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الزام ثبتنام در سامانه؛

«وزیر کشور» تشریح کرد:

قانون پایانههای فروشگاهی
و سامانه مودیان
سامانه مودیان در قانون پایانههای فروشگاهی تحت نظارت
مدیریت سازمان امور مالیاتی بوده و کلیه مودیان فراخوان شده
تا کنون مکلف به ثبتنام در سامانه میباشند.
در این سامانه به هر مودی کار پوشه مخصوص تعلق میگیرد
و فعاالن اقتصادی از طریق نام کاربری و رمز عبور سامانه
ثبتنام الکترونیکی شماره اقتصادی وارد شده و ثبتنام
کرده و در هنگام فروش کاال با ارائه خدمات از انواع مختلف
پایانههای فروشگاهی نظیر دستگاه کارتخوان بانکی درگاه
پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به
شبکههای الکترونیکی و سامانه مودیان و همچنین قابلیت
صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد ،میتوانند
استفادهنمایند.
براساس این قانون اصل بر صحت اطالعات مودیان است
مگر آنکه خالف آن ثابت شود و از مزایای قانون پایانههای
فروشگاهی جهت مودیان ثبت نام شده در سامانه مودیان،
عدم مراجعه مامورین مالیاتی به محل فعالیت مودیان بجز
در موارد تخلف مودی ،عدم تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیات
بر ارزش افزوده ،عدم ارائه فهرست معامالت فصلی و قطعیت
مالیات بدون رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان ثبت نام
شده در صورت انطباق اظهارنامه عملکرد آنها با پایگاه اطالعات
مالیاتی می توان اشاره کرد.
در صورت عدم ثبت نام مودیان فراخوان شده در سامانه مودیان،
جرائمی از قبیل جرائم نقدی ،محرومیت از معافیتهای
مالیاتی و نرخ صفر و مشوقها مالیاتی و همچنین ابطال مجوز
فعالیت و مسدود شدن درگاهها و پایانههای پرداخت واحد
متخلف ،پیش بینی شده است.

خبر

ازمحدودیتهوشمندتانگراینبرایآغازپیکششم؛آخرینتصمیامتدرستادمیلکرونا
احمد وحیدی در پایان جلسه قرارگاه ستاد ملی مقابله
با کرونا در تشریح مصوبات و موضوعات مورد بررسی
در این جلسه گفت :در این جلسه رفع محدودیتهای
هوشمند مورد بررسی قرار گرفت .به این شکل که چگونه
هوشمند محدودیتها را رفع کنیم .نرم افزار و پلتفرمی
که از قبل تهیه شده بود در چند استان به صورت
آزمایشی اجرا شد که این موارد مورد بحث و بررسی
قرار گرفت .همچنین در مورد مراکزی که باید
به این پلتفرم متصل میشدند بحث شد
چرا که وقفهای در این حوزه ایجاد شده بود
و مقرر شد این کار هر چه زودتر انجام و
مراکز مرتبط به این پلتفرم متصل شوند
تا زمینه تعمیم آن فراهم شود.
وی افزود :در بخش دیگری از این جلسه
در مورد فعالیت اصناف و ادارات بحث
و گفتوگو شد ،اصنافی که با مواد غذایی
سر و کار دارند فعالیت آنها منوط به
زدن واکسن خواهد
شد که این کار
نیز به دقت
مورد نظارت
قرار خواهد
گر فت .
مقرر شد
وزارت

بهداشت اسامی سه میلیون نفر از شش میلیون نفر
اصنافی که واکسن تزریق کردهاند را در اختیار قرار دهد تا
با تبادل این اسامی برای افرادی که واکسن به آنها تزریق
شده است امکان فعالیت در محل کار فراهم شود .فعال
آخر مهر ماه برای اجرای این طرح تعیین شده است ،از
همه اصناف درخواست میشود که اگر تا به حال واکسن
نزدهاند نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از
صحبتهای خود با تاکید بر اینکه
وزارت بهداشت آمادگی دارد تا
روزانه به سه میلیون نفر واکسن
تزریق کند ،افزود :حدود  ۵۱یا
 ۵۲درصد از اصناف تا کنون
واکسن دریافت کردهاند که
این رقم کم است و باید همه
آنها بطور کامل واکسن دریافت
کنند .سه میلیون نفر از اصناف
باقیماندهاند که

باید نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند .با توجه به
ظرفیت وزارت بهداشت و فرصت  ۱۱روزه تا پایان مهر ماه
امکان انجام این کار وجود دارد.
وی در خصوص تزریق واکسن دانش آموزان نیز گفت:
تزریق واکسن دانش آموزان متوسطه سطح یک و دو
در حال انجام است و بازگشایی مدارس برای این مقطع
انجام خواهد شد ،در حال حاضر نیز  ۵۷۰پایگاه برای
واکسن دانش آموزان برپا شده تا کار آموزشی آنها به
خوبی آغاز شود.
وی تاکید کرد :موضوع دیگری که در این جلسه مورد
بررسی قرار گرفت لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی بود
متاسفانه رعایت پروتکلهای بهداشتی کاهش یافته و به
حدود  ۴۵درصد رسیده که این موضوع نگران کننده است
و از سوی دیگر نگرانی از بروز پیک ششم وجود دارد ،لذا
همه مردم باید مراقبت کنند تا وارد پیک ششم نشویم.
اگر این مراقبت صورت نگیرد وارد پیک بعدی شده و با
معضالت بسیاری مواجه خواهیم شد.
وزیر کشور تاکید کرد :در حال حاضر امکانات مناسب
فراهم شده تا سایر افرادی که واکسن دریافت نکردهاند
واکسینه شوند ،البته رعایت پروتکلهای بهداشتی باید
به دقت مد نظر قرار گیرد .برخی استانها به تفکیک در
این جلسه مورد بررسی قرار گرفتند تا استانهایی که با
مشکل مواجه هستند به سرعت مشکالت آنها رفع و
مراقبت بیشتر توسط استانداران انجام شود البته سایر
استانها نیز باید مراقبت کنند تا دچار مشکل نشوند.

محیط زیست

برای بررسی آیین نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گردوغبار؛

تصمیمات نخستین نشستکارگروه ملیگرد و غبارچه بود؟
سیاسی و امنیتی

«وزارت اطالعات» اعالم کرد:

دستگیری  ۱۰نفر از مرتبطین
سرویسهای اطالعاتی برخی
کشورهای منطقه
وزارت اطالعات اعالم کرد :با رصد هوشمندانه و پیگیریهای
مستمر اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان (عجل اهلل تعالی
فرجه الشریف) در استان بوشهر ۱۰ ،نفر از مرتبطین سرویسهای
اطالعاتیبرخیکشورهایمنطقهمرتبطبانظامسلطه،شناسایی
شدند و با هدف پیشگیری از تعمیق ارتباطات و مقابله هدفمند
با اقدامات ضد امنیتی آنان ،دستگیر و پس از انجام تحقیقات
الزم ،پرونده آنها برای صدور حکم ،تحویل مرجع قضایی شد.
از جمله اهداف سرویس های اطالعاتی کشورهای یادشده
(با توجه به همدستی آشکار آنها با سرویسهای اطالعاتی
کشورهای متخاصم و به نیابت از سرویس های مذکور) ،جمع
آوری اطالعات و جاسوسی از مراکز حساس کشور و بهرهگیری از
ظرفیت ایرانیان مقیم و متردد به آن کشورها است که با اشراف
اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان (عجل اهلل تعالی فرجه
الشریف) ،با تحرکات و تهدیدات آنها مقابله و با هماهنگی
دستگاه قضایی ،برخورد بازدارندهای با مرتبطین سرویسهای
اطالعاتی مذکور صورت گرفت .وزارت اطالعات به آگاهی
هموطنان عزیز مقیم کشورهای منطقه و افرادی که به این
کشورها تردد دارند میرساند؛ ضمن حفظ هوشیاری ،هرگونه
مراجعه مشکوک اتباع بیگانه و درخواست همکاری به آنها را به
ستاد خبری ( )۱۱۳وزارت اطالعات اطالع دهند.

نخستین جلسه کارگروه تخصصی ملی با هدف بررسی آیین
نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گردوغبار مصوب
هیئت وزیران مورخ  ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۲با سه دستورکار بررسی
وظایف مندرج در ماده  ۳و تصمیم گیری در خصوص نحوه
پیگیری وظایف محوله ،بررسی و تعیین گروه های کاری
موضوع تبصره ماده ۳و بررسی و نحوه تحقق وظایف پیش
بینی شده در آیین نامه در خصوص هر یک از دستگاه های
عضو برگزار شد.
در این جلسه طهماسبی بیرگانی دبیر ستاد ملی سیاست
گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار به بیان کلیاتی
در خصوص مواد آیین نامه و تکالیف تعیین شده دستگاه ها
پرداخت و خواستار ارائه برنامه های مدون از اعضای کارگروه
بعنوان نمایندگان دستگاه های ذیربط در چارچوب آیین نامه
ابالغی هیئت وزیران شد.
در ادامه کلیه اعضای کارگروه به بیان نظرات و پیشنهادات
خود در خصوص چگونگی تبیین وظایف محوله پرداختند و
با نظر اعضای کارگروه مقرر شد در جلسه ای با عنوان جلسه

آسیب شناسی به نقاط قوت و ضعف عملکرد آیین نامه
پیشین با هدف بهبود عملکرد آیین نامه فعلی پرداخته شود.
همچنین اعضای کارگروه با توجه به حجم کاری باال و
تعدد اعضای جلسه خواستار تخصصی تر شدن جلسات
در قالب گروه های کاری تخصصی شدند .بر این اساس
پیشنهاد شد سه گروه کاری تخصصی با عنوان گروه کاری
مطالعات ،پژوهش و اطالع رسانی ،گروه کاری فنی -اجرایی
و گروه کاری بین الملل به منظور پیشبرد اهداف تخصصی
آیین نامه تشکیل و تکالیف دستگاه ها در هر گروه کاری
ساماندهی و تعیین شود.
بعالوه مقرر شد سیاست ها و تصمیمات اخذ شده در
کارگروه تخصصی ملی ،در کمیته ملی سیاست گذاری و
هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار متشکل از معاونین
وزارتخانه ها و سازمان های عضو ستاد به تصویب رسیده
و به دستگاه های ذیربط جهت اجرا ابالغ و توسط دبیرخانه
ستاد ملی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و نتایج اقدامات
مطابق با آیین نامه مذکور به هیئت وزیران منعکس شود.

کرونا در ایران

تعداد بهبودیافتگانکرونا به  ۵میلیون  ۲۴۹هزارو  ۹۵۶تن رسید
بر اساس اعالم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
 ۲۱۳بیمار کووید ۱۹در کشور طی  ۲۴ساعت گذشته جان
خود را از دست دادند و در همین بازه شمار واکسن های
تزریقی از  ۶۷میلیون دز عبور کرد ،در شبانه روز گذشته و
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۳ ،هزار و  ۳۹۱بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار
و  ۸۶۹نفر از آنها بستری شدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به  ۵میلیون و  ۷۲۹هزار و  ۷۸۵نفر رسید ،طی ۲۴

ساعت گذشته ۲۱۳ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۲۳هزار و ۸۱
نفر رسید ۵ .میلیون  ۲۴۹هزار و  ۹۵۶نفر از بیماران نیز بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند ،همچنین  ۵هزار
و  ۱۲۴نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت
های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند ،تا کنون ۳۳
میلیون و  ۴۵۳هزار و  ۸۷۷آزمایش تشخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است.

