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پرسپولیس یک -اولسان هیوندای دو

دست شیری جام
پرسپولیس را انداخت
پیشبینی آینده نرخ ارز؛

شهرهای قرمز صفر شد؛ فرار از موج سهمگین کرونا

روحانی ۶ :ماهه سال
رشد اقتصادی مثبت شد

همین صفحه

موضع شفاف همتی در
خصوص افایتیاف

رییس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود
نوشت :توجه داشته باشیم عدم تعیین تکلیف اف ای تی
اف می تواند در نبود تحریم ها مانعی برای سیستم بانکی
کشور در انجام مبادالت بانکی بین المللی باشد.
عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی
خود در فضای مجازی نوشت :قطب نمای سیاستگذاری
بانک مرکزی حول کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی
کشور است .در این راستا نرخ ارز به عنوان یک متغیر
کلیدی اقتصاد کالن نقش مهمی به عهده دارد.
سیاست بانک مرکزی بر این استوار است که نرخ
ارز بایستی با توجه به شرایط اقتصاد کالن کشور از جمله روند ارزش صادرات نفتی و
غیرنفتی ،تراز خارجی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور سامان گیرد .مقاومت در
مقابل کاهش نرخ ارز از سوی کسانی که ارز دارند را می توان درک کرد .ولی عوامل بنیادی
بازار شرایط خود را در هر صورت تحمیل خواهد کرد .در همین راستا تامل واردکنندگان
برای خرید ارز در سامانه نیما نیز قابل درک است.بانک مرکزی با توجه به همه این عوامل
و با تکیه بر قدرت بازارسازی خود مسیر حرکت نرخ ارز را رصد کرده و بر اساس مجموعه
اهداف سیاستگذاری خود ،منابع و ابزارهای در دسترس ،آن را مدیریت می کند .بنا به
درخواست دولت و تایید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی در
مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است  .توجه داشته باشیم عدم تعیین
تکلیف اف ای تی اف می تواند در نبود تحریم ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام
مبادالت بانکی بین المللی باشد.
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پرسپولیس یک -اولسان هیوندای دو

خبر
وزیر راه و شهرسازی:

قیمت مسکن حباب دارد

وزیر راه و شهرسازی گفت :در شرایط
کنونی بازار مسکن به دالیل گوناگونی دچار
نوسان است و این مسئله موجب شده که
قیمت مسکن با حباب مواجه شود.
به گزارش امتیاز؛ محمد اسالمی با
بیان اینکه مالک وزارت راه و شهرسازی
درباره قیمت مساکن تولیدی در طرح اقدام
ملی ،همان برآورد اولیه است ،تصریح کرد:
وزارتخانه تاکنون قیمت نهایی را درباره
مسکنهای این طرح اعالم نکرده است و تنها
یک برآورد قیمتی در این رابطه مطرح شد.
وی با اشاره به نوسانات بازار مسکن افزود :در
شرایط کنونی بازار مسکن به دالیل گوناگونی
دچار نوسان است و این مسئله موجب شده
که قیمت آن با حباب مواجه شود ،از این رو
نمیتوان به صورت هیجان زده درباره مسائل
مختلف حوزه مسکن از جمله قیمت مسکن
طرح اقدام ملی صحبت کرد.اسالمی ادامه
داد :همچنان مالک وزارت راه و شهرسازی
درباره مساکن تولیدی در طرح اقدام ملی،
همان برآورد اولیه است ،از طرف دیگر از
متقاضیانی که به افتتاح حساب اقدام کرده
اند ،میخواهم هر چه سریعتر به پرداخت
اقساط مذکور اقدام کنند .الزم به ذکر است
که مسئوالن وزارت راه و شهرسازی متوسط
قیمت ساخت آپارتمان در طرح اقدام ملی
مسکن را از  ۲تا  ۲.۵میلیون تومان در هر
متر مربع اعالم کردند.وی در پایان به خانه
ملت گفت :بر اساس آمارها حدود  100هزار
نفر هنوز اقساط اولیه را پرداخت نکرده اند
که این مسئله باید تسریع شود تا ما بتوانیم
پروژهها را فعال کنیم.

