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عکسنوشت

ورزش

از میان اخبار

زیرساختهای ضعیف و پافشاری فدراسیون برای بلیتفروشی الکترونیکی؛

آفالینبودنگیتها؛بزرگترینمشکلتماشاگران

رهاسازی  60گونه پرنده شکاری در طبیعت« همدان»

آفالینبودنگیتها؛بزرگترینمشکل
تماش��اگران در بحث بلیتفروش��ی
الکترونیکی اس��ت .به گزارش فارس
از مازن��دران ،در حالی که زیرس��اخت
مناس��بی برای اینترنتی شدن فروش
بلیطها و الکترونیکی ش��دن ورود به
ورزشگاهها در بسیاری از شهرها تعبیه
نشده اما مسئوالن فدراسیون فوتبال
ب��ه هر ترتیب ممکن و حتی به قیمت
خالی شدن ورزشگاه و بیتفاوت شدن مردم نسبت به فوتبال،
میخواهند با این زیرساختهای ضعیف ،هر طور که شده مردم
با تهیه بلیت اینترنتی وارد ورزشگاه شوند.تجربه چند هفته اخیر
و واکنشهای منفی مردمی در بسیاری از شهرها نشان داده تا
وقتیکهزیرس��اختهایمناس��ببرایاینمقولهآمادهنشود،
روزبهروز شاهد استقبال ضعیفتر مردم در ورزشگاهها خواهیم
بود.یکی از شهرهایی که از این اتفاق بیشترین آسیب را دیده،
قائمش��هر و هواداران پرشور نساجی هستند.در نخستین بازی
خانگی نساجی و پیکان شاهد سکوهای خالی ورزشگاه شهید
وطنی بودیم که برای همگان این مسئله شگفتبرانگیز بود.
حضور  ۱۰الی  ۱۵هزار نفره هواداران نساجی در هر بازی فصل
گذش��ته لیگ برتر در ورزش��گاه وطنی به  ۴هزار نفر نزول پیدا
کرد.مضافبراینکهباش��گاهنس��اجیبیش��ترینضررراازاین

اتف��اقخواه��ددید،همبهلحاظمالی
وه��محمای��ته��واداری،رفتهرفته
شاهد موج بیانگیزگی مردم نسبت به
فوتبالنیزخواهیمبود.متاسفانهبهدلیل
آفالین بودن گیتهای الکترونیکی،
 ۵س��اعت مانده به شروع بازی ،زمان
بلیتفروش��ی به پایان میرسد و این
بزرگترین ایراد این طرح اس��ت.اگر
گیتهای الکترونیکی از س��ازوکاری
آنالین بهرهمند بود ،حتی وسط بازی هوادار میتوانست بلیت
بخرد و وارد ورزش��گاه ش��ود اما در حال حاضر  ۵س��اعت قبل
از بازی بلیتفروش��ی تعطیل میشود.مس��ئوالن فدراسیون و
وزارت ورزش بای��د تدبی��ری در این خصوص کنند تا اینچنین
هواداران فوتبال کم نشود و تیمها ضرر نکنند.اجرا و پیادهسازی
هرقانونینیازبهفرهنگس��ازیوآمادهس��ازیزیرساختدارد
اما متاسفانه در موضوع بلیتفروشی الکترونیکی به این موارد
توجهی نش��ده اس��ت.هر چند بسیاری از مردم از نقاط مختلف
کشور از این موضوع گله داشتند در فرایند خرید بلیت بارها پیش
آمده که از حساب مردم کسر شده اما تیکت بلیت صادر نشده
است.امیدواریممسئوالنفدراسیونچارهایبیندیشندوتازمانی
گیتهایالکترونیکیآنالیننشد،ازبارکدخواناستفادهکنندو
برای فروش بلیت از لحاظ زمانی محدودیتی قائل نشوند.

جدیدترین اظهار نظر بیرانوند درباره خداحافظیاش از فوتبال:

عصبی بودم آنحرفها را زدم!