همچنین تا کنون  ۴۶میلیون و  ۲۵۰هزار و  ۵۰۱نفر ُدز اول
واکسن کرونا و  ۲۰میلیون و  ۷۷۸هزار و  ۸۸۰نفر نیز ُدز دوم
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور
به  ۶۷میلیون و  ۲۹هزار و ُ ۳۸۱دز رسید.
در شبانه روز گذشته ،یک میلیون و  ۳۶۱هزار و  ۹۱۴دزُ
واکسن کرونا در کشور تزریق شد ،در حال حاضر هفت شهر
کشور در وضعیت قرمز ۱۰۸ ،شهر در وضعیت نارنجی۲۴۸ ،
شهر در وضعیت زرد و  ۸۵شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «رضا غضنفرپور»

اجتماعی

 شهید مدافع سالمت  -راگرامی می دارداقتصادکالن

وقتی کیتها فاسد شد؛

این یُوسف کفاش؛ این کاسب مردمدار...

پرداخت سنگین برای  ۱۲شرکت
از طرفی به لحاظ عدم اعمال فرایند رقابتی در صدور مجوز
واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی ،علی رغم
محدودیتهای منابع ارزی ،دیوان محاسبات اعالم کرده که
صرفه و صالح دولت در تعیین قیمتهای ارزی داروهای
وارداتی رعایت نشده است.
بر اساس این گزارش ،بررسی واردات  ۳۱قلم دارو حاکی
از اختصاص  ۲۳۵میلیون و  ۲۱۶هزار و  ۶۸۶یورو مازاد
بر قیمت واقعی داروها به  ۱۲شرکت واردکننده پرداخت
شده است.
پرداخت  ۱۰۰۰میلیاردی بدون شناسه
همچنین ارزش بازار داروهای وارداتی در سال گذشته در
مجموع  ۵.۱هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان بیش
از  ۱۰۰۰میلیارد تومان بر خالف تکلیف مقرر در قانون احکام
دائمی برنامههای توسعه در سامانه سازمان غذا و دارو
شناسهگذاری نشده است.

فاسد شدن کیتهای وارداتی
بخش دیگری از این گزارش نشان میدهد که در سال
گذشته سازمان انتقال خون ایران بابت خرید  ۷۵۰هزار عدد
کیسه خون فیلتردار چهارتایی به مبلغ یک میلیون و ۵۳۷

هزار و  ۱۰۰یورو اضافه بر ارزش واقعی کاالی وارداتی به
یکی از شرکتهای طرف قرارداد سازمان پرداخت کرده است.
این در حالی است که سازمان انتقال خون طی قراردادهایی
اقدام به خرید کیتهایی برای غربالگری ویروسی خونهای
اهدایی سازمان خون با اختصاص ارز دولتی کرده است ،اما
به دلیل ضعف کنترلهای داخلی و نبود توجه به اعتبار
تاریخ مصرف این کیتها ،مهلت مصرف عمدتا بسیار پایین
بوده و در برخی موارد کمتر از یک ماه بوده است .بنابراین
طبق بررسیها ،تاریخ بخشی از کیتهای غربالگری منقضی
شده است.
دیوان محاسبات ضعف نظام کنترل داخلی دستگاههای
ذیربط از جمله سازمان غذا و دارو و گمرک ایران را در این
خصوص محرز دانسته است.

بازرگانی

«معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران» اعالمکرد:

واردات بیش از ۹۲میلیون دزواکسنکرونا بهکشور
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت :با ورود شصت
و پنجمین محموله واکسن کرونا ،میزان واکسنهای
وارداتی از مرز  ۹۲میلیون دز گذشت« ،مهرداد جمالی
ارونقی» اظهار داشت :با ورود شصت و پنجمین محموله
وارداتی واکسن کرونا ،میزان ورود این دارو به  ۹۲میلیون و
 ۸۴۸هزار و  ۶۰۶دز رسید.
وی با بیان اینکه تاکنون تمام محمولههای وارداتی به
صورت حمل یکسره تحویل نمایندگان وزارت بهداشت
شده است ،خاطرنشانکرد :از بهمنماه  ۹۹که واردات واکسن
کرونا آغاز شده است تا  ۲۰مهرماه سال جاری  ۸۱میلیون و
 ۷۲۶هزار و  ۳۹۶دز سینوفارم چین در  ۳۸محموله به کشور
وارد شده است و تا پایان هفته نیز  ۶میلیون دز دیگر از
این نوع دارو تحویل داده می شود .از اسفندماه  ۹۸ویروس
کووید  ۱۹در کشور شیوع پیدا کرد و از اسفندماه سال ۹۹
واکسیناسیون عمومی آغاز شد ،در هشت ماه گذشته ،سه

محموله واکسن آسترازنکا (وارداتی از ژاپن) با  ۲میلیون و
 ۹۱۱هزار و  ۸۱۰دز ،یک محموله کووکس وارداتی از ایتالیا با
یک میلیون و  ۴۵۲هزار دز ،یک محموله واکسن آسترازنکا
وارداتی از چین -سبد کووکس با یک میلیون و  ۴۴۹هزار
و  ۶۰۰دز ۱۳ ،محموله واکسن روسی اسپوتنیک با یک
میلیون و  ۳۷۰هزار دز ۲ ،محموله واکسن آسترازنکا وارداتی
از روسیه با  ۹۶۳هزار دز ،یک محموله کووکس وارداتی
از کرهجنوبی با  ۷۰۰هزار و  ۸۰۰دز ،سه محموله واکسن
آسترازنکا وارداتی از اتریش با یک میلیون دز ،یک محموله
آسترازنکا وارداتی از یونان با  ۱۵۰هزار دز و یک محموله
واکسن بهارات هندی با  ۱۲۵هزار دز وارد کشور شده است.
برپایه این آمارها ،بیشترین میزان واردات واکسن در
شهریورماه امسال با  ۳۳میلیون و  ۶۴۳هزار و  ۹۹۶دز است
و در مهرماه نیز  ۳۲میلیون و  ۵۲۵هزار دز واکسن کرونا
تحویل کشور داده شد.

باذناهلل...
در همسایگی مسجد پر
خاطره ابوذر ،زیر ّپله ،کوچکی
اجاره کرده است و در آنجا
چند سالی است ،کاسبی می
کفاش
کند ،مرد میانسال
ِ
رضا شاعری
چیره دستی است و دستان
نویسنده
زمختش نشان از سال ها
تالش برای کسب روزی حالل دارد و با خلقی گشاده و لهجه
شیرین آذری کار مشتریانش را راه می اندازد.
حال خوشی دارد ،از آن کسبه های است که
کفاش محله ما ِ
غم مشتری اش را می خورد ،مردمدار است ،اهل مالحظه و
مداراست ،با مشتریانش منصفانه رفتار می کند و در یک کالم
کاسبی است که حبیب خداست.
او جزیی از نظام خلقت است که در کار حرفه ای و زندگی
اجتماعی اش به خوبی نقش آفرینی می کند .نگارنده معتقد
است که اگر هر آدمی سر جایی که باید کار کند و تخصص
حرفه ای خود را به خوبی انجام دهد مدینه فاضله ای را شاهد
خواهیم بودیم .او از آن دست افرادی است که در همان نقطه،
متمرکز ،متعهدانه و مسلط به فعالیتی است که انجام می دهد
و به سهم خود دنیا را جای بهتری برای زیستن می کند ،اساسا
اشاعه معروف ،توجه به معروف است نه اشاعه منکر...
برای رشد دادن اجتماع برجسته کردن وجوه مثبت انسانی
الزمه زندگی اجتماعی است .بیاییم برای حال خوب جامعه
مان وجوه مثبت آدم ها را ضریب بدهیم و آگراندیسمان بر
زیبایی ها شویم .گفتنی است ،آگراندیسمانی به معنی بزرگ
نمایی ،شاخ و برگ دادن و از تکنیک های هنر عکاسی است.

طی سال گذشته؛

 ۶۶درصد از متقاضیان،
وام ازدواج گرفتند

«مدیرعامل شرکت توانیر» خبر داد:

مبلغ قبض  ۹۳درصد مشترکان خانگیکمتراز ۵۰هزارتومان شده است
الگوی مصرف ماهانه کمتر از  ۵۰هزار تومان صورتحساب
دارند .وی ادامه داد :تعداد بسیار محدودی در حد  ۲درصد
از مشترکان که بیشتر از دو برابر الگوی تعیین شده مصرف
کردند ،بهدلیل مصارف مازاد بر الگو (باالتر از  ۶۰۰کیلووات
ساعت) صورتحساب آنها با نرخ انرژی تجدیدپذیر محاسبه
شده و قبض آنها افزایشی بوده است.
مدیرعامل شرکت توانیر خاطرنشان کرد :بر اساس مصوبه
مجلس در بودجه اعالم شده است که برای مصارف باالتر از
الگوی منطقهای یارانهای پرداخت نشود ،لذا برق تجدیدپذیر
به این معناست که دیگر یارانهای برای آن تعلق نمیگیرد
و این موضوع توسط وزارت نیرو تائید و ابالغ شده است.
بر اساس بند «ی» تبصره ۸قانون بودجه ،۱۴۰۰وزارتخانههای

کاسب حبیب خداست

جامعه

نفت و انرژی

محمدحسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر اعالم کرد:
از ابتدای امسا ل تاکنون بیش از  ۸۵میلیون قبض برق
برای  ۳۰میلیون مشترک خانگی صادر شده که از این رقم
بیش از ۹۳درصد معادل ۲۷میلیون مشترک بهدلیل رعایت
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یادداشت

پرداخت ۲۳۵میلیون یورو اضافه به ۱۲رشکت دارویی!
آنچه در چند ماه گذشته در رابطه با ترخیص داروهای
وارداتی پیش آمد چالشهای زیادی را بین گمرک ایران
و سازمان غذا و دارو ایجاد کرد؛ به طوری که در رابطه با
تعیین تکلیف داروهای واردات شده به اماکن گمرکی و
بنادر اختالف نظر داشته و کار به جایی رسید که در نهایت
با ورود دادستانی ،سازمان غذا و دارو و مجموعه وزارت
بهداشت مکلف به تعیین تکلیف داروهایی شده بود که از
مدتها قبل به گمرک آمده اما تکلیف آنها از سوی وزارت
بهداشت مشخص نبود.
این در حالی است که گمرک اعالم کرده بود در برخی موارد
داروها در آستانه انقضا قرار گرفته یا ممکن است دچار فساد
شود .با این وجود سازمان غذا و دارو معتقد بود که باید
داروها قبل از ورود با این سازمان هماهنگ شده باشد ،هر
چند که اسناد بیانگر انجام هماهنگی برای واردات این اقالم
در برخی موارد است.
اما گزارشی که دیوان محاسبات در رابطه با جریان تامین
ارز دارو در قالب گزارش تفریغ بودجه منتشر کرده به نوعی
نشان دهنده انحرافاتی در تامین ارز و البته ترخیص کاالهای
دارویی و فاسد شدن آنها است ،بر اساس این گزارش ،در
سال  ۱۳۹۹از حدود  ۲.۳میلیارد دالر ارز دولتی تخصیص
یافته برای واردات دارو ۱.۶۲ ،میلیارد دالر یعنی حدود ۷۰
درصد توسط بانک مرکزی تامین و پرداخت شده است.

