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سرمقاله

خبر اول

راهی فوتبال؛
«فرهنگ» ،فرزندِ سر ِ

«رئیس پلیس پایتخت» خبر داد:

واکسنی برای ویروسهای
فوتبال نیست!؟

محمدرضا ولی زاده
دبیر تحریریه

بخش کوچکی
ورزش
ِ
از «فرهنگ» ماست و
فرهنگ نیز ،برگرفته از
«اخالق» است ،شما هیچ
بیفرهنگی را نمیتوانید
مثال بزنید که در آن
اخالق لحاظ شده باشد،
یعنی اگر اخالق رعایت
شود ،بهتبع فرهنگی هم

در آن وجود داشته است.
بررسی ساحتهای اخالقی در فوتبال ایران میتواند با
جایجای دنیا متفاوت باشد ،اما بطور کلی در فوتبال
نوین امروز دنیا ،شاید واژه اخالق با معانی که در تصورات
ِ
ذهنیمان از آن بخاطر داریم ،تعریف نشود ،اما همانطور
قالب
که اشاره شد ،براحتی میتوان مفهومِ آن را در ِ
فرهنگ جستجو کرد ،فرهنگی که اثباتِ هستی آن در
فوتبال ،هزاران صفاتِ نیکِ دیگر را هم به این پدیده
جذاب اضافه میکند که فقط یکی از آنها مقوله مهم
«حرفهایگری» است ،همان گوهرِ نایابی که مدتهاست
سال
از نعمتِ آن محرومیم ،آنهم در بیست و یکمین ِ
ً
شدن لیگِ
شدن یا
صرفا حرفهای نامگذاری ِ
حرفهای ِ
فوتبالمان!
برای یکبار هم که شده باید با حقیقتِ اینفوتبا ل روبهرو
احوال اینروزها و هر
شد؛ بیاغراق و البته بدونتعارف ،با ِ
آنچه که از وجنات و سکناتِ اهالی آن میبینیم ،شوربختانه
فوتبال ما در بیفرهنگترین نقطه خود قرار گرفته است،
ِ
آنهم در جایی که مفتخریم فرهنگی غنیمان ،پیشینهای
بیش از  ۳هزار سال دارد!
مکتب دهداری و قایقران زبانز ِد اخالقمحوری
روزگاری
ِ
در فوتبال ایران بود ،اما اینروزها فوتبال ما «معنویت»
و «اخالقگرایی» خود را از دست داده است ،هرکه هرچه
دلش خواست میگوید و میکند ،در آخر هم بجای
اعمال انزجارآور اهالی فوتبال ،همه
برخوردهای قاطع با
ِ
با اسمِ رمز از دستِ ندادن سرمایههای ملی و حفظ
سرپوشاندن
آبرو یا حریم شخصی! به دنبال راهی برای
ِ
لجنپراکنی آقایان هستند.
داخل زمین سخن
نمیدانیم از رفتار و کردارهای زننده ِ
اعمال مشمئزکننده و متهوعی که توسطِ
باز کنیم یا
ِ
نامیان فوتبال که حتی اخیرا بهصورتِ علنی به میزهای
ِ
قمار و اتوبوس تیمملی ختم شده ،گلهمند باشیم!؟
ماندهایم از شرطبندی و تبانی بگوییم یا جادوگری و
رمالی که در بند بند فوتبالمان رخنه کرده و بیپرده
همه از وجودیت آن صحبت میکنند و آب از آب
تکان نمیخورد!؟ حاال هم که انگار اینحجم از فاجعه
ویروس
فوتبالمان مبتال به
برایمان کم بوده ،که
ِ
ِ
جدیدی شده است.
طرفین یکدعوای زرگری!
گذاری غلط» که
ِ
یک «بدعت ِ
«نمایش ابتذال» را برعهده گرفتهاند.
نقش اول
ِ
گستاخانه ِ
فربههای میلیاردی که مدتهاست سرمایهعمومی را غصب
زمینبازی چیزی جز «مسخرهبازی» برای ارائه
کردهاند و در ِ
ندارند ،بیرون از مستطیل سبز با صدو ِر بیانیههای صد من
بدنبال خامکردن من
یک غاز و مصاحبههای نفاقبرانگیز،
ِ
گوی سبقتِ
و شما و بهجان هم
ِ
انداختن مردم هستند ،تا ِ
رذالت را از هم بربایند و محبوبیت را یک شبه خریداری
کنند.
حاال هم میتوانیم با آب و تاب بیشتری پیشون ِد فرهنگی را
با اسامی باشگاههایمان عجین کنیم ،اما دیگر آبی و قرمز
یا حتی زرد و سبز هم ندارد ،اینفوتبال مدتهاست فراتر از
هر رنگی درخصوص هرآنچه که در زمین مسابقه یا بیرون
از آن «کیفیت» و «فرهنگ» نامیده میشود ،چیزی برای
ارائه ندارد .والسالم...

خبر

کشف۲۱۲۶کیلوگرمموادمخدر

«سردار حسین رحیمی» -رئیس پلیس پایتخت -در
اجرای پانزدهمین مرحله از طرح «ظفر» که به دستگیری
قاچاقچیان ،توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر
و جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر تمرکز دارد،
گفت :امروز پانزدهمین مرحله از طرح ظفر پلیس مبارزه
با مواد مخدر به اجرا درآمد .این طرح در راستای انجام
ساعتها کار اطالعاتی و شناسایی در نقاط مختلف شهر
تهران و به ویژه مناطق پر خطر انجام شده است.
رحیمی با بیان این که  ۳۰۰پالک قرمز در شهر تهران در
همین راستا شناسایی و پلمب شده است ،گفت :منظور
از پالک قرمز خانه هایی است که به شکل ساعتی یا
روزانه برای مصرف مواد مخدر یا فروش آن در اختیار
سودجویان قرار می گیرد .ما در رابطه با این خانه ها
از اداره ثبت اسناد و شهرداری تهران نیز استعالم
گرفتیم و امیدواریم که برخورد جدی تری با آنها
صورت بگیرد.
رحیمی درباره نتایج اجرای این طرح نیز
گفت :دراین مرحله از طرح ظفر  ۲تن
و  ۱۲۶کیلوگرم انواع مواد مخدر در
تهران کشف شده و همچنین اجرای
این طرح منجر به انهدام  ۵باند

مواد مخدر و دستگیری  ۹۶قاچاقچی شد.
رحیمی جمع آوری هزار و  ۷۳۵معتاد متجاهر رااز دیگر
دستاوردهای این طرح برشمرد و گفت :این افراد به مراکز
بازپروری و ترک اعتیاد معرفی خواهند شد .همچنین ۲۳
تن از اراذل و اوباش فعال در امر قاچاق مواد مخدر نیز
در این طرح دستگیر شده و  ۳۳دستگاه خودرو از آنها
کشف شده است و همچنین  ۵اسلحه نیز از فروشندگان
مواد مخدر کشف و ضبط شده است.
رئیس پلیس پایتخت در رابطه با برخی
ازمناطق پر خطر در رابطه با مواد
مخدر نیز گفت :ما تمام مناطق
بی دفاع شهری و مناطق حاشیه
ای و سکونت گاههای غیر رسمی
را به صورت نقطه به نقطه مورد
بررسی قرار دادیم و خوشبختانه
رصد پلیس در این
حوزه باالست این
موضوع صرفا
مربوط به

پلیس مبارزه با مواد مخدر نمی شود و ما در تمام پلیس
ها به این موضوع توجه داریم که مواردی نظیر تامین
روشنایی و تصویر عبور و مرور و حضور پلیس از جمله
پیشنهاداتی است که ما در این خصوص به دستگاهها
داده ایم.
رحیمی با بیان این که ورود مواد مخدر مصنوعی به کشور
زیاد شده است ،گفت :این موضوع جدی است و اخیرا نیز
دو باندی که در فضای مجازی دست به چنین اقدامی
زده بودند مورد شناسایی قرار گرفته و با آنان برخورد شد.
وی درباره شمار معتادان متجاهر رها شده در سطح شهر تهران
گفت :یک سری ظرفیت ها اخیرا برای این موضوع اختصاص
داده شده اما در حال حاضر می توان گفت که بین  ۶۰۰۰تا
 ۵۰۰۰معتاد متجاهر داریم که جایی برای نگهداری آنها وجود
ندارد حدود  ۴۰۰۰معتاد متجاهر نیز به دالیلی نظیر کهولت
سن ،زخم باز و  ....را نمی توان در این مراکز نگهداری کرد .چرا
که در واقع پذیریشی از آنان انجام نمی شود .به همین دلیل
باید برای آنان چاره ای اندیشیده شود.
وی در رابطه با فعالیت مراکز دی آی سی و متادون درمانی
گفت :حدود  ۱۲مرکز توزیع متادون داریم که روزانه صدها
معتاد به آنها مراجعه کرده و همین موضوع سبب آزار اهالی
می شود.

رفاه و تعاون

حوادث و انتظامی

«سازمان تامین اجتماعی» اعالم کرد؛

«رئیس پلیس اینترپل» خبر داد:

بیش از ۱۴میلیون نفرتحت پوشش
سازمانهستند

انهدام باندکالهبرداری موسسه
غیرمجازمهاجرتی

سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد :تا پایان
مهرسال جاری  ۱۴میلیون و  ۶۵۸هزار و ۹۹۴
نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان
تامین اجتماعی هستند که به نسبت ماه
قبل آن حدود یک درصد رشد را نشان
میدهد.
از مجموع بیمه شدگان در مهر سال جاری
 ۱۰میلیون و  ۲۸۸هزار و  ۸۳۱نفر بیمه شده
اجباری و یک میلیون و  ۳۵۴هزار و  ۶۴۳نفر بیمه شده حرف و مشاغل آزاد هستند.
همچنین  ۸۶۹هزار و  ۹۸۹نفر راننده و  ۷۸۹هزار و  ۹۸۱نفر کارگر ساختمانی بیمه شده
سازمان تامین اجتماعی هستند و  ۲۵۸هزار و  ۶۶۴نفر بافنده ۱۵۶ ،هزار و  ۸۹۳نفر
کارفرمای صنفی ۴۱ ،هزار و  ۳۳۱نفر باربر ۲۷ ،هزار و  ۳۳۱نفر خادم مسجد و  ۲هزار و
 ۹۵۶نفر زنبوردار جزو بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی محسوب میشوند و
از خدمات این سازمان استفاده میکنند.
بر اساس این گزارش ،یک میلیون و  ۲۹۱هزار و  ۳۴۲کارگاه در سراسر کشور تحت
پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

«سردار هادی شیرزاد» -رئیس پلیس اینترپل-
درباره کالهبردار موسسه مهاجرتی گفت:
این فرد یکی از سردسته گروه سه نفره جعل
و کالهبرداری خارج از کشور است که روز
دوشنبه دستگیر و تحویل مراجع قضایی
شد.کاری که این فرد انجام میدهد از طریق
شبکه ماهواره به شکل درخواست ویزا یا
سرمایه گذاری در کشورهای خارجی به ویژه
کشورهای اروپایی و آمریکا باعث فریب هموطنان میشوند.
رئیس پلیس بین الملل گفت :این شرکت در قالب سرمایه گذاری با قول گرفتن اقامت و
کسب سود فراوان زمینه فریب دیگران را فراهم میکردند .فعالیت این شرکت به گونهای بود
که در کشورهای همسایه ایران سمینارها و همایشهای برقرار میکردند و سپس از طریق
شبکه ماهوارهای مردم را دعوت به این مجالس میکردند .وی گفت :در حال حاضر از این
شرکت و افراد بالغ بر  ۲۳۰نفر شکایت کردند .این گروه  ۸۹میلیون دالر کالهبرداری کردند
که رقم آن به تومان نزدیک به  ۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان میشود .یعنی به طور متوسط از
هر فرد  ۱۰الی  ۱۱میلیارد تومان با توجه به نوع درخواست دریافت کردند.

