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دنیای هواداریاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای استان خراسان رضوی راگرامی میدارد

حوادث و انتظامی

خبر اول

«رییس پلیس فتا انتظامی کشور» خبر داد:

«رئیس پلیس اینترپل» خبر داد:

 ۱۵باند کالهبرداری رایانهای در
اینستاگرام و تلگرام متالشی شدند
رییس پلیس فتا انتظامی کشور گفت :طی دو هفته اخیر
 ۱۵باند در زمینه کالهبرداری رایانهای در بستر شبکه های
اجتماعی خارجی به ویژه اینستاگرام  ،تلگرام و سایت های
آگهی محور متالشی شدهاند.
سردار وحید مجید در تشریح این خبر اظهارکرد :طی دو هفته
اخیر برابر اقدامات فنی ،تخصصی و عملیاتی صورت گرفته
در راستای پرونده های تشکیل شده و رصد و پایش فضای
سایبری توسط کارشناسان پلیس فتا استان ها ۱۵ ،فقره باند
در زمینه کالهبرداری رایانه ای در بستر شبکه های اجتماعی
خارجی به ویژه اینستاگرام و تلگرام شناسایی و متالشی
شدند .با به دست آوردن ادله دیجیتالی و مستندات موجود
 ۳۵نفر در این رابطه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی
شدند.
رییس پلیس فتا انتظامی جمهوری اسالمی ایران افزود:
ارزش ریالی پرونده های ارتکابی توسط باندهای متالشی
شده مذکور که در بستر شبکه های اجتماعی خارجی و سایت
های آگهی محور مرتکب جرایم متعدد می شدند حدود ۸۴
میلیارد لایر بر آورد شده است.
مجید با اشاره به اینکه امکان سوء استفاده مجرمان و افراد
سود جو در بستر اینستاگرام و تلگرام بسیار محتمل است،
جعل درگاههای بانکی ،فروش کاالهای غیر مجاز  ،فروش و
عدم تحویل کاال ،فروش کاال و تحویل کاالی بیکیفیت را از
جمله جرایم به وقوع پیوسته در این حوزه برشمرد.
رییس پلیس فتا انتظامی کشور از شهروندان خواست که
هنگام مراجعه به سایتهای واسطه به هیچ عنوان تحت
تاثیر تبلیغات دروغین افراد سودجوء قرار نگیرند و حتما از
صحت و سقم آگهی مندرج در سایت اطالع پیدا و بعد اقدام
به خرید کنند .از پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان بیعانه
یا هزینه نگهداشت محصول خودداری کنند و تا زمانی که
جنس موردنظر خود را دریافت نکردهاند ،از پرداخت وجه کاال
خودداری کنند.
مجید به عموم مردم توصیه کرد  :برای خرید اینترنتی امن
از فروشگاه هایی که آنها را می شناسید و یا دارای نماد
اعتماد الکترونیک از وزارت بازرگانی هستند ،خرید و سعی
کنید هنگام خرید آنالین ،با روشهایی نظیر گرفتن who is
از دامنه سایت اینترنتی فروشگاه یا جستجو در انجمنهایی
که اعضای آنها تجربیات خرید آنالین خود را برای اطالع
سایر اعضا مینویسند ،از مدیر و گردانندگان فروشگاه احراز
هویتکنید.
وی افزود :سیستم پرداخت الکترونیکی همه بانکها از روشهای
مطمئن رمزنگاری استفاده می کنند ،هنگام پرداخت وجه
دقت کنید که در نوار آدرس کنار آدرس اینترنتی صفحه
پرداخت بانک ،عبارت  //:httpsو دامنه shaparak.ir/درج
شده باشد .رییس پلیس فتا انتظامی جمهوری اسالمی ایران
ضمن تاکید بر اینکه مجرمان با مهندسی اجتماعی ،کاربران
را ترغیب به انجام خواسته خود می کنند به افراد توصیه کرد
که مراقب تبلیغات اغواکننده باشند و بدانند که هیچ ارزانی
بی علت نیست .مجید اظهارکرد :سایت پلیس فتا به آدرس
الکترونیکی  www.cyberpolice.irآماده دریافت گزارشهای
مردمی است و کاربران میتوانند آخرین اخبار حوادث و
رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند وشماره
تماس شماره تماس  ۰۹۶۳۸۰به صورت شبانه روزی آماده
پاسخگویی به سواالت هموطنان در حوزه فضای سایبراست.

خبر

اسرتداد متهم  ۲۰هزار میلیارد توماین به کشور
ایجاد چندین شرکت صوری و گشایش اعتبار
اسنادی جهت واردات کاال به ایران در خارج از
کشور با استفاده از جعل اسناد ،کاالی تقلبی
را به جای کاالهای واقعی به کشور ارسال
میکرد.
رئیس پلیس بینالملل فرماندهی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد :پس از
تحقیقات انجام شده مشخص شد،
متهم به یکی از کشورهای
منطقه متواری شده که با
استفاده از ظرفیتهای

رئیس پلیس بینالملل فرماندهی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران از دستگیری و استرداد
فردی به اتهام  ۲۰هزار میلیارد تومان کالهبرداری
به کشور خبر داد .سردار هادی شیرزاد در تشریح
این خبر اظهار داشت :براساس دستور مقامات
قضائی ،فردی به اتهام کالهبرداری به مبلغ ۲۰
هزار میلیارد تومان تحت
پیگرد قانونی قرار گرفت.
وی افزود :متهم با
همدستی چند
نفر دیگر ،با

موجود در بانکهای اطالعاتی سازمان اینترپل محل اختفای
وی شناسایی شد.
وی اظهار داشت :با هماهنگی های الزم با مراجع مربوطه
داخلی و سازمان اینترپل ،علیه وی اعالن قرمز صادر و
متعاقبا این متهم اقتصادی با همکاری اینترپل آن کشور
دستگیرشد.
سردار شیرزاد با بیان اینکه با استفاده از ظرفیتهای موجود
در کشور محل اختفاء ،متهم روز چهارشنبه از طریق مرز
هوایی و فرودگاه امام خمینی(ره) به کشور انتقال یافت،
افزود :برای طی کردن مراحل قانونی و پلیسی تحویل
مقامات قضائی شد.

بهداشت و سالمت

«معاون بهداشت وزارت بهداشت» خبر داد:

شناسایی  ۸مورد ابتال به امیکرون درکشور
کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به
آمار مبتالیان شناسایی شده به کرونای امیکرون اظهار کرد:
آخرین آمار ابتال ما در ابتدا یک مورد در تهران شناسایی
کردیم و خانواده وی هم به کرونا مبتال شده بودند،
همچنین  ۳مورد جدید در تهران و یک مورد در مشهد

شناسایی شده است و درمجموع  ۸بیمار مبتال به کرونای
امیکرون در کشور شناسایی شده اند .معاون بهداشت وزارت
بهداشت ادامه داد :امیکرون قدرت سرایت باالیی دارد و بنابر
پیش بینی سازمان جهانی بهداشت این است که در  ۲ماه
آینده کرونای امیکرون به طور کامل در جهان گسترش پیدا

خواهد کرد .حیدری اظهار کرد :توصیه ما این است که مردم
خودمراقبتی را مورد توجه داشته باشند و باید توجه داشت
که اغلب افراد خانوادگی مبتال میشوند و این موضوع نشان
از سرایت باالی بیماری است ،اما خوشبختانه حال عمومی
مبتالیان مساعد گزارش شده است.

کرونا در ایران

خانواده

شناسایی  ۲۱۰۳بیمار جدید به کرونا؛

«مدیرکل دفتر برنامهریزی جوانان وزارت ورزش و جوانان»؛

فوت ۴۴بیماردرشبانه روزگذشته

مبلغ وام ازدواج ۱۴۰۱فعال مشخص نیست

در شبانه روز گذشته و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ۲۱۰۳ ،بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که ۳۴۴
نفر از آنان بستری شدند .مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و  ۱۷۷هزار و
 ۸۸۵نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته۴۴ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۳۱هزار و  ۲۱۱نفر رسید .خوشبختانه تا کنون
 ۶میلیون و  ۱۶هزار و  ۳۲۴نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شده اند.
 ۲۸۲۱نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .تا کنون  ۴۱میلیون و  ۸۲هزار و ۶۶
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است .در حال حاضر هیچ شهری
در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد و  ۵۳شهر در وضعیت زرد و  ۳۹۵شهر در
وضعیت آبی هستند.

مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی
جوانان وزارت ورزش و جوانان ،با اشاره به
تالش معاونت امور جوانان برای تسهیل
شرایط بازپرداخت وام ازدواج ،گفت :در
تالش هستیم تا مدت تنفس (مدت زمان
بین اعطای تسهیالت تا سررسید اولین
قسط) وام ازدواج جوانان را افزایش دهیم
تا زوجین توانایی بازپرداخت این وام را
داشته باشند .مهدی متقیفر درباره افزایش مدت تنفس (مدت زمان بین اعطای
تسهیالت تا سررسید اولین قسط) وام ازدواج جوانان ،اظهار کرد :این امر در پیش
نویس قانون تسهیل ازدواج جوانان که هم اکنون در مرکز پژوهشهای مجلس در حال
بررسی است لحاظ شده و در صورت تصویب مجلس محقق میشود.
وی گفت :رقم وام ازدواج در سال  ۱۴۰۱هنوز مشخص نیست و باید منتظر تصویب
الیحه بودجه  ۱۴۰۱در مجلس ماند ،دولت از مجلس درخواست کرده تا مطابق با
آیین نامه طراحی شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اختیار انجام تغییراتی در
بازپرداخت و مبلغ وام ازدواج را داشته باشد اما مبلغ نهایی هنوز مشخص نیست.

گزارش

«مدیرعامل سازمان بیمه سالمت»:

اجرای نسخه نویسی الکترونیک آغازشد
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایرانیان گفت :اجرای طرح
نسخه نویسی الکترونیک و عدم پذیرش نسخ کاغذی در
راستای اجرای تکالیف قانونی سازمان بیمه سالمت ،از
ابتدای دی ماه سال جاری ،آغاز شد .بیمه سالمت از اول
دی ماه امکان پرداخت خارج از نسخه الکترونیکی را به
موسسات و مراکز درمانی ندارد.
وی اظهار داشت :انتظار می رود که جهت جلوگیری از ایجاد
هرگونه مشکل در مراکز درمانی و موسسات در خدمات دهی
به بیمه شدگان ،همکاری های الزم تمامی نهادها و سازمان
های دخیل در بحث نسخه الکترونیکی صورت گیرد ،عدم
همکاری نهادها با سازمان های بیمه گر در اجرای این طرح

ملی ما را در دستیابی به اهداف نهایی دچار مشکل می کند.
ناصحی با بیان اینکه زیرساخت های نسخه الکترونیکی
در اختیار همه مراکز و موسسات درمانی قرار دارد تصریح
کرد :مشارکت قابل قبول پزشکان در مطب ها و درمانگاه
ها افزایش پیدا کرده و ما به مراکز درمانی چه آنهایی که
تحت قرارداد با بیمه سالمت بوده یا موسسات غیر طرف
قرارداد پیشنهاد می کنیم ،در این مقطع زمانی با رویکرد
تعاملی خود حوزه سالمت را در اجرای این پروژه ملی
یاری دهند؛ پزشکان غیر طرف قرارداد می توانند با مراجعه
به سامانه بیمه سالمت درطرح نسخه الکترونیکی ثبت
نام کنند.

