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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا بهویژه شهید مدافع حرم
«سید مصطفی موسوی»که ۲۱آبانماه ۱۳۹۴درعملیات محرم
درحلب سوریه به مقام شامخ شهادت نائلگشت راگرامی میدارد

شهری

محیط زیست

«فرمانده ناجا» اعالم کرد:

ضعف مدیریت پسماندهای پزشکی؛

پلیس مخالفتی با لغو منع
تردد شبانه ندارد

فرمانده ناجا اعالم کرد که پلیس مخالفتی با لغو طرح منع تردد
شبانه ندارد .سردار حسین اشتری با حضور در جمع خبرنگاران
در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح منع
تردد شبانه اظهارکرد :این موضوع مصوبه ستاد ملی مقابله با
کروناست و تا زمانی که این مصوبه وجود دارد ما هم طبق
قانون آن را اجرا میکنیم.
وی با بیان اینکه پلیس مخالفتی با لغو طرح منع تردد شبانه
ندارد ،اظهارکرد :هر تصمیمی که در ستاد ملی مقابله با کرونا
گرفته شود ما مجری قانون هستیم و آن را اجرا میکنیم .اگر
مصوب شود که اجرای این طرح متوقف شود ما هم آن کار
را خواهیم کرد.
فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه هر تصمیمی که در
ستاد کرونا مصوب شود ،پلیس نیز مجری آن خواهد بود ،گفت:
باید کاری کنیم که هم به نفع مردم باشد و هم از بیماری و
شیوع آن جلوگیری شود.

حوادث و انتظامی

«رئیس پلیس راهور» مطرح کرد:

از دوربینهای معیوب ثبت تخلف
دادهای دریافت نمیکنیم

رئیس پلیس راهور گفت :حدود نیمی از  ۴هزار و  ۵۰۰دوربین
ثبت تخلف ،معیوب است که ما اص ًال از آنها استفادهای نداریم
و داده آنها را دریافت نمیکنیم .سردار سید کمال هادیانفر با
اشاره به خرابی حدود نیمی از دوربینهای ثبت تخلف پلیس،
در این رابطه اظهار کرد :دوربینها چند بخش هستند که از
تعدادی از آنها درباره ثبت تخلف استفاده میشود.
رئیس پلیس راهور افزود :حدود  6هزار و  500دوربین نیز
نظارتی و کنترلی است ،به طور مثال افسر راهور در حال رؤیت
معابر با استفاده از دوربین نظارتی ،با یک تخلف روبهرو شده و
همان پشت دوربین اعمال قانون را انجام میدهند.
وی تصریح کرد :اما حدود نیمی از  4هزار و  500دوربین ثبت
تخلف ،معیوب است که ما اص ًال از آنها استفادهای نداریم و
داده آنها را دریافت نمیکنیم که به طور مثال این نگرانی برای
مردم به وجود بیاید چرا از دوربین خراب برای جریمه شدن
آنها استفاده شود.

آموزش

در بحران کمبود «معلم»؛

 ۳۰۰نفر برای جبران کمبود کارمند
به مجلس منتقل شدند!

طبق آمار اعالم شده از سوی نمایندگان مجلس ،آموزش و
پرورش با کمبود  176هزار نیروی انسانی مواجه است؛ البته
مسئوالن آموزش و پرورش میگویند کمتر کالس درسی بدون
معلم مانده است آن هم با راهکارهایی همچون به تأخیر
انداختن بازنشستگی معلمان ،افزایش جمعیت کالسهای
درس ،استفاده از نیروهای خرید خدمات آموزشی ،تدریس
معاونان مدارس به میزان  6ساعت در هفته و  ...در بحران
کمبود معلم؛ براساس آمار غیررسمی حدود  10هزار معلم رسمی
آموزش و پرورش مأمور به خدمت درمدارس غیردولتی هستند،
برای آنکه در مقیاس مشخص شود حضور  10هزار معلم چه
مفهومی دارد میتوان این مثال را مطرح کرد که این تعداد
معادل نیمی از ظرفیت ساالنه پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه
فرهنگیاناست.

خبر

افزایش «زبالههای اقیانویس» در نتیجه شیوع کرونا

تحقیقات نشان می دهد که بیش از  ۲۵۰۰۰تن زباله
پالستیکی از زمان شیوع کرونا در اقیانوس ها شناور است.
رودخانههای اروند(منتهی به خلیج فارس و مکران) ،سند و
یانگ تسه (منتهی به دریای چین شرقی) ۷۳ ،درصد از کل
تخلیه پالستیک را تشکیل میدهند.
از زمان شروع همهگیری در سال  ،2020بسیاری از مردم
به استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی عادت کردهاند که
اغلب یکبار مصرف هستند و برای مدت طوالنی استفاده
نمیشوند و مشکل آلودگی زیست محیطی گسترده توسط
این مواد ،تهدید قابل توجهی برای محیط زیست کره زمین
در مقیاس جهانی است.
ماسکها ،محافظهای صورت ،دستکشهای یکبار مصرف
و روپوشهای جراحی نمونههایی از تجهیزات حفاظت
فردی هستند و هر بستهبندی پالستیکی مورد استفاده
برای نگهداری این محصوالت ،و همچنین پالستیک
کیتهای آزمایش ،همگی «پالستیک مرتبط با کووید»19
در نظر گرفته میشوند که اگر به درستی دفع نشود ،همه
این مواد میتوانند به رودخانه ها نفوذ کرده و در نهایت به
اقیانوسهای جهان ختم شوند.
تحقیقات جدید نشان می دهد که بیش از  25000تن
تجهیزات حفاظت شخصی و انواع دیگر زباله های
پالستیکی مرتبط با کووید 19وارد اقیانوسها شده است.
محققان دانشکده علوم جوی دانشگاه نانجینگ و مؤسسه
اقیانوسشناسی اسکریپس در کالیفرنیا سندیگو این
تحلیل جدید را انجام دادند که از ابتدای همهگیری در سال
 2020تا اوت  2021مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این تحقیقات ،از شروع همهگیری تا اوت ،2021

 193کشور جهان  8.4میلیون تن زباله پالستیکی مرتبط با
بیماری همهگیر تولید کردند .اکثر پالستیکهای متخلف
مرتبط با کووید 19-از زبالههای پزشکی تولید شده توسط
بیمارستانهامیآیند.
در این مقاله آمده است :ضایعات پالستیکی به حیات
دریایی آسیب می زند و به یک نگرانی بزرگ زیست محیطی

جهانی تبدیل شده است .همهگیری کرونا منجر به افزایش
تقاضا برای پالستیک یکبار مصرف شده است و فشار را بر
این مشکل خارج از کنترل تشدید میکند.
بر اساس این مطالعه ،رودخانههای اروند(منتهی به
خلیج فارس و مکران) ،سند و یانگ تسه (منتهی به

دریای چین شرقی) 73 ،درصد از کل تخلیه پالستیک را
تشکیل میدهند .هم چنین محققان تعداد موارد جدید
کروناویروس را با مقدار زبالههای پالستیکی مرتبط با
 19-COVIDکه به رودخانهها در قارهها نیز وارد میشوند
مقایسه کردند که بر اساس این مقایسه,آسیا با  46.3درصد
ضایعات پالستیکی مرتبط با بیماری همهگیر جهانی،
باالترین میزان زباله تولید شده را داشته و این در حالی
است که این قاره در مجموع  31.2درصد از موارد جهانی
کووید 19-را ثبت کرده است.
به گفته نویسندگان این مقاله ،این نشان دهنده ضعف
مدیریت پسماندهای پزشکی در بسیاری از کشورهای در
حال توسعه ،از جمله هند و چین ،در مقایسه با کشورهای
صنعتی در آمریکای شمالی و اروپا با تعداد زیادی موارد
عفونت است .بر اساس این مطالعه ،اکثر ضایعات
پالستیکی اقیانوسها احتما ًال در عرض سه تا چهار سال
در سواحل و کف ،تهنشین میشوند و بخش کمتری وارد
اقیانوسها میشود ،جایی که در نهایت در مراکز حوضههای
اقیانوسی یا «چرخهای» نیمه گرمسیری ،که سیستمهای
وسیعی از جریانهای دوار در هر یک از پنج اقیانوس اصلی
هستند ،به دام میافتند.
نویسندگان از مدیریت بهتر پسماندهای پزشکی در
کانونهای زلزله ،بهویژه در کشورهای در حال توسعه ،برای
مبارزه با هجوم زبالههای پالستیکی به اقیانوسها حمایت
میکنند .آنها همچنین خواستار شناخته شدن بیشتر اثرات
زیست محیطی تجهیزات محافظتی شخصی و سایر اقالم
پالستیکی و همچنین توسعه سایر مواد سازگار با محیط
زیستهستند.

مسائل و آسیب ها

شکست در درمان  ۸۰درصد بود؛

معتادان مراکزجامع اعتیاد به  ۴۰درصد رسید
«ماندگاری دردرمان»
ِ
درحالیکه حدود یکسال از راهاندازی مراکز جامع درمان و
بازتوانی اعتیاد در سطح کشور توسط سازمان بهزیستی
میگذرد ،رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد
سازمان بهزیستی کشور میگوید که در این مدت از میان
 ۵۰۰۰نفری که در مراکز پذیرش شدهاند ۲۰۰۰ ،نفر در درمان
باقی ماندهاند لذا میتوان گفت حدود  ۴۰درصد ماندگاری
در درمان وجود دارد.
فاطمه رضوان مدنی در گفتوگویی ،با اشاره به اینکه یک
سال از راهاندازی مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد در
کشور میگذرد ،اظهار کرد :معتادان برای درمان اعتیاد خود
در این مراکز به مدت چهار ماه و براساس برنامه مراکز بهبود
میان مدت و اجتماع درمان مدار سمزدایی شده و تحت
درمانهای جسمی ،روانی و اجتماعی قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه تیم درمانی مراکز جامع درمان و بازتوانی
اعتیاد متشکل از پزشک ،روانپزشک ،روانشناس و مددکار
است ،درخصوص مدت زمان اقامت معتادان در این مراکز
افزود :مدت زمان نگهداری این افراد به طور شبانهروزی به
مدت چهار ماه است و عالوه بر این ،به مدت هشت ماه

( ۵۲جلسه) کالس حرفهآموزی برای آنها برگزار میشود که
در مجموع درمان آنها حدود یک سال است.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان
بهزیستی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر  ۳۳مرکز
جامع درمان و بازتوانی اعتیاد در سطح کشور فعالیت
میکنند ،اظهار کرد :در این میان تنها استان ایالم به دلیل
نبود فضا فاقد این مرکز است و همچنین در هر یک از
استانهای البرز ،تهران و اردبیل نیز دو مرکز وجود دارد.
وی در ادامه درخصوص اثربخشی مراکز جامع درمان اعتیاد
بر درمان معتادان نیز گفت :از میان  ۵۰۰۰نفری که در این
مراکز پذیرش شدهاند ۲۰۰۰ ،نفر در درمان باقی ماندهاند و
میتوان گفت حدود  ۴۰درصد ماندگاری در درمان وجود
دارد.
رضوان مدنی تصریح کرد :در گذشته شکست در درمان
اعتیاد بالغ بر  ۸۰درصد بود ،اما اگر این افراد به درستی در
مراکز نگهداری شوند و درمان آنها ماندگار باشد ،ماندگاری
در درمان آنها حدود  ۴۰درصد است .چون در این مدل سعی
شده به تمام عوامل موثر بر اعتیاد معتادان توجه شود

لذا عالوه بر برنامههای مددکاری ،بازگشت به خانواده ،به
اسکان و به مشکل اشتغال معتادان بهبودیافته هم توجه
شده و به آنها وام خوداشتغالی یا کارفرمایی تعلق میگیرد.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان
بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که آیا سازمان
بهزیستی برنامهای برای گسترش تعداد این مراکز در نظر
دارد؟ ،توضیح داد :در حال حاضر برای توسعه مراکز توسعه
کیفی مدنظر است و بازنگری پروتکل و نتیجه اثربخشی
درمان را بررسی میکنیم؛ اما به طور قطع به مراکزی که
شرایط کامل را داشته باشند برای گسترش و ارتقاء آنها
مجوزمیدهیم.

