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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا بهویژه برادران
«علی»« ،مهدی» و «حمید باکری»که به مقام
شامخ شهادت نائلگشتند راگرامی میدارد

مسائل و آسیب ها

محیط زیست

«رئیس موسسه عالی پژوهش تامین
اجتماعی» مطرح کرد:

آیا سیاستهای آبی بازنگری میشود؟

رشدِ «دهشتناک»آسیبها 
ی
اجتماعیباشیوعکرونابراساسآمارها
روزبه کردونی در گفتوگویی ،در راستای روشن تر شدن آثار
اجتماعی -اقتصادی کرونا به چند گزارش و خبر که توسط
نهادهای رسمی و افراد مسئول در ماه های گذشته ارائه و اعالم
شده اشاره کرد و گفت :طبق مطالعه انجام شده در موسسه
عالی پژوهش تامین اجتماعی ،ب ه طور متوسط در سال گذشته
 ۳۰.۶درصد از جمعیت کل کشور زیر خط فقر مطلق اند ،این در
حالی است که جمعیت زیر خط فقر مطلق در سالهای ۱۳۹۶
و  ۱۳۹۷به ترتیب  ۱۵.۵و  ۲۱.۶درصد بوده است .البته تبیین
و تحلیل دالیل دو برابر شدن جمعیت زیر خط فقر کشور در
یک بازه زمانی سه ساله نیازمند یک گفت و گوی ملی و فراگیر
است ،اما با توجه به اینکه کرونا در همه جوامع باعث افزایش
گسترده فقر شده است می توان انتظار داشت در ایران هم یکی
از عوامل مهم ،افزایش جمعیتِ فقیر باشد.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی افزود :همچنین
طبق گزارش مرکز ملی آمار نرخ تورم  ۱۲ماهه منتهی به مهرماه
برای خانوار روستایی به عدد  ۴۹.۶درصد رسیده است .این رقم
در سال  ۲۰.۶ ،۱۳۹۷درصد بوده است .این در حالی است که
جمعیت زیر خط فقر مطلق در مناطق شهری برابر با رقم ۳۱.۸
درصد است و در مناطق روستایی به رقم  ۵۴درصد میرسد.
از سوی دیگر طبق اعالم سازمان ثبت احوال کشور در سال ۹۹
تعداد  ۱۸۳هزار و  ۱۸۲طالق در کشور به ثبت رسید ،این آمار
در سال  ۱۷۶ ، ۹۸هزار و  ۸۱۲طالق در کشور بوده و به معنای
افزایش چهار درصدی طالق است .همچنین طبق اعالم پزشکی
قانونی ما با افزایش  ۳۵درصدی خودکشی با قرص برنج نسبت
به سال قبل هم روبرو هستیم.
مقوله بازماندگی از تحصیل کودکان از دیگر مواردی بود که
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به آن اشاره کرد
و گفت :آنگونه که سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده
است در سال جاری  ۹۷۰هزار تارک تحصیل داریم .همچنین
عدم دسترسی بیش از سه میلیون و  ۲۰۰هزار دانش آموز به
ابزار هوشمند و آموزش های مجازی از دیگر نگرانی های مهمی
است که وجود دارد.
وی افزود :افزایش حمل سالح در پایتخت همزمان با شیوع
ویروس کرونا(طبق اعالم فرمانده پلیس) ،افزایش نزاع و سه
برابر شدن اختالف میان زوجین در زمان شیوع ویروس کرونا
(طبق اعالم سازمان بهزیستی) و افزایش پروندههای اختالس
در کشور طبق اعالم رئیس پلیس امنیت اقتصادی مبنی بر
آنکه اختالس در شش ماهه امسال از جهت پروندهای ۶۱
درصد ،از جهت تعداد متهم  ۹۴درصد و از نظر ارزش ریالی
 ۳۳۳درصد نسبت به شش ماهه سال گذشته افزایش داشته،
همچنین رشا و ارتشا  ۳۵۷درصد نسبت به سال گذشته از
نظر ارزش ریالی افزایش داشته است .گزارشهای دیگری در
خصوص گسترش کودک آزاری ،افزایش فقر در گروههای
آسیبپذیری نظیر سالمندان ،زنان سرپرست خانوار از یک سو
و اشتغالهای از بین رفته همراه با تاثیرپذیری شدید کارگران
غیررسمی از کرونا را اضافه کرد.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با بیان اینکه
همچنین باید دقت داشت با توجه به اینکه هنوز نتایج هیچ
پژوهش مبتنی بر شواهدی در خصوص تاثیرات اجتماعی
 اقتصادی کرونا مشاهده نشده و آنچه در موارد فوقمستند به گزارش ها و مصاحبه های رسمی و علنی نهادها
و مسئولین بیان شد ،می تواند تنها تصویری از هولناک
بودن وضعیت پیش رو را ارائه دهد گفت :از سوی دیگر
نباید فراموش کرد وضعیت آسیبهای اجتماعی پیش از
شیوع کرونا هم آنقدر نگران کننده بود که منجر به مداخله
مستقیم رهبری نظام و تشکیل جلسات با حضور سران قوا
در این خصوص شده بود .وضعیت آسیبهای اجتماعی و
آثار اجتماعی کرونا را باید جدی گرفت و فارغ از منازعات
سیاسی معمول در کشور برای شناخت ابعاد ،کنترل و
کاهش آن تدابیری اتخاذ کرد.

خبر

معض ِل تشدید «بیابانزایی» در کشور

در حالی ایران با تشدید بیابا نزایی روبروست که طبق
برنامه ششم توسعه باید در بیش از یک میلیون هکتار
عملیات بیابانزدایی صورت گیرد ولی میزان پیشرفت در
این حوزه بسیار کمتر بوده است .در این میان کارشناسان
راهکارهایی مانند خودداری از سدسازی غیراصولی و اصالح
سیاستهای مدیریت منابع آب و خاک را ارایه دادهاند.
به گفته پرویز گرشاسبی  -معاون آبخیزداری ،امور مراتع و
بیابان سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری  -طبق برنامه
ششم توسعه باید در یک میلیون و  ۱۴۰هزار هکتار از
بیابانهای کشور اقدامات بیابانزدایی صورت میگرفت اما
تاکنون فقط  ۳۵۰هزار هکتار آن محقق شده است .براساس
آخرین اعالم سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ،حدود
 ۲میلیارد تن در سال فرسایش خاک در ایران رخ میدهد
درحالیکه بهطور متوسط در اقلیم خشک و بیابانی ایران
 ۷۰۰تا  ۱۰۰۰سال طول میکشد تا یک سانتیمتر خاک
تشکیلشود.
براساس اطلس مناطق بیابانی نیز بیش از  ۸۸درصد از
کشور میتواند تحت تاثیر بیابا نزایی قرار گیرد و مطابق
بررسی سال  ۳۷ ،۲۰۱۸میلیون هکتار از عرصه کشور در
معرض تخریب سرزمین قرار دارد و  ۲۳درصد مساحت کل
کشور در معرض تخریب با شدت کم یا زیاد است .شدت
تخریب کم یا زیاد نیز براساس شاخصهای کنوانسیون
بین المللی بیابانزدایی و مقابله با خشکسالی یعنی
کاهش پوشش گیاهی و کاهش حاصلخیزی خاک
و …تعیین میشود.
همچنین  ۲۲استان کشور با  ۲۹.۵میلیون هکتار
وسعت در  ۱۸۷منطقه ،تحت تاثیر فرسایش بادی
قرار دارد و  ۲۳۷کانون بحران به وسعت  ۱۳میلیون و
 ۹۰۰هزار هکتار وجود دارد و بر اثر هجوم شنهای روان
ساالنه  ۳هزار میلیارد لایر به زیرساختهای ریلی ،جادهای
و کشاورزی و دیگر بخشها خسارت وارد میشود.
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها ریشه بروز این
بحران را در عدم تعادل میزان آب قابل دسترس و مصرف
آن و فقدان یک برنامه جامع در حوزه مدیریت پایدار منابع
آب و خاک و فقدان رویکردهای مبتنی ارتقای تاب آوری
و سازگاری با کم آبی میداند.
به گفته برخی دیگر از مسووالن از جمله پرویز گرشاسبی
 معاون آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور « -سدسازی غیر اصولی» از
عوامل مهم بیابا نزایی در ایران است .چنانچه تغییری در
سیاستهای فعلی رخ ندهد و ما همچنان با گسترش
سدسازیها ،افزایش سطح زیر کشت و عدم مدیریت آب
در کشور مواجه باشیم ،در آیندهای نزدیک نه تنها به سمت
بیابانی شدن حرکت خواهیم کرد بلکه دشتهای بزرگ و
تولیدی کشور نیز از چرخه خارج خواهند شد.
گرشاسبی یکی از عوامل مهم در فرسایش خاک در ایران
مرتفع بودن سرزمین ایران میداند و میگوید :متوسط

ارتفاع کشور  ۱۲۵۰متر از سطح دریاهای آزاد است .شیب
تند و عوامل انسانی بهویژه بهرهبرداری بیش از حد از
سرزمین در مراتع ،جنگلها ،اراضی کشاورزی آبی و دیمی
و بیابان از دیگر دالیل فرسایش باالی خاک در ایران
هستند.
وی تصریح میکند :به متاسفانه طی دهه اخیر ب ه دلیل
اعمال سیاستهای اشتباه در زمینه مدیریت منابع آب و
کشاورزی و در مجموع ب ه دلیل تغییر اقلیم و دخالتهای
انسانی حدود یک میلیون هکتار کانون گرد و غبار فعال به
آمار بیابانهای کشور افزود شده است.
از سویی دیگر جهانگیر پرهمت  -عضو هیات علمی
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری  -در گفت و گو
با یک برنامه رادیویی با اشاره به اینکه بیابا نزایی ناشی
از فعالیتهای انسانی در محیط بدون توجه به توزیع
منابع آبی است ،تصریح میکند :اگر مناطق دارای جریانات
سطحی مانند تاالبها و دریاچهها بهدلیل استفاده از منابع

آبی دچار کاهش سطح آبی شوند تبدیل به مناطق بیابانی
خواهند شد .این عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت
خاک و آبخیزداری وابستگی شدید دامداران به مرتع و
سدسازی بدون توجه به مدیریت آب را از دیگر عوامل
بیابا نزاییبرشمرد.
رضا سیاه منصور  -عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع کشور  -بیابا نزایی و کاهش مساحت
بافت جنگلی را سبب تولید ریزگرد  -که یکی از مشکالت
اصلی کشور است  -ذکر و اظهار میکند :این ریزگردها
عالوه بر اینکه بهطور مستقیم باعث کاهش کیفیت
هوا میشوند ،با کاهش کیفیت نور و قابلیت جذب آن
روی برگ گیاهان از یک طرف و اختالل در گرده افشانی
و تخلیه بار الکتریکی هرچند با ولتاژ بسیار کم از طرف
دیگر ،توانایی باروری گیاهان را کاهش میدهند عالوه بر

