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مقام معظم رهبری« :هرشهید پرچمی برای استقالل و شرف این ملت است».
دنیای هواداریاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای استانکردستان راگرامی میدارد

گزارش

داستان جلد

«عضوکمیتهعلمیکشوریمقابلهباکرونا»
اعالم کرد:

خوش اقتدار علوی؛
طعم
ِ

گردش «اُمیکـــرون» در کل کشور
عضو کیمته علمی کشوری مقابله با کرونا ،با تاکید بر لزوم
افزایش تستهای روزانه تشخیص کرونا در کشور ،گفت:
نمیتوانیم بگوییم تنها موارد ابتال به ُامیکرون در کشور
همین تعداد مواردی است که تایید شده ۱۰۰ ،درصد تعداد
موارد ُامیکرون بیش از این است.
دکتر پیام طبرسی در گفتوگویی ،درباره وضعیت انتشار
کرونای ُامیکرون در کشور ،گفتُ :امیکرون ویروسی است که
گسترش سریعی دارد و به سرعت پخش میشود .بر همین
اساس اینکه بگوییم تعداد موارد ُامیکرون تنها  ۳۰یا  ۳۴مورد
تایید شده است ،درست نیست و قطعا تعداد موارد بیماری
در کشور بیش از این است و در کل کشور هم پخش شده
است .به طوری که میتوان گفت ُامیکرون در کل کشور در
حال گردش است.
وی افزود :با این حال خوشبختانه موضوعی که تاکنون
وجود دارد ،این است که گردش ویروس ُامیکرون ،منجر به
افزایش موارد بستری و فوت و حتی افزایش موارد سرپایی
ابتال در کشور نشده است و آمار ما زیر  ۲۰۰۰تست مثبت
در روز است.
طبرسی با تاکید بر لزوم افزایش تستهای روزانه کرونا در
کشور ،گفت :در کمیته علمی هم مورد بحث قرار گرفته است
که تعداد تستهای روزانه کرونا را افزایش دهیم .انجام روزانه
 ۲۰هزار تست برای کشور ما کم است و باید تعداد تست را
افزایش دهیم.
وی گفت :به عنوان مثال در حال حاضر کشوری مانند
انگلیس با جمعیتی حدود  ۱۰تا  ۱۵میلیون کمتر از
جمعیت کشور ما روزانه یک میلیون تست انجام میدهد.
ما به عنوان یک کشور  ۸۰میلیونی حداقل باید روزانه یک
میلیون تست را داشته باشیم .حال اگر امکان انجام روزانه
یک میلیون تست وجود ندارد ،حداقل روزانه  ۱۰۰هزار تست
را باید انجام دهیم تا بتوانیم آمار دقیقی از ُامیکرون داشته
باشیم.
وی گفت :از آنجایی که ُامیکرون بیماری خفیف
میدهد ،ممکن است بسیاری از افراد آن را با
سرماخوردگی اشتباه بگیرند و اصال برای انجام تست
مراجعه نکنند .بنابراین نمیتوانیم بگوییم تنها موارد
ابتال به ُامیکرون در کشور همین تعداد مواردی است
که تایید شده است ۱۰۰ ،درصد تعداد موارد ُامیکرون
بیش از این است و باید پروتکلهای بهداشتی را
همچنان رعایت کنیم.
طبرسی درباره وضعیت مدارس نیز گفت :کمیته علمی از
همان ابتدا اعالم کرد که مخالف بازگشایی مدارس به صورت
کامل است .اینکه دانش آموزان در کالسهایی که نه تهویه
دارد و نه فضای درستی دارد ،درست نیست .اینکه یک روز در
هفته به صورت منتخب و با تعداد کم دانش آموزان حضور
داشته باشند ،ممکن است موردی نداشته باشد ،اما اینکه قرار
باشد که هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان را به مدرسه
بیاوریم ،خطرناک است.
وی درباره واکسیناسیون افراد زیر  ۱۲سال ،گفت:
واکسیناسیون افراد زیر  ۱۲سال در حال بررسی در ستاد است
و به محض نتیجه گرفتن ،اعالم میشود.

خبر

دیداربا«بسیجیترینژنرال»دردارالشهدایتهران
رضا شاعری
نویسنده

هفته گذشته روز چهارشنبه پیش از ظهر بود که باخبر
شدیم حاج علی فضلی سردار غیور و زالل لشکر آسمانی
سیدالشهدا برای دیدار با پدر شهید بیات همکار و
بچه محلهمان به منطقه ۱۷میآیند .حاج علی فضلی
آمد ،وقتی به خانه آقا بیات رسیدم به نماز ایستاده و
دستهای رو به آسمانش در حال قنوت بود ،به گمانم
زیر لب حتما یکی از دعاهایش رسیدن به قافله رفقای
شهیدش هم هست...
نماز تمام شد و با آن حال خوب و معنویاش خاکی
و با صفا با همه احوالپرسی کرد .دقایقی هم از یوماهلل
 ۹دی برایمان گفت .در انتهای برنامه رفتم جلو و با
افتخار به حاج علی گفتم برادرم از غواصان گردان
حضرت علی اکبر(ع) لشکر سیدالشهدا بود و در کربالی
 ۵به فیض شهادت نائل آمد ،بالفاصله گفت ای کاش
زودتر میگفتی تا کمی هم از سلحشوری و پایمردی
رزمندگان این گردان برای جمع میگفتم .لحن گیرا و
دوستداشتنی این فرمانده بسیجی سالها نظرم را جلب
کرده است...
حاج علی فضلی در میان یادگاران دفاع مقدس از

سرشناسترینهاست .کمتر پیدا خواهید کرد جوانان
بسیجی ،آن هم از نوع نسل سومی را که «حاج علی»
را نشناسند ،چه برسد به نسل دومی.ها و بر و بچههای
جنگ .حاج علی فضلی در سالهای آسمانی جهاد و
شهادت فرماندهی لشکر  ۱۰سیدالشهدا (ع) را بر عهده
داشت.
در چند موقعیت محدود هم فرماندهی لشکر  ۲۷محمد
رسول اهلل (ص) را به دست گرفت اما در نهایت ایشان را
سردار لشکر سیدالشهدا میدانند و بر و بچههای بسیجی
سپاه تهران و کرج بیشتر با او مانوس بودند .مدتی
طوالنی هم جانشین سازمان «بسیج مستضعفین» بود و
باز هم بسیجیان بیش از همه با او دمخور بودند.
در پنجمین همایش چهرههای ماندگار« ،حاج علی» به

عنوان یکی از نمادهای ملی ایران اسالمی معرفی شد
اما بدون مبالغه و تعارف ،حاج علی فضلی با هر سطحی
از مسئولیت و درجه و مقام ،اسطوره خدشهناپذیر یک
«بسیجی تمام عیار» است .هر کس ،با هر عقیده و مرامی
(به غیر از دشمنان خونی انقالب) فقط کافی است دقایق
اندکی را در کنار این مرد بگذراند تا تایید کند در جمالت
قبل اغراق و گزافه نیست .در عین حال ،افتادگی و خضوع
این شیرمرد حقیقتا تکاندهنده است و چشم.های هر
صاحبدلی را به اشک مینشاند.
دو ویژگی منحصربه فرد این سردار ،روحیه بسیجی
او و اقتدا ِر بیتعارفش در مواقع برخورد با دشمنان
انقالب است .طعم «اقتدار علوی» حاج علی را ،البته
بیشتر از بسیجیان ،گردنکشان و یاغیان به اسالم و

انقالب چشیدهاند .وی در ایامی که به عنوان فرماندار
نظامی تهران ،مسئولیت حفظ امنیت پایتخت
روشن
امالقرای اسالم را بر عهده داشت ،مصداق
ِ
یک «پاسدار نظام اسالمی» را به کسانی که به هر
دلیلی امر برایشان مشتبه شده بود نشان داد و هنوز
خاطرات این سردار آهنین ،نقل محافل آن کسان و
ناکثان است.
حاج علی فضلی متولد  1340است و از ناحیه یکی از
چشمانش جانباز است .حیات جهادی او از فرماندهی
سپاه فیروزکوه آغاز شد و آخرین مسئولیت او فرماندهی
«دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین(ع)» بود و امروز در
کشاکش با کسالت جسمی ،در مقام صبر و رضا ایستاده
است .اما از آنچه هم که در آسمانها میگذرد ما
بیخبریم .حاج علی قطعا در میان افالکیان ،ارادتمندان
بیشتری دارد تا در بین ما خاکیان...
حاج علی فضلی ،همانند همه فرزندان روح اهلل ،فرزند آب
و خاک و آتش است؛ امتحان خود را بارها پس داده و بی
ادعا و هیاهو در صف « و منهم من ینتظر» ایستاده است.

حاج علی فضلی ،همانند همه فرزندان روح اهلل ،فرزند آب و خاک و آتش است؛
امتحان خود را بارها پس داده و بی ادعا و هیاهو در صف « و منهم من ینتظر» ایستاده است.
کرونا در ایران

بهداشت و سالمت

 ۱۷۰۳مبتالی دیگر شناسایی شدند؛

حذف شرط تزریق واکسن و تست منفی برای حضور در مدارس؛

 ۳۴فوتی جدیدکرونا درکشور

مصوبهای هنوزابالغ نشده است

وزارت بهداشت در اطالعیه ای با اشاره به
شناسایی  ۱۷۰۳بیمار جدید کووید ۱۹در شبانه
روز گذشته اعالم کرد :تاکنون  ۵۹میلیون و
 ۸۰۳هزار و  ۷۲۲نفر ُدز اول ۵۱ ،میلیون و
 ۸۸۴هزار و  ۶۳۷نفر ُدز دوم و  ۷میلیون و
 ۶۸۳هزار و  ۱۴۸نفرُ ،دز سوم واکسن کرونا
را تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای تزریق
شده در کشور به  ۱۱۹میلیون و  ۳۷۱هزار و
ُ ۵۰۷دز رسید .در شبانه روز گذشته  ۳۱۷هزار و ُ ۲۲۸دز واکسن کرونا در کشور تزریق
شده است.
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۷۹ ،نفر مبتال به کرونا بستری شدند .مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و  ۱۹۴هزار و  ۴۰۱نفر رسید ۳۴ .بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۳۱هزار و  ۶۰۶نفر
رسید .تاکنون  ۶میلیون و  ۳۷هزار و  ۹۰نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.