روزنامه

نفت و نیرو موظفند در سال  ۱۴۰۰تعرفههای آب ،برق و
گاز مشترکان خانوارهای کشور را بهگونهای اصالح کنندکه با
رعایت مناطق جغرافیایی کشور ،تعرفه مشترکان کم مصرف
خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
(ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر ،مشترکان تا الگوی مصرف
به صورت یارانهای ،مشترکان پرمصرف باالتر از الگوی مصرف
بهصورت غیر یارانهای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی.
بی.تی)تعیینشود.
طبق این دادهها ،مشترکان بد مصرف که تعداد آنها به ۸۵۰
هزار مشترک میرسد ،بیش از دو برابر الگوی تعیین شده
مصرف داشتهاند و طبق مصوبه مجلس یارانه انرژی آنها
حذف شده است.

یکی از تکالیف هر ساله بودجه به بانکها پرداخت وام ازدواج
است که بانکها مکلف بودند در سال گذشته به هر یک از
زوجین  ۵۰میلیون تومان وام بدهند ،این تسهیالت در سال
جاری افزایش یافته و برای هر یک از زوجها معادل  ۷۰میلیون
تومان و با دوره بازپرداخت  ۱۰ساله تعیین شده است .همچنین،
به منظور کاهش سن ازدواج جوانان ،بانک مرکزی مکلف شد
که تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای زوجهای زیر  ۲۵سال و
زوجهای زیر  ۲۳سال واجد شرایط دریافت تسهیالت ازدواج را
تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان افزایش دهد .در این زمینه ،بانکها
باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی ،یعنی یک
ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله
ضمانت بپذیرند و طبق گفته مدیر اداره اعتبارات بانک تعداد
ضامنها در متن قانون پیشبینی نشده و مبنای اعتبارسنجی
(وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعالم شده است .اکنون،
طبق آنچه در گزارش تفریغ بودجه آمده است ،در سال گذشته
از یک میلیون و  ۱۰۹هزار و  ۳۶۰میلیون متقاضی استفاده از
تسهیالت ازدواج ،به تعداد  ۷۳۵هزار و  ۱۱۴نفر ،معادل ۶۶
درصد متقاضـــیان ،به میزان  ۳۸هزار و  ۳۲۸میلیارد تومان،
تسهیالت ازدواج پرداخت شده است.
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نتایج جالب یک تحقیق :تاثیر نور خورشید در کیفیت خواب!
نتایج تحقیق جدیدی که توسط دانشگاه موناش استرالیا انجام شده نشان میدهد :دریافت روزانه نور طبیعی خورشید به
اندازه کافی میتواند بر روحیه و کیفیت خواب افراد تاثیر بگذارد ،مواجهه ناکافی با نور روزانه میتواند عامل مهمی در بدخلقی
و پیامدهای خواب در اختالالت افسردگی باشد ،توصیه کلی برای همه ساده است؛ وقتی خورشید بیرون است تا آنجا که
میتوانید نور بگیرید اما اگر بعد از غروب ،بد ن خود را در تاریکی نگه دارید از شما تشکر خواهد کرد.

البرز

لرستان

«مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز»
خبر داد:

«استاندار لرستان» مطرح کرد:

تلفات طاعون نشخوارکنندگان
کوچک در البرز به  ۹راس رسید
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز اعالم کرد که
در پایش های انجام شده توسط محیط بانان در زیستگاه
های استان تعداد تلفات حیات وحش در اثر طاعون
نشخوارکنندگان کوچک به  ۹راس رسید ،فردین حکیمی
افزود :محیط بانان استان در اواخر هفته گذشته در گشت
زنی ها و کنترل و سرکشی به زیستگاه های حیات وحش
با تعدادی الشه کل و بز وحشی در منطقه شکار ممنوع
طالقان مواجه شدند که در بررسی های انجام شده شیوع
مجدد بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک ( )PPRتایید
شد.
وی اظهار داشت :محیط بانان در پایش منطقه با الشه پنج
راس کل و بز وحشی روبرو شدند که بالفاصله پس از این
مشاهدات ،نشست های هماهنگی در استان و شهرستان
برای پای کار آمدن دیگر دستگاه های مرتبط برای کنترل
بیماری برگزار شد ضمن اینکه اقدامات کنترلی نیز در حال
انجام است.
وی از جمله اقدامات کنترلی را خروج فوری دام های
عشایر و دامداران از زیستگاه ها و مناطق آلوده استان و
جلوگیری از تقابل دام های اهلی و وحشی دانست و گفت:
واکسیناسیون کامل دام های اهلی نیز در دستور کار است.
حکیمی خاطرنشان کرد که این بیماری هیچ اشتراکی با
انسان ندارد و قابلیت سرایت ندارد ضمن اینکه محیط بانان
استان به طور مرتب در حال پایش زیستگاه های حیات
وحش البرز به خصوص منطقه شکار ممنوع طالقان هستند
تا در صورت مشاهده دوباره الشه های کل و بز وحشی آن
را به صورت کامال بهداشتی معدوم کنند.
وی با بیان اینکه این بیماری مختص گونههای
نشخوارکنندگان کوچک است ،افزود :گزارش ها حاکی از
این است که عالوه بر البرز ،استان های همجوار نیز درگیر
این بیماری شدهاند و به جهت پیشگیری به موقع از شیوع
بیماری ،محیط بانان در حال انجام پایشهای منطقه
هستند و در حال حاضر میزان تلفات حیات وحش در این
منطقه ،بیش از پنج راس کل و بز بوده است.
حکیمی با اشاره به اینکه کنترل این بیماری نسبت به
سایر بیماریها دشوارتر است ،گفت :به علت جابجایی و
گدارحیات وحش در زیستگاه ها و تردد آنها حتی در مرز
سایر استانها ،امکان انتقال و شیوع این بیماری در سایر
استانها نیز وجود دارد.
وی در پایان با اشاره به اینکه حیات وحش جزو سرمایه
های ملی کشور است و حفاظت از آن ضروری است ،افزود:
از تمامی دستگاههای مسوول درخواست داریم در جهت
مهار و کنترل بیماری با محیط زیست همکاری کنند و از
هیات های ورزشی و کوهنوردی ،دوستداران محیط زیست
و حیات وحش و همچنین جوامع محلی تقاضا می شود
به جهت جلوگیری از جابجایی حیات وحش و گسترش
بیماری ،بدون هماهنگی با اداره محیط زیست طالقان از
ورود به منطقه آلوده خودداری کنند.

استان ها

از توان نخبگان و ظرفیت های بومی در رفع مشکالت استفاده خواهد شد

فرشید گلهداری
نویسنده و خبرنگار

مدیران کل حوزه پست ،پست بانک ،زیرساخت ،ارتباطات
و فناوری و مدیر عامل مخابرات استان به مناسبت هفته
پست با دکتر زیویار استاندار لرستان دیدار و گفتگو کردند،
همچنین دکتر زیویار در دیدار با مدیران حوزه های پست
و ارتباطات و فناوری اطالعات استان بر لزوم همکاری و
تعامل مدیران با مردم و نخبگان در جهت رفع نقایص و
کمبودها تاکید کرد.
استاندار لرستان در این دیدار ضمن تبریک هفته پست به
مجموعه مدیران و کارکنان این حوزه ها ،گفت :در تاریخ
کشور ایران و به ویژه لرستان ،مردمان این خطه هرگاه با
تهدیدات یا مشکالت مواجه شدهاند یک دل و هم
صدا بر آنها غلبه کرده اند ،از این رو مدیران استانی
این خصیصه مردم را به فال نیک گرفته و از

ظرفیت های باالی مردم در رفع مشکالت بهره گیرند.
دکتر زیویار در ادامه اظهار داشت :خود را قطره کوچکی
از دریای بیکران مردم لرستان میدانم و مصمم بر رفع
مشکالت استان هستم و در این راه
از تمامی ظرفیت های بومی
و بویژه نخبگان کمک
خواهم گرفت ،مدیران و
مسئولین به این موضوع
توجه ویژه داشته باشند
که مطالبات به حق
مردم لرستان باید ادا
شود ،یک

دست صدا ندارد و الزم است از هر گونه کمک در این رابطه
استقبال شود .استاندار لرستان با اشاره به اینکه اقدامات
زمانی اثر بخش خواهد بود که از تمامی ظرفیت های بومی
استفاده صحیح شود ،افزود :توجه به نخبگان هم استانی،
نخبگان خارج از استان ،افرادی که به هر دلیل مورد بی
مهری قرار گرفته یا از استان مهاجرت کرده اند و در مجموع
تمام ظرفیت ها در دستور کار قرار دارد و هر دستی را که به
کمک لرستان آید به گرمی می فشاریم.
دکتر زیویار با تقدیر از زحمات مجموعه مدیران و کارکنان
حوزه های پست و ارتباطات لرستان ،تصریح کرد :به منظور
رفع مشکالت حوزه ارتباطات در استان الزم است مدیران
مجموعه نسبت به احصا کمبودها و نواقص اقدام کنند
تا در سفر به وزارتخانه مربوطه ،مطرح شده
و در دستور کار پیگیری قرار گرفته
شود ،الزم به ذکر است در پایان،
مدیران حاضر در جلسه ضمن
بیان برخی از مشکالت ،گزارش
جامعی از اقدامات صورت
گرفته و مهمترین چالش های
پیش رو را در حوزه کاری خود
ارائه دادند.

خوزستان

«مدیرکل غالت و خدمات بازرگانی خوزستان» خبر داد:

۳۰۱هزارو  ۵۰۰تنگندم و ۶۵هزارتن شکرخام وارد ایران شد
امید جهاننژادیان مدیرکل غالت و خدمات بازرگانی خوزستان
گفت :این محمولهها شامل چهار فروند کشتی گندم بهوزن
 301هزار و  500تن گندم و یک کشتی حامل  65هزار تن
شکر خام وارداتی است.
مدیرکل غالت و خدمات بازرگانی خوزستان با بیان اینکه
محمولههای گندم و شکر خام وارداتی بهسفارش شرکت
مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است افزود :طبق
برنامه کار تخلیه گندم و شکر پس از انجام تشریفات و
نظارتهای قانونی شامل استاندارد ،غذا و دارو و گمرک
شروع میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان ابراز کرد :روزانه
حدود  40هزار تن تخلیه بار از این کشتیها انجام میشود که
از این میزان  15تا  20هزار تن حمل یکسره به سایر استانها
خواهیم داشت.جهاننژادیان با اعالم اینکه حدود  350هزار
تن گندم 150 ،هزار تن روغن خام خوراکی و  65هزار تن
شکر در انبارهای بندر امام خمینی وجود دارد اضافه کرد :این
کاالهای اساسی بهتدریج از انبارهای بندر امام خمینی خارج
و توسط شبکه حملونقل ریلی و جادهای به مناطق هدف
حمل میشود.
بهگفته وی هماکنون هیچ کاالی اساسی رسوبی (غالت) که

 2ماه از زمان تخلیه آن گذشته و بالتکلیف باشد در بندر امام
خمینی وجود ندارد ،چون غالت وارداتی ظرف  15تا  20روز از
بندرگاه به سایر استانهای نیازمند حمل میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان در ادامه یادآور
شد :از ابتدای امسال تاکنون  1.8میلیون تن کاالی اساسی
(غالت) از طریق بندر امام خمینی وارد کشور شده که از این
میزان  1.4میلیون تن به نقاط مختلف کشور ارسال شده
است.
جهاننژادیان تصریح کرد :براساس برنامه ابالغی شرکت
بازرگانی دولتی ایران ،تا پایان امسال  2میلیون تن غالت
دیگر از طریق بندر امام خمینی بهمنظور تأمین نیازهای
داخلی وارد کشور میشود.
عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) نیز با
اشاره به اینکه مجتمع بندری امام خمینی(ره) با برخورداری
از مزیتهای بازرگانی و زیرساختهای الزم در زمینه تخلیه
و بارگیری فرآوردههای نفتی زمینه مساعدی برای فعالیت
پایانههای نفتی بخش خصوصی فراهم کرده است ،بیان
داشت :در نیمه نخست سال جاری بیش از  976هزار تن در
مجتمع بندری امام خمینی(ره) از طریق رویههای ترانزیت،

صادرات و واردات تخلیه و بارگیری شده است که در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل  143درصد رشد را نشان میدهد.
دریس با اشاره به تردد  100فروند کشتی حامل فرآوردههای
نفتی در بازه زمانی یادشده ،در تبیین دالیل رونق تخلیه و
بارگیری این نوع کاال ،افزایش تقاضا در بازارهای جهانی
و بهدنبال آن افزایش قیمت نفت و مساعد شدن زمینه
فعالیتهای بازرگانی بر اثر کنترل شیوع ویروس کرونا را از
اهم این موارد برشمرد.