اجتماعی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «سعید حقیقی»
 -شهید مدافع سالمت  -را گرامی می دارد
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اقتصادکالن

یادداشت

رشد اقتصادی و آسیبهای اجتماعی؛

پرداخت حقوق مدیر به شرط
ثبت اطالعات کارکنان؛

تعاملدوگـــانه
ِ

سارا نصرتی
نویسنده و مترجم

به کارگیری سیاستهای اقتصادی عالوه بر تاثیرات
اقتصادی میتواند باعث بروز بسیاری از تاثیرات
اجتماعی در جامعه شود .مشکالت اقتصادی مانند
بیکاری ،فقر و نابرابری درآمدی باعث افزایش
وقوع جرم در جامعه میشوند و گسترش
آسیبهای اجتماعی مانند تضعیف استحکام
بنیان خانواده به وسیله طالق و افزایش جرم
و اعتیاد در جامعه ،از مسیر کاهش سرمایه
انسانی و کاهش بهرهوری میتواند رشد
اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد ،پس وضعیت
بد اقتصادی از یک سو ،درآمدها را میکاهد
و منجر به گسترش آسیبهای اجتماعی
میشود و از سوی دیگر آسیبهای اجتماعی
به هزینه تشکیل سرمایه انسانی میافزاید که
به نوبه خود اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد
داشت.
بنابراین تعامل دوگانهای بین رشد اقتصادی و
آسیبهای اجتماعی وجود دارد که غفلت از شناخت
آن میتواند در حوزه سیاست گذاری ،کشور را به سوی

اتخاذ تصمیمهای نادرست سوق دهد .بدتر شدن
شرایط اقتصادی از کانالهای کاهش تولید و افزایش
تورم و بیکاری در افزایش آسیبهای اجتماعی موثر
بوده و همچنین افزایش آسیبهای اجتماعی از کانال
سرمایه انسانی و کاهش بهرهوری ،رشد اقتصادی را

تحت تاثیر قرار میدهد.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند ،سیاستگذاران
اقتصادی و اجتماعی باید توجه داشته باشند
که مبارزه با گسترش آسیبهای اجتماعی بدون
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مدیران  ۶دستگاه حقوق نگرفتند

تالش برای بهبود شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور،
کارآیی الزم را نخواهد داشت .همچنین تداوم
ناهنجار یهای اجتماعی ،استهالک بیشتر سرمایه
انسانی و کاهش بهرهوری ،رشد اقتصادی بلندمدت
را کاهش میدهد.
پس میتوان نتیجه گرفت که اثر بخشی
سیاستهای پولی و مالی دولت با افزایش
آسیبهای اجتماعی بیثمر خواهد شد .با
توجه به توضیحات فوق میتوان گفت که
عوامل اقتصادی منشاء عمده آسیبهای
اجتماعی هستند و در سالهای اخیر به
دلیل سیاستگذاریهای غلط که مقطعی
و در پارهای از اوقات بر اساس مصلحت
صورت گرفته ،باعث تشدید تورم و به طبع
آن گسترش شدید بیکاری و فقر و نابرابری
درآمدی شده ،زمینهساز بروز انواع آسیبهای
اجتماعی در جامعه شده است.
بنابراین شناخت عوامل موثر در شکلگیری جرائم و
آسیبهای اجتماعی میتواند مسیر حرکت جامعه را
به سوی کنترل و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و
رشد اقتصادی هموار سازد.

پانزده روز از مهلت قانونی ثبت اطالعات کارکنان دستگاههای دولتی
در سامانه پاکنا گذشت و مدیران  ۶دستگاه به دلیل تکمیل نکردن
این اطالعات این ماه حقوق نگرفتند .بخشنامه سازمان اداری و
استخدامی ،پانزدهم آذرماه را آخرین مهلت برای درج اطالعات
کارکنان دستگاههای دولتی اعالم کرده بود .البته مهلتی که این نهاد
اعالم کرد به این معنی نبود که سامانه پاکنا متوقف یا بسته میشود،
اما جدیت این نهاد برای اخذ اطالعات را بیان میکند .یازدهم آذرماه
و قبل از پایان مهلت قانونی ،جدولی منتشر شده که نشان داد ۲۱
دستگاه کشور هیچ اطالعاتی را به سامانه ارائه نکردند .وزارت نفت،
ستاد مبارزه با مواد مخدر ،بانک مرکزی و چندین دستگاه دیگر از
جمله این موارد بودند .حاال پانزده روز از این اولتیماتوم میگذرد
و اطالعات مختلفی درباره این سامانه و موارد بارگذاری شده در آن
منتشر میشود .معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی
با انتشار جدولی سقف و کف حقوقهای ثبت شده در سامانه پاکنا
را اعالم میکند .به علت اینکه اطالعات دائم در حال تکمیل است
تغییر اعداد و ارقام طبیعی است ،اما میزان سقف و کف حقوق ثبت
شده ،از  ۳میلیون تا  ۲۰۰میلیون تومان بوده است .حاال آمارها
نشان میدهد تعداد دستگاههای ستادی که همکاری نداشتند از
 ۲۲دستگاه به ۶دستگاه تقلیل یافته است که حقوقی دریافت نکرده
اند .یعنی از این بین  ۱۵دستگاه اطالعاتشان را بارگذاری کرده اند.

تعامل دوگانهای بین رشد اقتصادی و آسیبهای اجتماعی وجود داردکه غفلت ازشناخت آن میتواند
درحوزه سیاستگذاری،کشوررا به سوی اتخاذ تصمیمهای نادرست سوق دهد .بدترشدن شرایط اقتصادی
ازکانالهایکاهش تولید و افزایش تورم و بیکاری درافزایش آسیبهای اجتماعی موثربوده و همچنین افزایش
آسیبهای اجتماعی ازکانال سرمایه انسانی وکاهش بهرهوری ،رشد اقتصادی را تحت تاثیرقرارمیدهد.
مکث

بازار

بانک

یک ابهام جدید؛

«مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش» خبر داد:

«سخنگوی اجرای قانون جدید چک» مطرح کرد؛

توزیع  1/6میلیون تن برنج ،شکر
و روغن برای تنظیم بازار

ثبت چکهای صیادی ازطریق
خودپردازبانکها تا پایان دی ماه

قسط وامتان عقب بیفتد،
نمیتوانید حساب جاری بازکنید!
درحالیکه برخی متقاضیان افتتاح حساب با این مشکل مواجه شدند که به
دلیل پرداخت نکردن قسط وام خود ،در بانک دیگری موفق به افتتاح حساب
نشده اند ،دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره
میگوید :در راستای بخشنامه بانک مرکزی بدهکاران بانکی نمیتوانند نسبت
به افتتاح حساب جاری اقدام کنند اما میتوانند حساب سپرده داشته باشند.
دبیرکلکانونبانکهاوموسساتاعتباریخصوصیاظهارکرد:اینموضوعبهبخشنامه
بانکمرکزیدراینزمینهمربوطاستوطبقاینبخشنامهکسانیکهاقساطبانکیخود
را به موقع پرداخت نکرده باشند ،از افتتاح حساب محروم میشوند زیرا ،آنها بدحسابی
خود به بانک را نشان دادهاند و برای پیشگیری از اینکه با افتتاح حسابی جدید ،نسبت
دریافت دسته چک و صدور آن اقدام کنند ،بانکها از ارائه این خدمت بانکی به این
قبیل افراد منع میشوند .البته ،بانک مرکزی در آخرین تغییراتی که در مقررات افتتاح
حساب جاری با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک ایجاد
کرد،براساسیکیازبندهایایندستورالعملافتتاححسابجاریوهمچنینتحویل
دسته چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانکها
و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» ممنوع اعالم شده اما ظاهرا براساس این بخشنامهای
که دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی نیز از آن صحبت میکند ،افتتاح
حساببرایافرادیکههرگونهبدهیبهسیستمبانکیداشتهباشند،ممنوعاست.

حجت براتعلی مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران با
بیان اینکه بازار کاالهای اساسی مانند برنج ،شکر و روغن در آرامش است ،گفت:
با برنامهریزیها در سال گذشته برای خرید کاالهای اساسی از خارج و واردات به
موقع ،امسال میزان توزیع این سه کاال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است
و در حال حاضر ذخایر استراتژیک در شرایط مطلوب قرار دارد.
براتعلی خاطرنشان کرد :از ابتدای سال تاکنون به طور متوسط روزانه  ۱۰هزار
و  ۴۸۸تن برنج در سرتاسر کشور توزیع شده و میزان عرض ه این محصول
نیز از  ۲۸۰هزار تن فراتر رفته است و بازار آرامی را در این بخش شاهدیم .در
همین مدت بیش از  ۴۳۹هزار تن شکر سفید و بیش از  ۹۰۰هزار تن روغن به
فروش رفته است .براتعلی گفت :کاالهای اساسی برنج ،شکر و روغن بر اساس
تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور به فروش میرود و از طریق
شبکههای توزیع سراسری و فروشگاههای زنجیرهای با قیمت مصوب در اختیار
مردم قرار میگیرد .وی با تاکید بر مطلوب بودن وضعیت ذخایر و موجودی این
کاالها گفت :واردات کاالهای اساسی از خارج ادامه دارد و جایگزین کاالهای
به فروش رفته ،میشود .طبق آمارها امسال  ۲۹۴کشتی حامل کاالهای اساسی
وارداتی در بنادر ایران پهلوگیری کردهاند که این حجم از عملیات بازرگانی خارجی
کاالهای اساسی تاکنون بیسابقه بوده است.

