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خبر

امام سجاد(ع)« :کشته شدن عادت ما و شهادتکرامت ماست».
دنیای هواداریاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای استان فارس راگرامی میدارد

گزارش

خبر اول

آخرینوضعیترعایتپروتکلهای
بهداشتی در ایران؛

راهبر قطار از لحاظ روحی و جسمی هوشیاری نداشت؛

مدارس در رتبه سوم نقض
پروتکلهایضدکرونا

طبق آخرین اطالعاتی که از سوی وزارت بهداشت تا تاریخ سوم
دی ماه منتشر شده است ،هیچ شهری در کشور در وضعیت
قرمز و نارنجی کرونا نیست ۵۳ ،شهر در وضعیت زرد و ۳۹۵
شهر نیز در وضعیت آبی قرار دارند .همچنین بر اساس اعالم
معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،میزان رعایت پروتکلهای
بهداشتی در کشور در هفته منتهی به یکم دی ماه ( ۱۴۰۰از 24
آذر تا یکم دی ماه) ،بالغ بر  ۴۷.۳۳درصد است.
در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن
عمومی استانهای کشور در بازه زمانی  ۲۴آذر تا یکم دی ماه
 ۵۲.۱۸ ،۱۴۰۰درصد بوده است .در این شاخص بیشترین میزان
رعایت مربوط به فرودگاههای کشور با  ۹۷.۷۸درصد رعایت
است و کمترین میزان رعایت هم مربوط به مراکز ورزشی با
 ۴۴.۸۳درصد است.
میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی استانهای
کشور نیز در این مدت ۴۹.۳۳ ،درصد بوده است که بیشترین
میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به سالن
سینما و تئاتر با  ۹۲.۳۱درصد و کمترین میزان استفاده از
ماسک مربوط به مراکز ورزشی با  ۳۷.۶۳درصد است.
میانگین درصد رعایت پروتکل فاصلهگذاری در اماکن عمومی
استانهای کشور از  ۲۴آذر تا یکم دی ماه  ۴۷.۳۳ ،۱۴۰۰درصد
بوده است که بیشترین میزان رعایت مربوط به استادیومها با
 ۸۳.۳۳درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به مراکز ورزشی
با  ۳۸.۶۷درصد بوده است.
همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی
استانهای کشور از  ۲۴آذر تا یکم دی ماه ۴۷.۸۳ ،درصد
بوده است .در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به
سالنهای سینما و تئاتر با  ۸۸.۴۶درصد و کمترین میزان
رعایت نیز مربوط به مراکز ورزشی با  ۴۱.۳۶درصد رعایت بوده
است.
در عین حال میانگین درصد رعایت پروتکل واکسیناسیون در
اماکن عمومی کشور در فاز اول مدیریت هوشمند کرونا ،از ۲۴
آذر ماه تا یکم دی ماه  ۸۲.۱۲ ،۱۴۰۰درصد بوده است .بیشترین
میزان رعایت پروتکل واکسیناسیون در اماکن عمومی در
ادارات و سازمانها با درصد  ۸۳.۰۶درصد و کمترین میزان
با  ۷۹.۱۵درصد در دفاتر پیشخوان و پلیس  ۱۰+بوده است.
در عین حال طبق اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت،
بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسیها از تاریخ  ۲۴آذر
تا یکم دی ماه  ،۱۴۰۰از تعداد  ۳۵۷۷۸۰۷مراکز تهیه ،توزیع
و عرضه و فروش مواد غذایی ،اماکن عمومی و واحدهای
کارگاهی تحت پوشش ،بالغ بر  ۱۹۹۵۶۸مورد بازرسی انجام
شده است.
همچنین طی این مدت تعداد  ۲۷۸۰۶مرکز از مراکز تهیه،
توزیع ،عرضه و فروش مواد غذایی ،اماکن عمومی و واحدهای
کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شدهاند و
 ۹۹۷مورد از این مراکز نیز پلمب شدهاند.
باید توجه کرد که به ترتیب کارگاهها و صنایع کوچک زیر ۲۵
نفر ،نانواییها و مدارس رتبههای اول تا سوم دریافت اخطار
و معرفی به مراجع قضایی را در میان اماکن عمومی از تاریخ
 ۲۴آذر تا یکم دی ماه ماه به خود اختصاص دادهاند .بعد از
آن رستورانها ،فروشگاههای زنجیرهای ،ادارات و سازمانها،
بانکها ،پیشخوان و پلیس ،۱۰+مراکز ورزشی و تاالرهای
پذیرایی قرار دارند.
چالشهای مهم و پر خطر عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی
در مدارس :متناسب نبودن فضای کالس ها با تعداد دانش
آموزان(پذیرش بیش از حد ظرفیت کالس) ،عدم رعایت فاصله
گذاری مناسب بین دانش آموزان ،عدم رعایت چیدمان صندلی
بر اساس فاصله ،عدم رعایت استفاده از ماسک در بین دانش
آموزان کارکنان مدرسه ،فراهم نبودن شرایط مناسب برای تهویه
وجریان هوا در کالس ها و تجمع والدین در مقابل ورودی و
خروجی مقابل مدارس.

علت حادثه خط  ۵مرتو اعالم شد

سیدمجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار
تهران با حضور در صحن شورا درباره حادثه برخورد دو قطار
مترو توضیحاتی ارائه داد .وی با اشاره به وضعیت خط ۵
مترو تهران گفت :حدود ساعت  ۷:۱۰صبح چهارشنبه هفته
گذشته برخورد دو قطار صورت گرفت و من دقایقی بعد
در محل حضور یافتم که دوستان در حال تخلیه مسافران
از واگن بودند و به دلیل پریدن برخی از مسافران از واگن
تعدادی از آنها دچار مصدومیتهایی مانند پیچ خوردگی
پا شدند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران افزود :سه
قطار در ایستگاه متوقف شده بود و مسافران در پایانه
بودند که بیش از  ۱۵۵دستگاه اتوبوس برای جابهجایی
آنها در نظر گرفته شد.
شفیعی با اشاره به اینکه چیتگر دو خط اصلی و دو
خط جانبی برای قطارهای عادی و اکسپرس دارد گفت:
راهبر قطاری که تقصیر داشته پیش از ورود به ایستگاه
سرعت غیرمجاز داشته و در جلسه دوم کمیسیون سوانح
که شب گذشته برگزار شد ،بسیاری از ما به این نتیجه
رسیدیم که راهبر قطار مقصر  ۴خطا را به صورت همزمان
انجام داده است .البته به صورت  ۱۰۰درصد این تحلیلها
کامل نشده و برای قضاوت قطعی نیاز به زمان بیشتری
است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت:در
دومین جلسهای که دیشب برگزار شد صداها ،ویدئوها

و صحبتهای راهبران به صورت کامل بررسی شد ،ولی
اکنون مشخص است که راهبر یکی از قطارها  ۴خطا را
همزمان انجام داده است یکی سرعت غیرمجاز ،دومی قطع
سیستم  ATPسوم عبور از چراغ قرمز و بی توجهی به

سوزن و چهارم توقف بیجا است.
شفیعی خاطرنشان کرد:به نظر میرسد که راهبر قطار از
لحاظ روحی و جسمی هوشیاری و تمرکز کافی نداشته

علیرغم اینکه این راهبر  ۱۸سال سابقه کار داشته است
و به هر حال غیرحرفهای نبوده البته دو مورد خطا هم در
گذشته داشته است.
وی گفت :در حال حاضر مشکل سیگنالینگ سبب
میشود راهبر بتواند  ATPرا قطع کند و این ضعف
سیستم است و به نوعی عرف شده راهبران این خطا را
انجام دهند و طی سالهای گذشته  ۷مورد قطع ATP
داشتهایم .این مشکل از سیستم کشور مبدأ که از آن
تجهیزات را خریدهایم برطرف شده و برای ما باید این
مشکل برطرف و نواقص رفع شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با
اشاره به ضرورت آموزش راهبران ،رفع ضعف
حفاظت فیزیکی در خط  ،۵بازنگری پروتکلها و
رفع مشکالت فرآیندی در بهرهبرداری مترو گفت:
فرسودگی تجهیزات موضوع بسیار مهمی است
سیستم سیگنالینگ مترو  ۲۰سال است که قدمت
داشته و اکنون حداقل امکانات را هم نداریم و حتی
راهبر قطار زمانی که احساس برخورد دو قطار را میکند
باید به صورت بیسیم خبر دهد و به صورت سیگنالینگ
این مسأله وجود ندارد.
شفیعی با اشاره به اینکه انبار تجهیزات و قطعات که
تحویل داده شده خالی بوده است گفت :مادر حال تجهیز
عاجل و فوری مترو تهران هستیم و انشاءاهلل اقدامات
خوبی در این راستا انجام میگیرد.

آموزش

بهداشت و سالمت

«رئیس مرکز سنجش و پایش آموزش وزارت آموزش و پرورش»؛

فرمی جهشیافته از ویروس کرونا؛

امتحانات«غیرنهایی»مقاطعمتوسطه
«حضوری» است

منتظرویروس جدید باشید:
«دلمیکرون»!

خسرو ساکی درباره روند برگزاری امتحانات
نوبت اول دانشآموزان توضیح داد و گفت:
امتحانات نهایی دانشآموزان پایه دوازدهمی
که در امتحانات خرداد و شهریور قبل
نتوانسته بودند حدنصاب قبولی را در تمام
دروس کسب کنند از دوم دی ماه آغاز شده
است و تا  ۲۷ام ادامه دارد.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تمام حوزههای اجرا ملزم شدهاند پروتکلهای
اجرایی را که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به آموزش و پرورش ابالغ شده است را
رعایت کنند گفت :بازرسانی هر روزه از حوزههای امتحانی بازدید میکنند تا کم و کیف
برگزاری امتحانات و رعایت پروتکلها را چک کنند.
ساکی افزود :در باره امتحانات غیرنهایی نوبت اول برای پایه هفتم تا پایه دوازدهم نیز
امتحانات به صورت حضوری برگزار میشود .برنامه امتحانات توسط مدیر مدرسه تنظیم و
با کمک همکاران مدرسه اجرا میشود .برگزاری این امتحانات تا پایان دی ماه باید انجام
شود .تا این لحظه برنامه آموزشوپرورش برای امتحانات نوبت اول« ،حضوری» است.

