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«سرپرستتیمهایملیکشتیبانوان»درگفتوگوبا«دنیایهوادار»مطرحکرد :نتایج قرقیزستان چشمگیربود
احمد دباغ
کارشناس کشتی

«دکتر مونا میرزایی» -سرپرست تیمهای ملی کشتی
توگویی اختصاصی با روزنامه «دنیای
بانوان -در گف 
هوادار» درخصوص نتایج تورنمنت قرقیزستان گفت:
«یقینا نتایج این رقابتها ،برای ما بسیار چشمگیر بود،

چراکه تمامی  ۶کشتیگیر تیمملی بانوان ایران به فینال
مسابقات رسیدند که اینموضوع ،اقتدار باالی بانوان
کشتی آلیش ایران را میرساند».
وی افزود« :سطح این مسابقات بسیار باال بود و از همه
مهمتر،اینرقابتهابرایکشورمیزبان(قرقیزستان)کهمه ِد
کشتی آلیش محسوب میشود ،بسیار حائزاهمیت بود،
چرا که آنها در هر ورزن حدود  ۴کشتیگیر داشتند».
میرزایی خاطرنشان کرد« :به لحاظ میزبانی ،میشود گفت
که میزبانی اینرقابتها ،مطلوب بود ،اما با توجه به ذائقه
ما ایرانیها ،در موضوع تغذیه دچار مشکل بودیم ،البته
خوشبختانه پیش از اعزام یکسری مواد غذایی را همراه
خودمان برده بودیم و اکثر بچهها کنسرو و مواد غذایی

همراه خود داشتند».
وی خاطرنشان کرد« :اگر مشکلی از بابت ویروس کرونا
پیش نیاید ،تا شب از عید چند دوره کالس مربیگری
و داوری در رشته آلیش برای بانوان برگزارخواهیم کرد
و پس از اعالم تقویم از سوی اتحادیه جهانی ،بحث
برگزاری مسابقات کشوری را پیشرو خواهیم داشت».
سرپرست تیمهای ملی کشتی بانوان در پایان خاطرنشان
کرد« :باز هم از همه عوامل فدراسیون کشتی ،کادرفنی
و کشتیگیران که باعث شدند از عنوان قهرمانی جهانی
کشتی ایران در سال  ۲۰۱۹دفاع کنیم قدردانی میکنم،
امیدوارم همواره پاسخگوی محبت و اعتماد مردم
ورزشدوست کشورمان باشیم».
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مقام معظم رهبری« :هرشهید پرچمی برای استقالل و شرف این ملت است».
دنیای هوادار یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای استان کرمانشاه را گرامی میدارد

آموزش

مدارس در چه شرایطی تعطیل میشود؟

پاسخ آموزش و پرورش به نگرانی
خانوادههاازشیوع«اُمیکرون»
اعظم گودرزی سرپرست دفتر سالمت و تندرستی وزارت
آموزش و پرورش در گفت وگویی در پاسخ به این پرسش
که «از ابتدای سال تحصیلی آمارهای متعددی از ابتالی
دانش آموزان به کرونا در استانهای مختلف به گوش رسیده
است ،این آمار تا چه میزان صحتسنجی شده است؟ اگر
دانش آموزی در مدرسه کرونا بگیرد ،آیا آموزش در کل مدرسه
غیرحضوری خواهد شد؟» گفت :مهرماه سال گذشته از سوی
وزارت بهداشت نامهای در خصوص شاخص تعطیلی مدارس
به ما ابالغ شد که نشان داد بر مبنای آن چه طور کالس و
مدرسه را در چنین شرایطی باید تعطیل کرد.
وی افزود :وزارت بهداشت اعالم کرده است که اگر در کالس
یک نفر دارای  PCRمثبت و مشکوک بود قطعا آن کالس
به شکل مجازی برگزار میشود .برای مدارس قرار شد که با
دفاتر مختلف معاونت بهداشتی آنها جلسهای ترتیب داده
شود و بر مبنای آن تعیین کنند که در هر مدرسه اگر چند
کالس با حضور دانش آموز مبتال داشتند میتوانند کل
مدرسه را مجازی کنند .قرار شده این موضوع به ما اعالم
شود ،اما فعال به ادارات آموزش و پرورش مناطق کشور
گفته شده که طبق نامه سال گذشته عمل کنند تا نامه
جدید برایشان ارسال شود.
گودرزی درباره آمارهایی که از ابتالی دانش آموزان به کرونا در
شهرهای مختلف منتشر می شود نیز گفت :معموال در فضای
مجازی اخبار متعددی اعالم میشود .ما در اینجا یک سامانه
ثبت داریم که برمبنای آن ،مشخصات دانش آموزانی که
کووید  ۱۹دارند یا مشکوک هستند ثبت خواهد شد .همچنین
در سامانه رصد بیماری کووید  ۱۹که آمار واکسن در آن درج
شده ،غیبت دانش آموزان هم در آن سامانه به دلیل مشکوک
بودن یا ابتال درج میشود.
سرپرست دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش
افزود :ما نمیتوانیم همه آمارهایی که در فضای مجازی
اعالم میشود را تایید کنیم ،ولی دانش آموز نیز یک عضو
از جامعه ایرانی محسوب میشود .همانطور که هر کدام از
ما امکان ابتال داریم ،برای دانش آموز نیز این احتمال وجود
دارد .اما اینکه بگوییم دانش آموز حتما از مدرسه این ویروس
را گرفته را تایید نمی کنیم ،زیرا دانش آموز فقط به مدرسه
نمیآید ،بلکه با افراد دیگری خارج از مدرسه هم تعامل دارد.
گودرزی با بیان اینکه ما سعی میکنیم در مدرسه پروتکلها
را رعایت کنیم تا دانش آموزان حتی االمکان مبتال نشوند و
اگر شخصی هم مبتال شود قطعا مدیر مدرسه برای حفظ جان
سایر دانش آموزان از ورود آن شخص به مدرسه جلوگیری
میکند گفت :ضمن اینکه سامانه رصد نظام مراقبت کووید
 ۱۹در حال فعال شدن است و اگر فعال شود با همکاری ستاد
مقابله با کرونا و وزارت بهداشت به کل آزمایشگاههای وزارت
بهداشت (خصوصی و دولتی) متصل میشود.
وی ادامه داد :به این ترتیب اگر دانش آموز و اعضای
خانوادهاش  PCRمثبت شوند از طریق آن لینک مشخص
می شود که چه کسانی مبتال هستند .یعنی وقتی که مدیر
مدرسه صبح اول وقت سامانه سیدا را باز کند ،متوجه می
شود که کدام دانش آموز و خانوادهاش مبتال یا مشکوک
به کرونا هستند .بر مبنای این سامانه اگر اعضای خانواده
دانش آموز نیز کرونا داشته باشند ،دانش آموز نیز محتمل
و مشکوک است و نباید وارد مدرسه شود .اگر خودش هم
دارای  PCRمثبت باشد قطعا نباید وارد مدرسه شود .با
این رویه ان شاءاهلل میزان ابتال در مدارس بسیار کنترل
خواهد شد.
سرپرست دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش
درباره نگرانی خانوادهها از شیوع ُامیکرون و اظهار نظرهای
برخی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر غیرحضوری
شدن مدارس ،گفت :وظیفه وزارت بهداشت تولیت سالمت
جامعه در سطح کالن و وظیفه آموزش و پرورش هم تعلیم
و تربیت دانش آموزان است.

خبر

خبر اول

«معاون وزیر بهداشت» خبر داد:

 ۱۹۴مبتالبهاومیکروندرکشورشناساییشدند

معاون درمان وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم
کرد که  ۱۹۴مورد مبتال به اومیکرون تا به روز دوشنبه در
کشور شناسایی شده است .سعید کریمی در نشست خبری
خود افزود :واکسنهای داخلی یا خارجی که بر روی دلتا
موثر بودند به نظر میرسد که بر اومیکرون نیز اثر بخش
هستند.
وی اظهار داشت :اکنون ابتال به آنفلوآنزا زیاد است و افراد
به بیمارستانها مراجعه میکنند اما هنوز در زمینه واریانت
ترکیبی دلتا و امیکرون موردی مشاهده نشده است .اکنون
بیش از  ۱۲۰میلیون دز واکسن در کشور تزریق شده که از
این تعداد بیش از هشت میلیون نفر دز سوم واکسن کرونا
را دریافت کرده اند.
به گفته وی ،با انجام واکسیناسیون ،تعداد افراد بستری
در بخش مراقبتهای ویژه به  ۲۶۵۸نفر در کشور کاهش
پیدا کرده است و تعداد مراجعه کنندگان سرپایی با عالئم
مشکوک به کرونا  ۱۲۵۰مورد است که در روزهای اخیر
مراجعه به مراکز درمانی روند افزایشی نداشته است.
وی ادامه داد :میزان بستری بیماران در حدود  ۵۸۰۰نفر و
 ۱۴۰۰نفر در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند و این
به معنای عدم رعایت دستورالعملها نیست .تفاوت درمانی
بین بیماری کرونا و آنفلوآنزا وجود ندارد و بیمارستانها در
آماده باش کامل قرار دارند و امیدواریم دچار مشکل نشویم.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روز یکشنبه ۲۸
آذر ماه مشاهده سویه اومیکرون کرونا در ایران را تایید کرد.
کریمی به اجرای نسخه الکترونیکی از اول دی ماه اشاره کرد

و افزود :قطعی اینترنت و برق از جمله مشکالت در زمینه
نسخه نویسی الکترونیکی است و باید فرصت داد تا نواقص
رفع شود .توزیع پزشک در مناطق باید بهتر شود و برای
اینکه یک پزشک متخصص در مناطق طرحی خود بماند با
ایجاد تسهیالت باید کاری کرد تا آن پزشک با رضایت بعد از
دوران تعهد در مناطق محروم ماندگار باشند.
کریمی خاطرنشان کرد :سهمیه مناطق محروم در حدود ۳۰
درصد است و این طرح برای بومی گزینی راه اندازی شده
و در این خصوص بسته تسهیالتی آماده و بعد از تصویب
اجرا میشود.
معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد :تعداد پزشک در
مناطق محروم کافی نبوده ،اما این موضوع
به معنای کمبود پزشک نیست ،زیرا
همکاران در برخی مناطق تجمع پیدا
کرده اند و با ایجاد تسهیالت در
مناطق کم برخوردار باید کاری کرد
تا پزشکان ماندگار شوند.
به گفته وی ،تاکنون بیماری پشت
در بیمارستان نمانده و مواردی
مانند انتقال از اورژانس
به بخش «آی سی
یو» که بیمار فوت
کند ،نداشتیم.
اگر هم موردی
فوتی رخ داده

به دلیل آن بوده که بیمار دیر به پزشک مراجعه کرده و
هیچ بیماری به دلیل نبود تخت پشت در بیمارستانها
نمانده است.
کریمی در خصوص ممنوعیت واکسنهای خارجی گفت:
این به حوزه درمان مربوط نمیشود و نمیتوانم اظهار نظری
کنم.
وی درباره تخلفات زیر میزی اظهار داشت :سامانه  ۱۹۰برای
گزارش و شکایات و نظارتها راه اندازی شده و تمرکز ما
در مراکز درمانی و بیمارستانها است و در صورت تخلف
برخورد جدی خواهد شد .درمان بیماران سرطانی و مبتال به
کرونا پیچیدهتر است.
وی به بحث ارز دارو اشاره کرد و اظهار داشت :در زمینه
قطع ارز دارو مشکلی نیست و جلسات متعدد در مجلس
برگزار میشود و نمایندگان مجلس از حوزه سالمت دفاع
میکنند.
گفتنی است؛ بنابر اعالم وزارت بهداشت ،روز دوشنبه
پس از گذشت  ۶۶۶روز ،تعداد مرگ و میر روزانه ناشی
از کرونا در کشور ،به کمتر از  ۲۵نفر رسید .آخرین بار
 ۱۷اسفندماه  ،۱۳۹۸تعداد مرگ و میر روزانه
بیماران ۲۱ ،نفر بوده است .در شبانه روز
گذشته و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ،یک هزار و  ۶۷۷بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی شد که  ۳۳۴نفر از آنها
بستریشدند.