آن با تغییر در بافت خاک و برهم زدن تعادل شیمیایی آن،
خاک را دستخوش تغییر اساسی میکنند که متاسفانه این
تغییرات در جهت منفی رخ میدهد.
جعفریان  -مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها  -نیز
میگوید :با توجه به بروز خشکسالی اخیر آسیبپذیری
ناشی از فرسایش بادی تشدید شده است و میتواند در
مناطقی نظیر دشت سیستان و خوزستان موجب بروز
زودهنگام طوفانهای ماسهای و گرد و غبار در سال جاری
و افزایش شدت و فراوانی این طوفانها شود.
مسعود منصور  -رییس سازمان جنگلها  -با اشاره
به تدوین سیاست حفظ و مدیریت مناطق احیا شده
میگوید :این سیاستها به تصویب شورای عالی جنگلها
رسید و به تمام استانها ابالغ شد و از آن زمان مدیریت
مبتنی بر مشارکت جوامع محلی با کاربریهای متجانس
مانند اکوتوریسم بیابانی ،پرورش شتر ،نیروگاههای بادی
وخورشیدی را در این سیاست مشخص کردیم.
وی ادامه میدهد :سال گذشته سامانه ثبت تجارب موفق
در حوزه بیابانزدایی افتتاح شد و طی این یک سال ۹۵
تجربه از اشخاص مختلف اعم از کارکنان و بازنشستگان
این سازمان و دانشگاهیان در این سامانه بارگذاری شد که
رویکرد بسیار خوبی بود.
وحید جعفریان  -مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان
جنگلها  -معتقد است :جلوگیری از تخریب سرزمین
و بیابا نزایی میبایست به عنوان یک اولویت در
دستور کار برنامهریزیهای ملی و استانی قرار بگیرد
و مدیریت پایدار سرزمین با بهرهگیری از الگوهای
مدیریت یکپارچه ،مشارکت واقعی جوامع محلی و
همکاری موثر دستگاههای اجرایی بهویژه همکاری
وزارت نیرو فراهم میشود.
به گفته او در حال حاضر روشهای احیای مناطق بیابانی
بر اساس الگوی پیشگیری از عوامل تخریب و اجرای
پروژههایی چون نظیر قرق و کنترل چرای دام  ،توسعه
گونههای بومی سازگار و استفاده از روشهای مدیریت
هرزآب در قالب برنامههای مشارکتی متمرکز است اما
پایداری و دوام این گونه اقدامات در مقابل فرسایش
بادی در گرو سلسله عوامل بیرونی است که در صورت
عدم کارایی و عملکرد نامناسب مدیریت منابع آب و خاک،
پوشش گیاهی و اکوسیستمهای حساس مناطق بیابانی
اولین قربانی خواهند بود.
هوشنک جزی  -مدیرکل دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور -اجرای
طرحهای آبخیزداری با هدف حفاظت از آب ،خاک و
جلوگیری از سیالب ،جلوگیری از بیابا نزایی را بر کاهش
میزان فرسایش خاک و افزایش نفوذ آب در خاک اثرگذار
میداند .استفاده از ظرفیت اشتغا لزایی در بیابانها
میتواند از بهرهبرداریهای بیش از حد  -که منجر به
بیابا نزایی میشود  -جلوگیری کند.

کرونا در ایران

تعداد بهبودیافتگانکرونا به  ۵میلیون  ۶۹۵هزارو  ۹۴۹تن رسید
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،طی  ۲۴ساعت گذشته ۶هزار
و  ۱۴۳بیمار جدید کووید  ۱۹-در کشور شناسایی شدندو
متاسفانه  ۱۲۵نفر نیز جان خود را به دلیل این بیماری از
دست دادند .طبق اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،در
شبانه روز گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۶هزار و  ۱۴۳بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی شد که  ۹۰۴نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و  ۳۷هزار
و  ۷۱۸نفر رسید .متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته۱۲۵ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان

باختگان این بیماری به  ۱۲۸هزار و  ۱۶۷نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۵میلیون  ۶۹۵هزار و  ۹۴۹نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
سه هزار و  ۵۱۰نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش
های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۷میلیون و  ۳۸هزار و  ۹۹۱آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۲۶شهر کشور در وضعیت قرمز ۸۷ ،شهر در
وضعیت نارنجی ۲۲۲ ،شهر در وضعیت زرد و  ۱۱۳شهر در
وضعیت آبی قرار دارند.

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «عزالدین رستمیان»

اجتماعی

 -شهید مدافع سالمت  -راگرامی می دارد
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جستار

دیدگاه

فیدل کاستروی ما ،چگوارای جهانیان یا هوگو چاو ِز زمانه!؟

سود  ۷الی  ۸درصدی خریدار و رونق بازار؛

بلوغ سیایس یا فرار رو به جلو؟
سیدفرشاد فیض آبادی
خبرنگار

محمود احمدینژاد در چند سال گذشته خود را در
پرسونای یک بمب ساعتی نشان میدهد که با هر بار
خواندن صحبتهایش و تماشای ویدئو کلیپهایش
برخی احساس میکنند بزودی باید شاهد یک اتفاق
محسور کننده و یا یک افشاگری درست و حسابی باشند
تا خوراک بحثهای سیاسی مردمی آماده شود.
هرچند برای مردم صبو ِر کشوری مانند ایران روزانه زمینه
یک صحبت سیاسی داغ و سرگرم کننده و البته بی فایده،
مانند قند و نبات از در و دیوار میبارد .اما در این بین
بعضی از مدیران سابق و بلکه فعلی کشور در حال دست
و پا زدن برای ماندن در سطح اول و دوم اخبار رسانههای
رنگی نیز هستند.
محمود احمدی نژاد هم که ید طوالیی در مغشوش کردن
افکار عمومی دارد ،خود را از این فرصتها بینصیب
نکرده است و گاهگداری فریاد بهار بهارش در این روزهای
زمستانی ،تیتریک میشود .اگر در کتابها و سریالهای
هالیوودی همیشه فرا رسیدن زمستان کنایه از سختی
و مشکالت است ،در ایران این موضوع سالهاست
حل شده و با نگاهی سطحی به تاریخ معاصر متوجه
میشویم ما ایرانیها ،همه کارهای مهم را میگذاریم
برای زمستان!
برف که بیاید ،روی همه صحبتها و وعدههای
احمدینژاد سفید میشود و زیر بهمنهای پیدرپی
سیاسی یخ میزند و از بین میرود .البته انتظار عموم

هم همین است .اگر اپوزوسیون را ناکارآمدترین مجموعه
ایرانی تاریخ بدانیم ،احمدینژادیسم را شعبهای سست و
بیمایه با همان افکار بیاثر اپوزوسیون در داخل کشور
نیز میتوان نامید.
اینکه از پشت پردههای سیاست یک مملکت با خبر
باشی موضوع عجیبی نیست ،اما اینکه تهدید به
افشاگری کنی ،که به زعم خودشان میشود آگاهی
رسانی! حتی اگر همین هم باشد ،آگاهیرسانی را کس
یا کسانی انجام میدهند که توان رساندن مردم به هدف
مشخص شده را هم دارا باشند! نه فردی که با پشتوانه
احزاب و افراد سیاسی بدون رد شدن از فیلترهای حیاتی
برای رسیدن به یکی از باالترین مقامهای دولتی 8 ،سال
رئیس جمهوری بود که به استناد تمامی نخبگان و
سیاست بلدها ،آغاز ِ پایان خوشبختی حداقلی مردم بود.
تصور اینکه فردی مانند احمدی نژاد حال به بلوغ سیاسی
رسیده است و به طور واضحتر فا ِز هدایتِ جامعه
زخم خورده و مظلوم را بر میدارد ،به
نظر به خاطر عالقه به آمریکای التین
است .از این رو که شاید بخواهد با
چهره کاریزماتیکش فیدل کاستروی
ما شود و چگوارایی برای جهانیان،
اما شاید با ارفاق هوگو چاوزی
بیش نباشد .هنوز هم نمیتوان
گفت اکثریت جامعه آنقدر به

آگاهی رسیدهاند که فرق دلسوز و پرتالش را با ظالم و
بیمروت ،از هم تشخیص دهند اما دیگر با اطمینان
میتوان گفت حداقل با احمدینژادیسم گول نمیخورند.
توهین روز به روز شما به مردم در این شرایطی که حتی
نفهمیدیم کی انتخابات آمد و چه کسی رئیس شد ،به
هیچ عنوان قابل توجیه نیست .بسم اهلل اگر مرد عمل
هستید به جای نیش و کنایه زدن همه ی آن چیزهایی
که که میدانید و مردم نمیدانند و می فرمائید اگر بدانند
به صالح است و چنین و چنان! را با سند و مدرک به
گوشمان برسانید و راهحل منطقی جلوی رویمان بگذارید
تا تفکر شمارو بپرستیم.
تا این بار دیگر خودمان برف را از روی بام هایمان
بتکانیم و ما بهار را برای شما بیاوریم .مشکل اینجاست
که نمیتوانید .خادم مردم میدانید خود را اما با دیدن
چهره شما نمک است که پاشیده میشود روی زخم های
کاری مان .دیگر چه جور به عرض شما برسانیم که شما
یک مهره سوخته به حساب می آئید؟ نه اینکه
ترجیح دهیم آقایان بعد از شما را ،خیر .اما
گوشمان آلوده شد از صداهای گاه و بی
گاه شما در رسانه های رنگی!
کمکی به مردم نمیکنید و وظیفه همین
رسانه است که شما را در افکارخودتان
غرق کند و صدایتان را حتی به سر میدان
 72هم نرساند .یادم آمد حتی تصور
اینکه حسن روحانی هم از چندی
دیگر شروع به افشاگریهای
بزدالنه بکند هم برایمان
ترسناک است .ترس از
تلنبار شدن حرفهای
بیهوده در دل و مغزی
که جایی برای شما
ندارد.

ِ
هدایت جامعه
فاز
تصوراینکه فردی مانند احمدی نژاد حال به بلوغ سیاسی رسیده است و به طورواضحتر ِ

زخم خورده و مظلوم را برمیدارد ،به نظربه خاطرعالقه به آمریکای التین است .ازاین روکه شاید بخواهد با چهره
کاریزماتیکش فیدلکاستروی ما شود و چگوارایی برای جهانیان ،اما شاید با ارفاق هوگو چاوزی بیش نباشد .هنوزهم
نمیتوانگفت اکثریت جامعه آنقدربه آگاهی رسیدهاندکه فرق دلسوزو پرتالش را با ظالم و بیمروت ،ازهم تشخیص
دهند اما دیگربا اطمینان میتوانگفت حداقل با احمدینژادیسمگول نمیخورند.
اقتصادکالن

رفع تعهد ارزی از واردکنندگان بسیار اهمیت دارد؛

پیشبینی «رئیس بانک مرکزی» ازآینده بازارارز
رئیسکل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه وضعیت
درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه
تجاری کشور نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است ،گفت:
رفع تعهد ارزی از واردکنندگان برای ما بسیار اهمیت دارد و
جزو سیاستهای بانک مرکزی است.
علی صالح آبادی با بیان اینکه اکنون خوشبختانه در حوزه
بازار ارز از یک ثبات نسبی برخوردار هستیم ،گفت :از
برنامههای جدی بانک مرکزی بحث برگشت ارز حاصل از
صادرات غیرنفتی و عرضه آن در سامانه نیماست که در
حال انجام است.
طبق اعالم بانک مرکزی ،وی ادامه داد :در هفت ماه و نیم
ابتدایی امسال نسبت به کل سال گذشته ،عرضه ارز در
سامانه نیما بیشتر انجام شده و این موضوع حاکی از آن
است که وضعیت درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز حاصل
از صادرات به چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود پیدا

کرده است .ورود ارز به کشور یک نقطه مثبت بوده و این
سیاست را حتما تداوم خواهیم داد.
صالح آبادی با تاکید براینکه ارز حاصل از صادرات نفت،
میعانات و گاز نیز در بازار عرضه میشود ،اظهار کرد:
مشکالت و موانع یک سری از وجوهی که در خارج از
کشور محدودیت استفاده داشت ،رفع میشود و تا کنون
وضعیت خوبی در این زمینه وجود دارد .باز شدن این
موضوع هم توانسته به میزان عرضه ارز ما در بازار کمک
کند.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بحث رفع تعهد
ارزی از واردکنندگان برای ما بسیار اهمیت دارد و جزو
سیاستهای بانک مرکزی است و دنبال خواهد شد ،گفت:
در بازار متشکل ارزی عرضه و تقاضا به شکل متعادلی وجود
دارد و آن را نیز تقویت میکنیم و فکر میکنم بازار ارز
وضعیت متعادلی را در آینده داشته باشد.

