیرکل اداره آموزش و پرورش البرزتأکید کرد :در فرآیند تعلیم
و تربیت سالمت فرهنگیان و دانش آموزان در اولویت قرار دارد.

استان ها

محرابیان با تاکید بر اینکه مرحله اول پروژه آبرسانی غدیر
در طول سالیان قبل اجرا شده است گفت :در این زمینه ۱۰
مترمکعب بر ثانیه آب از کرخه در شبکه شهرها و روستاهای
خوزستان تزریق میشود که در سفر ماه گذشته دولت به
خوزستان مصوب شد این  ۱۰مترمکعب بر ثانیه آب ،با اجرای
خطوط جدید و ایستگاههای پمپاژ جدید به  ۲۰متر مکعب
بر ثانیه برسد.
ب
وی افزود :نکته مهم این است که بتوانیم  ۱۰متر مکعب آ 
را از منبع آب جدید و از دز برداشت و به شبکه تزریق کنیم.
وزیر نیرو در تشریح مزایای این طرح بیان کرد :با اجرای
طرح غدیر ،حجم آب برای  ۲۶شهری که در مسیر اجرای
طرح هستند تا  ۱۰سال آینده کافی خواهد بود و مسالهای
در تامین آب نخواهند داشت و آب پایدار خواهد شد،
مساله مهم این است که آب گوارای دز در شبکه آب شرب
خوزستان تزریق میشود.

خراسان رضوی

«مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی» خبر داد:

 ۶۲هزار ُدزواکسنکرونا به اتباع افغانستانی مقیم مشهد تزریق شد
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی گفت:
تاکنون  ۶۲هزار و ُ ۳۸۹دز واکسن کرونا به اتباع افغانستانی
مقیم مشهد تزریق شده است ،محمدتقی هاشمی افزود :به
موازات واکسیناسیون شهروندان ایرانی علیه کرونا تاکنون
 ۵۲هزار و  ۴۴۷نفر از اتباع خارجی مقیم مشهد ُدز نخست
و  ۹هزار و  ۹۴۲نفر آنان نیز ُدز دوم واکسن کرونا را دریافت
کرده اند ،از مجموع بیش از  ۶۲هزار ُدز واکسن تزریق شده،
 ۳۰هزار و ُ ۷۴۲دز به زنان و بقیه به مردان تبعه خارجی
مقیم مشهد تزریق شده است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی
گفت :تمامی مراکز واکسیناسیون در این استان ملزم به
تزریق واکسن کرونا به اتباع خارجی نیز می باشند اما ۲

مرکز بازار ملل در ابتدای بلوار شهید آوینی و مرکز بهداشت
امیرالمومنین (ع) در خیابان شفیعی  ۵۶مشهد بیشترین
مراجعه اتباع خارجی را داشتهاند ،هم اکنون  ۳۲۰هزار تبعه
افغانستان با مجوز ،گذرنامه و کارت آمایش در خراسان
رضوی سکونت دارند که  ۹۵درصد از این تعداد ساکن مشهد
هستند.
همچنین برآورد می شود حدود  ۶۰هزار تبعه خارجی به شکل
غیرمجاز در مشهد حضور داشته باشند ،در حال حاضر ۲۰
شهرستان استان خراسان رضوی در وضعیت زرد ۹ ،شهرستان
نارنجی و چهار شهرستان در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند،
هم اکنون تعداد بیماران کرونایی در استان خراسان رضوی
به کمتر از  ۲۰۰نفر در روز کاهش یافته است.

فرهنگی

آخرین وضعیت بروز قارچ سیاه در بیماران کرونا
عضو کمیته علمی کشوری کنترل و مقابله با ویروس کووید ۱۹اعالم کرد :در افراد مبتال به کرونا ،بروز قارچ سیاه میتواند اوضاع را
وخیمتر کند .حدود  ۳۸۰بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان امام (ره) تهران بستری هستند قارچ سیاه در بیماران مبتال به کرونا
سینوس و چشم را درگیر میکند که معموال با گزگز ناحیه گونه ،سردردها یا تاری دید یکطرفه،چشم درد ،بیرون زدگی چشم یا افتادن
پلک ،لکههای سیاه اطراف چشم ،در ناحیه دهان یا در حفره بینی ببیند ،ممکن است بروز قارچ سیاه ناشی از عدم رعایت رژیم غذایی
مناسب از سوی بیماران در زمانی باشد که به کرونا مبتال میشوند که ممکن است از غذاهای شیرین استفاده کنند.

