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

آموزش

خبر اول

توسط «رئیس اداره سالمت مدارس وزارت
بهداشت» اعالم شد؛

گردش «اُمیکرون» در کشور؛

جزئیاتپروتکلبرگزاری

امتحانات حضوری مدارس
رئیس اداره سالمت نوجوانان ،جوانان و مدارس وزارت
بهداشت گفت :در بازدیدهایی که از مدارس به عمل آمده
است و گزارشاتی که ما گرفتهایم بحث استفاده از ماسک در
دانشآموزان و معلمین در حد خوب و نه قابل قبولی بوده
است .یکی از تاکیدات ویژه ما در بحث مدارس موضوع تهویه
است که حتما باید برقرار باشد .از سوی دیگر حفظ فاصله
فیزیکی ترجیحا  ۲متر فاصله و  ۴متر فضا برای هر دانشآموز
ضروری است.
وی در تشریح پروتکلهای ضد کرونا در مدارس ،افزود:
همچنین باید کالسهای حضوری فوقالعاده لغو شده و از
حضور ،تردد و مراجعات متفرقه به محیط مدرسه جلوگیری
شده و استراحت بین کالسهای دانشآموزان در حداقل ساعت
ممکن باشد و ساعت آغاز و پایان مدرسه به نحوی باشد که از
همزمان شدن رفت و آمد و ازدحام آنها جلوگیری شود .قرار
دادن صندلی ،نیمکت و کامپیوتر باید به گونهای باشد که
دانشاموزان حداقل با فاصله دو متری از هم قرار گیرند.
او با تاکید بر لزوم آموزش نکات بهداشتی به والدین ،بیان
کرد :والدین از این طریق با نحوه پیشگیری از بروز بیماری
کووید ۱۹آشنا میشوند و در صورتی که دانشآموز مبتال باشد و
یا عالئمی در او رویت شود دیگر او را به مدرسه نمیفرستند .از
طرفی مدرسه هم باید برای رسیدگی به دانشآموزان و کارکنان
مشکوک به بیماری از قبل برنامه داشته باشد.
اردالن همچنین بر شستوشوی مکرر دستها در محیط
مدرسه ،استفاده از مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکل برای افراد
حاضر در مدرسه و ...تاکید کرد و افزود :نیروهای خدماتی نیز
باید هنگام فعالیت از لباس محافظتی و ماسک و دستکش
استفاده کنند .دانشآموزان باید وسایل شخصی برای استفاده
خود داشته باشند.
رئیس اداره سالمت نوجوانان ،جوانان و مدارس وزارت
بهداشت در پاسخ به سوالی درباره رتبه سوم مدارس در نقض
پروتکلهای بهداشتی ،ضمن اظهار بیاطالعی از این موضوع،
گفت:اطالعاتبیشتررابایدبخشمنتشرکنندهآمارارائهدهند
که ممکن است دستورالعملهایی خاص خود را داشته باشند؛
ولی این آمار از سوی اداره ما منتشر نشده است اما ،در هر حال
ما پایشها و نظارتهای زیادی درکل کشور داریم و همکاران
ما و آموزش و پرورش نظارت بر مدارس را انجام میدهند.
چک لیستهای ما یک سقف نمرهای دارد که اگر نمره کمتر
از این سقف کسب شود ،تذکر داده میشود و در صورت عمل
نکردن مدرسه به تذکرات ،منطقه آموزش و پرورش و ستاد کرونا
اقدامات و مداخالت الزم را انجام میدهند.
وی درباره دانشآموزانی که پس بهبودی از کرونا میخواهند
به مدرسه بازگردند ،تصریح کرد :دانشآموزی که دوره بیماری
را طی کرده است باید به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت
مراجعه کند و پس از انجام تست با پاسخ منفی به مدرسه
بازگردد.
وی در خصوص تمهیداتی که برای حضور دانشآموزان
دبستانی در مدارس اتخاذ شده است ،تاکید کرد :ساعت حضور
این دانشآموزان در مدارس کمتر بوده و نظارت معلمین و کادر
مدرسه هم بر آنها بیشتر است.
اردالن بیان کرد :مدارس مکانی است که کلیه سیاست گذاران
بر آن حساس هستند و به محض اینکه احساس کنند الزم
است تغییری در سیاستهای اتخاذ شده پیرامون آنها ایجاد
شود وارد عمل خواهند شد؛ تاکنون نزدیک  ۷پروتکل توسط
کلیه ذینفعان نوشته شده است و همه در مورد آن نگرانی دارند
و سعی میکنند بهترین اقدامات در این بخش انجام شود.
وی درباره برگزاری امتحانات ترم اول دانشآموزان نیز بیان کرد:
بدیهی است که برگزاری امتحانات پروتکل خاص خود را دارد
که مانند مراکز تجمعی است .برخی دانشآموزان غربالگری
میشوند که مطمئن شوند بیماری خاصی ندارند و در بدو ورود
از این نظر که عالمت دارند یا خیر بررسی میشوند و یک خود
اظهاری دارند.

خبر

واکسیناسیون ۵تا ۱۱سالههادرانتظارتصمیمستاد

دکتر حمیدرضا جماعتی در گفتوگویی درباره نگرانیها
از ترکیب ویروس دلتا با ُامیکرون و بروز سویهای بهنام
دلمیکرون ،گفت :اکنون معتقدیم که باتوجه به اینکه
هنوز مستندی از کشورهای مختلف دنیا مبنی بر وجود
چنین سویهای نداریم ،فعال نیاز نیست که نگران این
موضوع باشیم .هنوز این موضوع تئوری است .البته باید
همه موارد را در نظر بگیریم ،اما مردم فعال نگرانی درباره
این ابر سویه نداشته باشند.
جماعتی با بیان اینکه در حال حاضر میتوان گفت که
سویه ُامیکرون در کشور در گردش است ،گفت :البته
هنوز الگویی برای انتشار آن متصور نیستیم و پراکندگی
این سویه در استانهای مختلف وجود دارد .باید دید
که ویروس به چه صورت پیش میرود .با این حال اگر
مردم پروتکلهای بهداشتی را رعایت کرده و واکسن
تزریق کنند ،میتوان تا حدود زیادی جلوی غلبه ویروس
ُامیکرون را گرفت .در غیر این صورت ممکن است در چند
هفته آینده با پیک جدیدی با ُامیکرون مواجه باشیم.
جماعتی درباره وضعیت تزریق دز سوم واکسن کرونا

در کشور ،گفت :اکنون روند واکسیناسیون در کشور
نسبت به قبل از ورود ُامیکرون بهتر شده و خوب است.
باتوجه به اینکه مردم دز دوم را تزریق میکردند،
درصد واکسینه شدهها رو به کاهش بود ،اما
بعد از ورود ُامیکرون و نیاز به تزریق دز
سوم واکسن ،مجددا شاهد پیکی از تزریق
واکسن بودیم.
جماعتی درباره وضعیت تزریق واکسن
کرونا به زیر  ۱۲سالهها گفت :پیگیر این
موضوع هستیم و پیشنهاد آن به ستاد
ملی ارائه شده و ستاد ملی باید این موضوع
را تصویب کند .اکنون کمیته ملی واکسن
پیشنهاد انجام واکسیناسیون  ۵تا  ۱۱سال
را مصوب کرده و ارائه داده است و باید دید
تصمیم ستاد چه میشود.
وی گفت :باید توجه کرد که بسیاری از کشورها
واکسیناسیون این سنین علیه کرونا را انجام دادند .به
طوری که در چین از سه سالگی و در آمریکا از  ۵سال به

باال را واکسینه کردند .باتوجه به ُامیکرون به نظر میرسد
که باید توجه بیشتری به واکسیناسیون
در این گروه سنی شود.
جماعتی درباره توصیههای الزم
برای مدارس و دانشآموزان با
توجه به برگزاری امتحانات به
صورت حضوری ،گفت :باید
پروتکلهای بهداشتی را به
صورت کامل رعایت
کنند.

حوادث و انتظامی

کرونا در ایران

«فرمانده انتظامی غرب استان تهران» خبر داد:

بنابر اعالم روابط عمومی «وزارت بهداشت»؛

دستگیری عامل اسیدپاشی دریکی از
پارکهایشهرستانشهریار

 ۵۳فوتی و  ۱۹۰۵ابتالی
جدیدکرونا درکشور

سردار کیوان ظهیری با اعالم این خبراظهارکرد:
در پی وقوع یک فقره اسید پاشی به چند نفر
از بانوان در حال ورزش در یکی از پارکهای
شهرستان شهریار در روز سه شنبه و انتشار
تصاویر آن در فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی ،بالفاصله شناسایی و دستگیری
عامل اسیدپاشی به صورت جدی در دستور
کار ماموران پلیس آگاهی غرب استان تهران
قرار گرفت .فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود :در جریان وقوع این اتفاق ،یک
خانم از ناحیه پشت پا دچار آسیب دیدگی جزئی شده بود که جهت درمان به بیمارستان
منتقل شد و لباس سه نفر دیگر از بانوان نیز مورد اسید پاشی قرار گرفته بودند که آسیب
جسمانی متوجه آنان نشده بود.
ظهیری در ادامه اظهارکرد :با انجام تحقیقات از محل حادثه ،بازبینی دوربین های مدار
بسته مشرف به محل وقوع حادثه و اخذ اظهارات آسیب دیدگان اسیدپاشی ،تصویر و
چهره عامل اسیدپاشی به دست آمد و در کمتر از  ۲۴ساعت در عملیاتی از سوی ماموران
پلیس آگاهی غرب استان تهران ،متهم در شهر اندیشه شهریار دستگیر شد.

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در شبانه روز
گذشته یک هزار و  ۹۰۵بیمار کووید  ۱۹ -در
کشور شناسایی شدند و متاسفانه  ۵۳نفر نیز
به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،در
شبانه روز گذشته و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ،یک هزار و  ۹۰۵بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که ۳۴۸
نفر از آنها بستری شدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و  ۱۹۰هزار و
 ۷۶۲نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۵۳ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۳۱هزار و  ۵۲۷نفر رسید .خوشبختانه تا کنون ۶
میلیون  ۳۲هزار و  ۶۱۵نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
دو هزار و  ۷۳۲نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها
تحت مراقبت قرار دارند .تا کنون  ۴۱میلیون و  ۷۹۱هزار و  ۴۸۵آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.