حذف مالیات بر ارزش افزوده طال
طبق ماده  26قانون مالیات
بر ارزش افزوده مصوب سال
 ،۱۴۰۰فقط اصل طال از مالیات
بر ارزش افزوده معاف گردید و
تنها از اجرت و سود مصنوعات
طال مالیات دریافت میگردد.
سارا نصرتی
این قانون از دی ماه سال
خبرنگار
جاری اجرا خواهد شد و عمده
آثار اقتصادی آن را باید سال آینده انتظار داشت .یکی از مهمترین
مواردی که در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته
شده ،امکان استرداد مالیاتهای اخذ شده در فرآیند تولید یک
کاال است ،ضمن آنکه مالیات از اصل طال هم در این قانون حذف
شده که برای فعاالن این صنف خبر مهمی است .البته قانون
به شرطی اصل طال را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده که
طالفروشان معامالت خود را در سامانه جامعی که سازمان امور
مالیاتی موظف به طراحی و ایجاد آن است ،ثبت کنند.
با لغو مالیات بر ارزش افزوده بر اصل طال ،بازار طال به نفع
خریداران و اصالح قیمتها تغییر خواهد کرد ،ضمن آنکه به
باور اقتصاددانان ،این صنف را از رکود و ورشکستگی و اجرای
ناقص این قانون نجات خواهد داد .در ده سال اجرای ناقص این
قانون ،دریافت  9درصد مالیات بر ارزش افزوده از کل طال ،قیمت
تمام شده برای خریداران طال باال رفت و تقاضا برای خرید طال
کاهش یافت ،که رکودی بیسابقه صنف و صنعت طال و جواهر
را به دنبال داشت و موجب تعطیلی بخش وسیعی از کسب و
کارهای این صنف شد.
با اجرای قانون حذف مالیات بر ارزش افزوده طال ،خریدار تقریبا
 7الی  8درصد سود میکند و به جای پرداخت  9درصد مالیات
بر ارزش افزوده ،تنها سود دولتی و اجرت را میپردازند که این
مقدار شاید  ۵/۱درصد از هزینه قابل پرداخت خریدار باشد .این
مساله مردم را به خرید طال ترغیب کرده و موجب رونق گرفتن
بازار طال میشود .گفتنی است مالیات بر ارزش افزوده مالیات
غیرمستقیمیاستکهمصرفکننده(خریدار)آنرابههمراهبهای
خرید کاال یا خدمت می پردازدو دریافت کننده(فروشنده) موظف
است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

راه و مسکن

«وزیر راه و شهرسازی» خبر داد:

مذاکره وزارت راه با کشورهای همسایه
برای ارتقای صنعت حملو نقل
وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت در مذاکره با کشورهای همسایه
برای ارتقای بخش حمل و نقل خبر داد و گفت :توافقهای
خوبی با کشورهای همسایه بهویژه برای توسعه صنعت هوایی
انجام شده است.
رستم قاسمی روز یکشنبه در مراسم معارفه رییس
سازمان هواپیمایی کشوری در دانشکده هواپیمایی،
از توافق با کشورهای همسایه در بخش حمل و نقل
هوایی خبر داد و گفت :بهتازگی با دو کشور ترکمنستان و
قرقیزستان به تفاهم رسیدیم که بخشی از آن به توسعه
حمل و نقل هوایی مربوط است .با توسعه بخش حمل
و نقل میتوانیم برای افزایش درآمد کشور برنامهریزی
کنیم.
وزیر راه وشهرسازی بیانداشت :برای ارتقای ناوگان در بخش
حمل و نقل برنامهریزی کردهایم و برای بخش صنعت نیازمند
اقدامهای موثر هستیم.
وی با بیان اینکه مهمترین مولفه در صنعت استفاده از
متخصصان برای ارتقای صنعت هوایی است ،ادامهداد :برای
اینکه صنعت هوایی را به مرحله تامین نیازهای کشور برسانیم
نیازمند همکاری بیشتری هستیم و این توانمندی در داخل
کشور وجود دارد.
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تاثیر ویتامین Dبر بیماریهای خود ایمنی
مطالعه جدید نشان میدهد زنانی که ویتامین  Dمصرف میکنند « IU ۴۰۰روزی»
ریسک کمتری «کاهش  »٪۵۴برای ابتال به سرطان روده بزرگ دارند .در این مطالعه
دیگر ،محققین پیدا کردند مردانی که سطح ویتامین  Dخون پایینی دارند «کمتر از
 »۲۰دو برابر افزایش ریسک در مرگ و میر دارند.

استان ها

دریچه

دیدگاه

هوچیگر باش ،تا کامروا شوی؛

آنچه «امام جمعه کرج» در مراسم تکریم و معارفه استانداران البرز مطرح کرد:

گالیه از کجی زمین و ابری بودن هوا!
پنج هفته از شروع رقابتهای
لیگ دسته یک میگذرد و در
این مدت کوتاه ،اغلب مربیان
مغلوب با گفتن یک سری
حرفهای نامربوط سعی بر
فرار رو به جلو و بهانهجویی
فرشید گلهداری
برای ناکامیهای خود دارند.
نویسنده و خبرنگار
در این بین بدونشک تیم
خیبر خرمآباد نماینده شایسته فوتبال لرستان در معرض
بیشترین هجمهها قرار داشته و به نوعی ناجوانمردانه ،توسط
مربیان و مدیران سایر تیم ها مورد هدف قرار گرفته است.
حال هدف از این اقدامات چیست و اینها از کجا نشات
میگیرد!؟ بدونشک هدف همه این افراد به حاشیه کشاندن
تیم خیبر و سرپوش گذاشتن ضعفهای خودشان است.
بسیار عجیب است که هر تیمی روبهروی خیبر قرار میگیرد
و موفق به کسب نتیج ه دلخواه خود نمیشود ،بالفاصله داور
و فدراسیون را مورد هجمه و جانبداری قرار میدهد! بسیار
متعجبیم با این حجم از حمایتی که آقایان به آن معتقد
هستند ،چطور چند سال پیش حق تیم خیبر در روز روشن
ضایع شد و این تیم به دسته دوم سقوط کرد!؟ چطور در
فصول گذشته به کرات خیبر خرمآباد از اشتباهات مهلک
داوری آسیب دیده است!؟
در اینکه در فوتبال مثال حرفهای ایران ،از لیگ برتر و دسته
یک تا لیگ دو و سه ،اینگونه رفتارها تبدیل به عادت شده
است که به کرات گفتیم! اما شوربختانه گوش شنوایی وجود
ندارد .آنطور که مشخص است هوچیگری معضلی است که
در فوتبال به ریسمانی برای کسب نتیجه تبدیل شده است.
معموال در فوتبال ایران ،تیمی پیروز است که نیمکت ُقلچماتر
و حرافتری داشته باشد! خاطرمان باشد که در همین لیگبرتر
سالهاست با هوچیگری سعادت و موفقیت بدست میآید.
خالصه کالم اینکه ،مربیان و مدیران بدانند در فوتبال امروز
سرمایهگذاری و داشتن ساختار حرفهای یکی از مهمترین
دالیل موفقیت است و این عوامل مهمترین علل نتایج
درخشان اینروزهای خیبر خرمآباد بوده است .پس بجای
آسمان ریسمان بافتن و گالیه از کج بودن زمین و زمان ،باید
در راستای کسب موفقیت تالش کنند.
بدون شک فوتبال همیشه محروم لرستان حتی با داشتن
دو بازیکن فیکس در تیم ملی بزرگساالن ،در این فصل
در رقابتهای لیگ آزادگان ،با زحمات دکتر عبدی مالک
مجموعه و سایر مسئوالن با همتی بلند عزم خود را برای
صعود جزم کرده است و این گفتههای پوچ ،کوچکترین
خللی در روند این تیم و سرمربی نجیب و بادانش آن به
وجود نخواهد آورد.
برد و باخت در فوتبال امری طبیعی است اما یقینا بدانید در
پایان فصل تیم خیبر با اقتدار صعود خواهد کرد و جای هیچ
حرف وحدیثی هم بجا نخواهد گذاشت ،قطعا دوستان اگر
بجای سخ نرانی درخصوص تیم خیبر بیشتر تمرکز خود را روی
تیم خود بگذارند ،یقینا میتوانند تا حدودی رقیب خیبر مدعی
خرمآباد محسوب شوند.

از عفو استاندار سابق تا نهیب به استاندار جدید
مهدی شهیم
نویسنده

«امام جمعه کرج» در مراسم تکریم و معارفه استانداران
البرز صحبتهایی را بیان نمود که ً
بعضا دغدغه قشرهای
مختلف مردم ،مدیران و همچنین واقعیتهای ملموس و
ناملموس از توسعه نیافتگیهای استان در ادوار مختلف و
دولتهای گذشته بود.
هرچند که در میان سخنان گالیهگونه خود اظهار کرد که
مخاطبش استاندار فعلی و شخص شهبازی نیست و این
مشکالت ،عقبماندگیها و بیتوجهیها در دوران همه
استانداران گذشته اتفاق افتاده است.
آقایحسینیهمدانیکه اکنوننهمینسالنمایندگیخود
در استان البرز را سپری کرده است ،از چالشهای کمبود
آب ،ظرفیتهای کشاورزی مغفول مانده ،ظرفیتهای

گردشگری و بیتوجهیهای انجام شده ،فقدان نظارت کافی
بر عملکرد ادارات و دیگر گالیهها و دغدغهها بیاناتی را ابراز
کرد و سپس در قالب توصیه از میدان دادن به نیروهای
متدین ،انقالبی و بومی البرز تا مقابله جدی با مفاسد و
تخلفات به استاندار جدید هشدار پیشبینانهای داد
که «بزودی تالش عدهای مفس ِد رانتخوار برای
نزدیکی به استاندار جدید» اتفاق خواهد افتاد.
اما با نهی وبیان جمله مصداقی و شفاف به
استاندارد تذکر داد که «از آوردن نیرو از شهرداری
تهران اجتناب کند ».دو نکته در بیاناتشان حائز
اهمیت بود ،جایی که از دغدغهها ،غفلتها
و توسعه نیافتگیها گالیه میکرد تا به موضوع
فرهنگی رسید و فرمود ،که در وقت دیگری سخن
خواهد گفت حال آنکه تخصص و مسئولیت
ایشان امور فرهنگی بود و انتظار داشتیم
بعنوان رییس شورای فرهنگ عمومی
استان از مشکالت و ضعفهای
فرهنگی تا کوتاهیهای
مسئولین فرهنگی سخن
مختصری میگفتند.

البته ایشان در سخنانشان به هنگام یادآوری از قیامت بغض
نمود و همچنین استاندار سابق البرز را مورد عفو قرار دادند.
ولی شهبازی با بیانیهای که توسط مجری قرائت شد و در
قالب لوح سپاس ،با دست وزیر کشور به امام
جمعه تقدیم کرد از همراهیهای
آقای همدانی در مدت سه
سال استانداری خود تقدیر
نمود .استاندار فعلی نیز در
استفاده از نیروهای بومی
استان به دو مؤلفه ی تعهد
و تخصص تاکید نمودند و
بیان کردند چنانچه ضرورت
باشدازنیروهایغیربومینیز
استفاده خواهند
کرد.