سینما و تئاتر

آخرین وضعیت معریف فیلم ایراین به اساکر

معرفی نماینده سینمای ایران به اسکار در انتظار تعیین
اعضای کمیته انتخاب و تشکیل جلسه در بنیاد سینمایی
فارابی است ،در هفتههای گذشته بعضی کشورها
فیلمهای خود را برای رقابت در اسکار  2022معرفی
کردهاند و در بین آنها اکوادور نخستین کشوری بود که
فیلم اسپانیایی زبان «زیردریایی» ساخته «آلفردو لئون
لئون» را به عنوان نماینده خود برای دور جدید جوایز
اسکار در شاخه بهترین فیلم بینالمللی معرفی کرد.
لهستان ،آلمان ،صربستان ،مراکش ،کامبوج،
اوکراین ،آلبانی ،ایرلند ،قرقیزستان ،اسلوونی
و کلمبیا دیگر کشورهایی هستند که
نمایندگانشان برای اسکار سال آینده مشخص
شده است و در حالی که یک ماه تا پایان
مهلت اعالم شده از سوی آکادمی اسکار باقی
مانده ،از ایران فعال فیلمی معرفی نشده است.
در این باره رائد فریدزاده  -معاون امور بینالملل
بنیاد سینمایی فارابی  -در گفتوگویی در پاسخ
به اینکه چه زمانی نماینده ایران برای شرکت در
اسکار معرفی میشود؟ بیان کرد :ما یک مهلتی برای
معرفی ارسال فیلم داریم و در حال حاضر برای پروسه
انتخاب فیلم ،نامهنگاریهای اولیه هم با وزارت ارشاد
برای دریافت فیلمها و هم با خانه سینما برای معرفی
افراد انجام شده است.
او درباره اینکه آیا افراد کمیته تصمیمگیر مشخص
شدهاند؟ گفت :در حال مذاکره و منتظر دریافت جواب
قطعی هستیم تا براساس زمان بندی جلسهها تشکیل
شوند.

فریدزاده درباره اینکه آیا مسئولیت این انتخاب همچنان
برعهده فارابی است و همانطور که بارها به عنوان
درخواست صنوف مطرح بوده ،به خانه سینما محول

نمیشود؟ توضیح داد :بنیاد سینمایی فارابی نهاد مورد
تایید اسکار است که جلسات مربوط در آنجا تشکیل
میشود و اعضا هم توسط خانه سینما معرفی میشوند،
اما نهادی که فیلم را به اسکار معرفی میکند و مورد تایید

این آکادمی قرار دارد ،بنیاد سینمایی فارابی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد :مهلت نهایی برای ارسال فیلم
اول نوامبر است که ما باید فیلم را تا آن زمان معرفی کرده
باشیم ،یعنی باید طوری برنامهریزی کنیم که پخشکننده
فرصت الزم برای تهیه اقالمی که باید به اسکار ارائه شود
را در اختیار داشته باشد.
طبق قوانین معمول آکادمی ،فیلم ها برای حضور در
شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار  ،۲۰۲۲باید در
حد فاصل بین اول ژانویه تا  ۳۱دسامبر ۱۲( ۲۰۲۱
دی  ۱۳۹۹تا  ۱۰دی  )۱۴۰۰در کشور مبدا حداقل
هفت روز اکران سینمایی داشته داشته
باشند اما بر اساس قوانین نود و چهارمین
دوره جوایز سینمایی اسکار و برای تسهیل
حضور آثار سینمایی در این جوایز در شرایط
کنونی ،فیلم ها برای معرفی رسمی برای
حضور در شاخه بهترین فیلم بین المللی
الزاما نیاز به اکران در کشور مبدا ندارند و در
صورتی که در یکی از کشورها (غیر از آمریکا و
کشورهای تحت قلمرو آن) به مدت حداقل هفت
روز پیایی اکران تجاری داشته باشند ،در صورت
داشت دیگر شرایط ،واجد معرفی به عنوان نماینده
رسمی کشور معرفی کننده ،خواهند شد ،آخرین مهلت
معرفی نماینده رسمی کشورها برای حضور در شاخه
بهترین فیلم بین المللی اسکار ،اول نوامبر ( ۱۰آبان)
است .نامزدهایی نهایی اسکار  ۲۰۲۲روز  ۸فوریه ۲۰۲۲
( ۱۹بهمن) و مراسم اسکار نیز  ۲۷مارس ۷( ۲۰۲۲
فروردین) برگزار می شود.