محیط زیست

توسط «کارگر کرمانی» انجام شد؛

زندهگیری پلنگ ایرانی درگاوداری!
یک کارگر گاوداری در استان کرمان موفق به مهار
و زندهگیری یک پلنگ ایرانی شده است .ای پلنگ
در حال حاضر تحت مراقبت سازمان حفاظت محیط
زیست قرار گرفته است .این شهروند مسئولیتپذیر
بدون استفاده از تله ,با طعمهگذاری پلنگ مذکور را
به داخل قفسی که پیشتر برای نگهداری سگهای
نگهبان گاوداری استفاده میشده ,هدایت کرده است.

«مرجان شاکری» -مدیرکل محیط زیست کرمان -در رابطه
با زندهگیری این پلنگ توضیح داد :یک فرد پلنگ از
دیوار گاوداری وارد آن شده و با کارگر گاوداری مواجه
شده است .کارگر گاوداری پلنگ را مهار و به محل امن
گاوداری منتقل میکند.
وی افزود :با حضور عوامل اداره کل محیط زیست
استان کرمان ,شرایط حیوان بررسی شده است و

طبق تشخیص اولیه احتمال بیماری و درگیری ریوی
پلنگ وجود دارد .شورای دامپزشکی برای بررسی
شرایط سالمتی این پلنگ تشکیل شده و قرار است
برای درمان حیوان تصمیمگیری شود؛ در صورتی که
این فرد پلنگ پس از دوره درمان توانایی زندگی در
زیستگاه خود را داشته باشد ,در طبیعت رهاسازی
میشود.

اجتماعی
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جامعه

یادداشت

الزامی برای بیمه «زنان سرپرست خانوار»؛

از ارتقای امنیت رواین تا پشتوانه سازی قرش آسیب پذیر جامعه
سرپرست خانوار کمتر به سمت اشتغال بروند و بیشتر به
سازمانهای حمایتی تمایل داشته باشند.
زنان سرپرست خانوار در کنار دغدغههای رایج برای تامین
معاش خود در معرض آسیبهای اجتماعی فراوانی قرار
دارند که نیازمند اصالح نگاه رایج جامعه به این زنان

سارا نصرتی
نویسنده و مترجم

برای دستیابی به عدالت اجتماعی ،اهمیت و جایگاه بیمه
اجتماعی غیرقابل انکار است ،چرا که عدالت اجتماعی
هر کشور با کمیت و کیفیت خدمات تامین اجتماعی
رابطهای مستقیم دارد .تغییر ذهنیت و برداشت در
مورد زنان در سیاستها و برنامههای حمایتی ،نهتنها
برای حفاظت از نقش زنان سرپرست خانوار به عنوان
مادران و مسئوالن تربیت نسل آینده ،بلکه برای ارتقای
توانمندسازی اقتصادی آنها نیز الزم است.
توانمندسازی اقتصادی مهمترین شاخصه توانمندسازی
است ،که ایجاد اشتغال مولد خانگی و مشاغل خرد
تولیدی و راهاندازی کسب و کارهای زودبازده را میتواند
محقق کند .اما رکود اقتصادی ،کرونا ،نداشتن پشتوانه
مالی ،سختگیری بانکها ،ریسکپذیری و مشکالت
معیشتی و مسکن و سایر هزینهها ،موجب شده تا زنان

است .البته اصالح نگاه مستلزم رویکردی حمایتی از
این زنان است تا از نظر اقتصادی و معیشتی در تنگنا
نباشند .مشکالت زنان سرپرست خانوار و معضالت آنها
را میتوان به سه دسته اقتصادی ،اجتماعی و روانی
تقسیم کرد که بزرگترین آن ،مشکل اقتصادی است.

وضعیت نامساعد اقتصادی باعث میشود که زنان
سرپرست خانوار و فرزندانشان ،آسیب پذیرترین اقشار
جامعه در برابر آسیب های اجتماعی باشند .اما یکی از
راهکارهای مهم در راستای توانمندسازی زنان سرپرست
خانوار سوق دادن آنها از سازمانهای حمایتی به
خدمات بیمهای است.
بیمه عالوه بر کمک به ارتقای امنیت روانی و روحی
زنان در اداره زندگی و کاهش دغدغهها ،بهعنوان پشتوانه
محکمی برای حمایت از آنها در شرایط سخت آینده و
دوران کهولت و از کارافتادگی محسوب شود .با روند رو به
رشد زنان سرپرست خانوار و نقش زنان در تربیت فرزندان،
باید با برنامههای حمایتی بسیار مناسب با ساختار
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور طراحی و اجرا کرد
که از مهمترین کارها در این زمینه ،بیمه اجتماعی برای
حمایت از زنان سرپرست خانوار در مقابل بیماری ،از
کارافتادگی و بازنشستگی و ...است.
ارائه بیمه اجتماعی به کاهش فقر ،بهبود زیرساختهای
اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز
کمک میکند و دولت باید با تالش خود ،باعث توسعه
بیمه در جهت گسترش عدالت گام بردارد تا از این طریق
بتواند موجب کاهش فاصله طبقاتی ،کاهش محرومیت
و گسترش عدالت اجتماعی شود.

توانمندسازی اقتصادی مهمترین شاخصه توانمندسازی است،که ایجاد اشتغال مولد خانگی و مشاغل خرد
تولیدی و راهاندازی کسب و کارهای زودبازده را میتواند محقق کند .اما رکود اقتصادی ،کرونا ،نداشتن پشتوانه مالی،
سختگیری بانکها ،ریسکپذیری و مشکالت معیشتی و مسکن و سایر هزینهها ،موجب شده تا زنان سرپرست خانوار
کمتربه سمت اشتغال بروند و بیشتربه سازمانهای حمایتی تمایل داشته باشند.
بازرگانی

آمار واردات واکسن
چقدر است؟

اخیرا رئیس سازمان غذا و دارو در اظهاراتی از ممنوعیت واردات واکسن سخن گفت ولی در
ادامه در توضیحاتی اعالم کرد که واردات واکسن ممنوع نیست اما با افزایش تولید داخل
رویکرد کاهش واردات خواهد بود .در رابطه با حجم واردات نیز اعالم رئیس جمعیت هالل
احمردر روزهای اخیر از این حکایت داشت که تاکنون بیش از  ۱۱۲میلیون دوز واکسن وارد
کشور شده که قسمت اعظم واکسنها استفاده شده است.
اما گزارشهای گمرک ،آمار دیگری نشان میداد ،به طوری که گزارشی که در آذرماه از سوی
ارونقی  -معاون سابق فنی گمرک ایران -در مورد وضعیت واردات واکسن منتشر شد حاکی
از آن بود که از نیمه بهمن سال گذشته تا  ۲۶آذرماه ،در مجموع  ۱۵۰میلیون و  ۱۰۸هزار
و  ۳۰۸دوز واکسن کرونا طی  ۸۷مرحله و از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد ایران
شده است .در همین رابطه واکنش اخیر ارونقی نیز بار دیگر بر این تاکید داشت که واردات
واکسن طی  ۸۷مرحله بیش از  ۱۵۰.۱میلیون دوز بوده است و طی پنج روز گذشته هم دو
میلیون و  ۴۰۰هزار دوز دیگر واکسن سینوفارم وارد ایران شده است.
این در حالی است که روز سه شنبه نیز لطیفی-سخنگوی گمرک ایران -گزارشی از وضعیت
واردات واکسن اعالم کرده مبنی بر این که در روزهای اخیر مرحله  ۸۸و  ۸۹واکسن با
مجموع حدود دو میلیون و  ۴۰۰هزار دوز وارد ایران شده است که مجموع واکسنهای
وارداتی را به  ۱۵۲میلیون و  ۵۰۸هزار و  ۳۰۸دوز میرساند.
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نفت و انرژی

سوآپگازترکمنستان به آذربایجان
ازطریق ایران آغازشد
وزیر نفت از آغاز سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از طریق ایران خبر داد و
گفت :از روز دوشنبه سوآپ گازی میان کشورهای ایران ،ترکمنستان و آذربایجان
بر اساس قراردادی که در اجالس ترکمنستان به امضا رسیده بود ،آغاز شده است.
جواد اوجی ،وزیر نفت در حاشیه جلسه کمیسیون انرژی در مجلس افزود :در
حال حاضر براساس این قرارداد روزانه  4تا  4و نیم میلیون متر مکعب سوآپ
گازی میان ایران و ترکمنستان در حال انجام است که این موضوع به پایداری
گاز در کشور کمک میکند .وی ادامه داد :در خصوص مسئله تأمین سوخت در
کشور نیز تا امروز هیچ قطعی و افت فشار گاز نداشتیم ،ولی با توجه به کاهش
شدید دما و افزایش نیاز خانگی به مصرف گاز از هموطنان میخواهیم که با
صرفه جویی در مصرف نهایت همکاری را داشته باشند و این فصل بدون چالش
پشت سر گذاشته شود .برای تأمین سوخت صنایع و نیروگاهها نیز تمهیدات
الزم انجام شده و آن دسته از صنایع و نیروگاههایی که سوختشان محدود شده
میتوانند با استفاده از گاز مایع به کار ادامه دهند .اوجی افزود :در حال حاضر
مصرف خانگی ،تجاری و حمل و نقل به  600میلیون متر مکعب رسیده ،در
نیروگاهها نیز مصرف  100میلیون متر مکعب است و مصرف سوخت معادل نیز
 205میلیون متر مکعب است.

ضد و نقیضها درباره افزایش
قیمتبلیتهواپیما؛

ایرالینها:مقصرنیستیم!
روز دوشنبه و بر اساس قانون مصوب مجلس عوارض
پنج درصدی شهرداری برای بلیت هواپیما حذف اما به
جای آن مالیات بر ارزش افزوده  ۹درصدی تصویب و
اعمال شد که بر این اساس قیمت بلیت هواپیما با
افزایش چهار درصدی مواجه شد.
این مسئله باعث شد تا مردم انتقادات بسیاری در
این باره مطرح کنند اما مقصود اسعدی سامانی -
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی  -در گفتوگویی
اعالم کرد که مقصر ایرالینها مقصر این افزایش
قیمت نیستند و برخی نمایندگانی که همواره نسبت
به افزایش قیمت بلیت هواپیما اعتراض میکنند با
وضع و تصویب این قانون باعث این افزایش نرخ
شدهاند.
وی افزود :از روز دوشنبه نرخنامه جدید را بر اساس این
قانون روی سایت انجمن قرار دادهایم و اگر بلیتی خارج
از این نرخها فروخته شود ،تخلف محسوب شده و با
آن برخورد خواهیم کرد .البته شرکتهای هواپیمایی با
توجه به شناور بودن نرخها میتوانند بلیت هواپیما را در
مسیرهای داخلی عرضه کنند اما باید در نظر داشته باشند
که  ۹درصد از این مبلغ بابت مالیات بر ارزش افزوده
کسر خواهد شد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ادامه داد :حدود ۱۲
درصد قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی ارتباطی
به ایرالینها ندارد و مربوط به هزینههایی مانند عوارض
و مالیات است که به حساب شرکتهای هواپیمایی
واریز نمیشود .موافق اجرای مالیات بر ارزش افزوده در
حملونقل هوایی نیستیم.