البرز

«مشاور رییس جمهور» مطرح کرد:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جایگاه واقعی خود نرسیده اند
مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد
تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به نقش این
مناطق در ارتقای توسعه کشور ،گفت  :با این وجود مناطق
آزاد تجاری مطابق با جایگاهی که برای آنها در نظر گرفته
شده  ،دست پیدا نکرده اند.
سعید محمد در حاشیه نشست مشترک یک روزه مدیران
عامل مناطق ویژه اقتصادی کشور که در منطقه ویژه
اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام استان البرز برگزار شد
در گفت وگو با خبرنگاران افزود :اکنون کشور دارای هشت
منطقه آزاد و  ۳۲منطقه ویژه اقتصادی است که  ۴۵درصد
صادرات کشور از همین مناطق در حال انجام است.
وی ادامه داد :با این حال فعاالن اقتصادی به شدت گالیه
مند هستند که علت آن قوانین و مقررات خلق الساعه ای
است که توسط برخی از دستگاه ها اتفاق می افتد و شوکی
به این فعاالن وارد می کند؛ با این شوک ها در عمل فعاالن
اقتصادی نمی توانند یک برنامه ریزی صحیح و دقیقی
داشتهباشند.
مشاور رییس جمهوری در ادامه اظهار داشت :فعاالن

اقتصادی و بخش خصوصی تمام ظرفیت ها را پای کار
آورده و از سوی دیگر تحریم ها را دور زده و کار را به جلو
می برند اما این قوانین و مقررات دست و پاگیر سبب
شده تا نتوانند آنچنان که باید و شاید فعالیت خودشان
را ادامه بدهند.
محمد با بیان اینکه اینگونه اقدامات سبب ناامیدی
صنعتگران می شود  ،گفت :به همین منظور در سالی که از
سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ،مانع زدایی
و پشتیبانی نامگذاری شده می بایست یک بازنگری در
اصالح قوانین و پیاده سازی قوانین مترقی که در ماده ۶۵
احکام دائمی شاهد آن هستیم به عمل آید.
وی ادامه داد :در این صورت شاهد این خواهیم بود که
مناطق ویژه و آزاد کشور به یک جایگاه جدیدی رسیده که در
نهایت موجب کمک به اقتصاد کشور می شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه
اقتصادی در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه راه
اندازی هفت منطقه جدید اقتصادی آزاد در کشور ابالغ
شده است ،گفت :همچنین  ۴۷منطقه ویژه اقتصادی برای

توسعه در نوبت هستند.
منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام وابسته بهوزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات از ظرفیتهای مهم اقتصادی
و پروازی کشور محسوب میشود .فرودگاه پیام البرز در ۲
بخش باری و مسافری خدمات ارائه میکند ،ضمن اینکه
تاکنون بیش از  ۱۰۰واحد تولیدی و صنعتی در آن مستقر
شده است.

خوزستان

تا یک ماه آینده؛

دستوردادستانی برای خروج برنجهای فاسد دپوشده ازبندرامام خمینی(ره)
امید جهاننژادیان اظهار داشت 4200 :تن از محموالت
کشتی استندر به وزن  27هزار و  300تن که شامل
کیسههای برنج  50کیلویی بود توسط سازمان ملی
استاندارد ایران غیربهداشتی و فاسد تشخیص داده شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان افزود :این
محموله براساس تعهد فروشنده مرجوعی است و تمامی
هزینههای آن را به حساب شرکت بازرگانی دولتی ایران
واریز کرده است.
وی ادامه داد :براساس مصوبهای که با حضور دادستان
کل کشور به تصویب رسید این محموله باید ظرف یک ماه

آینده از بندر امام خمینی(ره) خارج شود.
ناظر گمرکات خوزستان نیز گفت :این محموله مربوط به
سال  1398است و فاسد شدن آنها ربطی به تشریفات
گمرکی و نگهداری در انبارها ندارد .دادستان کل کشور
دو هفته پیش در جریان بازدید از بندر امام خمینی(ره)
بر خورج فوری دو محموله ذرت و برنج فاسد از این بندر
تاکید کرده بود.
غالمرضا بلوطی میرزا افزود :استان خوزستان با واردات
ساالنه  16میلیون تن رکوردار ورود کاالی اساسی به کشور
میباشد و طبیعی است برخی افراد سودجو بخواهند

کاالیی را وارد کند و اداره استاندارد آن رد کند.
گفتنی است در حدود  21هزار و  300تن از این محموالت
مورد تأیید سازمان استاندارد بوده و در کشور توزیع شد و
نزدیک به جهار هزار تن به دلیل باال بودن درصد آرسنیک
و فلزات سنگین و عدم انطباق با استانداردهای داخلی به
عنوان کاالی غیذ منطبق با استانداردهای داخلی شناخته
شد و از ورود و مصرف آن در داخل کشور جلوگیری به
عمل آمد .در نشستهای ماههای گذشته با حضور مدیران
سازمان بازرسی و داداستانی کل کشور مقرر گردید محموله
مذکور ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف نهایی شود.

فرهنگی

تقویت سیستم ایمنی کودکان علی الخصوص دانش آموزان در شرایط کرونا با توجه به میان وعدهها
جالل الدین میرزایی ،رئیس انجمن تغذیه و عضو کمیته علمی کرونا گفت :در آستانه بازگشایی مدارس ابتدایی و متوسطه اول از
ابتدای آذر ،بیش از همیشه توجه به تقویت سیستم ایمنی فرزندانمان برای حضور در مدرسه الزم و ضروری است .مصرف میان
وعدههایسالم،استفادهازمغزها،مصرفمقدارکافیمایعات،فعالیتهایفیزیکیوهمچنینخوابکافیدرافزایشسیستم
ایمنی بدن کودکان و نوجوانان نقش مؤثری دارند.

روزنامه
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سینما و تئاتر

میراث فرهنگی و گردشگری

دیپلم افتخار جشنواره اوهای به «گرگم و لگه میبرم» رسید

«رییس جامعه تورگردانان ایران» مطرح کرد:

پویانمایی «گرگم و گله میبرم» به کارگردانی امیرهوشنگ
معین ،موفق به دریافت دیپلم افتخار فیلمهای انیمیشن
بیستودومین جشنواره بینالمللی «اوهای» آمریکا شد.
پویانمایی هشت دقیقهای گرگم و گله میبرم ،برگرفته
از داستانی با همین نام نوشت ه افسانه شعباننژاد از
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است
که با تکنیک انیمیشن دیجیتال در امور سینمایی کانون
تولید شده است.
فیلمهای راه یافته به بخش مسابقه این جشنواره در
پنج بخش داستانی بلند و کوتاه ،مستند بلند و کوتاه و
انیمیشن داوری شد .برهمین اساس انیمیشن گرگم و
گله میبرمبه کارگردانی امیرهوشنگ معین ،از تولیدات
سال  ۲۰۱۸کانون پرورش فکری و انیمیشن خرچنگ
به کارگردانی شیوا صادق اسدی از تولیدات  ۲۰۲۰کانون
به بخش مسابقه فیلمهای انیمیشن این جشنواره راه
یافتند.

این دو فیلم کوتاه تاکنون با حضور در جشنوارههای
بینالمللی ،جوایز زیادی را در کارنامه خود ثبت کردند.
فیلمهای بله ،مردم از کشور ایرلند ،چتر از کشور برزیل،
بی نهایت از کشور ایتالیا ،زیبایی از کشور آلمان ،کلیشه
از کشور کره جنوبی ،سوغات ،سوغات از کشور فرانسه،
خرگوش بیرون کال از کشور آمریکا ،پرنده آزاد از کشور
کانادا ،فرم بدون شکل از کشور آمریکا ،چشمان کامال
باز از کشور فرانسه ،خرچنگ و گرگم و گله میبرم از
ایران ،کلران از کشور اسپانیا ،سیزده انیمیشن راه یافته
به بخش مسابقه فیلمهای انیمیشن بودند که بله مردم
جایزه بهترین فیلم و گرگم و گله میبرم دیپلم افتخار این
بخش را کسب کردند.
این رویداد به مدت  ۱۰روز با به نمایش درآمدن بهترین
فیلمها ،فرصت معرفی و آشنایی کارگردانان نوظهور با
دستاندرکاران صنعت سینما در آمریکا ،توزیع کنندگان
و دیگر هنرمندان مهیا شد .جشنواره بینالمللی فیلم

اوهای آمریکا در بیستودومین دوره خود به دلیل
محدودیتهای ناشی از کرونا از  ۱۳تا  ۱۷آبان  ۴( ۱۴۰۰تا
 ۸نوامبر  )۲۰۲۱به صورت حضوری و نیز بهشکل مجازی
از  ۱۸تا  ۲۳آبان  ۹( ۱۴۰۰تا  ۱۴نوامبر) در ایالت کالیفرنیا
آمریکا برگزار شد.

اکران «گشت »۳و  ۲فیلم دیگرازچهارشنبه
با مصوبه شورای صنفی اکران از چهارشنبه این هفته  ۳فیلم
تازه به چرخه اکران اضافه میشود .جلسه شورای صنفی
نمایش روز  ۲۳آبانماه تشکیل و بر همین اساس قرار شد
فیلم سینمایی گشت  ۳به کارگردانی سعید سهیلی ،حکم
تجدید نظر به کارگردانی محمدامین کریمی و آپاچی ساخته
آرش معیریان از  ۲۶آبان به نمایش درآیند.
فیلم گشت  ۳در ادامه سریهای گشت ارشاد در سال
 ۹۱و گشت ارشاد  ۲در سال  ۹۵ساخته شده است که
هر دو فیلم در گیشه با استقبال خوب مخاطبان همراه
شد .ساعد سهیلی ،پوالد کیمیایی ،بهنام بانی ،میرطاهر
مظلومی ،نازنین کیوانی ،مبینا رحمتی ،اسداهلل منجزی ،امیر
محاسبتی ،اشکان عقیلی ،مهدی دانایی فرد با معرفی علیرضا
خواجه نیا و با هنرمندی امیر جعفری گروه بازیگران گشت
 ۳را تشکیل میدهند.
اما در خالصه داستان حکم تجدید نظر آمده است :حکم

تجدید نظر همیشه برای دادگاه نیست ،گاهی پذیرش
واقعیت و تجدید نظر در عقاید و باورهای انسان سختتر

از حکم قصاص است ...ژاله صامتی ،همایون ارشادی ،فرید
سجادی حسینی ،گیتی قاسمی ،زیبا کرمعلی ،شاهرخ
فروتنیان و احسان امانی با حضور آرش عدلپرور و با معرفی
مجید یالن بازیگران این فیلم هستد.
پخش فیلم سینمایی حکم تجدید نظر بر عهده موسسه
رسانه فیلمسازان مولود به مدیریت حبیب اسماعیلی است.
در خالصه داستان آپاچی نیز آمده است :همیشه باید برای
تاخت و تاز آپاچی ها چاره اندیشی کرد .مگر آنکه ...
در این فیلم هنرمندانی چون سحر قریشی ،حمید لوالیی،
رضا شفیعی جم ،یوسف تیموری ،نعیمه نظام دوست ،رضا
ناجی ،مهتاج نجومی ،شهره لرستانی ،شهین تسلیمی ،مینا
جعفرزاده ،علیرضا رئیسی و آزاده اسماعیلخانی ایفای نقش
کردهاند .در ادامه نیز فیلم سینمایی زاواال ساخته ارسالن
امیری از  ۲۴آذرماه و عاشق پیشه از  ۸دی ماه روی پرده
میآیند.