خانواده

«منجنیق» و «پهپاد»؛

وقتی قاچاقچیان برای ترانزیت موادمخدردیوارهای مرزی را دورم یزنند
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد
مبارزه با مواد مخدر گفت :برای اینکه در شرایط فرهنگی
تاثیرگذار باشیم باید تالش کنیم آگاهی را تبدیل به باور
کنیم و از ظرفیت گروه های اجتماعی همچون هنرمندان،
ورزشکاران ،نخبگان و ...استفاده کنیم.
محمد جمالو در مراسم «افتتاحیه کارزار اجتماعی سراسری
آموزشی اطالع رسانی سازمانهای مردم نهاد سراسر کشور»
گفت :در این کارزار اجتماعی ،قرار است اطالعاتی مرور شود
و برای تبدیل آگاهی به باور تالش کنیم .برای اینکه در
شرایط فرهنگی تاثیرگذار باشیم باید تالش کنیم آگاهی را
تبدیل به باور کنیم و از ظرفیت گروه های اجتماعی همچون
هنرمندان ،ورزشکاران ،نخبگان و  ...استفاده کنیم.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد

مبارزه با مواد مخدر با اشاره به  ۱۰مهارت مهم گفت :مهارت
تصمیمگیری آنی یکی از این مهارتها است ،باید اجازه
تمرین این مهارتها داده شود و همگی کار گروهی و جمعی
را فرا بگیرند ،همچنین از مکانیزمهای آموزشی فعال در این
راستا استفاده شود .جمالو در ادامه از سمن ها خواست که
هزینههای اشتباه و غلط نداشته باشند و در جهت کیفی
سازی آموزش حرکت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد :تمام مرزهای
کشور را دیوار کشیدهایم تا مانع ترانزیت مواد مخدر شویم،
اما متاسفانه از راههای دیگری مانند منجنیق ،پهپاد و  ...برای
انتقال مواد مخدر استفاده میشود .ما شهدای زیادی در این
راه دادیم و سازمان ملل نیز بارها از ایران بابت تالش هایش
در راستای مبارزه با مواد مخدر تقدیر کرده است.

اجتماعی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «قدرت تقی زاده»
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دیالوگ

اقتصادکالن

«معاون سازمان مالیاتی» اعالم کرد:

توسط «رئیس سازمان خصوصی سازی»؛

حذف معافیت مالیایت قند و شکر

محمد مسیحی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش
افزوده از  ۱۳دی ماه سال جاری گفت :در قانون جدید
سعی شده است تا فرآیند بار مالی از فعاالن اقتصادی
در طول زنجیره ایجاد ارزش به مصرفکنندگان نهایی
تسهیل شود .حمایت از تولید و امکان استرداد مالیات
بر ارزش افزوده ماشینآالت تولید که مهمترین بخش
هزینه و سرمایه تولید محسوب میشود ،در این قانون
دیده شده است.
وی افزود :همچنین ،برای اشخاص حقوقی نیز امکان
استفاده از اعتبار مالیاتی و استرداد مالیاتی برای آنها
قبل از بهرهبرداری نیز فراهم شده است .در قانون جدید
مالیات بر ارزش افزوده معافیت برخی از بخشها حذف
شده است که در زمینه اصالح معافیتها ،تمرکز این
بوده تا سبد مصرفی خانوارها پوشش بیشتری داده
شود و برخی اقالم مصرفی خانوار به معافیتها اضافه
شده است که شامل بیمههای عمر ،زندگی ،درمان و،...
خدمات ورزشی با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح ،آب برای
مصارف کشاورزی ،بیمه محصوالت کشاورزی ،هتلهای
سه ستاره و پایینتر ،مهمانپذیرها است.
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد :اقالمی چون قند
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و شکر که در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده
از پرداخت این مالیات معاف بودند ،در قانون جدید به
دلیل نقش تنظیمگری و آسیبزا بودن این کاالها از سبد
معافیتها حذف شده است و مشمول مالیات
بر ارزش افزوده شدهاند.
وی گفت :از دیگر موارد اصالح قانون
دائمی مالیات بر ارزش افزوده ،اصالح
فرآیند دادرسی مالیاتی ،متناسبسازی
جرائم مالیاتی و بازنگری در آنهاست.
برنج ،لبنیات ،ماست ،روغن و ...در
صورت تولید داخل از
پرداخت مالیات
معاف هستند.
مسیحی
درباره شائبه
افزایش بلیت
هواپیما در
پی پرداخت ۹
درصد مالیات
شرکتها ی

آخرین وضعیت پرداخت سود سهام
عدالت تشریح شد

هواپیمایی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده،
گفت :در قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال
 ،۱۳۸۸شرکتهای هواپیمایی مشمول عوارض ۵
درصدی بود که با اجرای قانون جدید که خدمات
هوایی نیز مشمول مالیات میشوند ،این
عوارض  ۵درصد حذف میشود و  ۹درصد
مالیات بر ارزش افزوده جایگزین  ۵درصد
عوارض خاص میشود
او افزود :در قانون مالیات برارزش افزوده،
شرکتهای هواپیمایی هرگونه مالیاتی که
در زمان خرید هواپیما ،تجهیزات
و هرگونه هزینههای موردنیاز
پرداخت میکنند ،امکان کسر
از مالیات  ۹درصد دارند ،برآیند
این اعمال نرخ  ۹درصدی
مالیات بر ارزش افزوده قطعا
بیشتر از  ۵درصد عوارض در
قانون سابق نیست و نباید
افزایش قیمتی را از این
بابت داشته باشند.

محمد مسیحی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از  ۱۳دی ماه سال جاری گفت :در قانون جدید
سعی شده است تا فرآیند بار مالی از فعاالن اقتصادی در طول زنجیره ایجاد ارزش به مصرفکنندگان نهایی تسهیل
شود .حمایت ازتولید و امکان استرداد مالیات برارزش افزوده ماشینآالت تولیدکه مهمترین بخش هزینه و سرمایه تولید
محسوب میشود ،در این قانون دیده شده است.

حسین قربانزاده در نشست خبری که روز چهارشنبه
برگزار شد .در مورد پرداخت باقیمانده سود سهام
عدالت توضیح داد :در آخرین جلسه شورای عالی
بورس مصوب شد که پرداخت سود سهام عدالت
حتما پیگیری شود .در این راستا قرار شد کارگروهی
در زیرمجموعه شورای عالی بورس با حضور سازمان
خصوصی سازی و شرکت سپرده گذاری مرکزی ایجاد
شود تا این اتفاق مدیریت شود .البته بخش عمدهای
از شرکتها آماده پرداخت سود هستند .البته بخش
عمدهای از شرکتها آماده پرداخت سود هستند و فقط
چند شرکت مقاومت کردهاند.
وی ادامه داد :در مورد شرکتهای تعاونی سهام
عدالت هم قرار شد حق السعی جبران خدمات اعضای
شرکتهای تعاونی تا  ۷۵درصد بر اساس خوداظهاری
به صورت علی الحساب پرداخت شود .این کار را سازمان
خصوصی سازی از محل انباشت سود سهام عدالت انجام
میدهد.
رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه در مورد
موضوع اعطای سهام عدالت به جاماندگان این سهام
نیز توضیح داد :این موضوع باید بررسی شود که آیا
سهام عدالت از ابتدا به درستی تخصیص داده شد یا
خیر؟ و آیا همه دهکهایی که باید این سهام را دریافت
میکردند دریافت کردهاند یا نه؟ موضوع جاماندگان با
موضوع افرادی که در حال حاضر مستحق دریافت این
سهام هستند متفاوت است .این موضوع هنوز تعیین
تکلیف نشده و در اختیار سازمان خصوصی سازی
نیست.

جامعه

آغازثبتنام مجردهای
باالی  ۲۵سال از ۱۵دی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از پاالیش  ۵۰۰هزار متقاضی
نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت :ثبتنام مجردها در این طرح از  ۱۵دیماه آغاز
میشود« .محمود محمودزاده» با یادآوری اینکه حدود  500هزار متقاضی نهضت
ملی مسکن پاالیش شدهاند ،اظهار کردً :
تقریبا یکچهارم از ثبتنام شدهها پاالیش
شدهاند .مابقی هم در دست پیگیری است که مرحله به مرحله انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای ماه جاری از طریق پیامک به متقاضیان پاالیش شده
اطالعرسانی آغاز شده است ،ادامه داد :پس از این مرحله ،متقاضیان باید به اداره کل
راه و شهرسازی استانها یا ادارات بنیاد مسکن مراجعه کرده و برخی از اطالعات را
به صورت فیزیکی تکمیل کنند .بعد از آن متقاضیان به بانک معرفی خواهند شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی پیشتر با یادآوری اینکه در قالب نهضت ملی مسکن
 750هزار واحد در مرحله ساخت قرار دارد ،اظهار کرد :برای  550هزار واحد از این طرح
نیز تأمین انجام شده که از این تعداد 400واحد مسکن روستایی است .محمودزاده
با بیان اینکه 360هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن تسهیالت در نظر گرفته
شده که به معنای رشد  400درصدی تسهیالتدهی به اقشار کم درآمد است ،ادامه
داد :نهضت ملی مسکن تنها طرح حمایتی کشور در تاریخ انقالب است که مبلغ
و سود تسهیالت در آن ثابت نیست و مبتنی بر نیاز و توان خانوار تعیین میشود.

برخی ایرالینها مسافربدون
واکسنمیپذیرند؟
از ماه گذشته پروتکلهای جدید کرونایی برای بخشهای مختلف از جمله حمل و
نقل زمینی ،دریایی ،هوایی و ریلی تدوین و ابالغ شد و براساس آن مسافران برای
سفر با وسایل حملونقل عمومی باید شرایطی داشته باشند .به عنوان مثال اگر
یک مسافر بخواهد برای پروازهای داخلی یا خارجی ،بلیت تهیه کند ،باید تست
منفی  PCRیا کارت واکسن خود را ارائه دهد که البته در سفرهای خارجی هر دو
را باید داشته باشد .این در حالی است که گزارشهای رسیده به ایسنا حاکی از این
است که برخی آژانسهای مسافرتی و ایرالینها این پروتکلها را نادیده میگیرند و
نسبت به پذیرش مسافران بدون کارت واکسن یا تست منفی کرونا اقدام میکنند
و به گفته مسافران در پروازهای داخلی این دستورالعملهای بهداشتی ابالغ شده
را رعایت نمیکنند .حسن خوشخو  -مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها ،شرکتها و
موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری  -در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
چگونه با متخلفان در این زمینه برخورد میشود و اساسا بر رعایت این پروتکلها
نظارت میشود اظهار کرد :همه بخشهای مختلف هوانوردی و عمومی از جمله
شرکتهای هواپیمایی و آژانسهای مسافرتی موظف هستند پروتکلهای ابالغ
شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا را در سفرهای هوایی رعایت کنند و به دقت
بر آنها نظارت میکنند.