حوادث و انتظامی

بهداشت و سالمت

هشدار «پلیس فتا» در خصوص سایتهای درج آگهی ؛

«دبیر کمیته علمی کشوری مبارزه با کرونا» مطرح کرد:

کودکان و نوجوانان را دریابید

واکسیناسیون  ۵تا  ۱۱سال ضروری است

ص و پیشگیری از جرایم
رئیس مرکز تشخی 
سایبری پلیس فتا انتظامی کشور ،نسبت
به کالهبرداری و سوءاستفاده از کودکان و
نوجوانان در سایتهای درج آگهی هشدار
داد و گفت :مجرمان سایبری با سوءاستفاده
از عدم آگاهیهای سایبری کودکان و
نوجوانان و اشتیاق آنان برای خرید ،اقدام به
کالهبرداری میکنند.
سرهنگ دوم علی محمد رجبی در تشریح این خبر اظهار داشت :سایتهای درج آگهی
از جمله دیوار به دلیل ارائه خدمات رایگان ،میان کاربران فضای مجازی پرطرفدار
هستند و به دلیل همین امر شاهد حضور گسترده کالهبرداران در این سایتها هستیم.
وی افزود :کودکان و نوجوانان نیز از جمله کاربرانی هستند که در سایتهای درج
آگهی حضور دارند و این امر احساس خطر نسبت به آسیبهای فضای مجازی را
افزایش میدهد زیرا کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط سنی خاص ،حساسترین و
آسیبپذیرترین گروه در جامعه هستند و کالهبرداری از آنان عالوه بر ایجاد آسیبهای
روحی و روانی میتواند در آینده تبعات منفی برای خانوادهها و به تبع آن جامعه
داشته باشد.

دکتر حمیدرضا جماعتی در گفتوگویی گفت:
آنچه که بیشترین تاکید و بحث کمیته علمی
کشور بر آن است ،موضوع بخشهای مراقبت
ویژه در کشور است .بر اساس گزارشات حدود
 ۱۲هزار و  ۵۰۰تخت  ICUداریم که از نظر تعداد
تخت به نسبت جمعیت مشابه کشورهای
پیشرفتههستیم.
وی افزود :با توجه به مشکالت موجود توصیه
بر این است تا استراتژیهای آموزشی به سمتی برود که گروه مراقبتهای ویژه و پرستاران
شاغل در بخشهای ویژه قوی و آماده باشند .از طرفی باید پژوهشهای موجود به سمتی
برود که بر اساس اولویتهای جامعه در خصوص رفع مشکالت باشد ،یعنی محور
پژوهشها رفع مشکالت جامعه باشد.
جماعتی درباره واکسیناسیون سنین  ۵تا  ۱۱سال نیز گفت :بر اساس مطالعات صورت
گرفته در کشورهای دیگر دنیا و اویدنسهای موجود دریافتیم که واکسیناسیون این گروه
سنی الزامی است .با توجه به اینکه سویه امیکرون در کشورهای دیگری که گسترش
وسیعتری داشته ،بیشتر سنین پایین را مبتال کرده است و به همین دلیل واکسیناسیون
این رده سنی ضرورت دارد.

حقوقی و قضایی

«دادستان عمومی و انقالب رباطکریم» خبر داد:

بازداشتیهای شهرداری رباطکریم به  ۱۴نفررسید
دادستان عمومی و انقالب رباطکریم از افزایش تعداد
بازداشتی های شهرداری این شهر به  ۱۴نفر خبر داد.
رحیم علیشپور با اشاره به اینکه تعداد بازداشتیهایی
شهرداری به  ۱۴نفر رسیده است اظهار داشت :رسیدگی
به تخلفات شهرداری رباطکریم ادامه دارد و در هفتههای

آینده خبرهای بیشتری از بازداشتیهای جدید خواهیم
داشت.
وی اظهار کرد :هفته گذشته در جریان مبارزه با فساد
با همکاری نیروهای اطالعاتی  ۱۱نفر از کارکنان واحد
پلیس ساختمان شهرداری رباطکریم به اتهام ارتشاء و

فساد مالی بازداشت شدند.
دادستان عمومی و انقالب رباطکریم اضافه کرد :روز
دوشنبه هم  ۳نفر دیگر از کارمندان شهرداری به اتهام
فساد مالی به جمع بازداشت شدهها اضافه شدند که
جمع بازداشتیها به  ۱۴نفر رسید.

اجتماعی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «سیدنعمت موسوی»
 -شهید مدافع سالمت  -را گرامی می دارد
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خبر

دیدگاه

«رئیس سازمان برنامه و بودجه»:

پیامدهای طرح صیانت از فضای مجازی در اقتصاد؛

وقیت زیانها از فواید بیشرت میشوند!
با توجه به توضیحات فوق ،طرح صیانت از کاربران در فضای
مجازی در حالی در دستور کار مجلس قرار گرفته است ،که
امروزه شبکههای اجتماعی بخش جدایی ناپذیر اقتصاد جهان
و کشور ماست و با محدودسازی این شبکهها ،تعداد زیادی از
کسب و کارها از بین خواهد رفت.

سارا نصرتی
نویسنده و مترجم

رشد اقتصاد دیجیتال و شکلگیری روابط اقتصادی بر اساس
فناوری اطالعات و ارتباطات برای نظام اقتصادی کشور مفید
و حیاتی است .چراکه با توجه به رشد روزافزون این صنعت در
جهان و ظرفیتهای اینحوزه برای بهبود بهرهوری ،شفافیت،
ارتقای کیفیت خدمات دولتی و غیردولتی ،توسعه صادرات
غیرنفتی بهعنوان نیاز اصلی کشور در شرایط تحریم انگیزه الزم
برای ارتقای این بخش در اقتصاد کشور فراهم است.
اما در عرصه سیاست.گذاری برای توسعه مهم اقتصاد
دیجیتال در کشور با ضعفهای بسیاری روبهرو هستیم .از
پیامدهای مثبت رشد اقتصاد دیجیتال میتوان به کاهش
شکاف درآمدی جنسیتی از طریق اشتغال بانوان ،افزایش
بهرهوری تولید ،افزایش تقاضا برای نیروی کار متخصص،
شکلگیری فرصتهای سرمایهگذاری جدید و ...اشاره کرد ،که
همه این موارد نشان از اهمیت و کارکرد این بخش در توسعه
و رشد اقتصاد پایدار کشور در بلند مدت دارد.

3

در رابطه با آثار اقتصادی این طرح میتوان به مقوله اشتغال
اشاره کرد .در حال حاضر در کشور ما نرخ بیکاری باالست و
توان اشتغا لزایی در دولت بواسطه کاهش سرمایهگذاریهای
خارجی ،به دلیل وجود تحریمها و کسری بودجه دولت ،بسیار
محدود است.
بنابراین با از بین رفتن شبکههای اجتماعی ،نرخ بیکاری

یارانه ریالی میدهیم

بیش از بیش افزایش مییابد .برندسازی و معرفی نیز بخش
مهمی از اقتصاد دیجیتال هستند ،پس نمیتوان در چنین
مواردی ب هراحتی تصمیم گرفت چرا که با از بین رفتن هر
شغل ،افزایش خشونت ،اعتیاد ،جرایم متعدد ،طالق و سایر
آسیبهای اجتماعی نمایان میشود.
بطور کلی ،یکی از مشخصترین پیامدهای این تصمیم ،از
بین رفتن بخشی از اقتصاد خواهد بود و با توجه به اقتصاد
تحریمی و در شرایطی که شرکتهای حوزهفناوری بیشترین
نیاز را به ارتباطات بینالمللی دارند ،چنین طرح بازدارندهای
میتواند فاصله دانشی و فنی ما را با دنیا بیشتر کند.
اما از دیگر مشکالت مهم این طرح ،میتوان به ایجاد بیثباتی
در قوانین و مقررات اقتصادی ،به مخاطره افتادن امنیت
سرمایه گذاری ،مداخله بسیار زیاد در جهات مختلف زندگی
مردم ،ترغیب نخبگان به مهاجرت ،ابهام و عدم شفافیت در
مفاد و فرآیند اجرا و ...اشاره کرد.
سخن آخر اینکه هرچند فضای مجازی مهم و تاثیرگذار
است ،اما در شرایط کنونی در اجرای چنین طرحهایی باید
به افکار عمومی و ابهامات پاسخ داده شود ،تا چالشهای
تازهای برای مردم و کشور ایجاد نشود ،همچین طرح هایی
باید از جنبه محتوایی ،زیرساختی ،اجرایی و ساختاری به
صورت دقیق بررسی شوند و برای کارهایی به این عظمت،
باید روشنگریهای الزم انجام شود و نقاط قوت و ضعف آن
بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه
و بودجه در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال
 1401کل کشور در خصوص مطالب مطروحه در این جلسه گفت:
بیشتر مباحث پیرامون جهتگیریهای بودجه سال آینده بود و
تحلیلی از آسیبهای بیتدبیری در بودجه طی سنوات گذشته
و اثرات مثبت یا منفی آن در زندگی مردم ارائه شد.
وی با بیان اینکه از این آسیبشناسی به مسیری رسیدیم که
جهتگیریهای دولت و مجلس باید به چه شکلی در سال آینده
باشد ،تصریح کرد :یکی از مهمترین محورها کنترل تورم است
که ریشه های تورم شناسایی و دقیقا هدفگیری شده است
و مشخص شده که کنترل منابع و مصارف کشور نباید منجر
به استقراض از بانک مرکزی شود و از سوی دیگر برای ایجاد
انضباط بانکی شورای پول و اعتبار مکلف شده و دولت برای آنها
دیگر تکلیفی مشخص نمیکند .میرکاظمی در پاسخ به سؤالی
مبنی بر اینکه وضعیت یارانهها در سال آینده به چه صورتی
خواهد بود ،گفت :این مسائل تا پایان سال جاری باید تعیین
تکلیف شود ،طبق قانون دیگر نمیتوانیم ارز  4200را داشته
باشیم و میتوانیم از این پس با لایر حمایتهای خود را انجام
دهیم یعنی دیگر ارز  2نرخی در بازار وجود نخواهد داشت .اگر
بخواهیم یارانهای به کاالیی تخصیص دهیم به صورت ریالی
خواهد بود و به ذینفع نهایی و مردم پرداخت میشود زیرا
تمامی مسائل حاکی از آن است ،یارانهای که از طریق دو نرخی
کردن ارز پرداخت میشد ،در سفره مردم قرار نگرفته است.