کشورهای جهان هنوز با نوعی از کروناویروس
دست و پنجه نرم میکنند ،که گفته میشود
بسیار مسریتر از دلتاست؛ اما اکنون موج
تازهای در ایاالت متحده آمریکا و اروپا بهدلیل
شیوع کرونا آغاز شده که مقصر آن احتما ًال
ترکیبی از دو سویه ویروس کرونا یعنی
«دلتا» و «اومیکرون» باشد .این سویه جدید
«دلمیکرون» نام گرفته است.
اومیکرون یک فرم جهشیافته از ویروس کرونا است که اولین بار ماه گذشته در
آفریقای جنوبی شناسایی شد .این نوع با سرعتی زیاد گسترش مییابد ،اما گفته میشود
عالئم آن ،در زمان حاضر ،خفیفتر از نوع دلتا است ،میزان مرگومیر نیز کمتر است.
مدیر ارشد پزشکی مدرنا هشدار داده است :اگر نوع اومیکرون و دلتا بهطور همزمان فردی
را آلوده کنند ،ابرسویه جدیدی بهنام دلمیکرون ایجاد خواهد شد .دادهها و مقاالتی که
از آفریقای جنوبی در اوایل این همهگیری منتشر شد ،نشان میدهد که افراد ،بهویژه
بیمارانی که دارای نقص سیستم ایمنی هستند ،میتوانند به هر دو گونه ویروس (یعنی
دلتا و اومیکرون) آلوده شوند.

حوادث و انتظامی

«رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر» خبر داد:

بازادشت ۱۱قاچاقچی موادمخدردرجنوبکشور
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر از دستگیری  ۱۱سوداگر
مرگ پس از درگیری و تعقیب و گریز متهمان در
استانهای جنوبی کشور خبر داد.
سردار مجید کریمی رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر
انتظامی جمهوری اسالمی ایران در گفتوگویی اظهار کرد:
طی  ۲۴ساعت گذشته با اشرافیت اطالعاتی و اقدامات
عملیاتی در شرق و جنوب شرق کشور ،همکارانم در درگیری

و عملیات تعقیب و گریز قاچاقچیان موادمخدر موفق به
کشف  ۱۳۳۰کیلوگرم ماده مخدر تریاک و همچنین کشف
 ۱۷۹کیلوگرم ماده مخدر حشیش شدند .موادمخدر مذکور
در استانهای هرمزگان ،سیستان و بلوچستان و کرمان
کشف شدند .به گفته سردار کریمی  ۱۱نفر از قاچاقچیان
موادمخدر دستگیر و  ۸دستگاه خودرو متهمان نیز در
محل توقیف شدند.

اجتماعی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «صغری آقابابایی»
 -شهید مدافع سالمت  -را گرامی می دارد
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بانک ،بیمه و بورس

یادداشت

ِ
حکایت بخش خصوصی و اقتصاد ایران؛

خبر جدید «رییس بانک مرکزی»
درباره فروش ارز؛

ارزش تبدیل انحصار دولیت به بازار رقابیت
هدیف به ِ
سارا نصرتی

اقتصاد آزاد غیردولتی است.
خصوصیسازی در پی آن است که بازار انحصار دولتی را به
بازار رقابتی تبدیل کند که در آن با ایجاد نوآوری و توانمندی
بخش خصوصی ،بهرهوری و کارآرایی اقتصاد افزایش یافته
و در نهایت منجر به رشد اقتصادی در کشور شود .چرا که
تجربه نشان داده ،اقتصاد دولتی فاقد نوآوری و کارآرایی

نویسنده و مترجم

بخش خصوصی موتور محرک رشد اقتصادی و ایجاد
اشتغال محسوب میشود و پایگاهی است که توسعه
اجتماعی ،تحصیل ،بهداشت و تامین اجتماعی به آن
متکی است .هرچه نقش بخش خصوصی در یک کشور
پررنگتر باشد ،پیشرفت آن کشور محسوس تر و نمایانتر
است.
همچنین با فشار آوردن به دولت ،فرآیند اصالحاتِ مثبت
را تسریع میسازند و کارآیی و پایداری نظام بازار را تقویت
میکنند و تخصیص منابع در بازار را بهبود میبخشند.
انتقال از فعالیتهای اقتصادی دولتی و عمومی به بخش
خصوصی به منظور افزایش بهرهوری و رشد تولید ملی
یکی از اهداف خصوصیسازی است .در واقع هدف اصلی
خصوصیسازی تبدیل یک اقتصاد بسته دولتی به یک

است و دولت باید با واگذاری امور تصدیگری به مردم
به نقش اصلی خود یعنی نظارت و سیاستگذاری بپردازد.
بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد به ثبات ،امنیت و
قابلیت پیشبینی برای انجام سرمایهگذاری نیازمند است.
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با وجود نوسانات زیاد در شاخصهای اقتصاد کالن مانند
تورم و نوسانات نرخ ارز و  ...بخش خصوصی نتوانسته از
حداقل اطمینان برای پذیرش مسئولیت در عرصه اقتصاد،
برخوردار شود.
نحوه نادرست اجرای سیاستهای خصوصیسازی در کشور
باعث شده که در زمینه واگذاریها شکستخورده باشیم و
با شبه دولتی شدن اقتصاد روبهرو شویم .اقتصاد شبهدولتی
بسیار زیان بارتر از اقتصاد دولتی است ،چرا که نه زیر با ِر
قواعد بازار آزاد میرود و نه زیر بار قوانین و مقررات بخش
دولتی.
سخن آخر اینکه ،آنچه از فرآیند خصوصیسازی انتظار
میرود؛ اصالح ،استقالل و انعطافپذیری الزم در نظام
مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص
حقیقی و حقوقی است .بنابراین خصوصیسازی هنگامی
میتواند منجر به افزایش کارآیی داخلی بنگاهها و موسسات
دولتی شود که انتقال مالکیت را در پی داشته باشد ،در غیر
اینصورت مهمترین هدف خصوصی سازی ،یعنی افزایش
کارآیی نادیده گرفته شده است .به عبارت دیگر هدف از
خصوصیسازی چیزی جز اصالح ساختار دولت و حذف
انحصار نخواهد بود که اگر جز این باشد نمیتواند منطقی یا
اقتصادی تلقی شود.

خصوصیسازی درپی آن استکه بازارانحصاردولتی را به بازاررقابتی تبدیلکندکه درآن با ایجاد نوآوری
و توانمندی بخش خصوصی ،بهرهوری وکارآرایی اقتصاد افزایش یافته و درنهایت منجربه رشد اقتصادی درکشور
شود .چراکه تجربه نشان داده ،اقتصاد دولتی فاقد نوآوری وکارآرایی است و دولت باید با واگذاری امورتصدیگری به
مردم به نقش اصلی خود یعنی نظارت و سیاستگذاری بپردازد.

سامانه جدید در راه است

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی مجدد
فرآیند پرداخت ارز مسافری گفت :با راهاندازی سامانه تا
دو ماه دیگر پرداخت ارز مسافری و دانشجویی ساماندهی
خواهد شد .علی صالحآبادی در مورد سوء استفاده در
حوزه ارز مسافری و دانشجویی با توجه به اینکه افرادی
پس از خرید بلیت و دریافت ارز اقدام به لغو بلیت
میکنند ،اظهارداشت :ما در حال ساماندهی مجدد نحوه
پرداخت ارز مسافری و دانشجویی هستیم و چند روز
پیش نیز به کانون صرافان نامهای ارسال کردیم و از آنها
خواستیم تا مشکالت را به ما منتقل کنند و انشاءاهلل
در روزهای آینده بخشنامهای در تکمیل بخشنامه قبلی
ابالغ میشود.
وی افزود :در حال حاضر در حال تدوین بخشنامه
جدید هستیم که همانطور که اشاره شد در تکمیل
بخشنامه قبلی خواهد بود و با استفاده از آن جلوی
سوء استفاده از سهمیه ارز مسافری و دانشجویی
گرفته میشود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ظرف دو ماه
سامانه مربوطه راهاندازی میشود گفت :بر این اساس
هر فردی که میخواهد ارز بخرد بدون نیاز به میتواند
غیرحضوری درخواست خود را از طریق سامانه به
صرافیهای بانکی و غیربانکی ارسال کند و خرید خود را
انجام دهد بعد از آن میتواند مراجعه کند و به صورت
فیزیکی ارز خود را دریافت کند .همچنین در حال بررسی
هستیم تا ارز را به حساب فرد واریز کنیم تا خریدار
بتواند در هر نقطهای از کشور از شعب بانکی ،ارز خود
را تحویل بگیرد.