فارس

«موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس» خبر داد:

باند صادرات مواد مخدرصنعتی دراستان فارس منهدم شد
حجتاالسال م والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل
دادگستری استان فارس در گفتگویی از انهدام یک باند
صادرات مواد مخدر صنعتی شیشه به یکی از کشورهای
حوزه خلیج فارس خبر داد و گفت 7 :تن از اعضای این باند
با تالش پلیس موادمخدر استان فارس و دستورات قضایی
از سوی بازپرس ویژه دادسرای انقالب اسالمی بازداشت
شدهاند .همچنین از این باند  5کیلو و  640گرم شیشه

کشف شده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه سرکرده
این باند توسط پلیس یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس
نیز تحت تعقیب است گفت :از این باند مقادیر قابل توجهی
ارز دیجیتال ،اسناد  5باب منزل مسکونی ،یک قطعه باغ و
دو دستگاه اتومبیل کشف و ضبط شد.
وی تصریح کرد :باندهای بزرگ و سرکردگان اصلی تهیه،

توزیع و حمل مواد مخدر در تیررس برخورد قاطعانه دستگاه
قضایی هستند و این رویکرد با هدف ضربه به سرشاخههای
عمده مواد مخدر و جلوگیری از تغذیه خرده فروشان در
جامعه در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد :در سال
جاری با همکاری چند جانبه نیروهای انتظامی ،امنیتی
و قضایی باندهای بزرگ زیادی مورد هدف قرار گرفتهاند.

فرهنگی

برای درمان آرتروز و دردهای مفصلی صبحها ناشتا شیرسنجد بخورید!
هر روز صبح ناشتا  ۳قاشق مرباخوری پودر سنجد را در  ۱لیوان شیر ریخته و بخورید .خوردن شیرسنجد بیماری
آرتروز ،کمردرد ،روماتیسم و پوکی استخوان را به طور چشمگیری درمان میکند و موثرترین روش درمان درد
مفاصل میباشد ،تحقیقات نشان داده ،استفاده از ادویهجات تند که در بدن باعث حرارت میشود ،مانند زردچوبه،
زنجبیل و دارچین برای آرتروز و التهابات آن بسیار مفید است.

حضور «زاالوا» در  ۲جشنواره سائوپائولو و دهوک

فیلم سینمایی «زاالوا» به کارگردانی ارسالن امیری در دو
جشنواره در برزیل و کردستان عراق به نمایش درمیآید،
چهل و پنجمین دوره فستیوال بینالمللی فیلم سائوپائولو
که مهمترین جشنواره آمریکای التین محسوب میشود،
امسال از  ۲۹مهر تا  ۱۲آبان در برزیل برگزار میشود و فیلم

را دریافت کرده است.
نوید پورفرج ،هدی زینالعابدین ،پوریا رحیمیسام ،فریدون
حامدی ،شاهو رستمی ،باسط رضایی ،صالح رحیمی ،زاهد
زندی ،وریا امینی ،مهسا حجازی ،داریوش کریم رئوف ،لیال
بیگی ،مسعود بیگلری ،ساالر زارعی ،کردوان بوستان ،اسد
هوشمند ،آذین کنعانیان ،رومینا حاجی حسنی ،کیوان
شیخ احمدی ،شیالن گیالنی بازیگران این فیلم سینمایی
هستند.
این فیلم در سیونهمین دوره جشنواره فیلم فجر نیز سه
سیمرغ بهترین فیلمنامه برای ارسالن امیری ،آیدا پناهنده
و تهمینه بهرام ،بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای پوریا
رحیمیسام و بهترین کارگردان اول را برای ارسالن امیری
به ارمغان اورد ،همچنین محمد رسولی نیز دیپلم افتخار
سیونهمین دوره جشنواره فیلم فجر را برای فیلمبرداری
زاالوا کسب کرد.

نمایش «بچهگرگهای دره سیب» دربخش پانورامای جشنواره اشلینگل آلمان
فیلم «بچهگرگهای دره سیب» به کارگردانی فریدون
نجفی در جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
اشلینگل آلمان به نمایش در میآید ،فیلم سینمایی
بچهگرگهای دره سیب در اولین حضور بینالمللی خود،
در بخش پانورامای بیست و ششمین دوره جشنواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اشلینگل آلمان به
نمایش در میآید ،جشنواره اشلینگل از  ۹تا  ۱۶اکتبر ۲۰۲۱
( ۱۷تا  ۲۴مهر  )۱۴۰۰در شهر کمنیتز آلمان برگزار میشود.
بچه گرگهای دره سیب در سی و سومین جشنواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ،پروانه زرین و
جایزه بهترین فیلم جشنواره ،پروانه زرین و جایزه بهترین

بازیگر ،پروانه زرین و جایزه بهترین فیلمنامه در بخش ملی
و پروانه زرین و جایزه ویژه هیئت داوران بینالملل را به
دست آورد.
این فیلم به تهیهکنندگی مجید برزگر و شهرام ابراهیمی،
داستان آشو ،پسر بچه یازده سال ه بختیاری ست که با ترک
روستای خود سفر پرماجرایی را آغاز میکند و در انتهای
این سفر با حقایق جدیدی رو به رو میشود.
محمدرضا عالیور ،امیررضا فرامرزی ،سمیرا بالیپور ،سوگل
طهماسبی ،علیرضا اوسیوند ،غالم شاه قنبری ،سمیرا
پرویزی ،مسیح نجفی ،حبیب تاجمیری و مرجان خسروی
در این فیلم بازی کردهاند.

«قصیدهگاو سفید» و «شاهد» درجشنواره استکهلم
جشنواره بینالمللی فیلم استکهلم سوئد میزبان دو فیلم
به نمایندگی از سینمای ایران در بخش رقابتی اصلی
و کوتاه خواهد بود ،فیلم «قصیده گاو سفید» ساخته
مشترک بهتاش صناعیها و مریم مقدم در جدیدترین
حضور بینالمللی خود در بخش رقابتی جشنواره فیلم
استکهلم  ۲۰۲۱به نمایش گذاشته خواهد شد و «شاهد»
ساخته علی عسگری نیز در بخش فیلم کوتاه این رویداد
سینماییرقابتمیکند.
فیلم «قصیده گاو سفید» در نخستین نمایش بینالمللی
خود در بخش مسابقه اصلی هفتاد و یکمین جشنواره فیلم

برلین حضور داشت و موفق به دریافت جایزه تماشاگران
از این جشنواره شد .این فیلم چندی پیش نیز تقدیر ویژه
هیات داوران جشنواره فیلم زوریخ را دریافت کرد.
امسال صحرا کریمی سینماگر اهل کشور افغانستان و
رئیس پیشین موسسه افغان فیلم ،ریاست هیات داوران
جشنواره فیلم استکهلم را بر عهده دارد .همچنین «جین
کمپیون»« ،رابین رایت» و «کنت برانا» جایزه یک عمر
دستاورد سینمایی این جشنواره را دریافت خواهند کرد،
سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم استکهلم از تاریخ
 ۱۰تا ۲۱نوامبر ( ۱۹تا  ۳۰آبان) در کشور سوئد برگزار میشود.

ژاپن فیلم اسکاری خود را معرفیکرد
سینمای ژاپن ساخته «ریوسوکه هاماگوچی» را به عنوان
نماینده رسمی خود در شاخه بهترین فیلم بینالمللی
اسکار  ۲۰۲۲معرفی کرد ،کمیته اسکار سینمای ژاپن فیلم
«ماشین من بران» ساخته «ریوسوکه هاماگوچی» را به
عنوان نماینده رسمی این کشور در شاخه بهترین فیلم
بینالمللی نود و چهارمین دوره جوایز سینمایی اسکار
انتخاب کرد.
این فیلم پس از رونمایی در بخش اصلی جشنواره کن
و کسب جایزه بهترین فیلمنامه در چندین جشنواره دیگر
از جمله کارلووی واری ،تورنتو ،سن سباستین ،نیویورک،
بوسان و لندن نیز به نمایش گذاشته شده است« ،ماشین
من را بران» سزدهمین ساخته «هاماگوچی» است و او
برای نخستین بار با فیلمش سینمای ژاپن را در جوایز
اسکارنمایندگیمیکند.
سینمای ژاپن سابقه خوبی در جوایز اسکار دارد و از میان

 ۶۸فیلمی که تاکنون در این رقابت شرکت داده۱۲ ،
فیلم موفق به راهیابی به جمع نامزدهای شاخه بهترین
فیلم بینالمللی (غیرانگلیسی زبان) شده است اما تنها
یک بار در سال  ۲۰۰۹فیلم «عزیمتها» ساخته «یوجیرو
تاکیتا» موفق به کسب جایزه این شاخه شد ،هر چند سه
فیلم «راشامون»« ،دروازه جهنم» و «سامورایی ،افسانه
موساشی» در سال  ۱۹۵۰میالدی موفق به کسب اسکار
افتخاریشدند.
کرواسی با «ترزا »۳۷به کارگردانی «دنیلو سربژیا» ،جمهوری
چک با فیلم «زاتوپک» ساخته «دیوید اوندریچک» وکانادا
با فیلم «پرندههای مست» به کارگردانی «ایوان گربوویچ»
دیگر کشورهایی هستند که اخیرا نماینده رسمی خود را
در اسکار  ۲۰۲۰شناختهاند .تاکنون بیش از  ۳۰کشور فیلم
منتخب خود را به آکادمی اسکار معرفی کردند.
آخرین مهلت معرفی نماینده رسمی کشورها برای حضور
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مکث

سینما و تئاتر

زاالوا به تهیهکنندگی سمیرا و روحاهلل برادری در بخش
رقابتی «کارگردانهای جدید» حضور خواهد یافت.
همچنین با اعالم رسمی آثار منتخب بینالملل ،کوتاه
و مستند در کنفرانس خبری هشتمین دورهی فستیوال
بینالمللی فیلم دهوک که از تاریخ  ۲۰تا  ۲۷آبان در
کردستان عراق برگزار میشود ،زاالوا در بخش مسابقه
فیلمهای ُکردی این رویداد سینمایی به نمایش درمیآید.
نخستین تجربه سینمایی ارسالن امیری در مقام کارگردان
با حمایت فروم فیلم هنگکنگ ( ،)HAFشورای فیلم
کره جنوبی ( ،)koficمشارکت بنیاد سینمایی فارابی و
سرمایهگذاری طوبیفیلم تهی ه شده است که در ماه
گذشته ،جایزه بزرگ سیوششمین هفته منتقدان فیلم
ونیز ،جایزه فیپرشی بهترین فیلم از هشتادوهفتمین
فستیوال فیلم ونیز و جایزه بهترین فیلم بخش Next
 Waveاز هیجدهمین فستیوال فانتاستیک فست آمریکا

روزنامه

در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ،اول نوامبر (۱۰
آبان) است .نامزدهایی نهایی اسکار  ۲۰۲۲روز  ۸فوریه
 ۱۹( ۲۰۲۲بهمن) و مراسم اسکار نیز  ۲۷مارس ۷( ۲۰۲۲
فروردین) برگزار می شود.