کمال حیدری معاون وزارت بهداشت با اشاره
به انتشار خبری مبنی بر حذف الزام تزریق
واکسن و داشتن آزمایش منفی کرونا به عنوان
شرط ورود به فضای آموزشی مدارس ،افزود:
یکی از موضوعاتی که همواره در جلسات
متعددی که با مسووالن آموزش و پرورش و
متولیان امر برگزار شده است این بوده که اگر
نظام مراقبت در مدارس اجرایی شود دغدغه
وزارت بهداشت برای مدیریت و کاهش سویه بیماری در بین دانش آموزان در مدارس کمتر
خواهد شد .وی ادامه داد :با توجه به اینکه هنوز این امر محقق نشده ،بنابراین نسخه صفر
هفت ابالغی همچنان باقی است و داشتن تست منفی پی سی آر برای افرادی که واکسن
دریافت نکرده اند برای حضور در مکان هایی همچون مدرسه الزامی است.
حیدری تصریح کرد :تاکنون مصوبه ای ابالغی از ستاد ملی کرونا مبنی بر عدم الزام داشتن
تست پی سی آر نداشته ایم هرچند تاکید شده است اگر راهکاری وجود دارد ،دنبال شود.
موضوع در کمیته تخصصی ستاد کرونا مطرح شده و همچنان منتظر مصوبه هستیم.
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یادداشت

اقتصادکالن

کاهش نقدینگی و راهکارهایی برای رشد اقتصادی؛

«مدیرکل امور مالیاتی استان البرز» خبر داد:

«بانک مرکزی» و سه محورِ خلق ،کنرتل و اکهش حجم نقدینیگ
سارا نصرتی
نویسنده و مترجم

طی سالهای گذشته یکی از معضالت و مسائل اصلی
اقتصاد ایران ،کنترل و مدیریت نقدینگی با هدف کنترل
تورم بوده است .در این میان راهکارهای مختلفی مطرح
میشود که پاشنه آشیل آن به سروسامان دادن به نظام
بانکی بازمیگردد .از اینرو ضروری است که بانک مرکزی
نظام کنترلی دقیقتری برای بانکها اعمال کند ،به
گونهای که ضمن تسهیل رصد و نظارت بر سپردههای
کالن و تراکنشهای بزرگ بانکی ،بر تصمیمات هیئت
مدیره و هیئت عامل درباره اعطای تسهیالت کالن
و سرمایهگذاریهای بانکها و بخصوص نرخ سود
سپردهها ،نظارت فعال داشته باشد.
همچنین رابطه دخل و خرج بودجه کشور با بانک مرکزی
باید اصالح شود .به عبارت دیگر کسری بودجه دولت

نباید منجر به رشد پایه پولی شود .در همین راستا یکی
از اقداماتی که بانک مرکزی باید در دستور کار قرار دهد،
از سویی باید با اصالح نظام تسهیالتدهی ،قدرت خلق
پول بانکها را کاهش دهد و از سوی دیگر با استقالل
بانک مرکزی در برابر دولت ،جلوی استقراض دولت گرفته
شود.
بطور خالصه بانک مرکزی باید سه محور خلق نقدینگی
جدید ،کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی
را در دستور کار خود قرار دهد .در مقابل ،دولت نیز برای
کاهش نقدینگی و کنترل بازار باید دو راهکار سازنده را
اجرا کند .ابتدا اینکه بانکها نباید بنگاهداری کنند بلکه
باید بنگاهها را به بخش خصوصی واگذار کنند و دوم
اینکه بازار بورس باید تقویت شود ،یعنی با ورود شرکتها
به بازار بورس ،دولت میتواند نقدینگی موجود در بازار را

جذب و بورس را تقویت کند.
در کل باید تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی
وجود داشته باشد .اگر حجم نقدینگی از رشد اقتصادی
بیشتر باشد ،تورم رخ میدهد و افزایش قیمتها از
مهمترین آثار منفی آن است .در صورت تحقق پایان کرونا
و پایان تحریمها که احتمالشان نیز بسیار است ،رشد
اقتصادی میتواند نقدینگی را جذب بخش تولید کرده و
در جهت درست هدایت کند تا انتظارات تورمی کاهش
یابد و ثبات و آرامش در قیمتها نمایان شود.
پس اگر بانک مرکزی در حین تقویت نظارت بر بانکها،
سیاستهای پولی درستی را به اجرا گذارد ،هم رشد
نقدینگی کاهش پیدا میکند و هم نقدینگی ایجاد
شده به سمت تولید میرود .بنابراین نتیجه میگیریم
نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود و به طور
حتم سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید
ببرد و تولید را رونق بخشد باید جزء دستورات کار دولت
سیزدهم باشد و اقدامات اقتصادی غیرمولد را بی جاذبه
کند به طوری که نقدینگی باعث تولید شود.
در صورتی که این رویکرد بر مدیریت بانک مرکزی حاکم
شود ،میتوان امیدوار به تداوم روند رو به رشد تولید
ناخالص داخلی و هدایت نقدینگی به سمت تولید بود.

بیش از چهار هزار میلیارد ریال به
شهرداریها و دهیاریهای استان
البرز پرداخت شد

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از پرداخت چهار هزار و هفتصد
و دو میلیارد لایر به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان
ازمحل مالیات برارزش افزوده طی هشت ماهه نخست از سال
۱۴۰۰خبر داد.
محمدی مدیرکل امور مالیاتی استان البرز اظهار داشت ۳ :درصد
عوارض ارزش افزوده بحساب شهرداری ها و دهیاری ها به منظور
توسعه عمران شهری و روستایی واریز می شود.
وی افزود :این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸
درصد افزایش یافته است.
محمدی با تشکر از مشارکت مودیان در پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده ،گفت :این نوع مالیات هزینه ای برای تولیدکنندگان
نداشته و مصرف کننده باتوجه به میزان مصرف خود آن را
پرداخت می نماید تاصرف عمران و آبادانی شهرها و روستاها
گردد.
ود در پایان تصریح کرد :اطالع رسانی صحیح و به هنگام از
نحوه مصارف این عوارض و تبیین آن ،موجبات فرهنگ سازی و
مشارکت بیشتر مردم را فراهم می آورد.

بطورخالصه بانک مرکزی باید سه محورخلق نقدینگی جدید،کنترل نقدینگی موجود وکاهش حجم نقدینگی را
دردستورکارخود قراردهد .درمقابل ،دولت نیزبرایکاهش نقدینگی وکنترل بازارباید دو راهکارسازنده را اجراکند .ابتدا
اینکه بانکها نباید بنگاهداریکنند بلکه باید بنگاهها را به بخش خصوصی واگذارکنند و دوم اینکه بازاربورس باید تقویت شود،
یعنی با ورود شرکتها به بازاربورس ،دولت میتواند نقدینگی موجود دربازاررا جذب و بورس را تقویتکند.
انرژی

افزایش تعرفه برق پر مصرف ها
از اول بهمن ماه

مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه قطعا قبوضی که بعد از بهمن ماه صادر می شوند
با تعرفه های جدید خواهد بود ،اظهار کرد :پیش بینی شده در این طرح برای مشترکانی
که میزان مصرف آن ها زیر الگوی کم مصرفی است مشوق هایی لحاظ شود .وی افزود:
الگو کم مصرفی افزایش پیدا کرده یعنی کسانی که زیر  ۵۰درصد الگو منطقه باشند در
ماه های غیر گرم  ۱۰۰کیلووات ساعت برای مناطق عادی و برای ماه های غیر گرم ۱۵۰
کیلووات ساعت لحاظ می شود اگر مشترکی ماهیانه میزان مصرفی زیر این اعداد داشته
باشد و عالوه بر آن تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی باشد برابر بند یک
تبصره هشت قانون بودجه سال  ۱۴۰۰از تعرفه رایگان برخوردار می شود .رجبی مشهدی
با بیان اینکه  ۷۵درصد مشترکان زیر الگو مصرف منطقه قرار دارند و تنها  ۲۵درصد که
حدود هفت میلیون مشترک را شامل می شود جز مشترکان پر مصرف هستند ،گفت:
البته در مناطق مختلف پراکندگی ها متفاوت است ،در مجموع این دسته از مشترکان
که بیش از حد مصرف منطقه مصرف دارند شامل حال این طرح خواهند شد .وی با
تاکید بر اینکه قطعا تالش وزارت نیرو این است که با ایجاد سیاست های تشویقی این
دسته از مشترکان را به سمت کاهش و مدیریت مصرف سوق دهد ،افزود :تعدادی از
مشترکان نیز در مرزهای بیش از الگو قرار دارند که می توانند با یکسری اقدامات ساده
به سرعت میزان مصرف خود را کاهش دهند.

بازار

راه و مسکن

درج قیمت تولیدکننده برروی ۱۴
قلمکاال ازهفته آینده

سود 1/5میلیارد تومانی
وام ۴۵۰میلیونی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح درج قیمت تولیدکننده
روی کاالها گفت :با توجه به تعداد کم فروشگاههای زنجیرهای در مقایسه با خرده
فروشی ها ،اما این فروشگاهها قیمتها را هدایت میکنند .فروشگاههای زنجیرهای
و واحدهای بزرگ توزیع کننده کاالها با قدرتی که دارند تولیدکننده را موظف به
درج قیمت مورد نظر خود میکنند و برخی نیز با اجاره خط تولید از تولیدکننده
میخواهند قیمت تعیین شده به وسیله آنها را روی کاالها درج کنند.
وی گفت :از مشکالت جدی نظام توزیع در سالهای گذشته نبود شفافیت بوده و
 50درصد قیمت مصرف کننده روی کاالها به واسطهها تعلق میگیرد .این رقم درباره
محصوالت کشاورزی به  80درصد نیز میرسد .با توجه به اینکه سهم واحدهای بزرگ
توزیع و فروشگاههای زنجیرهای در سالهای اخیر جدی شده و به سرعت در حال
افزایش است به سمت اجرای طرح درج قیمت تولید کننده روی کاالها رفته ایم.
وی با بیان اینکه برخی واحدهای بزرگ توزیع برای چند قلم کاال تخفیفهای زیادی
در نظر میگیرند و از این طریق مشتری جذب میکنند ادامه داد :فروشگاههای
زنجیرهای نباید با قیمت سازی و تخفیفهای زیاد ذهن خریدار را برای خرید بیشتر
فریب دهند .طرح درج قیمت مصرف کننده اگر با زنجیرههای دیگر مانند کنترل بر
قیمتها تکمیل نشود مشکل گران فروشی رفع نخواهد شد.