از دیگر مشکالت مهم این طرح ،میتوان به ایجاد بیثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی ،به مخاطره افتادن
امنیت سرمایه گذاری ،مداخله بسیار زیاد در جهات مختلف زندگی مردم ،ترغیب نخبگان به مهاجرت ،ابهام و عدم
شفافیت در مفاد و فرآیند اجرا و ...اشاره کرد.
جامعه

قیمت بلیت پروازهای
داخلیگران شد

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده ،گفت :بر این
اساس از امروز اخذ ۹درصد مالیات از پروازهای خارجی و ۴درصد از پروازهای داخلی اجرایی
میشود .مقصود اسعدی سامانی با یادآوری اینکه در قانون قبلی  ۵درصد از قیمت بلیت
پرواز بهعنوان عوارض شهرداریها اخذ میشد ،اظهار کرد :بر اساس قانون جدید عوارض
شهرداریها از محل پروازها حذف و  ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت میشود.
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده پروازهای داخلی  ۴درصد است اما در پروازهای
خارجی  ۹درصد دریافت خواهد شد ،افزود :این مبلغ به حساب ایرالینها واریز نمیشود
و شرکتهای هواپیمایی باید این مبلغ را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند .دبیر
انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت :قبال شهرداریهای شهرهای مبدأ و مقصد پرواز هر
 ۵درصد عوارض را دریافت میکردند اما امروز فقط  ۹درصد به عنوان مالیات بر ارزش
افزوده از ایرالینها اخذ میشود که این مبلغ به مصرف کننده نهایی اختصاص مییابد.
حتی شهرداری شهرهایی که فرودگاه ندارند هم از ایرالینها  ۵درصد مطالبه را میکردند و
ایرالینها ً
مرتبا در دستگاه قضایی با پروندههای شکایت شهرداریها مواجه میشدند.وی با
اشاره به امکان استراد و دریافت کسنلی بلیت هواپیما ،افزود :در این زمینه ابهامات زیادی
وجود دارد که سازمان امور مالیاتی نسبت به رفع آنها اقدام کند .قانون  ۹درصد مالیات بر
ارزش افزوده به پروازهای مسافرانی که وارد کشور میشوند تعلق نخواهد گرفت.

اقتصادکالن

هنوزهم میتوان با یک میلیون
تومان شغل ایجادکرد
حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم گفت :در دولت
سیزدهم سازمان آموزش فنی و حرفهای اتفاقات بسیار عالی را برای افزایش مهارت
آموزی رقم زده از جمله اینکه دوره صدور مجوز آموزشگاههای مهارتی آزاد از هشت
ماه به سه روز کاهش پیدا کرده است و اگر همکاران نتوانند رسیدگی کنند ،سامانه
به صورت خودکار سه ماهه مجوز را صادر می کند.وی با اشاره به اینکه میتوان
با سرمایه کم هم شغل ایجاد کرد ،گفت :سه سال پیش مطرح کردیم که با یک
میلیون تومان هم میشود شغلی ایجاد کرد و اکنون با وجود گذشت چند سال و
گرانی مواد اولیه هنوز هم میتوان با یک میلیون تومان شغلی را ایجاد کرد اگر چه با
سرمایه بیشتر میتوان کارهای بهتری انجام داد .اگر آموزش مهارت را توسعه بدهیم
و بتوانیم مهارت محوری را ترویج کنیم میتوانیم مشاغل زیادی را بدون احتیاج
به سرمایه باال ایجاد کنیم .وی با بیان اینکه مشاغل نوین نیز رو به رشد و پیشرفت
هستند ،تصریح کرد :با این وجود میتوان گفت آینده خوبی در زمینه اشتغال مهارت
محور و مشاغل خانگی قابل تصور است .در بخش صنعت هم در وزارت صنعت،
معدن و تجارت فعالیتهای خوبی برای توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعتی
و راه اندازی کارخانههای تعطیل و نیمه تعطیل و نیمه ساز در حال انجام است که
همه این موارد به معنی توسعه کسب و کار در کشور است.

راه و مسکن

آغازثبتنام آقایان مجرد درنهضت
ملی مسکن از ۱۵دیماه

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد :از فاز اول تا پنجم
طرح اقدام ملی مسکن یکمیلیون و  461هزار و  528نفر و در طرح نهضت ملی
مسکن طبق تازهترین آمار یکمیلیون و  351هزار و  137نفر ثبتنام کردند که در
مجموع  3میلیون و  812هزار و  655نفر متقاضی مسکن در سامانه نهضت ملی
مسکن بهنشانی  tem.mrud.irثبتنام کردند .در زمان حاضر ثبتنام در  726شهر در
حال انجام است و در  674شهر هنوز ثبتنام طرح نهضت ملی مسکن آغاز نشده
است ،همچنین آخرین مهلت ثبتنام  15دیماه اعالم شده است .بر اساس گزارش
ارایهشده بازگشایی دیگر شهرها برای اجرای نهضت ملی مسکن نیز در دستور کار
قرار گرفته است که طی دو مکاتبه در  29آبان و  27آذر امسال نیازهای مربوط به
تجهیز و توسعه سامانه اعالم شده است ،بهمحض تأمین این موارد آمادگی ثبتنام
در تمام شهرها وجود دارد .معاونت مسکن و ساختمان درباره تازهترین وضعیت
ثبتنام مجردها نیز در این گزارش اعالم کرده است که دستورالعمل مربوطه تدوین
نشده است و پس از تصویب در شورایعالی مسکن اجرایی خواهد شد .در زمان
حاضر ثبتنام بانوان مجرد باالی 35سال ،معلوالن ،بیماران خاص و نخبگان علمی و
آقایان مجرد باالی  45سال در سامانه میسر است .پس از ابالغ دستورالعمل مجردان
باالی  25سال میتوانند ثبتنام کنند اما در زمان تحویل واحد باید متأهل باشند.
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ماده کشنده ویروس  HIVدر جلبک قرمز یافت شد
دانشمندان روسی مادهای را در جلبک قرمز اقیانوس آرام یافته اند که بخشی از ویروس  HIVرا از بین میبرد .محققان
روسی در تحقیقی دریافتند که این جلبک حاوی قندهای کاراگینان است که می تواند به ذرات ویروس اچ آی وی متصل
شده و از ورود آن به سلول های ایمنی بدن جلوگیری کند .آنها اغلب در پایین خلیج پیتر کبیر در نزدیکی والدی وستوک
یافت می شوند.

گلستان

البرز

تنگنای بیآبی به دی رسید؛

«رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران» مطرح کرد:

فقدان مدیریت ،نمکی بر زخم
خشکسالیگلستان
چند سالی است که معضل خشکسالی به یک دغدغه در گلستان
تبدیل شده و مردم این دیار با مشکل کم آبی دست و پنجه
نرممیکنند.
خشکسالی در گلستان ،در سالهای اخیر شدت یافته و این
مسأله بر ذخایر سدها و آبدهی چاههای آب شرب اثر گذاشته
است .در تابستان و بهاری که گذشت قطعیهای آب در گرگان
به  ۱۲ساعت در روز هم رسید و مردم تصور میکردند با پایان
یافتن ماههای گرم سال موضوع قطعی چندین ساعته آب به
پایان میرسد ،اما واقعیتِ این روزهای مشترکان بیانگر چیز
دیگری است.
با وجود آنکه دو هفته از دی میگذرد ،مسئوالن تأمین و
توزیع آب شرب در گلستان همچنان سخن از مدیریت توزیع
آب خطوط و شبکههای انتقال به میان میآورند و مردم شاهد
قطعی آب هستند.
طرح موضوع خشکسالیها در گلستان موضوع جدیدی
نیست و اینکه متولیان با اتکا به این کلیدواژه بخواهند
کاستیهای مدیریتی خود را بپوشانند برای کسی قابل
قبول نیست .در فصل گرم سال و در زمان اوج کرونا
بسیاری از مردم قطعیهای مکرر آب را در گرگان شاهد
بودند به نحوی که با تانکر در برخی از محالت آبرسانی
شد.
اگر قرار باشد که در زمستان هم شاهد قطعی چندین
ساعته آب باشیم پس شرایط بهار و تابستان سال آینده
چگونه خواهد بود؟ بی تردید با تداوم روند فعلی مدیریت
آب شرب ،مسئوالن استان باید از هم اکنون به فکر
تأمین منابع آبی جدید باشند و صرفهجویی نمیتوانند گره
مشکالت آبی را حل کنند.

استان ها

ایران جایگاه اول صادرات پسته به اروپا را از دست داده است

محسن امینی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق
ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز در
دوازدهمین نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی
البرز که با معرفی اعضای جدید این کمیسیون همراه
بود ،اظهار کرد :از حدود دو ماه قبل و با اعتماد فعاالن
بخش خصوصی ،کرسی ریاست کمیسیون کشاورزی
و صنایع وابسته اتاق ایران از آن البرز شد و این رخداد
یک پتانسیل بسیار خوب برای استان البرز است که
ظرفیت های خاص و ویژه در بخش کشاورزی دارد.
وی با اشاره به فعالیت های مهمی که با جدیت در
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران دنبال می شود،
افزود :در قالب شکلگیری تیم قوی و منسجم ،برنامه ای
مدون بر اساس اولویت های خاص تنظیم شده است،
از جمله اقدامات انجام شده در این راستا اخذ دبیری
میزهای تخصصی صنایع کشاورزی ،دام و طیور و آبزیان
از سازمان توسعه تجارت است ،از سال بعد جلسات این
میزها مشترکا توسط این سازمان و کمیسیون کشاورزی
اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و عضو هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی البرز گفت :حضور در جلسات
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل
کشور از جمله دیگر اقدامات انجام شده توسط کمیسیون
کشاورزی اتاق ایران در سال های اخیر بوده است و به
عنوان بازوی مشورتی ایده ها و طرح های موردنظر
خود را ارائه می دهیم .قرار است گزارشی تخصصی در
خصوص علل بازگشت محصوالت صادراتی کشاورزی به
کشور ،توسط کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ،تهیه و در

صحن علنی مجلس شورای اسالمی قرائت شود.
امینی با اشاره به برگزاری میز تخصصی کیوی با حضور
رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در هندوستان و
فعالین این حوزه به منظور بررسی مشکالت مربوط به
صادرات این محصول و ارائه راهکارهای ارتقاء کمی و
کیفی محصوالت صادراتی به کشورهای هدف گفت:
دغدغه همه خانواده ها در اختیار داشتن محصوالت
سالم و بدون افزودنی است ،اما باید گفت که کیوی
محصولی ارگانیک است و نیاز به سم ندارد ،بنابراین
کیوی های صادراتی کشورمان به هندوستان به هیچ
عنوان سمی نبوده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی ،صنایع تبدیلی و محیط
زیست اتاق بازرگانی البرز ادامه داد :وقتی آفت های
ریزی همانند آفت های توت بر روی کیوی
های صادراتی ایران به هندوستان
مشاهده شد ،همین امر موجب شد
که سازمان مبارزه با آفات گیاهی
هندوستان به محصوالت صادراتی
کشورمان ایراداتی وارد کند و در
نتیجه این محموله ها به کشورمان
بازگشت داده شد.
وی با تاکید بر اهمیت
فعالیت شرکت ها
و هلدینگ های
بزرگ در حوزه
صادرات برای
کنترل بیشتر

این محصوالت گفت :از دو ماه قبل در بحث صادرات با
ایجاد کنسرسیوم صنایع غذایی و کشاورزی ،شاهد این
رخداد خواهیم بود که محصوالت کشاورزی و غذایی
ایران بر اساس توانایی دانش تولید و صادرات به خوبی
کنترل ،عرضه و صادر شوند .این کنسرسیوم با حضور
شرکت های مادرتخصصی می تواند فعالیت تعدادی از
شرکت های خرد و متوسط فعال در حوزه صادرات را
ساماندهی و نظام مند کند تا با مشکالتی مانند بازگشت
محصوالت صادراتی کشاورزی از جمله کیوی و سیب
زمینی مواجه نشویم و محصوالت با کیفیت به نام ایران
به خارج صادر شود.
وی با اشاره به فعالیت کمیسیون کشاورزی اتاق ایران
در برگزاری میز تخصصی خشکبار به منظور یافتن راه
حل برای بازیابی جایگاه ایران در این حوزه در سطوح
بین المللی افزود :به دلیل بازگشت ارز و شرایط تحریمی
برخی جایگاهها مانند مقام اول صادرات پسته به اروپا
را از دست دادهایم و بنابراین باید در قالب تصمیمات
تخصصی و پرداخت تسهیالت به تجار و بازرگانان
برای بهبود این شرایط برنامه ریزی شود.
وی عنوان کرد :وقتی بحران هایی مانند شیوع کرونا
در سطح جهان بروز پیدا می کند ،بیش از
همه چیز موجبات تهدید امنیت
غذایی جوامع مختلف فراهم
می شود و بدین منظور هاب
کشاورزی و غذا در نقاط
مختلف جهان راه اندازی
می شود.