«یک کارشناس بازار کاغذ» مطرح کرد:

ارز دولتی مرگ کاغذ را رقم زد
بازار کاغذ با ورود به نیمه دوم سال با التهاب دوبارهای روبرو
شده است ،التهابی که از ابتدای سال تاکنون نیز بیسابقه نبوده
است .در این میان استفاده از کلیدواژه تولید داخل در سخنان
رئیس جمهور و مسئوالن فرهنگی از جمله وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی و معاون فرهنگی موجب شده تا تولید داخلی
بار دیگر برسر زبانها بیافتد و بازار نیز از ورود محصوالت
داخلی استقبال کند .چرا که با شرایط فعلی واردات کاغذ نه
تنها مقرون به صرفه نبوده بلکه شرایط پرداخت و اختصاص
ارز وارداتی از سوی بانک مرکزی نیز با مقررات تازهای روبرو
شده است .اما تولید داخلی در عرصه تحریر بر خالف مقوا و
کاغذ بستهبندی وضعیت خوبی ندارد ،سالهاست که تولید
در رقابت نابرابر با واردات قرار گرفته است و اختصاص ارز
دولتی به واردات آن چرخ تولید تحریر را در کارخانههای آن
خاموش کرده است ،بازگشت تولید داخل به عرصه مصرف
نیازمندیهایی دارد که خبرگزاری تسنیم بارها در گفتوگو
با کارشناسان به آن پرداخته است .نیازمندیهایی از جمله
حذف تعرفه واردات مواد اولیه ،حمایت از کارخانههای
موجود و کمک به ارتقا سطح تولید و...
در این میان وعده وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی بر
بسیج تمامی بخشهای دولت برای خودکفایی در عرصه
تولید کاغذ امیدی را به تولیدکنندگان این عرصه داده است،
امیدی که فروشندگان کاغذ نیز به آن دل بسته و در انتظار
ورود تولید داخل و خروج رکود از بازار هستند.
محسن قدبیگی ،کارشناس بازار کاغذ ،در این زمینه گفت:
در سالهای ابتدایی دهه  90واردات کاغذ با شرایط بسیار
خوبی انجام میشد ،تاجر کاغذ را با السی وارد میکرد و بعد
از یکسال پرداخت انجام میشد ،اما اکنون برای واردات 500
تن کاغذ باید  15میلیارد تومان به حساب تولیدکننده چینی
پرداخت شود تا بار به کشتی حمل شود ،استرس این واردات
برای تجار بسیار است و از سوی دیگر کمتر واردکنندهای
ریسک این کار را میپذیرد.
وی ادامه داد :در شرایط فعلی تعدیل نیرو در بازار کاغذ قابل
توجه است ،بسیاری از چاپخانهها حجم کاری بسیار پایینی
پیدا کردهاند و حتی تا مرز تعطیلی پیش رفتند.اکنون اما
چون وضعیت کرونا بهتر شده بازار با امیدواری بیشتری
فعالیت میکند ،باز شدن مدارس و دانشگاهها میتواند رکود
را از بازار بردارد.
وی با اشاره به زمین خوردن تولید در چند سال گذشته گفت:
دستهایی در کار بود که تولید داخلی کاغذ زمین بخورد و به
جای آن واردات پررونق شود.اکنون در عرصه تحریر وضعیت
خوبی نداریم ،کارخانههای تحریر یکی پس از دیگری وضعیت
وخیم پیدا کردهاند .در عرصههای دیگر گه حمایت از واردات
کمرنگ بود ،مانند تولید مقوای پشت طوسی کارخانههایی
همچون اترک ،پرشیای یزد و راشا کاسپین با سابقه  10ساله،
 5ساله و ...تولیدات خیلی خوبی دارند چرا که هم تکنولوژی
جدید وارد کردند و هم کیفیت را حفظ کردند.
قدبیگی ادامه داد :اگر بخش خصوصی همان طور که در
عرصه مقوا و ...وارد شد ،در عرصه تحریر هم میتوانست
وارد شده و با واردات رقابت کند ،امروز ما کارخانههای زمین
خورده و ورشکست شده نداشتیم.
وی اضافه کرد :اگر ارز  4200تومانی به واردات تحریر
اختصاص پیدا نمیکرد ،کارخانههای داخلی ورشکست
نمیشدند ،اگر ارز را نمیدادند ،مثل اترک و راشا کاسپین،
دستگاههای مازندران و پارس نیز اکنون مشغول به تولید بود
و پرسنل آنها تعدیل نشده بود.
قدبیگی در پاسخ به این پرسش که رویکرد بازار به تولید
داخلی چیست؟ گفت :تنها چیزی که برای یک کاغذ در بازار
مهم است ،کیفیت و قیمت است ،اگر کاغذ قیمت مناسبی
داشته باشد و از کیفیت نسبی نیز برخوردار باشد مصرف آن
در بازار باال میرود ،برای مصرفکننده دستمال کاغذی چه
تفاوتی دارد که مقوای جعبه دستمال کاغذی ایرانی است یا
خارجی؟ او جذب ظاهر زیبا میشود .اگر تولیدات داخلی روی
کیفیت سرمایهگذاری کنند ،با حمایت دولت میتوان چرخ
تولید را به گردش درآورد.
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«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «محمود یاوری»
 پیشکسوت سابق فوتبال  -را گرامی می داردتاتامی

کشتی اصفهان و جوانان برومند دیار صفاهان را دریابید؛

کشیت اصفهان نیاز به بازنگری دارد!
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

ُ
هیات کشتی استان اصفهان ،از قافله رو به جلو کشتی
ایران باز مانده است! در گذر به خاطرهها ،و روزهای طالئی
کشتی اصفهان و نگاهی به تاریخ افتخارات کشتی اصفهان در
مییابیم که کشتی در اصفهان مظلوم واقع شده و از ظواهر
چنین استنباط میشود که کشتی اصفهان ب ه دست فراموشی
سپرده شده است!
این در حالی است که برخالف گذشته که کشتیگیران
اصفهانی در گوشهای از ورزشگاه تختی و در یک اتاق نمور و
کوچک ،کشتیگیران زیر نظر استاد هاشم قنبری قهرمان ارزنده
کشور و پیشکسوتان کشتی فرنگی جهان و همدوره بزرگمرد
کشتی ایران و جهان(استاد منصور برزگر) و محمد علی خدائی
یکی از مربیان زحمتکش و سازنده کشتیآزاد که بیش از
 20سال سابقه مربیگری داشت به فراگیری فنون کشتی و
تمرینات به وقفه میپرداختند.
اما اکنون کشتی اصفهان که صاحب مدرنترین و مجهزترین
سالن کشتی شده که گنجایش برخورداری از چند تشک کشتی
دارد و در بهترین نقطه شهر اصفهان واقع شده است بر اساس

کار و فرنگیکار اصفهان در سالهای گذشته گفتوگویی
داشتیم با دبیر هیأت جواد قائدی که اظهار داشت :باتوجه
به دستورالعملها و ُتاکید تعطیلیهای مکرر اداره کل ورزش
و جوانان و ُ
هیات پزشکی ورزشی ،ورزشهای تماسی نظیر
کشتی ،سبب گردید تا هیأت کشتی استان اصفهان فعالیت
محدودی در بخش ردههای سنی نونهاالن و نوجوانان داشته
باشد و بیشتر به کارهای عمرانی و فضاسازی بپردازد که نمونه
بارز آن ترمیم و آمادهسازی سالن ورزشگاه تختی اصفهان
است که به طرز زیبا و آبرومندی در آمده و بستر مناسبی برای
کار زیربنائی فراهم گردیده است ،ضمن اینکه در رقابتهای
نونهاالن کشور هم به عناوین خوبی دست پیدا کردهایم.
در اولین گزارش عملکرد ُ
هیات کشتی اصفهان نگاهی داریم به
نتایج مسابقات قهرمانی کشور نونهاالن و در شمارههای بعدی
روزنامه دنیای هوادار عالوه بر گذر و نظر به کشتی اصفهان
در سالهای گذشته ،بیشتر به عملکرد هیأت کشتی استان
اصفهان خواهیم پرداخت.
اسامی نفرات و تیمهای برتر رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی
نونهاالن کشور به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی
جمهوری اسالمی ایران بدین شرح است:
رقابتهای کشتی فرنگی نونهاالن قهرمانی کشور گرامیداشت
 6300شهید استان لرستان ،روزهای  18و  19مهرماه در سالن
شهید عالیپور شهرستان کوهدشت برگزار شد و در پایان تیم
خوزستان به مقام قهرمانی دست یافت.
در وزن  38کیلوگرم -1 :محمدحسین رحیم آبادی از (خراسان
رضوی)  -2علی غریبی از (خوزستان)  -3حسین ابراهیمی از

طاها باقری از (مازندران)
در وزن  57کیلوگرم -1 :احمدرضا محمدیان از(لرستان الف)
 -2علی دزفولی نژاد از (بوشهر)  -3میالد حسنی از (تهران)
پویان کاالشی از (مازندران)  -5علیرضا محمدحسینی از (یزد)
آرشام لرستانی (خوزستان)  -7محمدطاها الطافی از (همدان)
 -8حسین صالحی فر از (هرمزگان)  -9مصطفی جعفری از
(خراسان رضوی)  -10امیرعباس قاسمی از (توابع تهران)
در وزن  62کیلوگرم -1 :مسلم حسینوند از (خوزستان)  -2محمد
رضا بختی از (توابع تهران)  -3حسین اکبری فر از (یزد) علی

اردبیل با  53امتیاز هفتم ،فارس با  50امتیاز هشتم ،خراسان
رضوی با  47امتیاز نهم و گلستان با  47امتیاز دهم شدند.
دررقابت های کشتی آزاد نونهاالن قهرمانی کشور که در الیگودرز
برگزار شد ،نفرات راه یافته به دیدار فینال رقابتهای کشتی آزاد
نونهاالن قهرمانی کشور مشخص شدند.
مسابقات مقدماتی رقابتهای کشتی آزاد نونهاالن قهرمانی
کشور گرامیداشت  6300شهید استان لرستان که در سالن
ورزشگاه ملی الیگودرز برگزار شد ،نفرات راه یافته به دیدار فینال
مشخص شدند که اسامی آن ها بدین شرح است:

خانه کشتی اصفهان در زمینی متعلق به اداره کل ورزش و جوانان اصفهان ،در زمان آقای بهروز منتفی مدیرکل وقت کلنگزنی
شد و توسط برادران تجدد که از جمله خیرین ورزشیار و مدرسهساز اصفهان هستند بنا گردید و در سال  ۱۳۸۱با حضور حاج محمدرضا
طالقانی رئیس وقت فدراسیون کشتی ایران و آقای محمد جواهری مدیرکل وقت تربیت بدنی (ورزش و جوانان) افتتاح شد و به اسم خانه
کشتی تجدد نامگذاریگردید.
گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی ایران از قافله رو به رشد
کشتی فرنگی و آزاد ،دور مانده است.
خانه کشتی اصفهان در زمینی متعلق به اداره کل ورزش و جوانان
اصفهان ،در زمان آقای بهروز منتفی مدیر کل وقت کلنگزنی
شد و توسط برادران تجدد که از جمله خیرین ورزشیار و
مدرسهساز اصفهان هستند بنا گردید و در سال  ۱۳۸۱با حضور
حاج محمدرضا طالقانی رئیس وقت فدراسیون کشتی ایران
و آقای محمد جواهری مدیر کل وقت تربیت بدنی (ورزش و
جوانان) افتتاح شد و به اسم خانه کشتی تجدد نامگذاری گردید.
در دوران قریب به دو سال ریاست آقای میرزایی و دبیر ایشان
آقای جواد قائدی در هیأت کشتی استان اصفهان که مصادف
گردید با شرایط خاص شیوع ویروس کرونا فعالیت مناسب نام
اصفهان که قابل ذکر باشد صورت نگرفته است.
به همین خاطر و با توجه به افتخارات کشتیگیران آزاد

(تهران) امیرحسن کوهساری از (گلستان)  -5کامین امیری
از (توابع تهران) محمد خزر از (مازندران)  -7حسین قادری از
(قم)  -8ابراهیم امینی از (اصفهان -9زانا رسولی از (کردستان)
 -10امیرعلی افغانی پور از (کرمان)
در وزن  41کیلوگرم -1 :مهدی میرشکار از(سیستان و بلوچستان)
-2حسنمیرآقائیاز (البرز)-3امیرحسینکوهساریاز(گلستان)
امیرحسین میرزائیان از (مازندران) -5رضا اله مرادی از (کردستان)
محمد معراج مهمدی از (هرمزگان)  -7محمدرضا پرونده از (
لرستان الف)  -8ابوالفضل آزادی از (فارس)  -9عبدالرحیم وحیدفر
از (بوشهر)  -10عرفان مرادی از (توابع تهران)
در وزن  44کیلوگرم -1:پیام احمدی بلوطکی از (خوزستان)
 -2نیما بینا از (کرمان)  -3ابوالفضل حیدری از (مازندران)
محمدجواد ابوطالبی از (قم)  -5دیار احمدی از (کردستان)
امیررضا حسینی نسب از (لرستان الف)  -7ابوالفضل بهزادی از
(گیالن)  -8حسام مغانی از (آذربایجان شرقی)  -9عرفان سیری
از (تهران)  -10سید عرشیان حسینی از(توابع تهران)
در وزن  48کیلوگرم -1 :محمدرضا غالمی از (فارس)  -2متین
ابدالی فرد (توابع تهران)  -3رضا شهبازی از (خوزستان)
دانیال دهقان از (البرز)  -5امیرعباس نظام آبادی از (کرمان)
امیرحسین شکری پوراز (قم)  -7امیرحسین خدادادی از
(اروند)  -8ایمان حسینی از (خراسان رضوی)  -9آرتین لفوتی
از (مازندران)  -10ابوالفضل ضرونی از (اصفهان) در وزن 52
کیلوگرم -1 :امیرمهدی سعیدی نوا از (قم)  -2حسام موسوی از
(کهگیلویه و بویراحمد)  -3ایلیا علیخانی از (فارس) طاها کشیر
از (گلستان)  -5محمدرضا مریدی از (خوزستان) امیرحسین
فاضلی یوسفونداز (تهران)  -7عرشیا احمدی از (اردبیل)  -8رضا
بیرانوند از (لرستان الف)  -9ابوالفضل سرحدی از (کرمان) -10

اکبر محمدی از (تهران)  -5رضا کرمی از (لرستان الف) وفرشاد
دعائی پور از (آذربایجان شرقی)  -7مهرشاد موسی زهی از
(خراسان رضوی)  -8افشین کاظمی از (ایالم)  -9ابوالفضل
رسولی از (قم)  -10محمد ریحانی از (گیالن)
در وزن  68کیلوگرم -1 :محمد مرادی از (تهران)  -2ایلیا
ابراهیمی از (اردبیل)  -3محمدجواد احمدیان فر از (مرکزی)
حسین شیخی از (خوزستان)  -5حسین دالوند از (لرستان ب)
عرفان کاری از(توابع تهران)  -7شاهین علی میکاییلی از (قم)
 -8امیرحسین میرشاهی از (سیستان و بلوچستان)  -9یونس
فراز فاروجی از (خراسان رضوی)  -10آرمان منجزی از (اصفهان)
در وزن  75کیلوگرم -1 :امیرحسین نعمت زاده از (قم)  -2کامران
بک پیکری از (خوزستان)  -3علیرضا عباسی از (قزوین) پدرام
قصری از (اصفهان)  -5مهدی مرادی از (تهران) -6آرش رفیع
پرهیزکار از (گیالن)  -7میکائیل جاللیان از (اروند)  -8محمد
رضا سلطان مرادی از (مازندران)  -9ابوالفضل زارعی از (فارس)
 -10پارسا جاهد از (کرمان)
در وزن  85کیلوگرم -1 :علی جانی از (اردبیل)  -2علی اکبر
اصغری ولدی از (توابع تهران)  -3محمدمهدی زیارتی امید
از (تهران) متین براتی از (بوشهر)  -5امیررضا بساط پور از
(لرستان ب) محمدمهدی فروتن از (گیالن)  -7امیرمحمد زارع
از (مازندران)  -8امیرحسین عبدولی از (خوزستان)  -9مرتضی
دالوند از (لرستان الف)  -10یاسین خالد حسینی از (گلستان)
همچنین در رده بندی تیمی :تیم خوزستان با کسب  146امتیاز
به مقام قهرمانی دست یافت ،تهران با  109امتیاز نایب قهرمان
شد ،قم با  95امتیاز سوم ،توابع تهران با  86امتیاز چهارم،
مازندران با  75امتیاز پنجم لرستان الف با  63امتیاز ششم،

در وزن 38کیلوگرم :سجاد صارمی از (لرستان الف) -محمدامین
ساقی از (تهران)
در وزن 41کیلوگرم :علیرضا عیسی از (توابع تهران) محمدحسن
شعبانلو از (همدان)
در وزن  44کیلوگرم :ابوالفضل کوشکی از (لرستان الف) پرهام
نعمتی شیزری از (البرز)
در وزن  48کیلوگرم :ابوالفضل عبدالوند از (لرستان الف)
ابوالفضل کیا روستا از (البرز)
در وزن  52کیلوگرم :ابوالفضل شمسی پور از (تهرن) مهدی
حسین زاده از (مازندران)
در وزن  57کیلوگرم :ساالرسجاد پیردایه ازر (لرستان الف) سینا
خلیلی از (مازندران)
در وزن  62کیلوگرم :محمدمهدی ممیوند از (لرستان الف) طه
قرابی از (البرز)
در وزن  68کیلوگرم :سید ابوالفضل حسینی از (مازندران)
شایان ابوالفتحی از (لرستان الف)
در  75کیلوگرم :ابوالفضل نعمتی از (لرستان الف) همایون
فیضی از (اردبیل)
در وزن  85کیلوگرم :توحید نوری از (تهران) -ابوالفضل
محمدنژاداز (توابع تهران).
امیدواریم ُ
هیات کشتی استان اصفهان بتواند بستری برای
رشد و تعالی کشتی فرنگی و آزاد استان اصفهان فراهم کند
تا کشتیگیران این استان با آمادگی بیشتر و با اقتدار در
رقابتهای قهرمانی کشور حضور پیدا کند.
ادامه این مطلب ،در شمارههای بعدی این نشریه منتشر
خواهد شد.

مسببان پرونده ویلموتس بهزودی معرفی میشوند!
حجتاالسالم محمدمهدی عرب انصاری معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور گفت:
اعضای هیئت رئیسه که قرارداد و اسناد پرونده ویلموتس را امضا کردند ،معرفی شدند .مهدی تاج هم معرفی شده و پروندهاش
در حال رسیدگی است ،ما برای اعالم حکم منتظر هستیم که نتایج بررسیها و رأی دادگاههای بینالمللی اعالم شود .پرونده از
نظر سازمان بازرسی کامل ارائه شده و بازجوییها انجام شده و ما هم همه اسناد را در اختیار سازمان قرار دادیم.

ورزشی
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ایستگاه تاکتیک

مستطیل سبز

آنچه از نمایش «تیمملی» در دیدار با کرهجنوبی دیدیم؛

استرالیا مغلوب دیدار بزرگ گروه؛

فقدان رهربی و عدم تنوع در فاز تهاجمی
امیر کریمی
کارشناس فوتبال

تیمملی با اسکوچیچ همچنان روی نوار نباختن قدم بر
میدارد و اتفاقا روبهروی کره ،تجربه جدیدی از نباختن را
مشق کرد .نکته اول اینکه قرار نیست موفقیت صرفا در برد
یک تیم تعریف شود ،بلکه مثال همین مساوی هم باعث
شد ،همچنان صدر جدول برای ایران بماند که این خود
یعنی مدیریت جدول را در اختیار داشتن!
صرفنظر از نیمه اول که در همان نیمه هم توان بردن کره
جنوبی را داشتیم ،نیمه دوم نیمهای با داشتههای جدید
برای تیم ملی بود .گل خوردن در ابتدای نیمه دوم و تالش
برای جبران آن در حالی که از ده بازی قبلی ،تیم ملی تنها
دو گل را دریافت کرده بود ،از آوردههای این بازی بود.
کرهایها با تحلیل ریز بینانه حتی تک تک بازیکنان را در
طول بازی آنالیز کرده بودند و حتی برای لحظاتی که ایران
گل زد و شور و شوق بیشتری برای زدن گلهای بیشتر
نشان میداد ،با یک طرح زیرکانه مالکیت توپ در زمین
حریف را در پیش گرفتند و اجازه بازیابی تیم ایران را در
آن دقایق را ندادند.
فقدان رهبری
نمیتوان تیم ملی را فاقد آن شخصیت و کاریزمای بردن،

بزرگی و غالب بودن در بازی تعریف کرد ،بلکه دقیقا
میتوان از خصوصیتهای این تیمملی قدرت برتریطلبی
و دست باال بودن آن را نام برد .اما می توان برای داخل
مستطیل سبز تا حدودی نقصان نبودن یک رهبر تاثیرگذار
را یادآوری کرد.
علیرضا جهانبخش و احسان حاج صفی و امثال این
بازیکنان اگرچه شخصیتی باال و قابل احترامی در فوتبال
ما دارند ،اما شاید هنوز آن شخصیت لیدر را در چیدمان
تیم ملی پیدا نکردهاند ،به این موضوع دقت کنید که در
فوتبال دنیا نقش بازیکنانی به شکل ژنرالها و افسران در
بازیهای بزرگ نقشی انکار ناپذیر است.
در سطح فوتبال باشگاهی در سالیان اخیر ،می توان این
شخصیت را در سید جالل حسینی یا کمی از لحاظ زمانی
عقبتر در امثال محرم نویدکیا و این دسته از بازیکنان
تعریف کرد که صد البته برای چنین توصیفی در سطح
ملی آیتم هایی به مراتب متفاوت تر و حتی شاید باالتری
در آن باید دیده شود که به نظر می رسد تا اینجای کار
شاید این نقش را در هیچکدام از بازیکنان تیم ملی دیده
نمی شود و البته که این امر را میتوان قطعا در شخصیت
بعضی از بازیکنان در سالهای بعد دید اما فعال خبری از
این اصل تاثیر گذار نیست.