راه و مسکن

جامعه

عمران و اشتغال

«معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی»:

«مدیرعاملشرکتشهرفرودگاهیامامخمینی(ره)»:

ممنوعیت سفر به ترکیه؛

کدام مسافران
دیپورتمیشوند؟

مسافران چهارکشوراروپایی
ممنوع الورود شدند

میزان اقساط تسهیالت نهضت
ملی مسکن مشخص شد
محمود محمودزاده درباره آخرین جزئیات اقساط تسهیالت  ۴۵۰میلیون تومانی
نهضت ملی مسکن برای کالن شهر تهران گفت :میزان اقساط این تسهیالت
به هیچ عنوان ۷یا  ۵میلیون تومان نیست و با توجه به آنکه نیمی از اقساط
این تسهیالت را دولت پرداخت میکند؛ بنابراین میزان اقساط آن به نیمی از
این مبلغ یعنی حدود  ۳میلیون و  ۵۰۰هزار تومان تا  ۴میلیون تومان میرسد.
محمود زاده با بیان اینکه مجموع دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی این
تسهیالت حداکثر ۲۰سال و حداکثر سه سال مشارکت مدنی تعیین میشود ،گفت :با
توجه به طوالنی شدن دوران بازپرداخت و افزایش سود متعلقه در صورت درخواست
متقاضی تقسیط تسهیالت مزبور در دورههای زمانی کوتاهتر ( ۱۵ ،۱۲ ،۱۰ ،۸ساله)
امکانپذیر است .شروع اقساط تسهیالت نهضت ملی مسکن بعد از ساخت مسکن
شروع میشود و به طور معمول زمان پرداخت این اقساط حدود دو تا سه سال بعد از
دریافت تسهیالت است .محمود زاده گفت :سود این تسهیالت ،معادل سود مصوب
شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد است که در زمان حاضر سود مصوب این
شورا  ۱۸درصد است .معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه
در طرح نهضت ملی مسکن دولت با اتکا به منابع صندوق ملی مسکن بخشی از
سود تسهیالت خانوارها را پرداخت میکند ،ادامه داد :به هیچ عنوان قرار نیست همه
خانوارها بر مبنای سود ۱۸درصد ،اقساط نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند.

مدیرعامل یک شرکت شهر فرودگاهی اعالم کرد که در صورت مشاهده مورد مشکوک
به کرونا ،اگر مسافر غیر ایرانی باشد ،باید تست کرونا بدهد .کربالیی مدیرعامل شرکت
شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت :فرودگاه امام خمینی به دلیل حساسیت باالیی
که دارد ،همواره ملزم به رعایت کامل دستور العملهای بهداشتی است .همچنین به
صورت جدی هم این مسئله را رعایت کرده است .او ادامه داد :از زمانی که دستور العمل
شیوع ویروس ُامیکرون به ما ابالغ شده به صورت خیلی جدی تمامی ورودیهای
مسافران از کشورهای مختلف را کنترل میکنیم و به صورت مضاعف تمامی کنترلها
را انجام میدهیم .مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) گفت :به صورت مستمر و سرزده
مسئوالن وزارت بهداشت به فرودگاه امام مراجعه میکنند و در صورت لزوم دستوراتی را
میدهند که در این شرایط به سرعت این دستورات را انجام میدهیم .کربالیی ادامه داد:
طبق دستورالعملی که وزارت بهداشت به ما ارائه کرده ،تمامی مسافران باید در هنگام
ورود به ایران دارای تست منفی کرونا و همچنین کارت واکسن برای دو دوز واکسن
باشند .او گفت :در صورت مشاهده مورد خاص ،اگر مسافر غیر ایرانی و مشکوک باشد،
تست کرونا از فرد گرفته میشود و در صورت مثبت بودن تست مسافر دیپورت میشود.
همچنین اگر تبعه ایرانی باشد به وزارت بهداشت معرفی میشود و بیمار سریعا توسط
ماموران بهداشت به قرنطینه میرود .در صورتی که مهمان خارجی و برای سازمان
خاصی باشد با هماهنگی و تشکیالتی که انجام میشود ،به قرنطینه هدایت میشود.

مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای از
ممنوعیت سفر به ترکیه تا اطالع ثانوی خبر داد و گفت :بر اساس آخرین پروتکلهای
ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا مسافران غیر ایرانی از چهار کشور اروپایی
انگلیس ،فرانسه ،دانمارک و نروژ نمیتوانند وارد ایران شوند و برای ایرانیها هم
پروتکلهای خاصی پیشبینی شده است .جواد هدایتی اظهار کرد :بر اساس آخرین
پروتکلهای ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیته امنیتی و اجتماعی
این ستاد ،با توجه به نگرانی به وجود آمده درباره شناسایی سویه جدید ویروس کرونا
و وضعیت شیوع آن در کشورهای دیگر محدودیتهای جدیدی در نظر گرفته شده
است .وی افزود :از نکات مهم ابالغیه جدید که  ۲۸آذر ماه اعالم شد ،این است که تا
اطالع ثانوی اتباع خارجی از کشورهای انگلیس ،فرانسه ،دانمارک و نروژ نمیتوانند
وارد ایران شوند چرا که در این کشورها سویه جدید ویروس کرونا بیشترین میزان
ابتالء و درگیری را ایجاد کرده است .همچنین ایرانیهایی که از این مقاصد قصد ورود
به کشور را داشته باشند ضمن داشتن کارت واکسن (یعنی دریافت هر دو دز واکسن)
باید تست منفی  PCRرا با مدت زمان  ۴۸تا  ۷۲ساعت ارائه دهند .هدایتی با بیان
اینکهکشورهایممنوعهآفریقاییهمچناندارایممنوعیتومحدودیتهایاعالم
شده در ابالغیههای گذشته هستند ،گفت :از سوی دیگر برای اتباع ایرانی مرزهای
زمینی برای سفرهای گردشگری به ترکیه بسته و سفر به این کشور ممنوع شد.
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نقش ویتامین Dبر شدت بیماری و مرگومیر کووید۱۹؛ مصرف خودسرانه ممنوع!
عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعالم کرد :در مطالعهی پژوهشگران دربارهی
تاثیر کمبود ویتامین  Dبر شدت بیماری کووید ۱۹-عنوان شده افرادی که پیش از ابتال به کرونا ،دچار کمبود این
ویتامین بودند ،شدت بیماری و مرگ و میر بیشتری داشتند ،در دوران همهگیری کووید ،برخی افراد به خاطر
پیشگیری به صورت خودسرانه ویتامین  Dمصرف کردند و دچار مسمویت شدند.

روزنامه

دوشنبه  6دی  -1400شماره 918

البرز

استان ها

لرستان

«رئیس پلیس آگاهی استان البرز» خبر داد:

آقا عبداهلل! یا ببر یا برو؛

سرهنگ محمد نادربیگی گفت :در پی وقوع چندین فقره سرقت
منزل در نقاط مختلف شهر کرج توسط سه فرد جوان ،شناسایی
و دستگیری متهمان در دستورکار پایگاه دوم پلیس آگاهی قرار
گرفت .بررسیهای اولیه حاکی از این بود که سارقان در یک
گروه سه نفره ابتدا خانههای خالی از سکنه را در مناطق کم تردد
شناسایی کرده و در یک فرصت کوتاه با تخریب قفل وارد منازل
می شوند و اقدام به سرقت لوازم با ارزش می کنند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز اظهار کرد :پس از بررسی
های میدانی ،کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی ردپای یکی
از سارقان سابقه دارکه دارای سوابق متعدد سرقت در استان
های مختلف است را شناسایی و با یافتن مخفیگاه او در یکی
از استان های همجوار ،در عملیاتی غافلگیرانه وی و دو نفر
از اعضای خانواده اش را که در سرقت ها همدست او بودند
دستگیرکردند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه سردسته این باند سرقت با قرار
وثیقه از زندان آزاد شده و مجددا اقدام به تشکیل باند سرقت
کرده ،اظهار کرد :در تحقیقات مشترک کارآگاهان پایگاه دوم و
اداره عملیات ویژه استان ،متهمان به  ۲۵فقره سرقت منزل در
نقاط مختلف شهر کرج اعتراف کردند.
سرهنگ نادربیگی با اشاره به شناسایی همه مالباختگان پرونده
و بازسازی صحنه های سرقت ،گفت :سارقان دستگیر شده پس
از تکمیل پرونده با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

قبال
امتیاز رسانده تا عمال با این تغییر ،با دستِ خود در ِ
تیم شهرمان اقدام به خودزنی کرده باشیم.
نکتهای که در بازیهای خیبر مشاهده میشود؛ این
است که تیم تحت هدایت آقا عبداهلل! هیچ طرح و
برنامهای برای بازی ندارد و معلوم نیست جناب ویسی
در تمرینات به چه نکاتی میپردازند که نمایشهای تیم
فقدان تاکتیکی محض است و هیچ رنگ و بویی
در
ِ
از یک تیم مدعی از تیمِ تحت صدراتِ جنابشان دیده
نمیشود.
تنها کافی است دیدار دو تیم
خیبر و شهرداری را مشاهده
کنید ،در کل چند موقعیت
ایجاد شد؟ آیا اصال موقعیتی
فراهم شد که ما ندیدیم؟ شاید
دیدن موقعیتهای تیمِ
گواردیوالی وطنی چشم
بصیرت میخواهد که
ما نداریم!
شهرداری همدان با
همان اسکلت تیم
دسته دومی خود
در برابر خیبر دسته
دومی دو سال قبل و
ِ
به مراتب ضعیفتر در
همدان شکست خورد اما
اکنون همان تیم با همان
کیفیت مذکور ،در مقابل
خیبری که به حق در حد

لطفا ما را «جیگــــر» فرض نکنید!