در حالی وزیر راه از برنامهریزی برای پلکانی شدن بازپرداخت وام نهضت ملی مسکن خبر
داده که سود وام  ۴۵۰میلیونی در بازپرداخت  ۲۰ساله حدود  ۱.۵میلیارد تومان خواهد
بود .طبق آنچه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه عملیات اجرایی 41500
واحد نهضت ملی مسکن در استان قم خبر داده وزارت راه و شهرسازی در حال توافق با
بانک مرکزی برای پلکانی شدن بازپرداخت اقساط تسهیالت نهضت ملی مسکن است.
وزیر راه در اینباره گفته است :زمان بازپرداخت اقساط نهضت ملی مسکن 20ساله است
که در حال توافق با سازمان مدیریت و بانک مرکزی هستیم تا اقساط این طرح پلکانی
و منطبق با توانمندی مردم تعیین شود .از سوی دیگر بخشی از این اقساط را دولت
پرداخت خواهد کرد که هزینه های مردم کاهش پیدا کند .البته میزان این حمایت
دولتی بعدتر اعالم خواهد شد .هفته گذشته نیز معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و
شهرسازی با اعالم اینکه نهضت ملی مسکن تنها طرح حمایتی کشور در تاریخ انقالب
است که مبلغ و سود تسهیالت در آن ثابت نبوده و مبتنی بر نیاز و توان خانوار تعیین
میشود ،گفته بود :میزان تسهیالت از  250تا  450میلیون تومان و نرخ بهره از  5تا 18
درصد متغیر است که یارانه نرخ بهره به همه اقشار به یک میزان پرداخت نمیشود.
محمودزاده تاکید کرد :تمرکز در مرحله اول این طرح دهک اول تا سوم و در مرحله
بعدی تا دهک پنجم درآمدی است.
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امکان غنیسازی پاستیل با کلسیم و ویتامین D
پژوهشگران صنایع غذایی با انجام یک مطالعه عنوان کردند که میتوان پاستیل را با کلسیم و ویتامین D
غنیسازی کرد ،به صورتی که ویژگیهای حسی آن مانند طعم ،رنگ و  ...تغییری نکند.

کرمان

البرز

«وزیر بهداشت» مطرح کرد:

واکنش «امام جمعه کرج» به تهدیدات اسرائیل؛

مردم ایران به خوبی کادر درمان
را در مهار کرونا همراهی کردند
بهرام عیناللهی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی عصر
روز جمعه در آیین اختتامیه جشنواره سلیمان سالمت با بیان
اینکه اعتقاد داریم روح شهید سلیمانی حامی دولت است و به
ما کمک میکند اظهار داشت :در دفاع مقدس نیروهای پزشکی
همراه رزمندگان ،تاریخ باشکوهی را درست کردند و متاسفانه
اقدامات پزشکان و پرستاران خیلی ثبت و ضبط نشده است.
وی با بیان اینکه شهدای زیادی از تیم پزشکی در دوران دفاع
مقدس تقدیم نظام اسالمی شده و این حماسه ادامه دارد گفت:
در تهاجم شیمیایی دشمن گروه سالمت به آخرین درمانها
دست یافت و در حالی که دشمن به بیمارستان شیمیایی زد اما
گروه پزشکی بیمارستان را ترک نکردند.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه عدم
ثبت و ضبط اقدامات پزشکی در زمان دفاع مقدس ضعف بزرگی
بود بیان کرد :در مقابله با کرونا نیز کادر درمان قوی وارد شد و
خوب عمل کرد.
وی با عنوان اینکه امروز بسیاری از کشورها آمار باالیی از مرگ
و میر دارند تصریح کرد :کشور ما قدرت واقعی خود را برای مهار
کرونا نشان داد و میبینیم که مردم با قدرت ایستادند و کادر
درمان را در مهار کرونا همراهی کردند.
عیناللهی با بیان اینکه کادر پزشکی کشور امتحان خوبی پس
داد و حماسه آفریدند گفت :دشمن ب ه دنبال تخریب کادر پزشکی
بود اما امروز کادر پزشکی در قله علم ایستاده است.

اصفهان

«فرماندهکلانتظامیایران»:

استان ها

لشکر  ۱۰سیدالشهدای استان الربز برای محو شام اکیف است

آیتاهلل سیدمحمدمهدی حسینیهمدانی در خطبه دوم
نماز جمعه کرج با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا
(س) اظهار داشت :حضرت زهرای اطهر دارای ابعاد وجودی
و شخصیتی بی نظیر و ممتازی بودند.
وی با اذعان به اینکه جلوه حقطلبی و مطالبهگری حضرت
زهرا بعد از شهادت پیامبر خدا بسیار درسآموز است،
تصریح کرد :اوج این جهاد در مواضع و رفتار زهرای اطهر
در میدانهای مختلف است و تنها رسیدن به وحدت از
نظر حضرت زهرا مرضیه ،پذیرش والیت اهلبیت و عمل به
دستورات آنها است.
امام جمعه کرج با اشاره به اینکه حضرت زهرا (س) در
نقش یک رهبر در جامعه اسالمی بود  ،تصریح کرد :حضور
اجتماعی و سیاسی حضرت زهرا(س) با رعایت حجاب
و عفاف در جامعه و ایفای نقش منحصر به فردش در
اجتماع نشان داد که هیچگاه عفاف و حجاب مانعی در برابر
حضور اجتماعی زنان نیست ،بلکه بانوان با حجاب و عفاف
و رعایت آن حضور تاثیر گذارتری در جامعه دارد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با بیان اینکه امام
خمینی(ره) تربیت شده مکتب فاطمی است ،گفت :انقالب
اسالمی پدیده ای از سوی امام خمینی(ره) و با تاسی از
مکتب فاطمی بود و در این انقالب افرادی مانند حاج قاسم
سلیمانی با ویژگیهای منحصر به فردی تربیت شدند.
وی با بیان اینکه مهمترین ویژگی شهید سلیمانی که رمز
مانایی اوست اخالص است ،ادامه داد :همه ما باید از

شخصیت ایشان الگو بگیریم و شخصیت حاج قاسم تبلور
یافته مکتب علوی ،فاطمی و حسینی است.
امام جمعه کرج با بیان اینکه رهبری معظم انقالب عبارتی
جامع در مورد شخصیت و ابعاد وجودی شهید سلیمانی
بیان کردند ،تصریح کرد :حاج قاسم شخصیتی بی نظیر،
فرمانده و جنگ آور شجاع و با اخالص فراوان بود که حتی
در زمان جنگ به فکر نیروهای خود بود.
حسینیهمدانی با اشاره به تهدیدات رژیم صهیونیستی
برای حمله به مراکز و تاسیسات نظامی ایران و نامه رئیس
موساد به آمریکا در این زمینه ،تصریح
کرد :برخی کشورها از جمله فرانسه
در روند مذاکرات اخالل ایجاد
می کنند و به گونه ای عمل
می کنند که مذاکره نتیجه ای
نداشتهباشد.
وی با بیان اینکه عوامل داخلی
آمریکا در حال اخالل در بازار بورس
و سرمایه و ارز در کشور هستند،
گفت :به آمریکا و اروپا هشدار
میدهیم که وقت شما برای
انجام توافق با ایران در
حال اتمام است ،تا
وقت تمام نشده
خود را نجات

دهید.
امام جمعه کرج با بیان اینکه ایران گزینههای روی میز
را تعیین می کند ،تصریح کرد :در صورت عدم توافق در
مذاکرات هسته ای مانند گذشته با ایران مزه شکست
دیگری را می چشید.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به اینکه برخی ایران
را از جنگ می ترسانند در حالی که در این رزوها جنگ به
لشکر کشی نیست ،ادامه داد :لشکر عملیاتی 10سیدالشهدای
استان البرز برای محو اسرائیل از روی زمین کافی است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با بیان اینکه استان البرز
قبل از صنعتی بودن استانی کشاورزی بوده است،
ادامه داد :در این استان فارغ التصحیالن زیادی
در حوزه کشاورزی داریم که باید از این ظرفیت
برای رونق کاورزی و اشتغال آفرینی در حوزه
صنایع تبدیلی و کشاورزی استفاده شود .وی
با بیان اینکه زمینهای بالاستفاده در اختیار
دستگاهها و وقفی به جوانان فارغ التحصیل
داده شود ،عنوان کرد :این زمینها نباید تنها
در اختیار افراد متمول و سرمایه دار قرار
گیرد بلکه باید جوانان جویای
کار و فکر در این زمینه به
تولید و اشتغال زایی
و ثروت آفرینی
کمک کنند.

لرستان

در مرزها هیچ مشکل ناامنی نداریم

«رئیس هیات هندبال لرستان» در گفتوگویی اختصاصی با «دنیای هوادار» اعالم کرد:

سردار حسین اشتری با بیان اینکه بحمدهلل امروز امنیت باثباتی
را در کشور داریم ،اظهار داشت :در مرزها هیچ مشکل ناامنی
نداریم و حافظان مرزها و مرزبانی جمهوری اسالمی ایران ،ارتش
و سپاه همه با هوشیاری در مرزها حضور دارند.
وی با بیان اینکه هر حرکتی قبل از هر اقدامی توسط نیروهای
مسلح خنثی میشود ،افزود :امنیت داخل شهرهای کشور نیز در
وضعیت خوبی قرار دارد و به واسطه حافظان امنیت و همراهی
مردم عزیز با خادمان خود در فرماندهی نیروی انتظامی این مهم
محقق شده است .فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران
ضمن اشاره به اجرای هوشمندسازی پلیس در هفته ناجا سال
جاری ابراز داشت :اقدامات خوبی در زمینه خدمت رسانی در
سامانه پلیس من و هم در زمینه اجرای مأموریت در سامانه
«پلیس همراه» کارهای خوبی شروع شده و بیش از  20خدمت
به صورت غیرحضوری ارائه میشود.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح همکاران ما مأموریتهای
خود را سریع تر و با دقت باالتری و راحتتر انجام می دهند و
قصد داریم تمامی خدمات را به صورت هوشمند ارائه دهیم و
اجرای مأموریتهای ما نیز بر اساس داشتن پلیس حرفهای و
حرفه گرایی که در آموزشها لحاظ شده انجام میشود.
اشتری با بیان اینکه با آوردن تجهیزات جدید و ارتقاء ساختار با
توجه به ابالغ رهبر معظم انقالب امید است بیشتر از گذشته در
خدمت مردم باشیم ،تصریح کرد :امیدواریم این اعتماد مردم که
باالترین سرمایه است ،روز به روز افزایش پیدا کرده و سرباز خوبی
نیز برای والیت باشیم.