اقتصادکالن

کدامکشورهامشتریاناصلی
کاالهایایرانیهستند؟

آمارها نشان میدهد که تا پایان آذر ماه امسال ،میزان صادرات ایران از مرز ۳۵
میلیارد دالر گذشته که نشان دهنده افزایش حدودا  ۴۰درصدی نسبت به مدت
مشابه سال گذشته است .در حوزه واردات نیز عملکرد حدودا  ۳۷میلیارد دالری
ثبت شده که نسبت به سال گذشته افزایشی بیش از  ۳۶درصدی را نشان می دهد.
به این ترتیب همچنان تراز تجاری ایران منفی باقی مانده و در پایان  ۹ماه ،با حدود
 ۱.۸میلیارد دالر تراز تجاری به سمت واردات سنگینی میکند .از نظر وزنی نیز میزان
صادرات ایران به  ۹۳.۳میلیون تن و واردات به  ۳۰میلیون تن رسیده که به ترتیب
افزایش  ۹و  ۲۰درصدی را نشان میدهد.
در میان مقاصد اصلی کاالهای ایرانی ،تغییری رخ نداده و همچنان چین اصلیترین
مقصد کاالهای ایرانی به شمار میرود .در آذر ماه چین حدود  ۱.۱میلیارد دالر کاال از
ایران وارد کرده است .پس از چین ،عراق با  ،۶۴۹ترکیه با  ،۴۹۹امارات متحده عربی
با  ۳۶۳و افغانستان با  ۱۴۱میلیون دالر در ردههای بعدی قرار دارند.
تحلیل عملکرد صادراتی ایران نشان میدهد که بر خالف سالهای گذشته که میزان
واردات عراق به چین نزدیک شده بود ،فاصله میان این دو کشور به شکلی جدی
افزایش یافته است .همچنین هر چند سرعت صادرات ایران به افغانستان کاهش
پیدا کرده اما همچنان این کشور در میان مقاصد اصلی کاالهای ایران قرار دارد.
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کشف سویه جدیدی از کرونا ( )IHUدر فرانسه؛  ۱۲مورد شناسایی شدند
پس از ظهور سویه جهش یافته ُامیکرون اخیرا در فرانسه دنیای پزشکی دوباره در حالت آمادهباش قرار گرفته است .سویه
جدید که  IHUیا  ۱.۶۴۰.۲ .Bنامیده میشود ،برای اولین بار در ماه گذشته در این کشور شناسایی شد اما اکنون به دلیل توجه
کارشناسان جهانی در تیتر اخبار بینالمللی قرار گرفته است ،در حال حاضر حداقل  ۱۲مورد ابتال به این سویه در نزدیکی
منطقه مارسی فرانسه تایید شده و مشخص است که بسیاری از بیماران به دلیل ابتال به آن در بیمارستان بستری شدهاند.

اصفهان

البرز

«وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری»:

«وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات» خبر داد:

پذیرش دانشجو باید بر اساس
نیاز جامعه باشد
محمدعلی زلفی گل عصر سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه
رییس سابق و سرپرست کنونی دانشگاه اصفهان اظهار داشت:
برای سایر رشتهها و علوم دانشگاهی میتوان از ظرفیت و دانش
دیگر کشورها استفاده کرد اما برای علوم انسانی و علو م پایه باید
از دانش داخلی بهره گرفت.
وی تأکید کرد :ما نمیتوانیم در علوم انسانی به سایر کشورها
وابسته باشیم و این به معنای نادیده گرفتن سایر علوم نیست
بلکه برای آرامش ،آسایش و سالمت بشر است؛ سالمت بشر
فقط سالمت جسمی نیست و سالمت روحی بسیار مهمتر
و به علوم انسانی برمیگردد که برای تحقق آن باید برنامه
داشت و رشتههایی که سالمت روح را بیشتر میکنند بیشتر
شود ؛ معتقدیم اگر رشتههای فنی مهندسی در کنار پزشکی
و تجهیزات نباشد بازهم سالمت جسمی ما با مشکل مواجه
میشود،لذا تمام همه تکههای جورچین علمی باید موردتوجه
قرار گیرند.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :رشتههای انسانی و علوم
طبیعی آسایش و رفاه را برای ما میآورد و در کنار هم قرار گرفتن
آن ما را تکمیل میکند .انتظار داریم دانشجویان المپیادی ما که
مدالآوری میکنند در همان رشته ادامه تحصیل دهند،چنانکه
برخی دانشجویان المپیاد ریاضی به رشته غیر مرتبط میروند
زیرا آینده شغلی آن تضمین نیست و ما باید برنامهریزی ویژه
داشتهباشیم.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری افزود :اگر تحصیلکردگان ما
در رشتههای غیر مرتبط مشغول به کار شوند دیگر شخصیت
متوازن نخواهیم داشت و جامعه پر از شخصیتهای
کاریکاتوری میشود .پذیرش دانشجو باید بر اساس نیاز
جامعه باشد.

استان ها

افزایشسهماقتصاددیجیتالدرکشوربه ۱۰درصد

«عیسی زارع پور» -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات -روز
سه شنبه در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه
بین المللی پیام با بیان اینکه اقتصاد برخی از کشورها از
 ۳۰تا  ۳۵درصد مبتنی بر اقتصاد دیجیتال است ،عنوان
کرد :این در حالی است که در کشور ما طبق آمار حدود
چهار تا  ۶درصد است.
وی اضافه کرد ۱۰ :درصد شدن سهم اقتصاد دیجیتال از
کل اقتصاد کشور کار بسیار بزرگی است که برای تحقق
این مهم ظرفیت بسیار خوبی وجود دارد؛ یکی از این
ظرفیت ها امکانات و ابزارهایی است که در منطقه ویژه
اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام البرز وجود دارد و
این امکان وجود دارد که به این ظرفیت ها جهت داد تا
به این سمت حرکت کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش دیگری
از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های منطقه ویژه
اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام عنوان کرد :این
منطقه قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب های مهم
اقتصاد دیجیتال کشور را دارد.
زارع پور افزود :این منطقه حوزه های مختلفی را در بر
گرفته و از ظرفیت های خوبی از جمله نزدیکی به تهران،
منطقه ویژه بودن ،بهره مندی از امکانات خاص برای
صادرات و واردات ،گمرک تخصصی و به صرفه بودن
موضوعات تعرفه ای برای تولید کنندگان برخودار است.
وی با اشاره به فعال شدن بخش فرودگاهی این منطقه
پیام اظهار داشت :با فعال شدن هر چه بیشتر بخش
فرودگاهی این امکان وجود دارد که تولید کنندگان
نسبت به صادرات کاالهای خود اقدام کرده و از سوی

دیگر نیز می توان شعب کارخانه های بزرگ دنیا را نیز به
این منطقه منتقل کرد .منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه
بین المللی پیام از مزیت های زیادی برخوردار است
که موجب می شود تا تولید کنندگان درگیر کارهای
بوروکراسی اداری نشوند.
وی با بیان اینکه این منطقه نزدیک به زیر ساخت های
مهم کشور است افزود :نزدیک بودن به تهران از یک سو
و در کنار یک وزارتخانه تخصصی بودن نیز از دیگر زایای
این منطقه است ،وزارتخانه ای که متولی شبکه ملی
اطالعات است و در هفته گذشته با مصوبه هیات دولت
متولی اقتصاد دیجیتال کشور شده است.
زارع پور ادامه داد :با این مصوبه کارگروه ویژه
اقتصاد دیجیتال در واقع هیات دولت
دوم است که تمام اختیارات هیات
دولت در به این جمع هفت نفره
به ریاست وزارت ارتباطات تفویض
شده که به همین منظور ظرفیت
بسیار خوبی است که اگر بتوانیم
جهت گیری این منطقه را به سمت
توسعه اقتصاد دیجیتال
برویم این امکان
بوجود می آید که
از ظرفیت های
کارگروه برای حل
مشکالت این
منطقه نیز بهره
گرفت.

وزیر ارتباطات تاکید کرد :حوزه اقتصاد دیجیتال نیز در
سه بخش اصلی تشکیل شده که یک بخش آن سخت
افزار و نرم افزار حوزه آی.سی.تی و تولید محصوالت
مبتنی بر فناوری اطالعات مانند تولیدات سخت و نرم از
تجهیزات رایانه ای گرفته تا شبکه و تولید نرم افزارهایی
که شبکه های مختلف به آنها احتیاج دارند می باشد
و بخش دوم نیز پلتفرم هایی است که در این فضا در
قالب اقتصاد پلتفرمی و کسب و کارهایی که مبتنی بر
فناوری شکل گرفتند است.
زارع پور تصریح کرد :بخش سوم حوزه اقتصاد دیجیتال
که جنبه عمومی تر دارد اقتصاد دیجیتاله شدن است
بدین معنی که در هر جایی هر ظرفیتی که وجوددارد
تا از فناوری برای ارتقای کسب و کارهای معمولی
با هدف افزایش بهره وری و اثر بخشی شان در
جامعه بهره گیرند.
وی با بیان اینکه متناسب با این سه بخش
در حال اتخاذ تدابیری با هدف توسعه ظرفیت
های کشور هستیم گفت :به همین منظور
پیام زیر ساخت های بسیار خوبی به خصوص
برای ایجاد و توسعه بخش های اول
و دوم را دارد که می توان از
این زیر ساخت ها برای
بزرگ شدن سهم
اقتصاد دیجیتال در
این بخش از کل
درآمد ناخالص
ملی بهره گرفت.

گیالن

مازندران

خوزستان

رشد  ۱۰۰درصدی صادرات
ازبنادرگیالن

راه اندازی شبکه بانکی در
بازارهای صادراتی ایران

اعضای بدن جوان  ۳۱ساله خوزستانی
به  ۳بیمارجان دوباره بخشید

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن گفت :طی  ۹ماهه امسال یک میلون و ۶۰۰
هزار تن کاال از استان تخلیه و بارگیری شده که به صورت آماری صادرات ما بیش
از  ١٠٠درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و بیش از  ٣٥درصد از عملیات
بندری را به خود اختصاص داده است .حمیدرضا آبایی اظهار کرد :با توجه به اینکه
بیش از  ۸۰درصد از تجارت کشور با استفاده از حمل و نقل دریایی و از طریق بنادر
انجام میشود توجه به بنادر و توسعه زیرساختهای بندری یکی از اولویتهای
هر کشوری بوده که خوشبختانه در جمهوری اسالمی ایران نیز به این مقوله بسیار
توجه شده است .وی با اشاره به اینکه در استان گیالن با توجه به شرایط و وضعیتی
که در توسعه دریامحور وجود داشته و در حال حاضر سه بندر بزرگ انزلی ،آستارا و
کاسپین به عنوان بنادر بازرگانی فعال هستند ،افزود :گیالن با توجه به قدمت ۳۰۰
ساله بندر انزلی جایگاه ویژهای در تجارت دریایی دارد و طی مطالعاتی که جدیدا
توسط دانشگاه تربیت مدرس به صورت مکتوب درآمده به نتیجه رسیدیم بندر انزلی
و پیربازار رشت از جمله قدیمیترین بنادر دریای خزر بودند .وی گفت :با استفاده از
ایجاد تعامل فیمابین همه دستگاههایی که در امر ترخیص کاال دخالت دارند زمان
ماندگاری کاال را کاهش دادیم و توانستیم با بکارگیری و افزایش تجهیزات زمان
سرویسدهی به کشتیها را در بندر انزلی به  ۳.۷روز برسانیم.