عکس :ایسنا


دروازهبان پرسپولیس درحالی که در صحبتهای روز چهارشنبه خود
ب��اخبرن��گارانقوی��امصاحبهخوددربارهخداحافظیازفوتبالایرانرا
تکذی��ب ک��رده که در تازهترین اظهاراتش عنوان کرده صحبت درباره
خداحافظ��یازفوتب��الراب��هخاطرعصبانیبودنودرجمعدوس��تانه
مطرح کرده است.به گزارش ایسنا ،پس از انتشار خبر محرومیت یک
جلسهای علیرضا بیرانوند از سوی کمیته انضباطی ،این دروازهبان طی
گفتوگوی اختصاصی با ایسنا ،از خداحافظیاش از فوتبال ایران خبر
داد .این اظهارات بیرانوند درحالی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا مطرح

شد که اصرار داشت این اظهاراتش به نقل از او منتشر شود.در همین
حال و پس از گذشت چند روز ،بیرانوند روز چهارشنبه در حاشیه تمرین
پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای مکتوب عنوان کرد:
"خندهدار است که بازیکن  26ساله از فوتبال خداحافظی کند .امسال
سال ششم بازی حرفهای من است و افتخارات بزرگی در ایران کسب
کردهام .به دنبال این بودم که واکنشی به خبر خداحافظیام داشته باشم
اماسکوتکردم.منخداحافظیامراتکذیبمیکنموبهدنبالآرزوهای
بزرگ هستم که یکی از آنها قهرمانی در آسیا است" .

حذف بدمنیتون بازان ایران از
مسابقاتمالدیو

بدمینتون بازان ایران از مسابقات مالدیو حذف شدند.
به گزارش ایسنا ،بدمینتون بازان ایران در مسابقات
بین المللی مالدیو شرکت کردند که هر دو نماینده
ایران با شکس��ت برابر حریفانش��ان از دور رقابتها
کن��ار رفتند.در بخش مردان ،امیر جباری در مرحله
یک س��ی و دوم جدول انفرادی ،کاپیال از هند را ۲
برصفر شکست داد.جباری در مرحله یک شانزدهم
با نتیجه  ۲برصفر مغلوب کانتاوات از تایلند شد.در
دور اول ج��دول دونف��ره ه��م تیم جباری و نماینده
مغلوستان برابر تیم هند به میدان نرفت و تیم هند
برنده اعالم شد.در بخش بانوان ،ثمین عابد خجسته
در مرحله یک شانزدهم برابر بانسود از هند با نتیجه
 ۲برصفر شکست خورد.

عضویت منصور برزگر در تاالر مشاهیر
اتحادیهجهانیکشتی

منصور برزگر ،قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک
عضو تاالر مش��اهیر اتحادیه جهانی کش��تی خواهد
ش��د.به گزارش ایس��نا ،در جلسه علیرضا دبیر ،رئیس
وحمیدس��وریان،نایبرئیسفدراس��یونکش��تیبا
نن��اداللووی��چ،رئیساتحادیهجهانیکش��تیکهدر
شهرنورسلطانقزاقستان،محلبرگزاریرقابتهای
جهانی  ۲۰۱۹میالدی برگزار شد ،پیشنهاد عضویت
منصور برزگر ،قهرمان جهان ،نایب قهرمان المپیک
و سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد در تاالر مشاهیر
اتحادیه جهانی کش��تی ،از س��وی فدراسیون کشتی
ایران به اتحادیه جهانی کشتی داده شد و مقرر شد تا در
سال آینده منصور برزگر به عضویت این تاالر درآید.