این امر خود به خود باعث میشود زحمات شبانهروزی
کمیته استعدادیابی به راحتی هدر رود.
وی گفت :از دیگر اقدامات هیات هندبال این است
که در اقدامی خیرخواهانه با پرداخت هزینهها اقدام
به جذب کودکان کار در این رشته مینماید ،به امید
جوان مستعد شاهد ظهور دوباره
اینکه در بین این همه ِ
استعداهایی همچون سعید حیدریراد باشیم.
وی همچنین با اشاره به دهه ( ۶۰دهه طالیی هندبال
لرستان) که  ۶نفر اعضای اصلی تیم ملی را بازیکنان
لرستانی تشکیل میدادند یا سعید
فاتحی که پرچمدار کاروان ایران
در المپیک سئول شده بود،
گفت :همچنان امیدواریم
هندبال لرستان روزی بتواند
دوباره به آن دوران گذشته
برگردد ،امری که مشکل
است اما محال نیست.
دهقانی در مورد زمین
گذشته هندبال لرستان
که تمامی
بزرگان

آقای مدیرکل هندبال لرستان را دریابید!
فرشید گلهداری
نویسنده و خبرنگار

«علی دهقانی» -رئیس هیات هندبال لرستان -در
گفتوگویی اختصاصی با «دنیای هوادار» اعالم کرد:
بدونشک شرایط الزم و داشتن زیرساخت و امکانات
اولیه برای شروع هر ورزشی فضای فیزیکی و داشتن
حداقل یک سالن تمرینی میباشد که این امر در ورزش
لرستان محلی از اعراب ندارد.
دهقانی در ادامه افزود :هیات هندبال لرستان در اقدامات
خود ،جهت باال بردن سطح کمی و کیفی ،با همکاری و
تعامل با معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش جهت
جذب دانش آموزان به این رشته مهیج ،بعد از کلی تالش
که موفق به انجام این کار و در همان ابتدا با مشکل نبود
و یا تعطیلی سالن مواجه شد ،تنها سالنی که آنهم هر
هفته یک درمیان به دالیل مختلف تعطیل میشود که
این خود باعث سرخوردگی و عدم تمایل استعدادهایی
است ،که با هزار زحمت به آن محل مراجعه میکنند و

لرستان از آنجا و با آن امکانات به اوج رسیدند،
تصریح کرد :در زمان مدیریت جناب ساالروند مدیر
اسبق ورزش جوانان ،قرار شد در ازای در اختیار گرفتن
آن توسط سازمان در عوض مجموعه  ۳هزار نفری
اختصاصی خانه هندبال احداث شود ،امری که پس
از تحویل زمین به مجموعه تنیس فقط در حد وعده
وعید باقی ماند ،در صورتی که اگر مسوالن وقت در آن
موقع چشم طمع به همان زمین نداشتند اکنون باز
میشد با ترمیم و کفپوش کردن زمین و ایجاد سقف
حداقل هندبال لرستان خانه به دوش نماند هر
چند در ابتدا هم چشم امیدی به خیر دوستان
نبود.
وی ضمن درخواست از جناب امانالهی گفت:
انتظار داریم هر چه سریعتر فکری عاجل به حال
خانه تخصصی هندبال لرستان شود ،خانهای که
در صورت فراهم شدن میتواند سایر رشتههای
ورزشی از جمله هاکی و ....را تحت حمایت خود
قرار دهد .مطالبهگری حق مسلم ماست و با توجه
به ظرفیت باالی هندبال در لرستان انتظار داریم
هر چه سریعتر به این مسئله ورود
کنند و هندبال لرستان را
از خانه به دوشی نجات
دهند.

وی ضمن درخواست از جناب امانالهی گفت :انتظار داریم هر چه سریعتر فکری عاجل به حال خانه
تخصصی هندبال لرستان شود ،خانهایکه درصورت فراهم شدن میتواند سایررشتههای ورزشی ازجمله هاکی
و ....را تحت حمایت خود قراردهد .مطالبهگری حق مسلم ماست و با توجه به ظرفیت باالی هندبال درلرستان انتظار
داریم هرچه سریعتربه این مسئله ورودکنند و هندبال لرستان را ازخانه به دوشی نجات دهند.

فرهنگی

 ۳ماه پس از دریافت دز دوم واکسن کرونا دز یادآور تزریق شود
رئوفی ،دکتری فیزیولوژی پزشکی گفت :براساس آخرین مطالعات در زمینه کووید ۱۹و باتوجه به ورود سویه
اومیکرون به کشور ،سه ماه پس از دریافت دز دوم واکسن کرونا ،به منظور باال نگه داشتن میزان آنتیبادی بدن دز
یادآور تزریق شود ،عوارض دز سوم نیز مشابه با دز اول و دوم بوده و به منظور کاهش این عوارض استراحت ،مصرف
مایعات فراوان ،استفاده از استامینوفن ساده در صورت بروز تب میتواند انجام شود.
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گزارش

سینمای جهان

«عضوهیاتانتخابچهلمینجشنوارهفیلمفجر»:

نخستین جایزه بهترین فیلم بینالمللی؛

خروس طالیی چنی به «پدر» رسید

فیلم «پدر» با بازی آنتونی هاپکینز موفق شد تا جایزه
خروس طالیی را بهعنوان بهترین فیلم بینالمللی از
آن خود کند و ژانگ ییمو نیز عنوان بهترین کارگردان
سال را از آن خود کرد .جوایز سینمایی خروس
طالیی که با حمایت دولت چین هر سال به
بهترینهای سینمایی اهدا میشود« ،پدر» با
بازی آنتونی هاپکینز را به عنوان بهترین فیلم
بینالمللی سال برگزید.
در مراسم اهدای سیوچهارمین دوره این جوایز
که شب پیش برگزار شد بهترین فیلمهای سال
چین که در فاصله جوالی  ۲۰۲۰تا  ۲۰۲۱به
نمایش درآمدند تجلیل شدند.
«پدر» موفق شد تا با پشتسر گذاشتن
انیمیشن «گرگرانها»« ،درسهای فارسی»
درامی درباره جنگ جهانی دوم« ،پینوکیو» از
ایتالیا و «سال قدیمی مبارک» از تایلند عنوان
بهترین فیلم بینالمللی را از آن خود کند .این
درام تابستان امسال در چین فروشی ۴.۱۴
ً
تقریبا دو برابر
میلیون دالری را به نام خود کرد که
فروش  ۲.۱۲میلیون دالری آن در آمریکا بود.
در مراسم اهدای این جوایز ژانگ ییمو کارگردان
کهنهکار چینی با دو فیلم جدیدش «صخرهروها» و
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«یک ثانیه»  ۴جایزه اصلی را از آن خود کرد .وی برای
فیلم «صخره روها» جایزه بهترین کارگردانی را برد و
جایزه بهترین بازیگر مرد نیز به ژانگ یی بازیگر نقش
اصلی همین فیلم اهدا شد .این فیلم به عنوان فیلم

منتخب چین برای رقابت بهترین فیلم بینالمللی به
اسکار  ۲۰۲۲معرفی شده بود.
در عین حال «یک ثانیه» فیلمی درباره انقالب فرهنگی
نیز جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل را برای بازی فان

«جشنواره فیلم فجر»
شب قدر سینمای ایران است

وی برد و جایزه بهترین صدابرداری را نیز از آن خود
کرد.
جایزه بهترین فیلم بلند به درام محلی پرسروصدای
«نگهبان جزیره» رسید که از آن به عنوان قصیدهای
برای گرامیداشت صدمین سال تاسیس
حزب کمونیست چین یاد میشود .این فیلم
بر مبنای مشکالت زندگی واقعی یک زوج
ساخته شده که برای محافظت از سواحل
چین سختیها کشیدند »۱۹۲۱« .نیز که برای
صدمین سال حزب کمونیست ساخته شده
جایزه بهترین فیلمنامه را به خانه برد.
ژانگ شیائوفی به عنوان بهترین بازیگر زن در
فیلم «سالم ،مامان» انتخاب شد و ژو یوانیوان
بهترین بازیگر زن نقش مکمل برای بازی در
درام خانوادگی «خواهر من» شناخته شد.
جوایز خروس طالیی چین امسال برای
نخستین بار جایزه بهترین فیلم بینالمللی را
به این رقابت اضافه کرد .پکن امیدوار است
با اهدای این جوایز بتواند با جوایز اسب طالیی که
در تایوان اهدا میشود و از آن به عنوان «اسکار»
فیلمهای چینی زبان یاد میشود ،رقابت کند و اعتبار
خود را باالتر از آن جوایز ببرد.

مجید شاهحسینی در گفتوگویی با مرکز اطالعرسانی روابط
عمومی جشنواره فیلم فجر ،اظهار کرد« :به یاد دارم از دورههای
بیستوششم و بیستوهفتم که دبیر جشنواره بودم تا اکنون
که مهمان آن هستم ،در صنعت سینما ،فناوری فیلم و
سهلوالوصول شدن پدیده تولید اتفاقات زیادی افتاده است؛ اما
توقعی که ما از سینما داشتیم هنوز برآورده نشده است و بهنظر
میرسد سینما در ارتباط گرفتن با مردم همچنان مشکل دارد».
اوافزود«:سالهاپیشدرجشنوارهبیستوهفتمگفتمجشنواره
فیلم فجر ،شب قدر سینمای ایران است و سالی یکبار مردم و
سینما دوستان برای اینکه به قضاوتی درست از سینمای ملی
کشورشان برسند به جشنواره میآیند .اگر نتیجه قضاوتِ مردمی
این شد که سینما به مردم ایران و الگوی زیست ،ارزشهای
ملی ،اعتقادی و انقالبیشان گذاشته است ،اگر حس کردند که
چهرهای قرین کرامت از خودشان در پرده میبینند برنامه یک
سالشان را با سینما میبندند و تصمیم میگیرند که آن سال
چه تعاملی آن سال با سینما داشته باشند».
این پژوهشگر ادامه داد« :بهنظر میرسد بعضی فیلمها در
جشنواره امسال اینگونه جامعه خود را دیدهاند و برخی فیلمها
هم طبق عادتی قدیمی ،گویا همچنان پذیرش فستیوالهای
بینالمللی برایشان مهمتر است؛ باالخره هر کسی هدفی از
فیلمسازیدارد.