خوزستان

تهران

اصفهان

علتپرداختنشدنحقبیمهکشتهای
قراردادی درخوزستان چیست؟

احداث مدرسه درمناطق محروم
بهترین نیت یک خیرمی تواند باشد

ممنوعیت رشتههای بدنسازی
بانوان منحصربه اصفهان نیست

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت که ،تا زمانی که قراردادها
در سامانه سیفا ثبت نشود ،امکان پرداخت حق بیمه کشاورزان وجود ندارد.
امید جهان نژادیان در خصوص کشتهای قراردادی گندم در استان خوزستان
و موضوع پرداخت حق بیمه کشاورزان گفت :کلیه قراردادهای منعقدشده
مابین سازمان جهاد کشاورزی و کشاورزان استان ،باید در سامانهای به نام
سیفا ثبت شوند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت :جهاد کشاورزی این ثبت قراردادها
را انجام نداده است و این کار جزو وظایفمان نیست ولی در حال انجام آن هستیم.
به گفته این مقام مسئول پرداخت حق بیمه کشاورزان منوط به ثبت قرارداد آنها
در سامانه سیفا است و تازمانی که این قراردادها در سیفا ثبت نشود ،امکان پرداخت
حق بیمه این کشاورزان از سوی اداره کل غله و خدمات بازرگانی وجود ندارد.
جهان نژادیان گفت :حدود ۳هزار و ۴۰۰قرارداد کشت گندم در ۲۸شهرستان استان
خوزستان منعقد شده است که بخش اعظمی از این قراردادها را بین همکاران خود
توزیع کردهایم تا روند ثبت این قراردادها در سامانه ،تسریع یابد.
به گفته مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان تعهد استان برای کشت قراردادی
این محصول ۸۵،هزار هکتار بوده که تاکنون ۶۹هزار هکتار از آن کشت شده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت که ،احداث مدرسه در مناطق محروم بهترین نیت یک خیر می
تواند باشد .یوسف نوری روز دوشنبه در مراسم افتتاح مدرسه استثنایی و خیرساز شهید
سپهبد حاج «قاسم سلیمانی» در فشافویه ری طی سخنانی گفت :جامعه خیران مستقل
مدرسه ساز در سال ۱۳۷۳افتتاح شده است و این امر در طول تاریخ انقالب اسالمی برکات
فراوانی داشته است .وزیر آموزش و پرورش ادامه داد :احداث محیط آموزشی برای دانش
آموزان به خصوص در مناطق محروم بهترین نیتی است که یک خیر میتواند آن را به ثمر
برساند ،ساخت مدرسه برای جامعه دانش آموزان مستجاب الدعوه استثنایی با نیازهای
ویژه نشان دهنده نشان گذاری صحیح خیرین مدرسه ساز است .وی گفت :با افتتاح این
مدرسه هزارمین کالس درس خیر نیک اندیش مدرسه ساز حاج اکبر ابراهیمی به بهره
برداری رسید .بر اساس این گزارش ،ظهر دوشنبه و با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و
پرورش ،مهراهلل رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ،سید جواد حسینی
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ،سیدعلی یزدیخواه نماینده مردم تهران
مجلس شورای اسالمی و مسئوالن شهرستان ری آموزشگاه با  ۷کالس درس ۴ ،اتاق
اداری و امکاناتی از جمله آزمایشگاه ،کارگاه ،نمازخانه ،کتابخانه ،سالن چندمنظوره و کارگاه
کاردرمانی در زمینی به مساحت  ۲هزار و  ۱۴۱متر مربع و زیربنای یکهزار و  ۱۷۴مترمربع با
اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان و در مدت  ۲۴ماه احداث شده است.

دبیر هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان گفت :ممنوعیت رشتههای تحت
پوشش هیات بدنسازی برای بانوان تنها منحصر به استان اصفهان نیست و بهتمامی
استانهاابالغشدهاست.
مجتبی محمدی دبیر هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان گفت :ممنوعیت
ابالغشده از سوی وزارت ورزش و جوانان برای رشتههای زیرمجموعه بدن سازی بانوان
موقتی و تنها برای مسابقات و کالسهای آموزشی است ۱۱.رشته تحت پوشش هیات
بدنسازی و پرورش اندام است که از این تعداد فعالیت در برخی از رشتهها مانند
پرورش اندام و زیباییاندام پیشازاین نیز در ایران برای بانوان غیرقانونی بوده است.
وی گفت :بانوان عالوه بر بدنسازی در رشتههای مچ اندازی ،فیتنس چلنج و
پاورلیفتینگ از رشتههای این هیات فعالیت دارند که وزارت ورزش و جوانان عنوان
کرده که فعالیت بانوان فع ًال در این رشتهها ممنوع است.
دبیر هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان دلیل این ممنوعیت را به گفته
مسئوالن وزارتخانه متبوع نداشتن مجوز کتبی فعالیت توسط فدراسیون گفت:این
موضوع در حال رایزنی است و بهاحتمالزیاد تا روزهای آینده رفع خواهد شد .رشتههای
فیتنس چلنج و پاورلیفتینگ حدود یک سال و مچ اندازی حدود سه سال است که در
بخش بانوان در استان فعال است.

فرهنگی

روزنامه

نتیجه شش مطالعه :عفونتزایی ریه توسط اُمیکرون کمتر از دلتا است
نتایج شش مطالعه از آزمایشگاههای معتبر که به صورت مستقل از یکدیگر انجام شدهاند ،کاهش عفونتزایی ریه
ناشی از ابتال به واریانت ُامیکرون را در مقایسه با واریانت دلتا نشان دادند.
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سینمای جهان

خبر

فتحگیشهسالنوبهدست«مردعنکبویت»

اسامیسینماهایجشنوارهچهلم
 ۱۵دیماه اعالم میشود

سینمادوستان با تماشای فیلم مرد عنکبوتی :راهی به
خانه نیست که این روزها گیشه پساکرونایی را به تسخیر
خود درآورده ،با سال  ۲۰۲۱میالدی وداع کردند .این فیلم
ابرقهرمانی روز جمعه ( ۱۰دی) با  ۱۵میلیون و  ۴۰۰هزار دالر
فروش به راحتی صدرنشین گیشه آمریکا شمالی در شب
سال نوی میالدی شد و مجموع فروش خود در آمریکا را به
 ۵۷۲میلیون و  ۶۰۰هزار دالر رساند .استقبال بینظیر از فیلم
مرد عنکبوتی در شب سال نو حسن ختام سالی موفق برای
سونی پیکچرز بود که از فروش فیلمهایی چون شکارچیان
روح :افترالیف و ونوم :بگذارید کارنیج بیاید نیز درآمد قابل
توجهی کسب کرد .پیشبینی میشود سویه اومیکرون که
سرعت شیوع بسیار باالیی دارد آمار ابتال به ویروس کرونا را
در آمریکا به باالترین میزان خود برساند و صنعت سینما را بار
دیگر از رونق بیندازد با این حال تاکنون تهدید این ویروس
نتوانسته مانع از استقبال سینمادوستان از ماجراجوییهای

مرد عنکبوتی در متا ِورس شود .انتظار میرود فیلم مرد
عنکبوتی :راهی به خانه نیست این آخر هفته  ۴۸میلیون
دالر دیگر بفروشد .به این ترتیب مجموع فروش آن از مرز
 ۶۱۵میلیون دالر عبور خواهد کرد و میتواند جای شگفت
انگیزان  ۲را در جایگاه دهمین فیلم پرفروش در تاریخ گیشه
آمریکای شمالی بگیرد .هفته پیش خبر رسید مرد عنکبوتی

جدید با یک میلیارد و  ۵۰میلیون دالر فروش به تنها فیلم
میلیارد دالری گیشه جهانی در دوران پساکرونا تبدیل شده
است .این فیلم با گذشت تنها  ۱۲روز از اکران به چنین
موفقیتی دست یافت؛ تنها دو فیلم انتقامجویان :پایان بازی
( )۲۰۱۹و انتقامجویان :جنگ ابدیت ( )۲۰۱۸هستند که در
کمتر از این زمان به این حجم از فروش رسیدند ،اولی در ۵
روزی و دومی در  ۱۱روز.
مرد عنکبوتی :راهی به خانه نیست به کارگردانی جان
واتس با حضور سه شخصیت منفی شناختهشده و قدیمی
با بازی ویلم دفو (مرد عنکبوتی سال  ،)۲۰۰۲آلفرد مولینا
(مرد عنکبوتی  ۲سال  ،)۲۰۰۴جیمی فاکس (مرد عنکبوتی
شگفت انگیز  ۲سال  )۲۰۱۴و تیمی از ستارگان هالیوودی
از جمله تام هالند ،زندایا کلمن ،بندیکت کامبربچ ،جیکوب
باتالون ،مریسا تومی ،جان فاورو و بندیکت وانگ ،سه نسل
از سری فیلمهای مرد عنکبوتی را با هم ترکیب میکند.

«ماتریکس»  ۱۰۰میلیون دالرفروخت
«رستاخیزهای ماتریکس» که چهارمین فیلم از فیلمهای
«ماتریکس» است در حالی که با بودجه  ۱۹۰میلیون دالری
ساخته شده پس از  ۱۰روز به رقم فروش  ۱۰۰میلیون
دالر رسید .این فیلم که محصول جدید کمپانی برادران
وارنر است از آخر هفته گذشته اکران جهانیاش را شروع
کرده اما هنوز در سینماهای چین اکران نشده است.
فیلم چهارم از این مجموعه علمی-تخیلی که با نقدهای
دوگانه مثبت و منفی روبهرو شده طبق استراتژی برادران
وارنر در سال  ۲۰۲۱قابل مشاهده در سرویس استریم
اچبیاو مکس هم هست و بدون پرداخت هیچ هزینه

اضافی مشترکان این پلتفرم میتوانند آن را تماشا کنند.
باور بر این است که این نحوه نمایش به فروش فیلم
در گیشه لطمه میزند هرچند برخی از فیلمهای دیگر که
به این نحو هم نمایش داده شدند از جمله «گودزیال در
برابر کونگ» و «تل ماسه» از این بابت آسیب ندیدند و
تماشاگران خود را در سالنهای سینما حفظ کردند .البته
این استراتژی نمایش در سال  ۲۰۲۲محدودتر میشود و
فیلمهای بعدی این کمپانی از جمله «بتمن»  ۴۵روز
پس از اکران سینمایی در اچبیاو مکس در دسترس
قرار میگیرند.

در هر حال «ماتریکس» در آخر هفتهای که گذشت از
نمایش در  ۷۶بازار بینالمللی تنها  ۱۳.۶میلیون دالر
کسب کرد و تاکنون در مجموع  ۱۰۶میلیون دالر در
سراسر جهان فروخته است .این رقم بیش از  ۵۰درصد به
نسبت هفته پیش و اولین آخر هفته اکران فیلم کمتر
شده است ،اما هنوز باالتر از رقم فروش فیلمهایی چون
«سریع و خشمگین « ،»۹بلید رانر  »۲۰۴۹و «شانگ چی
و افسانه  ۱۰حلقه» است که کارشان را با فروش یک
میلیون دالری در یکشنبه اول نمایش در ایتالیا شروع
کرده بودند.