 ۷۵درصد مشترکان ازافزایش
تعرفههامعافند

سخنگوی صنعت برق گفت :بر اساس الگوی مصرف تعیین شده برای برق ،مصرف
بیش از  ۷۵درصد از مردم کشور پایینتر از الگو قرار داشته و مشمول افزایش قیمت
نمیشوند .الگوی مصرف در مناطق جغرافیایی مختلف هیچ تغییری نکرده و برای
کسانی که مصرف ماهیانه برق آنها پایینتر از الگو باشد هیچ افزایش تعرفهای در
نظر گرفته نشده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه الگوی مصرف نسبت به گذشته تغییر نکرده است ،گفت:
مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین شده برای هر منطقه برق مصرف میکنند،
مشمول هیچ افزایش قیمتی نمیشوند و کماکان نظام تعرفهگذاری مصوب سال
 1397برای این مشترکان لحاظ خواهد شد.
رجبی مشهدی افزود :در این آییننامه همچنین پیشبینی شده که اگر مشترکی بتواند
در چهار ماه گرم سال مصرف خود را به کمتر از الگوی مصرف کاهش دهد میتواند
متناسب با میزان کاهش ،پاداشی متناسب با هزینههایی که برابر تأمین برق برای وزارت
نیرو است را دریافت کند و در شرایطی حتی مشترکان خانگی بستانکار نیز خواهند شد.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به جزئیات تشویقهای در نظر گرفته شده گفت :اگر
مشترکی در فصل گرم 200کیلووات ساعت برق مصرف کرده و به دنبال آن 100کیلووات
ساعت زیر الگو از برق استفاده کند ،از یک پاداش کممصرفی ،بهرهمند خواهد شد.
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روزنامه

سازمان جهانی بهداشت :خطر اُمیکرون هنوز زیاد است
باتوجه به شیوع امیکرون در سراسر جهان ،سازمان جهانی بهداشت ( )WHOدر به روزرسانی گزارش
اپیدمیولوژیک هفتگی بیماری کووید ۱۹-که روز چهارشنبه منتشر شد ،خطرات مربوط به سویه ُامیکرون را
در حد بسیار زیاد طبقهبندی کرده است.
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کرمانشاه

البرز

«معاون وزیر آموزش و پرورش»:

تعطیلی مدارس لطمات زیادی به
دانشآموزان کمتر برخوردار مناطق
شهری وارد کرد
رضوان حکیم زاده در جلسه شورای آموزش و پرورش استان
کرمانشاه اظهار داشت :یکی از لطمات وارد آمده را می توان
کاهش  ۱۰درصدی یادگیری درس فارسی که جزو دروس پایه و
اساسی دانش آموزان مقطع ابتدایی محسوب می شود ،در سال
گذشته نسبت به سال  ۱۳۹۸اشاره کرد.
وی ادامه داد :با این وجود دانش آموزان مدارس روستایی و
عشایری که عمدتا آموزش ها را به صورت حضوری فراگرفتند
لطمات کمتری متوجه آن ها شد چرا که تجربه چندین ماهه
بخوبی نشان داد در قاب کوچک موبایل امکان یادگیری مطلوب
درسی برای کودکان مناطق حاشیه ای و محروم چندان فراهم
نیست.
حکیم زاده در عین حال با تقدیر از تالشها و زحمات شبانه
روزی معلمان ،گفت :با وجود اینکه تعطیلی مدارس کشورمان
خیلی به درازا کشید اما با این حال آموزش ها هرگز تعطیل نشد
و برخالف بسیاری از کشورهای دیگر دانش آموزان به صورت
مستمر تحت تعلیم و آموزش قرار داشتند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش همچنین با بیان
اینکه ایران جزو کشورهای برتر در واکسیناسیون عمومی معلمان
و دانش آموزان بود ،افزود :با این کار و کسب مجوز از وزارت
بهداشت توانستیم مدارس را از دوم آبان با رعایت کامل پروتکل
های بهداشتی بازگشایی و در این دو ماهه شاهد یادگیری
بهتری از سوی دانش آموزان بوده ایم.
وی برخورداری همه دانش آموزان مقطع ابتدایی از تحصیل را
یکی از مهمترین اولویت های وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد
و گفت :همواره بر این اعتقاد بوده ایم که همه کودکان باید به
آموزش رایگان دسترسی داشته باشند.

استان ها

«استاندار البرز» مطرح کرد:

زمینه توسعه صادرات در الربز فراه م است

مجتبی عبداللهی استاندار البرز روز چهارشنبه در دیدار
با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه با
اشاره به ظرفیت های اقتصادی البرز ،افزود :اکنون در
کل کشور با اتحاد و انسجامی که حاکم است فرصت
های بسیاری برای رشد و توسعه همه جانبه بروز و
ظهور پیدا کرده است .در چنین شرایطی بر این باور
هستم که می توان با ایجاد زمینه های رشد اقتصادی
در کشور ،بسیاری از مشکالت و موانع بخصوص در
حوزه معیشت ،اجتماعی را حل و فصل کرد.
عبداللهی گفت :برای مقابله با تهدیدها باید به فرصت
ها بپردازیم و با شکوفایی ظرفیت های بالقوه می توان
فرصت بروز دغدغه ها و نگرانی ها را گرفت .این استان
می تواند برای معرفی محصوالت خود در جشنواره ها
و نمایشگاه های خارجی ،حضور یابد و جای خود را در
بازارهای خارجی پیدا کند.
وی افزود :امید است با توجه به نظر تعاملی وزارت
امور خارجه کشور و اراده و اهتمامی که برای توسعه
روابط شکل گرفته ،محصوالت ایرانی بویژه برندهای
مستقر در البرز جای خود را در بازارهای جهانی و به
خصوص کشورهای همسایه بیابند.
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت
امورخارجه نیز با تایید نظرات استاندار البرز بر لزوم
تقویت روابط جهت توسعه صادرات کشور بخصوص
با البرز به دلیل استقرار بیش از سه هزار و  ۳۰۰واحد
تولیدی و صنعتی که اکنون بعنوان قطب تولیدات
غذایی ،دارویی و قطعات خودرو مطرح است ،تاکید
کرد.

همچنین استاندار البرز در دیدار با حسن کاظمی قمی
نماینده ویژه جمهوری اسالمی ایران در امور افغانستان
با اشاره به ظرفیت های کم نظیر البرز در تولید و
صادرات به ضرورت توسعه تجارت استان با توجه به
توانمندی های موجود تاکید کرد.
عبداللهی افزود :البرز بیش از سه هزار و  ۵۰۰واحد
تولیدی و صنعتی دارد که از این تعداد بیش از ۱۵۰
واحد ،برند ملی هستند و تولیدات این استان د ر
زمینه های مختلف بویژه غذایی،
قطعات خودرو ،دارویی ،باغی،
کشاورزی و صیفی کاری،
دارای کیفیت باالیی هستند
که به طور قطع در صادرات
موفق خواهند بود .باید نسبت
به معرفی این محصوالت و
ایجاد بسترهای ارتباطی با
سایر کشور ها بویژه

کشورهای همسایه تالش بیشتری داشته باشیم.
وی افزود :البته ضرورت دارد که صادرکنندگان نیز
درصدد ارایه بهترین کیفیت کاال و ثبات و تداوم این
امر ،افزایش جذابیت های بصری و نگهداری بخصوص
بسته بندی ،اقدام کنند .همچنین درصدد هستیم که
با توسعه خدمات کارگو فرودگاه پیام در البرز بستر الزم
را برای تسریع در ارسال کاالها فراهم کنیم.
وی از نماینده ویژه جمهوری اسالمی ایران در امور
افغانستان خواست که در راستای کیفیت بخشی
به این روابط در افغانستان و بسترسازی برای
توسعه صادرات محصوالت ایرانی به این کشور
همراهی الزم را داشته باشد.
نماینده ویژه جمهوری اسالمی در امور
افغانستان نیز در این دیدار با اشاره به
ارتباطات دیرینه خود با استاندار البرز گفت
که همراهی الزم را برای تحقق اهداف
توسعه ای البرز به ویژه در
حوزه صادرات خواهد
داشت.

خراسان جنوبی

همدان

خراسان رضوی

ضرب االجل یک ماهه برای
ساماندهی سگهای ولگرد

آزادی  ۶۰۰زندانی درهمدان
با یک «عذرخواهی»

جزئیاتحملهسایبریبهجایگاههای
سوخت بزودی اعالم میشود

حجت االسالم ابراهیم حمیدی در جلسه فوق العادهای که در خصوص ساماندهی
سگهای ولگرد خراسان جنوبی برگزار شد افزود :حادثه بد و دلخراشی است که
نباید اینطور اتفاقات در شهر اتفاق بیفتد و امنیت خانوادهها دچار آسیب شود
به همین اگر بعد از گذشت یک ماه آینده شاهد تردد سگهای ولگرد باشیم
با متولیان برخورد قضایی خواهد شد .ما به عنوان دستگاه قضایی تکلیف
داری م که موارد را بررسی و تصمیمات اتخاذ شود و از باب حقوق عامه وظیفه
دستگاه قضا است که مردم انتظار دارند این موضوع با جدیت پیگیری شود.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی اظهار داشت :مهمترین مساله بررسی
عملکرد دستگاههای متولی در مورد ساماندهی سگهای ولگرد است که دادستان،
معاونت پیشگیری از وقوع جرم و اداره کل بازرسی این مهم را به جد پیگیری
کنند .دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد اگر به خوبی انجام شود
شاهد اینگونه مشکالتی نخواهیم بود و در این دستورالعمل کارگروههای استانی،
شهرستانی وشهر مشخص شده اما متاسفانه برخی از متولیان حتی اطالعی از
این دستورالعمل ندارند .حجت االسالم حمیدی گفت :همین ترک فعلها باعث
اینگونه اتفاقات میشود که در سال جاری تاکنون  ۱۶مورد سگگزیدگی اتفاق
افتاده که منجر به جراحت وفوت شده است.