آمنه نادعلی زاده ،سخنگوی قانون جدید چک گفت :در حال حاضر صادرکنندگان
چک میتوانند به خودپردازهای بانکهایی که این خدمات را ارائه میدهند،
مراجعه کنند و عملیات ثبت ،صدور ،تایید و انتقال چک را از طریق خودپردازها
انجام دهند .برای انجام دادن این اقدام در دست داشتن کارت بانکی الزامی
است .او ادامه داد :کارت بانکی باید مرتبط با بانکی باشد که خدمات خودپردازی
را ارائه میدهد .اما در مرحله تایید و انتقال چک افراد میتوانند هر چکی متعلق
به هر بانکی را از طریق خودپرداز عملیات تایید و انتقال آن را انجام دهند .افراد
میتوانند در منوی مدیریت چک عملیات مرتبط با ثبت ،تایید و انتقال چک را
انجام دهند .نادعلی زاده گفت :این روش از ابتدای امسال مد نظر بانک مرکزی
بود و مستندات فنی الزم هم در اختیار بانکها قرار داده شد ،اما به تدریج این
خدمات در حال اضافه شدن به شبکه بانکی است و در حال حاضر دو بانک این
خدمات را اضافه کردهاند و تا پایان دی ماه سال  ۱۴۰۰تعداد کثیری از بانکها
این خدمات را ارائه خواهند کرد .ثبت چک از طریق پیامک هم در دستور کار
بانک مرکزی قرار دارد و فرآیندهای فنی آن طی شده است و به محض برطرف
شدن مالحظات ،این سیستم راه اندازی خواهد شد .از ابتدا که سامانه صیاد
راه اندازی شد ،افراد دارای حسابهای مشترک و چند امضا میتوانستند از این
سامانه استفاده کنند.
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همه افراد  ۱۸سال به باال برای تزریق دوز سوم مراجعه کنند!
معاون بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :الزم است کلیه افراد  ۱۸ساله و باالتر اعم از هر نوع
واکسنی که در نوبتهای اول و دوم دریافت کردهاند ،به فاصله حداقل  ۳ماه از نوبت دوم مراجعه و نوبت سوم واکسن را
دریافت کنند و اطالعات آنها در سامانه الکترونیک تحت عنوان نوبت سوم ثبت شود ،نوع واکسن مورد استفاده در نوبت
سوم تا اطالع ثانوی مشابه دستورالعم ل های قبلی است و در صورت هرگونه تغییر اعالم خواهد شد.

روزنامه
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کرمانشاه

البرز

«فرماندهانتظامیاستانکرمانشاه»مطرحکرد:

جزئیات انهدام باند ورود
سالح به کشور

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ،از انهدام یک باند قاچاق
سالح در کرمانشاه خبر داد و گفت که از این باند  ۱۰۰قبضه
اسلحه کلت کمری کشف و ضبط شده است .سردار علیاکبر
جاویدان در جمع اصحاب رسانه گفت :پس از اطالع پلیس
کرمانشاه مبنی بر ورود یک محموله اسلحه غیرمجاز از
کشورهای همسایه به داخل استان توسط اعضای یک باند،
رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد :ماموران پلیس امنیت عمومی با انجام کارهای
اطالعاتی موفق به شناسایی محل تردد خودرو حامل سالحهای
قاچاق در شهر ماهیدشت شده و در عملیاتی غافلگیرانه آن را
توقیف کردند .در بازرسی از خودرو سمند توقیفی ۱۰۰ ،قبضه
کلت کمری غیرمجاز که به شکل حرفهای جاساز شده بود،
کشف شد .جاویدان با اشاره به دستگیری یک نفر در این
خصوص ،از شناسایی دیگر اعضای باند و تالش برای دستگیری
آنها خبر داد .وی در ادامه از کشف یکهزار و  ۹۸۰قبضه سالح
غیرمجاز در  ۹ماهه سپری شده از سالجاری خبر داد و گفت:
کشفیات این حوزه نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۴۰درصد
رشد داشته است.
رئیس پلیس استان کرمانشاه همچنین با اشاره به کشف ۲۴
هزار و  ۴۰۰عدد فشنگ در مدت زمان یاد شده ،افزود :کشفیات
مهمات نیز با رشد  ۱۰۰درصدی روبرو شده است ۱۹ .باند توزیع
سالح و مهمات در استان طی سال جاری منهدم شد.

استان ها

«استاندار البرز» خبر داد:

بازار الربز برای شب عید و ماه رمضان آماده شود

استاندار البرز گفت :دستگاه های اجرایی استان از هم اکنون
برای تامین مایحتاج مردم در شب عید و ماه مبارک
رمضان اقدام کنند .مجتبی عبداللهی در حاشیه
نشست ستاد ملی تنظیم بازار که به ریاست
رییس جمهور و با حضور استانداران سراسر
کشور به صورت ویدئو کنفرانس
برگزار شد ،افزود :تامین کاالهای
اساسی و کنترل بازار از
اهمیت باالیی برخوردار
است.
وی ادامه داد :در این
نشست مطالب مهمی

مطرح شد و تصمیماتی در خصوص نظارت بر قیمت
ها ،روند توزیع و انبار کاالها گرفته شد .در این
زمینه جلسه قرارگاه تامین امنیت غذایی
استان البرز  ،جلسه استانی ستاد تنظیم
بازار و جلسه کمیسیون اقدام مشترک با
هدف ایجاد هماهنگی بین تمام مسووالن
مربوطه برای کنترل بازار تشکیل شد.
وی افزود :تاکیدات الزم برای کنترل بازار
را داشتیم و از سوی دیگر باید به نیازهای
مردم توجه جدی شود .همچنین
برای تمرکز در
اطالع رسانی و

تنویر افکار عمومی در خصوص تنظیم بازار ،رییس
تعزیرات حکومتی استان بعنوان سخنگوی ویژه
انتخاب شد.
وی اضافه کرد :اکنون هیچ گونه کمبودی به لحاظ تامین
کاالهای اساسی مردم در بازار البرز وجود ندارد و ثبات حاکم
است ،بنابراین باید برای حفاظت از این شرایط با جدیت در
میدان باشیم .تمام مسووالن استان باید با وحدت رویه،
انسجام و اشراف کامل بر موضوعات نسبت به کنترل و رصد
بازار برنامه ریزی و اقدام کنند.
عبداللهی افزود :اتاق اصناف البرز نیز باید برای اقناع سازی
صنوف جهت عدم افزایش خودسرانه قیمت ها بپردازد و
برای تحقق اهداف تنظیم بازار همراهی کند.

خوزستان

«سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان» خبر داد:

 4/5میلیون تنکاال دربندرامام خمینی ذخیره شده است
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خوزستان گفت ۴.۵ :میلیون تن کاال در بندر امام خمینی
دپو شده که این کاالها سرمایههای کشور به شمار میروند
و منابعی برای آنها هزینه شده است .فتوحی چهارشنبه در
نشست تنظیم بازار که به صورت ویدیو کنفرانس با حضور
رییس جمهور در سرسرای استانداری خوزستان برگزار شد
بیان کرد :تمامی دستگاههای مرتبط باید با بسیج امکانات
و منابع موجود نسبت به ترخیص ،حمل و بارگیری کاال
از بندر امام اقدام کنند .وی گفت :هر یک از دستگاههای
اجرایی استان که میتوانند برای ترخیص کاالهای دپو شده

در بندر امام اقدامی انجام دهند باید وارد میدان شوند
و همراهی الزم را داشته باشند تا این کاالها به سراسر
کشور سر ریز شوند ،ورود این کاالها به بازار کاهش قیمت
اجناس را به دنبال دارد .فتوحی با تاکید بر ایجاد بستری
برای دسترسی آسان و مناسب مردم به مواد غذایی گفت:
استان خوزستان عالوه بر توان تولید محصوالت خود،
میتواند بازو و تکیهگاه خوبی برای کشور باشد از این
رو نقش دستگاههای اجرایی عضو ستاد تنظیم بازار در
این زمینه بسیار حائز اهمیت است .سرپرست معاونت
هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان اظهار داشت:

اگر مدیران دستگاههای اجرایی وظایف ذاتی خود را به
درستی انجام دهند بسیاری از مشکالت رفع خواهد شد از
این رو باید تمام تالش مدیران عضو کارگروه تنظیم بازار
همراهی جهت انجام امور به نحو مطلوب باشد .وی بیان
کرد :با توجه به تاکید استاندار خوزستان بر رصد اقدامات
الزم از سوی دستگاههای اجرایی با تالش همه مدیران
امید است بتوانیم آرامش و رفاه مورد نظر را برای مردم
فراهم آوریم .خوزستان استانی با پتانسی ل و ظرفیتهای
خوبی است که باید این ظرفیت ها برای رفاه مردم استان
بکار گرفته شود.

چهارمحال و بختیاری

مرکزی

سیستان و بلوچستان

«معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیشهرکرد»پاسخداد:

رکوردزنی بورس کاالی ایران؛

«مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی»:

تبدیل شدن ُامیکرون به سویه غالب
کرونا درکشورچقدرزمان میبرد؟
سید راشد جزایری یکم دیماه در قرارگاه استانی مقابله با بیماری کرونا در چهارمحال
و بختیاری با بیان اینکه قدرت سرایتپذیری سویه ُامیکرون موجب ایجاد نگرانی در
کشور شده است ،اظهار کرد :باتوجه به ورود سویه جدید کرونا به کشور باید بحث
تزریق دوز سوم واکسن مورد توجه جدی قرار بگیرد ،تاکنون پنج درصد جمعیت استان
دوز سوم خود را تزریق کردهاند .دپوی واکسن کرونا در چهارمحال و بختیاری مطلوب
است ،بنابراین از مردم درخواست میشود برای تزریق واکسن به مراکز تزریق واکسن
مراجعهکنند.
وی با بیان اینکه کنترل تردد مسافران خارجی به چهارمحال و بختیاری از اهمیت باالیی
برخوردار است ،عنوان کرد :باید کسانی که سفر خارجی داشتهاند و دارای عالئم کرونا
هستند برای انجام تست ُامیکرون معرفی شوند.
معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیشهرکردبااشارهبهویژگیسویه ُامیکرون،توضیح
داد :در سویههای قبلی مانند دلتا و آلفا از زمان ورود به ایران حدود  ۱۰۰روز طول کشید تا
این سویه به سویه کرونای غالب در کشور تبدیل شود ،اما باتوجه به سرایتپذیری باالی
ُامیکرون تا تبدیل شدن به سویه غالب  ۲۰روز طول خواهد کشید.
جزایری یادآور شد :اگر در یک جمع یک نفر به سویه ُامیکرون مبتال باشد ،افرادی که
حداقل دو ساعت با این فرد در ارتباط باشند به این سویه مبتال میشوند.

حجم معامالت به ۴۹میلیون تن
محصولرسید

رئیس بورس کاالی ایران در استان مرکزی درخصوص برنامههای توسعه فعالیت
این مجموعه گفت :درصدد هستیم که به تدریج کل زنجیره فوالد را که دغدغه
مجلس شورای اسالمی هم هست به بورس کاال وارد کنیم و معامالت کل زنجیره
فوالد در بورس کاال اتفاق بیفتد .وی افزود :در حوزه کیفی هم سراغ ابزارهای جدید در
بورس کاال رفتیم هم گواهی سپرده کاالیی را در محصوالت مختلف توسعه خواهیم
داد و هم برای استقاده از ابزار قرارداد آتی و قراردادهای بلندمدت که اطمینان
از تامین مواد اولیه به وجود میآورند اقدام خواهیم کرد .سلطانینژاد بیان کرد:
امیدواریم ظرف چند روز آینده قرارداد آتی کاتد مس و گواهی سپرده میلگرد هم در
بورس کاالی ایران راهاندازی خواهد شود .رئیس سازمان بور کاالی ایران با اشاره به
مسئله رانت در این مجموعه گفت :بورس کاال مانع رانت و حذفکننده رانت است و
بورس کاال ایجاد شده تا تولیدکننده و مصرفکننده را در یک ساز و کار رقابتی به هم
متصل کند ،خریداران مواد اولیه در بورس کاالی ایران ً
عمدتا تولیدکنندگانی هستند
که در صنایع پاییندستی قرار دارند .وی افزود :با توجه به شفافیتی که بورس دارد
اگر خریدی از بورس کاال در اثر نوسانات قیمت ارز در آینده منجر به کسب درآمدهای
هنگفت بشود با شفافیتی که بورس کاال دارد میشود از آن درآمدها مالیاتهایی را
به نفع مردم اخذ کرد در حالی که چنین ساز و کاری در خارج از بورس وجود ندارد.