مدیر امور سینماهای جشنواره فیلم فجر گفت که ،اسامی
سینماهای نمایشدهنده آثار چهلمین جشنواره فیلم فجر روز
چهارشنبه  ۱۵دی ماه اعالم میشود .محمدرضا فرجی درباره
چگونگی اکران فیلمهای جشنواره در سینماهای کشور گفت:
امسال برای اولین بار شیوهنامهای برای اکران فیلمها در سینماها
تدوین و منتشر شد که قابلتوجه فعاالن این عرصه قرار گرفت.
او ادامه داد :بر اساس این شیوهنامه ،نسبت به بررسی و رایزنی
با سینماهای موردنظر اقدام شد و تا روز چهارشنبه  ۱۵دی ماه
اسامی سینماهای اکران فیلمهای چهلمین جشنواره فیلم فجر
را به صورت رسمی اعالم خواهیم کرد.
مدیرکل نظارت بر عرضه نمایش فیلم سازمان سینمایی گفت:
به واسطه شیوهنامه سینماهای چهلمین جشنواره فیلم فجر،
بسیاری از سینماداران متوجه شدند که سالنهای سینمای آنها
باید چه ویژگیهای داشته باشد .به همین دلیل ،آنها بر اساس
معیارها ،تالش کردند تا کمبودها را مرتفع و استانداردها را
رعایت کنند تا شرایط اکران آثار جشنواره و میزبانی از مخاطبان
را به دست بیاورند.
فرجی با بیان این که این شیوهنامه از آغاز به کار جشنواره چهلم
بر روی خروج ی اطالعرسانی سایت جشنواره قرار گرفت ،عنوان
کرد :امیدواریم با تدوین چنین شیوهنامهای ،شرایط برگزاری
شکل دقیقتری بگیرد و به نظر میرسد این شیوهنامه برای
جشنواره تبدیل به کار ماندگاری شود.

سینما و تئاتر

«پارادوکسیکال» ایرانی
درراه اروگوئه

فیلمکوتاه«پارادوکسیکال»ساختهنیماشاهرخشاهیدرادامهحضورهایبینالمللی
خود به جشنواره ناکس اروگوئه راه پیدا کرد .جشنواره ناکس اروگوئه که به صورت
تخصصیبهفیلمهایژانرترسناکمیپردازد،میزباننمایشفیلمکوتاهپارادوکسیکال
ساخته نیما شاهرخ شاهی خواهد پرداخت.
پارادوکسیکال پیش از این  ٣جایزه اصلی جشنواره معتبر سیاتل را از ٓان خود کرده
بود .دومین ساخته نیما شاهرخ شاهی یک درام روانشناختی و پر تعلیق است .این
کارگردان به زودی پنج گانه سینمایی خود را در این ژانر جلوی دوربین می برد.
پخش این فیلم را کمپانی تری گاردنز فیلم با مدیریت پوریا حیدری اوره به عهده دارد.
نیما شاهرخ شاهیٓ ،ازاده سعادتمند ،دایانا جعفری ،صدف ثامنی ،ریحانه رحیمی،
اسماءحسینیبازیگراناینفیلمکوتاههستند.
از دیگر عوامل فیلم کوتاه فیلم کوتاه پارادوکسیکال می توان به نویسنده و مشاور
هنری :امید صدیقی ،مدیر فیلمبرداری :مانی عطشانی ،تدوین و صداگذاری :روزبه
کلباسی،مجریطرح:عرفانحسینیففصدابردار:مسعودشاهوردیفمدیرتولید:سعید
دالوریف دستیار اول کارگردان و برنامه ریز  :حوری شفیعیونف طراح گریم  :حکیما
اسالمیفمدیرتدارکات:پدرامدسکره ،عکاس و ٓانونس:سارنگ فرزام فر،تهیهکنندگان:
علی عطشانی و اسمایل استودیو اشاره کرد.

رقابت مستند ایرانی
درجشنواره فیلم بلغارستان
روز گذشته روابط عمومی سازمان سینمایی سوره خبر داد که مستند ایرانی «اینجا کن
است ،اینجا کن نیست» به جشنواره بینالمللی فیلم صوفیا منار در کشور بلغارستان
راه یافته است .مستند ایرانی سینمایی اینجا کن است ،اینجا کن نیست به کارگردانی
علیرضاغفاریبهجشنوارهبینالمللیفیلمصوفیامناربلغارستانراهیافتهاست.
اینجا کن است ،اینجا کن نیست فیلمی درباره جوانی عاشق سینماست .این مستند
واقعگرا قصه جوانی به نام سیاوش شیری با حافظهای شگفتآور است که محفوظات
ذهنیاش درباره سینما مخاطب را شگفتزده میکند .در خالصه داستان این فیلم
آمده است« :جوانی از اهالی کن (از توابع شهر تهران) شیفته هنر سینماست» .جشنواره
فیلم صوفیه منار مخاطبان بلغاری را با فرهنگ و سنت های جهان اسالم آشنا می
کند و امسال چهاردهمین دوره این جشنواره برگزار میشود .این رویداد ژانویه هر سال
در صوفیه و دیگر شهرهای بزرگ بلغارستان برگزار میشود و بزرگترین رویداد فرهنگی
در بالکان است .در این جشنواره بهترین فیلمهای بلند ،مستند و کوتاه در خاورمیانه،
آسیای مرکزی و شمال آفریقا ،از جمله موضوعات انتخاب شده مربوط به کشورهای
منطقه و آداب و رسوم اقوام ساکن سرزمینهایشان ارائه میشود .چهاردهمین دوره این
جشنواره از ۱۴تا ۳۰ژانویه برابر با ۲۵دی تا ۱۰بهمن برگزار خواهد شد .پخش بینالمللی
مستند اینجا کن است ،اینجا کن نیست توسط مرکز بینالملل سوره انجام میشود.

ی برای فصل سوم
رایزن 
«بازی مرکب»

هنوز فصل دوم سریال پرطرفدار «بازی مرکب» ساخته نشده که گفته میشود
ممکن است فصل سومی هم در کار باشد .هوانگ دونگ-هیوک خالق این سریال
در مصاحبهای با شبکه کیبیاس کره جنوبی گفت در حال حاضر مشغول مذاکره با
نتفلیکس است تا نه تنها فصل دوم ،بلکه فصل سوم را هم بسازد.
در هفتههای پس از نخستین نمایش این سریال در روز هفدهم سپتامبر« ،بازی
مرکب» تبدیل به بزرگترین سریال تاریخ این استریمر شده و در سطح جهان به
خانههای ۱۴۲میلیون خانوار رسیده و اولین سریالی شده که از ۱۰۰میلیون تماشا عبور
میکند .نویسنده و کارگردان سریال در این مصاحبه گفت :دارم با نتفلیکس درباره
فصل دوم و همچنین فصل سوم صحبت میکنم .به زودی به نتیجه خواهیم رسید.
وی در نوامبر گفته بود تحت «فشار زیادی» برای ساختن فصل دوم سریال است چون
موفقیت عظیم آن باعث شده همه بخواهند ادامهاش را تماشا کنند .برای فصل دوم
یک خط داستانی اولیه دارم که همهاش فع ًال در سرم است و در حال حاضر در مرحله
تفکر درباره ایدهها هستم .روزی فصل دوم ساخته خواهد شد اما االن نمیتوانم با
جزییات بگویم که چه زمانی خواهد بود.
یک سخنگوی نتفلیکس هم تایید کرده که فصل دوم در مراحل اولیه به سر میبرد و
صحبتها در مورد آن ادامه دارد.
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رکورد عجیب تیم مجیدی در مقابل ایرالکو!
در روز تساوی  1-1استقالل مقابل آلومینیوم اراک ،شاگردان فرهاد مجیدی نسبت به دیدارهای قبلی خود نمایش خوبی را ارائه
نکردند و ماحصل کار هم در لحظات پایانی غافلگیر شده و سه امتیاز را از دست دادند ،شاگردان مجیدی از روی ضربه پنالتی و
با شوت کوین یامگا به گل رسیدند اما به جز شوت یامگا که علیرغم تشخیص درست پورحمیدی به گل تبدیل شد ،آبیپوشان
پایتخت در مقابل حریف اراکی خود شوت در چارچوبی نداشتند.

مستطیل سبز

توپ و تور

پیکان و فوالد به تساوی رضایت دادند؛

در دیدار نهایی رقابتهای لیگ برتر نوجوانان کشور؛

هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور،
عصر روز دوشنبه برگزار شد که شرایط بر وفق مراد استقالل
پیش نرفت و سایر مدعیان ،اختالف خود را با صدر جدول
کاهش دادند.
استقالل در دقایق تلف شده ،پیروزی مقابل آلومینیوم
را با تساوی عوض کرد و با  29امتیاز در صدر جدول
باقی ماند .پرسپولیس اما با پیروزی ارزشمندی که
برابر تراکتور به دست آورد ،جایگاه خود را در رتبه دوم
مستحکم کرد و اختالف خود با استقالل را به یک امتیاز
کاهش داد .سپاهان هم از سد پدیده گذشت و امتیازات
خود را به عدد  25رساند تا در رده سوم جدول ماندنی
شود.
در انتهای جدول هم پدیده به قعرنشینی خود ادامه داد و
تراکتور ،فجر سپاسی و نفت مسجدسلیمان که  11امتیاز
کسب کردهاند ،بر حسب تفاضل گل در رتبههای سیزدهم تا
پانزدهم جدول باقی ماندند.
نتایج دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال به شرح
زیر است:
مس رفسنجان  - 3صنعت نفت آبادان صفر
پدیده مشهد صفر  -سپاهان اصفهان 2
نفت مسجدسلیمان صفر  -گلگهر سیرجان 2
هوادار تهران صفر  -نساجی مازندران صفر
آلومینیوم اراک یک  -استقالل یک
ذوبآهن اصفهان  - 2فجر سپاسی شیراز صفر
پرسپولیس  - 2تراکتور تبریز یک
فوالد خوزستان یک  -پیکان تهران یک

شاگردان عبداهلل آذرشد .البته حضور عمران گوگجعلی پاسور
خوشپنجه ،ملیپوش و ارزشمندترین بازیکن این دوره
مسابقات در تیم گنبد ،نعمت بزرگی برای عبداهلل آذر مربی
گنبد و تیم شهرداری این شهر محسوب می شد.
تیم سایپا که توسط خوشرویی مربی سازنده و بینالمللی
رهبری میشد ،از ابتدا به عنوان مدعی قهرمانی شناخته
میشد ولی با داشتن بازیکنانی همچون سامان میالنلویی
با دو متر و هفت سانتی متر قد ،محمد پورمهرانی و
محمدحسین مقیم که یک بازیکن ششدانگ و تمامعیار در
پست دریافتی قدرتی بود و سام مرادی لیبرو آیندهدار خود،
نتوانست از پس بازیکنان پرتالش گنبد که با کاپیتان باتجربه
و پاسور خوشفکری نظیر عمران گوگجعلی وسرعتیزنی
چون طاها بهبودنیا که خوش درخشید و بهعنوان بهترین
سرعتیزن انتخاب شد ،برآید و از رسیدن به جام قهرمانی
باز ماند .البته در سایر تیمها ازجمله هراز آمل دو بازیکن به
نامهای ابوالفضل مهدیان پشت خط زن و مرتضی نریمانی
دریافت کننده حضوری پرفروغ داشتند.
در مجموع باید اذعان کنیم نوجوانان رعنا و بسیار خوبی
با قد و قامتهای باالی  ۱۹۰سانتی پشتوانههای مناسبی
برای تیمملی جوانان و تیمملی بزرگساالن در تیمهای
شرکتکننده وجود داشتند که بدونتردید از دید آقای محمد
وکیلی سرمربی تیمملی نوجوانان پنهان نمیرماند و در شش
روزی که این رقابتها را زیر ذرهبین قرار داده بود ،بطور حتم
عالوه بر بازیکنان تیمملی از چند نوجوان تازه شکوفا شده نیز
به اردوی تیم ملی دعوت خواهد کرد.
به هر تقدیر در روز پایانی این رقابتهای جذاب که از
سطح باالیی نیز برخوردار بود ،ابتدا دو تیم لبنیات هراز
آمل و شهرداری ارومیه بهمصاف هم رفتند که در یک بازی
پرتب و تاب شاگردان حسامالدین ناجی ،از جمله ابولفضل
مهدیان ،علیرضا قربان کاسهگر ،مرتضی نریمانی و علیرضا
قنبرپور(لیبرو) موفق شدند با غلبه بر تیم شهرداری ارومیه
عنوان سوم این مسابقات را به خود اختصاص دهند .در
این بازی شاگردان حسامالدین ناجی با حساب سه بر یک
توانستند تیم شهرداری ارومیه را با شکست روبرو کنند.
در جدال فینال که حساس که چنگی به دل نمی زد ،بین دو
تیم شایسته سایپای تهران با مربیگری علیرضا خوشرویی