رسانه

درآمد ماهیانه  ۲۰۰میلیارد تومان برای یک پلتفرم
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به درآمد
سرسام آور برخی پلتفرم های تولید و پخش فیلم
و سریال ،رشد شبکه نمایش خانگی به شکل فعلی
را همراه با مقاصد تجاری و مضر برای فرهنگ ملی
عنوان کرد ،امید عبداللهی که در برنامه «انعکاس»
رادیو گفتوگو سخن میگفت ،با اشاره به آغاز به کار
شبکههای خانگی از اواخر دهه  ۸۰که مخاطب را با
شکلی جدید از ارائه فیلم و سریال رو به رو ساخت،
اظهار کرد :با ظهور این رسانه ،پنجرهای جدید بر روی
ارائه خدمات فرهنگی باز شد و با ارتقای سرعت
اینترنت ،خود را به شکل  VODنمایان ساخت.
وی افزود :وجه مثبت شبکه نمایش خانگی ،مبارزه با
قاچاق فیلم و سریال بود؛ چنانچه پیشتر آثار روی پرده
یا تلویزیون با تکثیر غیر قانونی مواجه بود و پدید آمدن
«فیلیمو» یا «نماوا» این معضل را به شدت کاهش داد.
این کارشناس ادامه داد :در این میان شبکه نمایش
خانگی باید ابزاری فرهنگی و رسانهای نوین برای ارائه
ارزشهای فرهنگ ساز تلقی شود و با توجه به رشد
بوی
قابل مالحظه وجوه اقتصادی این رسانهها ،رنگ و ِ
تجاری آن پر رنگ تر از حوزه فرهنگ سا ِز آن شد.

عبداللهی عدم شفافیت مالی و نظارت بر شبکه نمایش
ِ
اهداف
خانگی را یادآور شد و افزود :این پلتفرمها با
اعالمی از سوی موسسان آن ،فاصله پیدا کرده است
تحلیل محتوای فیلمهای نمایش داده شده،
و ضمن
ِ
درمییابیم با ادعای اولیه در تعارض است.
وی از درآمد  ۲۰۰میلیارد تومانی پلتفرمی مانند
«فیلیمو» در ماه خبر داد و به رادیو گفتوگو گفت :این
در حالی است که صداوسیما ساالنه  ۷۰۰میلیارد تومان
برای تولید فیلم و سریال بودجه ریزی میکند .از این
رو میتوان نتیجه گرفت که پلتفرمهای جدی ِد پخش
فیلم در حال بدل شدن به سازمانهای تجاری قدرتمند
هستند که عالوه بر گسترش مالی ،از تولی ِد محتوای
صداوسیما سبقت میگیرند .تولیداتِ این پلتفرمها
رقیب جدی
ولی نکتهای منفی تلقی نمیشود و یک ِ
برای صداوسیمای ملی باید وجود داشته باشد.
وی گفت :اما نکته اینجاست که این رقیب باید
ماهیتی فرهنگی داشته باشد؛ نه یک سازمان تجاری
سودبری تجاری قرار دهد.
که اصل و هدف خود را بر
ِ
عبداللهی معتقد است شبکه نمایش خانگی از اهداف
فرهنگی ابتدایی فاصله گرفته؛ چراکه هم و غم
ِ

مسئوالن آن به سمت درآمدزایی بیشتر سوق یافته
ِ
است و لذا ابزارهای مورد استفاده آنها ،با هویتِ ملی
ما فاصله دارد.گواه این ادعا تولید فیلمهایی است که
از ارگانهای رسمی جمهوری اسالمی مجوز دریافت
میکنند ولی عمال باعث رشد و هویت بخشی فرهنگِ
ایرانی نشده و در بسیاری جاها ضربه زننده است.