بندرچابهاربه قطب اقتصادی ایران و
کشورهای همسایه تبدیل خواهد شد
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت :بندر چابهار در آینده حتما به یک قطب
اقتصادی برای صادرات ،واردات و به خصوص ترانزیت محمولههای مختلف مورد نیاز
ایران و کشورهای همسایه تبدیل خواهد شد .علیاکبر صفایی در سفر به چابهار و بازدید
از بنادر شهید کالنتری و شهید بهشتی با اشاره به اقدامات انجام شده در این منطقه
راهبردی افزود :سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با بحث توسعه بندر چابهار اقدامات
مطلوبی انجام داده و ظرفیتهای خوبی در این بندر مهیا شده است .صفایی با بیان اینکه
ظرفیتهای خوبی در چابهار مهیا شده است ،گفت ۱۰۹ :طرح توسعهای در بندر چابهار
تعریف شده که بسیاری از این طرحها در دست اجرا است .مدیرعامل سازمان بنادر و
دریانوردی با اشاره به سیاستهای رییس جمهور در خصوص پیشرفت این منطقه و لزوم
ارتباط با کشورهای همسایه افزود :در دولت سیزدهم برنامههای خوبی برای پیشرفت
این خطه طراحی شده است .با توجه به برنامههایی که در وزارتخانه راه و شهرسازی اتخاذ
شده است ،بندر چابهار شاهد ترافیک باالی کاال خواهد بود .مدیر عامل سازمان بنادر و
دریانوردی تصریح کرد :ارتباطات تجاری و اقتصادی مطلوب با کشورهای هند ،عمان،
افغانستان،ترکمنستان،ازبکستان،قزاقستان،قرقیزستانوسایرکشورهابرقرارشدهاست
و امیدواریم این ظرفیتهایی که در بندر چابهار وجود دارد به بهره برداری برسد و با اجرای
پروژههای جدید بتوانیم بندر چابهار را به توسعه و پیشرفت بیشتری برسانیم.

فرهنگی

احتمال نقص عض و کودک در مادران سیگاری زیاد است!
محققان اثرات سیگار را بر بیش از  ۹میلیون زایمان در ایاالت متحده طی  ۱۱سال بررسی کردند .مادرانی
که سیگار میکشند ،حتی پس از یک بارداری کامل ،احتمال بیشتری برای به دنیا آوردن نوزادان
کوچکتر دارند و این امر خطر نقصهای مادرزادی و اختالالت عصبی را در مراحل بعدی زندگی افزایش
میدهد.
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گزارش

گزارشی از فروش فیلمهای در حال اکران؛

صدر گیشه در قرق «کمدیها» ماند

همواره فیلمهای کمدی در سینمای ایران جان گیشه و
سینماداران را نجات داده و حاال در روزهای کرونازده سینما باز
هم در میان  ۵فیلم پرفروش هفتگی سینما باالی گیشه در
قرق در فیلم کمدی است .چهار فیلم با محوریت موضوعات
اجتماعی و تاریخی نیز رده سوم تا ششم این هفته گیشه را به
خود اختصاص دادهاند .اما در بررسی میزان فروش کلی فیلمها
همچنان دینامیت بعد از  ۱۸هفته نمایش  ۳۳میلیارد و ۱۴۴
میلیون تومان فروخته و در صدر پرفروشها قرار دارد.
فیلم سینمایی دینامیت به کارگردانی مسعود اطیابی و تهیه
کنندگی ابراهیم عامریان ،با بازی پژمان جمشیدی ،محسن
کیایی ،احمد مهرانفر ،نازنین بیاتی ،نادر سلیمانی ،زیبا کرمعلی
و میرطاهر مظلومی در سال  ۱۳۹۸ساخته شده است .در
خالصهداستان دینامیت آمده است :با نقل مکان کردن دو
جوان دانشجو به ساختمانی با همسایههای متفاوت ،چالشها
و مشکالتی پیش روی آنها قرار میگیرد.
دومین فیلم پرفروش سینما گشت ارشاد  ۳به کارگردانی
سعید سهیلی است که در پنجمین هفته اکران  ۲۵میلیارد و
 ۷۵۶میلیون تومان فروش داشته است .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 ارشاد  ۳را تشکیل میدهند.
در خالصه داستان این فیلم تازه اکران شده آمده است :حسن و
عطا پس از سالها به ایران برمیگردند .آنها به اجبار برای امرار
معاش به نوازندگی در خیابان ها می پردازند ،پس از مدتی
سودای خوانندگی آنها را رها نمی کند تا این که تصمیم به

انتشار آلبوم موسیقی میگیرند .اما به لحاظ مالی در تنگنا
هستند پس تصمیم میگیرند سراغ یک زمین دار بزرگ در
لواسان بروند و او را بدزدند که نقش او را بهنام بانی بازی می
کند .اما پس از مدتی با او دوست میشوند و زمین دار بزرگ
تصمیم میگیرد از حسن و عطا حمایت و هزینه تولید آلبوم
موسیقی آنها را تقبل کند .در این مسیر ناگهان اتفاقات عجیبی
روی میدهد که هر سه آنها را دچار دردسرهای بزرگی میکند...
فیلم سینمایی قهرمان ساخته اصغر فرهادی نیز این هفته
فروش مجموع خود را به ۱۰
میلیارد و  ۲۳۸میلیون تومان
رساند و در رده سوم پرفروشها
باقی ماند .قهرمان داستان
رحیم را دنبال میکند که از
همسر خود جدا شده و به دلیل
بدهی به برادر زن سابقش
در زندان است .دختری که
رحیم به او عالقهمند است،
در جریان مرخصی دو روزه او
از زندان ،یک کیف پر از سکه
طال پیدا میکند .رحیم ابتدا تصمیم میگیرد از این سکهها
برای پرداخت بدهی و آزادی از زندان استفاده کند اما بعدا
نقشه پیچیده تری به ذهنش می رسد .فیلم قهرمان تصویری
پرجنب و جوش از شهر شیراز به نمایش میگذارد و آن را با نقد
اجتماعی همراه میکند .فرهادی در صحنه ساده این فیلم ،یک
حکایت اخالقی پیچیده را با تعلیقی ملموس تلفیق میکند.
در این فیلم امیر جدیدی ،محسن تنابنده ،فرشته صدرعرفایی

و سارینا فرهادی در کنار جمعی از بازیگران بومی شهر شیراز
بازی کردهاند.
فیلم سینمایی درخت گردو نیز بعد از  ۱۳هفته نمایش در
سینماهای سراسر کشور  ۳میلیارد و  ۶۸۵میلیون تومان
فروخته است و بعد از دینایمت ،گشت ارشاد  ۳و قهرمان
در رده چهارم پرفروشهای سینما قرار گرفته است .فیلم
سینمایی درخت گردو به کارگردانی محمدحسین مهدویان
و تهیه کنندگی سیدمصطفی احمدی در سال  ۱۳۹۸ساخته
شده است .در این فیلم پیمان
معادی ،مهران مدیری ،مینا
ساداتی و مینو شریفیپور ایفای
نقشمیکنند.
این فیلم برای اولین بار در
جشنواره فجر سال ۱۳۹۸
به نمایش درآمد و توانست
برنده سیمرغ بلورین بهترین
کارگردانی و بهترین بازیگر نقش
اول مرد از همان جشنواره باشد.
در خالصه داستان درخت گردو
آمده است :داستان بمباران شیمیایی سردشت است این روایت
در روستاهای غرب کشور اتفاق میافتد.
اما پنجمین فیلم پرفروش از میان فیلمهای تازه اکران شده
آتابای به کارگردانی نیکی کریمی است که خیلی زود خود را
به جمع پرفروشها رسانده و بعد از  ۳هفته نمایش با فروش
 ۳میلیارد و  ۴۳۳میلیون تومان در رده پنجم پرفروشهای
هفته قرار گرفت .آتابای به نویسندگی هادی حجازی فر در سال

 ۱۳۹۸در ژانر اجتماعی ساخته شده است.
در این فیلم هادی حجازی فر ،سحر دولتشاهی ،جواد عزتی،
دانیال نوروش ،یوسفعلی دریادل و معصومه ربانینیا ایفای
نقش میکنند .فیلم آتابای برای اولین بار در سی و هشتمین
جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد و در قسمت های بهترین
فیلم ،بهترین کارگردانی ،بهترین نقش مکمل مرد ،بهترین
فیلمبرداری و بهترین موسیقی متن نامزد دریافت سیمرغ
بلورین شد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است :آتابای  ۴۰ساله به
همراه پدر و خواهرزادهاش در روستای پیرکندی (خوی) زندگی
میکنند .او سالها پیش ،دانشجوی معماری در دانشگاه
هنرهای زیبای تهران بوده و یک سال مانده به فار غالتحصیلی،
به علت مشکالت روحی ناشی از عشق نافرجام به هم
دانشگاهیاش ،ترک تحصیل کرده و به زادگاه خود بازگشته
است ...اما فیلم سینمایی منصور نیز با فروش مجموع ۲
میلیارد و  ۷۸۱میلیون تومان به رده ششم باقی ماند .این
فیلم روایت بخشی از زندگی سردار شهیدمنصور ستاری است
که محسن قصابیان نقش این شهید بزرگوار را ایفا کرده و سال
گذشته برای نخستین بار در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر
به نمایش درآمد.
در خالصه داستان منصور آمده است که سالهای پایانی جنگ
است؛ ایران درگیر کمبود تسلیحات نظامی است؛ سرتیپ
ستاری بر یک پروژه مهم کار م یکند ...در این فیلم عالوه
بر قصابیان هنرمندانی چون لیندا کیانی ،حمیدرضا نعیمی،
مهدی کوشکی ،علیرضا زمانی نسب ،قاسم زارع و سیدجواد
هاشمی ایفای نقش کردهاند.