جوایزخروسطالییچینامسالبراینخستینبارجایزهبهترینفیلمبینالمللیرابهاینرقابتاضافهکرد.
پکن امیدواراست با اهدای این جوایزبتواند با جوایزاسب طالییکه درتایوان اهدا میشود و ازآن به عنوان «اسکار»
فیلمهای چینی زبان یاد میشود ،رقابتکند و اعتبارخود را باالترازآن جوایزببرد.
سینما و تئاتر

حسن معجونی با «باغ»
به صحنه بازمیگردد

حسن معجونی که در این مدت بیشتر در پروژههای تصویری حضور داشته است ،از
اجرای نمایش «باغ» خبر میدهد .این کارگردان و بازیگر تئاتر درباره تازهترین پروژه
نمایشی خود به ایسنا میگوید :نمایش «باغ » را با نگاهی به نمایشنامه «باغ آلبالو» اثر
چخوف اجرا خواهم کرد.
او که پیش از این همین نمایشنامه را با بازی زندهیاد هما روستا در تماشاخانه ایرانشهر
روی صحنه برده بود ،توضیح میدهد که این اجرای تازه با آنچه قبال روی صحنه برده
بود ،کامال متفاوت است .این تفاوت هم شامل نگاهی است که به متن چخوف دارد
و هم شامل طراحیها و البته گروه بازیگران نمایش .معجونی این متن را با بازنویسی
خودش اجرا خواهد کرد و همچون آثار قبلیاش ،طراحی صحنه را هم خود بر عهده دارد.
سرپرست گروه تئاتر «لیو» نمایش تازه خود را با بازی رضا بهبودی ،بهناز جعفری ،وحید
آقاپور ،هومن کیایی ،مازیار سیدی ،آوا شریفی ،کتایون طالیی ،هدیه حسینینژاد ،برنا
انصاری ،مهسا جمشیدی ،داود پژمانفر ،سردار سرمست ،زینب عباسی روی حصنه
خواهد برد .رضا بهبودی تنها بازیگری است که از اجرای قبلی این نمایش در ترکیب گروه
بازیگران اجرای جدید هم حضور دارد .او در اجرای پیشین با بازی در نقش «لوپاخین»
خوش درخشید و سردار سرمست هم عالوه بر بازیگری ،ساخت موسیقی نمایش را
بر عهده دارد.

با تعطیلی مجدد
سینماهامخالفیم
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در جمع مدیران مطبوعات
و رسانههای قم درسالن شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان
افزود :درحال حاضر شش هزار و  ۵۰۰نفر از اصحاب رسانه در این صندوق عضویت
دارند.
وی درادامه با اشاره به روند نزولی استقبال و مراجعه مردم به مطبوعات گفت :در
پیمایشی که انجام شده ،میزان مراجعه به روزنامهها متاسفانه به دو دهم درصد
رسیده که البته برخی این روزنامهها پایگاه مجازی هم دارند ،اما آمار این عدد را
میگوید .نزدیک به  ۱۳هزار و  ۵۰۰مجوز در حوزه نشریات صادر کردیم و بیش از
 ۴۰خبرگزاری در کشور داریم .در روزنامهها نیز عدد ما خیلی باال است و مشابه
این وضعیت در کشورهای دیگر وجود ندارد .وی با اشاره به ضرورت ادامه فعالیت
مراکز فرهنگی با افزایش پوشش واکسیناسیون کرونا ،گفت :وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در جلسات اخیر همواره مخالف تعطیلی مجدد سینماها و سایر مراکز
فرهنگی بودهاست .طی ماه جاری سینماهای کشور  ۳میلیون مخاطب جذب
کردهاند .وی با اشاره به برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای خودکفایی در
تامین کاغذ ،اظهار داشت :طبق برنامهریزیهای انجام شده تا سال  ۱۴۰۲برنامه
خودکفایی کاغذ نهایی خواهد شد و نیاز مورد نیاز مطبوعات نیز تامین میشود.

لغوجشنواره«پالماسپرینگز»
به دلیلکرونا

مسووالن برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم پالم اسپرینگز آمریکا روز چهارشنبه اعالم
کردند این رویداد که قرار بود از هفتم تا هفدهم ژانویه در شهر لسآنجلس برگزار شود
به دلیل همهگیری ویروس کرونا لغو میشود .همچنین هفته گذشته خبر لغو مراسم
اهدای جوایز جشنواره بینالمللی فیلم پال م اسپرینگز که برای ششم ژانویه برنامهریزی
شده بود اعالم شد« .نیکل کیدمن»« ،کنت برانا» و «پنهلوپه کروز» از جمله چهرههایی
بودند که قرار بود در مراسم اعطای جوایز جشنواره پال م اسپرینگز مورد تقدیر قرار بگیرند.
عالوه بر جشنواره فیلم پالم اسپرینگز ،تقویم رویدادهای سینمایی در پی شیوع سویه
ُ«امیکرون»ویروسکرونادستخوشتغییراتدیگرینیزشدهاست.همچنینباشیوع
موج جدیدی از ویروس کرونا ،بسیاری از نمایشهای برادوی لغو و در بسیاری از
کشورهاسالنهایسینماوتئاترتعطیلشدهاند.
قرار بود ماه آینده در جشنواره بینالمللی فیلم پالم اسپرینگز  ۱۲۹فیلم به نمایش
گذشتهشود.فیلمسینمایی«قهرمان»بهنویسندگیوکارگردانیاصغرفرهادی،مستند
«رادیوگرافی یک خانواده» ساخته فیروزه خسروانی محصول مشترک ایران ،سوئیس
و نروژ و «قصیده گاو سفید» ساخته بهتاش صناعیها و مریم مقدم نیز در بخش
«سینمای جهان» از جمله آثاری بودند که قرار بود در سی و سومین جشنواره بینالمللی
فیلم پالم اسپرینگز آمریکا به روی پرده بروند.
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پرونده بازیکن گل گهر هنوز به کمیته استیناف نرسیده است
رییس کمیته استیناف گفت :هنوز پرونده به صورت کامل شده در اختیار کمیته استیناف قرار نگرفته است .هنوز این پرونده در
چنین پروسه ای هست و به همین دلیل نزد ما نیامده تا آن را بررسی کنیم .شاکیان این پرونده باشگاه های دیگر هستند و نمی
دانم چرا پرسپولیس اعتراض دارد و چرا فکر می کنند اعتراض آنها در رای تاثیر دارد؟ در هر صورت طبق قانون سازمان لیگ هم نباید
رای کمیته انضباطی را در جدول اعمال می کرد ،چون در رای کمیته انضباطی فرصت اعتراض به باشگاه گل گهر داده شده است .

ورزشی

گزارش

نشست مشترک ورزش و جوانان با معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان؛

ت و سالمتمحوری دو رویکر ِد راهربدی ورزش اصفهان
رقاب 
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

در نشست مشترک مسئوالن ورزش استان با معاون فرهنگی
شهردار اصفهان بر لزوم گسترش همکاریهای مشترک تأکید
شد ،تا شاهد سرزندگی در شهر زندگی باشیم.
«سیدمحمد طباطبایی» -مدیرکل ورزش و جوانان استان
اصفهان -در ابتدای این نشست با بیان اینکه رقابتمحور و
سالمتمحور بودن دو رویکرد برنامه راهبردی تدوین شده در
ورزش استان است ،اظهار کرد :در شورای راهبردی ورزش استان
نقش و ظرفیتهای شهرداری مورد تاکید است که با توجه به
چالشهای فراوان در حوزه ورزش همگانی مدیریت شهری
میتواند در ساماندهی وضعیت موجود با بهره گیری از ظرفیت
باغهای بانوان ،امکانات روباز و… به رفع این چالشها کمک
کند.
«حسین زیبایی» -معاون امور ورزش ادارهکل ورزش و جوانان
استاناصفهان-بابیاناینکهمدالطالیسهرابمرادیتنهاسهم
ورزش اصفهان از المپیک در چهار دهه گذشته بوده است ،گفت:
اصفهان از نظر دارا بودن نخبگان و بهرهمندی از استعدادهای برتر
ورزشی بسیار غنی است و برای درخشش ورزشکاران اصفهانی
در بازیهای آسیایی پیشرو برنام ه ریزیهای خوبی انجام شده

است .زیبایی با اشاره به برگزاری جام جهانی ورزش زورخانهای از
 ۲۲دی ماه در اصفهان اظهار امیدواری کرد :با تعامل و هماهنگی
میان ادارهکل ورزش و جوانان و مسئوالن ورزش شهرداری
بتوانیم میزبان خوبی برای این رقابتها باشیم .اصفهان در
اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱میزبان مسابقات آسیایی دوالتون است که
امیدواریم بتوانیم از ظرفیت خوب شهرداری اصفهان نیز برای
میزبانیمطلوب اینمسابقاتبهرهمندشویم.
وی با بیان اینکه برخی مربیان  ۱۲۰ایستگاه ورزش صبحگاهی
شهر اصفهان از میزان حقالزحمه خود گالیهمند هستند ،تصریح
کرد :امیدواریم در بودجه  ۱۴۰۱شهرداری اصفهان ردیف مناسبی
به حقالزحمه این مربیان اختصاص دهد و برای همکاری در
تجلیل از این مربیان نیز ما اعالم آمادگی میکنیم.
وی با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت پیستهای اسکیت
اصفهان اضافه کرد :آماده همکاری با شهرداری برای آموزش
بازیهای بومی محلی و برگزاری مسابقات این رشته در مناطق
و محالت شهر اصفهان هستیم ،پیشنهاد میکنیم مسابقات
ورزشی جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان در ردههای
نوجوانان و جوانان برگزار شود تا بتوان از دل این مسابقات به
استعدادیابی و استعداد پروری پرداخت .امیدواریم شهرداری در
برگزاری رویدادهای ورزشی محالت کمبرخوردار شهر مانند دارک
و حصه را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.
نرگس قدوسی معاون توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و
جوانان نیز با اشاره به لزوم افزایش نرخ سالمت بانوان ،استفاده
از فضاهای در اختیار شهرداری را در دو حوزه همگانی و قهرمانی
خواستار شد .همچنین عباس مرادیان معاون فرهنگی و امور
جوانان ادارهکل ورزش و جوانان با اشاره به لزوم برقراری عدالت

واکنش «وزیر ورزش و جوانان» به حضور احتمالی در انتخابات کمیته ملی المپیک؛

«شایعهاست!»