کرونا در ایران

تعداد بهبودیافتگانکرونا به  ۵میلیون  ۶۴۳هزارو  ۳۸۱تن رسید
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،طی شبانه روز گذشته
۷هزار و  ۹۴۸بیمار کووید  ۱۹-در کشور شناسایی شدند
و متاسفانه  ۱۳۵بیمار نیز جان خود را از دست دادند.
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشت ،در شبانه روز گذشته و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ۷ ،هزار و  ۹۴۸بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۴۳۰نفر

از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و  ۱۲هزار
و  ۴۰۸نفر رسید .متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته،
 ۱۳۵بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۱۲۷هزار و  ۶۸۶نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۵میلیون  ۶۴۳هزار و  ۳۸۱نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

سه هزار و  ۶۱۶نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش
های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار
دارند .تا کنون  ۳۶میلیون و  ۶۱۱هزار و  ۳۹۸آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است .در حال
حاضر  ۳۳شهر کشور در وضعیت قرمز ۹۵ ،شهر در
وضعیت نارنجی ۲۲۰ ،شهر در وضعیت زرد و  ۱۰۰شهر در
وضعیت آبی قرار دارند.

«رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور» اقدامات مورد انتظار ادارات کل
امور مالیاتی سراسر کشور را تشریح کرد
دکتر داود منظور  -رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور -اعالم کرد که ارتقاء تفکر و فرهنگ
مودی مداری با رویکرد افزایش رضایت و تمکین مودیان و صیانت همزمان از حقوق دولت
و مودیان مالیاتی ،اقدامات مورد انتظار از ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور است.
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خاطره بازی

قصه شهید مدافع حرمی که جهادی بود؛

رضا شاعری
نویسنده

وقیت شنیدم «احمد» شهید شده خندیدم

باذناهلل...
شهید احمد اعطایی از مدافعان حرم حضرت زینب(س)
است که پس از مجاهدت و ایثارگری در راه اسالم توسط
تروریستهای تکفیری به شرف شهادت نائل آمد .یکی
از جوانان مسجد حضرت امام حسن عسگری(ع) که
مدتی با شهید اعطایی در تعمیرات و برق کاری این
مسجد همکاری داشته خاطرات خود را اینگونه روایت
میکند:
برق کاری در مسجد امام حسن عسگری(ع)
تابستان سالی در صدد این بودم که حرفه برق کاری
را یاد بگیرم ،اولویت کاری مسجد با بنایی بود .رفتم
مسجد حاج احمد را دیدم که وسط شبستان مسجد
ایستاده است و به چگونگی نقشه کشی و برق کاری
فکر میکند .گفتم میخواهم برق کاری یاد بگیرم و
ضمنا در این مدت به شما کمک کنم .استقبال کرد و
گفت :اینطوری کار زودتر تمام میشود .شهید اعطایی
آدم شوخ طبع و مهربانی بود کال همکاری با او لذت
بخش بود .البته گاهی هم در بین کار عصبانی می شد.
پنج شنبه و جمعه از صبح مشغول میشدیم و روزهای
دیگر هم ساعت  2که شهید اعطایی از اداره می آمد به
مسجد می رفتیم.

وسایلت را جمع کن و برو
در خانه مشکلی برایم پیش آمده بود با ناراحتی رفتم سرکار،
حاج احمد بالفاصله گفت :چی شده چرا ناراحتی؟ من هم
گفتم با مادرم حرفم شده .جزئیات ماجرا را توضیح دادم.
خیلی از دستم عصبانی شد و گفت وسایلت را جمع کن و
برو کسی که با مادرش دعوا کرده کار خیرش در مسجد هم
قبول نیست .بعد هم گفت من هر چه دارم به برکت دعای
مادرم است .واقعا هم همین طور بود خیلی به مادرش ارادت
داشت و با احترام خاصی با او برخورد میکرد .میگفت« :برای
جذب در سپاه در روند کار اداری ام به مشکل برخوردم و کال
ناامید شدم .اگر مادرم دعا نمی کرد پاسدار نمی شدم» .به من
سفارش کرد اگر میخواهی در دنیا و آخرت عاقبت به خیر
شوی حتما باید دم مادرت را ببینی.
ناهار را با خانواده میخورد
معموال ناهار را از بیرون برایمان سفارش می دادند .اما احمد
آقا برای ناهار به خانه می رفت .کال به همسر و فرزندانش
خیلی اهمیت می داد .دو تا پسر به نام های محمدعلی و
محمدحسین داشت .خیلی به محمدعلی عالقهمند بود می
گفت از اینکه به او غذا می دهم و لبخندش را می بینم خیلی
لذت می برم .حتی وقتی غذای بیرون می خورد برای خانواده
اش همان را می خرید .میگفت در روایات این مسئله اخالقی

تاکید شده است .در این مدتی که پیش او کار کردم مونتاژ
مهتابی ،نقشه کشی و تمیزکاری را از او یاد گرفتم .خیلی با
دقت کار می کرد و معتقد بود چون برای مسجد کار می کند
باید زحمت بیشتری بکشد .با وجود اینکه پول نمی گرفت با
جان و دل کار می کرد.
صلوات خاصه حضرت زهرا(س) در قنوت
ارادت عجیبی به حضرت فاطمه(س) داشت همیشه در قنوت
صلوات خاصه حضرت زهرا(س) را می خواند وقتی شهید اکثر
رفقایش که با او هم سن و سال تر بودند میگفتند خیلی
دست به خیر بود .کال اگر کسی نیاز مالی داشت دریغ نمی کرد
حتی گاهی پیش می آمد که قرض می کرد و به دوستانش و
کسانی که نیازمند بودند کمک می کرد حتی گاهی آن را می
بخشید .وقت رفتن به بچههای مسجد گفته بود یکی جایی در
بین تصویر شهدای مسجد برایم خالی کنید.
آخرین بار
آخرین باری که حاج احمد را دیدم کار مسجد کمی ناقص بود
اما او باید می رفت ،می خواست لحظات آخر کنار خانواده اش
باشد .در آن روز کلی کار کرده بودیم و حسابی خسته شدیم؛
وقتی داشت می رفت رو کرد گفت :من می روم یکی دو ماه
کنار خانواده ام باشم .دوباره میآیم بقیه کارها را انجام بدهیم.

در این مدتی که این جا کار می کردم بچه ها خیلی در خانه
تنها بودند می خواهم کمی به خانواده ام برسم .اما سه یا چهار
روز بعد بچه ها گفتند به سوریه رفته است.
خبر شهادت
نشسته بودم پای کامپیوتر که برایم پیامی آمد؛ اولش اهمیت
ندادم و گفتم چیز مهمی نیست ،تبلیغاتی است .ولی بعدش
گفتم شاید یک نفر کار مهمی داشته باشد .پیام را که باز
کردم این متن را دیدم« :پاسدار رشید اسالم و مداح اهل بیت
مدافع حرم حضرت زینب(س) برادر بسیجی احمد اعطایی در
سوریه به شهادت رسید اخبار برنامه ها متعاقبا اطالع رسانی
میشود».
اول تعجب کردم ،بعد خندیدم ،بغض کردم و آماده شدم
که به مسجد بروم .وقتی وارد مسجد شدم و عکس اش
را روی در و دیوار مسجد دیدم بغضم ترکید ،نمی دانستم
چه بگویم .پاهایم سست شده بود و نشسته بودم رو پله
های جلوی در مسجد و زار زار اشک می ریختم .نفهمیدم
چطور وارد زندگی ام شد ،اما بعد از رفتن او خوب فهمیدم
چه نقش بزرگی در زندگی من داشته است .خوب فهمیدم
که همیشه نباید حرف زد ،یک جاهایی هم باید عمل کرد.
االن با گذشت روزها هنوز هم نتوانستم جای خالی اش را
با چیزی عوض کنم.

اقتصاد
معاون اول رییس جمهور در جلسه جلسه ستاد تنظیم بازار از
نوسان قیمت ها به عنوان یکی از اصلیترین دغدغه های امروز
مردم و مسئولین کشور یاد کرد و گفت :باید با برنامه ریزی
دقیق و اتخاذ تصمیمات و تدابیر الزم ،نسبت به ساماندهی
این وضعیت اقدام شود .محمد مخبر با اشاره به گزارش های
دستگاه های ذیربط و بازدیدهای مستمر از فروشگاه ها و رصد
قیمت کاالهای اساسی ،اظهار داشت :اگرچه کاالهای اساسی
به وفور در فروشگاه ها موجود است اما اختالف قیمت ها
مردم را آزار می دهد که باید با تشدید نظارت ها ،با متخلفین
برخورد شود.
در این جلسه مقرر شد جهت جلوگیری از قیمت گذاری سلیقه
ای برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون
درخصوص متخلفین ،وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف  ۲۴ساعت فهرستی از
مهمترین کاالهای ضروری و اقالم پرمصرف خانوار را احصاء
و قیمت گذاری کرده و در اختیار مردم و بازرسین قرار دهند
تا افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان
تعزیرات حکومتی معرفی شوند.
در این جلسه که وزرای کشور ،جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن
و تجارت ،دادگستری ،راه و شهرسازی ،ارتباطات و فناوری
اطالعات ،رییس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان

در جلسه «ستاد تنظیم بازار» به ریاست معاون اول رئیس جمهور اعالم شد:

قیمت رسمی  ۲۰کاالی اساسی اعالم می شود
بسیج مستضعفین نیز حضور داشتند ،گزارشی از اقدامات
صورت گرفته برای عرضه فراوان مرغ منجمد و تخم مرغ با
قیمت مصوب ارائه شد .در این نشست همچنین تفاهمنامه
ای برای استفاده از ظرفیت های مردمی برای همکاری با وزارت
صمت ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت دادگستری و سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نیز تعزیرات
حکومتی به امضاء رسید تا فرایند تشدید نظارت و بازرسی ها
و برخورد با گرانفروشی در بازار هرچه سریعتر آغاز شود.
مطابق این توافق ،سازمان بسیج مستضعفین ،مسئول
فعال سازی ظرفیت های مردمی برای مقابله با گرانفروشی
و تخلفات احتمالی شد تا با نظارت مردمی بر چرخه تولید
و توزیع  ،گزارش گری و نظارت بر بازار به نحو مطلوب انجام
پذیرد .ضرورت تشکیل ستادهای استانی تنظیم بازار و ابالغ
وزیر کشور به استانداران سراسر کشور از دیگر مصوبات این
جلسه بود.
معاون اول رییس جمهور در این جلسه از نوسان قیمت
ها به عنوان یکی از اصلیترین دغدغه های امروز مردم و

مسئولین کشور یاد کرد و گفت :باید با برنامه ریزی دقیق
و اتخاذ تصمیمات و تدابیر الزم ،نسبت به ساماندهی این
وضعیت اقدام شود.
دکتر محمد مخبر با اشاره به گزارش های دستگاه های ذیربط
و بازدیدهای مستمر از فروشگاه ها و رصد قیمت کاالهای
اساسی ،اظهار داشت :اگرچه کاالهای اساسی به وفور در
فروشگاه ها موجود است اما اختالف قیمت ها مردم را آزار
می دهد که باید با تشدید نظارت ها ،با متخلفین برخورد شود.
در این جلسه مقرر شد جهت جلوگیری از قیمت گذاری سلیقه
ای برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون
درخصوص متخلفین ،وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف  ۲۴ساعت فهرستی از
مهمترین کاالهای ضروری و اقالم پرمصرف خانوار را احصاء
و قیمت گذاری کرده و در اختیار مردم و بازرسین قرار دهند
تا افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان
تعزیرات حکومتی معرفی شوند.
در این جلسه که وزرای کشور ،جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن

و تجارت ،دادگستری ،راه و شهرسازی ،ارتباطات و فناوری
اطالعات ،رییس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان
بسیج مستضعفین نیز حضور داشتند ،گزارشی از اقدامات
صورت گرفته برای عرضه فراوان مرغ منجمد و تخم مرغ با
قیمت مصوب ارائه شد .در این نشست همچنین تفاهمنامه
ای برای استفاده از ظرفیت های مردمی برای همکاری با وزارت
صمت ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت دادگستری و سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نیز تعزیرات
حکومتی به امضاء رسید تا فرایند تشدید نظارت و بازرسی ها
و برخورد با گرانفروشی در بازار هرچه سریعتر آغاز شود.
مطابق این توافق ،سازمان بسیج مستضعفین ،مسئول
فعال سازی ظرفیت های مردمی برای مقابله با گرانفروشی
و تخلفات احتمالی شد تا با نظارت مردمی بر چرخه تولید
و توزیع  ،گزارش گری و نظارت بر بازار به نحو مطلوب انجام
پذیرد .ضرورت تشکیل ستادهای استانی تنظیم بازار و ابالغ
وزیر کشور به استانداران سراسر کشور از دیگر مصوبات این
جلسه بود.
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تاثیر یک ساعت ورزش روزانه بر عملکرد مغز!
جالب است بدانید افرادی که به طور منظم ورزش میکنند ،کمتر از دیگران به بیماریهای
روانی مبتال میشوند .همچنین ورزش میتواند بیماریهایی را که به مغز انسان مربوط
میشوند کاهش دهد ،حتما دقت داشته باشید که ورزش زیر  ۴۰دقیقه هیچ سیگنالی
به مغز برای ترشح دوپامین ارسال نمیکند ،پس حتما تایم ورزش شما باید بیشتر از ۴۰
دقیقه برای رسیدن به اهداف مذکور میباشد.

لرستان

«نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس»
مطرح کرد:

دولت باید در هر شهرستان
لرستان یک پروژه کالن
استارت بزند

نماینده مردم سلسله و
دلفان در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه رئیس
جمهور از نزدیک محرومیت
و مظلومیت استان ما را
ببیند خوب است ،گفت:
فرشید گلهداری
این را باید بگوییم که
نویسنده و خبرنگار
دغدغه و اولویت اصلی
مردم مشکالت معیشتی،
اقتصادی و اشتغال جوانان است.
دکتر یحیی ابراهیمی در گفتوگویی اظهار کرد :رئیس
جمهوری که چند ماه از ریاستش میگذرد خیلی خوب
است که به صورت میدانی در مکانهای مختلف حضور
داشته باشد .اینکه رئیس جمهور از نزدیک محرومیت و
مظلومیت استان ما را ببیند خوب است ،اولویت اصلی مردم
مشکالت معیشیتی ،اقتصادی و اشتغال جوانان است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه خواسته کلی که میتوان از
رئیس جمهور داشت بحث سرمایهگذاری در استان است،
عنوان کرد :تأسیس و راهاندازی چند کارگاه در لرستان راه به
جایی نمیبرد ،خود دولت باید در هر شهرستان یک پروژه
کالن استارت بزند.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسالمی با
اشاره به اینکه بحث تخصیص آب را باید جدی گرفت ،چون
زیرساخت توسعه استان کشاورزی است و اساس کشاورزی
نیز بحث آب است ،بیان کرد :تخصیص واقعی که لرستان به
ان نیاز دارد با تشکیل شورای آب در استان با حضور رئیس
جمهور یک بار برای همیشه مصوب شود و در دستور کار نیز
بحث سدسازی خیلی مهم است.
وی ادامه داد :در نورآباد  ۱۳۶هکتار زمین زراعی داریم
که تنها  ۱۳هزار هکتار آن آبی است ،درحالی که در نقاط
مختلف چشمهها و سرابهای جاری را داریم که این یک
ظلم در حق استان است .بهعنوان نماینده مردم میگویم
بحث سدسازی و تخصیص آب اولویتی است که باید در
سفر رئیس جمهور به استان مطرح شود.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :مشکالت زیاد است اگر بخواهیم همه چیز را
یک روزه به رئیسجمهور بگوییم عملی نیست ،اگر در هر
شهرستانی یک پروژه کالن توسط وزارت صمت و بانکها
سرمایهگذاری شود خیلی خوب است.
وی عنوان کرد :اولویت دیگر ما این است که شهرستانها
دلفان و الیگودرز بیشترین جادههای خاکی را دارند و هنوز
مردم چیزی که چهل سال پیش باید میداشتند را طلب
میکنند.
ابراهیمی بیان کرد :در الشتر حدود  ۳۵۰سرچشمه سراب
دارد ولی ما برای آب شرب مردم با تانکر آبرسانی کردیم،
یک فکر اساسی برای استانها باید انجام شود با سالی ۱۰
تا  ۲۰کیلومتر کار عملیاتی نمیشود بلکه باید به صورت
جهادی کار انجام شود.

استان ها

خوزستان

«معاون وزیر نیرو» خبر داد:

 ۳۵هزارمگاواتبهظرفیتنریواگهیکشوراضافهمیشود

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه وزارت
نیرو نگاه ویژهای به استان خوزستان دارد ،گفت :طبق
برنامه ارائه شده از سوی وزیر نیرو قرار است  ۳۵هزار
مگاوات در مدت چهار سال به ظرفیت نیروگاهی کشور
اضافه شود که خوزستان سهم خوبی از آن خواهد داشت.
همایون حائری در نشست بررسی مشکالت برق
شهرستانهای شوش وکرخه در فرمانداری شوش
اظهارداشت :با تامین زمین مورد نیاز ،عملیات اجرایی یک
نیروگاه  ۴۲و نیم مگاواتی در شهرستان شوش آغاز خواهد
شد که امیدواریم تا سال آینده این نیروگاه وارد مدار شود.
وی با تاکید بر لزوم تامین زمین مورد نیاز این طرح افزود:
این نیروگاه باید در مجاورت برق منطقهای در شهرستان
شوش احداث شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین احداث
پست  ۴۰۰کیلوولت در شهرستان شوش را ضروری دانست

بزرگ صنعتی منطقه شده است.
محمد کعب عمیر افزود :تاکنون هیچگونه نیروگاه سیکل
ترکیبی و سی اچ پی در شهرستان شوش احداث نشده در
حالیکه در سالهای گذشته در سایر نقاط کشور نسبت به
احداث اینگونه نیروگاهها اقدام شده است.
وی ادامه داد :صنعت برق صنعتی زیربنایی است و اگر
بخواهیم توسعهای در منطقه ایجاد شود باید زیرساخت
اساسی آن یعنی برق را فراهم کنیم.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسالمی
سفر معاون وزیر نیرو به شهرستان شوش را گامی مهم در
راستای بررسی و رفع مشکالت برق این شهرستان و منطقه
شمال خوزستان عنوان کرد و گفت :با اجرای طرحهای
مصوب پیش بینی میشود شاهد تحولی بزرگ در بخش
برق و شبکه توزیع آن در شهرستانهای شوش و کرخه
باشیم.
فرماندار شوش نیز در این نشست با اشاره به مشکالت
شبکه توزیع برق این شهرستان نظیر فرسودگی اظهارداشت:
تبعات منفی این مشکالت در تابستان باعث افت ولتاژ و
نارضایتی شهروندان میشود.
عدنان غزی افزود :یکی از نیازهای مهم و ضروری
شهرستان شوش ،توسعه و نوسازی شبکه توزیع برق است
که انتظار میرود مراحل احداث و راه اندازی پست ۴۰۰
کیلوولت و تعویض پایهها و نصب کابلهای خود نگهدار
در سطح شهرستان در دستورکار قرار گیرد تا شهروندان در
آینده با مشکل مواجه نشوند .معاون وزیر نیرو در امور
برق و انرژِی روز چهارشنبه به منظور بررسی مشکالت برق
شهرستانهای شوش و کرخه به این شهرستانها سفر کرد.

