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خبر

خبر اول

بهداشت و سالمت

«وزیر کشور» خبر داد:

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

بازنگری پروتکلهای بهداشتی
کرونا در هفتههای آتی
احمد وحیدی در پایان جلسه روز سه شنبه قرارگاه ستاد ملی
مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران گفت :موضوعاتی که در
جلسه قرارگاه مورد بررسی قرار گرفت مصوباتی بود که بیشتر
در ستاد ملی به تصویب رسیده بود؛ اما با توجه به تغییر
شرایط نیازمند بازنگری بود .در همین راستا کمیته های تابعه
قرارگاه موضوع را بررسی و با توجه به شرایط آن مقداری که
الزم است مورد بازنگری قرار می گیرد.
وی افزود :موضوع دیگر بررسی نوسازی پروتکلهای بهداشتی
بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت .با توجه به مبانی
علمی و دانسته های جدید پزشکی وهمچنین با توجه به
واکسیناسیون گسترده ممکن است در پروتکل ها ظرف هفته
های آینده در مواردی که الزم است بازنگری صورت بگیرد.
وحیدی تاکیدکرد :لغو برخی از محدودیتها انجام شده اما
تذکر جدی در مورد اعمال پروتکل های بهداشتی از جمله
استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در این جلسه
مورد تاکید قرار گرفت و این تاکید به ویژه در حوزه مدارس
از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ لذا از مدیران مدارس می
خواهیم این پروتکل ها را همان گونه که ابالغ شده اعمال
کنند .دانش آموزان و اولیاء نیز باید در خصوص اعمال این
پروتکل ها مراقبت های جدی را در دستور کار خود قرار دهند.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود بررسی میزان
تاثیرات واکسیناسیون با آمارهای ابتال ،بستری و فوتی را یکی
دیگر از مواردی عنوان کرد که در جلسه امروز مورد بررسی
قرار گرفت و افزود :آمارها نشان میدهد که پیوستگی میان
واکسیناسیون و کاهش آمارهای ابتالء ،بستری و مرگ و
میر وجود دارد به شکلی که هر کجا که واکسن بیشتر تزریق
شده آمارها کاهش پیدا کرده است .بر همین اساس وزارت
بهداشت بررسیهای گسترده ای را در این زمینه انجام داده و
به این کار ادامه می دهد .عزیزانی که غیر از این نظر را دارند
باید با وزارت بهداشت بحث و تبادل نظر کنند؛ اما اینکه این
حرف و نظر از مبانی غیرعلمی و در کف خیابان بیان شود
درست نیست .امروز نیز آمارهای تجربی به ما نشان می دهد
که میزان مرگ و میر با موضوع واکسیناسیون پیوستگی دارد.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص واکسیناسیون
دانش آموزان گفت :قبال در موضوع واکسیناسیون برای افراد
زیر  ۱۲سال از نظر علمی به این نتیجه نرسیده بودند که برای
آنها تزریق واکسن ضرورت دارد ولی برای افراد باالی  ۱۲سال
این موضوع انجام شده و تزریق برای آنها انجام شده که این
واکسن برای بازگشایی مدارس الزم بوده لذا در جای خود
انجام شده است اما مراقبت های بهداشتی به صورت جدی
باید در مدارس دنبال شود.
وی در خصوص قرنطینه هوشمند نیز گفت :قرنطینه هوشمند
دستورالعملی در ستاد ملی دارد که به تصویب رسیده اما این
موضوع باید اطالع رسانی شود و توجیه در مورد مراحل اجرایی
آن انجام شود .پس از این مرحله تنبیهات عدم رعایت آن نیز
اعمال خواهد شد ،اما تا قبل از توجیه کامل شهروندان این کار
اجرایی و انجام نخواهد شد.
وزیر کشور در پاسخ به سوال تاثیر اعمال محدودیت منع تردد
شبانه و در آمد زایی آن برای دولت گفت :قطعا اعمال این
محدودیت برای دولت منبع درآمدی نبوده و هزینه هایی که
پس آن ایجاد می شود آورده ای برای دولت ندارد .بی تردید
این محدودیت برای بهبود سالمت مردم بوده و جلوگیری از
دوره های شبانه را پیگیری می کرده که البته با بهبود وضعیت
اثرگذاری گذشته را نداشته و بر همین اساس لغو شده است.