پیروزینمایندگاناصفهانو
کرماندرهفتهسیزدهم

نوجوانانگنبددرنجفآباداصفهانقهرمانشدند
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

مرحله پایانی رقابتهای لیگ برتر والیبال نوجوانان
باشگاههای کشور جام «سردار دلها» با قهرمانی تیم
قدرتمند شهرداری گنبد به پایان رسید.
در این دوره از رقابتها  ۱۴تیم از باشگاههای آذرباتری،
شهرداری ارومیه ،شهرداری ورامین ،سایپا و پیکان تهران،
شهرداری گنبد ،مس رفسنجان ،فوالد سیرجان ،پاس گرگان،
ب ملل مریوان ،لبنیات هراز
شهداب یزد ،هورسان رامسر ،راهیا 
آمل و فوالد سپاهان(میزبان مسابقات) در دو گروه با هم به
رقابتپرداختند.
در گروه (الف) تیمهای ،شهداب یزد ،پیکان تهران ،پاس
گرگان ،هورسان رامسر ،فوالد سیرجان ،آذر باتری و شهرداری
گنبد .در گروه(ب) راهیاب ملل مریوان ،شهرداری گنبد،
لبنیات هراز آمل ،فوالد مبارکه سپاهان ،مس رفسنجان،
سایپای تهران و شهرداری ورامین حضور داشتند.
تیم شهرداری گنبد که در اولین روز ،بازی را به تیم
لبنیات هراز آمل واگذار کرده بود در بقیه دیدارها با اقتدار
تمام حریفان را شکست داد تا به فینال جام سردار دلها
صعود کند ،ولی تیم سایپای تهران تنها تیم بدون باخت
تا رسیدن به فینال بود که در بازی پایانی مقهور هنرنمایی

بانوان

ذوبآهن تنها تیم بدون باخت لیگ؛

پیروزیمدعیانقهرمانی
والیبال زنان

هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال زنان دوشنبه ۱۳ ،دی با
برگزاری چهار دیدار در شهرهای تهران (دو دیدار) ،کاشان و
اصفهان پیگیری شد.
در یکی از دیدار مهم این هفته شاگردان فریبا صادقی
در ذوبآهن میزبان پیکان تهران بودند و موفق شدند در
سه ست پیاپی برنده شوند .نماینده اصفهان که تاکنون
نباخته ،با این پیروزی در صدر جدول  ۳۸امتیازی شد.
تیم سایپا و باریج اسانس هم به ترتیب میزبان بانوان
ورامین و ریف اصفهان بودند که با نتیجه سه بر صفر
پیروز میدان شدند.
در حال حاضر ذوبآهن با  ۳۸امتیاز صدرنشین است ،سایپا
با  ۳۵امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد ،باریج اسانس کاشان و
پیکان تهران هم به ترتیب با  ۳۲و  ۲۴امتیاز سوم و چهارم
هستند.
نتایج هفته سیزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:
مهرسان صفر –  ۳مس رفسنجان :ست اول( ۲۲بر  ،)۲۵ست
دوم( ۲۳بر  ،)۲۵ست سوم(  ۱۴بر )۲۵
باریج اسانس  - ۳صفر بانوان ورامین :ست اول(  ۲۵بر ،)۱۶
ست دوم(  ۲۵بر  ،)۱۴ست سوم( ۲۵بر )۱۶
ذوب آهن  - ۳صفر پیکان :ست اول( ۲۵بر  ،)۱۶ست دوم(۲۵
بر  ،)۱۹ست سوم( ۲۵بر )۲۲
سایپا  - ۳صفر ریف اصفهان :ست اول( ۲۵بر  ،)۱۵ست دوم(
 ۲۵بر  ،)۲۰ست سوم( ۲۵بر )۶
دیدار تیمهای جوانان زرتشتی یزد و ستارگان فارس،
ساعت  ۱۴فردا (سهشنبه) در سالن یگانگی شهر یزد برگزار
میشود.

ورزشی

و شهرداری گنبد با مربیگری عبداهلل آذر ،برگزار شد که
گنبدیها با اقتدار به برتری رسیدند.
در این بازی نچندان دلچسب که با قضاوت کیوان عابدزاده و
قادر صادقی برگزار شد ،تیم شهرداری گنبد به لطف درخشش
مقتدرانه شاگردان عبداهلل آذر ،در  ۳ست پیاپی با نتایج  ۲۵بر
 ۲۵ ،۲۳بر  ۱۵و  ۲۵بر  ۲۱حریف تهرانی خود را شکست داد
و به جام قهرمانی دست پیدا کرد.
تیم شهرداری گنبد را طاها بهبودنیا ،عدنان قول رعطا،
عمران گوگجعلی ،مهدی قو حقنژاد ،متین سقلی ،آرمین
قلیچ نیازی ،یاسین نظر نژاد ،امیرمحمد کرمی ،محمدرسول
خوشحال ،امید سقلی ،راشد ایری ،جمیل یزدانپناه و دو
لیبرو بنامهای امیرمحمد ایری و میثم مارامایی تشکیل
میدادند.مربی هم عبداله آذر ،کمک مربی بهروز کشمیری و
سعید شیر محمدلی بودند.
بهرام سلیمانی داور بینالمللی والیبال از ارومیه نماینده و
سرپرست مسابقات ،مهدی آشوری ناظر فنی و علی یاوری
نیز ناظر داوری بودندُ .
هیات والیبال شهرستان نجف آباد
میزبان سربلند این مسابقات بود و مراسم پایانی را به نحو
شایسته ای برگزار گردید.
بهترینهای این رقابتها از دیدگاه ناظران و کمیته فنی:
بهترین پاسور :عمران گوگجعلی از تیم شهرداری گنبد
بهترینپشتخطزن:ابوالفضلمهدیانازتیملبنیاتهرازآمل
بهترین سرعتی زن :طاها بهبودنیا از تیم شهرداری گنبد و
امیرعلی دولتی از تیم سایپای تهران
بهترین دریافتکننده :مرتضی نریمانی از تیم هراز آمل
بهترین لیبرو :سام مرادی از تیم سایپای تهران
ارزشمندترین بازیکن :عمران گوگجعلی از تیم شهرداری گنبد

مرحله پایانی رقابتهای لیگ برتر والیبال نوجوانان باشگاههای کشور جام «سردار دلها» با قهرمانی تیم
قدرتمند شهرداری گنبد به پایان رسید .در این دوره از رقابتها  ۱۴تیم از باشگاههای آذرباتری ،شهرداری ارومیه،
شهرداری ورامین ،سایپا و پیکان تهران ،شهرداریگنبد ،مس رفسنجان ،فوالد سیرجان ،پاسگرگان ،شهداب یزد ،هورسان
بمللمریوان،لبنیاتهرازآملوفوالدسپاهان(میزبانمسابقات)دردوگروهباهمبهرقابتپرداختند.
رامسر،راهیا 
سوژه

نتایج بازیهای لیگ برتر بسکتبال؛

پیروزی مس رفسنجان و ذوب آهن درروزشکست آویژه صنعت
روز دوشنبه  ۱۳دی  ۱۴۰۰سه دیدار از لیگ برتر بسکتبال
مردان (یک بازی معوقه از هفته هشتم گروه ب و دو بازی
از هفته چهاردهم گروه ب) برگزار شد که در پایان ،تیمهای
صنایع هرمزگان ،مس رفسنجان و ذوبآهن اصفهان برابر
حریفان خود به برتری دست یافتند.
نخستین بازی میان تیمهای آویژه صنعت مشهد و صنایع
هرمزگان برگزار شد که در پایان ،شاگردان رضا هنگامپور
توانستند حریف مشهدی خود را  ۷۰ - ۸۲شکست دهند.
صنایع هرمزگان کوارترهای اول ،دوم و سوم را ۲۹-۱۹ ،۱۹-۱۵
و  ۲۱-۱۳پیروز شد و تنها در کوارتر چهارم  ۱۳-۲۳باخت.
دومین بازی هم دیدار معوقه هفته هشتم بود که میان
تیمهای ذوبآهن اصفهان و خانه بسکتبال خوزستان

برگزار شد .شاگردان فرزاد کوهیان در تیم ذوبآهن
کوارترهای اول و سوم را  ۱۴-۲۲و  ۵-۲۹پیروز شدند تا با
وجود شکست  ۲۵-۲۰و  ۲۲-۲۱در کوارترهای دوم و چهارم،
در مجموع  ۶۶ - ۹۲پیروز بازی شدند.
در سومین بازی هم تیم مس رفسنجان موفق شد در
یک بازی نزدیک ،با حساب  ۷۰ - ۷۴حریف خود اکسون
تهران را شکست دهد .بازیکنان مس پس از باخت ۱۶-۱۵
و  ۱۹-۱۱در کوارترهای اول و دوم ،در دو کوارتر بعدی به
ترتیب با نتایج  ۱۴-۲۰و  ۱۴-۱۵پیروز شدند تا بازی - ۶۲
 ۶۲مساوی شود .رفسنجانیها در وقتهای اضافه هم
 ۸ - ۱۲به برتری دست یافتند تا در مجموع پیروز این
بازی نزدیک شوند.

ورزشی

قرار است داوران هر بازی  5میلیون تومان بگیرند
خداداد افشاریان رییس کمیته داوران گفت :داوران طی  ۱۲هفته گذشته ۷ ،اشتباه تاثیرگذار داشته اند که آمار خوبی نیست
نمی گویم حال داوری خوب است اما دارد بهتر می شود ،قرار است داوران هر بازی  5میلیون تومان و کمک داوران هر
بازی سه میلیون و هفتصدهزار تومان و داور چهارم دو میلیون هفتصدهزار تومان بگیرند با حق الزحمه ناظران هر بازی برای
فدراسیون فوتبال  18میلیون تومان آب می خورد.