مدرسه تاریخی «ظفر» تخریب شد

در نخستین روزهای آغاز سال تحصیلی ،مدیریت شهری
تخریب یکی از مدارس قدیمی این شهر
همدان تصمیم به
ِ
گرفت و حاال لودرها کارشان را برای تخریب «مدرسه راهنمایی
ظفر» به پایان رساندهاند؛ اقدامی که احتماال براساس همان
مصوب ه شورای شهر همدان یعنی «انجام ساختوساز در
بافت تاریخی شهر بدون استعالم از میراث» که درست یک
سال قبل مطرحش کرده بودند ،اجرایی شده است.
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جهان سینما

اکران «ونوم»۲؛ دومین
پیشنمایش بزرگ کرونایی
قسمت دوم از فیلم ابرقهرمانی «ونوم» ،پس از «بیوه سیاه»،
دومین پیشنمایش بزرگ دوران پساکرونا را رقم زد ،فیلم
ونوم :بگذار قتل عام شود ()Venom: Let There be Carnage
با تزریق آدرنالین مورد نیاز به گیشه کرونازده آمریکا ،در
پیشنمایشهای روز پنجشنبه ( ۸مهر)  ۱۱میلیون و  ۶۰۰هزار
دالر فروش کرد و پس از فیلم بیوه سیاه که دو ماه پیش به
سینماها آمد و در مرحله پیشنمایش  ۱۳میلیون و  ۲۰۰هزار
دالر فروخت ،دومین پیشنمایش بزرگ دوران پساکرونا را به
نام خود ثبت کرد .ونوم در پیشنمایش از فیلمهای موفق
و پرفروشی چون شانگ چی و افسانه ده حلقه ( ۸میلیون و
 ۸۰۰هزار دالر) و سریع و خشن  ۷( ۹میلیون و  ۱۰۰هزار دالر)
هم جلو زد.
ونوم  ۲به کارگردانی اندی سرکیس ،اقتباسی از یک داستان
مصور ماجراجویانه است .از بازیگران این فیلم میتوان به تام
هاردی ،وودی هارلسون  ،میشل ویلیامز  ،رید اسکات و نائومی
هریس اشاره کرد .هاردی در این فیلم به نقش شخصیت
منفی کالسیک فیلمهای مرد عنکبوتی برگشته و این بار برای
رویارویی با یک قاتل زنجیرهای صاحب قدرتهای ویژه به
نام کارنِج (با بازی وودی هارلسون) آماده میشود .پیشبینی
میشد این فیلم ابرقهرمانی در اکران افتتاحیه دستکم ۵۰
میلیون دالر فروش کند اما با توجه به استقبال شگفتانگیز از
پیشنمایش آن ،فروش این فیلم در اکران افتتاحیه میتواند
به  ۷۰میلیون دالر هم برسد.
فیلم ونوم :بگذار قتل عام شود تا رسیدن به پرده سینما مسیر
پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته است .این فیلم اول قرار بود
اکتبر سال ( ۲۰۲۰مهر -آبان  )۹۹اکران شود اما به دلیل شیوع
کرونا یک بار تا ژوئن ( ۲۰۲۱خرداد -تیر  )۱۴۰۰به تاخیر افتاد و
یک بار تا اواخر ماه سپتامبر (شهریور -مهر  .)۱۴۰۰در جدیدترین
تغییرات نیز قرار شد این فیلم  ۱۵اکتبر ( ۲۳مهر) روی پرده
سینماها برود .اما ونوم  ۲سرانجام زودتر از آنچه اعالم شده بود
و در تاریخ اول اکتبر ( ۹مهر) در سینماهای آمریکا اکران شد.

شکایت شرکت خدمات
اینترنتی کرهای از نتفلیکس

میراث فرهنگی

بر اساس مصوبهای که برخی از اعضای شورای شهر
همدان اواخر شهریور سال گذشته تصویب کردند« ،هر نوع
ساختوساز در بافت تاریخی این شهر نیازی به استعالم از
میراث فرهنگی استان ندارد» ،مصوبهای که از همان ابتدا
ترس از خشکاندن ریش ه تاری ِخ باقیمانده در این شهر قدیمی
را به جان و دل داشت و در نخستین قدمهایش نیز ساختِ
حسین همدان،
حجرهای در عرصه بقعه تیموری شاهزاده
ِ

روزنامه

این ادعا را ثابت کرد.
حاال و بعد از گذشت یک سال ،اکنون خبر میرسد مدرس ه
تاریخی «ظفر» باقیمانده از دوره پهلوی دوم که تازه تدوین
پرونده ثبتی آن انجام شده و روند اداری برای ثبت آن در
فهرست آثار ملی کشور در دست انجام بود ،تخریب شده
است؛ تخریبی که هنوز ر ِد لودرهایش روی زمین باقی مانده
است.