بهزاد عسگری
خبرنگار

حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه بازدید از سایت
تیروکمان درباره شایعه حضورش در انتخابات کمیته ملی
المپیک اظهار کرد :خودتان عنوان می کنید شایعه است .نمی
دانم چرا مطرح شده بود ،اما باید کمک کنیم انتخابات به
صورت شایسته برگزار شود.
وی پیرامون این پرسش که آیا اتفاق جدیدی قرار است در
باشگاه پرسپولیس رخ دهد ،گفت :در حال بررسی هستیم.
البته با مشورت سرپرست باشگاه کار را پیش می بریم.
هیات مدیره قرار بود هفته گذشته تقویت شود و یکی دو
نفر اضافه و یا کسر شوند تا شکل هیات مدیره تقویت
شود .بعد هیات مدیره به عنوان مرکز مشورتی تصمیم
بگیرد تا سرپرستی ادامه پیدا کند یا مدیرعامل جدید
معرفی شود.
وی ادامه داد :ما با صدری و همکاری هیات مدیره کار
پرسپولیس را جلو می بریم و مشکلی وجود ندارد .هر روز با
صدری در تماس هستم .چند شب پیش هم در دفتر ما
جلسه مفصلی برگزار کردیم .با هماهنگی او کارها را
پیش می بریم .پرسپولیس در حال حاضر مشکلی
ندارد .استقالل هم کار خودش را می کند و هر
دو باشگاه مورد حمایت ما هستند.
وی افزود :کنفدراسیون فوتبال آسیا

در تخصیص اعتبار به سازمانهای مردمنهاد گفت :در این
خصوص تفاهمنامهای که سال گذشته با شهرداری اصفهان
منعقد شده نیاز به بازنگری دارد .وی افزود :قرار است در بهمن
ماه امسال نمایشگاه مشترکی برای سمنهای اصفهان برگزار
شود که میتوان از این ظرفیت برای ارتقای همکاریهای
مشترک شهرداری ،اداره کل ورزش و جوانان استان و سازمان
های مردمنهاد بهره برد.
مرادیان با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت فرهنگسراها و مراکز
وابسته به شهرداری اصفهان و همچنین خانه جوان گفت:
امیدوارم حوزههایی برای اوقات فراغت ،کارآفرینی و ازدواج در
همکاریها و فعالیتهای مشترک ادارهکل ورزش و جوانان
استان و شهرداری اصفهان مورد توجه جدی قرار گیرد.
در ادامه ،مجتبی شاه مرادی معاون فرهنگی شهردار و رئیس
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره
به شعار «اصفهان من ،شهر زندگی» مدیریت شهری در دوره
جدید اظهار کرد :رویکرد اصلی ما حمایت از ورزش همگانی و
توجه جدی و خاص به ورزش بانوان است ،استفاده از ظرفیت
پارکهای شهر و آمادهسازی زیرساختهایی مانند پیستهای
تارتان پیادهروی نمونههایی از این اقدامات است.
وی ضمن اعالم آمادگی برای همکاری با ادارهکل ورزش و
جوانان در حوزه ورزش همگانی ادامه داد :برنامههایی در راستای
برند سازی برای اصفهان بهخصوص در ورزشهای بومی مانند
چوگان و ورزش زورخانهای دردستور کار داریم.
احسانبعیدیمعاونورزشیتفریحیسازمانفرهنگیاجتماعی
ورزشی شهرداری اصفهان با تأکید بر نگاه ویژه برای ایجاد تحول
در مسابقات ورزشی جام موالی عرشیان گفت :دغدغه ما در

راستای افزایش نرخ سالمت شهروندان ،ارتقای سرانه ورزشی
اصفهان است و ورزش ارزان تضمینکننده سالمت جسم،
سالمت روح و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی خواهد بود.
وی با بیان اینکه بهبود فضاهای ورزشی شهرداری در دست
برنامهریزی است ،تصریح کرد :مسابقات جام موالی عرشیان
به منظور نگاه ویژه به ردههای پایه برای تضمین آینده ورزش
قهرمانی اصفهان بازطراحی شده که برای اجرای آن به همکاری
و کمک هیأتهای ورزشی استان نیاز داریم همچنین برگزاری
لیگ ورزشهای شهری برای رشتههایی که قابلیت برگزاری به
صورت لیگ را دارند در برنامههای سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری اصفهان قرار دارد.
بعیدی با بیان اینکه شهر اصفهان در میزان سرانه ورزشی بسیار
مظلوم واقع شده است ،گفت :راهبرد ما باید توسعه سرانه
ورزشی باشد و باید تالش کنیم عرضه و تقاضای زیرساختهای
ورزشی نسبتمطلوبیپیدا کند.
سعید امامی معاون اجتماعی و مشارکتهای مردمی سازمان
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز در این نشست
گفت :معاونت اجتماعی این سازمان نقطه مشترک آن با حوزه
جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان است که خوشبختانه
برگزاری جلسات مشترک برای اجرای طرحهای عملیاتی
مشترک میان آنها آغاز شده است .در دوره جدید مدیریت شهری
شاهد همافزایی بیشتر این دو مجموعه در راستای حمایت از
سمنها و توسعه آنها باشیم.

سوژه

درخواست کرده بود استانداردها رعایت شده و یکسری
مستندات تهیه شود .این کار بسیار سنگین بود و در ظرف
 ۵روز در فدراسیون ،باشگاه استقالل ،پرسپولیس و وزارت
ورزش و جوانان کار را انجام دادیم .باید دو تشکر ویژه از
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که کمک زیادی به ما کرد
و خاندوزی وزیر اقتصاد هم داشته باشم که در یک تالش
شبانه روزی زحمات زیادی کشیدند و بحث مالکیت مشترک
را حل کردند.
وزیر ورزش خاطرنشان کرد :دو وزارتخانه عضو مجمع و مالک
پرسپولیس و استقالل شدند .این تالش قرار بود سالها انجام
شود .اگر خاطرتان باشد وقتی دولت شروع به کار کرد در
روزهای آغازین کار خبر محرمانه ای به من دادند که وضعیت
پرسپولیس و استقالل بحرانی است و شرایط خوبی ندارند ،به
خصوص پرسپولیس که به دلیل بدهی
هایش شرایط این باشگاه خاص
بود .این خبر را به عنوان خبر
نگران کننده با خودم همراه
داشتم اما آن را جلوه نمی
دادم .مهلت  ۳ماهه ای
گرفته شد که به اشتباه
در این مهلت مطرح شد
ما استانداردها را گرفتیم،
اما این مهلت  ۳ماهه
برای حل مشکالت بود.
من با فدراسیون فوتبال
هماهنگ کردم تا
به خواسته های
 AFCنزدیک
شود .بیشتر

از  ۶۰۰صفحه در این  ۵روز تهیه و آپلود شدکه این کار واقعا
سنگین بود .برای استقالل هم بیشتر از  ۵۰۰صفحه تهیه شد.
جا دارد از مدیریت استقالل و پرسپولیس در این زمینه تشکر
کنم.
سجادی خاطرنشان کرد :اینکه برخی نگران سرپرستی
پرسپولیس هستند باید بگویم که کار به نحو احسن در حال
برگزاری است .من باید از صدری و آجورلو تشکر کنم .آن
چیزی که از ما می خواستند انجام دادیم اما وزرای اقتصاد
و امور خارجه خیلی به من کمک کردند .جامعه ورزش باید
خارج از هر نتیجه ای ،قدردان این عزیزان باشند.
وی گفت :نامه ای در این روزها برای دبیرکل  AFCنوشتم و
شرایط را شرح داده بودم .از آنها خواسته بودم از کنار این دو
تیم مردمی به راحتی نگذرند.
سجادی همچنین درباره موضوع خصوصی سازی سرخابیها،
تصریح کرد :بحث خصوصی سازی این دو باشگاه خیلی شرط
الزم و قطعی نبوده و جزو شرط های درجه  ۲و  ۳بود .پیشنهاد
شده بود اگر خصوصی شوند بهتر است .می گویند اگر دولتی
باشید الزاماتی که ما می خواهیم را شرایط دولتی نمی پذیرد.
پس خصوصی سازی این دو باشگاه پیشنهاد بوده و اجباری از
سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا نبوده است .در حقیقت کشور
و من هم در اواخر کار به این راه اضافه شدم تا به خاطر خیر و
صالح این دو باشگاه به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم.
از طرف سازمان خصوصی سازی هم یک نامه خوبی تهیه
شد تا در فوریه سال جدید میالدی که نیمه دوم بهمن ماه
می شود نامه قطعی داریم و به  AFCاعالم کردیم که شرایط
واگذاری فراهم می شود .این هم خبر خوبی بود .مالکیت
مشترک هم جدا شد که این هم خبر خوبی بود .مدارکی هم
که می خواستند ارسال شد که این هم خبر خوبی بود.
سجادی اضافه کرد :روز پنج شنبه هم یک نامه برای دبیرکل
کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشتم .از محمدی سفیر ایران در
مالزی تشکر می کنم که این نامه را با هماهنگی او نوشتیم.
دیروز جواب این نامه برای ما ارسال و نکاتی را اعالم کردند.
قرار است به زودی جلسه دفاع از مدارک را به ما خبر دهند.
در این نامه روزنه امیدی هست و برای اولین بار این موضوع

را اعالم می کنم .در این نامه آمده که ادله هایی که من
عنوان کردم در جلسه حضوری قابل طرح است .این هم خبر
خوبی است.
وی با اشاره به این که حسن نیت ما به کنفدراسیون آسیا
نشان داده شده ،افزود :فکر می کنم چون ما حسن نیت خود
را به  AFCنشان دادیم ،آنها هم همین استانداردها را می
خواهند .ما با کسی دعوا نداریم .امیدوارم بزودی خبرهای
خوبی در پیش باشد .ما تالش خودمان را انجام می دهیم .باز
هم یادآوری می کنم این تکالیف از سال  ۲۰۱۶از ما خواسته
شده و برای ماه های اخیر نیست .برخی نمی دانم چرا می
گفتند در دولت جدید کم کاری شده و اقدامی صورت نگرفته
است! در صورتی که باید بگویم این تکالیف برای سال ۲۰۱۶
است.
وی با اشاره به یکی از ایرادات  AFCمبنی بر نبود تیر دروازه
رزرو در آزادی،گفت :باید اشاره کنم که AFCاجباری برای ما
ندارد .آنها می گویند هر کسی می خواهد حرفه ای شود
داوطلبانه اعالم کند .حاال که برخی از باشگاه های ما داوطلب
حرفه ای شدن هستند باید استانداردها را نیز رعایت کنند .به
عنوان مثال یک بار در استادیوم آزادی گفته بودند تیر دروازه
کجاست؟ بعد گفته بودند تیر دروازه رزرو کجاست؟ خوب ما
در استادیوم آزادی تیر دروازه رزرو نداریم .باید این مسائل
پیش بینی می شد.
سجادی در پایان افزود :خیلی از اسناد و مستندات مالکیت
باید پیش از این زحمت کشیده و تهیه و ارسال می شد .همه
این اتفاقات را با افتخار می گویم تا مردم به وزارت خانه،
فدراسیون فوتبال و این دو باشگاه اعتماد کنند .همه این
مسائل در  ۵روز انجام شد .با یک کار شبانه روزی این کارها
صورت گرفت .با صدری و آجورلو صحبت کنید تا ببینید در
این  ۵روز چه گذشت تا خیال مردم راحت شود .یکسری در
فضای مجازی همیشه زرد صحبت می کنند و سعی دارند که
امید را در مردم ضعیف کنند .ورزش همیشه انرژی مثبت و
شادابی است ،ورزش همیشه لذت بردن است و باید حال ما
در ورزش خوب شود .چرا با اخبار منفی سعی می کنند حال
مردم بد شود.