و گفت :احداث این پست بیش از پیش برای این منطقه
ضروری است که احداث آن به برق منطقهای ابالغ خواهد
شد.
وی افزود :احداث پست  ۴۰۰کیلوولت در شهرستان شوش
کیفیت برق در شمال خوزستان را تحت تاثیر قرار خواهد
داد ،ضمن اینکه این پست رینگ برق شمال خوزستان را
تکمیل میکند.
حائری همچنین از احداث ترانس دوم پست آهودشت
خبر داد و اظهارداشت :برای احداث این پست نیاز به
ی الزم در این
تقویت خط  ۱۳۲کیلولت است که پیگیر 
زمینه انجام خواهد شد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین از احداث
کابل خودنگهدار در سطح شهر شوش و جمع آوری شبکه
پنج سیمی هوایی از سطح این شهر خبر داد و گفت :از
آنجا که شهر شوش به عنوان مهد تمدن شناخته میشود
لذا زیباسازی منظر شهری آن ضروری است.
وی با بیان اینکه شبکه سیمی هوایی شوش از سطح این
شهر جمع آوری و کابل خودنگهدار جایگزین آن میشود،
افزود :پیش بینی میشود ظرف مدت هشت ماه به منظور
زیباتر شدن سیمای شهر شوش این کار انجام شود .با این
اقدامات شاهد تحول بزرگی در شبکه برق و تولید انژی برق
در شهرستان شوش خواهیم بود.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسالمی
نیز در این نشست با تاکید بر لزوم توسعه زیرساختهای
نیروگاهی و برق در این شهرستانها گفت :شهرستانهای
شوش و کرخه از داشتن نیروگاه محروم هستند که همین
امر موجب بروز مشکالتی در بخش برق به ویژه واحدهای

هرمزگان

انعقاد قرارداد ساخت  ۲فروند شناور ۳۸هزارتنی در ایزوایکو؛

سرمایهگذاری۲۵۰میلیونیورویی درصنعت دریایی ایران
محسن صالحینیا پس از بازدید از بخشهای مختلف
مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در
گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت :استفاده از بخش تعمیرات
مجتمع در  2و  3سال اخیر با توجه به شرایط ایجادشده با
شتاب و شرایط بهتری در حال انجام است ،اگرچه همچنان
برای تکمیل و توسعه کارگاههای جانبی و تکمیل تجهیزات
نیاز به سرمایهگذاری بیشتر احساس میشود.
وی افزود :شرکت پرشیا هرمز از شرکت زیرمجموعه ایزوایکو
با توجه به قراردادهایی که با شرکت کشتیرانی جمهوری
اسالمی دارد ،بهطور نسبی از ظرفیتهای خود بهخوبی
بهرهبرداری میکند که با همافزایی بیشتر میتواند در حوزه
ساخت شناورهای کوچک و یا تعمیرات آن بهرهبرداری
بیشتری صورت گیرد.
رئیس هیئت عامل ایدرو در ادامه خاطرنشان کرد :در حوزه
ساخت چند سالی است که از ظرفیت مجتمع استفاده

مناسبی بهعمل نمیآید ،برای همین خاطر مذاکراتی درحال
انجام است که شرکتهای کشتیرانی سفارشهایی را در
حوزه ساخت ارائه بدهند و بهاحتمال زیاد در آینده نزدیک
شاهد انعقاد قرارداد ساخت  2فروند شناور 38هزارتنی
خواهیم بود.
معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به اینکه ایدرو بازوی
وزارت صمت در حوزه سرمایهگذاری صنعتی در کشور
محسوب میشود ،خاطرنشان کرد :در تالش هستیم با
همکاری دیگر ارگانهای دریایی کشور تأمین منابع مالی
مورد نیاز تکمیل طرحهای توسعهای مجتمع کشتیسازی و
صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) را به پایان برسانیم.
س دبیرخانه شورایعالی صنایع
سیامک سیدمرندی رئی 
دریایی هم در این برنامه با اشاره به حمایت همه ارگانهای
دریایی کشور از حوزه ساخت داخل صنایع دریایی گفت :در
زمان حاضر سفارش ساخت  68فروند شناور به سازندگان

داخلی در دست اجراست که این میزان سفارش بهمعنای
سرمایهگذاری  250میلیون یورویی در صنعت دریایی کشور
است.
مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)
بزرگترین مجتمع صنایع دریایی کشور و یکی از شرکتهای
فعالزیرمجموعههایایدرودر37کیلومتریغرببندرعباس
قرار دارد.

کرمان

«مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران» خبر داد:

تعهدات مرداد ماه بیمه سالمت هفته آینده واریزمیشود
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت :بیمه سالمت
در پرداختهای خود به روز است و هفته آینده تعهدات
مردادماه واریز میشود .محمدمهدی ناصحی در نشست
با روسای دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان با اشاره به
اینکه دانشگاهها در کنار بیمه سالمت بهعنوان یک خانواده
در مسیر خدمات درمانی به مردم هستند اظهار داشت :با
توجه به محدودیت منابعی که وجود دارد در کنار هم بودن
ما میتواند خدمات بهتری به مردم ارائه دهد.

وی با بیان اینکه بیمه سالمت در این دوره نسبت به
دورههای قبل عملکرد بهتری داشته است ،گفت :تعهدات
بیمه سالمت تا تیرماه پرداخت شده و هفته آینده تعهدات
مردادماه کل کشور واریز میشود .مدیرعامل سازمان بیمه
سالمت ایران با اشاره به اینکه پرداخت به مراکز دولتی و
خصوصی مرداد ماه نیز انجام شده است افزود :پرداختهای
مهرماه پزشکان خانواده نیز پرداخت شده و در بحث پزشک
خانواده روستایی و نسخه الکترونیک پرداختهای ما کام ًال

به روز است .وی با بیان اینکه بر لزوم اجرایی شدن پزشک
خانواده در کشور تاکید داریم ادامه داد :پروندهها و نسخه
الکترونیک نیز باید در کل کشور ساری و جاری شده و
سامانه نسخه الکترونیک باید یکپارچه شود.
ناصحی با اشاره به اینکه استان کرمان در زمینه
نسخهنویسی الکترونیک در کشور بسیار موفق عمل کرده
گفت 99 :درصد از نسخههای استان کرمان به صورت
الکترونیکی صادر شده است.

افزون بر  ٪۴۰ایرانیان پوکی استخوان دارند!
فریدون عزیزی رییس سیزدهمین همایش بین المللی غدد درون ریز و
متابولیسم گفت :بیش از  ٪۴۰ایرانیان پوکی استخوان دارند که در  ۱۰تا ٪۱۵
موارد منجر به شکستگی و بی حرکتی میشود ،این بیماری میتواند در هر
استخوانی از بدن ایجاد شود و شکستگی ناشی از آن ،دراستخوانهای ستون
مهرهها ،لگن و ران بیشتر دیده میشود.

فرهنگی

فرهنگ و ارشاد

«وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی» مطرح کرد:

آینینامه برگزاری کنرستهای موسییق تغیریی نکرده است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت که ،جز محدودیتهای
مربوط به کرونا ،شرایط کلی برگزاری کنسرتهای موسیقی
مانند گذشته و تغییری در آییننامهها رخ نداده است.
محمد مهدی اسماعیلی درباره حیات دوباره کنسرت
های موسیقی ،اظهار داشت :از ابتدای شروع به کار دولت
سیزدهم در پی این بودیم که با گسترش واکسیناسیون،
فضای فعالیت های اجتماعی را تسهیل کنیم .در حال
حاضر ،باالی  ۹۰میلیون تزریق در نوبت های اول و دوم
صورت گرفته است.
عضو کابینه دولت سیزدهم در پاسخ به این سوال که آیا
برای برگزاری کنسرت ها محدودیتی وجود دارد یا نه ،تاکید
کرد :برگزاری کنسرت ها طبق همان شیوه نامه های سابق
خواهد بود و هیچ تغییری در آیین نامه رخ نداده است.
محدودیتهای مربوط به کرونا تنها نکته ای است که در
این زمینه باید مد نظر قرار بگیرد.
وی ادامه داد :در پی این امتیاز ایجاد شده (واکسیناسیون
عمومی) ،بیشتر شهرها از حالت قرمز خارج شدند؛ عالوه بر
این ،ستاد ملی مقابله با کرونا در روزهای آینده سامانه ای
راه اندازی می کند و حضور در جلسات و اجتماعاتی مانند

کنسرت ها با رعایت پیش شرط هایی مانند تزریق واکسن
و رعایت فاصله گذاری های اجتماعی در این سامانه باید
اعالم شود.
وزیر فرهنگ درباره شروع روند ارسال درخواست های
برگزاری کنسرت های موسیقی ،گفت :نوبت
دهی در معاونت هنری وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی آغاز شده است .برای عادی
سازی همه فعالیت های فرهنگی و
هنری در شهرهایی که قرمز نیستند،
مصمم هستیم و اجتماعاتی مثل تئاتر
و کنسرت در شهرها برگزار می شود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد :بر اساس
برنامه زمانبندی که در حال انجام
است ،برگزاری کنسرت ها از
ابتدای آذرماه از سر گرفته
می شود تا این فعالیت ها
نشاط و انگیزه را در جامعه
هنری افزایش دهد.
روز سه شنبه  ۱۱آبان

ماه جلسه هم اندیشی به منظور از سرگیری اجراهای
صحنه ای موسیقی با حضور شرکتهای برگزارکننده و
نماینده سالنهای برگزاری اجراها به ریاست محمد
الهیاری فومنی ،سرپرست دفتر موسیقی برگزار شد .در
این جلسه که نوید دهنده اخبار خوشی برای
جامعه موسیقی کشور بود ،سرپرست
دفتر موسیقی به تالش های معاونت
هنری و وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در ماه اخیر برای آغاز اجرای
های موسیقی ،رونق اقتصاد هنر و
پیگیریهای وزارت ارشاد از ستاد ملی
کرونا اشاره کرد.

سینما و تئاتر

رقابت ۹۳کشوربرای «اسکاربینالمللی»
نودوسه کشور فیلمهای خود را برای شرکت در شاخه بهترین
فیلم بینالمللی نود و چهارمین دوره جوایز سینمایی اسکار
به آکادمی معرفی کردند .امسال نیز همانند سال گذشته
 ۹۳کشور فیلمهای برگزیده خود را برای شرکت در شاخه
بهترین فیلم بینالمللی (غیرانگلیسی زبان) جوایز سینمایی
اسکار معرفی کردند .آکادمی علوم و هنرهای سینمایی
اسکار پس از بررسی فیلمهای ارسالی از سوی کشورها،
فهرست فیلمهای واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم
بینالمللی را در ماه دسامبر منتشر خواهد کرد و ممکن است
برخی از فیلمهای به دلیل عدم احراز شرایط رقابت در این
شاخه ،از فهرست نهایی فیلمهای این شاخه حذف شوند.
طبق قوانین معمول آکادمی ،فیلمها برای حضور در شاخه
بهترین فیلم بینالمللی اسکار  ،۲۰۲۲باید در حد فاصل بین
اول ژانویه تا  ۳۱دسامبر  ۱۲( ۲۰۲۱دی  ۱۳۹۹تا  ۱۰دی )۱۴۰۰
در کشور مبدا حداقل هفت روز اکران سینمایی داشته

داشته باشند اما بر اساس قوانین نود و چهارمین دوره جوایز
سینمایی اسکار و برای تسهیل حضور آثار سینمایی در این
جوایز در شرایط کنونی (شیوع ویروس کرونا) ،فیلمها برای
معرفی رسمی برای حضور در شاخه بهترین فیلم بین المللی
الزاما نیاز به اکران در کشور مبدا ندارند و در صورتی که در
یکی از کشورها (غیر از آمریکا و کشورهای تحت قلمرو آن)
به مدت حداقل هفت روز پیایی اکران تجاری داشته باشند،
در صورت داشت دیگر شرایط ،واجد معرفی به عنوان نماینده
رسمی کشور معرفیکننده خواهند شد.
سینمای ایران امسال با فیلم «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی
یکی از بختهای اصلی کسب سومین جایزه اسکار فیلم
غیرانگلیسیزبان است و «بدترین آدم دنیا» ساخته «یوآخیم
تریه» (نروژ)« ،کوپه شماره  »۶ساخته «یوها کاسمانن»
(فنالند)« ،دست خدا» به کارگردانی «پائولو سورنتینو»
(ایتالیا)« ،تیتان» از «جولیا دوکورنو» (فرانسه) و «ماشین من

را بران» از «ریوسوکی هاماگوچی» (ژاپن) از دیگر شانسهای
اصلی این شاخه محسوب میشوند.
فهرست  ۱۵فیلم راهیافته به جمع نامزدهای اولیه شاخه
بهترین فیلم بینالمللی اسکار  ۲۰۲۲روز  ۲۱دسامبر ۲۰۲۱
( ۳۰آذر) اعالم میشود .نامزدهایی نهایی اسکار  ۲۰۲۲روز ۸
فوریه  ۱۹( ۲۰۲۲بهمن) معرفی میشوند و مراسم اسکار نیز
 ۲۷مارس  ۷( ۲۰۲۲فروردین) برگزار میشود.