روند بازگشایی مدارس و دانشگاهها بازنگری شود

دکتر حمیدرضا جماعتی در حاشیه جلسه کمیته
علمی کشوری مقابله با کارونا ،درباره نظر کمیته علمی
در زمینه بازگشایی مدارس و دانشگاهها که در کشور
انجام شده است ،گفت :در یکسری کشورهای اروپایی
مانند آلمان و هلند نشان داده شد که مجددا با موج
بیماری کرونا مواجه بودند .اگرچه میزان واکسیناسیون
آنها شاید از نظر درصدی ،نسبت به ما خیلی باالتر و
از نظر رعایت پروتکلهای بهداشتی و قوانین نسبت به
ما بیشتر بود ،اما نکتهای که وجود داشت ،این بود که
آنها بحث واکسیناسیون زیر  ۱۸سال را به طور جدی
مورد پیگیری قرار نداده بودند و یکی از عواملی که
باعث ایجاد این پیکها بود ،در حقیقت افراد زیر ۱۸
سال ،یعنی افراد جوان و کودکان بودند.
وی افزود :دومین نکته ،بازگشاییهای بسیار بی
محابایی بود که در مدارس ،دانشگاهها ،مجامع و
رستورانها و ...انجام شده بود و همین موضوع منجر
به ایجاد پیک بیماری در این کشورها شد.
جماعتی تاکید کرد :به همین دلیل توصیه کمیته
علمی این است که درباره بازگشایی مدارس،
دانشگاهها و مجامع باتوجه به اینکه شیوع روند کرونا
در کشورمان نزولی شده ،حتما دقت شود و بازبینی
مجدد شود .زیرا باتوجه به اینکه افراد زیر  ۱۸سال ما
هنوز به طور کامل واکسینه نشدند و بچه های زیر
 ۱۲سال ما که در برخی کشورها مانند چین (سه سال
به باال) و آمریکا (باالی  ۵سال) واکسیناسیونشان
را شروع کردند ،اما ما هنوز پروتکل را در این سنین
نداریم.
وی گفت :بنابراین بازگشاییهای بی محابا در مدارس،
دانشگاهها و مجامع ،رستورانها ،سینماها و ...باتوجه
اینکه هنوز هم به ایمنی جمعی نرسیدیم و با توجه
به اینکه کودکان ما از واکسیناسیون کافی برخوردار
نیستند ،خودش میتواند باعث ایجاد پیک ششم
کرونا در کشور باشد و باید این را مورد نظر قرار داد.
وی در پاسخ به اینکه آیا کمیته علمی با بازگشاییهایی
که انجام شده ،مخالف است ،گفت :ما بارها از یک
ماه قبل اعالم کردیم که در صورتی با بازگشاییهای
مدارس و دانشگاه ها و ...موافقیم که به ایمنی جمعی
ناشی از واکسیناسیون کافی در کشور رسیده باشیم و
به عالوه پروتکلهای بهداشتی را در مدارس به طور
کامل رعایت کنیم .باتوجه با شرایطی که وجود دارد،