سینما و تئاتر

«قهرمان»درفهرستنامزدهای
اولیه اسکار۲۰۲۲

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی فهرست اولیه نامزدهای نودوچهارمین جایزه
اسکار را در  ۱۰شاخه منتشر کرد .بیست و پنجمین قسمت از فیلم جیمز باند
با عنوان زمانی برای مردن نیست ،با نامزدی در پنج شاخه و فیلم تل ماسه با
نامزدی در چهار شاخه خوش درخشیدند و غیبت فیلم تیتان از ژولیا دوکورنو،
برنده نخل طالی جشنواره کن  ،۲۰۲۱در این فهرست سینمادوستان را حسابی
غافلگیر کرد .انیمیشن فرار محصول کشور دانمارک در دو شاخه بهترین مستند
بلند و بهترین فیلم بینالمللی نامزد شد .این فیلم برای رقابت در شاخه بهترین
انیمیشن بلند نیز واجد شرایط شناخته شده و اگر بتواند به فهرست کوتاه
نامزدهای هر سه رشته راه یابد ،رکورد جدیدی در تاریخ اسکار ثبت خواهد کرد.
یکی از رقبای انیمیشن فرار در شاخه بهترین فیلم بینالمللی ،فیلم قهرمان
ساخته اصغر فرهادی به نمایندگی از سینمای ایران است که براساس
پیشبینی نشریات معتبر سینمایی جهان ،بخت قابل توجهی برای دریافت
جایزه اسکار دارد.
قهرمان تنها اثر یک کارگردان ایرانی در فهرست نامزدهای اولیه اسکار نیست؛
انیمیشن نوازنده ساخته رضا ریاحی نیز در بخش بهترین انیمیشن کوتاه به
این فهرست راه یافت.

«جوایزانتخابمنتقدان»
تسلیمکرونا نشد
مراسم اهدای «جوایز انتخاب منتقدان  ،»۲۰۲۲با وجود نگرانیها درباره شیوع
سویه جدید کرونا ،حضوری برگزار میشود .با وجود لغو بسیاری رویدادهای مهم
سینمایی ،انجمن انتخاب منتقدان در برابر کرونا تسلیم نشد و مراسم اهدای
جوایز خود را در روز  ۹ژانویه ( ۱۹دی) حضوری در هتل فرمونت سنچری پالزای
لسآنجلس برگزار خواهد کرد .این انجمن سینمایی با انتشار بیانیهای در این باره
گفت :همچنان در حال برنامهریزی هستیم تا بیستوهفتمین دوره جوایز ساالنه
انتخاب منتقدان را با رعایت سفت و سخت شیوهنامههای بهداشتی از جمله الزام
ارائه گواهی واکسیناسیون ،تست منفی کرونا ،رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و
زدن ماسک ،حضوری برگزار کنیم .با شیوع سویه اومیکرون در آمریکا شماری از
رویدادهای هالیوودی چون جشن اهدای جوایز جشنواره فیلم پالم اسپرینگز لغو
شدند و اصحاب هالیوود انتظار داشتند مراسم اهدای جوایز انتخاب منتقدان نیز به
سرنوشت مشابهی دچار شود اما چنین نشد .جوایز انتخاب منتقدان سال گذشته
به پیروی از بیشتر رویدادهای سینمایی به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی
برگزار شد .فهرست نامزدهای بیست و هفتمین دوره جوایز انتخاب منتقدان  ۲۲آذر
اعالم شد و فیلمهای بلفاست ساخته کنت برانا و داستان وست ساید از استیون
اسپیلبرگ هرکدام با  ۱۱نامزدی پیشتاز این جوایز شدند.

جشنوارهفیلمروتردام
مجازی شد

جشنواره بینالمللی فیلم روتردام ( )IFFRبه دلیل افزایش نگرانیها نسبت به شیوع
سویه اومیکرون ویروس کرونا در اروپا ،برای دومین سال متوالی به صورت برخط
برگزار میشود .این نخستین جشنواره فیلم اروپایی است که در سال  ۲۰۲۲مسیر
برگزاری رویداد مجازی را در پیش میگیرد.
تصمیم مجازی شدن جشنواره روتردام چهار روز پس از آن گرفته شد که دولت هلند
اعالم کرد از  ۱۹دسامبر ( ۲۸آذر) قرنطینه سفت و سخت سراسری اعمال خواهد کرد
و همه فروشگاههای غیرضروری ،سینماها ،موزهها ،رستورانها و بیرونبرها دستکم
تا اواسط ژانویه (دی -بهمن) تعطیل خواهند بود.
متولیان جشنواره با انتشار بیانیهای در این باره عنوان کردند :نظر به نگرانیهای
موجود و وضعیت غیرقابل پیشبینی بحران بهداشتی در جهان ،جشنواره بینالمللی
فیلم روتردام تصمیم گرفته است نسخه محدودی از برنامه این جشنواره را به
صورت آنالین (برخط) برگزار کند .اعالمیههای قبلی جشنواره از برنامهها برای
برگزاری یک رویداد حضوری بلندپروازانه خبر داده بودند که دیگر ممکن نیست.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است :حتی اگر محدودیتهای موجود پس از
 ۱۴ژانویه ( ۲۴دی) هم برداشته شوند مقیاس جشنواره اجازه انتقال دوباره آن به
یک رویداد حضوری در روتردام را نمیدهد.
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دریافتی استوکس از پرسپولیس؛ دقیقهای 4هزار دالر
آنتونی استوکس بعد از تنها چند مسابقه پرسپولیس را ترک کرد و حاال به دنبال گرفتن  80هزار دالر دیگر از
پرسپولیس است .مجموع دقایق بازی استوکس برای پرسپولیس  60دقیقه بوده و برای این  60دقیقه ،او 230
هزار دالر از پرسپولیس دریافت می کند .با توجه مبلغ دریافتی او از پرسپولیس( 150هزار دالر) و محکومیت
 80هزار دالری این باشگاه ،او به ازای هر دقیقه بازی در پرسپولیس ،حدود  4هزار دالر دریافتی خواهد داشت.

سوژه

دیالوگ
البرز

با مجموع  ۳۹مدال؛

انتقادات صریح و بیپرده «قهرمان اسبق بوکس»؛

کاروان کاراته ایران قهرمان
آسیا شد

در روز پایانی رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا،
نمایندگان ایران در بخش انفرادی صاحب یک طال و
 ۳نقره شدند تا در نهایت ایران با مجموع  ۳۹مدال در
تمامی ردههای سنی این رقابتها ،بر سکوی نخست
آسیا قرار گیرد.
در جریان رقابتهای روز پایانی کاراته قهرمانی آسیا  ۲۰۲۱که
در قزاقستان در حال برگزاری است ،ذبیحاهلل پورشیب نماینده
وزن  -۸۴کیلوگرم ایران به مدال طال رسید و علی مسکینی
در  ،-۶۰صالح اباذری در سنگین وزن و مبینا حیدری در وزن
 -۶۸کیلوگرم با شکست مقابل رقبایشان در دیدار نهایی ،به
مدال نقره رسیدند.
در فینال وزن  -۸۴کیلوگرم ،ذبیح اهلل پورشیب مقابل ریکیتو
شیمادا از ژاپن با نتیجه  ۴بر  ۳پیروز شد و بر سکوی نخست
آسیاایستاد.
پورشیب پیش از این روز سهشنبه در بازی نخست جانیئوک
بیک از کره جنوبی را با نتیجه  ۲بر صفر شکست داد ،وی
در بازی دوم در هانتی مقابل اناس بشارت از فلسطین به
برتری رسید و در ادامه نیز با شکست  ۴بر  ۲مازن الدوگایل از
عربستان ،راهی فینال شد.
در فینال وزن  -۶۰کیلوگرم ،علی مسکینی مقابل عبداله
حمد از اردن با نتیجه  ۲بر یک مغلوب شد و به مدال نقره
بسنده کرد .وی روز سهشنبه در مبارزه نخست با نتیجه ۳
بر  ۲بدر الوتایی از عربستان را شکست داد ،سپس  ۴بر ۲
سانکار هاری از مالزی رو از پیش رو برداشت و در بازی
سوم نیز با غلبه  ۴بر  ۲مقابل رافائل آکپاروف از قرقیزستان
راهی فینال شد.
اما در فینال وزن  +۸۴کیلوگرم ،صالح اباذری نیز با قبول
شکست  ۴بر صفر برابر طارق حمدی از عربستان (نایب
قهرمان المپیک توکیو) به مدال نقره رسید .اباذری روز
سهشنبه در دور نخست منگلی بین از کامبوج را با نتیجه ۷
بر صفر شکست داد ،سپس اوتمان ماجد از عراق را با نتیجه
 ۲بر یک از پیش رو برداشت و در بازی سوم نیز موفق شد
سلیمان الموال از امارات را شکست دهد و راهی فینال شود.
در بخش زنان نیز مبینا حیدری نماینده وزن  -۶۸کیلوگرم
ایران در دیدار فینال با نتیجه  ۹بر  ۲مغلوب کایو سامویا از
ژاپن شد و به مدال نقره رسید .حیدری پیش از این در رده
سنی امید ،مدال طالی مسابقات را به دست آورده بود .وی
روز سهشنبه در دور نخست لی وونگ چوک از هنگ کنگ
را با نتیجه  ۴بر یک از پیش رو برداشت ،سپس مقابل آسل
کانای از قزاقستا با نتیجه  ۱۰بر  ۲پیروز شد و در ادامه نیز
با برتری  ۲بر صفر مقابل فاطما خاسیف از امارات به فینال
رسید.
در پایان رقابتهای ردههای سنی قهرمانی آسیا در قزاقستان،
ایران با  ۳۹مدال مجموع شامل  ۱۴طال ۱۰ ،نقره و  ۱۵برنز بر
سکوی نخست آسیا ایستاد .قزاقستان با  ۱۱طال ۸ ،نقره و ۱۳
برنز نایب قهرمان شد و ژاپن با  ۸طال ،یک نقره و یک برنز بر
سکوی سومی آسیا قرار گرفت.