جایزه جشنواره بارسلون برای «درختگردو» و «شنای پروانه»
جشنواره بینالمللی فیلمهای آسیایی بارسلون سه جایزه
بخش ویژه خود را به فیلمهای ایرانی اختصاص داد.
جشنواره بینالمللی فیلمهای آسیایی بارسلون از  ۲۷اکتبر تا
 ۷نوامبر  ۵( ۲۰۲۱تا  ۱۶آبان  )۱۴۰۰در اسپانیا برگزار شد و فیلم
«درخت گردو» به کارگردانی محمدحسین مهدیان موفق به
کسب جایزه بهترین فیلم و کارگردانی بخش ویژه این رویداد
سینمایی شد« .شنای پروانه» به کارگردانی محمد کارت دیگر
فیلم حاضر در این بخش نیز جایزه بهترین فیلمنامه را به
خود اختصاص داد.

«خط فرضی» (فرنوش صمدی)« ،یک روز نو» (نگین
کیانفر)« ،بندر بند» (منیژه حکمت)« ،فرزندان شب» (بهروز
نورانیپور)« ،گورکن» (کاظم مالیی)« ،دختر آبی» (کیوان
مجیدی)« ،سگها دیشب نخوابیدند» (رامین رسولی)،
«راند چهارم» (علیرضا امینی)« ،کشتارگاه» (عباس امینی)،
« ُمردهخور» (صادق صادق دقیقی)« ،مسیر معکوس»
(ابوالفضل جلیلی) و «سینما شهرقصه» (کیوان علیمحمدی
و علیاکبر حیدری) دیگر فیلمهای ایرانی حاضر در این
رویداد سینمایی بودند.

رقابت «زنگ تفریح» درجشنواره لنسینگ شرقی آمریکا
فیلم کوتاه «زنگ تفریح» ساخت ه نوید نیکخواهآزاد در پنجاه
و پنجمین حضور جهانی در بیست و چهارمین دوره جشنواره
بین المللی «لنسینگ شرقی» آمریکا رقابت میکند .جشنواره
فیلم لنسینگ شرقی ( )East Lansing Film Festivalباسابقه
ترین جشنواره فیلمهای غیرتجربی در ایالت میشیگان در
آمریکا نام گرفته است .بیست و چهارمین جشنواره فیلم
«لنسینگ شرقی» ( )East Lansing Film Festivalبیستم

آبان ( ۱۱نوامبر میالدی) رسما آغاز به کار می کند و تا ۲۳
آبان ( ۱۴نوامبر میالدی) ادامه خواهد یافت .فیلم کوتاه زنگ
تفریح با نام بینالمللی « »The Recessپنجاه و پنج حضور
جهانی را پشت سر گذاشته و هفت جایزه جهانی کسب کرده
است .این فیلم برگرفته از یک ماجرای واقعی است و قصه
یک دختر دبیرستانی را روایت میکند که میخواهد در طول
زنگ تفریح و با کمکِ سه دوست خود مخفیانه از مدرسه

خارج شود و برای تماشای مسابق ه فوتبال در چارچوب
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به ورزشگاه آزادی برود.
زنگ تفریح به نویسندگی ،تهیهکنندگی و کارگردانی نوید
نیکخواه آزاد ساخته شده و محصول شرکت پخش بینالمللی
«شمید فیلم» است .موژان کردی در نقش سحر ،ریحانه
نبییان در نقش طهورا ،نیلوفر شکوهینیا در نقش آیدا و
غزل خلیلی در نقش سارا بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
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گردشگری و میراث فرهنگی

چگونه مسافران را مدیریت
هوشمند میکنید؟
همزمان با اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا از اول
آذرماه ،افرادی که واکسن نزده باشند یا تست PCR
منفی نداشته باشند نمیتوانند با وسایل نقلیه عمومی
به مسافرت بروند و یا از مراکز اقامتی استفاده کنند.
با این وجود ،به نظر میرسد پروتکل مدیریت هوشمند
سفر در دوران کرونا ناقص است و جمعی از گردشگران
و مسافران از قلم افتادهاند ،همانطور که در  ۲۰ماه
گذشته فقط برای «سفر با وسایل نقلیه عمومی» پروتکل
تعیین شد و هر بار در پایان تعطیالت ،وزارت بهداشت،
«سفر» و «مسافران» را با وجود محدودیتها ،عامل
پراکندگی ویروس کرونا در کشور دانست ،اینبار نیز در
طرح مدیریت هوشمند ،چنین شده است و ساز و کار
مشخص و کارشناسیشدهای برای انواع سفر ،مخصوصا
سفر گروهی با آژانسهای مسافرتی تعیین نشده
است ،بهویژه آنکه در دوران کرونا سفرهای خانوادگی و
جادهای ،یکروزه و طبیعتگردی رواج بیشتری پیدا کرده
است ،درحالیکه شرایط این سفرها ،کنترل و نظارت بر
آنها را دشوارتر میکند.
از سوی دیگر ،به گفته آژانسداران ،در دوران کرونا با
تعطیلی بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی به دنبال
اجرای محدودیتهای کرونا ،فضا برای فعالیت گروههای
غیررسمی و بدون مجوز ،بازتر شده و تعداد آنها نیز
افزایش یافته که چگونگی نظارت بر این گروهها ،حتی با
وجود اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا که محدود به
تعیین مقرراتی برای فضاهای عمومیتر شده ،زیر سوال
است.
امیرپویان رفیعیشاد ـ رییس هیأت مدیره انجمن صنفی
دفاتر سفر هوایی ،گردشگری و زیارتی استان تهران
ت سفر و تردد برای
ـ درباره اینکه با توجه به محدودی 
افرادی که واکسن کرونا نزدهاند و یا تست  PCRمنفی
ندارند ،آیا دستورالعمل و مقرراتی برای تورهای گردشگری
و سفر با آژانس مسافرتی تدوین و ابالغ شده است به
ایسنا گفت :تا االن هیچ دستورالعملی در اینباره به
تشکلهای گردشگری و آژانسهای مسافرتی ابالغ نشده
است .هرچند این موضوع با توجه به قیمت تست PCR
که هزینهای را سر بار سفرهای داخلی خواهد کرد ،موضوع
حساسیتبرانگیزی است و باید درباره آن با مطالعه و
کارشناسی برخورد کرد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا پروتکل بهداشتی
برای واکسیناسیون راننده اتوبوس یا راهنمای تور و یا
سایر عوامل خدماتی سفر و چگونگی سفر گروهی در
شرایط حاضر تعیین شده است ،اظهار کرد :از آنجا که
شرکتهای هواپیمایی و ناوگان حمل و نقل عمومی به
سامانه وزارت بهداشت متصل هستند و پیش از صدور
بلیت ،مسافر را استعالم کرونا و واکسن میکنند ،از این
نظر پروتکل خود به خود در آژانس مسافرتی و گردشگری
رعایت میشود .به تازگی پروتکلی هم برای مراکز اقامتی
ابالغ شده است که امیدواریم اجرا شود ،اما درباره سایر
بخشهای خدمات سفر و تورهای گردشگری هنوز
پروتکلی به دست ما نرسیده است.
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باشگاهها باید از درآمدهای سازمان لیگ مطلع شوند؛
صورتهای مالی فدراسیون فوتبال در اختیار ما قرار نمی گیرد
مهرداد سراجی عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گفت :صورتهای مالی فدراسیون باید
به صورت شفاف ،حداقل در اختیار اعضای هیأت رئیسه قرار بگیرد ،بارها این موضوع را
مطرح کردم اما تا االن این اتفاق نیفتاده است.

مستطیل سبز

توپ و تور

در گزارش مطرح شد؛

در ششمین هفته رقابتهای لیگ برتر والیبال؛

اشاره  AFCبه شکستناپذیری
خانگی لبنان و بازگشت
صیادمنش به تیم ملی ایران
سایت  AFCدر آستانه دیدار تیم ملی لبنان مقابل شاگردان
اسکوچیچ ،به شکستناپذیری لبنانیها در خانه خود در
 ۱۲بازی اخیر اشاره کرد .سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا
( )AFCدرخصوص دیدار تیمهای ملی فوتبال لبنان و ایران،
در مرحله پایانی دور انتخابی جام جهانی  2022قطر نوشت:
صدرنشین گروه  Aنخستین امتیازات خود را با تساوی
مقابل کره جنوبی از دست داد .انتظار میرود مصطفی مطر
با وجود مصدومیت شانه بتواند بازی کند؛ هرچند حسن
معتوق کاپیتان لبنان به دلیل مصدومیت ،غایب این تیم
مقابل تیم دراگان اسکوچیچ خواهد بود.
لبنان در  12بازی گذشته خود در خاک خود ،شکستی
تجربه نکرده و با پنج امتیاز کمتر از ایران ،رتبه سوم جدول
گروه  Aرا به خود اختصاص داده است .دراگان اسکوچیچ
نیز که مهدی طارمی را به تیم ملی دعوت نکرد ،نمیتواند
از مرتضی پورعلی گنجی ،عارف غالمی و علی کریمی به
دلیل مصدومیت بهره ببرد.
آخرین تقابل دو تیم به نوامبر سال  2013بازمیگردد که
ایران در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا  ،2015با
نتیجه  4بر یک به برتری رسید .تقابل قبلی لبنان و ایران
هم به همان سال بازمیگردد که تیم کارلوس کیروش با
نتیجه  4بر صفر پیروز شد.
سایت  AFCهمچنین اللهیار صیادمنش را یکی از بازیکنانی
خواند که باید به عملکرد آنها در دو دیدار پیش رو توجه کرد
و درخصوص او نوشت :با دعوت نشدن مهدی طارمی به دو
دیدار ایران در دور انتخابی جام جهانی ،دریچهای برای یکی
از مهاجمان دیگر ایران باز شد تا جایگاه خود را در تیم ملی
صیادمنش  20ساله است .بازیکنی
مستحکم کند و آن هم
ِ
که در بسیاری از دیدارها ،دروازه رقبای زوریا لوهانسک را
گشود و به تیمش برای رسیدن به جایگاه سوم جدول لیگ
برتر اوکراین کمک کرد.
صیادمنش که دوران بازی خود را در استقالل آغاز کرد ،تنها
در دو مسابقه برای تیم ملی ایران به میدان رفته است.
با توجه به غیبت طارمی و صدرنشینی ایران در گروه A
مقدماتی جام جهانی ،اللهیار امیدوار است زمان بیشتری
برای بازی مقابل لبنان و سوریه به دست بیاورد.