هنوز به ایمنی جمعی نرسیدیم ،هنوز واکسیناسیون
زیر  ۱۸سالهها کافی نیست ،بنابراین بازگشایی مدارس
و دانشگاهها و مجامع میتواند خطرناک بوده و منجر
به بروز پیک بعدی برای ما باشد.
جماعتی گفت :نظر جمعی کمیته علمی در این باره
تا روز چهارشنبه به ستاد ملی کرونا اعالم میشود.
به نظر میرسد که رعایت پروتکلها برای پیشگیری
از تشدید پاندمی در کشور هنوز مناسب نیست ،اگر
پروتکل های بهداشتی رعایت نشود و به ایمنی جمعی
ناشی از واکسیناسیون نرسیم ،بازگشایی مدارس کار
درستی نیست.
وی درباره وضعیت افزایشی بیماری در برخی مناطق
کشور ،گفت :نظر کمیته علمی این است که میزان
واکسیناسیون را به ویژه در جاهایی که به نظر میرسد
درصد گرفتاری باال است ،افزایش دهیم و تا حد امکان
از اینکه پاندمی از این مناطق به مناطق دیگر توسعه
یابد ،جلوگیری کنیم .یکسری شهرها وجود دارند که از
نظر ما در حد قرمز هستند ،اما خوشبختانه تعدادشان
کم است .تنها راه هم افزایش واکسیناسیون و رعایت
پروتکلهای بهداشتی است.
جماعتی درباره تزریق دز
سوم برای افراد باالی
 ۱۸سال نیز ،گفت:
یکی از مسائل در
پیکهایی که
در اروپا ایجاد
شد ،این بود
که بر اساس
مطالعاتی که
انجام شده،
نشان داده شده
که تقریبا شش
تا هشت ماه بعد
از دز دوم سطح
آنتی بادی در خون
پایین آمده و ایمنی
کامل را از بین میبرد .در
نتیجه نیاز به دز بوستر یا یادآور
بسیار ضروری به نظر میرسد.
به همین دلیل توصیه میشود

که بعد از دز دوم بر اساس پروتکل دز بوستر را تزریق
کنیم که اکنون دز بوستر در کارکنان بهداشت و درمان
آغاز شده است .درباره افراد باالی  ۱۸سال هم این
پروتکل وجود دارد و انشاءاهلل به زودی از طریق وزارت
بهداشت اعالم میشود و وارد بحث دز بوستر میشویم
که به عنوان یکی از راههای پیشگیری از پیک بعدی
کرونا است.
وی گفت :البته بر اساس مطالعات حداقل باید
شش ماه از تزریق دز دوم گذشته باشد تا دز بوستر
را تزریق کنیم .اکنون بیش از  ۶۰درصد افراد جامعه
یعنی دوسوم جامعه دز دوم واکسن را تزریق کردهاند.
بنابراین هنوز برای آغاز بوستر زود است .شاید باید از
یکی دو ماه آینده تزریق دز بوستر را به افراد باالی ۱۸
سال آغاز کنیم.
جماعتی درباره تزریق ویتامین دی برای پیشگیری
از کرونا ،گفت :یکسری مطالعات هست که نشان
میدهد اگر کسی دچار کمبود ویتامین دی باشد،
میتواند در درگیری ریوی موثر باشد و اگر به
حدمناسب برسد ،میتواند اثر پیشگیرانه داشته
باشد.
وی درباره اقدام کمیته علمی برای عوارض روانی
کرونا به ویژه در کادر درمان ،گفت :کمیته
علمی یک زیرگروه از افراد متخصص در
زمینه روانپزشکی ،طب توانبخشی ،ریه،
عفونی ،پزشکی اجتماعی و ...دارد که در
حال تدوین پروتکلی هستند که افرادی
که بعد از کووید دچار مشکالت جسمی
و روانی شدند ،چه پروتکلی را از
نظر بهداشتی ،روان پزشکی
و درمانی برایشان در نظر
بگیریم که بعد از
تدوین آن را ابالغ
میکنیم.