ورزشی

باتامین :بزراگن بوکس فریب وعدههای یباساس را خوردند
فرهاد غالمعلی
نویسنده

ملی پوش اسبق بوکس ایران و دارنده یک طال و دو نقره
مسابقات آسیایی با انتقاد از شرایط حاکم بر بوکس کشور
گفت :اینکه فردی برای جلب آرا وعدههایی میدهد که
بعدها محقق نمیشود ،در واقع به کل جامعه بوکس
آسیب میزند و حتی آنها را نسبت به آینده این ورزش
نیز بدبین میکند.
بیژن باتمانی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه
«دنیای هوادار» با بیان مطلب فوق افزود :متاسفانه طی
این سالها ،قهرمانان و پیشکسوتان بوکس کشور فریب
وعده دادنهای بدون مبنا و بیپشتوانه را خوردند .ای
کاش همان زمان ،اعضاء مجمع ابتدا عملکرد آقایان را
در هیات بوکس سیستان و بلوچستان بررسی و سپس
به وعدهها و شعارهای انتخابات ی شان اعتماد میکردند.
این پیشکسوت باسابقه در مورد کسب مدال جهانی در
دوران مدیریت فعلی فدراسیون توضیح داد :به نظرم
این مدال را نمیتوان به پای رئیس فدراسیون نوشت،
دانیال شهبخش به خودی خود یک بوکسور باهوش و
بااستعداد است .هر رئیس فدراسیونی هم بود ،او این
مدال را کسب میکرد .ما باید قدردان کادرفنی و مربیانی
باشیم که با کمترین امکانات توانستند چنین ورزشکاران
نخبه و تاریخسازی را پرورش دهند.
باتمانی که سابقه حضور در المپیک  ۲۰۰۰سیدنی را در
کارنامه دارد ،مدعی شد :اگر در این مدت اردویی تشکیل

و یا اسپانسری برای حمایت از قهرمانان پیدا شد ،همه
با تالش مربیان تیمملی بوده است .در واقع آنها بودند
که با وجود مشکالت و کمبودهای فراوان ،فدراسیون را
به دندان کشیدند؛ معتقدم مدیریت اصلی ،کمترین نقش
را ایفاء کرد .آقایان همان زمان هم که هیات بوکس
سیستان و بلوچستان را اداره میکردند ،عملکردشان بر
همه مشخص بود .درست از زمانی که از هیات رفتند،
بوکس سیستان و بلوچستان متحول شد.
دارنده مدال طالی مسابقات آسیایی بوکس افزود :هیچ
وقت یادم نمیرود که چطور برخی در انتخابات گذشته،
برای جلب آراء در مجمع به نماینده قهرمانان التماس
میکردند .همین حاال هم به استانها میروند و با قسم
و آیه از نمایندگان میخواهند که به آنها رای دهند .این
کارها مایه سرشکستگی خانواده بوکس بوده و از شان و
شخصیت یک مدیر به دور است.
وی اضافه کرد :در طول  ۴سال گذشته ،کمتر شاهد
بودیم که در تصمیمگیریها از تجربه پیشکسوتان
این ورزش استفاده شود؛ چرا که بزرگان و قهرمانان،
تفکرات حاکم را قبول نداشته و حرف آقایان را نمی
خواندند.
این پیشکسوت کرمانشاهی
در بخش دیگر
صحبتهای خود،
در مورد وضعیت
بوکس در آن استان
عنوان کرد :کرمانشاه از
پتانسیل باالیی برخوردار
است ،اما به اعتقاد من در
طول  ۴گذشته ،بوکس کرمانشاه
را به نابودی کشاندند .اختالفات
با پیشکسوتان و قهرمانان

بوکس کرمانشاه باعث شد تا هربار که قهرمانان استان
به اردو راه پیدا می کردند ،نامشان به بهانههای مختلف
خط بخورد.
وی سپس با اشاره به انتخابات آینده بوکس کشور اظهار
داشت :به نظرم جامعه بوکس دو راه پیشروی خود
دارد .یا اینکه در همچنان بر همان پاشنه بچرخد و فریب
وعده و وعیدهای بی اساس را بخورند ،یا اینکه با انتخاب
درست ،خون تازه ای در رگهای بوکس کشور جاری
شده و فردی شایسته ،سکان اداره این فدراسیون مهم و
المپیکی را در دست بگیرد.
باتمانی در پایان تاکید کرد :معتقدم فردی از درون
جغرافیای بوکس کشور باید در راس کار قرار گیرد
که چه در بعد قهرمانی و چه به لحاظ
اجرایی از پیشینه و سابقه درخشان
برخوردار باشد .عالوه بر آن دارای
پشتوانه مالی بوده و وعده هایش
در حد حرف و شعار نباشد .جالب
است آقایان همچنان با همان
ادعاهای تکراری همچون راهاندازی
بوکس بانوان ،وارد عرصه انتخابات
شده و درصدد جذب آراء
هستند .ایشان اگر توانایی
راهاندازی بوکس بانوان را
داشتند ،چرا همان  ۴سال
گذشته وعده شان را عملی
نکردند؟!
نشریه «دنیای هوادار» آماده
انتشا ِر پاسخ های فنی و
مستدل از سوی متولیان
بوکس کشور در راستای دفاع از
عملکرد فدراسیون خواهد بود.

درحاشیه

«آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ» اعالم کرد:

ایران ،پنجمینکشورنقضکننده قوانین ضد دوپینگ درسال ۲۰۱۹

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ ( )WADAگزارش نقض
قوانین ضد دوپینگ ( )ADRVsدر سال  2019را منتشر کرد.
در این فهرست روسیه با  167مورد نقض قوانین ضد دوپینگ
که شامل  19درصد کل موارد میشود ،در صدر قرار دارد ،ایتالیا

با  157مورد ( 18درصد) در رده دوم است و هند با  152مورد
( 17درصد) رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
رتبه چهارم با  78مورد ( 9درصد) در اختیار برزیل است و پس
از آن ایران با  70مورد مربوط به نقض قوانین ضد دوپینگ
که شامل  8درصد کل موارد میشود ،در رده پنجم قرار دارد.
ضمن اینکه کشورهای فرانسه ( 62مورد 7 -درصد) ،آمریکا
( 62مورد  7 -درصد) ،قزاقستان ( 49مورد 6 -درصد) ،لهستان
( 47مورد  5 -درصد) و اوکراین ( 46مورد  5 -درصد) در
ردههای ششم تا دهم این فهرست هستند.
در بین رشتههای ورزشی نیز بدنسازی با  272مورد ،بیشترین
تعداد مرتبط با نقض قوانین ضد دوپینگ را دارد ،دوومیدانی
با  227مورد دوم است ،دوچرخهسواری با  179مورد در رده

سوم ایستاده ،وزنهبرداری و پاورلیفتینگ به ترتیب با  160و
 119مورد در ردههای چهارم و پنجم هستند .طبق گزارش
منتشر شده ،نمونههای جمعآوری شده شامل سازمانهای
منطقه آمریکای شمالی نمیشوند ،چرا که آنها کد جهانی
ضد دوپینگ را امضا نکردهاند .همچنین  2701نمونه از
مجموع  287047نمونه جمعآوری شده و تجزیه و تحلیل
شده توسط آزمایشگاههای آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ
به عنوان یافتههای تحلیلی نامطلوب یا آزمایشهای مثبت
گزارش شدهاند .این آمار در سال  2018تعداد  2771نمونه
بود .از مجموع موراد نقض قوانین ضد دوپینگ در سال ،2019
 1183ورزشکار مرد و  352ورزشکار زن بودند و این موارد در
 83رشته ورزشی و مربوط به  115ملیت مختلف بود.

«کمیته بینالمللی المپیک»:

ایران اعالمکرده به منشورالمپیک پایبند است
کمیتهبینالمللیالمپیکاعالمکردکهدرخصوصتعهدکامل
ایران نسبت به منشور المپیک اطمینان دریافت کرده است.
شبکه  CNNآمریکا در گزارشی اعالم کرد که کمیته بینالمللی
المپیک ( )IOCبابت متعهد بودن ایران به منشور المپیک از
سوی کمیته ملی المپیک کشورمان اطمینان حاصل کرده

است .سایت  CNNدر این خصوص نوشت IOC :در پاسخ به
 CNNاعالم کرد که در خصوص عمل به منشور المپیک به طور
منظم با کمیته ملی المپیک ایران در تماس است و از سوی
این کشور بابت تعهد کامل به منشور المپیک اطمینان خاطر
دریافت کرده است IOC .به  CNNگفت؛ «تا جایی که ما اطالع

داریم ،در جریان رقابتهای المپیک  2020توکیو هیچگونه
تخطی یا تخلفی از سوی نمایندگان ورزشکار کشور ایران که
ناقض اصل مبارزه با تبعیض نژادی باشد ،صورت نگرفته است».
کمیته ملی المپیک ایران در نامهای که ما به دست ما رسیده،
در خصوص موارد فوق اطمینان خاطر داده است.

ورزشی

اسکوچیچ :رویایی بزرگتر از جام جهانی نیست
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت :سخت است که بتوانیم توصیف کنیم فوتبال برای ایرانیان به چه معنا است
اما یک شور و هیجان بسیار بزرگ و یک عشق تمام عیار برای این بازی در بین ایرانیان وجود دارد .پیدا کردن کلمه
برای توصیف آن بسیار دشوار است .فوتبال در ایران عشق خالص است .جام جهانی فوتبال بدون شک باالترین سطحی
است که شما به عنوان مربی یا بازیکن میتوانید به آن برسید .این رویای هر فردی است که به این صحنه بزرگ برسد.

ِ
ب ندارد؛
حکایت منصبی که صاح 
«پرسپولیس» و

بالتلکیف!

دبیر تحریریه

در حالی که گفته میشد مجمع باشگاه پرسپولیس با
حضور سه وزیر برگزار خواهد شد و در نهایت با معرفی
ترکیب جدید هیئت مدیره ،مدیرعامل باشگاه نیز مشخص
میشود ،در نهایت بنا بر دالیلی جلسه چهارشنبهشب
انتخاب
لغو و به زمان دیگری موکول شد تا همچنان
ِ
تیم مدیریتی جدید پرسپولیس در بالتکلیفترین حالت
ممکن قرار گیرد.
در حال حاضر طبق اخباری که از راهروهای وزارت ورزش
و جوانان بهگوش میرسد ،گزینههای نهایی مدیرعاملی
پرسپولیس مشخص شده اند و در آیندهای نزدیک ِ
تکلیف
مدیرعامل و اعضای جدید هیئتمدیره باشگاه هم
مشخص خواهد شد ،گرچه شاید این آینده نزدیک پایان
نیم فصل باشد.
اما از قرار معلوم باید کار سید مجید صدری را در سمت
سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس تمام شده بدانیم ،گرچه
آنچه از فعل و انفعاالت اخیر مشخص است ،صدری از
شانس باالیی برای مدیرعاملی پرسپولیس برخوردار نیست.
در شرایطی که شنیده میشود از بین اعضای کنونی هیئت
مدیره باشگاه ،مجید صدری و محمد علیپور همچنان
شانس حضور در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس را دارند.
طبق شنیدهها ،گزینههای فعلی وزارت ورزش و جوانان
برای مدیریت پرسپولیس را می توان  ۱+۲قلمداد کرد،
در حال حاضر رضا درویش ،سردار باران چشمه و حسین
شهریاری از گزینههای اصلی حمید سجادی برای سکانداری
مدیریت پرسپولیس محسوب می شوند که البته شانس
رضا درویش از دو گزینه دیگر به شکل قابل توجهی بیشتر

سالیان گذشته چندینبار گزینه مدیریت
است .درویش در
ِ
باشگاه پرسپولیس شده است که حاال ،از قرار معلوم جدا
از نزدیکی که به شخص وزیر دارد ،تنها گزینهای است
که با شرایط فعلی ،پیشنهاد مدیریت باشگاه پرسپولیس
را پذیرفته است .وی که پیش از این سابقه مدیریت در
باشگاه سایپا را هم داشته ،جدیترین گزینههای مدیرعاملی
پرسپولیس محسوب میشود ،اما اخیرا اخباری از شکرآب
شدن روابطِ او با برخی از پیشکسوتان هم شنیده میشود،
در شرایطی که در گذشته این روابط حسنه بوده و حاال
در آستانه مدیرعاملی درویش در پرسپولیس ،این خبر هم
میتواند شرایط را کمی تغییر دهد.
اما درویش در واکنش به بحث حضورش در باشگاه
پرسپولیس طی گفتوگویی با یک خبرگزاری گفته بود« :در
چند روز گذشته مذاکراتی با مدیران وزارت ورزش و آقای
سجادی داشتیم اما هنوز حضورم در باشگاه پرسپولیس
نهایی نشده و منتظر تصمیم وزارت ورزش هستم».
درویش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر احتمال
دارد به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره معرفی شوید،
بیان کرد« :درباره پاسخ این سوال باید از وزارت ورزش و