مستندهای ایرانی درراهکره جنوبی
فیلمهای مستند «فیکا و فیدان»« ،شکارچی» و «آهسته و
آرام» به کارگردانی دالور دوستانیان در ادامه حضور بینالمللی
خود به بیست و یکمین جشنواره کره جنوبی راه پیدا کردند.
جشنواره آپوریای کره جنوبی Aporia International village
 film festivalدر روستایی کوچک برگزار میشود که در ابتدا
به ابتکار اهالی این روستا تشکیل شده ،از قدیمیترین
جشنوارههای روستایی در جهان محسوب میشود .بیست
و یکمین دوره این رویداد سینمایی از  ۲۴آذر تا  ۲۵دی

ماه ( ۱۵دسامبر  ۲۰۲۱تا  ۱۵ژانویه  )۲۰۲۲به مدت یک ماه
برگزارمیکند.
فیلم مستند فیکا و فیدان به کارگردانی دالور دوستانیان
روایتی درام و عاشقانه از زندگی دو گربه است .این مستند
 ۲۵دقیقه ای که روایتی ساده و احساسی دارد تا کنون
میهمان  ۶جشنواره بین المللی فیلم و مستند بوده است
که از مهمترین آنها میتوان به جشنواره مستند حقیقت،
فیلم کوتاه تهران ،جشنواره فیلم کودک و نوجوان شارجه و

جشنواره المپیای یونان اشاره کرد.
مستند آهسته و آرام نیز ساخته دالور دوستانیان است که
در این مستند هم به سراغ معرفی حلزون و ارائه اطالعات
علمی درباره این حیوان نرفته بلکه کوشیده روایتی داستانی
از زندگی دو حلزون ارائه دهد .سومین و آخرین مستندی
که از این مستندساز در جشنواره کره جنوبی حضور دارد
شکارچی است که آن هم با موضوع حیوانات تولید شده
است.

حضور ۵فیلم ایرانی درچهارمین جشنواره فیلمکوتاه مسکو
چهارمین دوره جشنواره فیلم کوتاه مسکو میزبان  ۵فیلم
کوتاه «فریبا»« ،فاخته و دیگری»« ،تیام»« ،وودی آلن انتقام
میگیرد»« ،پای واژیک» و «بی» از فیلمسازهای ایرانی است.
جشنواره فیلم کوتاه مسکو ،یک مسابقه بینالمللی
فیلم کوتاه است که ماهانه نمایشهای زنده و یک
رویداد ساالنه جوایز در مسکو برگزار میکند .این رویداد،

همچنین اولین جشنواره فیلم کوتاه در روسیه است که
ش فیلمهای کوتاه را در سینما کاسموس
ماهانه نمای 
مسکو برگزار میکند .دبیر و صاحب جشنواره ،رینا
گریشینا بازیگر روسی است.
فریبا ،فاخته و دیگری به نویسندگی و کارگردانی فریده
شفیعی ،تیام به نویسندگی و کارگردانی سمانه راد ،وودی

آلن انتقام میگیرد به نویسندگی و کارگردانی پیمان ناجی،
پای واژیک به نویسندگی و کارگردانی حجت غالمی و بی
محصول مشترک ایران و روسیه ساخته مهدی صفوی است
که در چهارمین دوره جشنواره فیلم کوتاه مسکو حضور دارند.
پخش بینالمللی این فیلمهای کوتاه بر عهده میدیا کیا
است.

راهیابی فیلمکوتاه «آدمخوار» به جشنواره فیلم ازمیر
جشنواره فیلم کوتاه ازمیر از سال ۲۰۰۰شروع به نمایش
فیلمهای خود کرد .برنده جایزه بزرگ جشنواره به آکادمی
اسکار معرفی میشود .فیلم کوتاه آدمخوار به نویسندگی
و کارگردانی رامین سامانی و در ژانر اجتماعی با مدتزمان
 ۹دقیقه ،آماده حضور در این جشنواره خارجی است.

تهیهکنندگی این فیلم را محبوبه زرگری و رامین سامانی
بر عهده داشتهاند.
فیلم کوتاه آدمخوار پیش از این نیز در جشنوارههایی مانند
سیوششمین جشنواره فیلم کوتاه آلپینال اتریش ،نهمین
جشنواره موسترا اینترگاالستیکای مکزیک و چهارمین

جشنواره فیلم ولتورن ِو ایتالیا پذیرفته و شرکت کرده بود .در
خالص ه داستان این فیلم آمده است« :در حالیکه ویروسی
ناشناخته در ایران پخش شده ،مردی یدککش،که وظیفه
اصلیاش کمک به دیگران است ،برای تامین نیازهای
خانواده دست به جنایت وحشتناکی میزند».

چرا از واکسیناسیون ایرانیها
با دنیا حرف نمیزنید؟

ابراهیم پورفرج در ارزیابی وضعیت سفر گردشگران خارجی با
ازسرگیری صدور ویزای توریستی و اقداماتی که برای جذب
این گردشگران انجام میشود ،به ایسنا گفت :ما با همه بازارها
شروع به گفتوگو کردهایم ،خوشبختانه ارتباط ایران با بازارهای
جهانی گردشگری و شرکتهایی که سابقا با ایران کار میکردند،
قطع نشده است .بهویژه آنکه در ای ن مدت ارتباط و دیدارهای
مجازی را تجربه و حفظ کردیم.
او افزود :البته با توجه به اخباری که در دوران کرونا از ایران
پخش شد ،اکنون به اعتمادسازی بیشتری در بازار جهانی نیاز
داریم تا نشان دهیم امنیت بهداشتی و تزریق واکسن کووید
در ایران در چه سطحی قرار گرفته است .باید به جهان از آمار
واکسیناسیون ایرانیها اطالعات بدهیم .این وظیفه وزارت
امور خارجه،سفارتخانهها ،رایزنهای اقتصادی و فرهنگی،
وزارتخانههای بهداشت و گردشگری است .دیگر دوران دست
روی دست گذاشتن گذشته است.
رییس هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران ادامه داد :بسیاری
از مردم دنیا به واکسن عالقه نشان ندادهاند ،اما در ایران
استقبال بسیار خوب بوده ،ولی متاسفانه آمار و اطالعات آن
پخش نشده است .آمارهای آن فقط در شبکههای داخلی
منتشر میشود؛ دنیا از کجا بداند وضع واکسیناسیون در ایران
چگونه است؟ این اطالعات باید به دست منابع اصلی برسد.
حتی ما به عنوان فعال گردشگری آمار و اطالعات دقیقی
نداریم ،فقط میتوانیم اعالم میکنیم از واکسیناسیون در
ایران استقبال خوبی شده است ،یا تمام شرکتها ،هتلها
و راهنماها واکسینه شده و آماده کار هستند .گردشگر و
توراپراتور خارجی میخواهد بداند وضعیت ایمنی و بهداشت
در ایران چگونه است .تمام توراپراتورهای ایرانی آمادهاند این
اطالعرسانی را با آمار دقیق انجام دهند ،ولی به منابع رسمی و
اصلی دسترسی ندارند.
او سپس دربار کیفیت و کمیت حال حاض ِر سفر گردشگران
خارجی به ایران ،گفت :با ازسرگیری صدرو ویزای توریستی،
گردشگرانی از روسیه و فرانسه به ایران سفر کردهاند .ارزیابی
حاکی از این است که با توجه به شرایط کرونا در دنیا فعال
حضور گروههای کوچکتر را در ایران شاهد خواهیم بود و
پیشبینیها بر این است که در فصل بعدی سفر به ایران،
یعنی بهار  ۱۴۰۱خورشیدی ( ۲۰۲۲میالدی) تعداد سفرها و
گروههای گردشگری در ایران بیشتر خواهد شد ودر پاییز ۱۴۰۱
( )۲۰۲۲اگر وضع به همین منوال پیش برود و اتفاق دیگری
رخ ندهد ،تعداد گروههای گردشگری بیشتر از بهار خواهد
شد که البته مستلزم انجام یکسری اقدامات است؛ باید در
بازارهای بینالمللی حضور جدیتر داشته باشیم ،دوباره غرفه
ایران را در نمایشگاههای بینالمللی راهاندازی کنیم و بیشتر
درباره سفر ایمن و واکسیناسیون ایرانیها تبلیغ و اطالعرسانی
کنیم.
پورفرج بیان کرد :ما امیدواریم با همکاری دستگاههای متولی
و مسؤول ،دوباره گردشگران خارجی و گروههای بزرگ را به
ایران برگردانیمو فکر میکنم تا سال  ۱۴۰۲بازار گردشگری ایران
را به شرایط قبل از کرونا برگردانیم.
رییس هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران با بیان اینکه
بازگشت بازار گردشگری ایران در گِرو همکاری همه بخشها
بهویژه ارائهدهندگان خدمات است ،برای اعتمادسازی
گردشگران از بخشهای خدماتی درخواست کرد رعایت اصول
و دستورالعملهای بهداشتی را جدی بگیرند و همکاری کنند
تا با ارائه خدمات بهتر ،رضایت بیشتر گردشگران حاصل شود
و اجازه دهند توراپراتورها بدون شک و تردید درباره بهداشت،
ایمنی و کیفیت در بخشهای خدماتی ایران اطالعرسانی و
تبلیغکنند.
این تورگردان گفت :هرچقدر هتل ،آژانس ،رستوران ،راهنما و
راننده در کنار هم باشند و همکاری کنند ،گردشگری ایران
موفقتر خواهد بود .این همکاری باید بیشتر از گذشته باشد تا
بدون لکنت و تردید از خدمات گردشگری ایران با بازار جهانی
صحبتکنیم.
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جناب آقای حیدربنا
بدینوسیله از صمیم قلب رحلت جانکاه پدر گرامیتان را به شما و خانواده
محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده علو
درجات و برای جنابعالی و سایربازماندگان صبرجمیل خواستارم
پرویزتیموری