آمار درخشان طارمی در سال 2021؛

ستاره ایرانی پنجمين بازیکن برتر اروپا شد
مهدی طارمی در سال  2021توانست آمار استثنایی  27گل و  22پاس گل برای پورتو به ثبت برساند .طارمی در تیم
ملی نیز  4گل و  5پاس گل ارسال کرد .مهدی طارمی از حیث گل و پاس گل ،بعد از امباپه ،لواندوفسکی ،هالند و
بنزما ،در رده پنجم قرار گرفت تا پایان بینظیری برای سال  2021به ثبت برساند.

ورزشی

از تحول اقتصادی تا درخواست  ۵۰۰میلیون یورویی؛

«ســلطان وعدهها»!
این شام و این
ِ
دبیر تحریریه

باید به  ۱۰ماه گذشته برگردیم ،اسفندماه  ۹۹و انتخابات
فدراسیون فوتبال ،جایی که «شهابالدین عزیزی خادم»
بعنوان رئیس فدراسیون فوتبال برگزیده شد؛ آنهم با
وعدههایی که اگر ،تنها چند درصد از آنها به مرحله
احوال فوتبال مملکت و
اجرا و عمل میرسید ،اوضاع و ِ
فدراسیون دانشبنیان و توسعهمحو ِر آقای دکتر اسبق و
مهندس فعلی ،تا این حد ،اسفناک نمیشد.
ِ
بدونشک اهم برنامهها و وعده و وعیدهای انتخاباتی
تحول اقتصادی فدراسیون فوتبال
عزیزی خادم ،در
ِ
خالصه میشد ،از احیای فدراسیون بر مبنای علمِ اقتصاد
و ساختارسازی و برنامهمحوری مدیریتی گرفته ،تا نگا ِه
مدرن در مدیریت و بازمهندسی در حوزه اقتصادی ،با
آورده دستکم  400میلیارد تومانی ،جایی که جنابشان
تصاحب کرسی ریاست فدراسیون ،با قاطعیت از
برای
ِ
اهمیتِ بستر سوشیالمدیا و دیجیتال مارکتینگ بر
درآمدزایی پایدار و میلیاردی فدراسیون فوتبال صحبت
فوتبال ورشکسته ایران از
میکرد و برای حل بحرانهای
ِ
تدوین برنامهای استراتژیک و بازاریابی مدون خبر میداد.
گرچه اینموارد را هم میتوان به هزاران وعده و

تامین مهماتِ اولیه خود ،دستش را بهسوی دولتیها
دراز کرده است.
اما نکته اصلی اینجاست که جدا از طرحهای تحولی
و پیچیده قبلی ،در  ۱۰ماه اخیر هیچ اقدامی در جهتِ
درآمدزاییهای کوتاه مدت هم در فوتبال ایران انجام نشده
است و تنها امی ِد سئولنشینان ،کمک گرفتن و حمایت
شدن از نهادهای دولتی است ،در آخرین اقدام هم جناب
داریوش مصطفوی در گفتوگویی اعالم کردند که «دولت
به فدراسیون فوتبال مبل ِغ  ۵۰۰میلیون یورو کمک کند ،تا
اینجوان (عزیزی خادم) فوتبال را از بحران خارج کند!»
گرچه اینکه با  ۵۰۰میلیون یورو بادآورده دولتی ،هر
جوان دیگری جز عزیزی خادم که حتی مهندس هم
ِ
نباشد ،میتواند فوتبال را از بحران خارج کند ،نکته
مهمی است که گویا از دیدگاه جناب مصطفوی و
رئیس عزیزشان مغفول مانده است .بههرجهت
ِ
اوضاع فدراسیون فوتبال خوب نیست و هیچ
اقدامی هم در جهتِ بهبود شرایط فعلی ،انجام
نمیشود ،فدراسیونی که قرار بود یک بنگاه اقتصادی
مدرن شود ،با کلی اقدام خلقالساعه و عزل و
نصبهای بودار توسط «سلطان وعده
ها» ،حاال در مایحتا ِج یومیه
خود هم مانده و تنها امیدش
نفسهای حق و پِز عالی
برای صعود مقتدرانه با
بهترین تیم ملی یک
دهه اخیر به جامجهانی
است.

وعی ِد استانداردسازی ،با تجهیز و بروزرسانی امکانات
ی ملی
و بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و سرمایهها 
ی
فوتبال اضافه کرد ،که همانن ِد تمامی برنامههای تحول 
فدراسیون مغفول ماند.
اما آن بنگا ِه اقتصادی گفتوگو محوری که مهندس
خادم قصد داشت در جهتِ پیادهسازی الگوهای جهانی
فوتبال و جبران عقبماندگیها برای توسعه فوتبال،
قالب فدراسیونی مستقل با درآمدهای پایدار تقدیمِ
در ِ
میزان مبلغ
ورزش کشور کند ،حاال در آستانه اعالمِ
ِ
غرامت مارک ویلموتس ،تهیه و تنظیم
بودجه آمادهسازی تیمملی فوتبال
برای حضور در جامجهانی قطر
و هزاران هزینهی ریز و درشتی
شروی خواهد داشت،
که پی ِ
چیزی جز خزانهای خالی برای
عرضه ندارد و پس از آنکه مبل ِغ
 ۱۰۰میلیارد تومانی را از سازمان
برنامه و بودجه برای آمادهسازی
تیمهای ملی فوتبال و فوتسال
دریافت کرد ،حاال گویا
باز هم برای

تحول اقتصادی فدراسیون فوتبال خالصه
بدونشک اهم برنامهها و وعد ه و وعیدهای انتخاباتی عزیزی خادم ،در
ِ
میشد ،از احیای فدراسیون بر مبنای ِ
علم اقتصاد و ساختارسازی و برنامهمحوری مدیریتی گرفته ،تا نگا ِه مدرن در مدیریت و
تصاحب کرسی ریاست فدراسیون،
بازمهندسی در حوزه اقتصادی ،با آورده دستکم  400میلیارد تومانی بود ،جایی که جنابشان برای
ِ
ِ
اهمیت بسترسوشیالمدیا و دیجیتال مارکتینگ بردرآمدزایی پایدارو میلیاردی فدراسیون فوتبال صحبت میکرد و برای
با قاطعیت از
فوتبال ورشکسته ایران از تدوین برنامهای استراتژیک و بازاریابی مدون خبر میداد.
حل بحرانهای
ِ

سوژه

سرانجام «کنفدراسیون فوتبال آسیا» اعالم کرد:

زمان برگزاری جلسه سرنوشتساز AFCدرباره استقالل و پرسپولیس مشخص شد
تکلیف تیمهای فوتبال استقالل و پرسپولیس برای حضور
در لیگ قهرمانان آسیا  ۲۰۲۲تا چند روز دیگر مشخص
خواهد شد .کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاریخ  ٢٢دسامبر
 ٢( 2021دی  )1400با ارسال نامهای به فدراسیون فوتبال
ایران ،ایراداتی اساسی از روند صدور مجوز حرفهای
باشگاههای استقالل و پرسپولیس و گلگهر گرفت و
خواهان ابطال مجوز مشروط سرخابیهای پایتخت برای
حضور در لیگ قهرمانان آسیا شد AFC .بعد از اعالم

ایرادهای پُر تعداد و اساسی  5روز برای ارسال دفاعیه به
باشگاههای ایرانی وقت داد .کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار
است بالفاصله بعد از تعطیالت سال نوی میالدی این
موضوع را رسیدگی کند .بر همین اساس  16دیماه (6
ژانویه) جلسه رسیدگی به پرونده باشگاههای ایرانی برگزار
میشود ،جلسهای که تکلیف استقالل و پرسپولیس
را برای حضور یا عدم حضور در فصل پیشروی لیگ
قهرمانان مشخص خواهد کرد.

خبر

«سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا» خبر داد:

ساعت دیدار ایران مقابل عراق و امارات اعالم شد
زمان دقیق برگزاری دو دیدار آینده تیم ملی کشورمان
مشخص شد .سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ()AFC
زمان دو دیدار آینده تیم ملی ایران در مرحله انتخابی
جام جهانی  2022قطر را اعالم کرد.
طبق اعالم  ،AFCشاگردان دراگان اسکوچیچ از

ساعت  19:30روز  7بهمن در ورزشگاه آزادی ،پذیرای
عراق خواهند بود و از ساعت  19:30روز  12بهمن در
همین ورزشگاه ،مقابل تیم ملی امارات صفآرایی
میکنند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین از برگزاری دیدار
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روز  12بهمن تیمهای ملی سوریه و کره جنوبی در
کشور امارات خبر داد .این بازی در چارچوب دیدارهای
گروه  Aمقدماتی جام جهانی خواهد بود .تیم ملی
کشورمان در صورت برتری مقابل عراق ،صعود خود را
به جام جهانی  2022قطر قطعی میکند.

جلسه ای که همه چیز را به دولت سیزدهم
موکولکرد؛

موانعی که پرسپولیس و استقالل را
در دولت قبل خصوصی نکرد!