«اس کی برادبند» ،رساننده خدمات اینترنتی کره جنوبی از
نتفلیکس شکایت کرده تا این کمپانی هزینههای افزایش
ترافیک مصرفی کاربران و بهینهسازی خدمات را پرداخت کند؛
چرا که محتواهای جدید این کمپانی باعث افزایش ترافیک
شبکه شده است.
کمپانی تأمینکننده اینترنت «اسکی برادبند» کره جنوبی از
نتفلیکس به این علت که کاربران برای دسترسی به محتوای
این شبکه هجوم آوردهاند ،شکایت کرده است .این خبر در
حالی اعالم شده که دادگاه کرهای میگوید ،نتفلیکس باید
به شرکت خدمات اینترنتی مذکور به دلیل افزایش استفاده از
ترافیک شبکه مبلغی را پرداخت کند .چندین تن از قانونگذاران
کره جنوبی علیه تولیدکنندگان محتوایی که ترافیک زیادی
ایجاد میکنند اما مبلغی پرداخت نمیکنند ،اظهار نظر کردهاند.
نتفلیکس در پاسخ به این موضوع اعالم کرده که ادعای
شرکت «اس کی برادبند» را بررسی میکند و راههای ممکن
برای همکاری با این شرکت را بررسی میکند تا از عدم تحت
تأثیر قرار گرفتن مخاطبان اطمینان حاصل کند.
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روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «علی ستودهروان»
 -پیشکسوت سابق والیبال  -را گرامی می دارد

یکشنبه  11مهر  -1400شماره 851

ورزشی

جام جهانیکشتی

کشتی آزاد قهرمانی جهان – نروژ؛

صعود مقتدرانه یزداین و زارع به فینال در روز حذف امامی و عموزاد
مریم ولیزاده
خبرنگار

روز نخست رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی سال
 ۲۰۲۱جهان روز شنبه با برگزاری دیدارهای اوزان
 ۸۶ ،۷۴ ،۶۱و  ۱۲۵کیلوگرم در شهر اسلو نروژ
آغاز شد و نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان
خود رفتند.
در وزن  ۶۱کیلوگرم رحمان عموزاد در کشتی
نخست با نتیجه  ۵بر صفر از سد گمزاتگادزی
هالیدوف از مجارستان گذشت .وی در دور بعد
مقابل توشیهیرو هاسگاوا دارنده مدال طالی زیر

 ۲۳سال جهان از ژاپن با نتیجه  ۹بر  ۵مغلوب شد
و با توجه به شکست کشتی گیر ژاپنی در دیدار
نیمه نهایی عموزاد از دور رقابت ها کنار رفت.
در وزن  ۷۴کیلوگرم یونس امامی در دور اول با
نتیجه  ۱۲بر  ۲بایامبادورج انخبایار از مغولستان
را مغلوب کرد .وی در دور بعد با نتیجه  ۱۲بر
صفر از سد نورکجا کایپانوف دارنده مدال نقره
جهان و قهرمان آسیا از قزاقستان گذشت و راهی
مرحله یک چهارم نهایی شد .امامی در این مرحله
مقابل آوتاندیل کنتچادزه دارنده مدال نقره جهان
از گرجستان با نتیجه  ۱۰بر  ۱مغلوب شد و با توجه
به شکست کشتی گیر گرج در دیدار نیمه نهایی،
امامی از دور رقابت ها کنار رفت.
در وزن  ۸۶کیلوگرم حسن یزدانی پس از
استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۱۲
بر  ۲عظمت دولت بیکوف از قزاقستان را مغلوب
کرد .وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی
مقابل اتهان راموس از پورتوریکو با نتیجه  ۱۰بر

صفر به برتری رسید و راهی دیدار نیمه نهایی شد.
وی در این مرحله آرتور نایفونوف دارنده مدال برنز
المپیک و جهان از روسیه را مغلوب کرد تا یک بار
دیگر در دیدار فینال مقابل دیوید تیلور آمریکایی
قرار بگیرد.
در وزن  ۱۲۵کیلوگرم امیرحسین زارع پس از
استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۶
بر صفر دزیانیس خرامیانکوف از بالروس را
مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی
شد .وی در این مرحله با نتیجه  ۱۰بر صفر
نیکوالس گویازدوفسکی دارنده مدال برنز جهان
از آمریکا را از پیش رو برداشت و راهی مرحله
نیمه نهایی شد .وی در این مرحله با نتیجه ۴
بر صفر طاها آکگول قهرمان المپیک و جهان از
ترکیه را مغلوب کرد و به فینال رسید .زارع در
این دیدار به مصاف گنو پتریاشویلی دارنده مدال
های طالی جهان و نقره المپیک از گرجستان
می رود.