علیرضا پیمان پاک رییس سازمان توسعه تجارت کشور در مراسم قدردانی از  ۳۳صادر
کننده برتر مازندران در ساری از راه اندازی شبکههای بانکی در کشورهای بازار هدف
ایران خبر داد .علیرضا پیمان پاک گفت :شبکههای بانکی در روسیه راه اندازی شده و
مقرر شده است این شبکهها در دیگر کشورهای بازار هدف ایران نیز راه اندازی شود.
رییس سازمان توسعه تجارت کشور در مراسم قدردانی از  ۳۳صادر کننده برتر مازندران
در ساری گفت :نقشه راه برای توسعه صادرات کشور نیز طراحی شده که در آن شیوههای
تامین مواد اولیه ،راههای توسعه صادرات و نیازسنجی بازار هدف گنجانده شده است.
به گفته علیرضا پیمان پاک رییس سازمان توسعه تجارت کشور صادرات محصوالت
ایران به روسیه از  ۵۰۰میلیون دالر امسال به هفتصد میلیون دالر افزایش پیدا کرده است.
شافعی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران هم در این نشست گفت :با
روی کار آمدن دولت جدید امیدهای فراوانی برای توسعه صادرات بوجود آمده است که
برای دستیابی به آن از ظرفیتهای حوزه تولید و نیروی انسانی باید بیشتر استفاده کرد.
همچنین حسینی پور استاندار مازندران نیز گفت :بنادر استان برای صادرات محصوالت
آمادگی کامل دارند و صادرکنندگان از این پس در بروکراسیهای اداری معطل
نمیشوند .جلساتی با سفرای کشورهای اوراسیا و استانداران شمالی برگزار و مقرر شد
سفرای این کشورها در خصوص روان سازی صادرات اقدامات الزم را انجام دهند.

رئیس بیمارستان گلستان اهواز گفت :دومین عمل پیوند قلب در بیمارستان
گلستان اهواز با دستان کادر مجرب دانشگاه علوم پزشکی با موفقیت صورت گرفت،
در سال 1400حدود  20اهدا عضو صورت گرفته که این خود به عنوان رکوردی بینظیر
محسوب میشود ،دومین عمل پیوند قلب موفقت آمیز امروز به دست کادر مجرب
پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی صورت پذیرفت .رئیس بیمارستان گلستان اهواز
درخصوص آمار پیوند اعضا انجام شده در استان بیان داشت :در سال جاری 31
پیوند کلیه 18 ،کبد و  2قلب در خوزستان صورت گرفته است ،ضمن اینکه  2قلب
به تهران 6 ،کبد و  3کلیه جهت پیوند به شیراز منتقل شده اند .معزی از انجام
دومین پیوند قلب موفق در استان خبرداد و عنوان داشت :اهدای اعضای مرحوم
احمد احمدی جوان  31ساله خوزستانی به سه بیمار نیازمند جانی دوباره بخشید،
کلیه ،کبد و قلب این مرحوم با رضایت و سخاوتمندی خانواده ایشان و توسط کادر
پزشکی بیماران گلستان اهواز به بیماران نیازمند پیوند زده شد .عمل پیوند قلب 8
دی ماه  1400انجام شد و خوشبختانه امروز حال بیمار کامال مطلوب است .رئیس
بیمارستان گلستان اهواز ادامه داد:محمدحسین سرمست،سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی اهواز و سیداحمد موالی زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
خوزستان امروز از بیمار دریافت کننده دومین پیوند موفق قلب عیادت کردند.

فرهنگی

چرا در زمستان سکته قلبی بیشتر میشود؟
کارشناسان هشدار میدهند حمالت قلبی در زمستان بیشتر است ،افراد مسن دارای بیماری ،خصوصا آنهایی که
در معرض مشکالتی نظیر دیابت ،فشار خون باال و چاقی هستند و یا افراد سیگاری بیشتر در معرض خطر قرار
دارند ،پیش از شیوع کرونا ،بیش از هفتصد هزار نفر ساالنه در هند بر اثر حمالت قلبی ناگهانی جان خود را از دست
میدادند؛ طبق اعالم کارشناسان ،این عدد باید در طول همه گیری کرونا بیشتر نیز شده باشد.

روزنامه
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گزارش

سینمای جهان

اساکر ۲۰۲۱رکوردکمرتینبینندهراشکست

«کیانو ریوز» به سریال
اسکورسیزی میرود

مراسم اهدای جوایز اسکار نودوسوم با افت  ۶۰درصدی
در آمار مخاطبان ،رکورد کمترین بیننده را در تاریخ
اسکار شکست .مراسم اهدای جوایز اسکار سال گذشته
با تاخیری طوالنی به دلیل شیوع کرونا ،در تاریخ ۲۷
آوریل ( ۷اردیبهشت  )۱۴۰۰با حضور محدود میهمانان در
یونیون استیشن لسآنجلس برگزار شد .اسکار نودوچهارم
 ۲۷مارس امسال ( ۷فروردین  )۱۴۰۱و در محل همیشگی
خود یعنی در سالن دالبی تئاتر برگزار میشود اما با توجه
به دوره کم فروغ گذشته نمیتوان چندان روی استقبال
مخاطبان تلویزیونی حساب کرد.
اگرچه پیش از این تصور میشد سال  ،۲۰۲۰که در آن فیلم
انگل برنده اسکار بهترین فیلم شد ،با  ۲۳میلیون و ۶۰۰
هزار بیننده کمترین آمار بینندگان را داشته ،رتبهبندیهایی
که پایگاه اطالع رسانی ورایتی از آمار مخاطبان تلویزیونی
برنامههای مختلف در سال گذشته جمعآوری کرده نشان
داد پخش زنده مراسم اسکار  ۲۰۲۱با افتی  ۶۰درصدی و
تنها  ۱۰میلیون و  ۴۰۰هزار بیننده رکورد کممخاطبترین
مراسم اسکار را در اختیار دارد.
اسکار سال  ۲۰۲۰با وجود استقبال سردی که از آن شد رتبه
دوم پربینندهترین برنامه تلویزیونی را در حوزه سرگرمی به
خود اختصاص داد اما پخش زنده مراسم اسکار نودوسوم
حتی در جمع  ۱۰۰برنامه پربیننده نیز قرار نگرفت و بیشتر
مخاطبان ،برنامههای تلویزیونی چون افبیآی (،)FBI

اکوالیزر ( ، )The Equalizerانسیآیاس ( )NCISو
یلواستون ( )Yellowstoneرا به آن ترجیح دادند .حتی
برنامه اپرا وینفری با شاهزاده هری و مگان مرکل هم از
مراسم اسکار که از شبکه ای بی سی پخش شد ،بیشتر
بیننده داشت .تنور مراسم اهدای جوایز مختلف در سال
 ۲۰۲۱به طور کلی سرد بود؛ جایزه گلدن گلوب که در ماه
فوریه (بهمن -اسفند  )۹۹برگزار شد ،در مقایسه با سال

قبل  ۶۲و  ۳دهم درصد مخاطب کمتری داشت و آمار
بینندگان جایزه گرمی در مقایسه با سال  ۵۳ ،۲۰۲۰درصد
کاهش یافت .مراسم اهدای جوایز در سال  ۲۰۲۲همچنان
با بحران روبهرو هستند و مراسمهایی چون جوایز انتخاب
منتقدان به دلیل افزایش آمار ابتال به کرونا مرتبا تاریخ
برگزاری رویدادهای حضوری خود را به تعویق میاندازند.

با وجود این ،اگر آکادمی اسکار فیلم مرد عنکبوتی :راهی
به خانه نیست را که یکی از پرفروشترین فیلمهای
تاریخ بوده و انتظار میرود با بیش از  ۶۰۰میلیون فروش
گیشه کرونازده آمریکای شمالی را نجات دهد ،نامزد کند،
احتمال دارد طرفداران دنیای سینمایی مارول از مراسم
اهدای جوایز استقبال کرده و تنور سرد آن را داغ و داغتر
کنند .سال گذشته بیشتر نامزدهای جایزه بهترین فیلم
از فیلمهای مستقل بودند که سینمادوستان به دلیل
تعطیلی سینماها موفق به تماشای آنها نشد بودند.
اردیبهشت گذشته آکادمی علوم و هنرهای سینما (اسکار)
در یک مراسم حضوری که به دلیل شیوع کرونا با سال
های گذشته تفاوت داشت ،برندگان جوایز اسکار را در
شاخههای مختلف معرفی کرد و سرزمین خانهبهدوشها
( )Nomadlandساخته کلویی ژائو اسکار بهترین فیلم را از
آن خود کرد .اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن نیز برای
همین فیلم به فرانسیس مک دورمند رسید.
وی پیشتر نیز این جایزه را در سال های  ۱۹۹۶و ۲۰۱۸
از آن خود کرده بود .آنتونی هاپکینز بازیگر ،کارگردان و
تهیهکننده فیلم بریتانیایی نیز اسکار بهترین بازیگر نقش
اول مرد را برای فیلم پدر ( )The Fatherاز آن خود کرد.
هاپکینز در سال  ۱۹۹۲برنده اسکار بهترین بازیگر نقش
اول مرد و پس از آن نیز پنج بار دیگر نامزد دریافت این
جایزه شده بود.
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سریال تلویزیونی مارتین اسکورسیزی که قرار است با اقتباس از
کتاب «شیطان در شهر سفید» ساخته شود احتما ًال از بازی کیانو
ریوز بازیگر مشهور «ماتریکس» بهره می گیرد .این سریال که با
اقتباس از رمان اریک الرسون در سال  ۲۰۰۳ساخته میشود،
سریالی با بودجه بزرگ است که برای «هولو» ساخته میشود.
رمان «شیطان در شهر سفید» درباره داستان واقعی ۲مرد است که
یکی معمار و دیگری یک قاتل زنجیرهای است که سرنوشتشان
برای همیشه در نمایشگاه جهانی شیکاگوی سال  ۱۸۹۳به هم
گره میخورد .دنیل اچ .برنهام معماری نابغه و هنری اچ .هولمز
پزشکی زیرک است که «قلعه قتلگاه» خود را برای شکنجه زنان
جوان بنا کرده است .درصورتی که ریوز با این پروژه پیوند بخورد
اولین نقش تلویزیونی وی در آمریکا خواهد بود .این پروژه بارها
با عالقه فیلمسازان روبهرو شده و لئوناردو دیکاپریو سال ۲۰۱۰
امتیاز اقتباس از این کتاب را خرید و قرار بود با اقتباسی سینمایی
از آن با همکاری اسکورسیزی و پارامونت کار را پیش ببرد .سال
 ۲۰۱۹شبکه هولو اعالم کرد این سریال با بودجهای هنگفت به
تهیهکنندگی دیکاپریو و اسکورسیزی تولید میشود .سال پیش
هم اعالم شد سم شاو خالق «کسل راک» و «منهتن» در حال
نوشتن فیلمنامه اقتباسی آن است .در حالی که جدیدترین فیلم
«ماتریکس»باعنوان«رستاخیزهایماتریکس»درآخرینروزهای
سال  ۲۰۲۱راهی سینماها شد ،ریوز در سال  ۲۰۲۳با فیلم چهارم از
«جان ویک» دوباره راهی سینماها میشود.