جوانان سوال کنید ،اما در همان جلسه ای که داشتیم به
بنده اعالم کردند با چند گزینه دیگر نیز مذاکره شده که همه
دارای شانس هستند».
مدیرعامل سابق سایپا افزود« :بنده ارتباط خوبی با
پیشکسوتان پرسپولیس مخصوصا علی پروین دارم.
همچنین در گذشته مدیر تیم بسکتبال پرسپولیس نیز
بودهام و طبیعی است اگر پیشنهاد شود و وزارت تکلیف
کند حتما این پست را خواهم پذیرفت .در صورتی که به
عنوان مدیرعامل پرسپولیس معرفی شوم حتما با یک
برنامه جامع و کامل سعی خواهیم کرد تیم را تقویت
کنیم و حاشیه های اطراف پرسپولیس را کمتر کنیم .قطعا
برای حل مشکالت هم تدابیر خاصی خواهیم داشت تا
ضربه ای به تیم وارد نشود ».با این همه رضا درویش حاال
نزدیکترین فرد به صندلی مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس
است ،اما در نهایت باید دید سرنوشتِ مدیریت باشگاه
پرسپولیس چه خواهد شد ،به هر جهت این شرایط در شان
باشگاهی چون پرسپولیس نیست ،بهتر است وزیر ورزش
هرچه زودتر شرایط مدیریتی باشگاه پرسپولیس را مشخص
کند چرا که این بالتکلیفی می تواند خطرساز شود.

توپ و تور

شگفتی بزرگ در لیگ والیبال؛

سپاهان مقابل قعرنشین و فوالد سیرجان بازی هفته را باخت
در هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه تیمهای
شهرداری ارومیه ،هراز ،شهرداری گنبد ،مس ،پاس ،پیکان و
آذرباتری حریفان خود را شکست دادند .این آخرین هفته از
نیمفصل نخست مسابقات بود.
سپاهان که تمام  ۱۲بازی پیشین خود را با پیروزی پشت
سر گذاشته و هفته گذشته قهرمانی خود را در نیمفصل
نخست قطعی کرده بود امروز غافلگیر شد .شاگردان رحمان
یراد در این هفته در خانه خود مقابل آذرباتری تیم
محمد 
قعرنشین لیگ شکست خوردند .آذرباتری هفته گذشته با
فرهاد نفرزاده قطع همکاری کرد و این دومین مسابقه این

تیم با هدایت رحمان رئوفی بود .در حساسترین بازی این
هفته فوالد سیرجان از شهرداری ارومیه پذیرایی کرد و با
نتیجه سه بر  ۲مقابل این تیم شکست خورد .رضا تندروان،
علیرضا بهبودی ،رحمان محمدی و صابر کاظمی در فصل
گذشته سرمربی و بازیکنان تیم فوالد بودند و با این تیم به
قهرمانی لیگ رسیدند اما در این فصل به شهرداری ارومیه
پیوستند و حاال تیم پیشین خود را مغلوب کردند .پیکان و
هراز آمل هم با پیروزیهای مشابه سه بر یک مقابل میزبانان
خود راهیاب ملل و شهداب یزد همچنان جایگاه خود را در
ردههای سوم و چهارم جدول حفظ کردند.

در حاشیه

زارعیان به خاطر یک مصاحبه  ۴سال محروم شد؛

حکم عجیبکمیته انضباطی جودو علیه سرمربی سابق تیم ملی!

کمیته انضباطی فدراسیون جودو ،سرمربی سابق تیم ملی
را به دلیل یک گفتوگو و مقصر دانستن رییس فدراسیون
جودو در ماجرای خروج سعید مالیی از ایران ،به مدت  ۴سال

از فعالیت در جودو محروم کرد .کمیته انضباطی فدراسیون
جودو در تاریخ  ۲۰آذر جلسه خود را برای رسیدگی به تخلف
مجید زارعیان سرمربی سابق تیم ملی به دلیل مصاحبه علیه
رییس فدراسیون برگزار کرد .در این جلسه که در غیاب زارعیان
برگزار شد ،مسئوالن کمیته انضباطی ،دبیر ،بازرس و حراست
فدراسیون جودو به بررسی اتهام سرمربی تیم ملی پرداختند
و در نهایت روز چهارشنبه رای به محرومیت  ۴ساله مجید
زارعیان و تنزل درجه وی دادند .رای سنگین کمیته انضباطی
فدراسیون جودو درباره مجید زارعیان که به امضای آرش
میراسماعیلی رییس فدراسیون جودو صادر شده ،به شرح زیر
است« :کمیته انضباطی با توجه به انطباق عملکرد آقای مجید
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گزارش

البرزجلد
داستان

محمدرضا ولی زاده

روزنامه

زارعیان  ۶ ،۵ ،۳ ،۱،۲ماده  ۱۲آییننامه انضباطی فدراسیون و
عدم حضور و دفاع موثر از سوی ایشان به استناد بندههای ه
و ح ماده  ۲۵آییننامه انضباطی فدراسیون جودو ،آقای مجید
زارعیان به محرومیت از شرکت و حضور در مسابقات یا سایر
فعالیت های رسمی جودو به مدت  ۴سال و تنزیل حکم
مربیگری و دان به میزان یک درجه محکوم مینماید .رای
صادره ظرف ۲۰روز کاری از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی
در کمیته انضباطی فدراسیون میباشد» .شهرداری گنبد تنها
تیمی بود که در این هفته به پیروزی سه بر صفر رسید .این
تیم هورسان رامسر را شکست داد تا در ادامه روند خوبی که
در هفتههای گذشته طی میکرد ،به رتبه ششم جدول برسد.

در دیدار با مسووالن فدراسیون؛

گزینه ایتالیایی مربیگری
والیبال زنان چه گفت؟

الکساندرا کمپدلی ،گزینه اصلی هدایت تیم ملی والیبال
زنان ایران  ۳۰آذر وارد ایران شد و با مسووالن فدراسیون
والیبال دیدار و گفتوگو کرد.
محمدرضا داورزنی ،رییس فدراسیون والیبال در این جلسه
گفت :والیبال در ایران پر طرفدارترین ورزش خانوادگی است
و در بین دختران محبوبیت خاصی دارد .باور داریم که
ظرفیت والیبال زنان ایران بسیار خوب است و چیزی از
بسیاری کشورهای آسیا و جهان کم ندارد حتی بازیکنان
ایران از نظر فیزیکی از خیلی کشورها مانند ژاپن ،چین
و کره جنوبی در قاره آسیا نیز بهتر هستند .والیبال تنها
رشتهای در ایران است که برای زنان خود کمپ اختصاصی
دارد و این نشان دهنده میزان اهمیت و نگاه فدراسیون به
والیبال زنان است .میخواهیم در والیبال زنان هم مثل
مردان از قدرتهای جهان شویم.
او تاکید کرد :نگاه فدراسیون به والیبال زنان افق هشت
ساله هست و طبیعی است که انتظار پیشرفت آنی
نخواهیم داشت و باید با برنامه پیش برویم .بنابراین نقاط
ضعف والیبال زنان را دقیق بررسی و برای برطرف کردن
آنها ،برنامهریزی کنید .شاید عمده مشکالت به سطح فنی
بازیکنان نوجوان برگردد که باید اصالح کنیم تا در بزرگسالی
در تیم ملی موفق عمل کنند.
الکساندرا کمپدلی هم با بیان اینکه از نظر فرهنگی نیز زنان
ایرانی قدرت خاصی دارند که شاید زنان بسیاری از کشورها
این قدرت را نداشته باشند ،گفت :کار با فدراسیون والیبال
ایران را افتخاری میدانم و قول میدهم که تمام توان خود
را برای دستیابی به اهداف فدراسیون بهکار گیرم.
گزینه نخست هدایت تیم ملی والیبال زنان ادامه داد :برای
تدوین برنامههای خود ابتدا باید با همه دلسوزان والیبال
ایران صحبت و درباره نقاط ضعف و قوت این رشته ورزشی
تحقیق کنم .قبل از قبول پیشنهاد ایران نیز با برزگان زیادی
در والیبال جهان صحبت کردم تا بتوانم در این زمینه
موفق عمل کنم .او تصریح کرد :در مجموع از همکاری
با فدراسیون والیبال ایران خوشحال هستم و شوق و ذوق
زیادی برای شروع کار دارم .برایم خیلی مهم است که با
مربیان والیبال ایران ارتباط خوبی برقرار کنم.
کمپدلی با اشاره به اینکه زنان اندکی در جهان به عنوان
سرمربی با تیمهای ملی و باشگاهی همکاری میکنند،
گفت :خوشبختانه در ایران این فرصت به خوبی برای زنان
مهیا شده است که به عنوان سرمربی فعالیت کنند حتی در
ایتالیا هیچ خانمی به عنوان سرمربی در تیم های والیبال
زنان فعالیت نمیکند و ایران از این نظر بسیار خوب کار
کرده است.
او با اشاره به اهداف فدراسیون برای والیبال زنان ایران
گفت :هر چی را رویاپردازی کنید ،به آن خواهید رسید .برای
رسیدن به این اهداف نیازمند تشکیل کارگروهی با مربیان
ایرانی است تا با همفکری و برنامهریزی مناسب حرکت را
شروع کنیم .کمپدلی با تاکید بر اینکه کار با تیمهای پایه
و اصالح تکنیک و ساختارها از شوقهای زندگی من است،
گفت :یقین دارم که اگر در ردههای سنی به این موضوعها
دقت شود ،نتیجه آن در تیم ملی بزرگساالن سالهای آینده
ایران مشهود خواهد بود.

روزنامه

پنج شنبه  2دی  -1400شماره 915
www.donyayehavadar.ir

 nسردبیر :مهدی تیموری

 nصاحب امتیاز و مدیرمسئول :مهرداد 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 :سارا گلزاری
تلفن32219147 :
کد پستی3134896384 :
 nنشانی :کرج ،چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا ،ساختمان حکیم ،طبقه  ،8واحد 82

 nچاپ :کهن
نمابر32400023 :

«دنیای هوادار» یاد روح قلم و مرام زنده یادان ناصر احمدپور و عباس عبدالملکی ،بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی کشور را پاس می دارد

اسکوچیچ میماند و جایی نخواهد رفت
رئیس فدراسیون در خصوص شایعاتی که پیرامون جدایی سرمربی تیم ملی و قرارداد
اسکوچیچ با کشورهای دیگر مطرح میشود عنوان کرد :نمیدانم این خبرها از کجا میآید
ولی کادر فنی کارش را با قدرت انجام میدهد .تمام تمرکز ما روی بازیهای بهمن ماه
و صعود به جام جهانی است .ماه بعد شاید سریعترین صعود ایران در تاریخ و حتی
سریعترین صعود در آسیا رقم بخورد .تا امروز که با شما صحبت میکنیم بنایی نداریم و
روابطی که امروز داریم کامال مبتنی بر همکاری و دلسوزی است.