30نما
روی خط خبر

تولید سریال کمدی
نشان مردی»
«آخرین
ِ

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما ،از پخش
س��ریالهای تولیدی این ش��بکه از نوروز  ۹۹خبر
داد و در این راس��تا به س��ریالی طنز با نام «آخرین
نش��ان مردی» اشاره کرد.به گزارش پایگاه اطالع
ِ
رس��انی س��یما ،مدیر گروه فیلم و سریال شبکه پنج
س��یما با اش��اره به سیاس��تهای جدید این گروه در
س��اخت مجموعههای نمایش��ی تاکید کرد :تبدیل
رویه پذیرندگی طرح به سفارش دهی آن و همچنین
پرداخت صرف به آسیبها و
تغییر رویه محتوایی از
ِ
سیاهیهای موجود به ترویج نگاه تمدنی به کشور
و انقالب اس�لامی بخش��ی از این سیاس��تاست.
رضوانی یادآور شد :توجه به برندهای موفق شبکه در
گذشته ،تعریف تولیدات صنعتی و ارزان و زودبازده
برای امکان واکنش سریع به موضوعات روز کشور
و همچنین فراهم آوردن امکان ورود نیروهای جوان
و خالق به بدنه نویسندگان و تولید کنندگان که از
مسیر تعریف همان تولیدات خواهد بود از سیاست
ها و تکالیف ما در ش��بکه اس��ت که به فضل خدا
با همفکری و مس��اعدت مدیران س��ازمان در حال
پیشبرد آن هستیم.

اتریشیها هنر ایرانی را
به تماشا گذاشتند

همزم��ان با روز ش��عر و ادب فارس��ی ،نمایش��گاه
«برخورد هنری گروه نقاشان سالمند اتریشی» در
مح��ل تاالر رایزن��ی فرهنگی ایران در وین برگزار
شد.به گزارش رایزنی فرهنگی ایران در اتریش ،این
نمایشگاه با حضور  ۱۵هنرمند اتریشی همراه بود که
بیش از  ۷۰سال سن داشتند و در دوران بازنشستگی،
در دورههای آموزش نگارگری میترا ش��اهمرادی،
هنرمن��د نق��اش ایرانی مقیم اتریش آموزش دیده و
آثاری برگرفته از تصاویر کتابهای مینیاتور ایرانی
را به نمایش گذاشتند.در آیین افتتاح این نمایشگاه
که با حضور جمعی از دیپلماتهای سفارت جمهری
اسالمی ایران در اتریش ،اساتید دانشگاه ،هنرمندان
اتریشی و تعدادی از ایرانیان مقیم همراه بود ،مهرداد
آگاهی ،رایزن فرهنگی ایران در اتریش ،ضمن خیر
مقدم به حاضران ،یادآوری کرد :ایرانیان با س��ابقه
چند هزار ساله در هنر بسیاری از مطالب و مفاهیم
را با شعر منتقل میکردند.

طــــال

معاون گردشگری خبر داد

ابالغضوابط«اقامتگاههایبومگردی»بهزودی
معاون گردشگری از تهیه ضوابط «اقامتگاههای بومگردی» و
ابالغ آن در آینده نزدیک خبر داد.به گزارش ایس��نا« ،اقامتگاه
بومگردی» واژه فارسی رایجشده و یا جایگزین «اکولوژ» است
که در نتیجه جنبش « »Ecotourismو «»Eco-Traveler
پدید آمد؛ یعنی مسافرانی که به حفظ محیط زیست و تعالی آن
کم��ک میکنن��د و ترجیح میدهند به جای اقامت در هتلهای
پنجستاره ،اکولوژها را انتخاب کنند .این جنبش از اوایل دهه ۹۰
میالدی شکل گرفت و در برخی نقاط همچون خاورمیانه با شیبی
مالی��م ب��ه حرکت خود ادامه داد.در ایران نیز این حرکت عمری
بیش از یک دهه دارد که س��رآغاز آن با مخالفت و مقاومت در
پذیرش از سوی جوامع صنعتی و سرمایهگذاری هتلدار همراه بود.
پس از نگارش شیوهنامههایی درباره بومگردی و ذکر نام آن در
آییننامهها و مصوبههای دولتی ،توسعه این اقامتگاهها به عنوان
اولویت رؤس��ای س��ازمان (وزارتخانه) میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری قرار گرفت ،تا آنجا که ایدئولوژی ساخت و
بهرهبرداری از دوهزار واحد بومگردی تا پایان عمر دولت مطرح
شد؛ برنامهای که اینک کیفیت بومگردیها را در معرض تهدید
ق��رار داده اس��ت.طبق آخرین آم��اری که وزیر میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی در مردادماه امسال اعالم کرد :شمار
اقامتگاههای بومگردی به  ۱۷۰۰واحد نزدیک شده ،این درحالی
است که توزیع و تراکم این واحدهای اقامتی در مناطق مختلف
یکسان نیست ،به این معنی که برخی استانها بیش از ظرفیت
تقاض��ا ،چنی��ن محصولی را عرضه کردهان��د و در مقابل ،برخی