خاطره بازی

دیالوگ

جادهخاكى خاطرات و رفاقتها؛

از درگیری با اعتیاد تا بازگشت به تشک کشتی؛

دلنوشتهاى براى «بيژن رفيعى» نام
آشنا در ورزش و ماندگار در مطبوعات

ِ
قداست «پهلواین»
اقدا ِم «حیدری» و حفظ
سارا گلزاری
خبرنگار

بيژن رفيعى بعد از
فارقالتحصیلی از دانشسراى
مقدماتى به عنوان معلم
ورزش در دبيرستان محمدرضا
پهلوی واقع در چهارراه
اصغر قلندری
نظامآباد تهران مشغول
نویسنده و روزنامه نگار بکار شد و بعد در دبيرستان
اديب تهران روبروى موُسسه
كيهان و دبيرستانهای مختلف ملى در خدمت ورزش و شغل
شريف معلمى ورزش مشغول بکار شد و به عنوان ورزشكار
در رشتههای بسكتبال و دوميدانى در باشگاه تهران جوان و...
فعاليت خود را دنبال كرد و عالقه زيادى به زنده ياد حسين
فكرى اولين مربى تيم ملى فوتبال ايران داشت که تیم ملی
را به المپيك توكيو ( )1964( )١٣٤٣برد كه تا کنون تکرار نشده
است.
بيژنرفیعیموُسسباشگاهتهرانجوان،همزمانکارنویسندگی
را در كيهان ورزشى آغاز كرد و در دووميدانى ،در رشته پرش
ارتفاع مقام سوم كشور را بدست آورد ،ولى در كيهان ورزشى
فقط از نفر اول كه كمالى و نفر دوم ايرج رزمجو نام م ی برد و
نامى از نفر سوم که خودش بود ،نبرد! (قابل توجه مفسرين و
خبرنگاران ورزشى) كه از القابى استفاده میكنند كه ما را ياد اين
مثل معروف و قديمى كه مالى مكتب نديده مثل پيشكسوت
و كارشناس و مربى بينالمللى وامیاندازد!
اما از خدمات ايشان به ورزش ايران همین بس که به عنوان
پدر مجله وزین دنياى ورزش نامیده میشد و ورزشكار و مدیری
شایسته و نمونه برای ورزش بود .ایشان در زمانی كه زندهياد
آقا فكرى مربى تيم ملى فوتبال بود ،بيژن خان باسى هزار
تومان كه از دوستش امير صالح صاحب کارخانه روغن نباتى
قو ،فوتبال محالت تهران را تحت عنوان كاپ كيهان ورزشى
راهاندازى کرد و چه بازيكنان صاحب نامی را تقديم و روانه
تيمهاى باشگاهى و ملى كرد .گروه معلمين ورزش راد را با
همدورههایش دردانشسراى مقدماتى زنده يادان ديوساالر
(معلم ورزش دارالفنون كه رئيس دبيرستان ابوريحان خيابان
شهباز نشده بود) و جمال قائم مقامى و مرحوم مصطفى
كدخدازاده و ...که ساي ه آنهائی که در قید حیاتند برسر ما
مستدام باشد ،ابولقاسم رايگان (داوربين مللى كشتى) ،جواد
جمالى ،نادر لطيفى(عضوتيم ملى فوتبال) و ...كه در مقابل
اولين فار غ التحصيالن دانشسراى مقدماتى كه همه ورزش
را مختص خودشان كرده بودند و به ديگران اجازه نميدادند
ت هایشان را نشان بدهند و گروه معلمين راد حتى
كه قابلی 
فروشگاه ورزشى در دروازه دولت تهران را بنام راد راهاندازى كرد.
و اما مجله دنياى ورزش كه به تاريخ پيوست ،دنیای ورزش از
نظر تيراژ (يكصدوسی هزار) دومين مجله در ايران بود ،بعداز
سال  ٥٧چه برسر اين مجله آمد ،که به خاطرهها سنجاق شد!؟
در پایان باید يادی كنيم از زندهيادان سناتور عباس مسعودى كه
بنيانگذار اطالعات و بانو مسعودى(موُسس انجمن دوشيزگان و
بانوان كه تيم واليبال آن سالها را قهرمان تهران کرد) و فرهاد
مسعودى (رئيس فدراسيون واليبال) و بنيانگذار ليگ واليبال
جام پاساگاد .شماره هفت زندهياد حسين فكرى مربى تيم ملى
فوتبال ايران و شماره ١٢غالمرضا توانايى عضو تيم واليبال تهران
و بعدها مربى پرسپوليس که (دوره مربيگرى واليبال را در ژاپن
گذرانده) وشماره « »۱۳بيژن خان رفيعى که شماره سنتشكن
را به تن دارد .با همکاری رضا عناصری از ونکوور کانادا.

ورزشی

«پهلوانی» در حوزه فرهنگ و ارزشهای فرهنگی مفهومی
بسیار گسترده و عمیق نسبت بدانچه در معنای لغوی آن
تعریف شده ،پیدا کرده است ،بنا بر ِ
تعریف عام امروزی،
تنها کسانی شایسته کسب عنوان پهلوانی هستند که سالها
در جهت تربیت جسم و جان بطور همزمان کوشیدهاند و
صاحب مرام و منش پهلوانی شدهاند و به عناصر هویت
بخش فرهنگ و آیین پهلوانی در نظر و عمل احترام
میگذارند .این مقدمه را گفتیم تا نمونهای از پهلوانی را در
عصر امروز جامعه درک کنیم:
«مهدی قلیها» ،روزگاری ورزشکار و در تشک کشتی در پی
تحقق آرزوهایش بود ،اما نامالیماتِ روزگار او را در دام مرگبار
اعتیاد قرار داد ،مدتها به سختی شبها را به روز میرساند،
قهرمان دیرو ِز
اما برای او اعتیاد به معنای نقطه پایان نبود.
ِ
کشتی کشور ،با همتی بینظیر بازهم مسیرِ زندگی خود را
تغییر داد و اینروزها در زمره یک مربی در ردههای پایه در

کشتی کشور فعالیت میکند.
حال مهدی قلیها ،در گفتوگویی اختصاصی با روزنامه
«دنیای هوادار» مطرح کرد :همه چیز از سال  ۹۵آغاز شد،
زمان آشنایی بنده با آقای علیرضا حیدری که به واقع نقطه
تغییر زندگیام بود ،آنروزها برای ترکاعتیاد انگیزهای
نداشتم و روزگا ِر سختی را سپری میکردم ،اما در همان سال
به واسطه یکی از دوستانم با آقای علیرضا حیدری آشنا شدم
و به مالقات ایشان رفتم.
وی افزود :آقای حیدری با بنده صحبت کردند و به من
روحیه دادند ،سپس ایشان من را به مرکز ترک اعتیاد در
تهران معرفی کردند ،در این مدت پیگیر مراحل درمان بنده

هم بودند ،مدام با من تماس میگرفتند و به مالقاتم
میآمدند ،تا مطمئن شوند که مبادا دوباره دچار لغزش شوم.
قلیها خاطرنشان کرد :از زمانی که گرفتار اعتیاد شدم ،رفتار
همه اطرافیان و نزدیکانم با من تغییر کرد ،متاسفانه در
بدترین و دشوارترین دوران زندگی ،من را تنها گذاشتند ،اما
در این زمان تنها آقای علیرضا حیدری به کمک من آمدند
ک مواد
و در حقم بزرگی کردند .خدا را شاکرم که پس از تر 
مخدر ،با کمکهای آقای حیدری به ورزش حرفهای بازگشتم
و مربیگری را در رشته کشتی آغاز کردم.
وی تصریح کرد :در گذشته باشگاهی داشتم که همانجا

فعالیت میکردم ،پس از آشنایی با آقای حیدری که در سال
موجب تول ِد دوباره من شد ،باشگاه را مجددا تاسیس
 ۹۵که
ِ
کردم ،در این راه ،با کمک جناب حیدری ،باشگاه کشتی را
تجهیز کردیم ،به پاس زحمات بیدریغ ایشان ،باشگاه را هم
پهلوان علیرضا حیدری نامگذاری کردم.
قلیها گفت :لطف و محبت آقای حیدری به من و خانوادهام
غیرقابل وصف است ،ایشان حتی برای تهیه مایحتاج زندگی
و ایجاد کسب و کار هم برای من سنگ تمام گذاشتند.
وی افزود :پس از بازگشت به قزوین با کمک آقایان ،علیرضا
حیدری ،احسان لشکری ،ایوب آزموده ،علی حسینی ،کریم
سوری ،مدرک معتبر مربیگری کشتی را اخذ کردم و باشگاه
و مدرسه کشتی را در شهر مهرگان تاسیس کردم که این
باشگاه با مدیریت آقایان قرآننویس و کریمی ،فعالیت
موثری را در رده نونهاالن داشته و چندین کشتیگیر تربیت
شده از این باشگاه ،با کسب مقامهای کشوری و استانی به
تیمهای ملی راه یافتهاند.
مهدی قلیها ،در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد:
بازگشتِ دوباره به زندگی را مدیون آقای علیرضا حیدری
هستم ،امیدوارم بتوانم روزی زحمات ایشان را جبران کنم.
باری؛ آنچه که خواندید نمونهای از پهلوانی بود ،علیرضا
حیدری با ترویج فرهنگ ایثار ،سجایای اخالقی و صفات
نیک انسانی را زنده کرد .باتوجه به اینکه جامعه ما پذیرای
بیان این اعمال میتواند روح
فرهنگ و منش پهلوانی استِ ،
و فرهنگ پهلوانی را در کشور نهادینه کند.

درحاشیه

دو تیم ملی تشکیل دهید؛

دردسرکشتی ایران برای حضورهمزمان درجهانی  ۲۰۲۲و بازیهای آسیایی
همزمانی رقابت های کشتی قهرمانی جهان  ۲۰۲۲و رقابت
های کشتی بازی های آسیایی که تنها  ۳روز پس از
مسابقات قهرمانی جهان آغاز می شود ،شرایط سختی را
پیش روی کشتی ایران قرار خواهد داد.
رقابت های کشتی قهرمانی جهان از  ۱۹تا  ۲۷شهریور سال
آینده به میزبانی بلگراد پایتخت صربستان برگزار می شود
و آزاد و فرنگی کاران ایران به مصاف رقبای خود خواهند
رفت .اما در شرایطی این رقابتها در سال آینده برگزار می

شود که بازیهای آسیایی  ۲۰۲۲چین نیز همزمان با این
رقابت ها برگزار خواهد شد .بر اساس برنامه اعالم شده،
رقابت های کشتی آزاد و فرنگی بازی های آسیایی تنها ۳
روز پس از پایان رقابتهای قهرمانی جهان و از  ۳۰شهریور تا
 ۲مهر در چین برگزار خواهد شد.
با این شرایط ،فدراسیون کشتی چاره ای جز تشکیل دو
تیم ملی در هر دو رشته آزاد و فرنگی نخواهد داشت ،چرا
که عمال امکان اینکه تیم های ملی به محض پایان رقابت

های قهرمانی جهان عازم بازی های آسیایی شوند ،وجود
ندارد.
اهمیت هر دو رویداد برای ورزش ایران ،کار تیم های
ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران را برای حضور قدرتمند در
رقابتهای قهرمانی جهان و بازی های آسیایی سخت می
کند و الزم است کادر فنی تیم های ملی از هم اینک برنامه
ریزی های الزم برای ساماندهی دو تیم ملی برای حضور در
این دو رویداد را انجام دهند.