لیگ برتر

قرعهکشی لیگ برتر فوتبال برای فصل بیست و یکم برگزار شد؛

برنامه اکمل فصل بیست و یکم لیگ برتر فوتبال؛ داریب  97هفته هشتم

قرعهکشی لیگ برتر فوتبال برای فصل بیست و
یکم برگزار شد ،قرعهکشی فصل بیست و یکم
لیگ برتر فوتبال ،روز شنبه با حضور نمایندگان
 ۱۶تیم لیگ برتری و مسئوالن سازمان لیگ و
فدراسیون فوتبال برگزار شد.
بازیهای هفته اول تا پانزدهم لیگ برتر به شرح
زیر است( :نام تیمهای میزبان ،ابتدا آمده است).
هفته اول
پیکان  -نفت مسجدسلیمان
پدیده  -آلومینیوم اراک
صنعت نفت آبادان  -ذوبآهن
فوالد خوزستان  -پرسپولیس
گلگهر سیرجان  -تراکتور
استقالل  -هوادار
نساجی مازندران  -فجرسپاسی شیراز
سپاهان  -مس رفسنجان
هفته دوم
نفت مسجدسلیمان  -سپاهان
مس رفسنجان  -پدیده
ذوبآهن  -استقالل
آلومینیوم اراک  -فوالد خوزستان
هوادار  -پیکان
فجرسپاسی شیراز  -گلگهر سیرجان
تراکتور  -صنعت نفت آبادان
پرسپولیس  -نساجی مازندران
هفته سوم
پدیده  -نفت مسجدسلیمان
پیکان  -ذوبآهن
فوالد خوزستان  -مس رفسنجان
گلگهر سیرجان  -نساجی مازندران
استقالل  -تراکتور
آلومینیوم اراک  -پرسپولیس
صنعت نفت آبادان  -فجرسپاسی شیراز
سپاهان  -هوادار

هفتهچهارم
نفت مسجدسلیمان  -فوالد خوزستان
هوادار  -پدیده
ذوبآهن  -سپاهان
تراکتور  -پیکان
پرسپولیس  -گلگهر سیرجان
فجرسپاسی شیراز  -استقالل
مس رفسنجان  -آلومینیوم اراک
نساجی مازندران  -صنعت نفت آبادان
هفتهپنجم
آلومینیوم اراک  -نفت مسجدسلیمان
پدیده  -ذوبآهن
فوالد خوزستان  -هوادار
پیکان  -فجرسپاسی شیراز
صنعت نفت آبادان  -گلگهر سیرجان
سپاهان  -تراکتور
استقالل  -نساجی مازندران
مس رفسنجان  -پرسپولیس
هفتهششم
نفت مسجدسلیمان  -مس رفسنجان
تراکتور  -پدیده
ذوبآهن  -فوالد خوزستان
نساجی مازندران  -پیکان
گلگهر سیرجان  -استقالل
پرسپولیس  -صنعت نفت آبادان
فجرسپاسی شیراز  -سپاهان
هوادار  -آلومینیوم اراک
هفتههفتم
پرسپولیس -نفتمسجدسلیمان
پدیده  -فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک  -ذوبآهن
فوالد خوزستان  -تراکتور
پیکان  -گلگهر سیرجان
صنعت نفت آبادان  -استقالل

سپاهان  -نساجی مازندران
مس رفسنجان  -هوادار

هفتههشتم
هوادار  -نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران  -پدیده
ذوبآهن  -مس رفسنجان
فجرسپاسی شیراز  -فوالد خوزستان
صنعت نفت آبادان  -پیکان
گلگهر سیرجان  -سپاهان
تراکتور  -آلومینیوم اراک
استقالل  -پرسپولیس
هفتهنهم
نفت مسجدسلیمان  -ذوبآهن
پدیده  -گلگهر سیرجان
فوالد خوزستان  -نساجی مازندران
پیکان  -استقالل
مس رفسنجان  -تراکتور
پرسپولیس  -هوادار
آلومینیوم اراک  -فجرسپاسی شیراز
سپاهان  -صنعت نفت آبادان
هفته دهم
تراکتور  -نفت مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان  -پدیده
ذوبآهن  -هوادار
گلگهر سیرجان  -فوالد خوزستان
پیکان  -پرسپولیس
استقالل  -سپاهان
فجرسپاسی شیراز  -مس رفسنجان
نساجی مازندران  -آلومینیوم اراک
هفتهیازدهم
پرسپولیس  -ذوبآهن
سپاهان  -پیکان
آلومینیوم اراک  -گلگهر سیرجان