ظاهرا وزارت ورزش و جوانان در دولت گذشته برای خصوصی
سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقالل اقداماتی انجام داده اما
موانعی بر سر اجرایی شدن آن به وجود آمده است.
مباحث مربوط به حذف احتمالی استقالل و پرسپولیس از آسیا
به دلیل مهم داشتن مالکیت مشترک این روزها نقل محافل
فوتبالی است و در چند روز گذشته مسئوالن مربوطه به این
قضیه دولت های گذشته و مسئوالن گذشته وزارت ورزش و
جوانان را به نقد کشیده اند و در صحبت های خود بارها اشاره
کردند که کاری برای خصوصی سازی این دو باشگاه انجام نشده
و یا اراده ای برای تحقق آن نبوده است اما طبق اسنادی که به
دست ما رسیده ،از فروردین ماه آماده ورود به بازار سرمایه بود
ولی این اتفاق رخ نداده است.
در نامه حسنعلی قنبری ،معاون وقت سازمان خصوصی سازی،
که  ۲۵اسفندماه  ۹۹خطاب به مدیرکل دفتر وزیر اقتصاد نوشته
شده ،به اقدامات صورت گرفته در خصوص دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس اشاره شده است .حسابرسی ،شفافیت در امور مالی،
اصالح ساختار حقوقی ،اصالح ساختار مالی ،واگذاری چهار
ورزشگاه مرغوبکار ،کمپ ناصر حجازی ،درفشی فر و شهدای
گمنام به استقالل و پرسپولیس ،تشکیل جلسات مجامع دو
باشگاه ،تعیین کارگزار بورسی و  ...اشاره شده و آمده است که
این دو باشگاه تا پایان فروردین ماه  ۱۴۰۰واگذار خواهد شد.
مسئولین وقت سازمان خصوصی سازی وسازمان بورس می
گویند پرونده عرضه سهام دو باشگاه تکمیل و اماده واگذاری
اولیه بود ولی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس در جلسه ای رسمی
با حضور مسووالن وزارت اقتصاد ودارایی ،وزارت ورزش و
سازمان خصوصی سازی و بورس (که محتوای این جلسه در
آن کمیسیون ضبط شده است) مانع شده و خواستار واگذاری
سهام دو باشگاه توسط دولت سیزدهم شدند.
حمید سجادی هم بعد از آغاز دوره وزارتش ،در گفت و گوی ویژه
خبری با تقدیر از تالش های وزیر سابق در انجام پروژه واگذاری
وعده داد به سرعت این دو باشگاه وارد بازار سرمایه شوند و گفت:
«من باید انصاف ورزشی داشته باشیم ،همه اقدامات الزم توسط
مدیران وزارت ورزش در در دولت قبل و توسط آقای سلطانی فر
انجام شده ،مسووالن سابق وزارت ورزش به ما پاس گل دادند و
ما باید گل بزنیم ».حاال چهارماه پس از آغاز دولت سیزدهم اما
هنوز این اتفاق رخ نداده و سازمان خصوصی سازی وعده داده
تا پایان بهمن  ۱۴۰۰عرضه اولیه سهام را انجام خواهد داد ،این
در حالیست که استقالل و پرسپولیس ممکن است به خاطر
ابهامات مختلف از جمله مالکیت مشترک از حضور در لیگ
قهرمانان آسیا حذف شوند.

روزنامه
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همسرمگفت به پرسپولیس رفتی خانه برنگرد!
مهرعلی باران چشمه درباره پیشنهاد مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس به خودش اظهار داشت:
محبت سجادی به من زیاد است و گفت بیا به این باشگاه کمک کن .از وی خواهش
کردم اجازه بدهد در فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی بمانم زیرا واقعا به
آن عالقه دارم .البته خانمم گفته اگر به این باشگاه رفتی دیگر به خانه برنگرد زیرا شرایط
پرسپولیس به شکلی نیست که با روحیه من سازگار باشد .باید دید خواست خدا چیست
و چه پیش میآید.
سردارآزمون درزنیت ماندنی شد!؟
گنادی اورلوف گزارشگر برجسته فوتبال روسیه گفت :سردار آزمون در این زمستان زنیت را
ترک نخواهد کرد .این موضوع اکنون دیگر روشن است .البته او برای انتقال در تابستان
آینده برنامههای خود را پنهان نمیکند .آزمون آن زمان بازیکن آزاد است و مورد استقبال
تیم جدیدش قرار خواهد گرفت .قرارداد سردار آزمون با زنیت تابستان  2022پایان خواهد
یافت .بر اساس اخبار رسانههای ورزشی روسیه و اروپا تیمهای آتاالنتا ایتالیا ،سویا اسپانیا،
لیون فرانسه ،نیوکاسل و اورتون انگلیس تمایل به جذب این مهاجم زنیت دارند.

پایان طلسم ناکامیهای طارمی در لیگ پرتغال
تیم فوتبال پورتو در هفته شانزدهم لیگ پرتغال روز پنج شنبه میزبان تیم بنفیکا بود که
این بازی حساس با نتیجه  ۳بر  ۱به سود پورتو خاتمه یافت .مهدی طارمی مهاجم ایرانی
پورتو که  ۱۱هفته موفق به گلزنی برای این تیم نشده بود ،سرانجام شب گذشته و در این
دیدار طلسم ناکامیهایش را با به ثمر رساندن یک گل شکست و یک پاس گل هم داد.
پورتو با این برد  ۴۴امتیازی شد تا با تفاضل گل بهتر نسبت به اسپورتینگ صدرنشین
لیگ پرتغال باقی ماند.
ویلموتس بازهم غرامت میخواهد
مارک ویلموتس که به عملکرد ناموفق و شکست در همکاری با کشورهای مختلف شهرت
یافته در آستانه برکناری از هدایت باشگاه الرجای مراکش قرار دارد ،اگرچه انیس محفوظ
رییس باشگاه الرجای کازابالنکا در مصاحبه تلویزیونی خود از نتایج تیمش انتقاد کرد اما
او به خوبی میداند برکناری ویلموتس برای تبعات فراوانی به همراه خواهد داشت و در
صورتی که باشگاه تصمیم بگیرد به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ کند ملزم به پرداخت
 ۶ماه غرامت خواهد بود.

آمارعجیب و غیرقابل باوررقیب سرخابی ها
سپاهان ،تیمی که با هزینههای فراوان ستارههای
زیادی را در اختیار گرفت تا یکی از مدعیان قهرمانی
باشد ،هرچند با  ۲۲امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد،
اما شرایط این تیم با پذیرفتن  ۴شکست در  ۱۲بازی
نمیتواند چندان جالب باشد و ادامه این روند آنها را
بیش از این از صدر جدول دور میکند .امروز سپاهان
در حالی  ۴بار شکست
را پذیرفته که در بین ۸
تیم نیمه باالی جدول
دارای بیشترین تعداد
شکست است و این
آمار برای تیمی که
داعیه قهرمانی دارد آمار
مناسبی نیست.

درخواست 9میلیوندالریپادوانیازاستقالل!
پادوانی اظهار داشت ،CAS :جلسه ای را در تاریخ ۲۱
ژانویه (اول بهمن ماه) برنامه ریزی کرده است .قرار
است در این جلسه توضیحاتی را ارائه کنم و آنها
اظهارات من را بشنوند .پس از برگزاری این جلسه
تصمیم نهایی اتخاذ میشود .من از استقالل در این
مدت پولی دریافت نکردهام و طبق برنامهای که دادگاه
بینالمللی ورزش انجام
داده در جلسه شرکت
خواهم کرد تا تکلیفم
روشن شود .امیدوارم
پرونده من استقالل در
ماه آینده حل شود چون
واقعا روزهای سختی را
پشت سر گذاشتم.

جدایی لژیونر
جوان ایران
قطعی شد
صیادمنش با انتشار
پستی جدایی اش را
قطعی کرد .او نوشت:
«خداحافظی با کسی که مورد عالقه اش است ،همواره
سخت است؛ اما پس از یک سال و نیم درخشان و
شگفت انگیز با این تیم و هواداران؛ می توانم بگویم که
زوریا همیشه در قلب من خواهد ماند .هرگز زمان ها و
خاطرات باورنکردنی را که در تیم فراموش نمی کنم .در
پایان میخواهم از همه هم تیمیهایم ،مربیان و کارکنان
که باعث شدند بازیکن و شخص بهتری باشم تشکر کنم.
خداحافظ زوریا لوهانسک».

رکورد
کامپوند ایران
شکسته شد
یک عضو تیم ملی
کامپوند ایران در
مسابفات انتخابی تیم
ملی ،موفق شد رکورد ایران را جابهجا کند .مسابقات
انتخابی تیم ملی کامپوند و تیم ملی دانشجویان
روز جمعه  ۱۰دی در سایت تیروکمان برگزار شد و
محمدصالح پالیزبان در مسابقات انتخابی تیم ملی
کامپوند موفق شد با امتیاز  ۷۱۳رکورد ایران را بعد از
 ۷سال بشکند .پیش از این رکورد در اختیار اسماعیل
عبادی با  ۷۱۰امتیاز بود که پالیزبان موفق به شکست
این رکورد شد.

م ملی فوتبال درآزادی با تماشاگرخواهد بود؟
نخستین دیدارتی 
وزیر ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد در اولین دیدار تیم ملی فوتبال ایران ،شاهد حضور تماشاگران در
ورزشگاه آزادی باشیم .حمید سجادی  ،اظهار کرد :دعا میکنیم به زودی شاهد یکی از سریعترین صعودهای
تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی باشیم و در اولین مسابقه خود در ایران میزبان هستیم .امیدوارم
شرایطی فراهم شود تا همه بتوانیم به ورزشگاه برویم و در ورزشگاه آزادی جشن صعود بگیریم چرا که با
اولین پیروزی به جام جهانی صعود میکنیم .در سراسر کشور صعود تیم ملی را جشن خواهیم گرفت.
گل طارمی جزء فراموش نشدنیهای سال ۲۰۲۱شد
سال  ۲۰۲۱میالدی به پایان خود رسیده است و اکثر رسانههای ورزشی دنیا به معرفی
برترین لحظات این سال پرداخته اند .بر همین اساس سایت  extraانگلیس به بهانه
اتمام سال  ۲۰۲۱میالدی به معرفی  ۱۰گل برتر سال جهان پرداخت که فراموش نشدنی
هستند و از یاد فوتبال دوستان پاک نمیشوند .در بین این  ۱۰گل سوپر گل مهدی
طارمی ،مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه پورتو به چلسی نیز در لیست بهترین
گلهای سال  ۲۰۲۱قرار گرفت.

تیمهای مرحله پلیآف بسکتبال زنان مشخص شدند
هفته دهم لیگ برتر بسکتبال زنان در گروه ب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید .در اولین مسابقه تیم
سپاهان اصفهان و پاالیش نفت آبادان مقابل هم قرار گرفتند که نفت با حساب ۶۸بر ۵۸پیروز شد .دومین
مسابقه هم بین تیمهای پاز تهران و گاز تهران برگزار شد و با پیروزی  ۷۶بر  ۶۲پاز به پایان رسید .به این
ترتیب از گروه اول شیمیدر قم ،گروه بهمن تهران ،بانوان شهرداری گرگان و امرتات تهران و از گروه دوم
اکسون تهران ،پاالیش نفت آبادان ،فوالد مبارکه سپاهان و پاز تهران راهی پلیآف شدند.
فیروزجا باالتر ازکارلسن سوم جهان شد
روز دوم و پایانی مسابقات برقآسا قهرمانی جهان برگزار شد که در آن شطرنج بازان به مصاف
حریفان خود رفتند .پرهام مقصودلو و احسان قائم مقامی دو ملی پوش شطرنج ایران بودند
که در این رقابتها دست به مهره شدند .در پایان این رقابتها ماکسیم وشیه الگرو شطرنج
باز فرانسه به مقام قهرمانی این رقابتها دست یافت .علیرضا فیروزجا هم که در این رقابتها
دست به مهره شده بود با  ۱۵امتیاز از  ۲۱امتیاز ممکن در رده سوم این رقابت جا گرفت و
به مدال برنز دست یافت.