سوژه

نتایج هفته هفتم لیگ برتر والیبال؛

صعود دوپلهای پیکان و تداوم ناکامیهای سایپا
سایپا در هفته هفتم لیگ برتر والیبال هم شکست
دیگری را تجربه کرد .هفته هفتم لیگ برتر والیبال مردان
روز یکشنبه با هفت دیدار به میزبانی گنبد ،رامسر،
تهران ،گرگان ،رفسنجان ،مریوان و ارومیه پیگیری شد.
در یکی از دیدارهای مهم این هفته شهرداری ورامین
و پیکان تهران به عنوان تیمهای پنجم و ششم جدول
ردهبندی به مصاف هم رفتند که در نهایت شاگردان
پیمان اکبری در سه ست پیاپی حریف خود را شکست
دادند و تا رتبه چهارم جدول ردهبندی صعود کردند.
سایپا تهران هم که در فصل جاری تنها یک برد کسب
کرده است ،میهمان پاس گرگان بود و سه بر یک شکست
خورد .این ششمین باخت سایپا در فصل جدید لیگ

است .تیمهای سپاهان اصفهان و شهرداری ارومیه هم
که اول و دوم جدول هستند ،رقیبان خود را شکست
دادند.
نتایج هفته هفتم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:
شهرداری گنبد  ۱ -۳فوالد سیرجان
ست اول( ۲۵بر  - )۲۱ست دوم( ۲۱بر  - )۲۵ست سوم(۲۷
بر  ،)۲۵ست چهارم( ۲۵بر )۲۳
هورسان رامسر  ۱ - ۳شهداب یزد
ست اول( ۲۵بر  ،)۲۱ست دوم(  ۲۵بر  ،)۱۹ست سوم(۱۴
بر  ،)۲۵ست چهارم( ۲۵بر )۱۶
پیکان تهران  - ۳صفر شهرداری ورامین
ست اول( ۲۶بر  ،)۲۴ست دوم( ۲۵بر  ،)۲۱ست

سوم( ۲۵بر )۱۹
پاس گرگان  ۱ - ۳سایپا تهران
ست اول( ۲۵بر  ،)۱۹ست دوم( ۱۴بر  ،)۲۵ست سوم(۲۵
بر  ،)۲۱ست چهارم( ۲۵بر )۲۳
مس رفسنجان  ۱ - ۲لبنیات هراز آمل
ست اول(  ۲۱بر  ،)۲۵ست دوم(  ۲۵بر  ،)۲۱ست سوم(۲۵
بر  ،)۲۲ست چهارم( ۱۳بر )۹
راهیاب ملل مریوان  ۳ -۱فوالد مبارکه سپاهان اصفهان
ست اول( ۲۳بر  ،)۲۵ست دوم( ۲۵بر  ،)۲۲ست سوم(۱۷
بر  ،)۲۵ست چهارم( ۱۹بر )۲۵
آذرباتری ارومیه صفر  ۳ -شهرداری ارومیه
ست اول( ۱۹بر  ،)۲۵ست دوم( ۲۵بر  ،)۲۷ست سوم(۱۹بر )۲۵

بستر برای واگذاری استقالل و پرسپولیس مهیا نیست!
رئیس سازمان خصوصیسازی خبر داد :موضوع «حق پخش» این دو تیم با
صداوسیما و همچنین تبلیغات محیطی باید تعیین تکلیف شود .مسیر
سودآوری استقالل و پرسپولیس مشخص نیست و ضمانتی ندارد ،در حال حاضر
به دلیل مالکیت مشترک به سرخابیها اتهام وارد است.

ورزشی

روزنامه
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سوژه

اندرحکایت سفر «تیمملی کشتیآزاد» به آمریکا؛

همه چیز درباره قرعهکشی

هم فال است و هم تامشا!؟
محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

بحث حضور تیمملی کشتیآزاد کشورمان در آمریکا و
برگزاری مسابقات تیم به تیم با ورزشکاران این کشور قند در
دل عدهای آب کرده است .کسانی که به نظر میرسد بسیار
فراتر از حد تصور ،مشتاق و عالقهمند هستند تا راهی این
سفر شده و آب و هوایی عوض کنند.
در ابتدای این مطلب تاکید میشود که
نگارنده در مقامی نیست که مخالفت
یا موافقت وی بتواند تاثیر چندانی بر
روند مسافرت مورد نظر بگذارد .ضمن
اینکه اصوال مخالفتی با اصل برگزاری
مسابقاتی از این دست در میان نیست
همانطور که عدم برگزاری چنین
رقابتهایی کشتی ایران را با پسرفت و
چالش مواجه نخواهد کرد ،بلکه مراد از
طرح موضوع پیشرو ،بیان پرسشهای
مقدری است که ذهن مخاطب نقاد
را درگیر میکند و انسان را به تفکر وا
میدارد که چه اصراری است در کنار
مسابقات رسمی و دارای جایگاه و
مرتبه ،حتما باید چاشنی سفر به آمریکا
هم وجود داشته باشد؟
اینکه چرا مسئولین فدراسیون گذشته و حال حاضر کشتی
کشورمان از میان تمام تیمهای مطرح جهان تنها عالقهمند
به برگزاری مسابقه با تیمملی کشتی آزاد آمریکا بوده و
هستند و چرا آمریکاییها بین این همه تیم ریز و درشت
صاف و مستقیم سراغ مسئولین کشتی ما میآیند و از
آنها و تیم ایران دعوت میکنند تا حتما و در اسرع وقت
سری به کشور آنان بزنند معلوم نیست.
همین امر مخاطب را وا میدارد تا از مسئولین ذیربط
بپرسد که چرا ما تالش نمیکنیم چنین مسابقهای را با
تیم کشتی روسیه سازماندهی و برگزار کنیم و یک سفر هم
به مسکو داشته باشیم؟ مگر نه اینکه تیم کشتی روسیه

هم از اقتدار و توان بیشتری برخوردار است ،هم به لحاظ
جغرافیایی نزدیک به ایران و هم رقیب اصلی و همیشگی
ما در میادین بزرگ؟ در فرازی دیگر ،حتی ما می توانیم
همین سناریو را با تیم های کشتی آزاد و فرنگی گرجستان،
ارمنستان و یا آذربایجان به مرحله اجرا بگذاریم چرا که
تیمهای این کشورها خصوصا گرجستان در هر دو رشته
آزاد و فرنگی از توانمندیهای باالیی برخوردار است.
این مسائل به کنار ،اصال یک نفر پاسخ دهد چرا زمان
برگزاری رقابت تیم به تیم با آمریکا  ۲۳بهمن ماه گذاشته
شده ،این زمانبندی را چه کسی تعیین کرده و بر اساس چه
مالک و معیاری مشخص شده است؟
واقعیت این است که برگزاری مسابقات تیم به تیم بین

تیمها نامتعارف نیست هر چند و بطور معمول کشورهای
مختلف تمایل چندانی به این امر و چنین مسابقاتی ندارند
زیرا آنان خوب میدانند مسابقاتی از این دست جز جنبه
تبلیغاتی و هیاهو منفعت دیگری ندارد .به خاطر داشته
باشیم حتی مسابقاتی در سطح جام جهانی که همه ساله با
شرکت تیمهای برتر جهانی برگزار میشود اهمیت چندانی
ندارد با این وجود میبینیم مسئولین فدراسیون کشتی ما
تالش ویژهای می کنند تا به هر شکل ممکن زمینه مسابقه
با آمریکاییها و حضور در این کشور فراهم شود.
باید دید آیا سفرهای پرماجرایی از این دست در راستای
منافع کشتی قابل تعریف است یا پارهای عالئق و

خواستهها افراد را برای سفر به آن سوی کره زمین ترغیب
میکند .خصوصا اگر قرار باشد برای این منظور لشگری از
عوامل ریز و درشت به صف شوند و پای در رکاب آماده به
جان خریدن رنج سفر باشند .البته ممکن است سفرهایی از
این دست برای برخی از دوستان ساکن ینگه دنیا فرصتی
فراهم سازد تا تجدید دیداری با خانواده و دوستان به عمل
آورند .برخی نیز چشم اندازی به آینده دارند و برنامههایی
که شاید از طریق مسافرتهای این چنینی تسهیل شود.
بدیهی است ،این موارد و این وابستگیها و دلبستگیها
در جایی مثل روسیه وجود نداشته باشد .بی گمان در آن
سامان سرد و زمخت نه دوست و آشنایی زندگی می کند،
نه می شود از موهبت ایرانیان ساکن آن دیار برخوردار شد
و نه می توان به چشمانداز آینده در
این کشور دل بست .تحت این شرایط
تردید نمی توان کرد که سفر به ایاالت
متحده برای عده ای هم فال خواهد بود
و هم تماشا .این موارد ظاهری و نکات
احتمالی دیگر که قطعا از دایره تصور
نگارنده خارج است از جمله دالیلی
است که رغبت و عالقهمندی عدهای
برای سفر به آمریکا را توجیه می کند.
وقتی عزیمت معمول به این کشور با
مانع تراشی و هزار و یک مشکل توام
باشد البته که گرفتن ویزا و رفتن با تیم
ملی به کشوری که سال هاست با ایران
رابطه دوستانه ای ندارد بسیار آسان رقم
خواهد خورد.
حسن تعلیل کالم آنکه این سفر به
جهت بار فنی ارزش چندانی برای
کشتی ما نخواهد داشت .تیم ها و قهرمانانی که اخیرا
در میدان جهانی با یکدیگر مصاف داده و مزد زحمات
خود را گرفتهاند انگیزه چندانی برای پیروزی تیم به تیم
و نمایشی از خود نشان نمیدهند ،ضمن آنکه آنان اندکی
پیشتر بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو را نیز از سر گذرانده
و تمام داشتهها و توانمندی خود را در برابر چشم جهانیان
به منصه ظهور رساندهاند.
با این اوصاف شما بفرمایید مسابقه تیم به تیم آن هم
در پی ساعت ها سفر پر مرارت ،آورده ای برای کشتی ما
خواهد داشت یا صرف فرصتی است تا عطش سفر و مهر و
یزای عده ای را فرو نشاند؟

باید دید آیا سفرهای پرماجرایی ازاین دست درراستای منافعکشتی قابل تعریف است یا پارهای عالئق و
خواستهها افراد را برای سفربه آن سویکره زمین ترغیب میکند .خصوصا اگرقرارباشد برای این منظورلشگری از
عوامل ریزو درشت به صف شوند و پای دررکاب آماده به جان خریدن رنج سفرباشند .البته ممکن است سفرهایی از
این دست برای برخی ازدوستان ساکن ینگه دنیا فرصتی فراهم سازد تا تجدید دیداری با خانواده و دوستان به عمل
آورند .برخی نیزچشم اندازی به آینده دارند و برنامههاییکه شاید ازطریق مسافرتهای این چنینی تسهیل شود.
درحاشیه

«دارنده مدال طالی المپیک جوانان» امید جدید وزنهبرداری ایران؛

وزنهبرداریکه بهدنبالگذرازرکورد تاالخادزه است

دارنده مدال طالی المپیک جوانان در رشته وزنهبرداری
گفت :هدفم این است که در بلندمدت رکورد دسته
فوق سنگین را به نام ایران ثبت کنم .علیرضا یوسفی
در تشریح برنامههای زندگی قهرمانی خود ،اظهار داشت:
آنچه که از روز نخست در پی آن بودم ،رسیدن به
بهترینسکوهای ملی و جهانی بود و در این راستا راهبرد
خود را بر پایه موفقیت طراحی کردم .راهبردی که تاکنون

در رده های سنی مختلف به ثمر نشسته و من هم در
بخش نوجوانان و هم جوانان توانستم به عناوین خوبی
برسم .طالی المپیک جوانان یکی از مهمترین افتخارات
من است که امیدوارم در پاریس در رده سنی بزرگساالن
آن را تکرار کنم .همچنین در رده سنی نوجوانان رکورددار
جهان هستم .وی ادامه داد :پس از کسب مدال طالی
المپیک جوانان یکسال مصدوم بودم و این مصدومیت

در برنامههای ورزشی من وقفه ایجاد کرد .اما با کمک
مربیان ملی و باشگاهی خود توانستم به روند قبل
برگردم .تمام تمرکزم روی وزنهزدن است و در لیگ نیز
شرکت کردم .من در هفته نخست لیگ وزنهبرداری موفق
به شکست رکورد جوانان جهان شدم .این رکورد پیش از
این با  ۲۳۷کیلوگرم در اختیار علی داودی دیگر قهرمان
کشورمان بود.