هوادار  -تراکتور
پدیده  -استقالل
نفت مسجدسلیمان  -فجرسپاسی شیراز
فوالد خوزستان  -صنعت نفت آبادان
مس رفسنجان  -نساجی مازندران
هفته دوازدهم
نساجی مازندران  -نفت مسجدسلیمان
پیکان  -پدیده
تراکتور  -ذوبآهن
استقالل  -فوالد خوزستان
سپاهان  -پرسپولیس
گلگهر سیرجان  -مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان  -آلومینیوم اراک
فجرسپاسی شیراز  -هوادار
هفتهسیزدهم
فوالد خوزستان  -پیکان
نفت مسجدسلیمان  -گلگهر سیرجان
پرسپولیس  -تراکتور
آلومینیوم اراک  -استقالل
ذوبآهن  -فجرسپاسی شیراز

پدیده  -سپاهان
مس رفسنجان  -صنعت نفت آبادان
هوادار  -نساجی مازندران
هفتهچهاردهم
صنعت نفت آبادان  -نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران  -ذوبآهن
سپاهان  -فوالد خوزستان
فجرسپاسی شیراز  -تراکتور
پدیده  -پرسپولیس
استقالل  -مس رفسنجان
پیکان  -آلومینیوم اراک
گلگهر سیرجان  -هوادار
هفتهپانزدهم
فوالد خوزستان  -پدیده
مس رفسنجان  -پیکان
ذوبآهن  -گلگهر سیرجان
نفت مسجدسلیمان  -استقالل
پرسپولیس  -فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک  -سپاهان
هوادار  -صنعت نفت آبادان
تراکتور  -نساجی مازندران
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اخـــبــار کـــــوتاه
قراراست  VARدرورزشگاه آزادی نصب شود

حسن کامرانیفر گفت :ما شرایط حضور یک سیستم  VARرا در کشور
فراهم کردیم و استادیوم آزادی قرار است به این سیستم مجهز شود.
ما به  AFCو فیقا اعالم کردیم .برای بازی برابر کره این شرایط را
داریم و منتظر پاسخ آنها هستم .این سیستم قرار است برای
آموزش داوران استفاده شود.
دومینشکستزنانوالیبالیستسایپادرجامباشگاههایآسیا

تیم والیبال زنان سایپا به عنوان نماینده ایران در جام باشگاههای آسیا روز
شنبه در دومین دیدار خود از مرحله گروهی مقابل آلتای قزاقستان
به میدان رفت و در نهایت با نتیجه سه بر صفر شکست خورد،
والیبالیستهای سایپا در سه ست پیاپی و با نتایج  ۲۵بر ،۱۱
 ۲۵بر  ۲۰و  ۲۵بر  ۱۵مغلوب حریف خود شدند.
قهرمانی تیم ملی تنیس نوجوانان ایران درمسابقات غرب آسیا
تیم ملی تنیس نوجوانان پسر ایران در آخرین بازی خود در رقابتهای زیر
 ١٢سال غرب آسیا با پیروزی مقابل لبنان ،عنوان قهرمانی این دوره از
رقابتها را به دست آورد ،قهرمانی تیم ملی پسران تنیس ایران در
حالی رقم خورد که دیروز هم دختران تنیس باز ایران عنوان قهرمانی
را از آن خود کرده بودند.
اعالم زمان و مکان مسابقات ووشوی قهرمانیکشور
مسابقات ووشو قهرمانی بزرگساالن کشور و انتخابی بازیهای آسیایی
 ۲۰۲۲هانگژو چین ،در دو بخش ساندا و تالو و در دو رده آقایان و
بانوان به میزبانی شهر درگهان و در سالن ورزشی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد قشم برگزار میشود ،رقابتهای بخش آقایان
طی روزهای  ۶تا  ۸آذر ماه برگزار خواهد شد.
انعقاد قرارداد  ۵بازیکن جدید شهرخودرو
شهرخودرو روز شنبه با  ۵بازیکن جدید به طور رسمی قرارداد امضا کرد و
این بازیکنان زیر نظر رضا مهاجری و هادی عقیلی در تمرینات پدیده
شرکت خواهند کرد .مهدی شریفی ،پوریا غالمی ،منصور باقری،
محمدحسین حیدری و حسن قاسمی بازیکنان جدید نماینده
مشهد در لیگ برتر خواهند بود.