دستگیری اعضای باند خانوادگی
سرقت از منزل در کرج

فرشید گلهداری
نویسنده و خبرنگار

هفته یازدهم رقابتهای لیگ دسته اول ایران ،روز شنبه
با دیدار دو تیمِ شهرداری همدان و خیبر خرم آباد با
نتیجه تساوی به پایان رسید ،تا فاصله نماینده پرهزینه و
پرادعای فوتبال لرستان با صدر جدول ردهبندی به شش
امتیاز برسد.
چند هفته پیش ،پس از برکناری محسن عاشوری و
فاصله  ۳امتیازی تیم تحت هدایتِ این سرمربی با صدر
دلیل تغییر غیرمعقول کادرفنی
جدول ،مدیرعامل محترمِ ،
را عدم فرصتسوزی و از دست نرفتن موقعیتها و
امتیازهای موجود در همین ابتدای فصل اعالم کردند،
امری که با توجه به نتایج کادرفنی وقت ،به هیچوجه
توجیهپذیر نبود.
پروژه رفتن عاشوری تحت فشار عدهای صورت گرفت
جناب عبداهلل ویسی که خود ،سال قبل هم به شکل
و ِ
عجیب و غریبی تیم را به بهانه فعالیت در لیگ برتر رها
کرده بود ،دوباره خرم آباد را به عنوان شهر خوش آب
و هوا انتخاب و راهی این شهر شد .وی که به قصد
جلوگیری از فرصتسوزی و بهبود شرایط به خیبر آمده
بود ،حاال تنها پس از چند هفته نشان داد که مالک خیبر
در مورد وی اشتباه کرده و فاصله تیم را با صدر به شش

یک تیم لیگ برتری از نیروی انسانی بهرهمند است،
براحتی نتیجه میگیرد و تنی چند از ستارههایی که نام
هرکدامشان را یک تریلی هم نمیکشد ،همچنان با اسم
و اعتبار خیبر بدون هیچ تعصبی بازی میکنند و اعتبار
فوتبال لرستان را زیر سوال میبرند.
درحال حاضر نمیتوانیم استراتژی بعدی مدیران خیبر را
پیشبینی کنیم ،یا به عبارت واضحتر این شگفتانههای
مدیریت در تصمیمگیریهای خلقالساعه برای همه
غیرقابل باور است! اما اکنون ماندهایم با ادامه این روند
دیگر قرار است چه اتفاقی بیافتد .هر چند به عقیده
نگارنده ،ویسی جز وعده و وعیدهای خیالی کاری در
خیبر انجام نمیدهد و آیندهای نمیتوان برای شخص
ویسی در خرمآباد متصور بود.
در پایان جا دارد بگوییم؛ جناب ویسی
خواهشا ما را «جیگر» فرض نکنید،
صبر هواداران و پیشکسوتان هم
حدی دارد ،شاید به نوعی
توفیق اجباری نصیب
شما شده است و چند
بازی آسان را پیشرو
دارید ،اما بهتر است هر
چه زودتر به شرایط مد نظر
فوتبال لرستان برسید ،چرا
که این فوتبال خوشاستقبال
و بدبدرقه است؛ گرچه باتوجه
به کارنامه کاریتان ،چندان در مور ِد
استقبال خوشی هم در
شخص شما،
ِ
لرستان ندیدیم.

گیالن

فارس

ماندران

ش روابط تجاری بین روسیه و ایران؛
گستر 

باران نداریم اما مدیریت فراموش نشود؛

واکسن فایزر مسافر ایرانی را نجات نداد؛

حجم مبادالت اقتصادی ۸۷درصد
رشد پیداکرد
لوان جاگاریان در دیدار با استاندار گیالنضمن ابراز امیدواری برای افزایش مناسبات
گیالن با روسیه در دوره جدید اظهار داشت :حجم مبادالت اقتصادی ایران و روسیه
در سال  2021حدود  3میلیارد و  600میلیون دالر بود .سفیر فدراسیون روسیه در تهران
با بیان اینکه این میزان در مقایسه با سال گذشته  87درصد رشد داشته که در شرایط
کرونایی ،دستاوردی قابل توجه است افزود :سیاستگزاران و برنامهریزان دولتی روسیه
برای ارتقای بیش از پیش سطح مناسبات دو کشور آماده هستند .جاگاریان با تأکید
ش مناسبات بین روسیه و جمهوری اسالمی ایران و فراهم آوردن
بر اهمیت گستر 
زمینههای این گسترش روابط تصریح کرد :برای اجرای این سیاستگذاریها باید زمینه
تعامل تجار دو کشور جمهوری اسالمی ایران و روسیه را بیش از پیش فراهم کنیم.
استاندار گیالن نیز در این نشست با ابراز خرسندی از حضور این مقام دیپلماتیک در
رشت ،گفت :نگاه مقام معظم رهبری و آیتاهلل رئیسی گسترش ارتباطات سیاسی،
فرهنگی و اقتصادی با همه کشورها بهویژه کشورهای همسایه و منطقه است و فضای
جدیدی از توسعه همکاریها شکل گرفته است .اسداهلل عباسی با اشاره به گردهمایی
روسای نمایندگیهای ایران در کشورهای همسایه و حضور استانداران مرزی کشور که
آذرماه امسال برگزار شد افزود :تسهیل روابط بینالمللی یکی از محورهای مورد بحث و
مهم در گردهمایی نمایندگیهای ایران در کشورهای همسایه بود.

کاهش ذخایر
سدهای استان فارس

استان فارس سالها است که درگیر پدیده خشکسالی است و این موضوع همواره
مشکالت بسیاری را برای مردم این استان به ویژه کشاورزان ایجاد کرده است.
هر چند در یکی دو سال اخیر بارش باران در این استان قابل توجه بوده به گونهای
که گاه منجر به بروز سیل و سیالب شد ،اما سال  ۱۴۰۰و زمستان سال گذشته بارش
باران در استان به شدت کاهش داشته است .این شدت کاهش به گونهای بوده که
مسئوالن استان فارس آن را در  ۵۰سال اخیر بیسابقه دانسته و خواهان مدیریت بهتر
مصرف شدند .براساس آمار اعالم شده از سوی هواشناسی استان فارس تا صبح  ۴دی
ماه میانگین بارندگی استان در سال زراعی  ۱۵.۴میلیمتر بوده در حالی که در سال
گذشته در همین زمان میانگین بارندگی  ۱۰۱.۷میلیمتر بوده که  ۸۵درصد کاهش
را نشان میدهد .میانگین بلندمدت بارندگی سال سال زراعی جاری استان نیز ۸۳
میلیمتر گزارش شده است .بر اساس همین آمار درصد تغییرات بارندگی سال جاری
نسبت به میانگین بارندگی سال زراعی گذشته  ۸۵درصد کاهش و درصد تغییرات
بارندگی امسال نسبت به میانگین بلندمدت نیز  ۸۱درصد کاهش را نشان میدهد.
کاهش بارندگیها در سال آبی جاری بر ذخیره سدها به عنوان اصلیترین منابع آب
استان نیز تاثیر گذاشته است .براساس آمار دریافت شده از آب منطقهای استان فارس
تا صبح امروز ذخیره سدهای استان به قرار زیر است.

ُامیکرونچگونه
به مازندران رسید؟

دکترعمادیسرپرستدانشگاهعلو مپزشکیبابلگفت:نخستینبیمارمبتالبه ُامیکرون
در بابل  ۳۵ساله دارد و از اوایل هفته گذشته از مبدا یکی از کشورهای اروپایی با پی سی
آر منفی وارد کشور شد .بعد از ورود به کشور عالئمی روز دوشنبه در وی ایجاد و چون
بیمار فرد آگاهی بود تست رپید از خود انجام داده که پاسخ آن مثبت بود.
دکتر عمادی گفت:این بیمار روز سه شنبه به متخصص عفونی در بابل مراجعه میکند
و خوشبختانه پزشک بعد از مشاهده عالئم مشکوک به ُامیکرون تست پی سی آر را
انجام میدهد که پاسخ آن هم مثبت بود .برای اطمینان نمونههایی از بیمار تهیه و برای
انستیتو پاستور در روز پنجشنبه ارسال میشود که در ساعت ۱۶روز شنبه انستیتو پاستور
پاسخ سویه امیکرون را برای این بیمار مثبت اعالم کرد .دکتر عمادی با بیان اینکه بیمار
واکسندریافتکردهبود،گفت:خوشبختانهبیماردرشرایطنسبتاخوبیاست.همهافراد
خانواده وی از فرودگاه تا محل اقامت تحت مراقبتهای بالینی و آزمایشگاهی میباشند
تا چنانچه هر کدا از این افراد مشکوک یا مبتال به امیکرون هستند آنها هم تحت نظر
و پیگیری باشند .او گفت  :بیمار بابلی مبتال به امیکرون اعالم کرده است دو دز واکسن
فایزر را در کشور اروپایی دریافت کرده که نوبت تزریق دز دوم واکسن فایزر  ۴ماه قبل
بوده است .از این فرد به صورت پیامکی خواسته شد برای تزریق دز سوم واکسن کرونا
مراجعه کند ،ولی او موفق به تزریق دز سوم واکسن نشد.

فرهنگی

احتماال ویروسی که میان کودکان مشهدی شیوع پیدا کرده ،امیکرون است!
در حال حاضر شهر مشهد درگیر بیماری ویروسی شدیدی است که عالئمی بین عالئم آنفلوآنزا و سرماخوردگی دارد.
شیوع این ویروس بسیار باالست و عالئم آن بین کودکان شدیدتر و در بزرگساالن خفیفتر است ،همچنین معاون
وزیر بهداشت در اینخصوص گفت :بهتر است حداقل حضور دانشآموزان در مدارس اختیاری شود تا تکلیف
این موج مشخص گردد چراکه طبق گفته اکثر کودکانی که به ما مراجعه میکنند ،آنان در مدرسه مبتال شدهاند.
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گزارش

گردشگری

«فصل قاصدک» منتخب جشنواره
بینالمللیفیلمجیپورشد

با لغو ممنوعیت سفر هوایی گردشگران؛

مرز زمیین و دریایی ایران به روی گردشگران خارجی بسته شد

وزارت کشور در دستورالعملی که پیرو مصوبه ستاد ملی
کرونا از شنبه چهارم دی ماه  ۱۴۰۰به اجرا گذاشته است،
ورود مستقیم و غیرمستقیم مسافر از هشت کشور آفریقایی
از جمله بوتسوانا ،نامیبیا ،اسواتینی ،لسوتو ،زیمبابوه،
ماالوی و آفریقای جنوبی و چهار کشور اروپایی انگلیس،
فرانسه ،نروژ و دانمارک را به مدت  ۱۵روز ممنوع کرد .در
بند سوم این دستورالعمل ،ورود اتباع خارجی (غیر از ۱۲
کشور نامبرده) که دارنده پروانه اقامت معتبر جمهوری
اسالمی ،روادید تحصیلی ،روادید ورود (شامل بازرگانان و
تجار) ،روادید با حق کار ،روادید درمانی (گردشگری سالمت)،
روادید سرمایهگذاری و دارندگان ُمهر خروج و مراجعت از
پلیس مهاجرت و گذرنامه هستند ،از طریق مرزهای زمینی،
هوایی و دریایی از روز شنبه چهارم دیماه  ۱۴۰۰مجاز اعالم
شد ،اما توقف دوباره صدور ویزای گردشگری و ممنوعیت
ورود گردشگران خارجی به کشور براساس این مصوبه ،با
واکنشهای اعتراضی مواجه شد.
در نتیجه این اعتراضها و رایزنی ضرغامی ،وزیر میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی با ستاد ملی مدیریت