پیش ازاین تصورمیشد سال ،۲۰۲۰که درآن فیلم انگل برنده اسکاربهترین فیلم شد ،با  ۲۳میلیون و ۶۰۰
هزار بیننده کمترین آمار بینندگان را داشته ،رتبهبندیهایی که پایگاه اطالع رسانی ورایتی از آمار مخاطبان تلویزیونی
برنامههای مختلف در سال گذشته جمعآوری کرده نشان داد پخش زنده مراسم اسکار  ۲۰۲۱با افتی  ۶۰درصدی و تنها ۱۰
میلیون و  ۴۰۰هزار بیننده رکورد کممخاطبترین مراسم اسکار را در اختیار دارد.
سینما و تئاتر

چین بزرگترین بازارسینمای
جهان شد

مجموع فروش سینمای چین در سال  ۲۰۲۱به  ۷.۳میلیارد دالر رسید که با افزایش
بیش از  ۱۰۰درصدی نسبت به سال  ۲۰۲۰همراه است اما همچنان  ۲۶درصد نسبت به
سال  ۲۰۱۹و گیشه پیش از کرونا کمتر است .طی افزایش چشمگیر گیشه سینمای
چین در اواخر دهه  ۲۰۰۰و  ۲۰۱۰میالدی ،درآمد استودیوهای هالیوودی در چین هر
سال افزایش یافت و سهم هالیوود در گیشه چین به  ۳۰تا  ۵۰درصد رسید .اما در
سال گذشته تنها  ۲۰فیلم هالیوودی در چین اکران شد ،این در حالی است که در سال
 ۳۰ ،۲۰۱۹فیلم آمریکایی پرفروش در سینماهای چین اکران شدند و درآمد فیلمهای
هالیوودی در چین در سال  ۲۰۲۱نسبت به سال  ۲۰۱۹با نزول  ۷۰درصدی مواجه شده
است .در نیمه نخست سال ،۲۰۲۱به تعویق افتادن اکران فیلمهای مهم آمریکایی دلیل
اصلی عدم حضور پررنگ هالیوود در گیشه سینمای چین بود اما در نیمه دوم سال
سیاستهای دولت چین همزمان با ۱۰۰سالگی شکلگیری حزب کمونیست موجب
جایگزینی فیلمهای آمریکایی با آثار داخلی و میهنپرستانه در برنامه اکران شد و در
این میان فیلمهای پرهزینه هالیوودی چون «بیوه سیاه»« ،جاودانگان»« ،شانگ-چی و
افسانه ده حلقه» ،قسمت جدید «ونوم» و «مرد عنکبوتی :راهی به خانه نیست» فرصت
اکران در چین را پیدا نکردند ،فیلمهایی پرطرفدار که میتوانست صدها میلیونها دالر
درآمدزاییداشتهباشد.

«قهرمان»چشممنتقدانمستقل
شیکاگو را همگرفت
منتقدان مستقل شیکاگو فهرست نامزدهای ششمین دوره از جوایز خود را اعالم کردند
و فیلم قدرت سگ ساخته جین کمپیون با کسب  ۹نامزدی در شاخههایی چون
بهترینکارگردان،بهترینفیلمنامهاقتباسیوبهترینبازیگرنقشاولمرد،پیشتازاین
جوایز شد .فیلم تلماسه نیز با کسب ۸نامزدی در رتبه دوم بیشترین تعداد نامزدیها
ایستاد .در این بین فیلم قهرمان از اصغر فرهادی نیز در دو شاخه بهترین فیلم خارجی
(غیرانگلیسی زبان) و بهترین فیلمنامه غیراقتباسی نامزد دریافت جایزه شد .این فیلم
درام برای کسب جایزه بهترین فیلم خارجی با فیلمهایی چون بندتا ،ماشینم را بران،
فرارومادرانموازیرقابتمیکندوبرایرسیدنبهجایزهبهترینفیلمنامهغیراقتباسی
باید از سد رقبای قدری چون گزارش فرانسوی ساخته وس اندرسن ،پیتزا لیکوریس از
پل توماس اندرسن ۹ ،روز از ادسون اودا و خوک ساخته مایکل سارنوسکی عبور کند.
قهرمان که در هفتادوچهارمین جشنواره فیلم کن برای اولین بار به نمایش درآمد
و موفق به دریافت جایزه بزرگ هیات داوران این جشنواره شد ،داستان مردی به
نام رحیم را روایت میکند که از همسر اولش جدا شده و یک پسربچه مبتال به
لکنت زبان دارد .رحیم که سه سال به دلیل بدهی در زندان بوده ،در یک مرخصی دو
روزه سعی میکند سرنوشت خود را تغییر دهد اما به زودی در تاری تنیده شده از
دروغهایمصلحتیگرفتارمیشود.

«حاصل» ایرانی
به انگلستان رسید

فیلمکوتاه«حاصل»بهکارگردانیپوریاپروینیوتهیهکنندگیمهدیمعمارزادهزنجانی
در دومین حضور بینالمللی خود ،در انگلستان به نمایش درمیآید .جشنوارهfirst-time
 filmmaker online sessionsکه از مجموعه جشنوارههای شبکه جهانی lift-offاست،
یک جشنواره آنالین برای نمایش فیلمهای کوتاه مستقل با دیدگاههای جدید از سراسر
جهان است .این رویداد فیلمهای منتخب خود را بصورت متمرکز در دو استودیوی
مطرح فیلمسازی ،استودیو  Pinewoodانگلستان و استودیو  Raleighهالیوود در
هردورهانتخابوبهنمایشمیگذارد.فیلمکوتاهحاصلساختهپوریاپروینیدردومین
حضور بینالمللی خود در اکرانهای آنالین ماه جاری در این جشنواره حضور دارد.
بخش رقابتی جشنواره در آوریل سال آینده برگزار و برگزیدگان معرفی خواهند شد.
حاصل پیش از این در جشنواره نخل وانیلی کالیفرنیا حضور یافته و از بین ۱۰۰۲
فیلم رسیده به جشنواره ،موفق به راهیابی و قرار گرفتن در لیست  ۱۳فیلم منتخب
این جشنواره در کالیفرنیا شده بود .این فیلم درباره تاثیر شیوههای تربیتی والدین بر
سرنوشت و آینده فرزندانشان است .در خالصه داستان این فیلم آمده است :آتیال
برای فرار از تنبیه پدرش تصمیم به انجام کاری میگیرد که مسیر زندگیاش را تغییر
میدهد .آتیال ربطی ،مهرزاد نیکنام ،فرشید رضوی ،محمد ذولقدریها ،سحر ذولقدریها،
مهدی ربطی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
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برای حذف نشدن استقالل وپرسپولیس هر کاری الزم بود ،انجام دادهایم
قربا نزاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت :تمام تالش ما از دوره جدید این بوده که این دو باشگاه بتواند با حضور کسانی
که فعال بوده اند ،بازی کرده اند ،مدیریت کرده اند ،مربیگری کرده اند یا کسانی که به در حوزه حاکمیت شرکتی حضور دارند و
در بازار سرمایه هستند ،با برآیند نظراتشان به مدل مطلوبی برسد .نامه هایی که ما باید می زدیم و تایید می کردیم را زده ایم.
حتی نامه بورسی شدنشان را خودم زده ام و ترجمه شد برای .AFC

ورزشی

توپ و تور

بخش دیدار با «استاد جهانگیر قوام»؛
خبر مسرت ِ

الزا ِمارجنهادنبهمقا ِمپیشکسوتانورزش

اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

ارج نهادن به جایگاه واالی پیشکسوتان و بزرگانی که از منزلت
و احترام ویژهای در ورزش بویژه در والیبال برخوردارهستند و
ً
احیانا کسالتی که بر آنها
متأسفانه به خاطر کهولتسن و
عارض گردیده و در بستر بیماری به سر میبرند نباید بهدست
فراموشی سپرده شوند.
در دیدارهایی که بیشتر جنبه عیادت دارد و یکی از قدیمیترین
خون ما عجین شده،
آداب و سنن ما ایرانیان بشمار میآید و با ِ
نباید کمرنگ شود.
تعداد والیبالیستهای نامدار تیمملی ایران کم نیست که با
خصیصههای ذاتی مردم خوب ،با مجاهدت و پایمردی برای
سربلندی والیبال ایران مشارکت گستردهای داشتهاند و برای
سربلندی والیبال ایران بدو ن چشمداشت مالی در میادین
گوناگون با جان و دل میجنگیدند.
جهانگیر قوام یکی از صدها والیبالیست بااخالقی بود که در
دو دهه  ۴۰و  ۵۰با پرشهای بلند در زدن اسپکهای قدرتی
از مهارت و توانمندی بسیار باالیی برخوردار بود ،بهطوری که
همگان بر این باور بودند که او با دیدی متفاوت و والیبال
استثنایی خود ،متمایز با سایر آبشارزنها بوده است و خیلی از
پیشکسوتان معتقد بودند جهانگیر قوام با چنان قدرتی اسپک
میزده که همواره در تیمهای مقابل ایجاد رعب و هراس

میکرده و وحشت به دل دریافتکنندگان تیمهای حریف
میافکندهاست.
دیدار از چهرههای برتر ورزش ایران در جهت رشد و تعالی ورزش
و افزایش عالقهمندان به ورزش نقش بهسزایی دارد .پاسداشت
از چهرههای برتر والیبال بهعنوان ایجاد الگوهای مناسب برای
جذب جوانان و فرهنگسازی در والیبال ،بهترین حرکت
برگزیده شده و جاودانه در اذعان به یادگار میمانند و قابل
تقدیر و سمبل و الگویی از جوانمردی در عرصه ورزش و اجتماع
خواهند بود که از آنها به نیکی یاد میکنند.
قهرمانانافتخارآفرینیکهدرمسابقاتآسیاییهمراهباتیمملی
و حضور مقتدرانه در بین تیمها برگزیده میشوند و با کسب
عناوین قهرمانی برای ایران افتخار میآفرینند نباید بهدست
فراموشی سپرده شوند .به یقین یکی از زیباییهای با ارزش
ورزش دیدار و عیادت از بزرگان و پیشیان سرفراز ورزشی است.
حفظ حرمت پیشکسوتان و احترام به قهرمانان و پهلوانان
افتخارآفرین کشور بهویژه آنهایی ک ه در سختترین شرایط و
بدون دریافت دیناری تنها بخاطر عرق ملی و سربلندی نام ایران
در سالهای گذشته برای رشتههای گوناگون ازجمله والیبال
که مورد نظر صاحب این قلم است ،باجان و دل کوشیدند و
افتخارآفریدند.
خبر دیدار اساتید و پیشکسوتان والیبال از استاد جهانگیر قوام
بازیکن ارزشمندی که در دو دهه  ۴۰و ۵۰در کنار ورزش و
نگاهی که به این رشته مفرح ،ورزشی داشت ،به تحصیل علم
و دانش پرداخت و از والیبالیستهای نامداری بود که با هر دو
دست در تیم ملی و دانشگاهی آبشار میزد.
قوام همسر بزرگ بانوی والیبال ایران سرکارخانم مینافتحی،
کاپیتان اسبق تیمملی بانوان ایران ،از اسطورههای والیبال
کشورمان بشمار میآید و ازجمله جوانان پاکسرشت و بااخالق
بوده است.
در این چرخه عظیم ورزش کنونی کشورمان مرسوم شده که

جمعی از بزرگان و پیشکسوتان والیبال در یک حرکت فرهنگی
معنوی اقدام به دیدار از بازیکنان قدیمی که دچار کهولت سن
شدهاند میروند که از خصلتهای نیکو و پسندیده در آداب و
رسوم ما ایرانیان محسوب میشود ،که ضمن یادآوری خاطرات
گذشته ،از آنهایی که سالها در میادین بینالمللی ،آسیایی
و جهانی برای والیبال ایران افتخار میآفریدند ،آنگونه که در
ُ
شانشان باشد دلجویی بعمل می آورند.
چندشب پیش جمعی از پیشکسوتان به دیدار جهانگیر قوام
بازیکن اسبق تیمملی و دانشگاهی رفتند .بازیکنی که اغلب
با دو دست چپ و راست آبشار میزد! استاد جهانگیر قوام و
همسر گرانقدرشان سرکار خانم دکتر مینا فتحی از ملیپوشان
بنام دهه  ۵۰-۴۰در دیدار دلگرمکننده با این متقدمان ،ابراز
خرسندی کردند؛ در این دیدار صمیمانه آقایان حسین حسینی،
منوچهر پور حسن ،امیر حیدری ،مهدی میرکاظمی و امیدوار
حاتمی حضور داشتند.
درود برشما که بزرگان والیبال را از یاد نبردهاید .متأسفانه
مشکالت روزمره در این ایام که زندگیها ماشینی به وجود
آورده و مردم را سخت تحت فشار قرار داده ،به طوری که از
حال یکدیگر بیخبرند و همین شرایط سبب گردیده تا جوانان
پاکسرشت و بااخالقمان در پارهای از اوقات این رسم پسندیده
را نادیده انگاشتهاند و از ظاهر امر چنین برمیآید که به مرور
زمان این خصلت پهلوانی از یادها میرود و در غبار فراموشی
از اذهان زدوده میشود! احسنت به شما پیشکسوتان والیبال
که باوجود تمام این مشکالت قدیمیها را فراموش نکردهاید
و هر از گاهی بهطور دسته جمعی به سراغ بزرگان والیبال می
روید که قابل تقدیرند.
امیدواریم اساتید و مفاخر گرانقدر و فرهیخته والیبال ایران نظیر
آقایان حسن کرد ،مسعود صالحیه ،حسن کبیری ،مصطفی
ذوقی ،هوشنگ ملکلو ،خسرو نیاکیان و دهها پیشکسوت
دیگر والیبال ،مربیان و داوران در پایتحت و شهرهای مختلف