محمدرضا عدالتخواه در دیدار معاون رئیس قوه قضائیه با کارکنان دادگستری استان
همدان با بیان اینکه در حال حاضر  ۶۳۴نفر عضو شورای حل اختالف استان هستند
اظهار کرد :طی  ۲۶ماه گذشته  ۲۳۰هزار فقره پرونده به شورای حل اختالف وارد شده
که  ۲۳۲هزار پرونده مختومه و  ۷هزار  ۸۹۵مورد باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه موجودی شورای حل اختالف  ۱۱هزار و  ۱۱۸فقره پرونده است
عنوان کرد :قریب به  ۵میلیون فقره پرونده در شورای حل اختالف کشور رسیدگی
شده که کار بزرگی بوده است .وی از فعالیت هیاتهای صلح و ستاد صبر در استان
سخن به میان آورد و افزود :با دانشگاه فرهنگیان صحبت شده تا از ظرفیت  ۲هزار
دانشجو این مجموعه در اجرای طرح داوطلبان صلحیار بهرهمند شویم.
رئیس دادگستری استان همدان با اشاره به فعالیت کمیته مصلحین و کمیته
معتذرین عنوان کرد :با فعالیت کمیته مصلحین تاکنون  ۳۵قتل عمد مصالحه
شده و  ۲۰قتل هم در حال رسیدگی بوده که برخی تا  ۹۰درصد به صلح رسیده است.
رئیس دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه از  ۲۸۱هزار و  ۶۳۷پرونده وارده
 ۲۹۰،هزار و  ۴۳۰مورد حل شده است .نیروی انتظامی بیش از  ۴هزار نفر را تشویق
به عذرخواهی کرده است خاطرنشان کرد :بیش از یکهزار نفر از محکومین زندان
درخواست عذرخواهی داشتند که در این میان بیش از  ۶۰۰نفر از زندان آزاد شدند.

وحیدرضا زیدیفرد معاون امور مهندسی ،پژوهش و فناوری وزیر نفت ،در حاشیه
بازدید خود از پارک علم و فناوری مشهد در جمع خبرنگاران اظهارداشت :وزارت
نفت بر استفاده از شرکتهای دانش بنیان تاکید بسیاری دارد به همین منظور
امروز و در بازدید از یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در پاک علم و فناوری
خراسان ،قراردادی درباره هوشمندسازی و گاز با این شرکت به امضا رسید.
زیدی فرد افزود :یکی از موضوعات بسیار مهمی که این وزارت به آن توجه دارد استفاده
از هوش مصنوعی است که نشان از دقت و توجه ویژه وزارت نفت به این حوزه دارد.
وی ادامه داد :وزارت نفت به سمت هوشمندسازی گام برداشته تا با توجه به دانش
بومی موضوعات آینده خود را شناسایی و در این مسیر گام بردارد؛ چرا که صنعت باید
به سمت هوشمند شدن برود تا کارآیی بیشتری در موضوعات پیدا کند و بر این اساس،
در حال تهیه فراخوانهایی در موضوعات مورد نیاز خود هستیم که به زودی منتشر
میشود .زیدی فرد با اشاره به حمله سایبری جایگاههای سوخت نیز گفت :ممکن است
به دلیل استفاده از تکنولوژی خارجی برای تهیه و استفاده از کارت سوخت دچار این
مشکل شده باشیم ،اما این موضوع فراتر از این حرفها بود برهمین اساس تمهیداتی
ایجاد شد تا دیگر شاهد این نوع اتفاقها نباشیم البته هنور در حال فعالیت شبانه روزی
برای ریشهیابی این موضوع هستیم که به زودی نتایج آن نیز اعالم میشود.

فرهنگی

درمان سرطان کودکان ،هفتهای  ۸میلیون تومان
امسال سال نایابی داروهایی است که مدتها برای درمان کودکان سرطانی مصرف میشد و حاال دیگر در داروخانهها
موجود نیست ،داروهای اروپایی که قبال تحت پوشش بیمه و با قیمت پایین در دسترس بود ،اکنون بهوفور در بازار
ک هفته درمان
آزاد پیدا میشود و قیمتشان از دو تا  ۷۰میلیون تومان است؛ اتفاقی که سبب شده حداقل هزینه ی 
این کودکان  ۸میلیون تومان تمام شود.

نگاهی به قیمت بلیتها پس از  ۲سال تعطیلی کنسرتها؛

از رسگریی کنرستها در ازای رشد نجومی قیمتها

تها و البته با در نظر گرفتن برگزاری اجراها در سالنهایی
بلی 
با ظرفیتی کمتر از گذشته ،بلیت عمدهی این کنسرتها به
صورت کامل به فروش میرود.
ی ماه در حال برگزاری
در بین کنسرتهایی که از ابتدای د 
است ،اجراهای پاپ با بیشترین افزایش قیمت بلیت همراه
بودهاند .ضمن اینکه با فاکتور گرفتن از اجراهای چند روز
اخیر تاالر وحدت که تا امشب هم ادامه دارد و اکثرا بدون
بلیت فروشی بوده ،از هشتم دیماه عمده کنسرتها در
ت هنرمندان نواحی،
ژانر پاپ هستند و فعال خبری از کنسر 
موسیقی ایرانی یا کالسیک نیست.
حال در بین خوانندگان پاپ که بهزودی روی صحنه

میروند ،کنسرت حسین صفامنش که نهم دی ماه در تاالر
وحدت برپا میشود ،پایینترین نرخ شروع قیمت بلیط
را دارد؛ یعنی از  ۸۰هزار تومان تا  ۳۰۰هزار تومان .البته
ارزانترین قیمت بلیط کنسرتهای تهران به گروه ماخوال
(در سالن برج آزادی) تعلق دارد که بلیطهای آن از  ۱۰۰تا
 ۱۴۰هزار تومان به فروش میرسد .همچنین نجومیترین
قیمت کنسرتها که در کیش برگزار میشود ،در ابتدا متعلق
به بابک جهانبخش است که قیمت آن از  ۳۰۰هزار تومان
شروع شده و تا سقف  ۴۵۰هزار تومان نوسان دارد .پس
از آن هم آرش و مسیح با شروع قیمت بلیط  ۱۸۰هزار
تومان تا  ۴۵۰و بهنام بانی با شروع قیمت  ۱۵۰تا  ۴۵۰هزار
تومان پرچمدار باالترین افزایش قیمت کنسرت در بین دیگر
خوانندگان پاپ هستند .نرخ بلیت کنسرت دیگر خوانندگان
هم بین  ۱۰۰هزار تومان تا  ۳۹۰هزار تومان ثبت شده
است؛ مثال قیمت بلیت کنسرت خوانندگانی چون سینا
شعبانخانی ،رضا بهرام ،مهدی احمدوند ،روزبه نعمتالهی،
هوروشبند و محسن ابراهی مزاده از  ۱۰۰هزار تومان آغاز
شده و تا سقف  ۳۹۵هزار تومان میرسد .کنسرتهای علی
یاسینی و رضا صادقی نیز با فروش بلیت  ۱۹۰تا  ۳۸۰هزار
تومان به روی صحنه میروند.

خبر

 ۳فیلم ایرانی به جشنوارهکلکته دعوت شدند
بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم کلکته میزبان
نمایش یک مستند و دو فیلم بلند از سینمای ایران
خواهد بود .مستند «زنانگی» ساخته محسن استادعلی و
فیلم سینمایی « »۱۹به کارگردانی منیژه حکمت در بخش
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گزارش

موسیقی

با آغاز دی ماه ،برگزاری کنسرتهای خوانندگان پاپ در
حالی از سر گرفته شد که قیمت این اجراها تا  ۴۵۰هزار
تومان هم میرسد؛ رقمی که در مقایسه با قیمتهای
پیشین ،میتوان آن را باال و حتی نجومی توصیف کرد.
ی ماه ،طلسم برگزاری کنسرتهای حضوری پس
از ابتدای د 
از دو سال تعطیلی سرانجام شکسته شد و مدتی است که
کنسرتها با بلیتفروشی در حال برگزاری هستند .در حال
حاضر قیمت بلیتهایی که به فروش میرسد از  ۸۰هزار
تومان شروع شده و تا  ۴۵۰هزار تومان هم میرسد؛ این در
حالی است که پیش از شیوع کرونا ،شاید این قیمت نهایتا
تا سقف  ۲۰۰هزار تومان میرسید.
البته در شرایطی که هنوز تصمیمی قطعی برای از سرگیری
کنندگان موسیقی
کنسرتها اعالم نشده بود ،برخی از تهیه
ِ
ت با توجه به رشد چندین
درباره افزایش نرخ بلیتهای کنسر 
درصدی تورم در کشور و فراهم نبودن شرایط برای برگزاری
اجراها با ظرفیت کامل سالن ،هشدار داده و از باال رفتن
هزینهها صحبت کرده بودند و در عین حال تأکید داشتند
که سعی در همراهی و رعایت حال مردم را دارند ،اما ممکن
ایش قیمت کنسرتها نباشد.
است راه گریزی برای افز ِ
با این حال پیشبینی میشود با وجود نرخ باالی قیمت

روزنامه

«مسابقه بینالملل :نوآوری در سینما» این جشنواره
سینمایی به روی پرده خواهند رفت و فیلم «قهرمان» به
کارگردانی اصغر فرهادی هم در بخش «سینمای بینالملل»
به نمایش گذاشته خواهد شد.

«زنگ تفریح» ایران
در جشنواره فرانسه
فیلمکوتاه «زنگ تفریح» در هفتاد و سومین حضور جهانی به
جشنواره بینالمللی «نشانههای شب» ( )Signes de Nuitفرانسه
راه یافت .جشنواره بینالمللی «نشانههای شب» (Signes de
 )Nuitفهرست آثار راهیافته به بخش مسابقه نوزدهمین دوره
این رویداد را رسما اعالم کرده و زنگ تفریح از ایران برای کسب
جایزه بهترین فیلم کوتاه رقابت میکند .این جشنواره  ۵دی (۲۶
دسامبر میالدی) آغاز به کار کرد .جشنواره بینالمللی «نشانههای
شب» ( )Festival International Signes de Nuitجشنوارهای
چندملیتی است و در هر دوره در دو قالب جهانی و محلی (در
کشورهای متفاوت) برگزار میشود .این جشنواره تاکنون در سی و
هشت کشور جهان هزارها فیلم کوتاه ،مستند ،و بلند را به نمایش
گذاشته است« .نشانههای شب» ،در این دوره« ،لیسبون» پرتغال
را به عنوان مقصد برگزاری رویداد محلی خود برگزیده و هفتمین
دوره برگزاری خود را با عنوان «Festival Internacional Signes
 »da Noiteدر لیسبون جشن میگیرد .نوزدهمین جشنواره
«نشانههای شب»  ۵دی ( ۲۶دسامبر میالدی) آغاز به کار کرد و تا
 ۱۰دی ( ۳۱دسامبر میالدی) ادامه خواهد یافت .زنگ تفریح با نام
بینالمللی « »The Recessهفتاد و سه حضور بینالمللی را پشت
سر گذاشته و  ۱۰جایزه جهانی کسب کرده است .موژان کردی در
نقش سحر ،ریحانه نبییان در نقش طهورا ،نیلوفر شکوهینیا در
نقش آیدا ،غزل خلیلی در نقش سارا بازیگران این فیلم کوتاه
هستند .زنگ تفریح به نویسندگی ،تهیهکنندگی و کارگردانی نوید
نیکخواه آزاد ساخته شده و محصول «شمید فیلم» است.

بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم کلکته از
تاریخ  ۷تا  ۱۴ژانویه  ۱۷( ۲۰۲۰تا  ۲۴دی) در کشور
هند برگزار میشود .سال گذشته «تندیس طالیی ببر
بنگال» بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم کلکته
در کشور هند به منیژه حکمت ،کارگردان «بندربند»
رسید.

سینما و تئاتر

گزارشی از فروش فیلمهای در حال اکران؛

«آتابای»جایفیلممحمدحسینمهدویانراگرفت
به رغم انتقادات حرفهای و غیرحرفهای که از جهت
تخصیص بودجههای کالن برای فیلمهای سینمایی کمدی
مطرح میشود اما نگاهی به جدول حال حاضر فروش
فیلمهای سینمایی ،اسامی و محتوای این تولیدات،
موضوعی است که فارغ از ارزش گذاری قابل تامل است.
بر این اساس نگاهی به آخرین رده بندی فیلمهای پرفروش
سینما در ایران نشان میدهد که از میان سه فیلم پرفروش،
دو فیلم اول و دوم کمدی هستند .موضوع در جایی بیشتر
خودنمایی میکند که وقتی اسامی  ۹فیلم پرفروش را
نگاه کنید ،به جز شهر گربهها (در رده هفتم) باقی فیلمها
که موضوعات اجتماعی ،دفاع مقدس ،اخالقی ،تاریخی،
بیوگرافی و عاشقانه دارند ،هرگز فروش باالیی را در این رده
بندی تجربه نکردهاند.
فروش تنها  ۱میلیاردی فیلم نهم این لیست خورشید
ساخته مجید مجیدی نسبت به فیلم پرفروش دینامیت
با رقم  ۳۴میلیارد نشان از فاصلهای عمیق دارد که هم
در ظاهر و رقم فروش و هم در اقبال جمعی و تماشای
مردمی دادههایی قابل تامل دارند .حتی فیلم قهرمان که
در رده سوم این رتبه بندی جای گرفته در رقم فروش،
جایگاهی غیرقابل مقایسه با فیلم اول و دوم دارد؛ چنانچه
از فیلم اول  ۲۴میلیارد و از فیلم دوم  ۱۷میلیارد کمتر
فروخته است.
در بررسی کلی گیشه فروش فیلمهای سینمایی ایران
همچنان و پس از گذشت  ۱۹هفته دینامیت با فروشی
معادل  ۳۴میلیارد و  ۸۷۴میلیون تومان فروخته و در
صدر پرفروشها قرار دارد .در فیلم سینمایی دینامیت
به کارگردانی مسعود اطیابی هنرمندانی چون پژمان

جمشیدی ،محسن کیایی ،احمد مهرانفر ،نازنین بیاتی،
نادر سلیمانی ،زیبا کرمعلی و میرطاهر مظلومی ایفای
ش کردهاند .در خالصهداستان دینامیت آمده است:
نق 
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  ۲۷میلیارد و
 ۷۲۳میلیون تومان
فروش داشته و در
مقایسه با هفته پیش
فروشی دومیلیاردی را
تجربه کرده 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  ۱۰میلیارد و
 ۵۶۵میلیون 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.
از میان فیلمهای تازه اکران شده آتابای به کارگردانی
نیکی کریمی که خیلی زود خود را به جمع پرفروشها
رسانده است ،موفق شد تا پس از  ۴هفته نمایش با
فروش  ۳میلیارد و  ۷۵۸میلیون تومان جای فیلم
سینمایی درخت گردو که هفته پیش در رده چهارم
فرورش قرار داشت را گرفته و در رده چهارم 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 قسمتهای 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...
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ورود خبرنگاران خانم آزاد شد
ورود خبرنگاران خانم از این به بعد به ورزشگاه آزاد شده است .با همکاری وزارت ورزش از این به بعد خبرنگاران
خانم می توانند برای پوشش خبری و تصویری بازی ها در ورزشگاه حضور پیدا کنند.

ورزشی

مکث

سهمخواهان جایی در آینده کبدی نداشته باشند؛

رقابت «رئیس» و «نایبرئیس» در انتخابات فدراسیون کبدی!
سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار

با اعالم وزارت ورزش و جوانان ،مجمع انتخاباتی فدراسیون
کبدی با حضور دو کاندیدای مطرح روز  14دیماه برگزار
خواهد شد تا کبدی در فاصله  11ماه تا بازیهای آسیایی
هانگژو چین به ریل اصلی بازگردد.
آنگونه که امور مجامع وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد؛
عباس اورسجی و سعید مقدمبقا دو کاندیدای مورد تایید
وزارت ورزش و جوانان هستند که باید در روز  14دیماه
نظر مجمع را به سوی خود جلب کنند و در نهایت یکی از
این دو نفر بر مسند ریاست فدراسیون کبدی تکیه خواهد
زد .در یک نگاه کلی بایستی این اتفاق را به فال نیک گرفت
و به خانواده بزرگ کبدی تبریک گفت که از بین دو مدیر
نامآشنا یک نفر را برای  4سال آینده این رشته اصیل و
مدالآور انتخاب خواهند کرد.
خوشبختانه خانواده بزرگ کبدی به جز موادری معدود
کمتر وارد حاشیههای مخرب شده و اگر هم اختالف
سلیقهای در میان هست به ذات کارهای جمعی بر میگردد
و اتفاقا اگر این اختالف سلیقهها نباشد پیشرفت حاصل
نمیشود و سره از ناسره قابل تشخیص نیست.
عباس اورسجی از جمله مدیران جوانی است که بدون
استفاده از هیچ رانتی و بدون تکیه به سفارش این و آن
پله به پله مدارج ترقی را در کبدی طی کرده و تقریبا از
ابتدای تاسیس فدراسیون در این تشکیالت حضور داشته

به دبیری فدراسیون رسیده و بعد از چند سال دبیری
فدراسیون ،در سال  1396با رای مجمع ،در نهایت به
ریاست فدراسیون هم رسید.
سعید مقدمبقا هم فردی نامآشنا در ورزش کشور است چه
اینکه از نسل اول بازیکنان کبدی است که در مسابقات
متعدد به عنوان بازیکن و کاپیتان تیم.ملی کبدی حضور
داشته ،مدیر و مربی تیمهای باشگاهی و ملی بوده و
همزمان با ریاست اورسجی به عنوان نایب رییس
فدراسیون انتخاب شد و تجارب این دو
مدیر جوان منجر به دو طالی ناب
در بازیهای آسیایی جاکارتا شد
و جایگاه فدراسیونکبدی را
به رده فدراسیونهای اول
ورزش کشور ارتقا داد.
از طرفی هر دو مدیر دارای
تحصیالت آکادمیک
هم هستند و این هم
از مزیتهای حاضر در
خانواده کبدی است که
دو کاندیدای مد نظر همه
جوره صالحیت خود را به اثبات
رساندهاند .بنابراین مجمع فدراسیون
کبدی برای انتخاب رییس فدراسیون به
هر طرف که نظر کند اصل و اساس کبدی دچار تغییر
نخواهد شد چون آنچه حاال وجود دارد ماحصل تالشی
است که مدیران جوان فدراسیون طی سالهای گذشته
انجام دادهاند.
حقیقتا قضاوت کردن بین این دو مدیر خوب و جوان و
توانمند ،تحصیلکرده و باتجربه کار دشواری است ،اما با
شناختی که داریم از هر دو کاندیدای فوق تقاضا میکنیم

که منافع ملی را در نظر بگیرند و بدانند که کبدی مهمتر و
باالتر از هر پست و عنوان و هر شخص و شخصیتی است.
همه ما حول محور کبدی میچرخیم و هدف افتخار ملی
است که از طریق کبدی بدست میآوریم ،بنابراین هیچ
فردی نمیتواند خود را فراتر از کبدی فرض کند و کبدی
مدیون هیچ یک از افراد نیست بلکه این افراد هستند که
مدیون کبدی میباشند.
سهمخواهیها آفت بزرگی است که در اطراف مدیران
و کاندیداها وجود دارد که البته این مورد
در کبدی کمتر دیده میشود ولی
قطع کردن تفکر سهمخواهی بر
عهده مدیری است که بر مسند
ریاست مینشیند و اوست
که باید شایستهساالری را
مد نظر داشته باشد.
اما بعد از انتخابات
فدراسیون داخلی باید
همه دلسوزان دست
در دست هم ،برای فتح
فدراسیون جهانی حرکت کنند
تا با برداشتن برخی سوءتفاهمات
که متاسفانه گوش خارجیها را تیز
کرده ،مجمع جهانی فدراسیون کبدی را در
ایران برگزار کنیم و اگر بتوانیم رییس فدراسیون جهانی
را از ایران انتخاب کنیم یک اتفاق بزرگ و مهم در ارکان
ورزش خواهد بود ،بهعنوان یک فرد مطلع که از تمامی
اتفاقات داخلی و خارجی کبدی اطالع دارم عرض میکنم
که سرپرستی فدراسیون جهانی کبدی دست ایران است و
برخی رسانهها بدون اطالع از اصل قضیه ناخواسته تیشه به
ریشه منافع ملی زدند حال آنکه اگر اختالفات داخلی را به

مباحث جهانی نکشانیم ورزش ملی دچار تزلزل نمیشود.
اگر عباس اورسجی توسط نمایندگان  5قاره به عنوان
سرپرست فدراسیون جهانی انتخاب شد ،رییس فقید قبلی
فدراسیون جهانی کبدی ،رای به خودش داده بود و رییس
جهانی شد! یعنی دوستان این را در نظر نگرفته بودند که
گلوت که  30سال ریاست جهانی کبدی را داشت ،چگونه
انتخاب شده بود؟!
هند و پاکستان سالها قبل با هم نشستند و فدراسیون
جهانی و آسیایی را بین خود تقسیم کردند .همین االن هم
اگر ایران به عنوان قطب مطرح در کبدی جهان خودش را
معرفی نمیکرد ،بازهم هندیها همان مسیر را میرفتند
ولی با باز شدن پای اروپایها ،آفریقا و آمریکا به کبدی،
تغییرات در فدراسیون جهانی کبدی امری اجتنابناپذیر
شد ،چه اینکه همین االن یک نفر اگر بخواهد تقویم ساالنه
کبدی جهان را ببیند هیچ اطالعاتی وجود ندارد.
اصال سایت جهانی و آسیایی فعالیت نمیکنند ،اما امروز
که فدراسیون جهانی با محوریت ایران در حال شکل گیری
است ،باید کمک کنیم تا این امتیاز به ایران برسد چه
اینکه مسابقات جهانی جوانان در کیش (آبانماه )1398
بهترین فرصت برای شناساندن توانمندیهای ایران بود،
پس بیدلیل بعد از گلوت هندی ،نمایندگان  5قاره رای به
سرپرستی نماینده ایران نگرفتند .بیاد داشته باشیم که از
استقرار مقر فدراسیون جهانی کبدی در ایران اول از همه
خود خانواده کبدی منتفع خواهند شد و افتخارش برای
تمام خانواده کبدی است.
به امید اینکه دوستان منافع ملی را در اولویت همه
سالیق و عالیق قرار دهند و هر نفر که برنامههای مورد
تایید مجمع قرار گرفت نفر مقابل با احترام به رای مجمع
کمک کند تا کبدی ملی بار دیگر در بازیهای آسیایی
غرورآفرین شود.