کرونا و وزارت کشور ،این مصوبه و دستورالعمل مربوط
شدن
به آن اصالح شد و معاون گردشگری نیز از برداشته ِ
ممنوعیت ورود گردشگران خارجی صرفا از مرزهای هوایی
مطابق با رأی جلسه شنبه چهارم دیماه ستاد ملی کرونا خبر
داد و تاکید کرد :ممنوعیت ورود مستقیم و غیرمستقیم از ۱۲

کشور مصرح در بندهای اول و دوم دستورالعمل وزارت کشور
و مصوبه ستاد ملی کرونا ،به مدت  ۱۵روز همچنان برقرار
است .علیاصغر شالبافیان همچنین گفت :مرزهای زمینی
و دریایی طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا به مدت
 ۱۵روز به روی گردشگران بسته است .دستورالعمل وزارت
کشور ابالغی  ۳۰آذرماه ،خروج اتباع خارجی حاضر در کشور
از مرزهای زمینی را نیز بدون مانع اعالم کرده است.
اتباع و مسافران مجاز به ورود نیز باید گواهی دو ُدز واکسن
کووید و گواهی منفی تست  PCRرا در فاصله  ۴۸تا ۷۲
ساعت مانده به ورود ،ارائه دهند .از مسافران در مبادی
ورودی مرزهای هوایی با دریافت هزینه ،دوباره تست PCR
گرفته میشود .افرادی که نتیجه تست آنها مثبت شود باید
قرنطینه خانگی شوند و شبکههای بهداشت شهری مسؤول
نظارت بر مقررات قرنطینه خواهند بود .همچنین ،بنا بر اعالم
گمرک مطابق این مصوبه ،مرزهای زمینی به مدت  ۱۵روز به
روی کشورهای همسایه بسته شده است .این مقررات برای
جلوگیری از شیوع بیشتر ُ«امیکرون» در ایران تعیین شده و
طبق مصوبه ستاد ملی کرونا به مدت  ۱۵روز اجرا میشود.

سینما و تئاتر

مستند بلند «زنانگی» به جشنواره بینالمللیکلکته راه یافت
مستند «زنانگی» به کارگردانی محسن استادعلی و
تهیهکنندگیعلیرضاعلویان،بهجشنوارهبینالمللیکلکتهراه
یافت .جشنواره کلکته در سال  ۱۹۹۵تأسیس شد و به عنوان
قدیمیترین و معتبرترین جشنواره فیلم در هند محسوب
میشود .این مستند پیش از این در ماه نوامبر گذشته در
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هفتاد و پنجمین دوره جشنواره بین المللی سالرنو در ایتالیا
به نمایش درآمد .زنانگی پیش از این برنده تندیس شایستگی
و دیپلم بهترین فیلم مستند از جشن بزرگ سینمای ایران و
لوح تقدیر و جایزه بهترین مستند بلند از جشنواره مستند
سینما حقیقت شده بود .این فیلم در بخش رقابتی بیست

و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کلکته که از  ۱۷تا
۲۴دی در شهر کلکته هند برگزار میشود ،به نمایش در میآید.
شرکت  Raft Filmsپخش جهانی زنانگی را برعهده دارد .از
دیگر عوامل این فیلم میتوان به فیلمبردار :فرهاد طالبی نژاد،
تدوین :بابک حیدری ،موسیقی :ستار اورکی ،صدابردار :علی
علوی ،مدیرتولید :سلیم قاسمی ،مجری طرح :نسرین عبدی،
عکاس:محمودحسینیاست.

فیلم سینمایی «فصل قاصدک» ساخته مریم پیربند در
بخش رقابتی جشنواره بینالمللی فیلم جیپور به نمایش
در میآید .جشنواره جیپور از تاریخ هفتم تا یازدهم ژانویه
سال جاری در جیپور ،راجستان کشور هند برگزار میشود.
این جشنواره از بزرگترین جشنوارههای منطقه و از معتبرترین
جشنوارههای جهان است .جیپور عنوان نخستین جشنواره
جهانی که از صد کشور جهان فیلم دریافت کرده است را
در کارنامه خود دارد .فیلم سینمایی «فصل قاصدک» که در
بخش رقابتی این جشنواره حضور دارد ،روز هشتم ژانویه
(اولین روز نمایش فیلمها در این جشنواره) و در ساعت
 ۳:۳۰بعدازظهر در سالن  INOX Cinema Hallبه نمایش در
خواهد آمد .امسال برای نخستین مرتبه ،مراسم اهدای
جوایز در روز افتتاحیه این جشنواره یعنی هفتم ژانویه در
 Maharana Pratap Auditoriumبرگزار میشود« .فصل
قاصدک» به نویسندگی و کارگردانی مریم پیربند با حضور
بازیگران و عواملی از کشورھای ایران ،ایتالیا ،یونان ،مصر،
اکراین ،آمریکا و آفریقا ،در لسآنجلس فیلمبرداری و توسط
علیرضا پیربند در ایران تدوین شده است« .فصل قاصدک»
داستان یک خانواده مهاجر ایرانی است که با فرار دخترشان
از مراسم عروسی ،با مشکالت متعددی روبرو میشوند .از
نکات قابل توجه این فیلم حضور رودی یانگ بالد ،بازیگر
فیلم آپوکالیپتو اثر مل گیبسون ،مقابل گوھر خیراندیش و
سعید بدریا ستاره سینمای مصر است.

سینمای جهان

«اسپایدرمن»فاتحگیشههای
 ۲۰۲۱شد

تا پایان شنبه فیلم «اسپایدرمن :راهی به خانه نیست» محصول سونی و مارول توانست
به نخستین فیلم دوران پاندمی تبدیل شود که از مرز یک میلیارد دالر فروش در باکس
ً
مخصوصا با توجه به اینکه
آفیس جهانی عبور میکند .این دستاورد قابل توجهی است،
این فیلم کمی بیش از یک هفته پیش و در زمانی اکران شد که اخبار گسترش سریع
سویه اومیکرون در سراسر جهان نگرانیهای جدیدی ایجاد کرده است.
این فیلم پس از  ۱۱روز توانست از مرز یک میلیارد دالر فروش عبور کند و به این ترتیب
به صورت مشترک با «انتقامجویان :جنگ ابدیت» تبدیل به دومین فیلم پرفروش تاریخ
از نظر سرعت رسیدن به این رقم شد .فیلم اول «انتقامجویان :پایان بازی» است که
در پنج روز از یک میلیارد دالر فروش گذشته بود .این فیلم همچنین از «برند دریاچه
چیانگجین» ساخت چین که بیش از  ۹۰۰میلیون دالر فروخته بود هم عبور کرد و
عنوان قهرمان باکس آفیس سال جهانی  ۲۰۲۱را به خود اختصاص داد.
به این ترتیب «اسپایدرمن :راهی به خانه نیست» برای دومین هفته در صدر باکس
آفیس آمریکای شمالی قرار گرفت و تخمین زده میشود در  ۱۰روز نخست اکران خود در
مجموع در آمریکا  ۴۷۸میلیون دالر فروخته باشد .این بیش از  ۲برابر رقم فروش فیلم
ابرقهرمانی پرفروش قبلی مارول یعنی «شانگچی و افسانه ده حلقه» است که ۲۲۴
میلیون دالر در گیشههای داخلی بلیت فروخت.

علیعباسی
سودای «کن» دارد
علی عباسی بعد از موفقیت فیلم «مرز» با جدیدترین ساخته اش به فکر حضور در
جشنواره «کن» است .جوردن ریمی منتقد آمریکایی در جدیدترین پیش بینی خود
از سینماگرهای که شانس حضور در جشنواره «کن»  ۲۰۲۲دارند ،از علی عباسی
فیلمساز ایرانی-سوئدی سینمای جهان با فیلم جدیدش با عنوان «عنکبوت مقدس»
نام برد .به گفته این منتقد ،علی عباسی که در سال  ۲۰۱۸با فیلم «مرز» در بخش
نوعی نگاه جشنواره «کن» تحسین منتقدان را برانگیخت و جایزه اصلی آن بخش را
نیز از آن خود کرد ،احتماال اولین فستیوالی که فیلم بعدی اش را به آنجا بفرستد،
جشنواره «کن» خواهد بود.
ریمی با این حال می نویسد حضور عباسی در جشنواره «کن»  ۲۰۲۲به کیفیت
«عنکبوت مقدس» بستگی دارد و ممکن است با وجود ستایش فیلم قبلی این
کارگردان در فستیوال «کن» تضمینی وجود ندارد که دومین کار عباسی از سوی
«کن» پذیرفته شد.
جوردن ریمی مثالی هم از سینماگرهایی می آورد که با وجود موفقیت اولیه در
فستیوال کن ،همراهی آنها با این فستیوال میسر نشد مانند الزلو نمش که با فیلم
«پسر شائول» در فستیوال کن موفق ظاهر شد اما اثر بعدی اش با نام «غروب» از
سوی فستیوال «کن» رد شد.

بهترین بتمن تاریخ را می سازیم
و برتو غلبه میکنیم!