امروز و فردا ،روزهای بدون
آموزش آنالین مدارس تهران

سخنگوی آموزش و پرورش شهر
تهران اعالم کرد در آموزش و پرورش شهر
تهران روزهای امروز و فردا را به عنوان
روزهای بدون تلفن همراه و تبلت و رایانه
و روز همیاری با پرستاران درنظر گرفتیم.
مسعود ثقفی در این باره اظهار کرد :در
راستای فرهنگ سازی و صیانت از سالمت
جسمی و روحی روانی همکاران و دانش
آموزان در برابر آسیب های فضای مجازی
و تحکیم روابط خانوادگی و در راستای
همکاری با کادردرمانی در ایام کرونا و
تقارن شب یلدا با ایام والدت حضرت زینب
و روز پرستار ،در آموزش و پرورش شهر
تهران روزهای یکشنبه  ۳۰آذر و و دوشنبه
یکم دیماه را به عنوان روزهای بدون تلفن
همراه و تبلت و رایانه و روز همیاری با
پرستاران درنظر گرفتیم .وی افزود :انتظار
ما این است دانش آموزان در این دو روز
و یک شب با مراقبت از عدم برگزاری شب
نشینی ها و دورهمی ها و رعایت پروتکل
های بهداشتی ،گزارشی را از روند این
برنامه ها تهیه و به صورت تصویری برای
معلمان خود در روز سه شنبه صبح ارسال
کنند.

دست شیری جام پرسپولیس را انداخت

دیدار تیمهای پرسپولیس ایران و اولسان هیوندای
کره جنوبی در فینال لیگ قهرمانان آسیا با برتری  ۲بر
یک اولسان به پایان رسید.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران در دیدار فینال لیگ
قهرمانان آسیا از ساعت  ۱۵:۳۰دیروز در ورزشگاه الجنوب
قطر به مصاف اولسان هیوندای کره جنوبی رفته است.
نیمه اول:
دقیقه  :۶ضربه ایستگاهی اعالم شده به سود
پرسپولیس را مدافعان اولسان با ضربه سر دور کردند.
دقیقه  :۷کار خوب بازیکنان پرسپولیس و ارسال بشار
رسن به اولین موقعیت بازی تبدیل شد ،اما توپ به مهدی
عبدی نرسید و به بیرون رفت.دقیقه  :۹حرکت ترکیبی
بازیکنان اولسان با ضربه فنی یون بیتگارام از پشت
محوطه جریمه همراه شد که ضربه این بازیکن به تیر
عمودی دروازه حامد لک برخورد کرد و به شکلی فوقالعاده
خطرناکی به بیرون رفت .دقیقه  :۱۳شوت سنگین احمد
نورالهی پس از برخورد به مدافع هلندی اولسان با فاصله
اندک راهی کرنر شد.دقیقه  :۱۸ارسال تند و تیز بازیکن
اولسان از جناح راست با ضربه سر جونیور نگرائو از روی
خط شش قدم همراه شد ،اما این ضربه از روی دروازه لک
به بیرون رفت .دقیقه  :۲۰تا این لحظه ،بیشتر بازی در
اختیار تیم کرهای بوده و سرخپوشان ایرانی بیشتر چشم
به ضد حمالت دارند.دقیقه  :۲۲یون بیتگارام بازیکن

شماره  ۱۰اولسان بار دیگر از پشت محوطه جریمه شوت
محکمی را راهی دروازه پرسپولیس کرد که حامد لک با
عکسالعملی خوب توپ را دور کرد .دقیقه  :۳۲توپربایی

و ضد حمله خوب بازیکنان پرسپولیس باعث شد تا این
تیم در موقعیت خوب گلزنی قرار بگیرد ،اما پاس اشتباه
نعمتی این فرصت را برای سرخپوشان هدر داد.دقیقه :۴۵