غیبت ستاره تیم ملی و جدال در صیدا؛

گزارش فیفا درباره تقابل
ایران و لبنان

سایت فدراسیون جهانی فوتبال طی گزارشی ،به نکات قابل
توجه دیدار تیمهای ملی ایران و لبنان اشاره کرد .تیم ملی
فوتبال ایران از ساعت  15:30روز پنجشنبه ،در هفته پنجم دور
پایانی انتخابی جام جهانی  2022قطر و در ورزشگاه صیدا،
میهمان تیم ملی لبنان خواهد بود.
سایت فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در گزارشی که در آن
به دیدارهای روز پنجشنبه پرداخته بود ،به این مسابقه نیز
اشاره کرد و نوشت :صدرنشینان گروههای  Aو  Bیعنی ایران و
عربستان در خانه رقبای خود به میدان میروند .تیم ملی ایران
در شرایطی به لبنان سفر میکند که نکته قابل توجه این تیم،
غیبت ستاره ایران یعنی مهدی طارمی است.
تیم اسکوچیچ در این مسابقه مقابل تیم رده سوم گروه
 Aبه میدان میرود و تالش میکند صدرنشینی خود را
تداوم بخشد .تیم ملی ایران مراقب ُفرم آماده لبنان در
خانه خود خواهد بود که این روند ،برتری یک بر صفر
مقابل ایران در دور انتخابی جام جهانی  2014برزیل را
نیز شامل میشود.

ورزشی

قرمزپوشان ارومیه اسری توفان زرد
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامهنگار

سی و پنجمن دوره رقابتهای لیگ برتر والیبال مردان
ایران تحت عنوان جام سردار دلها ششمین هفته خود
را با  ۷بازی در شهرهای مختلف آغاز کرد .دو تیم فوالد
مبارکه سپاهان و شهرداری ارومیه(صدرنشین جدول)
که بدون باخت و با  ۱۴امتیاز تاپایان هفته پنجم،
برای کسب سه امتیاز حساس این بازی که به واقع
تعیین کننده تیم صدر جدولی بود ،برابر هم قرار گرفتند،
تقابلی که انتظار میرفت جدالی نفسگیر و جذاب باشد
که انتظاری عبث بود! بازیکنان پابه سن گذاشته تیم
شهرداری ارومیه ،با ارائه یک بازی ضعیف در گردباد
توفان زرد اسیر شدند و همه عالقهمندان دوآتشه این
تیم را نامید کردند.
این دیدار از ساعت  ۱۷روز چهارشنبه  ۱۹آبانماه از سالن
شش هزار نفری حماسه  ۲۵آبان ورزشگاه نقش جهان
اصفهان با قضاوت داوود نافعی و اسماعیل رزمی به مورد
اجرا در آمد و به خاطر حساسیت باالیی که این بازی
داشت مسئوالن سازمان لیگ از ویدئو چک استفاده
کردند تا دو تیم همامتیازی فوالد مبارکه سپاهان و
شهرداری ارومیه با خیال راحت به مصاف هم بروند.
دیداری که برای هر دو تیم با توجه به شرایط امتیازی در
جدول مسابقات جنبه ماندن در کورس قهرمانی داشت و
بسیار حائز اهمیت بود.
شاگردان محمدیراد در هفته گذشته در دیداری جذاب
با نتیجه  ۳بر یک شاگردان بهروز عطایی در تیم لبنیات
هراز آمل را شکست دادند و شهرداری ارومیه نیز در خانه
 ۳بر صفر بر تیم سایپا غلبه کرد تا هم امتیاز سپاهان
باشد ،منتها با توجه به احتساب ستهای برده و باخته
بعد از تیم سپاهان در رده دوم جدول قرار گرفت .به
نوعی میتوان گفت نتیجه این بازی حکم در اختیار
گرفتن صدر جدول را هم برای هر دو تیم دارا بود.
بههرحال محمدرضا تندروان سرمربی تیم شهرداری
ارومیه که فصل گذشته تیم سیرجان را قهرمان
سی و چهارمین دوره لیگ برتر کشور نموده بود ،با
علیرضا بهبودی پاسور و کاپیتان پا به سن گذاشته
اما باتجربه درکنار فرهاد سالافزون(پاسور) ،صابر
کاظمی ،احد رضایی و امیر جعفریزاد(پشت خط زن)،
رحمان داودی ،قاسم کارخانه ،جاويد اسماعیل زاده،
سعید آقاجانی و امیرحسین همتی(دریافتی قدرتی)،
عادل غالمی ،امیر رضا سرلک ،سعید مصطفی وند و
علیاصغر مجرد(دفاع وسط) ،عبدالرضا علیزاده و آرمان
صالحی(لیبرو ) را برای این مبارزه خارج از خانه با خود
به اصفهان آورده بود که در لیست نفرات کادر فنی،
بیژن فرجزاده سرپرست ،علی تاجالدینی و شاهین

مفیدی و امیر ملکزاده دستیاران آقای تندروان
سرمربی تیم ،سیامک افروزی پزشک ،توحید اصغری
بدنساز ،علی برگ شادی آنالیزور ،حسینی ماساژور و
رامین جوان به عنوان تدارکات قرار داشتند.
رحمان محمدیراد نیز طبق معمول از بازیکنان باتجربه
در کنار جوانان پر انگیزه به استقبال حریف آمده بود.
محمدیراد پرویز پزشکی کاپیتان باتجربه و پاسور
چیرهدست خود را به همراه ،امیر غفور(قطرپاسور) ،فرهاد
قائمی و مجتبی میرزاجانپور(دریافتی قدرتی) ،مسعود
غالمی و سامان فائزی(دفاع وسط) و سیامک مرندی
لیبرو را در ترکیب اولیه خود قرار داده بود.
سرمربی بادانش فوالد مبارکه سپاهان کیانوش حیدری،
فرزاد مالبهرامی ،متین تکاور ،مهدی بیاتی ،علیرضا
کرباسی ،امیر حسین یوسفی ،علی حاجی محمدیها،
علی داوری و رضا اصالنی را هم در اختیار داشت که در
مواقع ضروری از وجود این بازیکنان نیز استفاده میکرد.
در کادر فنی تیم فوالد مبارکه سپاهان نیز  ،عالوه بر
رحمان محمدیراد سرمربی ،حمید جعفرزاده ،داوود
مقبلی و مهرداد سلطانی مربی ،رضا ایرانزاد سرپرست،
علیرضا ربیعزاده فبیزیوتراپ ،پوریا ملکی ماساژور،
امیدرضا ساکت مدیرعامل رسانهای و علی صالحی
مسئول تدارکات بودند.
در دوران پُرانتطار مصدومیت علیرضا مباشری که از ناحیه
انگشت دست راست آسیب دیده بود ،آقای محمدیراد
چشم به توپگیری فرهاد قائمی و مجتبی میرزاجانپور
دوخته بود که الحق در کنار سیامک مرندی جواب مثبت
دادند و عالی توپگیری کردند .مضاف براینکه کارگروهی
تیم فوالد مبارکه سپاهان در این دیدار بی نظیر بود ،نه
تنها در گرفتن توپهای اول که در زدن سرویس ودفاع
روی تور وآبشار فوقالعاده عملکرد خوبی داشتند .با این
حساب طبیعی بود که در سه ست متوالی حریفی از
دیار چی چست را با آن همه کبکه و دبدبه با باختی دور
از انتظار بدرقه کنند ،آن هم با ست شماری ،ست اول
 ،۳۲/۲۵ست دوم  ،۱۹/۲۵ست سوم .۱۲/۲۵
به هر تقدیر در ست اول تیم پرمهره شهرداری ارومیه با
پاسور سرشار از تجربه خود به نام علیرضا بهبودی ،عادل
غالمی ،رحمان داودی ،قاسم کارخانه ،احد رضایی ،صابر
کاظمی و آرمان صالحی آغازگر بازی شد و در شرایطی که
سخت در تنگنای دفاعی میزبان قرار گرفته بودند نتیجه

را  ۲۲ /۲۵واگذار کردند!
ست دوم را هم شاگردان محمدیراد باانگیزهای بیشتر
آغاز کردند و ابتدا صابر کاظمی پشت خط زن این تیم را
با دفاعهای بینقص مجتبی میرزاجانپور ،سامان فائزی،
فرهاد قائمی ،مسعود غالمی و امیر غفور از کار انداختند
و با سرویس.های پرشی قدرتی خوبی توپگیری را برای
دریافت کننده ها دشوار کردند تا به طور کلی شیرازه تیم
صاحبان نام شهرداری ارومیه را بهم ریختند و تعویض
ها و تایم استراحت های آقای محمدرضا تندروان هم
جواب نداد و در نهایت کاری از پیش نبردند و نه تنها
ست دوم را  ۱۹/۲۵بازنده شدند که در ست سوم تسلیم
محض بودند و  ۱۲/۲۵بازنده شدند تا کارشناسان والیبال
مات و متحیر بمانند.
به واقع تیم شهرداری ارومیه از پیش بازنده نشان داد،
زیرا برخالف زرد پوشان سپاهان نه شادابی و طراوتی
در این تیم مشاهده شد و نه انگیزه برد! حتی در یک
ست! تالش آقای تندروان برای بازگرداندن تیم به بازی
هم بیفایده ماند تا برخالف پیشبینی و انتظار ی که
کارشناسان والیبال از این تیم داشتند بازنده سه برصفر
شدند تا آقای تندروان و مسئوالن بیشتر به جوانها
میدان دهند.
اما تیم فوالد مبارکه سپاهان ،به لطف توجه مقامات
کارخانه فوالد مبارکه ،هیئت مدیره و مدیرعامل فکور و
با درایت خود ،محمدرضا ساکت و دوراندیشی سرمربی
ش فکر و بادانشی همچون رحمان محمدیراد تیم
خو 
خوش ترکیبی را برای قهرمانی بسته اند که با شش
پیروزی متوالی و  ۱۷امتیاز همچنان روی نوار پیروزی
حرکت می کند و در صدر جدول مسابقات قهرمانی لیگ
برتر قرار دارد.
نتایج دیدارهای هفته ششم لیگ برتر به شرح زیر است:
هورسان رامسر  ۱ - ۳فوالد سیرجان ایرانیان
ست اول ( ۲۵بر  ،)۲۰ست دوم ( ۱۵برد ،)۲۵ست سوم
( ۲۵بر  ،)۱۹ست چهارم( ۲۵بر )۲۰
شهداب یزد  ۱ –۳پاس گرگان
ست اول( ۲۵بر ،)۲۳ست دوم( ۲۰بر  ،)۲۵ست سوم(۲۵
بر  ،)۱۹ست چهارم ( ۲۵بر )۲۱
شهرداری ورامین  ۱ –۳مس رفسنجان
ست اول( ۲۴بر  ،)۲۶ست دوم( ۲۵بر  ،)۲۰ست سوم (۲۸
بر  ،)۲۶ست چهارم( ۲۵بر )۱۸
راه یاب ملل مریوان  ۱ – ۳سایپا
ست اول( ۲۲بر  ،)۲۵ست دوم( ۲۵بر  ،)۲۲ست سوم(۲۵
بر  ،)۲۲ست چهارم( ۲۵بر )۲۳
شهرداری گنبد  ۱ -۳پیکان
ست اول(۲۵بر ،)۱۶ست دوم (۲۳بر ،)۲۵ست سوم
(۲۵بر ،)۲۱ست چهارم(۲۸بر)۲۶
لبنیات هراز آمل  - ۳صفر آذرباتری ارومیه
ست اول( ۲۵بر  ،)۱۷ست دوم ( ۲۵بر  ،)۲۲ست سوم(۲۵
بر )۱۹
فوالد مبارکه سپاهان  – ۲صفر شهرداری ارومیه
ت اول( ۲۵بر  ،)۲۲ستدوم( ۲۵بر  ،)۱۹ست سوم(۲۵
س
بر )۱۳