دبیر تحریریه

هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر هم بهپایان رسید،
استقالل مجیدی با آلومینیومِ سخت خطیبی و
برخور ِد
ِ
رسیدن پرسپولیس به یکقدمی صدر با تراکتور ،حساسیت
ِ
باالی جدول را بیش از قبل بیشتر کرد ،آنهم در روزی که
کورس قهرمانی بازگشت.
سپاهان با یک پیروزی آسان به ِ
درخصوص هر آنچه که از نمایشهای
پیش از صحبت
ِ
استقالل و پرسپولیس در اراک و تهران دیدیم ،بهتر است
یک نکته مهم را با بهیاد داشته باشیم ،اگر بدنبال کیفیت
در فوتبال ایران هستید ،زمان خوبی را برای رسیدن به این
مهم انتخاب نکردهاید ،خوشمان بیاید یا نه ،فعال با ِر فنی
فوتبالمان همین است ،حداالمکان بسوزید و بسازید و از
همین نمایشهای کسالتبار نهایتِ لذت را ببرید.
مقابل آلومینیوم،
و اما «استقالل»؛ نمایش استقالل
ِ
غالب بازیهای
سکانس تکراری از
یک
ِ
ِ
تیمِ مجیدی در لیگ  ۲۱بود ،درحال
حاضر تمامِ فکر و ذکر اینتیم و
کادرفنیاش حفظ رکوردهای
شایسته احترامی است
که با تکیه بر انسجام
تحسینبرانگیزِ خطِ
دفاعی تیم بدست آمده،
در شرایطی که بر روی
کاغذ ،یک صدرنشینی
داشتن
بدون شکست و
ِ
ِ
بهترین خط دفاع لیگ،
میتواند عملکر ِد مجیدی را
با میانگین امتیازگیری  ۲/۲از

داستان جلد

طلسم در اراک و رستگاری در تهران؛

اظهارنظر«نمایندهمجلس»
درباره ورود بانوان به ورزشگاهها؛

هر بازی ،یک کارنامه قابلقبول نشان
دهد ،اما بدونتعارف در بعد فنی
تیم و کیفیتِ بازی ،هنوز هم
استقالل
انتقاداتِ جدی به
ِ
تحت هدایت فرهاد وارد
است.
ً
صرفا
اینکه استقالل
گل نمیخورد یا نهایتا
نمیبازد ،تنها یک عامل
از چند معیاری است که
اینتیم را میتواند در قواره
یک مدعی کسب قهرمانی
نشان دهد ،اما در حال حاضر
مهمترین نقطه ضعف استقالل ،در فاز
تهاجمی است .نمیتوان بطور کلی آبیها را در
فا ِز حمله ،بدونبرنامه قلمداد کرد ،اما راههای رسیدن
به گل یا توانایی خلق موقعیت ،در تیمِ فعلی در پایین
سطح ممکن قرار دارد ،برای تیمی که هدف واالیی چون
قهرمانی در رقابتهای لیگ برتر را دارد ،زیبنده نیست
هنوز هم پس از  ۱۳هفته بدنبال به گل رسیدن روی
اتفاقات باشد.
برای هواداران استقالل سخت و البته تلخ است
اما تیمِ مجیدی ،مدتهاست در برابر
تمام تیمهایی که ویژگیهایی
چون ،نظم تیمی و دوندگی را
دارا هستند ،جز عقبنشینی
مفرط ،حرفی برای گفتن
ندارد ،بدونتعارف این
سبکِ بازی و اتکا به دفاع
پرتعداد و تنها هدف قرار
دادن کنترل بازی ،نمیتواند
ِ
در شان تیمی چون استقالل
باشد ،البته برخی از تصمیماتِ
درخصوص بکارگیری یا
کادرفنی
ِ
عدم استفاده تنی چند از بازیکنان

تیم نیز قاب ل نقد است ،یقینا نمونه بارز
آن هم تعویضهای ناموفق در
جدال اراک بود .گرچه ناگفته
ِ
نماند که
ِ
نمایش تیمِ
رسولپاشا در لیگ « ،۲۱با»
یا «بدون» خوبانعالم هم
شایان تحسین بوده است.
ِ
اما «پرسپولیس»؛ برخالف
انتظار ،جدال شاگردان
یحیی گلمحمدی در
پرسپولیس و تراکتور ،بسیار
نزدیک بود .چهارمین پیروزی
متوالی و رسیدن به یکامتیازی
صدر ،دو نکته مثبت و البته بسیار مهمی
است که تا ح ِد بسیاری میتواند نقاط ضعف
سرخها را در شب نمایش قابلقبول شاگردان سولدو،
تحت پوشش قرار دهد .پرسپولیس سالیانی است که در
اینسبک بردنهای اقتصادی و روحیهبخش تبحر دارد ،از
برانکو به کالدرون و از کالدرون به یحیی ،اینمهم میراثی
است که از پرسپولیس یک تیمِ موفق و غریبه با بحران
ساخته است.
از مجموع ه عاداتِ خوبی که هر بازی باید از پرسپولیس
یاد کرد ،بهرهگیری از شخصیتِ تیمی آنها است که در
دیدارهایی به سختی سپاهان یا تراکتور ،میتواند پیروزی
را برایشان بدست آورد ،اصال هم اهمیت ندارد که
اینتیم زیبا بازی میکند یا خیر ،فعال جمع کردن امتیاز
هدف نخست و اصلی تیم تحت هدایت یحیی است.
جدا از این موارد ،پرسپولیس نیازمند مبرم به تقویت
دارد ،خط دفاعی تیم همچنان متزلزل است و چه در
مقوله اشتباهات فردی و چه در دفاع تیمی لنگ میزند،
گرچه افتِ فاحش حامد لک نیز مزی ِد بر علت شده
است .درخصوص خط هافبک هم یک نکته مهم وجود
دارد ،کمال زو ِج مطلوبی برای سرلک بوده و شریفی هم
امیدوارکننده نشان داده ،اما قهرمانی ابزار میخواهد و
پرسپولیس در مرکز میدان تقریبا خالی از ستاره است.

بهتراست یک نکته مهم را با بهیاد داشته باشیم ،اگربدنبالکیفیت درفوتبال ایران هستید ،زمان
بار فنی فوتبالمان همین
خوبی را برای رسیدن به این مهم انتخاب نکردهاید ،خوشمان بیاید یا نه ،فعال ِ
ِ
نهایت لذت را ببرید.
است ،حداالمکان بسوزید و بسازید و از همین نمایشهای کسالتبار
سوژه

ملیپوشان در قرقیزستان به مصاف رقبا میروند؛

ایران درسید اول دورانتخابی جام ملتهای فوتسال آسیا
تیم ملی فوتسال ایران در قرقیزستان به دنبال کسب
سهمیه جام ملتهای فوتسال آسیا  ۲۰۲۲خواهد بود.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )AFCاعالم کرد که
مراسم قرعهکشی مرحله انتخابی جام ملتهای فوتسال
آسیا  ،2022روز پنجشنبه  16دی در کواالالمپور برگزار
خواهد شد.
در دور انتخابی جام ملتهای آسیا که  12تا  26فروردین
 1401برگزار میشود ،تیمها در مناطق جداگانه شرق ،غرب
و نیز حوزه مرکزی و جنوبی قاره با هم رقابت میکنند.
بازیهای منطقه مرکزی و جنوبی در قرقیزستان برگزار
میشود که چهار تیم از این منطقه جواز حضور در جام
ملتهای فوتسال آسیا را به دست میآورند .تیم ملی
کشورمان هم در قرقیزستان به مصاف رقبا میرود.

سه شنبه  14دی  -1400شماره 925

سوژه

ک قدمی صدر رسید
استقالل لغزید ،پرسپولیس به ی 
محمدرضا ولی زاده

روزنامه

تیم ایران که  12بار قهرمان جام ملتهای آسیا شده،
در دور انتخابی همراه با ازبکستان در سید نخست قرار
دارد .سید دوم شامل قرقیزستان و تاجیکستان است،
ترکمنستان و افغانستان در سید سوم قرار دارند و نپال و
مالدیو تیمهای سید چهارم را تشکیل میدهند .در این
منطقه که تیمها در دو گروه با یکدیگر رقابت خواهند
کرد ،دو تیم نخست هر گروه راهی دور پایانی جام
ملتهای آسیا میشوند.
سه تیم از منطقه آ سه آن مسافر کویت (میزبان جام
ملتها) خواهند شد ،پنج تیم از غرب قاره کهن به جام
ملتهای آسیا صعود میکنند و سه نماینده از شرق قاره
راهی این مسابقات میشوند تا  16تیم رقابتها تکمیل
شود.

7

بسترهابایدفراهمشود

معصومه پاشایی ،نماینده مرند در مجلس شورای اسالمی در
حاشیه دیدار دو تیم پرسپولیس وتراکتور سازی اظهار کرد:
این برای اولینبار است که یک نماینده مجلس خانم در
ورزشگاه آزادی حضور پیدا میکند و این تجربه خیلی خوبی
است .خبرنگاران خانم را هم که دیدم بسیار افتخار کردم .باید
بستر ورود تماشاگران خانم به ورزشگاه فراهم کنیم چون در
یک دهکده جهانی داریم زندگی میکنیم و نمیتوانیم خالف
جریان آب حرکت کنیم.
او اضافه کرد :میتوانیم جایگاههای ویژه را برای بانوان فراهم
کنیم و حیف است که همه از این لذت برخوردار نباشند.
مشکلی برای حضور من در ورزشگاه نبود چون جایگاه من
جایگاهی است که راحتتر میتوانم به ورزشگاه بیایم اما
مسووالن باید شرایطی را فراهم کنند که همه بانوان بتوانند
وارد ورزشگاه شوند.
نماینده مرند در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :ورود بانوان
یکی از مواردی هست که فیفا در حال بررسی آن است و من
هم موافق این مساله هستم .امیدوارم تمام دختران ایران
عزیزمان در ورزشگاه حضور پیدا کنند .ما میتوانیم جایگاه ویژه
بانوان درتمام ورزشگاهها داشته باشیم و بسترها را برای آیندگان
فراهمکنیم.
وی با بیان این که «ما هم باید مثل تمام دنیا فوتبال را آزاد
کنیم» گفت :فوتبال باید در دست بخش خصوصی باشد و
دولت روی آن اشراف نداشته باشد .البته در همه جا فوتبال یک
صنعت است که دید تجارتی و صنعتی هم در آن وجود دارد.
به همین دلیل من حمایت کنم که فوتبال بیشتر در دست
بخش خصوصی باشد.
معصومه پاشایی درباره مشکالت تراکتور و مطرح شدن بحث
انتقال این تیم به هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی گفت:
این تیم برای کل مردم ایران و به خصوص مردم استان
آذربایجان شرقی ارزش دارد .اخیرا آقای زنوزی دیگر آن توجه
ویژه را نسبت به گذشته به این تیم ندارد و بحث ما این است
که این مالک را مجبور کنیم تا توجهش را به تیم بیشتر کند
و جلساتی هم در این رابطه داشتیم و فردا هم یک جلسه
خصوصی داریم .اگر بشود صنایع مس میخواهد این تیم را
حمایت کند و حیف است چنین تیم پر هواداری از بین برود
یا ضعیف شود.

برای حضور در گرنداسلم جوانان؛

رنکینگتاریخیدختر
تنیس باز ایران

از سوی فدراسیون جهانی تنیس (  ) ITFرنکینگ برترین های
دنیا در رده سنی جوانان اعالم شد که بر این اساس مشکات
الزهرا صفی تنیسور جوان کشورمان موفق شد با کسب حد
نصاب الزم به عنوان صد تنیسور برتر دنیا معرفی شود.
نماینده ایران پس از کسب نتای ج درخشان در مسابقات تور
جهانی زیر  ۱۸سال موفق شد برای نخستین بار نام خود را
در بین  ۱۰۰تنیسور برتر دنیا مطرح کند و با اعالم فدراسیون
جهانی در جایگاه  ۸۷دنیا قرار گیرد .در حالی نماینده ایران
در بین  ۱۰۰تنیسور برتر دنیا قرار گرفت که تاکنون هی چ یک
از بازیکنان ایرانی موفق به کسب این عنوان ارزشمند نشده
بودند.
همچنین مشکات الزهرا صفی با کسب حد نصاب الزم به
عنوا ن اولین ایرانی موفق به حضور در رقابت های معتبر گرند
اسلم جوانان شد .این مسابقات هر سال به عنوا ن نخستین
گرند اسلم سال به میزبانی استرالیا برگزار می شود .در بین
تنیسورهای حاضر در رنکینگ فدراسیون جهانی نمایندگان
کرواسی  ،چک و روسیه عناوین اول تا سوم را به خود
اختصاص دادند.
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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

حکم بازنشستگی علی مرادی ابالغ شد
حکم بازنشستگی علی مرادی ابالغ شد و او از ریاست فدراسیون وزنه برداری کنار میرود.
حکم بازنشستگی علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری ابالغ شد و او باید از ریاست
این فدراسیون کنار برود .علی مرادی  ۳۳سال سابقه فعالیت دارد که ادامه کار او تمدید
نشد و از این پس بازنشسته است و وزارت ورزش و جوانان باید سرپرست فدراسیون را
تعیین کند .در نامه بازنشستگی مرادی آمده است :به استناد ماده  ۱۰۳قانون مدیریت
خدمات کشوری از تاریخ اول دی  ۱۴۰۰به افتخار بازنشستگی نائل می شوید.