دیدگاه

ِ
حکایت شکستهای پی در پی «سپاهان»؛
اندر

محرم نارایض بود ،باشگاه ِ
پشت اکدرفین درآمد!
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

محرم نویدکیا که در هفتههای آغازین کارنامه درخشانی را از
خود باقی گذاشته ،هم مربی جوان ،هم پر انرژی و هم با
انگیزه و صاحب سبک است و ً
قطعا از نتایجی که در سه هفته
گذشته و در مصاف با تیمهای استقالل ،پیکان و پرسپولیس
رقم خورده نهتنها ناراضی ،بلکه شگفتزده شده است و از
اینکه شاگردانش از موقعیتهای گلزنی نمیتوانند به گل
برسند ،متعجب گردیده است و به نکاتی ُتآثیرگذار در روند
حرکتی تیم فوالد مبارکه سپاهان چند نکته را خاطر نشان
کرده است.
پیش از آنکه به اظهارات نویدکیا پس از شکست مقابل
پرسپولیس بپردازیم ،بد نیست به این حقیقت واقف باشیم
که محرم در طول مدت زمانی کوتاه با درایت و مدیریت خاص
خود ،توانسته هنر فردی ،شعور و خالقیت فردی بازیکنان خود
را در کار گروهی که بهواقع میتوان گفت تاکتیک و روش
خاص اوست پیوند بزند.
بنابر این محرم نویدکیا معتقد است که با همین تاکتیک

نیز پیش خواهد رفت و نباید تغییراتی در تاکتیک تیمی
ایجاد شود ،چرا که در بحث فنی خود او تصمیمگیرنده
است و با همین شیوه بازی کردنها ،توانسته کارنامه قبولی
بگیرد ،منتها وی نیز از اینکه در سه بازی گذشته بازیکنانش
نتوانستهاند نتیجه بگیرند و چرا از موقعیتها برای گلزنی
نمیتوانند سود ببرند ،آزرده خاطر شده است.
نوید کیا فاصله گرفتن از صدر جدول را حق تیم شایسته فوالد
مبارکه سپاهان نمیداند ،بهویژه معتقد است که بازیکنان
خوبی را در اختیار دارد ،بازیکنان صاحبنام و با تجربهای
که میتوانند آرامش را به تیم سپاهان بازگردانند تا این تیم
پرطرفدار ،صاحب جایگاه واقعی خود شود .محرم در بخشی
از سخنان خود به این موضوع اشاره کرده و اظهار داشته که،
باید بازیکنانش را از ارائه بازی احساسی دوری کنند تا به این
مهم واقف باشند که نتیجه به.عنوان یک اصل مطرح است.
سرمربی بااخالق فوالد مبارکه سپاهان میتواند در اینتیم
تحول ایجاد کند و ً
قطعا در هفتههای آینده به نتایج خوبی
دست پیدا کرده و نگاه هواداران پرشور این تیم را نسبت به
عملکرد بازیکنان تغییر دهد .محرم مرد عمل است و مدیران
باشگاه و هواداران این تیم به وی اعتقاد دارند و مطمئن
هستند که او با عزمی راسخ متفکرانه ،روندی در پیش خواهد
گرفت تا بار دیگر نشان دهد که سپاهان همیشه سپاهان
است.
محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان پس از
باختبهتیمپرسپولیساظهارداشتهاست«:راهسختهمیشه

به آدم های سخت نیاز دارد .برای من مقداری عجیب است که
چراموقعیتهایمامقابلاستقالل،پیکانوپرسپولیسبهگل
تبدیل نشدهاندً ،
قطعا این بدشانسیها تمام میشود و زحمات
ما به نتیجه میرسد ،لذا از هوادارانمان معذرت میخواهیم».
محرم نویدکیا در این نشست خبری اظهار کرده است که،
در نیمه اول تا قبل از اینکه گل دریافت کنیم
موقعیتهای گلزنی خوبی داشتیم که
از این موقعیتها استفاده نکردیم و در
مجموع فکر میکنم پرسپولیس نیز عالوه
بر گلی که زد ،یک موقعیت خیلی خوب
در ضربات ایستگاهی داشت و ما نیز سه
چهار مورد فوقالعاده خوب داشتیم
که از دست رفت .همه ما باید از
هواداران معذرت خواهی کنیم
زیرا میدانیم این بازی چه قدر
برایشان مهم بود و درک میکنیم
چه حسی دارند.
اما در پی سخنان محرم
نویدکیا ،باشگاه فوالد مباركه
سپاهان نیز اطالعیهای صادر
کرده است که بهتر دیدیم به
آن نیز بپردازیم:
«با احترام به احساسات پاک و
همیشه سازنده هواداران طالییدل،

بدینوسیله مراتب عذرخواهی صمیمانه بازیکنان ،کادر فنی و
مدیریت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان را به جهت اتفاقات تلخ
سه هفته اخیر اعالم نموده و ومطابق مقررات جاری باشگاه
اقدامات الزم در مورد تیم اعمال خواهد شد.
قابل ذکر است علی رغم انجام بازیهای چشم نواز ،فنی
و خلق موقعیتهای عالی در هر مسابقه که انتظار داریم
تداوم و استمرار یابد .الزم است با اندیشههای اصالحگر و
تحول آفرین کادر فنی تیم به رهبری سرمربی محترم آقای
محرم نویدکیا و دستیاران ایشان و همچنین حمایت
های مشفقانه و دلسوزانه شما هواداران عزیز مسیر اقتدار
ً
مجددا محقق گردد.
همیشگی تیم فوتبال
شخصیت حرفهای باشگاه بزرگ باشگاه فوالد
مبارکه سپاهان و تیم فوتبال این باشگاه
که در آستانه سال میالدی پیش رو به
عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران
در آسیا حضور خواهد داشت ،ایجاب
میکند به اتکای شرایط حرفهای این
باشگاه و اقدامات اداری ،اجرایی و فنی
آن با همت مردانه بازیکنان ترسیمگر
موفقیت تام و جبران مافات و چند
هفتهبدگذشتهباشند.
به امید خدا ،به همت شما و سپاس
از صبوری و همدلی هواداران با صالبت
و دلسوز».

ورزشی

ابعاد جدید دلیل ماندگاری آزمون در زنیت فاش شد
سایت «اسپورت  »24ابعاد جدیدی از منتقی شدن جدایی آزمون در زمستان از زنیت فاش کرد .طبق گزارش این
رسانه روس بحث مالی دلیل منتفی شدن انتقال آزمون نبود .باشگاه زنیت در این مدت تالش زیادی کرد تا جانشین
مناسبی برای مهاجم  26ساله ایرانی اش پیدا کند ولی موفق به این کار نشد به همین خاطر تصمیم گرفت تا پایان
قراردادش این بازیکن را حفظ کند.

فاتح دیدار بزرگ شد؛
«پرسپولیس» ِ

انتقــام به ِ
رنگ آیب اکمیایب با بر ِد طالیـی

تیمهای فوتبال استقالل تهران و فوالد
خوزستان در چارچوب هفته دوازدهم
رقابتهای لیگ برتر از ساعت  18روز
چهارشنبه در ورزشگاه آزادی مقابل هم قرار
گرفتند .این مسابقه با نتیجه یک بر صفر
به سود استقالل خاتمه پیدا کرد .با این
نتیجه استقالل توانست انتقام شکست در
فینال جام حذفی را از فوالد گرفته و با 28
امتیاز به تنهایی در صدر جدول ردهبندی قرار
بگیرد .فوالد هم با  17امتیاز در رده هفتم
باقی ماند.
ترکیب استقالل :سید حسین حسینی،
محمد حسین مرادمند ،سیاوش یزدانی،
عارف آقاسی ،زبیر نیک نفس ( - 78روزبه
چشمی) ،مهدی مهدیپور ،جعفر سلمانی
( - 85محمد دانشگر) ،امیر حسین
حسی نزاده ( - 85ارسالن مطهری) ،آرمان
رمضانی ( - 59رضا آذری) ،کوین یامگا و
رودی ژستد
سرمربی :فرهاد مجیدی
ترکیب فوالد :احسان مرادیان ،صالح حردانی،
مهران موسوی ،حمید بوحمدان ،محمدرضا
عباسی ،میالد بدرقه ( - 77وحید حیدریه)،
پاتوسی ( - 87محمدامین حزباوی) ،ساسان
انصاری ( - 80صابر حردانی) ،وحید حیدریه،
سینا شاه عباسی و شیمبا ( - 87ساسان
حسینی)
سرمربی :جواد نکونام
نیمه اول:
دقیقه  :۱۱اولین موقعیت خطرناک بازی،
با ارسال خوب و مهدی پور به روی دروازه
ایجاد شد که توپ ،پشت نقطه پنالتی فرود
آمد و حسین زاده به راحتی با ضربه سر

خطرناک توپ را راهی دروازه کرد اما توپ
او با اختالف کمی از باالی دروازه به بیرون
رفت.
دقیقه  :۲۴لوسیانو پریرا با دریافت یک پاس
خوب درون محوطه جریمه صاحب توپ
شد که ضربه این بازیکن را در مصافی تک
به تک ،حسینی به زیبایی مهار کرد .در ادامه
استقاللی ها به سرعت صاحب موقعیت
شدند تا پاسخ حریف را بدهند .مهدی پور
با ارسال توپ به روی دروازه آرمان رمضانی
را صاحب موقعیت کرد که ضربه سر این
بازیکن از باالی دروازه به بیرون رفت.
دقیقه  :۳۰مهدی مهدی پور که در این بازی
پایه گذار چند حمله استقالل بود ،یک حمله
دیگر را طراحی کرد ،ارسال او با ضربه سر
یزدانی به یامگا رسید اما او سایه توپ را زد
تا یک موقعیت مناسب را از دست بدهد.
نیمه دوم:
دقیقه  :۵۷نیمه دوم بازی تا این دقیقه
موقعیت خاصی نداشت و سرد دنبال شد
اما مهدی مهدی پور که در این بازی بارها
با ارسال هایش برای استقالل موقعیت
ساخت ،با یک ضربه زیبا از پشت محوطه
جریمه و فاصله ای نسبتا دور یک گل زیبا را
به ثمر رساند تا یخ بازی آب شود و استقالل
جلو بیفتد .دقیقه  :۷۰آیاندا پاتوسی با یک
ضربه آزاد توپ را به دهانه دروازه فرستاد
که دفع ناقص حسینی ،باعث شد تا توپ
در محوطه شش قدم جلوی پای حمید
بوحمدان بیفتد اما بازیکن تیم مهمان قدر
این موقعیت خوب را ندانست تا جدی
ترین موقعیت شاگردان نکونام برای زدن
گل تساوی از دست برود.
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درحاشیه