«کریستفر نوالن» در سال ۲۰۰۵با «بتمن آغاز میکند» ( )Batman Beginsانتظارات را از
ژانر ابرقهرمانی باال برد و نسخهای بزرگساالنهتر و جدیتر از شخصیت «بتمن» ارائه کرد.
«شوالیه تاریکی» ( )The Dark Knightاو در سال  ۲۰۰۸نیز به یک پدیده فرهنگی و اثر
مثالزدنی ژانر تبدیل شد .به همین دالیل ،بازسازی «بتمن» در سینما امری خطیر است
و زیر سایه آن سهگانه .اما «مت ریوز» نویسنده و کارگردان «بتمن» ( )The Batmanو
«دیلن کالرک» تهیهکننده این چالش را پذیرفتهاند.
کالرک بهتازگی در مصاحبه با مجله «امپایر» فاش کرده است که برای نوالن خط و نشان
ً
مستقیما به نوالن گفتم« :ببین ،سعی داریم بهترین «بتمن»
کشیده است« :این را
تاریخ را بسازیم ،و سعی میکنیم بر تو غلبه کنیم »».او اضافه میکند که ریوز تأکید
داشته فیلمش ارتباطی با «دنیای گسترده دیسی» ( )DCEUنداشته باشد« :برادران وارنر
یک دنیای سینمایی دارد که با روشهای مختلفی از شخصیت استفاده میکند .ما در
آن مشارکتی نداریم .مت [ریوز] عالقهمند است که این شخصیت را عمیقترین سطح
احساسات بکشاند و بنیانش را بلرزاند».
«رابرت پتینسون» بازیگر نقش «بروس وین» در فیلم ریوز در این مصاحبه میگوید
«نقشهای» برای آینده این نسخه از شخصیت ساخته است« :نوعی نقشه برای رشد روان
بروس در دو فیلم دیگر ساختهام .خیلی دوست دارم انجامش دهم».
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زنیت به دنبال بهم زدن توافق آزمون با لیون!
از روز شنبه زمزمه های تحرک باشگاه متمول نیوکاسل انگلیس به ریاست آل سعود برای جذب سردار آزمون
ستاره ایرانی زنیت شنیده می شود .در جدیدترین خبر سایت «اسپورت دیلی» روسیه اعالم کرد باشگاه زنیت با
وجود توافق نهایی سردار آزمون با باشگاه لیون اما نمی خواهد این بازیکن ایرانی اش را با قیمت پایین از دست
بدهد .پیشنهاد لیون برای خرید  6ماه قرارداد باقی مانده اش  3میلیون یورو است.

سوژه

«معاون وزیر ورزش و جوانان» مطرح کرد:

ماموریت فدراسیون کارگری اوقات
فراغت و شادابی کارگران است
معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در
نشست هیئتها و انجمنهای ورزش کارگری با تاکید
بر ماموریت سالمت محوری فدراسیونهای صنفی گفت:
ماموریت فدراسیون کارگری بر محور ایجاد شور و نشاط در بین
کارگران به وجود آمده است و امروز این سوال مطرح است ،که
برای  14میلیون کارگر چه هدفی را تبیین کردهایم.
سینا کلهر با طرح سوالی گفت :رییس فدراسیون گفتند که
 14میلیون کارگر داریم و چندی پیش نیز رییس فدراسیون
دانش آموزی در همین سالن از تحت پوشش قرار دادن 15
میلیون دانش آموز گفتند و حقیقتا اگر همین دو فدراسیون
ماموریت ذاتی خود را درست انجام دهند 50 ،درصد جامعه ما
ورزش خواهند کرد و تندرست و سالمت خواهند بود اما آیا
واقعا چنین است؟!
کلهر اضافه کرد :ما آنطور که باید و شاید قدر کارگران را
ندانستیم و نمیدانیم .درود و خدا قوت می گوییم به کارگرانی
که در شرایط سخت کار می کنند اما دیده نمی شوند ،ولی
حیات کشور ما به وجود کارگران است.
وی با بیان اینکه هدفش از طرح موضوع ،انتقاد نیست گفت:
جای این سوال است که ببینیم از ورزش کارگری دنبال چه
اهدافی هستیم .اگر هدف قهرمانی است که تکلیف را روشن
کنیم و به آن سمت برویم که در اینجا باز باید پرسید که
فدراسیونهای ورزشی در این بین چه کارهاند .فدراسیونها
وظیفه وکارشان قهرمانی است و هر فردی که دنبال قهرمانی
باشد به رشتههای تخصصی میرود در حالیکه هدف از تاسیس
فدراسیونهای صنفی و برشی که در ورزش زدهایم به سمت
اقشار مختلف ،توجه به فراغت و سالمت و شادابی اقشار از
جمله کارگران بوده است .البته فعالیتهایی که فدراسیون
داشته را ستایش میکنیم ،اما آیا با این ساختار متدوال
و موازی که بین فدراسیونهای قشری با فدراسیونهای
تخصصی ایجاد کردهایم هدفمان محقق شده است .سوال
میکنم ،هدف ما از ورزش کارگری چه بوده است؟ آیا کسب
مدال و عنوان قهرمانی هدف ورزش کارگری است و یا توجه
به تندرستی کارگران؟
معاون وزارت ورزش و جوانان با اشاره به گزارشی که رییس
فدراسیون کارگری ارائه دادند گفت :من رقابت و قهرمانی را
نمیخواهم نفی کنم ،ولی معتقدم هرجا رقابت وارد شده بقیه
موارد را تحت شعاع قرار داده است و بعید میدانم که در
فلسفه ورزش کارگری رقابت و مسابقات مختلف ،بر سالمت و
تندرستی کارگران ارجح باشد.
وی اضافه کرد :اگر بنا بود فدراسیون کارگری هم با  40انجمن
که دارای فدراسیونهای تخصصی هستند به صورت موازی
در ورزش کشور حرکت کند پس فلسفه ورزش کارگری چه
میشود و یا فدراسیونهای تخصصی وظایفشان چه میشود
و اینجاست که ما هنوز تعریف مشخصی از ورزش کارگری
نداریم.
کلهر گفت :پیشنهاد میکنم در مجمع بعدی به این سمت
حرکت کنیم که از  14میلیون کارگر چند نفر و چه تعدادی را
توانستهایم به سمت ورزشهای نشاط افرین و سالمت محور
سوق دهیم و تعداد کارگرانی که به طور منظم و مداوم ورزش
می کنند چقدر است .همانطور که یکی از بزرگان دین گفته اند
زندگی انسان دارای سه بخش کار و عبادت و فراغت است و
طبیعتا کارگری که در روز  8ساعت کار می کند نیاز به اوقات
فراغت دارد تا با نشاط و سالمت بیشتری کارش را دنبال کند.

ورزشی

دیدگاه

با واقعیتهای «فوتبال ایران» روبهرو شویم؛

فقدان برنامهریزی در را ِه سفر به قطــر!
ِ
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

به یقین اگر بگوییم اینروزها چشم اکثرِ جهان ورزش
به بازیهای جام جهانی قطر دوخته شده است و قطر
میدان بزرگی برای اثبات هویت و حقانیت فوتبال ایران
است ،سخنی به اغراق و گزاف نگفتهایم .رویدادی
که هر چهار سال یکبار در نقاط مختلف جهان برگزار
میشود ،میدان بزرگی است برای اهالی فوتبال تا ثمره
تالشهای خود را در این رقابتهای بزرگ به
نمایش بگذارند.
شاید به جرأت میتوان گفت که علیرغم
اهمیت ویژه و باالیی که کسب مدالهای
المپیکی دارد ،صعود به جام جهانی ،کمتر
از المپیک نیست .اگر صعود و کسب مقام
قهرمانی در مسابقات المپیک برای هر
قهرمانی افتخار محسوب شود ،روی سکوی
جام جهانی قرار گرفتن هم بههمان میزان
بسیار ارزشمند و افتخارآفرین است .از طرفی
حضور در جمع تیمهای برتر جهان برای هر
کشوری بینظیر است و صعود به مراحل باالتر افتخاری
است بس بزرگتر .به همین خاطر اشاره داشتم که
مربیگری و یا بازی در رقابتهای جهانی ،کم از حضور
در مسابقات المپیک ندارد.
به حاشیه نرویم؛ حال میخواهم این پرسش را مطرح
کنم که جایگاه واقعی فوتبال ما در این میدان بزرگ
کجاست؟ البته بر این واژه واقعی هم ُتاکید فراوان دارم،
گرچه این را هم میدانم که در ورزش ،شانس نیز بسیار
دخیل است و اینگونه نیست که همیشه حق به حقدار
برسد ،گاهی اوقات این امکان هم وجود دارد ،یک
گل اتفاقی ،سرنوشت یک تیم را عوض کند و از برنده
یک بازنده بسازد! که از این اتفاقات در تیمهای بزرگ
دنیا به کرات دیده شده است ،اما بحث کلی اینجاست

که آیا وزیر ورزش ،مسئوالن فدراسیون ،کارشناسان و
متخصصان ورزش کشورمان روی تیم فوتبال ایران برای
حضوری مقتدرانه در این دوره از رقابتها که در قطر
برگزار خواهد شد ،به ارزیابی پرداختهاند و شناختی از
حریفان احتمالی دارند و آنها را مورد تجزیه و تحلیل
قرار دادهاند ؟ یا طبق معمول و عادت همهچیز را به
دقیقه نود واگذار کردهاند!؟
اگر میخواهیم با قدرت در این مسابقات حضور پیدا
کنیم باید دارای تیمی قدرتمند که شایسته نام جمهوری
اسالمی ایران باشد ،باشیم .پس وقتی میخواهیم به
ارزیابی حضورمان در این رقابتها بپردازیم ،میتوانیم
به دو نوع تحلیل داشته باشیم ،تحلیلی براساس کسب
نتیجه و تحلیلی بر مبنای واقعيتهایی دور از نتیجه ،در
تحلیل ،جایگاه واقعی هم به دو گونه است ،جایگاهی