سزاده و کاظم نفرها
کشور بهویژه بزرگانی ،همچون عباس مقد 
از یاد نروند.
در برنامه دیدار به یاد ماندنی دیگری کمیته پیشکسوتان ورزش
و هيأت والیبال استان قزوین ،با حضور دکتر عالییمقدم
مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین و جمعی از پیشکسوتان
والیبال و شنا از آقای عباس مسعودی بازیکن و پاسور ارزنده
والیبال و دبیر اسبق ورزش قزوین و دانشآموخته دانشسرای
عالی ورزش که بیش از  ۵۰سال به ورزش و جوانان خدمت
کرده است و همچنین از خانواده ایشان تجلیل به عمل آمد.
در این جمع صمیمی مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین
با اشاره به جایگاه و شخصیت پیشکسوتان گفت :ارج نهادن
به مقا م شامخ پیشکسوتان وقهرمانان ادوار گذشته جزو وظیفه
ُ
جامعه ورزش است و باید به آنها احترام قائل شویم
ما و
تا قهرمانان با دلگرمی وجدیت بیشتری برای افتخار آفرینی،
تمرینات طاقت فرسا را تحمل کنند.
در ادامه برخی از پیشکسوتان از گذشته و خاطرات تلخ
و شیرین در تیمهای سخن گفتند و در پایان لوح تقدیر
اداره ورزش وجوانان وهدایای هیأت والیبال استان
قزوین به استاد مسعودی و همسر گرامیشان اهدا گردید.
در این مراسم علیجانی از بازیکنان خوب گذشته و اسداله
شاهمراد زاده دبیر پرتالش هیأت استان قزوین نیز حضور
داشتند.

دیدگاه

از امروز روی کرسی فدراسیون جهانی تمرکز کنیم؛

ِ
حکایت  ۴+۴۷رای و انتخاب مجدد «اورسجی»

سیدفرشاد فیض آبادی
خبرنگار

خاصیت انتخابات در رقابت است و اگر رقابت نباشد پیشرفت
حاصل نمیشود اما همانگونه که قبل از انتخابات فدراسیون
کبدی هم نوشتیم ،حاال هم بر این باوریم که رعایت اخالق و
جوانمردانه رفتار کردن از اصول اولیه یک انتخابات سالم است
و اکنون اورسجی رییس خانواده کبدی است .اما انتخابات
فدراسیون کبدی در هر صورت برگزار شد و مجمع فدراسیون
کبدی مجددا رای به فعالیت عباس اورسجی داد تا ثبات
مدیریت در کبدی به پیشرفت و توسعه کمی و کیفی این
رشته در آسیا و جهان کمک کند.
عباس خواجه اورسجی پس از انتخاب مجدد به عنوان رئیس
فدراسبون کبدی اظهار داشت :کشورها و سازمانهای موفق
دارای برنامههای راهبردی هستند و ما هم در این امر مستثنی
نیستیم و برنامههای راهبردی در  8بحث آماده شده است .یکی
از دالیل موفقیت کبدی ،میزبانی خوب مسابقات جهانی و
برگزاری لیگ و اردوهای منظم ،حضور هیئتها و همکارانم و
نگاه خوب وزارت ورزش و کمیته ملی است .اردوها از سه ماه
پیش با  70نفر در بخش زنان و مردان آغاز شده است .اردوها را

زودتر از دوره قبل آغاز کردیم چون کرونا بود و لیگ برگزار نشد.
الزم بود اردوها زودتر شروع شود .مکاتبات برای برگزاری اردو
با هند ،پاکستان ،سریالنکا و کره جنوبی انجام شده است .دو
ماه پیش با کشورها مکاتبه داشتی م و امیدوارم قبل از پایان
سال یک اردو برای زنان و مردان برای محک زدن داشته باشیم.
وی در خصوص اینکه برخی عنوان میکنند ایران در کبدی با
کشورهای قدرتمند روبهرو نشده است ،گفت :شاهکار و حقیقت
گفتههای من در جاکارتا مشخص بود و نیاز به صحبت دیگری
نیست .در جهان هم باالتر از هند و کرهجنوبی و پاکستان
کشوری نیست که ما آنها را هم آسیا شکست دادیم .امروز
اعضای مجمع بیش از دور گذشته به من اعتماد کردند.
مطمئن هستم به شعارهای خود عمل کردم .رای باالی امروز
وظیفه و رسالت من را بیشتر میکند و برای خدمت به کبدی
و کشورم تالش میکنم.
اورسجی درخصوص حضور بازیکنان ایران در پروکبدی یادآوری
کرد :حدود چهار ،پنج سال پیش حدود  6بازیکن در پروکبدی
داشتیم اما امروز این تعداد به  16نفر رسیده و شرایطی ایجاد
شد تا ورزشکاران ما قرارداد میلیاردی داشته و ارزآوری داشته
باشیم .استراتژی من افزایش این تعداد است .با رایزنیها
قرار است در ایران هم لیگی مانند پروکبدی هند اجرا شود
و اسپانسرهایی از هند بیایند .اگر موافقت صدا و سیما برای
پخش بینالمللی را بگیریم ،این امر محقق میشود که لیگ
حرفهای را داشته باشیم .برای بانوان هنوز لیگ هند برگزار نشده
و اگر انجام شود از وجود آنها هم استفاده میکنیم.
اورسجی در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال برگزاری

انتخابات فدراسبون جهانی هستید ،گفت :کشورها منتظر
انتخابات فدراسیون ما بودند .آنها میدانند به لحاظ فنی و
مدیریت در سطح باالیی هستیم .از فردا رایزنی برای اجالس و
میزبانی ایران انجام میشود.
این نکته آخر بسیار مهم است و یقینا با پایان تنش و التهاب
موجود در رقابت های داخلی اکنون سمت و سوی برنامه ها
باید متمرکز به انتخابات جهانی باشد و آنچه تا به امروز بوده را
باید به بایگانی تاریخ سپرد چون رای مجمع بیانگر همه حرف
و سخن هایی است که تا قبل از انتخابات گفته و شنیده شد.
اما اورسجی به درستی اشاره کرد که دنیا منتظر انتخابات
فدراسیون ایران بود و اکنون که رییس فدراسیون کشورمان
و سرپرست فدراسیون جهانی با رای قاطع مجمع انتخاب
شده است ،با گامهای استوارتر میتوانیم نسبت به جلبنظر
کنفدراسیونهای  5قاره برای به دستگیری سکان رهبری
کبدی جهان اقدام کنیم.
از حاال به بعد نگاهها باید به سمت فدراسیون جهانی
باشد و اکنون که مجمع به برنامههای اورسجی
صحه گذاشته ،با تمام قدرت و با یکدلی به
سمت مجمع انتخابات جهانی برویم .اگر
بتوانیم تا قبل از سال خورشیدی تدارک مجمع
انتخابات فدراسیون جهانی را ببینیم،
کلی برنامهها را جلو بردهایم چه
اینکه فدراسیون جهانی فعال
بالتکایف است و در صورت
انتخاب اورسجی به ریاست

جهانی کبدی اتفاقات بسیار خوبی برای ورزش ایران و توسعه
جهانی کبدی رخ خواهد داد.
لیگ جهانی کبدی که فعال به صورت محدودتر و متمرکز در
هندوستان برگزار میشود ،جزو اهدافی است که میتواند در
ابعادی وسیع و جهانی برگزار شود که درآمدزایی بسیار خوبی
به همراه داشته باشد ،ضمن اینکه یک اتفاق مهم دیگری که
میافتد ،شناساندن فرهنگ ،آداب و سنن ایرانیان از طریق لیگ
جهانی کبدی است ضمن اینکه مربیان و داوران و ورزشکاران
کبدی ایران در سراسر دنیا پخش خواهند شد و این یک امتیاز
بزرگ برای شاکله ورزش ماست.
توجه به لیگ جهانی بانوان نیز از جمله راهکارهایی است که
میتواند برگ برندهای برای بانوان مستعد ایرانی باشد و البته
برای این بخش باید با درایت و خرد جمعی به گونهای حرکت
کنیم که ارزشها را هم مد نظر قرار دهیم که این نیز راهحل
دارد ،ولی آنچه مسلم است از امروز اورسجی رییس فدراسیون
آن  4نفری که به رقیب
کبدی ایران است ،حتی
همینخانوادهمحسوب
اورسجی رای دادند نیز جزو
اورسجس ۴+۴۷
می شوند .بنابراین رای
واقعیتی است که در
محاسبه میشود و این
میشود.
تمامی انتخابات لحاظ

ورزشی

وزارت بهداشت هنوز نامه رسمی برای حضور هواداران در ورزشگاه را ابالغ نکرده است
نوروزی ،رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت :در خصوص نامهای که از بازی بعد  30درصد ظرفیت ورزشگاه ها ،تماشاگران
میتوانند حضور داشته باشند ،ما  3 ،2ماه قبل با وزارت بهداشت مکاتبه کردیم و پروتکل هایی که نیاز بود را به آنها ارائه
دادیم .وزارت بهداشت هم تایید کرد و برای ستاد ملی مبارزه باکرونا فرستاد ،ما هم منتظر بودیم تا جوابش اعالم شود ،تا
االن هیچ نامه رسمی از سوی وزارت بهداشت برای ما ارسال نشده است.

حاشیههای «کشتی فرنگی» به کجا ختم می شود؟

محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

علی ارسالن فرنگیکاری که اخیرا ماجرای پذیرش تابعیت
کشور صربستان توسط وی سروصدای زیادی به پا کرده
و مورد توجه رسانههای داخل و خارج قرار گرفت موقتا
به ایران برگشته تا پیگیر پارهای امور شخصی خود باشد.
ارسالن در همین راستا از فرصت استفاده کرده تا دیدار
صمیمانهای نیز با رئیس فدراسیون کشتی داشته باشد.
این همه به کنار اما مصاحبهای که انجام و طی آن حسابی
به سرمربی تیمملی تاخته در نوع خود بدعت محسوب
میشود.
وی طی این گفتوگوی نسبتا طوالنی با اشاره به سوابق
عملکرد خود طی سالهای اخیر نهتنها دستاندرکاران
فدراسیون و کادرفنی گذشته بلکه محمدب نا سرمربی
کنونی گذشته و حالحاضر تیمملی را به بیعدالتی و تلویحا
غرضورزی علیه خود متهم کرده است .محور سخنان این
کشتیگیر به نوعی توجیه تغییر تابعیت خود به دلیل
کملطفیهایی است که بهزعم وی محمد بنا در حق او روا
داشته است.
در تاریخ برپایی فدراسیون کشتی سابقه نداشته سرمربی
مستقر و حاضر در راس تیمملی چنین مورد نقد صریح واقع
شود .بدیهی است همانطور که پیشاپیش نیز مطلبی در
ارتباط با قبول تابعیت کشور صربستان از سوی علی ارسالن
نوشته بودیم ،همچنان بر این عقیدهایم که سرمایههای
ورزش نباید جالی وطن کنند و مسئولین ذیربط وظیفه
دارند تا حد امکان در حفظ و نگاهداشت این سرمایهها
تالش کنند ،با این وصف بهنظر میرسد در موضوع عزیمت
کشتیگیر یاد شده به خارج ،مسئولین فدراسیون در
جریان امر بوده و در واقع عزیمت این ورزشکار با موافقت
دستاندرکاران ذیربط صورت گرفته است.
دیدار اخیر علی ارسالن با رئیس فدراسیون و فضای
صمیمانه گفتوگوی طرفین مبین این واقعیت است که
دبیر از چند و چون سفر فرنگیکار یادشده به صربستان قرار
داشته و در این رابطه با وی همداستان بوده است .روشن
است که ورزشکاران برای حضور در کشور دیگر نیازمند
چراغ سبز فدراسیون کشور متبوع خود هستند بنابراین
علی ارسالن نیز از این قاعده مستثنی نیست .در این میان
و صرفنظر از موضوع تابعیت مضاعف علی ارسالن یک

زعامی قوم دست بجنبانند!