داستان جلد

شب شکست فوالد صدرنشین ماند؛
«استقالل» در ِ

روزنامه

تیمهای سپاهان و پرسپولیس از ساعت
 16روز چهارشنبه در چارچوب دیدارهای
هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف هم
رفتند که این مسابقه در نهایت با برتری
یک صفر شاگردان یحیی گلمحمدی به
اتمام رسید .سرخپوشان با کسب اولین برد
خود در ورزشگاه امام خمینی که البته در
مقابل تیمی به جز آلومینیوم اراک حاصل
شد 25 ،امتیازی شده و به رده دوم جدول
صعود کردند .شاگردان یحیی گلمحمدی
همچنین برای اولین بار در این فصل به
رکورد سه برد متوالی رسیدند.
در سوی مقابل سپاهان پس از دو باخت
برابر استقالل و پیکان برای سومین بار
متوالی شکست خورد تا با  22امتیاز پیش
از اتمام دیدار صنعتنفت و آلومینیوم در
همان رده سوم باقی بماند .شاگردان محرم
نویدکیا با باخت به پرسپولیس ،متحمل
چهارمین شکستشان در این فصل شدند.
نیمه اول
در دقیقه یازده ،محمدرضا خلعتبری در
دهانه دروازه صاحب توپ شد که ضربه این
بازیکن داخل دروازه نبود و توپ به بیرون
رفت .در دقیقه  ۱۸باز هم خلعتبری در متن
حمله بعدی سپاهان قرار داشت که بعد از
دریبل مهدی شیری ،ضربه این بازیکن با
دقت پایینی همراه بود و از کناره دروازه لک
به اوت رفت .در دقیقه  ۲۴سروش رفیعی
از چند قدمی ارسال محمدرضا خلعتبری به
مقابله محوطه شش قدم پرسپولیس را با
ضربه سر به بیرون زد.
گل :در دقیقه  ،۳۳سانتر علی شجاعی به
روی دروازه سپاهان بعد از ضربه سر ناقص

ولسیانی ،در مقابل محوطه شش قدم روی
سر کمال کامیابی نیا فرود آمد و این بازیکن
هم با ضربه سر دروازه کنت را گشود.
در دقیقه  ،۳۵ولسیانی فرصت داشت بازی
را مساوی کند که ضربه سر این بازیکن از
دهانه دروازه به بیرون رفت.
نیمه دوم
در دقیقه  ۵۱مهدی ترابی از مقابل دروازه
شوت زد که ضربه این بازیکن در مرکز
دروازه به کنت رسید اما مهار او ناقص
بود و اسماعیلی فر توپ را دفع کرد.
یک دقیقه بعد احمد زاده در موقعیت
مشابه قرار داشت که شوت این بازیکن
با اختالف از باالی دروازه پرسپولیس به
بیرون رفت.
در دقیقه  ۵۸شوت امید نورافکن با
اندکی اختالف به تور کنار دروازه برخورد
کرد .در دقیقه  ۶۵سپاهان تا یک قدمی
فروپاشی دروازه پرسپولیس ییش رفت
اما شوت احمدزاده بعد از عبور از زیر
دستان حامد لک ،در دهانه ورود به
دروازه توسط سید جالل حسینی دفع
شد و به کرنر رفت .ضربه کرنر هم بسیار
خطرناک بود ضربه سر احمدزاده با چند
سانتی متر اختالف از کنار دیرک دروازه
به بیرون رفت.
در دقیقه  ۶۶هم سروش رفیعی شانس خود
را امتحان کرد که شوت این بازیکن باز هم
در دو مرحله توسط حامد لک مهار شد .این
حمله در دقیقه  ۶۸توسط پرسپولیسیها
پاسخ داده شد و ارسال از روی ضربه
ایستگاهی در مقابل دروازه با ضربه نه چندان
خوب نعمتی به بیرون رفت.

سرانجام«فدراسیونفوتبال»اعالمنظرکرد؛

واکنش رسمی به حضور
مهدویکیا در دیدار جنجالی!

سایت رسمی فدراسیون فوتبال نوشت :فدراسیون فوتبال ایران به
صورت رسمی به حضور مهدی مهدویکیا ،سرمربی تیم امید در
دیدار ستارگان فیفا و ستارگان کشورهای عربی واکنش نشان داد.
حسن کامرانیفر دبیرکل فدراسیون فوتبال ضمن تسلیت به
مناسبت ایام فاطمیه و شهادت صدیقه عالم حضرت فاطمه
الزهرا (س) گفت :با توجه به کسب امتیازات عالی و آرامش
خاطر هواداران تیم ملی بزرگساالن به جهت صعود محتمل و
بدون حاشیه به جام جهانی  ۲۰۲۲قطر که در سایه تالش ملی
پوشان غیرتمند و حمایت همه شما مردم عزیز ایران تحقق
یافته است ،این فدراسیون در نظر داشت که موضوع پیش آمده
پیرامون جناب آقای مهدی مهدویکیا ،سرمربی تیم فوتبال امید
ایران را در فضایی آرام و بدون حاشیه و هیاهو بررسی و اظهار
نظر کند.
وی ادامه داد :بازی خاطره انگیز تیمهای ملی ایران و آمریکا
در جام جهانی  ۱۹۹۸و گل تاریخی مهدویکیا به آمریکا که
باعث شادی دل میلیونها ایرانی داخل و خارج از کشور شده
و همچنین خصلتهای پهلوانی و اخالقی مهدویکیا در خارج
از گود ورزش ،دیدار وی از خانواده شهید مدافع حرم سردار
شهید رضا فرزانه و وابستگی خانوادگی مهدویکیا به یکی از
شهدای دفاع مقدس ،گویای ارادت و احترام و اعتقاد وی به
اصول اخالقی و ارزشی کشورش بوده که این نکته بر کسی
پوشیدهنیست.
دبیرکل فدراسیون گفت :ضمن احترام به دغدغه درست دلسوزان
واقعی کشور و علیرغم برخی پیش داوریها و هجمههای
نادرست و ً
بعضا ناحق سعی شد این موضوع صبورانه و از
ابعاد مختلف و پس از شنیدن صحبتهای مهدویکیا مورد
بررسی قرار گرفته و نتایج به استحضار عموم ورزشکاران و ملت
شریف ایران برسد .ایشان به عنوان یک فوتبالیست مطرح و در
سطح کالس جهانی براساس دعوت رسمی اینفانتینو ،رئیس
فدراسیون جهانی فوتبال و در معیت وی در این بازی شرکت
کرد .اتفاقات پیرامون و حواشی غیر ورزشی حاکم بر این مسابقه
باعث هوشیاری و مدیریت مناسب موضوع توسط وی شد و
مستندات اقدامات مهدویکیا در حین مسابقه موجود بوده که
مورد تأیید نهاد نظارتی وزارت ورزش و جوانان نیز قرار گرفته
است .وی یکی از مفاخر فوتبال ایران است .این دعوت مستقیم
از طرف فیفا انجام شد و فدراسیون نقشی نداشت ،اما فدراسیون
همیشه پشتیبان ستارهها و اسطورههای فوتبال ایران است.
کامرانیفر تأکید کرد :همه مهدویکیا را میشناسند .وی سمبل
افتخارآفرینی برای جمهوری اسالمی ایران بوده و در همه این
سالها ،مردم ایران را خوشحال کرده است .همه شاهد بودیم در
همه حال به خانوادههای شهدا ادای دین کرده و احترام همه
را نگه داشته است .خیلیها ممکن است بروند ،اما مهدویکیا
که در آلمان زندگی کرده ،خودش آمد و با کمترین امکانات
و حقوق سکان تیمملی امید را در دست گرفت .قدر چنین
سرمایههایی را میدانیم .فدراسیون پشت بزرگان فوتبال است
و سرمایههای ما همینها هستند .مردم ایران همیشه قدردان
فرزندان خوبشان هستند
دبیرکل فدراسیون فوتبال در پایان ضمن عذرخواهی از بابت
دلخوری ناخواسته هواداران به جهت تأخیر در اظهار نظر مربوطه
به خاطر بررسی صبورانه و صحیح این موضوع اظهار داشت:
به امید خدا شاهد صعود تیم فوتبال امید ایران به المپیک
پیشروباشیم.

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

طارمی بهترین لژیونرسال آسیا شد
کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به معرفی برترین لژیونرهای فوتبال آسیا در فصل
 ۲۰۲۱پرداخت که در میان تمامی لژیونرهای فوتبال آسیا مهدی طارمی با  ۲۰نامزدی در
طول سال  ۲۰۲۱به عنوان برترین لژیونر فوتبال قاره آسیا انتخاب شد .در مجموع۱۱۵ ،
بازیکن از  ۱۷کشور کنفدراسیون فوتبال آسیا حداقل یک بار در لیست هفتگی کنفدراسیون
فوتبال آسیا حضور داشتند و در نهایت طارمی برترین لژیونر آسیایی در سال  ۲۰۲۱شد.
علی قلی زاده و سردار آزمون با  ۸و  ۹مرتبه نامزدی در رتبهها نهم و هشتم قرار گرفتند.

قهرمانی از دست کارلسن و فیروزجا پرید
نودیربک عبدوستاروف ،ملی پوش  ۱۷ساله ازبکستان با شکست یان نپومنشی روسی
در تایبریک و با امتیاز  ،۹.۵در حضور بزرگان شطرنج جهان به عنوان قهرمانی سریع
رقابتهای جهانی دست پیدا کرد .عبدوستاروف در این مسابقات کارلسن را هم شکست
داده بود .مگنوس کارلسن و علیرضا فیروزجا هر کدام به ترتیب با کسب  ۹.۵و  ۸امتیاز از
دستیابی به مقام قهرمانی این رقابتها باز ماندند .کارلسن با امتیازاتی که به دست آورد در
رده سوم این رقابتها جای گرفت ،فیروزجا هم در نهایت بیستم شد.