پاسخ مثبت جبلی به درخواستی برای بازگشت « »90به تلویزیون

رییس جدید سازمان صدا وسیما در سفر به اهواز ،در پاسخ به
پرسشی مبنی بر درخواست بازگشت عادل فردوسی پور با
برنامهی «نود» به تلویزیون ،اظهار کرد« :عادل فردوسیپور
میتواند دوباره در تلویزیون فعالیت کند و از نظر ما
منعی ندارد».
صعود تیم برادران عالمیان به یک چهارم نهایی قهرمانی آسیا

مرحله یک هشتم نهایی جدول دونفره تنیس روی میز قهرمانی آسیا
برگزار شد و تیم برادران عالمیان این دیدار را با پیروزی پشت سر
گذاشت ،تیم نوشاد و نیما عالمیان در مرحله یک هشتم نهایی
برابر تیم بنگالدش با نتیجه  ۳برصفر به پیروزی رسید و راهی
یک چهارم نهایی شد.
شکستپورشیبمقابلمراکشدرنیمهنهاییکاراتهوانمسکو

پورشیبدردورسوممسابقاتباتارگوتحسنوفازآذربایجانبهرقابتپرداخت
و در نهایت با نتیجه یک یک در هانتی پیروز میدان شد و راهی نیمه
نهایی شد اما در نیمه نهایی مقابل نبیل اچ چابی از مراکش با نتیجه
سه بر دو شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند ،پورشیب برای
کسب مدال برنز یکشنبه در دیدار رده بندی روی تاتامی خواهد رفت.
بند خاص در قرارداد سرمربی تیم ملی فوتسال
پیش از آغاز بازی های جام جهانی ،فدراسیون فوتبال ،قرارداد کادرفنی تیم
ملی فوتسال را تمدید کرد اما شنیده میشود یک بند در این قرارداد ،ادامه
نیافتن حضور ناظم الشریعه روی نیمکت تیم ملی را تقویت می کند،
گویا در بخشی از این قرارداد آمده که فدراسیون هر زمان که بخواهد
می تواند این قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ کند.
سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان ابقا شد
با پایان ششمین جلسه کمیته فنی فدراسیون تکواندو ،کمرانی به عنوان
سرمربی تیم ملی بانوان باقی ماند و اعظم درستی نیز به عنوان مربی
به کادرفنی تیم ملی اضافه شد ،شرح وظایف مدیرفنی تیم ملی
نیز در دستور کار این جلسه قرار داشت که کلیات آن به تصویب
اعضارسید.

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری مشکین دشت ازطریق سامانه الکترونیکی دولت (نوبت اول)
شهرداری مشکین دشت در نظر دارد بر اساس مجوزهای شورای اسالمی شهر مشکین دشت به شماره های  435مورخ  1400/5/12و  402 ،401 ،399 ،403مورخ  1400/5/10نسبت به برگزاری
مناقصه های ذیل از طریق سامانه الکترونیکی دولت اقدام نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .از تاریخ چاپ اول اسناد آماده ارائه از طریق سامانه الکترونیکی می باشد.

 مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت  8صبح روزیکشنبه  1400/7/11لغایت سه شنبه 1400/7/20
 مهلت زمان ارائه پیشنهاد :از روز چهارشنبه 1400/7/21لغایت ساعت  14:00روز دوشنبه 1400/8/3
 زمان بازگشایی پیشنهادها  :ساعت  14:30روز دوشنبه 1400/8/3 -هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکیکه به مدت  90روز حداقل دارای اعتبار و قابل تمدید باشد و
یا واریز نقدی به شماره حساب  0107195292009نزد بانک ملی
ایران شعبه مشکین دشت.
 -برندگان نفر اول تا سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند

سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 به پیشنهادهای مخدوش ،ناخوانا ،مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد. بارگذاری تصویر ضمانت نامه شرکت در مزایده در سامانهتدارکات الزامی می باشد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات

بیشتر در خصوص اسناد مناقصه شهرداری مشکین دشت،
تلفن :امور قراردادها 026-36215159
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها ،در سایت سامانه
 www.setadiran.irبخش « ثبت نام /پرفایل تامین کننده/
مناقصه گر» موجود است .شناسه آگهی1202002 :
حسین بغدادی  -شهردار مشکین دشت
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