عدم تنوع در فاز تهاجمی
بدون تعارف داشتن نیمکتی پر و پیمان هم برای خود
دردسری شیرین و البته چالش برانگیز است ،مهدی ترابی،
مهدی قایدی ،کریم انصاریفرد و سامان قدوس فقط این
خط جلو تیم ماست و داشتن هر کدام از این بازیکنان
آرزوی هر تیمی حداقل در آسیا.

نویسنده

اما مسئله ما در فوتبال این روزهای تیم ملی کمی به
سبک پرداختن نگاه سرمربی تیم ،به بازیها بر می گردد.
اینکه تلفیقی از تواناییهای طارمی و آزمون در عمق
حرکت کردن یکی و درک دیگری از موقعیت آن دیگری در
خط جلو تیم توانسته راهگشا باشد ،اما باید توجه داشت
در همین طرح بازی باید تنوع کار را به تیم ملی هدیه
دهیم و که اضافه کردن این سبک از ضرب آهنگ و تنوع
در تیم ملی می تواند در بازی هایی سخت و نفسگیر به
سردرگمی تیم حریف کمک کند.
اصرار به بازی دادن نورالهی شاید به تفکرات خاص این
سرمربی ارتباط دارد و قابل احترام است اما انصافا بازی
ندادن یه قدوس کمی کجسلیقگی است ،آن هم وقتی که
نیاز به برد و تغییر نتیجه وجود دارد و اتفاقا این برگرداندن
نتایج در باالتر بردن و شکل گیری شخصیت تیمی هرچه
بیشتر تاثیرگذار خواهد بود.

در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای مردان آسیا؛

صعود فوالد سیرجان به نیمه نهایی والیبال باشگاههای آسیا

تیم والیبال فوالد سیرجان در چهارمین بازی خود در
باشگاههای آسیا به پیروزی دست یافت ،بیستویکمین
دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای مردان آسیا به

میزبانی تایلند در حال برگزاری است و تیم والیبال فوالد
سیرجان در چهارمین رقابت خود به مصاف دیاموند تایلند
رفت و به پیروزی  ۳بر یک دست یافت.
این دیدار در چهار ست و به ترتیب با نتایج  ۲۵بر ،۱۹
 ۲۵بر  ۲۳ ،۲۳بر  ۲۵و  ۲۵بر  ۲۳به سود نماینده والیبال
ایران به پایان رسید ،نماینده والیبال ایران در این رقابت
با ترکیب اولیه بهبودی ،اهلل وردیان ،جلوه ،همایونفر،
صادقی ،بالگویوچ و حیدری حاضر شد و توانست به
پیروزی دست یابد تا با صدرنشینی راهی نیمه نهایی
این رقابت ها شود.
فوالد سیرجان در دیدارهای اول تا سوم خود در مرحله
گروهی این رقابتها نیز تیم ریبیسکو نماینده فیلیپین
را سه بر صفر و نمایندگان ازبکستان و قطر را سه بر

یک شکست داده بود تا تنها تیم بدون شکست این
مسابقات در مرحله گروهی باشد ،همچنین تیمهای
سوم و چهارم دو گروه مقدماتی پس از پایان این مرحله
برای جایگاههای پنجم تا هشتم به مصاف یکدیگر
خواهند رفت.
تیمهای پنجم دو گروه روز چهارشنبه در تنها مسابقه این
رقابتها برای کسب رتبه نهم به میدان میروند ،بدین
ترتیب تیم فوالد سیرجان که روز چهارشنبه استراحت دارد،
روز پنجشنبه در مرحله نیمهنهایی به مصاف تیم ناخون
راتچاسیما دیگر نماینده کشور تایلند (میزبان) این رقابتها
میرود.
تیمهای وزنهبرداری دختران و پسران ایران در مسابقات
قهرمانی نوجوانان جهان سوم و پنجم شدند.

سوژه

در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی نوجوانان جهان؛

سومی و پنجمی تیمهای دختران و پسران ایران
ردهبندیامتیازی:
 -۱آمریکا با  ۶۵۵امتیاز
-۲روسیه با  ۵۰۷امتیاز
 -۳ایران با  ۴۰۵امتیاز
ردهبندی مدالی:
 -۱روسیه  ۶طال ۲ ،نقره و  ۵برنز
 -۲کلمبیا با  ۵طال ۴ ،نقره و  ۲برنز

امیدهای ژاپن پررنگ شد

حمیدرضا تیموری

توپ تور

مسابقاتوزنهبرداریقهرمانینوجوانانجهان
در عربستان به پایان رسید و تیم دختران ایران
در رده سوم و تیم پسران پنجم جهان شد،
در ردهبندی مدالی نیز تیم دختران سیزدهم
و تیم پسران در جایگاه چهارم قرار گرفت.
رده بندی مدالی و امتیازی تیم دختران به
شرح زیر است:

روزنامه

 -۳ترکیه با  ۴طال ۲ ،نقره و  ۲برنز
و  -۱۳ایران با  ۲نقره و  ۲برنز
ردهبندی مدالی و امتیازی تیم پسران به
شرح زیر است:
ردهبندیامتیازی
 -۱روسیه  ۷۲۵امتیاز
 -۲آمریکا با  ۵۵۵امتیاز

 -۳عربستان با  ۵۳۴امتیاز
و  -۵ایران با  ۳۴۹امتیاز
رده بندی مدالی:
 -۱روسیه با  ۷طال ۹ ،نقره و  ۵برنز
 -۲تایلند با  ۴طال ۱ ،نقره و  ۲برنز
 -۳ازبکستان  ۴طال و  ۱برنز
 -۴ایران با  ۳طال و  ۲برنز

در اولین دیدار از هفته
چهارم دور سوم انتخابی
جام جهانی در قاره آسیا
یک دیدار برگزار شد که در
آن تیم ملی فوتبال ژاپن در
خانه و در ورزشگاه سایتاما
به دیدار استرالیا رفت که
این دیدار با برتری  ۲بر یک

ژاپن به پایان رسید.
حضور در شش دوره متوالی جام جهانی ،ژاپن را پای
ثابت این جام کرده که غیبتش در جامجهانی قطر از آسیا
میتواند از اتفاقات مهم جام جهانی باشد ،ژاپن در دور
مقدماتی صد در صد امتیازات ممکن را در گروه  Fاین
مسابقات کسب کرد 46 ،گل زده و تنها  2گل خورده صعود
مقتدرانهای را برای سامورایی.ها در برداشت.
ژاپن به عنوان یکی از دو تیم برتر قاره آسیا در گروه B
مسابقات نهایی با تیم های عربستان ،عمان ،ویتنام،
چین و استرالیا همگروه شد .تا قبل از مسابقه با استرالیا،
تیمملی فوتبال ژاپن از  3مسابقه برگزار شده خود تنها با
کسب  3امتیاز و هم امتیاز با تیمهای عمان و چین به
خاطر تفاضل گل در رده سوم جدول گروه  Bقرار داشت
و در صورت پیروزی میتوانستند کمی وضعیت خود را در
جدول سامان دهند.
از ساعت  13:45دقیقه ،ژاپن با آرایش  4-2-3-1و استرالیا با
آرایش  4-4-2به قضاوت عبدالرحمان جاسم در سایتامای
ژاپن رودروی یکدیگر قرار گرفتند ،دقیقه  8شماره  17تاناکا
هافبک  23ساله ژاپنی از پاس ارسالی مینامینو با شوتی
محکم دروازه استرالیا را باز کرد.
بازی با سرعت زیادی ادامه داشت و هیچکدام از دو تیم
پا پس نمی کشیدند ،استرالیا که نمیخواست بازنده این
میدان لقب گیرد ،فشار خود را بر روی دروازه ژاپن افزایش
داد ،دقیقه  66خطای موریتا ابتدا از سوی عبدالرحمان
جاسم پنالتی اعالم شد که با بازبینی  VARبه یک ضربه
آزاد تبدیل شد و هروستیک با پای چپ و ضربهای زیبا
دروازه ژاپن را بازکرد و بازی را به تساوی کشاند.
در ادامه مت رایان دروازه بان استرالیا با پاس اشتباه خود
نزدیک بود که ساموراییها را به گل دوم برساند که همین
دروازه بان شوت های بازیکنان ژاپنی را در دو مرحله برگشت
داد ،ژاپنی.ها که امیدهای خود را از دست رفته می.دیدند
رو به بازی مستقیم آوردند ،در یکی از ارسالهای مستقیم،
شوت بازیکن ژاپنی با دست مت رایان و سپس تیر دروازه
برخورد کرد توپ برگشتی را عزیز بهیچ به اشتباه وارد دروازه
استرالیا نمود.
عزیز بهیچ که بر روی گل اول ژاپن نیز مقصر بود اشتباه خود
را با گل به خودی در دقیقه  85کامل نمود تا تاثیرگذارترین
بازیکن مسابقه لقب بگیرد ،با این پیروزی ژاپن  6امتیازی
شده و امیدهای خود را برای صعود به جام جهانی 2022
قطر پر رنگ نمود.