که داریم و جایگاهی که باتوجه به امکانات باید داشته
باشیم و از پتانسیلهای موجود و استعدادهای ناب
و جوان استفاده بهینه به عمل آوریم .در برخی اوقات
تکرار یک کالم نه تنها ،بر اهمیت و ارزش موارد مورد
بحث نمیافزاید که به دلیل تکرار مکررات و یا عدم
ت داشته باشد ،از
ارائه دلیل و برهان که داللت با واقعي 
ارزش آن میکاهد.
اگر معیار حضور در این میدان بزرگ ً
صرفا کسب تجربه
باشد ،باید بگویم سالهای زیادی است که از این
واژه استفاده میکنیم ،ولی اگر مصمم بر آن هستیم
که ارزشهای واقعی تی م ملیمان را به رخ جهانیان
بکشیم ،باید اثبات کنیم که آقای فوتبال آسیا هستیم
که بی تردید جایگاه واقعی در این مسابقات ،در همین

نکته باید جستجو شود.
بر اساس آمار ،فوتبال ایران چهار دوره در جام جهانی
شرکت داشته و بازیهای جهانی را تجربه کرده است،
اما به دور از تعارفات روزمره و از سر انصاف باید
بپذیریم که با این همه استعدادهای جوان و لژیونرهای
موفق ،اگر نتوانیم از نیروهای بالقوه حداکثر استفاده
را ببریم و پتانسیلی که در اختیار داریم را به منصه
ظهور بگذاریم ،هرگز به حقی که مستوجب آن هستیم
نخواهیم رسید .البته این مهم را هم فراموش نکنیم که
تجزیه و تحلیل بعد از جام جهانی نیز از واجبات است
که نباید نادیده انگاشته شود.
با توجه ب ه تجربه گذشته ،نشان داده شده که بسیار
بعید به نظر میرسد که مقامات وزارت ورزش و جوانان
و فدراسیون فوتبال ،چنین کنند! زیرا در گذشته اثبات
شده ،اگر موفقیتی به دست آوریم در باد آن
میخوابیم و اگر شکستی باشد ،بحث کسب
تجربه و جبران مافات در دوره بعد ُنقل
مجلس میشود و با شروع مسابقات لیگ،
تمام ذهنها متوجه رقابتهای لیگ خواهد
شد و بقیه داستان میماند برای دقیقه  ۹۰و
چهار سال دیگر و جام جهانی بعدی!
اما جدا از آنچه که خاطر نشان شد ،آنچه که
وجود دارد این است که فوتبال ما یکی از
تیمهای برگزیده و مطرح جهان و جزو ۲۱
تیم برتر دنیاست و باید برای صعود به مرحله
باالتر و ارتقای جایگاه فوتبال کشورمان ،از تمام نیرو و
ی در این مسابقات
امکانات بهرهمند شویم و با توانمند 
رقابت کنیم.
حال پرسش دیگر این است که ما از این میدان چه
میخواهیم و هدفمان چیست؟ که با نهایت ُتاسف
باید اذعان کنیم که هنوز هیچ پاسخ صریحی که دال
بر واقعيتهای موجود باشد شنیده نشده است و
وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون فوتبال
ما همچنان درگیر مشکالت مالی و حواشی آن هستند!
باری؛ امیدواریم در مسابقات جام جهانی قطر ،پرنده
اقبال روی شانههای جوانان باانگیزه تیمملی ایران
بنشیند و موفق شویم در میدان جهانی قطر نام ایران و
فوتبالمان را پر آوازهتر از گذشته کنیم.

ً
صرفاکسب تجربه باشد ،باید بگویم سالهای زیادی استکه ازاین واژه
اگرمعیارحضوردراین میدان بزرگ
م ملیمان را به رخ جهانیان بکشیم ،باید اثبات
استفاده میکنیم ،ولی اگرمصمم برآن هستیمکه ارزشهای واقعی تی 
کنیمکه آقای فوتبال آسیا هستیمکه بی تردید جایگاه واقعی دراین مسابقات ،درهمین نکته باید جستجو شود.
درحاشیه

پس از مجمع جنجالی فوق العاده فدراسیون بدنسازی؛

«نصیرزاده» ماندگارشد!

مجمع فوق العاده فدراسیون بدنسازی با رای به ادامه
ریاست عبدالمهدی نصیرزاده به پایان رسید .مجمع فوق
العاده فدراسیون بدنسازی در سالن جلسات آکادمی ملی
المپیک برگزار شد و در پایان اکثریت اعضای مجمع رای به
ادامه ریاست نصیرزاده بر فدراسیون بدنسازی دادند.
این مجمع بنا بر درخواست رسمی تعدادی از روسای هیات
های استانی از وزیر ورزش و جوانان برای رسیدگی به
تخلفات عبدالمهدی نصیرزاده طی یک سال ریاست وی بر
این فدراسیون ،برگزار شد.
اعضای مجمع پس از  ۳ساعت جلسه جنجالی ،رای به
ادامه ریاست نصیرزاده برای  ۳سال آینده دادند و او با ۴۰

رای موافق در مقابل  ۱۹رای مخالف ماندگار شد .عبدالمهدی
نصیرزاده دی ماه سال پیش به عنوان رییس فدراسیون
بدنسازی انتخاب شد.
گفتنی است؛ تعدادی از اعضای مجمع و از منتقدان
عبدالمهدی نصیرزاده در ابتدای مجمع ،اعتراض کتبی خود
را به رعایت نشدن قانون در معرفی نمایندگان باشگاه ها
از سوی رییس فدراسیون ،به رییس مجمع ارائه کردند و
خواستار جلوگیری از رای دادن این افراد شدند .همچنین با
تصمیم مسئوالن فدراسیون بدنسازی ،از حضور خبرنگاران
در مجمع جلوگیری و تلفن های همراه اعضای مجمع در
ابتدای جلسه جمع آوری شد.

ورزشی

اسکوچیچ در گفتوگو با سایت :sportskeحضور در تیم ملی کرواسی؟ به ایران متعهد هستم
سرمربی تیمملی در گفتوگو با سایت  sportskeدر واکنش به اخبار حضور در تیمملی کرواسی گفت :من کام ًال
به ایران متعهد هستم ،تحقیقات و پرس و جوهایی شده است اما من در حال حاضر من یک کار دارم ،بعد از
آن ،جام جهانی برای من مهمتر از پول و هر چیز دیگری است .رویای من اسپانیا است؛ جایی که در تیمهای
الس پالماس و کامپوستال بازی کردهام.
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داستان جلد

نقدی بر عملکرد «کاراته ایران» در تاتامی آسیایی آلماتی؛

فرهاد غالمعلی
نویسنده

نوزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی ردههای پایه به همراه
هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی بزرگساالن آسیا ،هفته
گذشته در میان استقبال کمفروغ کشورها به میزبانی
قزاقستان پایان یافت و کاراته ایران که با کاروانی عریض
و طویل راهی آلماتی شده بود ،با کسب  ۱۴مدال طال۱۰ ،
نقره و  ۱۵برنز در شرایطی فاتح رقابتها لقب گرفت که در
بخشهای تیمی و انفرادی نسبت به ادوار گذشته ،افتی
محسوس و قابلتوجه را تجربه کرد.
با مرور نتایج مسابقات مشخص میشود که تیم کشورمان
بویژه در بخشهای پایه ،با وجود اعزام پرجمعیت
ورزشکاران و تحمل هزینههای چند میلیاردی این سفر،
نتوانسته است در غیاب ژاپن ،مدعی سنتی این مسابقات،
از نظر مدالی عملکردی بهتر از آخرین باری که با ترکیب
کامل در این مسابقات حاضر شده بود ،داشته باشد.
سال  ۲۰۱۷در مسابقات این رده ،کشورمان در حضور تمامی
مدعیان موفق به کسب  ۱۶نشان طال ۸ ،نقره و  ۸برنز شد،
تا باالتر از ژاپن به مقام قهرمانی دست یابد .اتفاقی که
در این دوره حتی در غیاب ژاپن نیز رخ نداد و برعکس
با کاهش تعداد و مرغوبیت مدالها ،حتی زنگ خطر را
برای کاراته ایران در رقابتهای مهم پیشرو به صدا درآورد.

قهرماین با چاشین افــول!

در بخش بانوان بزرگسال نیز علیرغم امید و انتظارها ،نتایج
چنگی به دل نزد و با نمایش ضعیف و بیرمق چهرههای
مدعی ،به نوعی شاهد افول کاراته بانوان ایران در تاتامی
آلماتی بودیم .تیمی که دوره قبل این مسابقات در سال
 ۲۰۱۹موفق شده بود  ۳مدال طال و یک نقره را کسب کند،
این دوره با وجود
حضور فرخناز ارباب
به عنوان سرمربی،
مسعود رهنما به
عنوان مشاور فنی
و نفرات میدان
چون،
دیدهای
طراوت خاکسار،
رزیتا علیپور ،مبینا
حیدری و لیال
برجعلی در کومیته
و همچنین فاطمه
صادقی در کاتای انفرادی و نجمه قاضیزاده ،الناز تقیپور و
شادی جعفرزاده در کاتای تیمی ،در کسب حتی یک نشان
طال نیز ناکام ماند تا با یک نقره و سه برنز و قرار گرفتن
در رتبه ششم ،آن هم پشت سر تیمهای نهچندان مطرحی

همچون ویتنام ،امارات ،قزاقستان ،فیلیپین و اندونزی،
بدترین نتایج سالهای اخیر این بخش را برای اهالی کاراته
به یادگار بگذارند.
اما گل سرسبد کاروان اعزامی یعنی مردان بزرگسال نیز با
وجود کسب یک طال ،دو نقره و سه برنز ،از لحاظ جنس
و مرغوبیت مدال
با افتی محسوس
همراه بودند .در
مورد تیم مردان،
حسرت بزرگ جایی
است که کومیته
تیمی پس از سلطه
قهرمانی سه ساله
در قاره کهن ،این
بار در مقابل تیمی
نهچندان مطرح
و قدرتمند چون
قزاقستان در دیدار نهایی نتیجه را واگذار میکند تا نوار
پیروزیهای اینبخش برای کشورمان قطع شود.
البته در این شکست ادعاهایی از سوی شهرام هروی مبنی
بر نفوذ میزبان در داوری و ح ق کشی در حق سجاد گنجزاده