اتفاقی عجیب در قرارداد اسکوچیچ با فدراسیون فوتبال!
صفیاهلل فغانپور درباره اینکه قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال ریالی است یا دالری ،گفت:
با توجه به تجربهای که از قرارداد ویلموتس داشتیم آقای بهاروند به عنوان سرپرست وقت
فدراسیون فوتبال ،عقد قرارداد با اسکوچیچ را برعهده یک تیم حقوقی گذاشت .تیمی
متشکل از بازاریابی ،مالی و کارشناسان حقوقی تشکیل شد که  ۷،۸نفر بودیم .ما قرارداد
را به صورت ریالی تنظیم ،صورتجلسه و امضا کردیم و در اختیار فدراسیون قرار دادیم ولی
بعدها متوجه شدم زمانی ترجمه ،قرارداد ریالی تبدیل به دالری شده است.

صدوررأی دیدارپرسپولیس و النصربازهم به تعویق افتاد
دادگاه عالی ورزش که باشگاه النصر عربستان شکایت خود را درباره پرونده پرسپولیس
به آن ارجاع داده است تاکنون در چند مرحله موعد اعالم نظر و رای خود را درباره این
موضوع به تعویق انداخته است CAS .در آخرین اقدام خود نیز طی نامهای به طرفین
دعوا اعالم کرد با استفاده از ماده  ۵۹قوانین ورزشی و اختیارات خود ،مهلت برای
صدور رای را تا  ۲۸ژانویه  ۲۰۲۲برابر با  ۸بهمن  ۱۴۰۰تمدید کرده است که این تاریخ
بعد از انجام قرعهکشی لیگ قهرمانان  ۲۰۲۲خواهد بود.
پایان دوران حضورقایدی درجمع سرخهای امارات!؟
شباب االهلی اکنون با گذشت  ۱۰هفته از لیگ برتر امارات
با کسب  ۱۷امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد .مهدی
علی مربی ایرانی االصل این تیم نقطه ضعف تیمش را
معرفی کرد .مهدی قائدی مهاجم پوششی و به نوعی
هافبک تهاجمی به شمار میآید .شباب االهلی قصد دارد
در زمستان یک مهاجم خارجی خوب به خدمت بگیرد
تا زوج این بازیکن
شود .البته مباحثی
نیز از احتمال انتقال
قرضی بازیکن ایرانی به
تیمی دیگر و بازگشت
ماشاریپوف ازبک به
تیم اماراتی مطرح شده
است.

پیشنهاد جدید
زنیت برای حفظ
آزمون

باشگاه زنیت سن
پترزبورگ آخرین تالش
های خود را برای حفظ
سردار آزمون ،به این بازیکن ایرانی ارائه کرده است .زنیت
با پیشنهادی  ۴ساله وارد عمل شده و به سردار آزمون تا
پایان ماه ژانویه فرصت داده تا درباره پیشنهاد زنیت پاسخ
دهد .مدیر ورزشی لیون تایید کرد که این باشگاه فرانسوی
به انتقال این مهاجم عالقهمند است .آزمون در این فصل
 ۲۱بازی برای این باشگاه در تمامی رقابتها انجام داده و
 ۱۰گل و  ۴پاس گل به ثمر رسانده است.
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اوزان جدید وزنهبرداری برای المپیک پاریس مشخص شد
فدراسیون بینالمللی وزنهبرداری دسته های در رشته وزنهبرداری برای بازیهای
المپیک  ۲۰۲۴پاریس مشخص کرد .قرار است مسابقات رشته وزنهبرداری در  ۱۰دسته
المپیکی در  ۲بخش زنان و مردان برگزار شود .بنا به اعالم فدراسیون بینالمللی
وزنهبرداری در ورزشکاران این رشته در بازیهای المپیک  ۲۰۲۴پاریس در دسته های
 ۱۰۲ ،۸۹ ،۷۳ ،۶۱و به اضافه  ۱۰۲کیلوگرم به رقابت خواهند پرداخت .در بخش زنان
نیز رقابت در پنج دسته  ۸۱ ،۷۱ ،۵۹ ،۴۹و به اضافه  ۸۱کیلوگرم است.
درحاشیه

با حضور جمعی از مسئولین؛

اولین زمین مینیگلف استان البرزافتتاح شد
ظهر روز چهارشنبه یکم دیماه ،با حضور جمعی از
مسئولین و اصحاب رسانه ،آیین افتتاح اولین زمین
مینی گلف استان البرز (پایگاه قهرمانی مینی گلف
گلشهر) برگزار شد.
در حاشیه این مراسم «دکتر حمید عزیزی» -رئیس
فدراسیون گلف ج.ا.ا -خاطر نشان کرد :مفتخریم که با
حضور در ایران کوچک ،اولین زمین مینی گلف استان
البرز را افتتاح کنیم و حاال به آما ِر قابلتوجه  ۱۰۰۰میدان
در کشور رسیدهایم.
وی افزود :رشته مینی گلف ،رشتهای بسیار جذاب با
آموزشی آسان و سریع است که
میتواند بیش از  ۹۰درصد جامعه را
مور ِد خطاب خود قرار دهد.
رئیس فدراسیون گلف تصریح کرد:
بهعقیده بنده باتوجه شیوع ویروس
کرونا و ضرورت پرداختن
خانوادهها به ورزش
خصوصا در فضای باز و از
یکسو ،نیاز به تحکیم
خانوادهها و از طرفی
تامین تندرستی و
رواندرستی آنها،
رشته مینی گلف
و سایر رشتههای تابعه
میتوانند بخشی از این
موضوعات مهم را در بر
گیرند.

سرپرست فدراسیونکوهنوردی و صعودهای ورزشی معرفی شد
وزیر ورزش و جوانان سرپرست فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی را منصوب کرد.
با اعالم فدراسیون کوهنوردی حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ،طی حکمی« ،امیر
قورچیان» را به عنوان «سرپرست فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی» منصوب کرد.
مراسم معارفه سرپرست فدراسیون با حضور مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها و
معاونان ایشان در محل فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی انجام شد.
لحظه شماریکارلسن برای رویارویی با فیروزجا
مگنوس کارلسن ،قهرمان شطرنج جهان ،در یک پست وبالگی به حامیان مالی شرکت
خود اطمینان داد که در بازیهای آینده خود برابر نماینده نسل جدید بازی خواهد کرد.
منظور کارلسن این بود که قرار است به زودی با علیرضا فیروزجا  ۱۸ساله که در مکان
دوم جهان قرار دارد بازی کند .کارلسن توضیح داد :متوجه شدم که حتی در هنگام
برنده شدن ،نکات منفی از مثبت بیشتر است! من تا به حال مقابل نسلهای گذشته
و سه بازیکن برتر نسل خودم بازی کردهام .اشتیاق باید محرک اصلی باشد.

دکتر عزیزی گفت :باتوجه به معیارهای مهمی چون،
اخالقمحوری و البته قیمتِ ارزان ،از تمامی خانوادهها
درخواست میکنیم حتی برای یکبار هم که شده ،این
رشته جذاب را بهصورت آزمایشی امتحان کنند،
یقینا پس از آن به این رشته عالقهمند خواهند
شد.
وی در پایان اظهار داشت :مجموعهای که در
استان البرز افتتاح شد ،اولین زمین مینی گلف
این استان است که در بخش خصوصی فعالیت
میکند ،باتوجه به شرایط و امکاناتی که در این
مجموعه شاهد هستیم ،با در نظر گرفتن مراحل
احداث و تجهیز ،افتتاح این مجموعه استاندارد
چیزی حدود  ۴۰۰الی  ۵۰۰میلیون تومان هزینه
در بر داشته است.

سنگربان ایرانی لقب قهرمان را ازآن خودکرد
پورتیموننزه به مصاف فامالیسائو رفت ضربات
پنالتیای که توسط پیام نیازمند مهار شده بود تیم
پورتیموننزه را راهی مرحله یک چهارم نهایی این جام
حذفی کرد .بازی در زمان قانونی خود به تساوی یک
بر یک رسید و در نتیجه ضربات پنالتی نهایتا تیم
پورتیموننزه با نتیجه  ۵بر  ۳گوی پیروزی را از حریف
خود ربود .حساب
کاربری این باشگاه با
انتشار عکسهایی از
پیام نیازمند که با مهار
 ۲پنالتی از  ۴پنالتی
دروازه تیمش را نجات
داده وی را قهرمان
نامید.
کسب  ۵مدال
دیگرتوسط
اسکی بازان ایرانی
در پایان سومین روز از
رقابتهای بین المللی
اسکی آلپاین در بخش
مارپیچکوچکحسینساوهشمشکیمجدداموفقبهکسب
عنوان قهرمانی شد .سید مرتضی جعفری دوم شد و محمد
کیادربندسری نیز به عنوان سوم دست پیدا کرد تا همچون
روز گذشته هر سه سکوی رقابتها در بخش مردان به
نمایندگانشایستهکشورمانبرسد.دربخشبانواننیزعاطفه
احمدی پس از ورزشکاری از کشور ترکیه به مقام دومی رسید
و فروغ عباسی نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

ارفاق اتحادیه جهانی کشتی به داوران بین المللی
اتحادیه جهانی کشتی به خاطر شیوع ویروس کرونا و برگزار نشدن تعداد زیادی از رقابتهای کشتی،
تصمیم گرفت که داوران بین المللی همانند سال  ۲۰۲۰تنزل درجه نشوند .محمد مصالیی رئیس
کمیسیون داوران کشتی کشور با تأئید این خبر گفت :اتحادیه جهانی کشتی تمامی داوران بین المللی
کشتی را که نتوانستند در مسابقات شرکت کرده و کنترل شوند ،کنترل شده حساب میشوند و تنزل
درجهای ندارند .در مورد داوران S۱نیز ،اتحادیه جهانی کشتی در پایان ماه ژانویه تصمیم گیری خواهد کرد.
محبوبترین رشته المپیک توکیو مشخص شد
رئیس اتحادیه بینالمللی دو و میدانی اعالم کرد :دوومیدانی محبوب ترین رشته در طول
بازیهای المپیک بوده است .واضح است که ما اکنون ورزش شماره یک در بازی های
توکیو هستیم .من در مورد این صحبت می کنم زیرا اطالعات دقیقی از  IOCداریم که
اخیرا به فدراسیون های بین المللی منتقل شده است .دو و میدانی در توکیو در مجموع
ساعت تماشای برنامه ( ۲.۲میلیون ساعت) ،تعداد مقاالت منتشر شده در رسانهها (۱۰
هزار) و تعداد یادداشتهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی پیشتاز شد.