زنان بسکتبال ایران از صعود به نیمهنهایی بازماندند
تیم ملی زنان بسکتبال ایران در سومین دیدار خود از قهرمانی دسته دوم آسیا از ساعت  ۲۰و  ۳۰دقیقه
چهارشنبه شب ۱۹ ،آبان مقابل اندونزی قرار گرفت و با شکست  ۷۶بر  ۶۸از رسیدن به نیمه نهایی این
مسابقات بازماند .ایران جمعه ۲۱ ،آبان از ساعت  ۱۴و  ۳۰دقیقه برای جایگاههای پنجم و ششم آسیا باید
مقابل سوریه به میدان برود .این دو تیم یک بار دیگر در مرحله گروهی به مصاف هم رفته بودند که سوریه
 ۷۸بر ۷۱شکست پیروز شد .لبنان ،اندونزی ،اردن و قزاقستان تیمهای راهیافته به نیمه نهایی هستند.

ورزشی

از ِ
بحث تنها عبور کنیم و به صعود بیندیشیم؛

دبیر تحریریه

تیمملی فوتبال ایران از هفته پنجم رقابتهای مقدماتی
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر ،ساعاتی دیگر در لبنان به
مصاف تیم ملی این کشور خواهد رفت .در این مرحله
از رقابتها ،تیمملی ایران با  ۱۰امتیاز در صدر جدول
قرار گرفته است ،شاگردان دراگان اسکوچیچ در  ۴بازی
گذشته خود موفق به کسب  ۳پیروزی و یک تساوی
شدند و لبنانیها نیز از  ۴بازی ۵ ،امتیاز کسب کردهاند و
در جایگاه سوم گروه قرار گرفتهاند.
شوربختانه اینروزها حواشی اطراف تیمملی بیش از قبل
شده است ،داستان مقبولیت کادرفنی از نگاه بازیکنان و
عدم دعوت مهدی طارمی برای دو بازی لبنان و سوریه،
در اردوی تیمملی خبرساز شده ،تا پیش از این دو دیدار
مهم ،تیمملی فوتبال ایران در حواشی عجیبی قرار گیرد.
این  ۲تیم تا به حال  ۱۰بار در مسابقات مختلف رو در
روی یکدیگر قرار گرفتهاند که حاصل آن  ۸برد برای ایران،
یک تساوی و یک پیروزی برای لبنان بوده است .در
دیدارهای این  ۲تیم  ۲۹گل رد و بدل شده که  ۲۷گل
سهم ملیپوشان ایرانی بوده و لبنانیها فقط  ۲بار موفق
به باز کردن دروازه ایران شدهاند .تیمهای لبنان و ایران
قرار است برای ششمین بار در خاک لبنان به مصاف
یکدیگر بروند .در  ۵مسابقه قبلی  ۳برد برای ملیپوشان،
یک پیروزی برای لبنان و یک تساوی به دست آمده
است .بعد از بیروت حاال شهر صیدا برای اولین بار میزبان
بهترین تیم آسیا در رنکینگ فیفا خواهد بود .تیمملی
ایران به همراه تیم ملی عربستان ،تنها تیم های بدون
شکست آسیا در سال  2021هستند و ملی پوشان ایران
امیدوارند این رکورد خود را مقابل لبنان نیز حفظ کرده
و سه امتیاز دیگر را در خارج از خانه به دست بیاورند.
تیمهای ملی ایران و لبنان اولین دیدار خود را  ۲۳آبان

برای«ایـــران»

 ۱۳۷۵در بیروت برگزار کردند .دیداری دوستانه که با
تساوی بدون گل خاتمه یافت و پس از آن  ۵دیدار
پیاپی ایران موفق شد پیروز شود .در تمام این دیدارها
لبنان یک بار هم نتوانست دروازه ایران را باز کند و
تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدارهایی یک طرفه ،به
پیروزی رسید.

کسب کرد و پشت سر کرهجنوبی راهی این مرحله شدند
اما شروع چندان خوبی در دور دوم انتخابی جامجهانی
نداشتند و از چهار مسابقه قبلی پنج امتیاز کسب کرد.
این تیم سخت گل میخورد آنها در  ۴مسابقه فقط سه
گل دریافت کردند که بعد از ایران و کرهجنوبی بهترین
عملکرد دفاعی را در گروه  Aمسابقات داشتهاند و در ۴

به هر جهت تیمملی ایران در حالی در یازدهمین مصاف
خود در صیدا میهمان تیمملی لبنان خواهد بود که این
دیدار از حساسیت باالیی برخوردار خواهد بود ،چراکه
شاگردان دراگان اسکوچیچ در تیمملی برای کسب
سیزدهمین امتیاز خود و هموار کردن مسیر سفر به
قطر ،نیازمند کسب پیروزی در برابر لبنانیها خواهند بود.
گرچه حریف تیمملی نیز ،چندان دست و پا بسته نخواهد
بود .لبنانیها در دور اول انتخابی از  ۶مسابقه ده امتیاز

مسابقه قبلی موفق به ثبت دو کلین شیت نیز شدهاند.
البته که در فاز تهاجمی نقطه قوت این تیم ،ضربات
ایستگاهی و شروع مجددهاست که با برنامه از این
ضربات بهرهگیری میکنند.
در نهایت باید منتظر ماند و دید ،تقابل تیمملی فوتبال
ایران با لبنانیها چه خواهد شد ،به هر جهت امیدواریم
پایانی شیرین در انتظار شاگردان دراگان اسکوچیچ در
شهر صیدا باشد.

درحاشیه

لبنان تیم قابلاحترامی است؛

اسکوچیچ :طارمی فوقالعاده است اما باید به ارزشها احترام بگذاریم
دراگان اسکوچیچ ،سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ،در
نشست خبری پیش از دیدار تیمش با لبنان ،گفت :از
اهمیت بازی با خبر هستیم و میدانیم این بازی برای هر
دو تیم اهمیت زیادی دارد .کامال آماده و متمرکز هستیم
تا بهترین نتیجه را از بازی بگیریم .میدانیم بازی سختی

داریم و برای لبنان احترام کافی میگذاریم و میدانیم
سامان دهی خوبی دارند .آنها شرایط سختی را برای رقبا
رقم زدهاند .با این حال از کیفت خودمان آگاه هستیم
و میدانیم با حداکثر تالش میتوانیم بهترین نتیجه را
بگیریم .سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره عدم دعوت از

مهدی طارمی برای دیدار با لبنان و سوریه گفت :تیم ملی
ایران برای همه است و برای یک نفر ،یک بازیکن و یک
مربی خاص نیست .مهدی بازیکن فوق العادهای است و
به او نیاز داریم .در عین حال ارزشهایی هم وجود دارد که
باید به آن احترام بگذاریم.

قطعا دیدار دشواری داریم؛

جهانبخش :حضوردرصدرجدول باعث نمیشود بازی با لبنان را راحت بدانیم
علیرضا جهانبخش در نشست خبری پیش از دیدار ایران و
لبنان ،گفت :میدانیم این بازی اهمیت خاصی دارد و قطعا
بازی سخت خواهد بود .ما کامال به لبنان احترام میگذاریم
و میدانیم تیم فوق العاده خوبی دارند و در خانه عملکرد

بهتریبهنمایشمیگذارد.میدانیملبنانازموقعیتهایش
نهایت استفاده را میبرد و با تمام تمرکز و جدیت به این
بازی میرویم و تمام تالش را میکنیم که بهترین عملکرد را
داشته باشیم .هافبک تیم ملی ایران خاطرنشان کرد :حضور

در صدر جدول باعث نمیشود این بازی را راحت بدانیم.
به همین دلیل با تمام تالش و قوای خودمان به زمین
میرویم .من قبال با لبنان در این کشور بازی کردم و به
همین دلیل همه بازیکنان آماده بازی هستیم.

امیدوارم نتیجه خوبی برابر ایران بگیریم؛

هاشیک :جام جهانی رویای هرتیمی است
یوان هاشیک ،سرمربی لبنان قبل از بازی گفت :دیدار با
این یک بازی خاص است آن هم در شرایطی که برای
نخستینبارمیزبان هستیم .میدانیم که قلبهای همه
لبنانیها با این تیم است و برای خوشحالی آنها نهایت
تالش خود را به کار میگیریم .مراحل آمادگی را به خوبی
پشت سر گذاشتهایم و اردوهای خوبی داشتهایم .آماده

این بازی هستیم و امیدواریم که نتیجه رضایت بخشی
کسبکنیم.
هاشیک درباره غیبت حسن معتوق گفت :حسن بازیکن
موثری است .باید بازیکن جایگزین توانایی خود را نشان
دهد .امیدواریم که مصدومها هر چه سریعتر به تیم اضافه
شوند .بازی در خانه برگزار میشود و باید از این فرصت
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داستان جلد

محمدرضا ولی زاده

روزنامه

استفاده کرد.
وی در پایان گفت :حضور در جام جهانی رویای هر بازیکن
و تیمی است .من به بازیکنانم ایمان دارم و امیدوار
هستیم که این رویا را محقق سازیم .اگر ایمان داشته
باشید حتما روزی نتیجه آن را خواهید دید .این چیزی
است که به دنبال آن هستیم.

جام باشگاه های زنان آسیا؛

هند هم مغلوب درخشش دختران
فوتبالیست سیرجان شد
تیم فوتبال زنان شهرداری سیرجان موفق به کسب دومین
پیروزی در جام باشگاههای آسیا شد .تیم فوتبال شهرداری
سیرجان که نماینده ایران در جام باشگاههای زنان آسیا است،
از ساعت  ۱۷و  ۳۰دقیقه چهارشنبه ۱۹ ،آبان مقابل گوکوالم
هند به میدان رفت و با یک گل به پیروزی رسید .دختران
سیرجان در نیمه اول این دیدار موفق به گلزنی نشدند و دو تیم
با تساوی بدون گل به رختکن رفتند .در نیمه دوم این مسابقه
دروازهبان هند روی زهرا علیزاده که یکی از بازیکنان تاثیرگذار
سیرجان است ،خطا کرد .داور دروازهبان هند را اخراج کرد و
علیزاده نیز با آمبوالنس از ورزشگاه خارج شد .افسانه چترنور
برای زدن ضربه آزاد پشت توپ قرار گرفت و آن را در دقیقه
 ۶۸تبدیل به گل کرد که این نتیجه تا پایان حفظ شد .تیم
سیرجان در اولین دیدار خود در جام باشگاهها با حساب دو
بر یک بنیادکار ازبکستان را شکست داد و در سومین مسابقه
خود شنبه ۲۲ ،آبان به مصاف امان کالب اردن خواهد رفت.