انتخابات فدراسیون نابینایان وکم بینایان به تعویق افتاد
انتخابات فدراسیون نابینایان و کم بینایان که قرار بود روز شنبه  ۱۱دی برای احراز پست
ریاست این فدراسیون ساعت  ۱۰صبح در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شود،
تا اطالع ثانوی به تعویق افتاد .بنا به گفته دبیر مجمع انتخابات فدراسیون نابینایان و کم
بینایان ،زمان جدید برگزاری مجمع انتخابات این فدراسیون ظرف چند روز آینده از سوی
وزارت ورزش و جوانان اعالم خواهد شد و فدراسیون همچنان در انتظار دریافت ابالغیه از
سوی وزارت ورزش برای برگزاری انتخابات است.
ورشتاپن بهترین راننده فصل ۲۰۲۱فرمول یک شد
مکس ورشتاپن هلندی از تیم ردبول در رده بندی پایان
مسابقات جهانی فرمول  ۱با انتخاب راننده های شرکت
کننده ،مقام اول را کسب کرد .این خبر را سرویس
مطبوعاتی فرمول  ۱گزارش داد .هر ورزشکار در این
نظرسنجی ده راننده برتر را انتخاب کرد .امتیاز رانندگان
بر اساس سیستم امتیازدهی فعلی در فرمول  ۱تعلق
گرفت .رتبه دوم این
نظرسنجی را لوئیس
همیلتون بریتانیایی از
تیم مرسدس به خود
اختصاص داد .نفر سوم
هموطنش الندو نوریس
بود که در مک الرن
رقابت می کند.

کیروش بازیکن
جنجالی را
دعوت نکرد
با وجود فشار زیاد
مصری،
رسانههای
کیروش حاضر نشد
ستاره االهلی را به اردوی تیم ملی این کشور دعوت کند.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال مصر فهرست
تیمش برای حضور در جام ملتهای آفریقا را اعالم کرد.
اعالم فهرست کیروش انتقادها و اعتراضهای زیادی را به
دنبال داشت .پیشبینی میشد که در این فهرست «محمد
افشه» بازیکن محبوب االهلی دعوت شود اما کیروش حاضر
نشد این بازیکن را دعوت کند .افشه پیش از این با کیروش
درگیری لفظی پیدا کرده و از این مربی انتقاد کرده بود.

 nدبیر تحریریه :محمدرضا ولی زاده

۳کاندیدای فدراسیون شنا تایید صالحیت شدند
بعد از گذشت بیش از دو ماه از زمان ثبت نام کاندیداهای فدراسیون شنا ،شیرجه و واترپلو
باالخره وزارت ورزش و جوانان اسامی کاندیداهای تایید صالحیت شده را اعالم کرد .با پایان
مهلت قانونی ثبت نام از کاندیداهای این فدراسیون  ۶کاندیدا ثبت نام کردند که براساس
اعال م وزارت ورزش تنها  ۳تعداد از این کاندیداها تایید صالحیت شدهاند .انتخابات این
فدراسیون قرار است  ۲۰دی انجام شود و محمد بابایی ،حامد رضا خانی طالقانی و محسن
رضوانی اسامی کاندیدهای تایید صالحیت شده این فدراسیون است.
سوژه

وقتی اجرای دستورالعملهای بهداشتی گم شد؛

ِ
سبک فدراسیونکاراته!؟
سادهانگاریکرونا به

فرهاد غالمعلی
نویسنده

در شرایطی که وزارت بهداشت و درمان و ستاد
ملی مقابله با کرونا ،با توجه به ورود
سویه اومیکرون به کشور ،نسبت
به کمین پیک ششم کرونا
بارها هشدار دادهاند ،با این
وجود فدراسیون کاراته ،روز
جمعه گذشته سوم دی
ماه سال جاری ،مسابقات
لیگ سبکهای آزاد خود
را در حالی برگزار کرد که
فیلم و تصاویر منتشره
این رویداد ،از بینظمی و
نادیده گرفته شدن مقررات
و پروتکلهای بهداشتی در
فضای سربسته سالن شهید معتمدی
تهران و حضور متراکم ورزشکاران و دیگر
نفرات حاضر ،آن هم بدون ماسک حکایت میکند.
بدیهی است؛ پروتکلهای اعالمی از سوی ستاد ملی
مبارزه با ویروس کرونا با هدف حفظ سالمت و ایمنی
آحاد جامعه در برابر پاندمی کرونا وضع شده و اجراء

بازتاب اظهارات پدرطارمی دررسانههای پرتغال
پدر مهدی طی مصاحبهای مشکل مهاجم تیم ملی کشورمان را روحی و روانی دانست و گفت به
زودی این مسئله برطرف خواهد شد .این اظهار نظر پدر مهدی طارمی در رسانههای معتبر پرتغال از
جمله اوجوگو و ابوال بازتاب پیدا کرد .ابوال در این باره نوشت :طارمی یک فصل دیگر گلهای زیادی
به ثمر رساند و هواداران پورتو را به وجد آورد؛ اما اندکی بیش از دو ماه است که قاتل ایرانی دروازه را
گم کرده است .پدر این بازیکن تردیدی ندارد که این وضعیت «مشکل روانی» است.
قایدی و نوراللهی رسما ماندنی شدند
باشگاه شباب االهلی دبی شب گذشته به صورت رسمی از امضای قراردادش با توماس
اولسن  ۳۰ساله بهترین گلزن لیگ برتر نروژ خبر داد و رسانه های امارات از بسته شدن
رسمی پرونده لژیونرهای شباب خبر دادند .پیش از این نیز کارتابیا آرژانتینی به این تیم
پیوسته بود و پرونده جذب لژیونرهای جدید با آمدن این دو بازیکن جدید بسته شد.
بدین ترتیب  ۴لژیونر شباب االهلی تا پایان فصل  ۲۰۲۲-۲۰۲۱به شرح زیر شدند- :فدریکو
کارتابیا(آرژانتین) -توماس اولسن(نروژ)-احمد نوراللهی(ایران)-مهدی قائدی(ایران)

و رعایت این دستورالعملها از سوی فدراسیونهای
ورزشی در جهت ایجاد محیطی سالم و قابل اطمینان برای
رقابت ورزشکاران ،امری ضروری و اجتنابناپذیر است که
مطمئنا فدراسیون کاراته نیز از این قاعده مستثنی نیست.
چندی پیش محسن فرهادی معاون فنی مرکز سالمت
محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از
اجرای طرح مدیریت هوشمند محدودیت کرونایی از تاریخ
 ۱۵آذر ماه خبر داده بود .براساس این طرح تماشاگرانی که
قصد ورود به ورزشگاهها را داشتند ملزم به
زدن ماسک ،ارائه کارت واکسن و
همچنین رعایت فاصلهگذاری
به میزان  ۲متر شدند.
بااینحالابهامیکهمطرح
است اینکه آیا فدراسیون
کاراته در راستای اجراء
و نظارت هرچه بهتر بر
برنامه مدیریت هوشمند
محدودیتها،خطقرمزها
را رعایت کرده و زدن
ماسک،رعایتفاصلهگذاری
اجتماعی ،دریافت گواهی
دو دوز واکسن و یا انجام تست
کرونا ،از مربیان ،شرکتکنندگان
و دیگر دستاندرکاران رقابتهای لیگ برتر
سبکهای آزاد کاراته را در دستور کار خود قرار داده است؟!
این سوالی است که انتظار میرود متولیان کاراته
کشور بویژه مدیران سازمان سبکهای آزاد کاراته
پاسخ شفاف و روشنی برای آن داشته باشند.

رکوردی دیگربرای استفنکری درNBA
با وجود شکست  ۸۶ - ۸۹تیم بسکتبال گلدن استیت
وریرز در دیدار روز چهارشنبه مقابل دنور ناگتس،
استفن کری فوق ستاره این تیم موفق شد از مرز ۳۰۰۰
پرتاب سه امیتازی موفق عبور کند .در حال حاضر
کری با ثبت  ۳۰۰۴پرتاب سه امتیازی موفق ،در رده
نخست بیشترین پرتاب سه امتیازی تاریخ مسابقات
 NBAقرار دارد .او در
هفته گذشته موفق شد
رکورد ری آلن با ۲۹۷۳
پرتاب سه امتیازی
موفق را شکسته و به
بهترین سه امتیازی
زن تاریخ  NBAتاکنون
تبدیل شود.
دردسر جدید
برای مدیران
پرسپولیس
به نظر میرسد استرس
مدیران پرسپولیس بابت
پروندههای این باشگاه در
فیفا ،به این راحتی از بین نخواهد رفت .هنوز چند روزی
از حل پرونده کالدرون نگذشته که بحث شکایت اوساگونا
مطرح شد .به جز این پرونده ،ماجرای استوکس و شکایت
احتمالی رادوشوویچ هم از پرسپولیس وجود دارد و حاال خبر
شکایت باشگاه کورتریک از پرسپولیس هم رسانهای شده
است .حال باشگاه کورتریک بلژیک که دو فصل پیش محمد
نادری را به باشگاه پرسپولیس قرض داد بابت مطالباتش
از این باشگاه شکایت کرده و توانسته از فیفا حکم بگیرد.

هشدار  AFCبه  ۷۰باشگاه!
به نظر میرسد که کنفدراسیون فوتبال آسیا عزم خود را برای رعایت استانداردهای خود جزم کرده است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تا  ۱۷ژانویه که زمان قرعه کشی فصل  ۲۰۲۲لیگ قهرمان آسیا است فرصت داده
است تا باشگاه ها معیارهای الزم برای کسب مجوز حرفه ای را مهیا کنند در غیر این صورت از لیگ قهرمانان
و دیگر رقابت های آسیایی کنار گذاشته می شوند AFC .به  ۷۰باشگاه اولتیماتوم داده است که از نظر
معیارهای ورزشی ،اداری ،مالی ،زیر ساخت ،قانونی ،تجارت و تبلغیات استانداردهای الزم را رعایت کنند.
پیشنهاد جدید برای مهاجم تیم ملی ایران
اللهیار صیادمنش مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه فنرباغچه ترکیه در یک سال
گذشته به صورت قرضی برای زوریا اوکراین بازی کرد .مهاجم  ۲۰ساله ایرانی در مدت یک
سال حضورش برای زوریا درخشش خوبی داشت و  ۲۴بازی انجام داد  ۹گل به ثمر رساند و
 ۴پاس گل داد .در همین رابطه سایت « »milligazeteدر جدیدترین خبر اعالم کرد باشگاه
زوریا دوباره دست به کار شده و پیشنهاد جدیدی با رقم باالتر به فنرباغچه داده تا قرارداد
قرضی این بازیکن ایرانی را تمدید کند.