خواهند بود.
روشن است که محمد بنا برای همیشه در راس تیم ملی
نخواهد ماند ،اصوال این فرد کسی نیست که به هر قیمت
در مصدر کار باقی باشد و تن به هر حرف و سخنی بدهد
اما هر کاری راهی دارد و هر شیوه نگاه و نگرش ،مفهومی.
باید زمینه حضور آیندگان در کنار تیمملی فرام شود و مسیر
برای آمدن آنان هموار گردد .فعال سکان هدایت تیمملی در
دستان محمد بناست و حمایت از وی به مفهوم حمایت
از تیمملی است.
فدراسیون اگر هنر و تدبیر دارد بهتر است فضا را برای تعامل
و حضور منتقدینی چون امید نوروزی ،قاسم رضایی ،سعید
عبدولی و دیگران فراهم سازد و از این قهرمانان ملی در کنار
تیمهای ملی یا مسئولیتهای دیگر بهرهمند شود .این امر
منحصر به کشتی فرنگی نیست بلکه در مورد کشتی آزاد
نیز می توان چنین تدبیر و اندیشهای را به کار برد .تصور
نشود اوضاع کشتی آزاد گل و بلبل است و کسی به شرایط
موجود نقدی ندارد.
کشتی فرنگی که در المپیک تکمدال طالی این رشته را
گرفت و در میدان جهانی نیز کارنامه روشنی داشت اکنون
به محل چالش و مناقشه نیروهای درونی گرفتار شده چه
برسد به کشتی آزاد که به هر دلیل ممکن در المپیک
نتیجه مطلوب کسب نکرد و رهاورد جهانی آن هم
حاصل عملکرد کادرفنی گذشته بود.
باید ببینیم تدبیر مسئولین فدراسیون برای رفع
کدورتها و اختالفاتی که اخیرا مجال ظهور یافته
چیست؟ کشتی فرنگی از جمله رشتههای ورزشی
است که توانست با کسب تک مدال
طالی محمدرضا گرایی بخت خفته
ورزش اول در بازیهای المپیک
را بیدار کند اکنون اما گویا قرار
است حاشیهها این ورزش
افتخار آفرین را در بر بگیرد.
اگر زعمای قوم دست
نجنبانند و مشکالت
تداوم پیدا کند ،حاص
این اختالفات گام اول
در بازی های آسیایی
نمود عینی خواهد یافت.

باید ببینیم تدبیر مسئولین فدراسیون برای رفع کدورتها و اختالفاتی که اخیرا مجال ظهور یافته
چیست؟کشتی فرنگی ازجمله رشتههای ورزشی استکه توانست باکسب تک مدال طالی محمدرضاگرایی
بخت خفته ورزش اول در بازیهای المپیک را بیدارکند اکنون اما گویا قرار است حاشیهها این ورزش افتخار
آفرین را در بر بگیرد .اگر زعمای قوم دست نجنبانند و مشکالت تداوم پیدا کند ،حاص این اختالفات گام اول
در بازی های آسیایی نمود عینی خواهد یافت.
درحاشیه

واگذاری سرخابی ها مسیر خوبی را طی میکند؛

قول «وزیرورزش» به  AFCدرباره پرسپولیس و استقالل
وزیر ورزش و جوانان گفت که ،واگذاری دو باشگاه
استقالل و پرسپولیس مسیر خوبی را طی میکند و به
کنفدراسیون فوتبال آسیا قول خصوصی سازی این دو
باشگاه را در ماه فوریه داده است .وزیر ورزش با بیان اینکه
در مکاتبه با کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرده است
به همراه مدیران عامل دو باشگاه استقالل و پرسپولیس
آماده حضور و مذاکره و دفاع از مستندات این باشگاه ها
است ،گفت :خوشبختانه این رابطه خوب و مثبت بین ما
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پرسش ذهن بسیاری از عالقهمندان به ورزش و کشتی را به
خود مشغول کرده که چگونه ممکن است رییس فدراسیون
از یک سو ادعای حمایت از سرمربی منصوب خود دارد و
از سوی دیگر با ورزشکاری که همین مربی را به سختی
مورد انتقاد قرار داده نشست صمیمانه برگزار می کند؟ ما از
چند و چون ماجرا اطالع نداریم اما به نظر میرسد تاکنون
فشارها برای قهر و کنارهگیری احتمالی سرمربی تیم فرنگی
بینتیجه بوده و گویا محمد بنا قصد ندارد چون گذشته
عطای ماندن را به لقایش ببخشد.
بدیهی است هدف این نوشتار یافتن مرجع ضمیر نیست
و ما دنبال مقصر نمیگردیم بلکه مقصد طرح سئوال و
بیان ابهاماتی است که ذهن را مشوش و درگیر میکند.
تردید نداریم که حفظ قهرمانان و فراهم کردن زمینه رشد
و بزرگی آنان از مهمترین وظایف فدراسیونها و مسئولین
ورزش است.
از آن مهمتر حراست از کیان و قداست بزرگان ،پیشکسوتان
و مربیان است خصوصا اگر این افراد از کارنامه روشن ،قابل
قبول و ممتازی برخوردار و همچنان مصدر کار باشند .در
اینکه ممکن است محمد بنا یا هر انسان دیگری اشتباهاتی
داشته باشد ،تردیدی وجود ندارد اما باید توجه
داشته باشیم وی یکی از بهترین مربیان
تاریخ ورزش ایران بوده که توانسته در کنار
کشتی فرنگی موفقیتهای فراوانی برای
کشورمان به ارمغان آورد .موفقیتهایی
که ممکن است نظیر آن به این زودیها
محققنشود.
اگر قرار باشد فرجام خدمات مربیان
زحمتکش و پرتالش با
خراب کردن آنان خاتمه
پذیرد عین جفا و کم
لطفی نسبت به
بزرگان خواهد
بود .اگر هدف
اصالح امور،
رفع کدورتها
و ایجاد زمینه
صلح و صفا باشد
همگان پذیرای آن

روزنامه

و کنفدراسیون فوتبال آسیا شروع شده است و مکتوب
هم قول دادیم که در ماه فوریه مقدمات واگذاری دو
باشگاه برای خصوصی سازی را آغاز خواهیم کرد.
سجادی افزود :اینها نوید بخش آینده خوب برای حضور
دو باشگاه در بازار بورس و سرمایه است .مطمئنم و
کارشناسان هم به من گفته اند که یکی از موفق ترین
اتفاقات بازار بورس و سهام بازار سرمایه همین مسئله
خواهد بود.

یک قدم تا بهترین اتفاق سال برای «طارمی»:

درراهتاریخســــازی

پس از اینکه پسر بوشهری فوتبال ایران جوایزی همچون
بهترین گل فصل لیگ قهرمانان اروپا را از آن خود کرد ،حاال
او هدف بزرگتری را مدنظر قرار داده است .مهدی طارمی
پس از پشت سر گذاشتن  7حریف گردن کلفت ،اکنون خود
را در میان  3نفر پایانی برای کسب عنوان جایزه پوشکاش
یا بهترین گل سال دنیای فوتبال می بیند.
پوشکاش جایزه ای است که در  20اکتبر  2009توسط
فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و به دستور سپ بالتر
رئیس وقت این نهاد تأسیس شد تا به مرد یا زنی اعطا
شود که از نظر زیبایی بهترین گل سال را در تقویم 365
روز میالدی به ثمر رسانده باشد و اکنون فوتبال ایران
تا تصاحب بزرگترین عنوان جهانی خود ،فاصله چندانی
ندارد.
در دیدار برگشت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان
اروپا ،پورتو برای جبران شکست  2بر صفر مقابل چلسی
در استادیوم سانچز پیسخوان شهر سویا به مصاف این
تیم رفته بود .دیداری که به دلیل شرایط کرونایی در این
استادیوم برگزار شد .طارمی در بازی رفت و به دلیل اخراج
مقابل یوونتوس غایب بود و در مسابقه برگشت نیز از
دقیقه  63وارد زمین شد و در لحظات پایانی مسابقه روی
پاس نانو به هوا برخاست و با ضربه ای قیچی برگردان و
استثنایی ،دروازه ادوارد مندی را باز کرد.
هر چند که گل زیبای طارمی باعث پیروزی یک بر صفر
تیمش شد اما به کمک پورتو نیامد و آنها تنها شکست
قهرمان آن دوره از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا را رقم
زدند اما این این گل استثنایی دستاوردهای فردی متعددی
را برای مهاجم ایرانی پورتو در پی داشته و اکنون او فاصله
ای تا تصاحب یک عنوان بزرگ دیگر ندارد.
مرحله نخست رأی گیری برای انتخاب بهترین گل سال
فوتبال جهان بین کاربران وب سایت رسمی فیفا برگزار
شد و از میان  10گلی که کاندیدا بودند،گل محشر طارمی
به چلسی در کنار گل پاتریک شیک مهاجم تیم ملی
چک به اسکاتلند در یورو  2020و همچنین گل اریک
المال بازیکن تاتنهام به آرسنال در لیگ برتر انگلیس سه
کاندیدای نهایی تصاحب جایزه پوشکاش محسوب می
شوند.
تا سال  ،2018برنده این عنوان کام ًال بر اساس رای هواداران
در وب سایت رسمی فیفا تعیین می شد .با این حال ،پس
از یک جنجال در جایزه  ،2018فیفا رویه را تغییر داد .اکنون،
این جایزه توسط کارشناسان منتخب فیفا تعیین می شود
که برنده را بر اساس سه گل برتری که مردم به آن رای داده
اند ،انتخاب می کنند.
حاال بخش نخست رویای مهاجم بوشهری رخ داده و
نام طارمی در میان  3کاندیدای پایانی دیده می شود .او
توانست رأی اعتماد را از کاربران وب سایت فیفا دریافت
کند و اکنون برای تصاحب جایزه اصلی و پایانی ،باید نظر
کارشناسان فیفا را به خود جلب کند .مراسمی که قرار است
 27دی ماه برگزار شود و همگان امیدوارند تا یک ایرانی
بتواند یکی از بزرگترین جوایز فردی دنیای فوتبال را از آن
خودش کند.
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طارمی در میان برترین گلزنان سال ۲۰۲۱
ستاره کشورمان در جمع برترین گلزنان سال  ۲۰۲۱فوتبال اروپا قرار گرفت .سال ۲۰۲۱
به پایان رسید و رابرت لواندوفسکی توانست با ثبت  ۶۹گل به بهترین گل سال تبدیل
شود .امباپه ،هالند ،رونالدو و بنزما در ردههای دوم تا پنجم قرار گرفتند و لیونل مسی با
 ۴۳در جایگاه هشتم دنیا ایستاد .ما در جمع  ۶۵گلزن برتر فوتبال دنیا یک نماینده نیز
داشتیم که مهدی طارمی توانست در رده چهل و سوم دنیا بیایستد .ستاره کشورمان در
سال  ۳۱ ،۲۰۲۱گل به ثمر رساند.
حضورمن درانتخاباتکمیته ملی المپیک شایعه است
سجادی گفت :انتخابات کمیته ملی المپیک سر موعد مقرر برگزار خواهد شد و حضور من
در انتخابات این کمیته کامال شایعه است .ما در وزارت ورزش و جوانان در حال برنامه
ریزی هستیم تا کمیته اقتصادی در ورزش را به وجود آوریم .هدف از ایجاد این کمیته
این است که بتوانیم از فرصتهای ورزشی درآمدهای خوبی را به دست آوریم و تا آنجا که
امکان دارد از منابع دولتی بکاهیم .یکی از مهمترین این کارها واگذاری  ۲باشگاه استقالل
و پرسپولیس است.