اس��تانها و مناط��ق از وج��ود هرگونه اقامتگاه بومگردی عاری
اس��ت.عالوه بر این ،تبلیغ گس��ترده سازمان (وزارتخانه) میراث
فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردشگری برای اقامتگاه بومگردی
با هدف «توسعه سفر و اقامت ارزان» بود ،درحالیکه بررسیها
نشان میدهد نرخ اقامت در برخی از این اقامتگاهها در رقابت با
هتلهای سه و حتی پنجستاره قرار گرفته است.چالش دیگری
که اقامتگاهداران بومگردی را درگیر کرده و به انتقاد نیز واداشته،
ورود رقیبانی به این عرصه است که با معیارهای اصلی «اکولوژ»
به معنی حفظ محیط زیس��ت و توس��عه پایدار گردشگری فاصله
زیادی دارند و چهره بومگردیها را تخریب کردهاند.ولی تیموری
ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی ـ با تایید چنین مشکالتی که هویت واقعی اقامتگاههای

بومگ��ردی را در مع��رض تهدی��د و تخریب قرار داده اس��ت ،در
گفتوگو با ایسنا از تهیه ضوابط خاص اقامتگاههای بومگردی
خبر داد و افزود :در حوزه بومگردی فرایند درحال تغییر اس��ت،
ش
در نتیجه ضوابط درجهبندی و س��طحبندی آماده ش��د که ش 
ماه برای مطالعه آن وقت گذاشته و با انجمن مربوطه برای تهیه
این ضوابط مشورت شده است و بهزودی ابالغ خواهد شد .پس
از ابالغ ،از ادارههای اس��تانی میخواهیم براس��اس آن ضوابط
مجوز صادر کنند.او با اش��اره به برخی مش��کالت بومگردیها
اظهار کرد :بعضا دیده میشود این خانهها خیلی سنتی هستند و
معیارشان برای اینکه بومگردی تلقی شوند ،فقط کا هگِل کردن
بنا بوده است ،درصورتیکه خدمات و تجهیزات در این اقامتگاهها
خیلی اهمیت دارد .باید خدمات بومگردیها استاندارد و براساس
آن قیمتگذاری انجام شود.تیموری درباره شیوه قیمتگذاری
در ای��ن اقامتگاهه��ا گفت :تع��داد اقامتگاههای بومگردی هنوز
جوابگوی تقاضا نیس��ت ،بنابراین نمیتوان قیمتگذاری را آزاد
کرد .باید تعداد آنها در هر اس��تان متناس��ب با تقاضا افزایش
یابد تا درباره قیمتگذاری این اقامتگاهها ،سیاست آزادسازی را
اجرا کرد.معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دس��تی درباره رفع محدودیتهایی که از س��وی اداره
بهداشت و درمان و اماکن نیروی انتظامی به این اقامتگاهها وارد
ش��ده اس��ت ،اظهار کرد :ضوابط مربوط به بهداشت آنچنان که
استاندارد این اقامتگاهها است ،تدوین شده و اداره اماکن نیروی
انتظامی در حد توان همکاری خوبی با این اقامتگاهها دارد.