روزنامه

 nصاحب امتیاز و مدیرمسئول :مهرداد تیموری

 nدبیر تحریریه :محمدرضا ولی زاده

 nسردبیر :مهدی تیموری

 nتحریریه :دکتر مهرداد فرشیدی ،اصغر قلندری ،محمدرضا کاظمی ،سیدرضا فیض آبادی ،محمدحسین سیفی ،فرشید گله داری و رضا تواضعی
 nدبیر سرویس عکس :میالد فیروزان
 nطراحی و صفحه آرایی :امیررضا بیات
 nمدیر روابط عمومی :دکتر علی ساجدی
تلفن32219147 :
کد پستی3134896384 :
 nنشانی :کرج ،چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا ،ساختمان حکیم ،طبقه  ،8واحد 82

 nچاپ :کهن
نمابر32400023 :
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داستان جلد

قایمشدن پشت اعداد و ارقام بس است؛

زمنی سفت!
ِ

1-1

محمدرضا ولی زاده

نکته سوم؛ شاید دراگان اسکوچیچ بهدنبال بازی با اعداد و
ارقام باشد! شاید به رکورد یازده بازی بدون شکست روی
نیمکت تیمملی یا  ۱۰پیروزی متوالی هم افتخار کند! اما نکته
اینجاست که این تی م بازهم با ارائه یک نمایش «معمولی»،
اما اینبار در اصلیترین محکِ خود!  ۲امتیاز مهم را از دست
داد ،آن هم در دیداری خانگی! یقینا اگر صدرنشینی بر ِای ما،

خالقیت و طراوت را از تیمملی گرفته است ،اصرار اسکوچیچ
روی تکرار اشتباهاتش مبهمترین نکته در رویکرد کاری
اوست! گرچه آنطور که مشخص است ،اگر بخواهد بماند
ملزم به اجرای همان بایدهای آقایان است.
های اول تیم
نکته ششم؛ تیمملی باالنس نیست ،تمام نیمه 
پرایراد بوده ،ستون فقرات تیمملی که متشکل از بازیکنان

دبیر تحریریه

دیدار تیمملی فوتبال ایران با کرهجنوبی با تساوی یک-یک
بهپایان رسید ،یک تساوی تاحدودی عادالنه ،توام با حفظ
صدرنشینی و صدالبته افزایش انتقادات! سون هیونگ مین
در دقیقه  ۴۹برای کره جنوبی و علیرضا جهانبخش در دقیقه
 ۷۶برای ایران گلزنی کردند تا مهمترین دیدار این گروه پیروز
نداشته باشد .با این نتیجه ایران با  ۱۰امتیاز و کره جنوبی
با  ۸امتیاز در ردههای اول و دوم جدول ردهبندی گروه A
رقابتهای انتخابی جام جهانی قرار گرفتند.
نکته اول؛ بههرحال ،اینکه ما «در ِد سالمتِ جامعه» را داشتیم
طبق عادت «مصلحتاندیشی» کردیم ،دیگر زخمی را مرحم
یا ِ
نمیبخشد! بهلطف تصمیمات خلقالساعه و مضحک آقایان،
ی تیمملی از حضور هوادارانمان در این
در مهمترین باز 
دیدار مثال خانگی آن هم در برابر حریفی به قدرت کرهجنوبی،
محروم شدیم ،به همین راحتی!
جدال حساس ایران-کره باکیفیت و جذاب شد ،با
نکته دوم؛ ِ
شرایطی که از دیگر تیمهای این گروه بهخاطر داریم ،بعید
است حتی با دعاهای «خوبان عالم» و ذکرهای «اجیمجی»
هم این دو تیم راه سفر به قطر را گم کنند! با درکِ وضعیت
شاگردان دراگان اسکوچیچ(اطمینان از صعود به جامجهانی)
در این مرحله ،با ذکر این مطلب که ،تیمملی با اسکوچیچ
یک تیم معمولی است ،ما هم دراگان را در نتایج به اصطالح
مطلوب تیمملی در اوقات اخیر بینقش نمیدانیم! پس
ب هراحتی میتوانیم درخصوص شرایط تیمملی و سرمربی
کروات آن صحبت کنیم.

جزو مهمات باشد ،ارزش این دو امتیاز در دیدار برگشت با
همین کره در سئول مشخص خواهد شد.
نکته چهارم؛ صحبت درخصوص تیمی که دراگان اسکوچیچ
هدایت آن را برعهده گرفته ،بسیار دشوار است ،زیرا باالجبار
باید با تکرار مکررات ،نکاتی را اشاره کنیم که میدانیم در
نهایت هیچ تغییری در آن ایجاد نمیشود!
نکته پنجم؛ تیمملی در بعد فنی دارای نقاط ضعف متعددی
است ،یکسری «باید»ها برای سرمربی تیم چیده شده که

عامدانه در خط حمله بازیکنان بیشتری به کار گرفتم؛

اصلی و مهم است ،هی چ شرح وظایف خاصی ندارند جز
استفاده از نبوغ فردی ،فاصله میان خطوط همچنان قابل
توجه است ،در فاز تهاجمی هنوز هم تنو ِع خاصی دیده
نمیشود ،فعال زوجسازی در دفاعمیانی موفق نبوده ،تغییرات
در سمت چپ خط دفاعی زیاد است و هنوز هم پست دفاع
راست تیمملی در قلمرو مدافعی است که هیچگاه یک
بازیکنی در سطح تیمملی نشان نداده است و تعدادی از
ستارههای نیمکت فراموش شدهاند ،شاید همین دو نمایش

سوژه

اسکوچیچ:کره جنوبی سورپرایزی برای ما نداشت
دراگان اسکوچیچ بعد از تساوی یک بر یک مقابل کره جنوبی در
مورد اینکه تاکتیک تیم ملی ایران چه بود ،اظهار داشت :از اول هم
میدانستیم بازی سختی داریم .با تغییراتی که انجام دادیم فاصلهای
بین بازیکنان ما و کره ایجاد شد و شاهد دوئل  3به  3در میانه
میدان بودیم .در نیمه دوم به هافبکی که اضافه کردیم نمایش بهتری
داشتیم .دلیل اینکه چرا در نیمه اول هافبکهای کمتری داشتیم
این بود که آگاهانه و عامدانه دو مهاجم را اضافه کردیم تا حمالت
بیشتری داشته باشیم اما تعادل تیم به هم خورد که با شروع نیمه
دوم این مسئله را تغییر دادیم.
وی در مورد اینکه فرار آزمون مقابل مدافعان کرهای به مشکل خورده
بود ،گفت :همه بازیکنان ما تالش خود را کردند .بهترین روز سردار
آزمون نبود اما او مهره کلیدی ما است و در مرحله قبل با گلی که
زد تیم ما به این مرحله رسید و رویاپردازی برای جام جهانی با گل
سردار محقق شد.
سرمربی تیم ملی فوتبال در مورد تساوی عنوان کرد :من از نتیجه
تساوی راضی نیستم و به آن بسنده نمیکنم اما کره تیم فوقالعادهای
بود .بازیکنان این تیم در سطح جهانی هستند .بازیکنان تاپی
در دنیا هستند و ما با حریف مستقیم خود بازی داشتیم .نگاه ما
مثبتاندیشی و رو به جلو است .ما در بازیهای آینده میخواهیم
نمایش بهتری داشهت باشیم.

اسکوچیچ در مورد اینکه ظاهر ًا در نیمه اول مقابل کره جنوبی
غافلگیر شدید ،عنوان کرد :اگر حرفهای من را خوب گوش میکردید
میدانستید در این بازی غافلگیر نشدیم و کره سورپرایزی برای ما
نبود.من به طور آگاهانه و عامدانه در خط حمله بازیکنان بیشتری را
به کار گرفتم و از هافبکها کم کردم دلیلش این بود که میخواستیم
با کیفیت بهتری حمله کنیم .اما وقتی دیدیم تعادل تیم بهم خورد
این روش را تغییر دادیم .دوباره تأکید میکنم ما به خاطر این از
هافبکهای وسط زمین کم کردیم تا در خط حمله بازیکنان بیشتری
داشته باشیم اما در نیمه دوم با تغییری که دادیم بازی را کنترل
کردیم.

در برابر امارات و کرهجنوبی دلیل واضحی باشد که بدانیم،
«عزیزان این تیم نیازمند تغییر است!»
نکتههفتم؛تیمملی«شکیل»نیست؛حتیباوجودستارههایی
چون مهدی طارمی ،سردار آزمون ،علیرضا جهانبخش و
قصعلیهذا! نمایشهای این تیم هیچ معیاری و برهانی
برای لذت و جذب مخاطب ندارد .این موضوع چه در تساوی
با کرهجنوبی محسوس بود و چه در پیروزی در برابر عراق! برای
بار « ِان ُام» میگوییم اینکه تیمملی خوب بازی نمیکند و
صرفا فقط نمیبازد ،نمیتواند علتِ خوبی برای عدم انتقاد از
این اسکوچیچ پرنقص باشد.
نکته هشتم؛ بیشک دراگان اسکوچیچ بدسلیقهترین مربی
ادوار تیمملی است ،مگر میشود مهرههایی مانند مهدی
ترابی ،سامان قدوس و مهدی قایدی در دسترس تیمملی
باشند ،بعد بهلطف دانش جنابشان! در چند بازی متوالی تمام
تعویضهای تکراری تیمملی در دور باطل دفاع چپ و هافبک
دفاعی قرار گیرد!؟ ایکاش روزی این ابهامات برطرف شود.
نکته نهم؛ واهلل و باهلل و تاهلل! هیچ آیهای از آسمان نازل نشده
که ترکیب تیمملی باید سراسر از لژیونرها باشد! اگر بازیکنان
لیگ داخلی تا این حد بیکیفیت هستند ،پس چه علتی دارد،
بیست و اندی از آنها را برای هر اردو بهصورت «پکیجی»
دعوت کنیم تا چند صباحی را در مینیکمپ سفارشیها
خوش بگذرانند!؟ سرآخر هم چهار الی پنج بازیکن انتخاب
شوند و به اکثر آنها در تیم اصلی بازی نمیرسد!
نکته دهم؛ دراگان جان! برادر! اگر عملکرد تیمملی آنقدر
مطلوب است که اجازه تعویض را بهخود نمیدهی! پس
چرا تیمملی خوب بازی نمیکند یا اصال چرا بازهم با همان
سیستم بردنهای بیتاکتیکِ قبل ،کره جنوبی را نبردی!؟
اگر هم که خوب نبودیم و مشکل داریم ،پس چرا تعویض
نمیکنی!؟ خواهشا یکبار در دقایق مناسب بازی تعویض
کردن را امتحان کن! باور کن ضرر نمیکنی!
پایان؛ بهعلت اینکه پتانسیل تیمملی را میدانیم ،قصدی برای
دیدن نیم هپُرلیوان نداریم ،واالسالم.

تساوی عادالنه بود؛

بنتو :مقابل ایران هم خوش شانس بودیم
هم بدشانس!
پائولو بنتو بعد از تساوی یک بر یک مقابل تیم ملی
ایران در نشست خبری در مورد اینکه چرا با استفاده از
ضد حمله بازی را کنترل نکردید اظهار داشت:بازی خوبی
بین دو تیم انجام شد.ما در نیمه اول بهتر از ایران بازی
کردیم اما در نیمه دوم بعد از گلی که زدیم نتوانستیم
از آن محافظت کنیم و دقایق سنگینی را پشت سر
گذاشتیم.
وی افزود :بعد از گل تساوی ایران باز هم یک موقعیت
گل دیگر داشتیم ،ولی در مجموع نتیجه تساوی در این
مسابقه عادالنه بود .در دقایق پایانی یک موقعیت را از
دست دادیم.
وی در مورد اینکه تیم ملی در اکثر دقایق بر بازی مسلط
بود و خوش شانس بودید که بازنده نشدید چرا که دوبار
توپ به تیرک دروازه کره هم خورد ،گفت :فکر می کنم
بخشی از سوال شما درست است فقط بخشی از آن،
چون فقط ایران بعد از اینکه گل زدیم کنترل بازی را
در دست گرفت ولی ما استراتژی خوبی داشتیم و این
کار را خوب انجام دادیم .ایران تیم قدرتمندی است و

لحظات سختی در بازی داشتیم البته در لحظاتی از بازی
هم شانس داشتیم که آن زمان برخورد توپ به تیرک
دروازه ما بود اما ما بدشانس هم بودیم زیرا یک موقعیت
مسلم گلزنی را در دقایق پایانی از دست دادیم همانطور
که گفتم نتیجه مساوی عادالنه بود.