پرسپولیس در رده چهارم و استقالل در جایگاه هشتم آسیا
بر اساس تازهترین ردهبندی تیمهای باشگاهی فوتبال جهان ،تیم پرسپولیس در رتبه
نخست باشگاههای ایران قرار گرفت .قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران با ۱۶۱۵
امتیاز و با یک پله صعود نسبت به رده بندی هفته گذشته در رتبه چهارم قاره کهن جای
گرفت و با  ۵پله صعود نسبت به رده بندی هفته گذشته به رتبه  ۹۸جهان رسید .تیم
استقالل با  ۱۵۴۷امتیاز در رتبه دوم فوتبال باشگاهی ایران باقی ماند در جایگاه  ۸آسیا
و  ۱۹۷جهان قرار گرفت.
سردارآزمون  -نیوکاسل؛ بازهم جدی شد!
چندی پیش بود که اسکای اسپورتس اعالم کرد که یکی از گزینههای نیوکاسل برای
تقویت در نقل و انتقاالت زمستانی سردار آزمون است اما این خبر با توجه به اخبار مربوط
به توافق آزمون با لیون مورد توجه قرار نگرفت .این در حالی است که «دیلی میل» هم روز
سه شنبه در خبری مدعی شد احتمال دارد آزمون از لیون «هایجک» شود و به نیوکاسل
برود .به نوشته این نشریه ،از آنجا که لیون حاضر است تنها  ۳میلیون پوند برای جذب
آزمون به زنیت بپردازد.

نخود هر آش!

درحاشیه

شما بگید میشه ما هم میگیم میشه؛

خواهشا این یک توصیه را بپذیر؛

ممنوعه آقا ممنوع!
دکتر علی ساجدی
نویسنده

آقا ما عادت کردیم به این خبرهای بگیر و ببند و باز کن و
ولش کن .اصال انگار این بساط ،شده روال کار دوستان .مثال
همین خودرو و داستان قیمتش ،شب میخوابیم صبح که پا
میشیم ،میبینیم خبر زدن قیمت خودرو دو برابر شد ،بعد کلی
کمپین و هشتگ و مشتگ راه میفته که نه به خرید خودرو،
بعدتر شرکتهای محترم تولید خودرو فراخوان میزنن که آی
خونهدار و بچهدار زنبیلو بردار و بیار که آتیش زدم به مالم به
خاطر عیالم و برادر عیالم و ایضا اقوام عیالم؛ و ملت هم که

اکثرهم یعقلون! صف میکشند پشت سایت فروش و انبار
دپوی خودرو تخلیه میشه به دو سوت.
یا اصال همین مرغ ،باز ما شب میخوابیم و صبح پا میشیم
و میبینیم حضرت خروس یه وری نشسته که بانوجانش
کیلویی خدات تومن قیمت گرفته ،باز ملت هشتگ و مشتگ
و پشتک میزنن که نه به مرغ و نه به پای مرغ و نه به بال
مرغ و حتی نه به تخم ایشون .باز عزیزان تولید کننده در یه
اقدام فداکارانه با قدری تخفیف در مبلغ اضافه شده ،دقت کنید
تخفیف در مبلغی که اضافه شده! ملت رو به هیجان آورده و
صفوف دشمنشکن رو جلوی فروشگاههای چیز بال و چیز پر
به خط میکنن.
حاال همین شده حکایت بساط پرورش اندام خانوما؛ یه روز
گفتن کلهم ممنوع شده ،بعد باز همان بساط کمپین ،ممپین
به راه افتاد ،صدای ورزشکار و مربی و مدیر و باشگاهدار در اومد
که یه خانومی که ما هنوز داریم فکر میکنیم از پرورشاندام
کدومش رو داره!؟ فرمایش کرده که پرورش اندام برای
خانوما ممنوعه و بعد از اینکه شکوای اهالی ورزش رفت به
آسمون ،ریسمونشان رو برداشتند به همین آسمون گره زدن
که ما خواستیم کار علمی کنیم و خواستیم جلوی تخلفات
رو بگیریم و مساله ما استروئید و دوپینگ و فعالیتهای
زیرزمینیه.
بعد یکهو از یه طرف دیگه یه آقای دیگه مستندات میبره
خدمت همون خانم فوقالذکر و میشه قهرمان نجات پرورش
اندام بانوان! خداییش شما بودین شک نمیکردین!؟ یکهو
مشکل حل بشه؛ یکهو یه نفر بشه ناجی؛ یکهو مشکل دوپینگ
و زیرزمین و روی زمین و چه و چه برطرف بشود .باشه شما
بگید میشه ما هم میگیم میشه..

بیانیههایجنجالیکاردستاستقاللوپرسپولیسداد
دوباشگاهاستقاللوپرسپولیسعلیهیکدیگرکمیتهانضباطیمدیراندوباشگاهرابهفدراسیون
فوتبالفراخواند.بههمیندلیلمدیراندوباشگاهپرسپولیسواستقاللمجیدصدریوفرشید
سمیعیروزگذشتهبهفدراسیونفوتبالرفتهودرنشستکمیتهانضباطیشرکتکردند.دراین
جلسهمسئوالنکمیتهانضباطیتوضیحاتنمایندگاندوباشگاهراشنیدهوبهآنهااعالمکردند
حق مصاحبه علیه یکدیگر را به خصوص در پرونده باگناما بازیکن گلگهر ندارند.
مالکیت تراکتورو ماشینسازی واگذارشد
جلسه تعیین تکلیف باشگاه تراکتور و ماشینسازی تبریز با حضور نمایندگان استان آذربایجان
شرقی و جمعی از مسئوالن این استان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد .در این جلسه
نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسالمی ،فاطمی امین وزیر صمت ،سعد محمدی
نماینده شرکت مس و سردار خرم استاندار آذربایجان شرقی حضور داشتند و در پایان صورتجلسه
واگذاری امتیاز دو باشگاه تراکتور و ماشینسازی تبریز به مس سونگون ورزقان امضا شد .طبق
این صورتجلسه ،اختیارات کامل دو باشگاه به مجتمع مس سونگون ورزقان واگذار خواهد شد.

چهکردی با خودت علی آقای مرادی!
سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار

اغلب
آقای علی مرادی با خودت و وزنه برداری چه کردی که ِ
بزرگان و قهرمانان اینرشته از خبر بازنشستگی شما خوشحالند
و به یکدیگر تبریک میگویند!؟ به چه علتی تا این حد در
فدراسیون بسته و ضعیف کار کردید که ملیپوشان گذشته
و حال از رفتن شما مسرور شدهاند!؟ چه مشاورانی داشتید
که علی مرادی را در قامتِ یک رئیس به این روز انداختهاند؟
اما اکنون که حکم بازنشستگیتان آمده و اگر اتفاقی نیافتد
به زودی سرپرستی برای فدراسیون وزنهبرداری تعیین خواهد
شد ،یک توصیه مهم داریم؛خواهشا به فکر تالش برای ماندن
نباشید چرا که با وضع بدی روبهرو خواهید شد.
خاطرم هست سری پیش که ،برخی دوستان داخلی با
همدستی تاماش آیان در آستانه المپیک آتن آن بالها را بر
سر وزنهبرداری آوردند و  7قهرمان نامدار ما را محروم کردند و
چندین هزار دالر هم جریمه شدیم ،از مظلومیت شما نوشتیم
و گفتیم که علی مرادی اسیر یک دسیسه داخلی با کمک یک
عده دالل زیر دستِ تاماش آیان شده و تا سالها وزنه برداری
ایران در محرومیت بهسر برد ،البته جز یک نفر که خودش
با تاماش آیان البی داشت و بعد هم رییس فدراسیون شد،
گرچه همچنان خودشیفته با دایره دید محدود بود که بزرگترین

حامیانش هم خیلی زود پشیمان شدند!
بعد هم وزنهبرداری با وجود یک عده جوان خوشآتیه در
المپیک لندن دوباره قد علم کرد و در ریو هم میتوانستیم ولی
بازهم اجازه ندادند ،اما آمدن شما روز به روز قهرمانان را از عرصه
دور کرد .یکی دو مشاور دارید که زمین را نگاه نمیکنند و
دماغشان را سر باال میگیرند ،یعنی فقط ماییم و به سایه خود
هم پیفپیف میکنند و آنها چنان بین شما و جامعه فاصله
انداختهاند که ضعفها را ندیدید تا امروز که وقت رفتن برای
همیشه فرا رسیده است .شما میتوانستید خیلی بهتر از این
از وزنهبرداری بروید ،اما خود نخواستید و با همه در افتادید .به
همه مظنون شدید و به ملیپوشان هم ظلم کردید .تا جاییکه
بهداد سلیمی قهرمان پرآوازه المپیک و کوروش باقری یکی از
غالب جوانان ،نوجوانان و پیشکسوتان
مربیان برتر وزنهبرداری و ِ
این رشته راه خروج را برایتان آب و جارو کردهاند .امیدواریم
خانواده بزرگ وزنه برداری به فکر یک مدیر توانمند و کاردان و
اهل تعامل برای ریاست فدراسیون باشد.

برتری پرسپولیس مقابل استقالل دربی امیدها
روز گذشته تیم پرسپولیس در دیداری بسیار جذاب و البته حساس در قالب دربی امیدهای تهران،
توانست از سد تیم استقالل عبور کند .در چارچوب مسابقات دربی امیدها تیم فوتبال پرسپولیس در
یک بازی پرگل مقابل استقالل به برتری  ۳بر  ۲رسید .گلهای پرسپولیس را شرافت ،حاجی زاده و
خارکشو ۲گلاستقاللرانیزعلیمحمدیومحمدجمشیدیبهثمررساندند.سرمربیگریامیدهای
پرسپولیس را اسماعیل هاللی و هدایت تیم استقالل را آرش برهانی بر عهده دارد.
وسوسهگلرتیم ملی با پیشنهاد  ۳۰میلیاردی!
یکی از تیم های پولدار لیگ برتری در تابستان امسال و قبل از شروع لیگ بیست
و یکم با ارائه پیشنهادی سنگین قصد داشت علیرضا بیرانوند را به ایران بیاورد و
او را جذب کند .این تیم متمول حاضر بود به غیر از پول رضایتنامه که به باشگاه
آنتورپ می رسید ،مبلغ  ۳۰میلیارد تومان هم برای یک فصل به علیرضا بدهد ولی
گلر شماره یک تیم ملی ترجیح داد ،قید این پیشنهاد سنگین را بزند و فوتبالش را
در اروپا دنبال کند.