توپربایی استثنایی بازیکنان پرسپولیس را مهدی عبدی
با یک ضربه دقیقه و زیبا به گل اول پرسپولیس تبدیل
کرد .دقیقه  :۴۵+۳بیدقتی احمد نوراللهی در داخل
محوطه جریمه بالفاصله پس از گل پرسپولیس ،یک ضربه
پنالتی را به تیم کرهای هدیه داد .داور پس از تماشای
صحنه و با کمک  VARپنالتی را به سود اولسان اعالم
کرد.دقیقه  :۴۵+۴ضربه پنالتی جونیور را حامد لک ابتدا
دفع کرد ،اما در ادامه همین بازیکن توپ برگشتی را وارد
دروازه پرسپولیس کرد.
نیمه دوم:
دقیقه  :۵۴داور قطری با کمک  VARخطای
هند واضح و ناشیانه مهدی شیری را یکبار دیگر پنالتی
تشخیص داد.دقیقه  :۵۵باز هم جونیور نگرائو از روی
نقطه پنالتی و این بار برخالف جهت حرکت حامد لک
دروازه پرسپولیس را باز کرد .دقیقه  :۶۱موقعیت خطرناک
پرسپولیس با ضربه سر یکی از بازیکنان این تیم همراه
شد ،اما داور پیش از آن آفساید اعالم کرده بود .شوت :۶۷
شوت از راه دور احمد نورالهی توسط دروازهبان اولسان در
دو ضربه مهار شد .دقیقه  :۷۸ضربه فنی بازیکن اولسان
را حامد لک به راحتی در اختیار گرفت.دقیقه  :۷۹دیوی
بولتویس مدافع اولسان به دلیل خطا بر روی سرلک کارت
زرد گرفت .دقیقه  :۸۲جونیور نگرائو به دلیل اتالف وقت
در هنگام تعویض ،کارت زرد دریافت کرد.

حاشیههای بیپایان «پایتخت»

یک خانواده «معمولی » و این همه دردسر!
مهسا بهادری

در روزهای گذشته خبر ساخت فصل هفتم سریال «پایتخت» رسانهای
شد ،فصل هفتم سریال از راه نرسیده مانند فصل ششم با حواشی زیادی همراه
بود .فصل هفتم سریال «پایتخت» برای نوروز  ۱۴۰۰ساخته میشود .خبری که
در هفتههای گذشته منتشر شد و همانقدر که خوشحالی هوادارن این سریال را
به همراه داشت ،انتقاد منتقدان را نیز به همراه داشت البته حواشی زیادی نیز،
مانند فصل ششم گریبان این سریال را گرفت.از حذف مهران احمدی و سارا
و نیکا فرقانی و بازگشت علیرضا خمسه به این مجموعه تلویزیونی تا دستمزد
میلیاردی محسن تنابنده و ساخته نشدن فصل هفتم این سریال از جمله
خبرهایی بودند که در روزهای گذشته دست به دست شدند.
نبود خشایار الوند و آغاز حواشی
با فوت خشایار الوند ،نویسنده پایتخت درسال  ،۹۷نویسنده این سریال
تغییر پیدا کرد و آرش عباسی و محسن تنابنده مسئولیت نگارش فیلمنامه را بر
عهده گرفتند .شاید این تغییر در سبک نگارش یکی از دالیل درگیر شدن این
سریال با حواشی بود .پیش از این کمتر کسی فکر میکرد که در یک سریال
نام فیلمنامهنویس برای مخاطب عام اهمیت داشته باشد اما پس از پخش فصل
ششم «پایتخت» بارها و بارها در شبکههای اجتماعی مختلف ،یاد شادروان
خشایار الوند زنده شد و بخشی از مخاطبان این سریال در فضای مجازی
فصل ششم را با فصلهای قبل مقایسه کردند و جای خالی فیلمنامهنویس
سریال را یادآوری کردند .این موضوع حتی انتقاد تلویحی وزیر فرهنگ را هم
به دنبال داشت .سیدعباس صالحی در توئیتی نوشت که این خشایار الوند بود
که به «پایتخت» جان میداد.جمعه اول فروردین ۹۹اولین قسمت فصل ششم
«پایتخت» روی آنتن شبکه یک سیما رفت و شاید بتوان گفت شروع حاشیهها
از همان قسمت اول آغاز شد .زمانی که سریال از شبکه یک سیما در حال
پخش بود ،در اتفاقی کم سابقه دوبار برای آگهی بازرگانی ،پخش سریال قطع
شد که اعتراض کاربران فضای مجازی و محسن تنابنده را به همراه داشت.
ممیزیهای تلویزیون و اعتراض بازیگران
سازندگان یک اثر باید طبق قوانینی که وضع میشود رفتار کنند و از خط
قرمزهای تعیین شده عبور نکنند ،گاهی پیش میآید که خواسته یا ناخواسته از آن