گفتوگو با یک فیلمنامهنویس درباره دشواریهای ساخت سریال کمدی

چرا برخی پایان «هیوال» را دوست نداشتند؟

ی��ک فیلمنامهنوی��س درباره نقدهایی که به پایان برخی س��ریالها از
جمله «هیوال» میش��ود ،چنین میگوید« :اصوال جمعبندی کردن
یک کار س��ختتر از ش��روع کردن آن اس��ت؛ زمانی که شما به عنوان
مخاطب یک س��ریال را بدون توقع ش��روع به دیدن میکنید مشکلی
ایجاد نمیشود اما زمانی که به سریال دلبستگی پیدا کرده باشید دوست
دارید سریال طوری تمام شود که شما دلتان میخواهد و اگر این طور
نباشدفکرمیکنیدکهکارپایانخوبینداشتهاست».علیخودسیانیکه
نگارش سریالهایی چون «فصل زرد» (مجید زهتابی)« ،نیمکت» (به
کارگردانی محمد رحمانیان« ،خواستگاران» (کارگردان گالب آدینه)،
«همچون سرو» (بیژن بیرنگ)« ،هیئت مدیره» (مازیار میری) و «مرز
خوش��بختی» (حسین س��هیلیزاده) را بر عهده داشته است ،دربارهی
کاهش سریالهای کمدی هم به ایسنا گفت :تولید کار کمدی و نوشتن

فیلمنامهای که بتواند مخاطب را با خود همسو کند و در عین حال ارزش
هنری خودش را از دست ندهد ،بسیار سخت است.او درخصوص کمبود
نی��روی متخص��ص در ژانر کمدی چنین بیان کرد :ما تا دلتان بخواهد
نویسنده ملودرام داریم که یا قصهای را با همفکری هم میسازند یا از
داستانهای واقعی که در جامعه اتفاق میافتد قصهشان را مینویسند
اما نویسندگان کارهای کمدی معموال کم هستند؛ چون قصهسازی
دراینژانرس��ادهنیس��ت.کارگردانمجموعهنمایشی«بازخوانییک
پرونده» ادامه داد :در ژانر ملودرام چون میتوانند به موضوعات بیشتری
بپردازند ،هر کسی که کمی علم نوشتن داشته باشد میتواند کار کند؛
یعنی احتیاج به خالقیت زیاد ندارد اما نوشتن کار طنز تخصصی است و
بهتبعآن،دستمزدیکهیکنویسندهطنزمیگیردبیشترازنویسندهکار
ملودرام است .وقتی قدیمیهای این حرفه در حال حاضر کار نمیکنند

به دالیل مختلف مثل این که فیلمنامهای را نوش��تهاند اما خریداری
نشده یا پولش را ندادند یا این که فیلم اصال اکران نشده نمیتوانیم از
نیروهای جوان توقع حضور در این عرصه را داشته باشیم .من خودم دو
سال است که نصف دستمزد سریالم را طلبکارم؛ آن وقت یک هنرجو
با چه انگیزهای بخواهد وارد این عرصه شود!

عنوان

آخرینقیمت(ریال)

گرمطال

4,096,000

تمام سکه طرح
جدید امامی

40,610,000

تمام سکه
طرح قدیم

40,100,000

نیم سکه
بهار آزادی

20,650,000

ربع سکه
بهار آزادی

12,670,000

سکهیکگرمی

8,980,000

اونس جهانی طال

$1501

ارز

عنوان

دالرآمریکا

آخرینقیمت(ریال)

114,500

یورو

127,430

پوند انگلیس

144,370

لیر ترکیه

20,430

درهمامارات

31,810

ریالعربستان

31,100

رینگتمالزی

27,830

یوان چین

16,400