مطرح شد تا جایی که وی عنوان کرد که «داوران هر کاری
که توانستند با تیم ایران انجام دادند و نمیدانم راجع به
این موضوع چه بگویم!»
البته اینکه آیا تغییر جهت قضاوتها به ضرر تیم کشورمان
را میتوان به مسئول برکنار شده کمیته داوران فدراسیون
کاراته ربط داد یا خیر ،موضوعی است که در هالهای از ابهام
قرار دارد! زیرا تا قبل از این رقابتها و تا زمانی که سلیمی
مسئولیت کمیته داوران را بر عهده داشت ،عمال صحبتی
از حقکشی و موارد اینچنینی چه از سوی کادر فنی و چه
ملیپوشان نشنیده بودیم.
در هر صورت این دوره از مسابقات آسیایی کاراته نیز به
پایان رسید و علیرغم اینکه کسب عنوان قهرمانی این
تیم را ارزشمند میدانیم ،اما سواالت و ابهامات متعددی
همچنان وجود دارد و اینکه آیا به لحاظ تحلیل هزینه
 فایده و سطح کلی رقابتها ،میتوان نمره قبولی بهکارنامه تیم ملی داد و اینکه عدم کسب طالی کاراته
بانوان و نزول کلی نتایج تیم کاراته مردان دغدغه و
نگرانی جدی برای کاروان ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۲
از بابت ٱفت نتایح کاراته به عنوان یک مدعی همیشگی
کسب مدال و نزول رتبه کاروان ایران در این بازیها
نخواهد بود!؟

نوزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی ردههای پایه به همراه هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی بزرگساالن آسیا ،هفته گذشته در میان استقبال
کمفروغکشورها به میزبانی قزاقستان پایان یافت وکاراته ایرانکه باکاروانی عریض و طویل راهی آلماتی شده بود ،باکسب  ۱۴مدال طال ۱۰ ،نقره و  ۱۵برنزدرشرایطی
فاتح رقابتها لقبگرفتکه دربخشهای تیمی و انفرادی نسبت به ادوارگذشته ،افتی محسوس و قابلتوجه را تجربهکرد.
مستطیل سبز

اینبار حذف «استقالل» و «پرسپولیس» از آسیا بهانه شد؛

بهمنماه؛ آخرین وعده از هزارمنی وعده خصویصسازی!
محمدرضا ولی زاده
دبیر تحریریه

از سال  ۱۳۸۸با مصوبه مجلس شورای اسالمی،
خصوصیسازی استقالل و پرسپولیس در دستور کار قرار گرفت
و در این مدت طوالن ی بحث خصوصیسازی این باشگاهها به
یکی از مسائل چالشی ورزش ایران تبدیل شده است .اما با
وجود تالشهای صورت گرفته تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده
است .خصوصیسازی استقالل و پرسپولیس در سال  ۹۳و
 ۹۴حتی تا پای قیمتگذاری و مزایده هم پیش رفت ،اما به
سرانجام نرسید .در ادامه با روی کار آمدن مسعود سلطانیفر به
عنوان وزیر ورزش و جوانان در دولت قبلی ،یک بار دیگر پروژه
واگذاری این دو باشگاه با شیوهای جدید کلید خورد اما این
دوره نیز با وجود وعدههای متعدد راه به جایی نبرد.
اما با وجود وعده و وعیدهای پرشمار در دولت دوازدهم
مبنی بر واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به بخش
خصوصی ،در نهایت اما چنین اتفاقی رخ نداد و با کامل نشدن
فرایند واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به بخش
خصوصی در دولت دوازدهم ،تصمیمگیری نهایی را در رابطه
با خصوصیسازی سرخابیهای پایتخت به دولت سیزدهم
واگذار کرد .اما حاال بحث خصوصیسازی دو باشگاه استقالل

و پرسپولیس و خطر حذف آنها از رقابتهای لیگ قهرمانان
آسیا ،به سوژه روز فوتبال ایران تبدیل شده است.
«حسین قربا نزاده»  -رئیس سازمان خصوصیسازی -با اشاره
به ارزش نمادهای استقالل و پرسپولیس گفت« :نماد دو
باشگاه استقالل و پرسپولیس فروردین امسال ارزش گذاری
شدند؛ پرسپولیس  ۱۸۰۰میلیارد تومان و استقالل
 ۱۶۰۰میلیارد تومان توسط  ۶نفر کارشناس
رسمی دادگستری (برند ،راه و
ساختمان و )...ارزش گذاری
شدند .بخش عمدهای از رقم
هم مربوط به برند است.
 ۱۱۰۰میلیارد تومان از
 ۱۸۰۰میلیارد پرسپولیس
مربوط به برند است و
 ۱۰۰۰میلیارد تومان از
 ۱۶۰۰میلیارد استقالل
هم برای برند است .وقتی
شرکت میگوییم ،همه آن
چه که در سهام شرکت است در
بر می گیرد».
رئیس کل سازمان خصوصیسازی به دو
مدل مختلف برای واگذاری دو باشگاه پرداخته
و ادامه داد« :دو مدل وجود دارد .یک مدل اللیگا و شبیه رئال
مادرید و بارسلونا است که بعضی از دوستان مثل وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و غیره پیشنهاد می کنند .در این مدل یک
شرکت تعاونی تشکیل می شود .بارسلونا و رئال مادرید هم در

اصطالح باشگاههایی هستند که هواداران مالکانشان هستند
و انتخاباتی مثل ریاست جمهوری دارند که هر چهار سال یک
بار برگزار می شود .آقای رودریگز که مدیر باشگاه رئال است در
یک انتخابات به این سمت انتخاب شده است .بعضی می
گویند هر باشگاهی که  ۳۰-۲۰میلیون یا بیشتر هوادار دارد به
هوادارانش واگذار کنید .معضل این نوع واگذاری،
مدیریت باشگاه است .مثل سهام عدالت
که نحوه مدیریتش ،معضل است.
باید در این شیوه مدیریت را
هوشمندانه پیوند زد».
وی افزود« :مدل دوم
انگلیس و بعضی از
باشگاههایش هستند
که سهامدار عمده دارند.
شرق آسیا را نگاه کنید
در رنکینگ تیم کاوازاکی
اول است یا دو باشگاه
کره ای اولسان و چونبوک،
مالکشان مثال هیوندای است.
این ها عمال یک سهامدار عمده
دارند که یک شرکت سودآور در بیرون
هم دارد و می آید در باشگاه یک سودآوری
رقم زده و یک برندسازی هم انجام می دهد .در تیم های
عربی اما مثال مالک الدحیل پادشاه قطر است ،مالک السد
برادر پادشاه است و ...این ها مالک دولتی تلقی می شوند که
همین معضل را دارند .در بین این دو مدل ،مدل تعاونی یک

امتیاز دارد که شما هوادار متعصبی دارید که سهامدار می شود
و در جزئیات باشگاه تصمیم گیری و حساب کشی می کند.
ضرر این مدل هم ریسک تصمیم گیری مدیر با توجه به فضای
هواداری سخت است».
او در خصوص وعدههایش و همچنین زیان انباشته سرخابیها
توضیح داد« :امیدوارم این وعدههای ما تبدیل به وعده
گذشتگان نشود و تحقق پیدا کند .نکته مهم این است که
صورتهای مالی این تیمها تا  ۱۵دی طبق وعده باید به
ما داده شود و آخرین صورت مالی مال سال  ۹۹است .زیان
انباشته استقالل  ۲۰۰هزار میلیارد و زیان انباشته پرسپولیس
 ۱۵۰هزار میلیارد تومان است که محصول همین عدم درامد
زاییشان است .البته پارسال پرسپولیس سه میلیارد و خرده ای
سود نشان داد .باید صورتهای مالی آنها را ببینیم و همچنین
دیگر مواردی که سازمان پذیرش بورس تعیین کرده باید شفاف
شود».
قربا نزاده در پایان در خصوص تاریخ دقیق خصوصیسازی
پرسپولیس و استقالل گفت« :ما تا بهمن عرضه اولیه را انجام
میدهیم .خیلی روشن به مردم میگویم که حسین قربان زاده
یک تکالیفی دارد که باید انجام دهد اما اساسا باید صورتهای
مالی به درستی و شایستگی به سازمان خصوصیسازی برسد
و اگر لطف و محبت را باشگاهها داشته باشند ،با یک حمیت
جمعی و حمایت مجلس انشاهلل این اتفاق میافتد».
حال در نهایت باید دید ،اینوعده به کجا خواهد رسید ،آیا
سرانجام استقالل و پرسپولیس بهصورت واقعی و صدالبته
اصولی خصوصیسازی خواهند شد یا اینوعده هم به هزاران
وعده قبلی خواهد پیوست.
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به همت موسسه فرهنگ گستر صبا ،کنسرت بزرگ روزبه نعمتالهی با همراهی سامان احتشامی رهبر کنسرت نیما غفاری در تاریخ دهم دیماه و کنسرت بزرگ سینا شعبانخانی در تاریخ نهم دیماه برگزار
فزاده مدیر موسسه فرهنگ گستر صبا گفت :برج میالد میزبان خوانندهای محبوب پاپ کشور ،روزبه نعمتالهی و سینا شعبانخانی خواهد بود .این دو خواننده مدتی است به خاطر پاندمی
میشود .امیر خائ 
کرونا از اجرای زنده بر روی صحنه دور بودهاند ،با تالش موسسه فرهنگ گستر صبا مجدد با اجرای زنده بر روی استیج خواهند رفت .این کنسرتها در تاریخ  ۹و  ۱۰دیماه سال جاری در سالن کنسرت برج میالد
اجرا خواهد شد .گفتنی است؛ بلیط این کنسرتها به صورت دیجیتال بر روی سامانه ملوتیک ( )www.Melotik.comبه فروش میرسد.