خط قرمزها عبور میکنند ،گاهی هم مسئولین رسیدگی و نظارت به این موضوع
خط قرمز را کمی جابه جا میکنند که معموال تشخیص این موضوع سخت است،
اما کمتر اثر هنری از قبیل کتاب و ترانه و تئاتر گرفته تا فیلم سینمایی و سریال پیدا
میشود که بخشهایی از آن دستخوش تغییرات نشده باشد و فصل ششم سریال
«پایتخت» نیز از این قاعده مستثنی نیست ،یکی از این ممیزیها توسط سیدامیر
سیدزاده ،با انتشار پستی در اینستاگرام مطرح شد.ماجرای ممیزیهای اعمال شده
در سریال تا جایی ادامه پیدا کرد که تک تک بازیگران به این موضوع اعتراض کردند،
بهرام افشاری بازیگر نقش بهتاش ،یکی از این بازیگران بود که با انتشار پستی خبر از
سانسور بخشی از سریال داد ،اما مشخص نکرد که کدام بخش و به چه علت حذف
شده است .در ادامه سانسورهای تلویزیون و اعتراض بازیگران ،احمد مهرانفر نیز با
انتشار پستی از به سانسور اعتراض کرد و کمی بعدتر از او ،محسن تنابنده از سانسو ِر
نسخه سانسور شده سریال نوشت و احمد مهرانفر دیالوگ سانسورشده سریال را در
صفحه شخصیاش منتشر کرد .پس از این اتفاقات بود که سیروس مقدم کارگردان
سریال در گفتوگویی موارد حذف شده از سریالش را به حساسیتهای شرایط روز
جامعه ربط داد و گفت هیچ سانسوری در کار نیست .در همان زمان گمانه زنیهایی
انجام شد که شاید هیچ سانسوری در کار نبوده و این ادعاها تنها یک بازی برای
جذب مخاطب بوده است.
انتقادهای دنبالهدار از بدآموزیهای ادامهدار
یکی از انتقادهای پرتکرار از ابتدای پخش «پایتخت» در فصل ششم،
بیاحترامی کوچکترهای خانواده به بزرگترها و در ادامه دروغگوییهای بیدلیل
شخصیتهای خانواده معمولی و فریبا از مواردی بود که از همان قسمتهای ابتدایی
تا قسمت پایانی اعتراضات و انتقادات مخاطبان سریال را به دنبال داشت .نمایش
خشونت یکی دیگر از انتقاداتی بود که به این سریال وارد شد و مصداق آن هم
سکانسهای مربوط به بهبود و سندروم دست بیقرارش بود .موارد بیشماری که
برخی رسانهها از آن با عنوان بدآموزیهایی که نباید از نقی و ارسطو بیاموزیم یاد
کردند.
ایرادهای کوچک اما مهم
فصل ششم «پایتخت» اما عالوه بر ضعف در فیلمنامه ،با اشتباهات ریز و
درشتی هم همراه بود که از چشم مخاطب تیزبین این سریال پنهان نماند .از ایرادات

فوتبالی که هواداران فوتبال را دلزده کرد تا در دست داشتن متن اخبار چند
ساعت پیش از پخش خبرها از تلویزیون که با واکنش گوینده خبر تلویزیون همراه
بود .اینها در کنار مواردی مانند حضور فیلمبردار در زمین فوتبال در سکانس سیو
دیدنی بهتاش فریبا در دروازه نساجی ،تصویر دوربین و عوامل پشت دوربین در آینه
ماشین ،قوریای که در یک پالن شکسته میشود و در پالن بعدی سالم سر جایش
قرار دارد و  ...برخی از مواردی هستند که بی دقتی عوامل سازنده را نمایان میکند.
جنجال ناتمام سکانس پایانی
همه حواشی فصل ششم این سریال یک حسنختام داشت که حسابی
جنجال به پا کرد .یک زوج و سفر ماهعسل و یک موتورسیکلت و یک قایق و
یک دیالوگ از یک فیلم فارسی .سکانسی که به اعتقاد برخی پالن به پالن از
فیلمی با بازی بهروز وثوقی کپی شده بود و همین موضوع انتقادات از سریال را
به اوج رساند و حاشیههای زیادی را برای سریال به ارمغان آورد .البته کارگردان
سریال بر خالف منتقدان باور داشت که شوخی با قیصر غیر شرعی نبوده است .
شروعی که سرانجام نداشت
پس از پایان نیمه کاره فصل ششم ،تکلیف فصل هفتم «پایتخت»
مشخص نبود تا اینکه ،خبر ساخته شدن فصل هفتم رسانهای شد ،اتفاقی
که انتهای آن ختم به خیر نشد و به حواشی فصل ششم بیشتر دامن زد.
بازگشت علیرضا خمسه به سریال و حذف مهران احمدی از مسائلی بود که
در ابتدای مسیر رسانهای شد.سارا و نیکا فرقانی دوخواهر دوقلو که در سریال
نقش فرزندان ریما رامینفر(هما سعادت) و محسن تنابنده(نقی معمولی) را ایفا
میکنند از سریال حذف شدند و این موضوع هم مخالفان جدیای داشت ،هم
موافقان سر سخت .این قبیل حذف و اضافه کردن بازیگران در سریالها رخ
میدهد اما چیزی که اینبار بیش از هرچیزی جلب توجه کرد ،انتشار رقمی
به عنوان دستمزد محسن تنابنده بود که اعتراضات زیادی را به همراه داشت.
محسن تنابنده در پاسخ ،با انتشار پستی اعالم کرد که به علت فضای نامناسب
موجود ،فصل هفتم ساخته نخواهد شد .حاال باید منتظر ماند و دید که نساختن
فصل هفتم قطعی است یا یک قهر ساده است و تنابنده با عوامل سازنده کنار
میآید و فضا برای ساخت سریال فراهم میشود و پرونده ساخت فصل هفتم
سریال دوباره باز میشود یا خیر.