آزمون و طارمی مغلوب ستاره کرهای شدند
هیونگمین سون مهاجم تیم ملی فوتبال کره جنوبی از سوی روزنامه «»Titan Sports
چین به عنوان بهترین فوتبالیست آسیا در سال  ۲۰۲۱معرفی شد .این روزنامه هر سال
بهترین فوتبالیست قاره کهن را معرفی میکند که «سون» برای پنجمین سال متوالی و در
مجموع برای هفتمین بار این عنوان را به خود اختصاص داد .سردار آزمون مهاجم ایرانی
زنیت سنپترزبورگ با کسب ۱۱۱امتیاز در رتبه دوم ردهبندی نهایی این جایزه و مهدی طارمی
مهاجم ایرانی پورتو با  ۹۰امتیاز در رتبه سوم جای گرفتند.

حسن یزدانی و زهرهکودایی دربین چهرههای سال  ۲۰۲۱ایران
حسن یزدانی در کنار زهره کودایی تنها نماینده ورزش ایران در جمع قهرمان های کشور
در عرصه های مختلف در سال گذشته میالدی شدهاند .خبرگزاری افه اسپانیا به معرفی
مهمترین اتفاق های ایران در سال جاری میالدی پرداخته که از جمله انتخاب ابراهیم
رئیسی به عنوان رئیس جمهور ،علی باقری کنی به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده ارشد
هسته ای از این بین بودند .در همین راستا طالی جهانی حسن یزدانی برابر دیوید تیلور
آمریکایی نیز به عنوان یکی از این اتفاق ها مدنظر بوده است.
بررسی وضعیت  ۲استقاللی در ستاد کل
نیروهایمسلح
در چند روز گذشته بحث خدمت سربازی محمدحسین مرادمند
و سیاوش یزدانی؛ دو بازیکن استقالل مطرح شده است.
فوالدیها پس از بازی با استقالل در نامهای به رئیس سازمان
لیگ خواهان آن شدند که وضعیت خدمت سربازی مرادمند و
یزدانی را بررسی و پاسخ خود را در این رابطه به آنها اعالم کنند.
امیر دریادار با بیان اینکه
این موضوع توسط اداره
ورزش ستاد کل نیروهای
مسلح و فدراسیون فوتبال
در حال بررسی است،
گفت :هنوز در این رابطه به
نتیجهنرسیدهایم.

تعلل استقالل در
پرداخت مطالبات
سازمان لیگ
استقالل از بازی مقابل
سپاهان و پس از آن در
بازیهای نود ارومیه و
فوالد که بازیهای خانگی بوده است و تبلیغات محیطی این
دیدارها را در اختیار داشته است ،سهم سازمان لیگ را پرداخت
نکرده است .این مسئله موجب گالیه و اعتراض سازمان لیگ
بهناهماهنگیباشگاهاستقاللدرپرداختنکردنسهمهاشده
است .البته همچنان مشخص نیست تصمیم سازمان لیگ
نسبت به این اتفاق چه خواهد بود اما اگر قرار باشد این روند
ادامهدار باشد ،شاید سازمان لیگ بخواهد تغییراتی را نسبت
به قرارداد خود با باشگاه استقالل اعمال کند.

 nدبیر تحریریه :محمدرضا ولی زاده

«مهدی طارمی» خستگی ناپذیراست
روزنامه پرتغالی از ستاره کشورمان تمجید کرد و مهدی طارمی را خستگی ناپذیر خواند.
مهدی طارمی توانست به بهترین گلزن سال لیگ پرتغال بدل شود و بیشترین پاس گل را
نیز از آن خود کند .او بامداد جمعه مقابل بنفیکا موفق به گلزنی شد تا پس از  11بازی دروازه
حریف را بتواند باز کند .البته این تنها درخشش طارمی در سال  2021نبود و توانست یک
رکورد فوق العاده دیگر نیز به ثبت رساند .روزنامه رکورد پرتغال به تمجید از ستاره پورتو پرداخت
و مهاجم کشورمان را خستگی ناپذیر نامید.
گزارش

«سازمان لیگ» در انتظار ابالغ؛

اجرایی شدن حضورتماشاگران
درورزشگاهها تا سقف  ۳۰درصد
بهزاد عسگری
خبرنگار

سرانجام پس از حضور آزمایشی تماشاگران در هفتههای
پنجم و ششم رقابتهای لیگ برتر که دیدارهای خانگی
استقالل و پرسپولیس مقابل نساجی و صنعت نفت آبادان
بود ،گویا مقدمات حضور تماشاگران در ورزشگاهها در حال
فراهم شدن است.
اخیر ًا پروتکلهای مربوط به حضور تماشاگران در ورزشگاهها
بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته است و احتما ًال بهزودی
تماشاگران تا سقف  30درصد ظرفیت ورزشگاهها ،اجازه
حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال را خواهند داشت.
هرچند مسیر اجرایی شدن این اتفاق باید با ابالغ مصوبه از
سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت بهداشت به وزارت

ورزش و جوانان برسد و سپس به سازمان لیگ ابالغ شود.
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال ایران هنوز
ابالغیهای در این زمینه دریافت نکردهاند و پس از دریافت
ابالغیه از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا ،شرایط حضور
تماشاگران و نحوه بلیتفروشی اعالم خواهد شد.
پس از بسته شدن ورزشگاهها به روی تماشاگران به علت
همهگیری ویروس کرونا ،برای اولین بار  28آبان و در دیدار
استقالل  -نساجی تماشاگران اجازه حضور در ورزشگاهها را
پیدا کردند و سپس  3آذر در دیدار پرسپولیس  -صنعت
نفت ،این اتفاق تکرار شد .هرچند حضور تماشاگران در هر
دو بازی به صورت آزمایشی انجام شد تا شرایط حضور
تماشاگران طبق پروتکلها مشخص شود.

سرانجامپسازحضورآزمایشیتماشاگراندرهفتههایپنجموششمرقابتهای
لیگ برترکه دیدارهای خانگی استقالل و پرسپولیس مقابل نساجی و صنعت نفت آبادان
بود،گویا مقدمات حضورتماشاگران درورزشگاهها درحال فراهم شدن است.

لژیونرجنجالیدرآستانهجدایی؛مقصدبعدیپرسپولیس؟
نشریه «الشرق» قطر در گزارشی به اوضاع بد این تیم با  5امتیاز در نیم فصل اول لیگ ستارگان قطر
پرداخت که قعرنشین جدول است :سران باشگاه السیلیه به دلیل عملکرد بد تیم در نیم فصل اول و
قرار گرفتن در قعر جدول لیگ می خواهند تغییراتی اساسی در لیست لژیونرها در زمستان انجام دهند.
رامین رضاییان مدافع ایرانی در این فصل برای السیلیه بازی می کند .وضعیت بد این تیم باعث شده
تا جایگاه این لژیونر ایرانی در السیلیه متزلزل شود و این بازیکن نیز می تواند کاندیدای خروج باشد.
چرا علی ارسالن پناهنده نشد؟
علی ارسالن دارنده مدالهای برنز بزرگساالن آسیا و برنز جوانان جهان و  ۴طالی آسیا در رده
های نوجوانان و جوانان ،چندی پیش به تابعیت صربستان درآمد .ارسالن با علیرضا دبیر دیدار
و گفتگو کرد و وی را در جریان برنامههای خود در صربستان قرار داد .فدراسیون کشتی ایران
برای اینکه ارسالن شانس حضور در المپیک را داشته باشد ،با عدم شکایت ،مانع حضور او در
تیم صربستان نشده تا با این اقدام منطقی از پناهندگی سیاسی وی مانند چهرههایی چون
سعید مالیی که حواشی زیادی را به دنبال داشت ،جلوگیری کند.

برنامه پرسپولیس برای مطالبات اوساگونا
مدیران باشگاه پرسپولیس در چند روز گذشته
نامهنگاریهایی را با بانک مرکزی داشتند تا به صورت قانونی
و با مجوز رسمی این بانک طلب اوساگونا را بدهند؛ دقیقا
مانند پروسهای که برای پرداخت طلب کالدرون طی شد.
البته باتوجه به اینکه اوساگونا در یکی از کشورهای همسایه
حساب بانکی دارد ،مشکلی بابت پرداخت مطالباتش
نیست و مثل کالدرون
زمانبر نخواهد بود .این
وسط فقط مدیران
باشگاهپرسپولیسمنتظر
هستند مجوزهای الزم را
بگیرند و با تهیه پول آن را
به حساب اوساگونا واریز
کنند.
شرط تیم معروف
ترک برای مهاجم
استقاللی
روزنامه  milliyetترکیه
گزارشی از عملکرد اللهیار
صیادمنش مهاجم ایرانی
که به صورت قرضی در تیم زوریا لوهانسک اوکراین بازی
میکرد ،منتشر کرده است .این روزنامه در بخشی از این
مطلب خود شرط ماندن صیادمنش در فنرباغچه را خالی
شدن لیست این تیم عنوان کرد و نوشت :در فنرباغچه باید
سهمیه بازیکنان خارجی خالی شود تا اللهیار در نیم فصل
دوم لیگ در ترکیب قرار بگیرد .در حال حاضر  ۱۴بازیکن
خارجی در فنرباغچه حضور دارند و حداقل یک نفر باید از
این تیم جدا شود.

ارائه گزارش عملکرد کادرفنی تیم های ملی کاراته به کمیته فنی
نخستین جلسه کمیته فنی فدراسیون کاراته پس از برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا 2021روز دوشنبه
در محل فدراسیون برگزار شد .در این جلسه کادرفنی تیم های ملی در تمام رده های سنی هر کدام
به مدت یک ساعت گزارش فنی خود از مسابقات کاراته قهرمانی آسیا  2021در قزاقستان را به اعضای
کمیتهفنیارایهکردند.کمیتهفنینیزباشنیدننظراتمربیان،گزارشفنیخودرادربارهعملکردتمام
رده ها به طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته اعالم خواهد کرد.
رکورد خاص  ۲۰۲۱پورتو با مهدی طارمی در اروپا
تیم فوتبال پورتو پرتغال با حضور مهدی طارمی مهاجم ایرانی تنها تیم شش لیگ بزرگ
اروپایی شد که در رقابت های لیگ داخلی کشورش یک سال نباخته است .این تیم در
سال  ۲۰۲۱میالدی هیچ بازی را در لیگ این کشور با شکست پشت سرنگذاشت .آن ها ۳۰
اکتبر  ۲۰۲۰برای آخرین بار مقابل پاکوس فریرا باختند و این رکورد برای اولین بار در  ۱۰سال
اخیر برای این باشگاه پرتغالی ثبت شد .در سال  ۲۰۱۱ویالش بواش با این تیم رکورد یک
سال بدون باخت را ثبت کرد.