7

«جام جهانی  ۲۰۲۲قطر»؛

 ۱۲فروردین ،روز تعیین سرنوشت
بزرگترین رویداد فوتبالی جهان
جام جهانی ،بزرگترین رویداد فوتبالی جهان است و سال
آینده قرار است این رقابت ها برای دومین بار در قاره آسیا
برگزار شود .کشور قطر ،میزبان جام جهانی  ۲۰۲۲است.
تاکنون صعود تیم های آلمان ،دانمارک ،برزیل ،فرانسه و
بلژیک به جام جهانی قطعی شده و این تیمها در کنار
قطر خیالشان بابت حضور در جام جهانی راحت است.کم
کم همه نگاهها به قرعهکشی جام جهانی خواهد بود که
سرنوشت تیمها را در این جام مشخص می کند.
قرعه کشی جام جهانی  ۲۰۲۲چه زمانی برگزار می شود؟
قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی  ۲۰۲۲در تاریخ ۱۲
فروردین  ۱۴۰۱برگزار می شود .با شروع مسابقات در تاریخ
 ۳۰آبان ،این بدان معناست که تیم ها فقط بیش از هفت
ماه فرصت خواهند داشت تا برای حریفان خود آماده شوند
و آمادگی خود را به خوبی تنظیم کنند.
قرعهکشی جام جهانی  ۲۰۲۲کجا انجام میشود؟ قرعه کشی
در دوحه قطر و همزمان با هفتاد و دومین کنگره فیفا که
یک روز قبل در این شهر برگزار می شود ،برگزار می شود.
دوحه پایتخت قطر است و جمعیتی بیش از دو میلیون
نفر دارد .این کشور میزبان تعدادی از بازی های جام جهانی
خواهد بود و با برگزاری مسابقات فوتبال غریبه نیست ،زیرا
میزبان مسابقات قهرمانی جوانان جهان در سال  ۱۹۹۵و
جام ملت های آسیا در سال های  ۱۹۸۸و  ۲۰۱۱بوده است.
کدام تیمها در قرعهکشی جام جهانی  ۲۰۲۲حضور دارند؟ در
مجموع  ۳۲تیم در قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی
 ۲۰۲۲حضور خواهند داشت .در زمان قرعه کشی ۳۰ ،تیم
حضور دارند و دو تیم باقی مانده  -برندگان پلی آف بین
قاره ای  -پس از آن وارد جدول گروه ها می شوند .قطر تیم
اول گروه نخست خواهد بود و بقیه تیم ها از درون گوی
بیرون خواهند آمد.
نحوه تماشای قرعهکشی مرحله گروهی جام جهانی :۲۰۲۲
فیفا قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی  ۲۰۲۲را در تمام
پلتفرمهای خود از جمله وب سایت رسمی ،یوتیوب و کانال
های رسانه های اجتماعی به صورت زنده پخش خواهد کرد.
قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی یکی از رویدادهای
مهم تقویم فوتبال خواهد بود ،بنابراین در تمام شبکه های
تلویزیونی خبری ورزشی مهم پوشش داده خواهد شد.
جام جهانی  ۲۰۲۲چه زمانی آغاز میشود؟ جام جهانی ۲۰۲۲
از  ۳۰آبان  ۱۴۰۱آغاز می شود و آخرین دوره جام جهانی
است که با حضور  ۳۲تیم برگزار می شود و همچنین اولین
دوره ای است که در تابستان برگزار نمیشود.
شرایط تیم ملی ایران چگونه است؟ تیم ملی ایران هنوز
صعود خود را قطعی نکرده ولی از شانس بسیار باالیی برای
سومین حضور پیاپی در جام جهانی برخوردار است .در
دوره قبل ایران در سید سه قرار داشت ولی این اتفاق در
قرعه کشی به سود ایران نشد و تیم ملی در گروه سختی با
حضور پرتغال ،اسپانیا و مراکش قرار گرفت .به احتمال زیاد
با توجه به اینکه باز هم رنکینگ آخرین دوره قبل از قرعه
کشی مالک است بار دیگر تیم ملی ایران در سید سوم جام
جهانی خواهد بود.
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تایید قهرمانی «کمیل» درالمپیک ۲۰۱۲لندن توسطIOC
طبق اعالم سایت کمیته ملی المپیک ،کمیته بین المللی المپیک با ارسال
نامهای به صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک از اتمام پروسه بررسی
دوپینگ آرتور تایمازوف ،ورزشکارازبکستان و داویت مودزماناشویلی ورزشکار
گرجستان نفرات اول و دوم بازیهای المپیک لندن  ۲۰۱۲لندن خبر داد و اعالم
کرد با توجه به قطعی شدن دوپینگ این دو ورزشکار کمیته بین المللی تصمیم
دارد تا مدال طال را به کمیل قاسمی کشتی گیر وزن  ۱۲۰کیلوگرم اعطاء کند.
اتفاق جالب درپرونده «ویلموتسگیت» و ایران
مارک ویلموتس و فوتبال ایران منتظر رای پرونده خود هستند .احتماال رای
فیفا شکسته می شود و ایران چیزی حدود  3میلیون یورو به این مربی بلژیکی
پرداخت می کند .یکی از اتفاقات جالب در این پرونده حضور یک قاضی ایرانی
االصل است .سه قاضی در پرونده حضور دارند و رای نهایی را می دهند که یکی
از آنها اصلیتی ایرانی دارد و همه امیدوار هستند در نهایت به فدراسیون فوتبال
کمک کند.

دلخوری جدید طارمی ازاسکوچیچ!
پیراهن شماره  ۹که چند سالی است بر تن مهدی طارمی ستاره تیم ملی است
قبل از دیدار با لبنان به دستور یک فرد خاص به اللهیار صیادمنش جوان ۲۰
ساله اهدا شد که تازه دعوت شده است! شاید اگر این پیراهن به کاوه رضایی با
تجربه یا حتی مهدی ترابی تحویل داده میشد مهدی طارمی دلخور نمیشد اما
این اقدام کمی عجیب است .البته مهدی طارمی هیچ اعتراض یا واکنشی نسبت
به این اتفاق نداشته است.
گرانترین قرارداد لیگ بسکتبال مشخص شد
در بسکتبال هم بازیکنان حقوق میلیاردی دریافت میکنند .امسال دستمزدها در
لیگ برتر بسکتبال ایران هم افزایش داشت و برای بعضی بازیکنان دو برابر شد.
امیر صدیقی بازیکن شهرداری گرگان با تائید این موضوع می گوید« :در حال حاضر
گرانترین بازیکن لیگ حدود دو میلیارد و  200میلیون تومان قرارداد بسته است».
در سال گذشته بعضی از بسکتبالیست ها به خاطر تفاوت عمده رقم قراردادشان با
والیبالی ها انتقاد داشتند ولی امسال راضی به نظر می رسند.

رقم دستمزد کارلوس کی روش در مصر

تیم داوری برای بازی ایران با سوریه

لو رفت
کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی ایران در حال
حاضر هدایت تیم ملی مصر را به عهده دارد .او که در
کلمبیا قراردادی به ارزش سه میلیون یورو برای هر
سال امضا کرده بود ،در مصر سالیانه قراردادی به ارزش
یک میلیون و  56هزار
دالر امضا کرده است.
کارلوس در مصر ماهیان
 88هزار دالر به عنوان
دستمزد دریافت می
کند .آخرین قرارداد او
در ایران سالیانه یک
میلیون و  400هزار یورو
بود.

مشخص شد
تیم ملی فوتبال کشورمان سه شنبه در دور ششم مسابقات
انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲در ورزشگاه القویسمه اردن میهمان
سوریه است .روز گذشته تیم داوری به صورت کامل معرفی
شد .طبق اعالم  AFCتیم داوری کامل این بازی شاگردان
اسکوچیچباسوریهبهشرحزیراست:داوراصلی:مانیگ(چین)-
کمک داوران :شای
زیانگ و کاو یو(چین)-
داور چهارم :شین ینها
وو(چین)-تیم داوری
 :VARفو مینگ(چین)،
احمدابوبکرالکاف(عمان)،
احمدالطریفی(عربستان)و
راشدالدوسری(قطر)

فارس قهرمان مسابقات نجات غریق

تیم ملی عربستان هم بازیکن خارجی

قهرمانی مردان شد
بیست و نهمین دوره
مسابقات نجات غریق
قهرمانی کشور مردان
پس از دو روز رقابت میان
ورزشکاران و تیم های
شرکت کننده به پایان
رسید .در پایان و با توجه
به نتایج به دست آمده در
هر ماده انفرادی و تیمی،
تیم فارس به عنوان قهرمانی دست یافت .فارس با ١٧٦امتیاز
این عنوان را به خود اختصاص داد .همچنین تیم تهران با
 ١٦٦امتیاز عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و
مازندران هم سوم شد.

جذب میکند
بسیاری از کشورها
مثل قطر پیش از این
با استفاده از بازیکنان
خارجی سطح باال در تیم
ملی خود نتایج خوبی
گرفته بودند .اما تابعیت
عربستان به هر کسی
تعلق نمی گرفت ولی
حکم پادشاه این کشور
مسیر را برای ورود ستاره های خارجی به تیم ملی این کشور
هموار کرد .فدراسیون در اولین اقدام به بازیکنان دورگه فورا
تابعیت سعودی داد و کمارا ،مختار علی و عبدالفتاح آدم می
توانند برای تیم ملی بزرگساالن این کشور بازی کنند.

اعالم آخرین وضعیت پرداخت طلبکالدرون
پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس به دلیل تسویه نشدن طلب کالدرون و خواکین همچنان بسته
است .ظاهرا مدیران این باشگاه در روزهای اخیر و پس از دریافت مجوز بانک مرکزی ،پول این
مربی را به شماره حساب بانک سوئیسی واریز کردهاند اما با توجه به برخی قوانین باید  72ساعت
از اقدام پرسپولیس برای واریز پول بگذرد تا این مبلغ به حساب مربیان آرژانتینی بنشیند و البته با
توجه به تعطیلی پایان هفته اروپا به تاخیر خواهد افتاد.
تیمهایصعودکنندهبهنیمهنهاییلیگبرترهمچنانمنتظرتاریخفینال!
عبداله فتوحی دبیر سازمان لیگ در مورد رقابتهای نیمه نهایی گفت :تیمهای
گروه الف و گروه د و تیمهای گروه ب و گروه ج در مرحله نیمه نهایی به مصاف
هم خواهند رفت و تیمهای برتر به دیدار فینال و تیمهای بازنده به دیدار رده
بندی میروند .زمان و مکان برگزاری مرحله نیمه نهایی و فینال رقابتهای لیگ
برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور جام یادگار امام (ره) در سال  ۱۴۰۰به زودی اعالم
خواهد شد.

مربی برترماه لیگ برترفوتسال انتخاب شد
کانون مربیان فوتبال و فوتسال در اقدامی قابل توجه امسال بعد از هر  ۴هفته از برگزاری
مسابقات لیگ برتر فوتسال اقدام به انتخاب مربی برتر ماه میکند .از همین رو بعد از انجام
هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتسال کانون مربیان فوتبال و فوتسال اقدام به انتخاب
دومین مربی برتر ماه کرد که این بار قرعه به نام محمد کشاورز سرمربی جوان تیم فوتسال
گیتی پسند اصفهان افتاد .جایزه محمد کشاورز قبل از هفته پنجم اهدا می شود.
زونیمیرسولدو سرمربی تراکتورشد
زونیمیر سولدو مربی  ۵۴ساله اهل کرواسی پس از مذاکرات فشرده هدایت تیم
فوتبال تراکتور را در ادامه فصل بیست و یکم برعهده خواهد گرفت .سولدو که از
بازیکنان سرشناس فوتبال کرواسی به شمار میرفت ،سابقه بازی در باشگاههایی
همچون دیناموزاگرب ،اشتوتگارت و را در کارنامه دارد .همچنین او پیراهن تیم
ملی کشورش را در  ۶۱بازی برتن کرده است .این سرمربی باتجربه ،کسب  ۲جام
قهرمانی در کرواسی را در کارنامه مربیگریاش دارد.