خبر
 ۳میلیون تولیدکننده در قالب
مشاغل خانگی فعال هستند

وزیرکار با بیان اینکه  ۳میلیون
تولیدکننده محصوالت مشاغل خانگی
داریم ،گفت:در راستای سیاست های
اقتصاد مقاومتی ،شیوه نامه استقرار مسیر
استانداردسازی مشاغل خانگی تدوین شده
است.
به گزارش امتیاز و به نقل از
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
محمد شریعتمداری در آئین رونمایی از
شیوه نامه و موافقت نامه استقرار مسیر
استانداردسازی مشاغل خانگی که با حضور
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور،
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و معاون
توسعه اشتغال وزارت کار به صورت مجازی
برگزار شد ،اظهار داشت :هم اکنون بیش
از  ۳میلیون نفر ،تولید کننده محصوالت
مشاغل خانگی هستند که قطعاً آمار
حقیقی فعالین مشاغل خانگی بسیار بیشتر
از این رقم است و افراد بسیاری به صورت
غیر رسمی در این حوزه فعالیت دارند.
وی پیرامون اثرات مثبت استاندارد
سازی مشاغل خانگی گفت :اگر فعاالن
حوزه مشاغل خانگی اثرات مثبت
استاندارد سازی مشاغل خانگی را ببینند
قطعاً مشوق دیگران خواهند شد و این امر
حتی میتواند اشتغال زایی بیشتری را هم
به دنبال داشته باشد.شریعتمداری افزود:
استانداردسازی و ارتقای محصوالت برای
ورود به بازار و ایجاد اعتماد در مصرف کننده
قطعاً اندازه بازار مصرف و تولید را افزایش
خواهد داد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود:
سهم مشاغل خانگی از اشتغال کل کشور
هم اکنون بین  ۴تا  ۶درصد است که به
راحتی میتوان این رقم را افزایش داد.
همین سهم در تولید ناخالص داخلی بین
 ۲تا  ۵/۲درصد است که با توجه به شرایط
پیش رو و وضعیت کرونا در کشور با توسعه
مشاغل خانگی این سهم میتواند افزایش
پیدا کند.
وی تصریح کرد :امروز دنیا از فرصت
کرونا برای توسعه مشاغل خانگی استفاده
کرده و ما نیز باید به این سمت حرکت
کنیم ،در همین زمینه تولید ماسک ،گان
و کفشهای مخصوص در دوران کرونا
میتواند مورد توجه قرار گیرد.شریعتمداری
همچنین درباره عملکرد مشاغل خانگی
برای سالهای  ۹۸و  ۹۹نیز گفت :در سال
 ۹۸بالغ بر  ۲هزار میلیارد ریال تسهیالت
مصوب شد ،بیش از  ۲۰هزار نفر از این
تسهیالت استفاده کردند و برای بیش از
 ۳۵هزار نفر شغل ایجاد شد.
به گفته وی ،همچنین برای سال ۹۹
نیز مبلغ  ۲هزار میلیارد ریال تسهیالت
برای توسعه مشاغل خانگی مصوب شد که
از ابتدای سال  ۹۹تا آبان ماه سال جاری
بیش از  ۵هزار نفر از این تسهیالت استفاده
کردند که در این بخش نیز بیش از  ۶هزار
و  ۷۰۰شغل ایجاد شده است.