مسابقات این مرحله در روزهای  ۶و  ۷آذر
برگزار می شود؛

قرعهکشی مرحله سوم جام
حذفی فوتبال برگزار شد

قرعه کشی مرحله سوم جام حذفی روز چهارشنبه با حضور
امیرحسین روشنک ،مسئول جام حذفی ،فریبرز مهرداد
شفیعی ،مسئول لیگ دو ،امیرحسین فراهانی مسئول لیگ
سه و بهنام محمودزاده از مسابقات پایه و به صورت وبینار
برگزار شد.
مسابقات مرحله سوم جام حذفی فوتبال به شرح زیر است:
شهرداری آستارا -الماس تازه آباد چاف
استقالل خوزستان  -خلیج فارس ماهشهر (محتشم تبریز)
ماشین سازی تبریز -سیمان شاهرود
مس کرمان  -خوشه طالیی ساوه
بنتو حسام مهر فارس  -آرمان گهرسیرجان
قشقایی شیراز  -شاهین بندرعامری بوشهر
رایکا بابل -اسپاد الوند تهران
سایپا تهران  -شاهین شهرداری بوشهر
شهرداری همدان  -خیبرخرم آباد
استقالل مالثانی  -پارس جنوبی جم
مس شهربابک -ملوان بندرانزلی
نود ارومیه  -ون پارس نقش جهان
شهرداری نوشهر  -جواهری منصور آبیک
ستارگان اورکی اسالمشهر  -ماکو جوان آذربایجان غربی
شمس آذر قزوین -دوکوهه اندیمشک
ویستا توربین تهران  -پیام زیدی کاشان
نام تیم های میزبان ابتدا آمده است .امیرحسین روشنک
مسئول مسابقات جام حذفی گفت :مسابقات این مرحله در
روزهای  ۶و  ۷آذر برگزار می شود .بعد از انجام مسابقات
این مرحله ،قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی با حضور
تیم های لیگ برتری در روزهای  ۲۷و  ۲۸آذر انجام خواهد
شد .تیم هایی که از جام حذفی انصراف بدهند طبق دستور
العمل یک فصل از حضور در جام حذفی محروم خواهند شد
و با جریمه سنگین مالی نیز مواجه میشوند.
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تفاوت عجیب دستمزد ویلموتس درمراکش نسبت به تیم ملی ایران
دستمزد سالیانه ویلموتس در تیم ملی حدود  ۲میلیون و  ۲۵۰هزار یورو بود .فیفا
فدراسیون ایران را به پرداخت  ۶میلیون یورو غرامت به مربی بلژیکی محکوم کرد
تا یک پرونده سنگین و بی سابقه در فوتبال ایران شکل بگیرد .دستمزد سالیانه
ویلموتس در منصب جدید سالیانه  ۴۸۰هزار یورو است اما نکته اینجاست که
تفاوت فاحشی نسبت به دستمزد سالیانه  ۲میلیون و  ۲۵۰هزار یورویی اش در
روی نیمکت تیم ملی ایران دارد.
حمله دوباره یحییگل محمدی به اسکوچیچ
قبل از بازی پرسپولیس و نساجی بود که گلمحمدی از فدراسیون گالیه کرد
و گفت که انتظار تعامل بیشتری داشته و بازیکنانی که به تیم ملی داده بود،
یحیی درباره شرایط پرسپولیس قبل از بازی با الهالل گفت :ملیپوشان ما در
تیم ملی فشار تمرینی سطح پایینی داشتند و همین امر موجب شده بود
ناآماده به ما اضافه بشوند .این شرایط کار را برای ما سخت کرده بود و اثرات
آن را در بازی برابر الهالل دیدیم.

حمله علیکریمی به رئیس فدراسیون فوتبال و خوبان عالم
علی کریمی گفت :یکی از مشکالت ورزش ما نبود شایستهساالری است .من
نمیگویم خودم شایسته بودم و شایسته هستم؛ اما قرار نبود در فوتبال شایسته
ساالری شود .بگذارید درباره رشته خودم حرف بزنم .خیلیها در فوتبال شایسته
مدیریت هستند؛ اما خانهنشین شدهاند و متاسفانه در این شرایط دل بستهایم به
خوبان عالم .من اگر بدانم میتوانم جایی برای فوتبال مثمر ثمر باشم قطعا به
میدان میآیم و به فوتبال ایران خدمت خواهم کرد.
شرط اصلی حضورتماشاگران درورزشگاه ها اعالم شد
سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد :مجوز حضور تماشاگران در ورزشگاه ها در
مسابقات فوتبال باشگاهی کشور فقط در صورت ابالغ رسمی ستاد مقابله با کرونا
در ورزش به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ صادر خواهد شد .تا کنون چنین
ابالغی صادر نشده است .فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال ایران قطعا از حضور
تماشاگران در ورزشگاه ها با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی و طبق دستور
العمل ستاد ملی مقابله با کرونا استقبال می کنند.

رونالدو در آستانه رسیدن به رکوردی

کارلوسکیروش خیلی زود درفوتبال مصر

تاریخی
کاپیتان پرتغال ممکن است در دیدار کشورش با جمهوری
ایرلند به رکورد فوق العاده دیگری دست پیدا کند  -در
صورت عدم موفقیت ،آنها سه روز بعد از صربستان
میزبانی خواهند کرد و مهاجم پرتغالی باز هم این فرصت
را دارد تا به این مهم
دست یابد .اگر پرتغال
حداکثر امتیاز را در
استادیوم آویوا برابر ایرلند
کسب کند ،مردان فرناندو
سانتوس با یک تساوی
مقابل صربستان صعود
خود را به جام جهانی
قطعی خواهند کرد.

«ژنرال» شد
کارلوس کی روش سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال
ایران این روزها در تیم ملی مصر خبرساز شده و با
خط زدن چند بازیکن کلیدی مصری ها اقتدارش را
نشان داده است .در همین زمینه فکری صالح مربی
دروازه بان های سابق تیم ملی مصر در مصاحبه
تلویزیونی به تمجید از
مربی باتجربه پرتغالی
پرداخت و گفت :کی
روش من را به یاد
محمود الجوهری مربی
سابق تیم ملی مصر
و مشهور به «ژنرال»
می اندازد.

استقاللیهای پرسپولیس به تیم ملی

آبوال :طارمی در زمان اسکوچیچ به تیم

دعوت شدند
وحدت هنانوف و منوچهر
صفروف که برای عقد
قرارداد با پرسپولیس در
ایران حضور دارند طی
روزهایگذشتهتستهای
پزشکی را آغاز کردند تا
بعد از پشت سرگذاشتن
معاینات پاراکلینیکی
و اخذ تأییدیه ایفمارک
قراردادشان نهایی شود .با توجه به آغاز مرحله جدید مسابقات
مقدماتیجامجهانی در قاره آسیا اسامیبازیکنان دعوتشده
به تیم ملی تاجیکستان اعالم شد که در این بین نام این دو
بازیکن نیز در فهرست اسامی دعوت شدگان دیده میشود.

ملی باز نمیگردد
نشریه آبوالی پرتغال
نوشت :به نظر میرسد
اختالف به وجود آمده
بین مهدی طارمی و
دراگان اسکوچیچ حداقل
تا چند ماه آینده برطرف
نخواهد شد و این
موضوع هواداران ایرانی را
نگران کرده است .طارمی
به رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعالم کرده تا زمانی که
اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی باشد ،دیگر برای تیم
ملی بازی نخواهد کرد .اسکوچیچ نیز از حمایت مسئوالن
فدراسیون فوتبال در این موضوع استقبال کرده است.

محرومیت سنگین ساکت الهامی ازسویکمیته انضباطی
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای بازی دیدار تیمهای فوتبال گل گهر سیرجان و نساجی
مازندران را صادر کرد .ساکت الهامی سرمربی تیم نساجی مازندران به دلیل بدرفتاری در قبال
مقام رسمی مسابقه باتوجه به سابقه قبل منجر به اخراج ،طبق ماده ۵۵آیین نامه انضباطی
به پرداخت یک میلیارد لایر جریمه نقدی و ۶جلسه محرومیت از حضور در تمامی مسابقات
تیم خود و ورزشگاههای فوتبال کشور محکوم شد( .قابل تجدیدنظر)
دردسرجدید برای داوران ایرانی
داوران ایرانی مدتهاست نتوانستهاند دستمزدهای خود را در خصوص حضور در رقابتها
و تورنمنتهای آسیایی که اعزام میشوند دریافت کنند و این البته تنها مشکل آنها
نیست .داوران برای اعزام حتی برای دریافت هزینه حضورشان در محل برگزاری مسابقات
نیز با مشکالتی مواجه هستند و در این رابطه موفق به دریافت هزینه بلیت و  ...خود نیز
به واسطه تحریمها نشدهاند .اتفاقی که با توجه به هزینه باالی ارزی ،احتماال در آینده
باعث شود آنها ابالغهای بین المللی خود را نیز ریجکت کنند و نتوانند در آن حضور یابند.

«شهسواری» قهرمان مسابقات دوچرخه سواری تایم تریل انفرادی شد
دومین و آخرین مرحله از لیگ دوچرخه سواری جوانان به میزبانی جزیره کیش برگزار شد و
رکابزنان در بخش تایم تریل انفرادی با یکدیگر به رقابت پرداختند و پرهام شهسواری توانست
مسیر  ۱۲کیومتری را زودتر از سایر دوچرخه سواران رکاب بزند و قهرمان این مسابقات شود.
نتایج تایم تریل انفرادی بدین شرح است :پرهام شهسواری از اعتماد کاال یزد(نفر اول) ،نیما
ناطقی از فوالد مبارکه سپاهان(نفر دوم) ،یاشار معصومی از سهند تبریز(نفر سوم).
مشکل پخش بازی تیم ملی با لبنان حاد شد
رسانه های لبنان از مشکل بوجود آمده درباره حق پخش دیدار با ایران و امارات
در انتخابی جام جهانی خبر دادند .دیدار لبنان با ایران پخش تلویزیونی در
این کشور ندارد .این مشکل باعث شده تا فوتبالدوستان لبنانی به این موضوع
اعتراض کنند .در همین زمینه جورج کالس وزیر ورزش لبنان با انتشار بیانیه
ای اعالم کرد که آنها برای حل مشکل پخش زنده دیدار تیم ملی این کشور با
ایران وارد عمل شدند.