جماعتی :توصیهکمیته علمی این استکه درباره بازگشایی مدارس ،دانشگاهها و مجامع باتوجه به اینکه شیوع
روندکرونا درکشورمان نزولی شده ،حتما دقت شود و بازبینی مجدد شود .زیرا باتوجه به اینکه افراد زیر ۱۸سال ما هنوز
به طورکامل واکسینه نشدند و بچه های زیر ۱۲سال ماکه دربرخیکشورها مانند چین (سه سال به باال) و آمریکا (باالی ۵
سال) واکسیناسیونشان را شروعکردند ،اما ما هنوزپروتکل را دراین سنین نداریم.
کرونا در ایران

تعداد بهبودیافتگانکرونا به  ۵میلیون  ۸۰۷هزارو  ۸۹تن رسید
در شبانه روز گذشته و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۵ ،هزار و  ۱۴۴بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد که  ۷۶۲نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و  ۸۸هزار
و  ۹نفر رسید .متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته۱۳۲ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۱۲۹هزار و  ۱۸۵نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۵میلیون  ۸۰۷هزار و  ۸۹نفر از

بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده
اند .سه هزار و  ۳۸۶نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت
قرار دارند.
تا کنون  ۳۷میلیون و  ۹۹۶هزار و  ۹۰۴آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است .در حال حاضر  ۸شهر
کشور در وضعیت قرمز ۵۸ ،شهر در وضعیت نارنجی۲۳۶ ،
شهر در وضعیت زرد و  ۱۴۶شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «ابراهیم خلیلی»

اجتماعی

 -شهید مدافع سالمت  -را گرامی می دارد
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جامعه

دیدگاه

«مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)» خبر داد:

قاچاق و اقتصاد زیرزمینی؛

دستورالعمل کرونایی سفرهای خارجی ابالغ شد

مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت شرکت شهر فرودگاهی
امام خمینی(ره) گفت که ،سفر مسافران ایرانی به خارج از
کشور مشروط به ارائه تست  ۹۶ساعته منفی کرونا و برای
مسافران ورودی به کشور کارت واکسن و تست منفی پی.
سی .آر  ۹۶ساعته است .محمدرضا سیف درباره آخرین
دستورالعمل برای ورود و خروج مسافران به ایران در مبادی
مرزهای هوایی توسط شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)
اظهار داشت :طبق آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و ابالغیه وزارت راه و شهرسازی ارائه تست
پی .سی .آر منفی  ۹۶ساعته کرونا به همراه گواهی کامل
واکسیناسیون برای همه مسافرین غیر ایرانی باالی  ۱۲سال
برای ورود به کشور الزامی است .برای مسافران ایرانی ارائه
تست پی .سی .آر منفی  ۹۶ساعته الزامی است.
سیف افزود :مسافران غیر ایرانی در صورتی که گواهی واکسن

و تست پی .سی .آر منفی  ۹۶ساعته نداشته باشند ،اجازه
ورود به کشور را ندارند و همکاران ما در شهر فرودگاهی امام
خمینی(ره) بهشدت نظارت و پیگیری میکنند.
مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت شرکت شهر فرودگاهی
امام خمینی(ره) اظهار داشت :در صورتی که شرکتهای
هواپیمایی طبق بخشنامه دستورالعملها را رعایت نکنند،
به سازمان هواپیمایی کشوری گزارش تخلف آن شرکت
ارسال خواهد شد و طبق قوانین سازمان هواپیمایی با شرکت
هواپیمایی متخلف برخورد میشود.
وی تاکید کرد :به هیچ عنوان اجازه ورود مسافر مشکوک یا
بدون تست پی .سی .آر و همچنین بدون گواهی واکسن
کرونا به کشور داده نمیشود و همچنین مجدد به شرکت
های هواپیمایی اعالم میشود که طبق دستورالعمل های
وزارت بهداشت و وزارت راه وشهر سازی مسافر پذیرش کنند.

صنعت و معدن

«انجمن جهانی فوالد» اعالمکرد:

تولید  22/4میلیون تن فوالد توسط ایران و تثبیت جایگاه دهمی درجهان
انجمن جهانی فوالد اعالمکرد :جمهوری اسالمی ایران با
تولید  ۲۲میلیون و  ۴۰۰هزار تن فوالد خام در  ۱۰ماهه
سال  ۲۰۲۱همچنان در جایگاه دهم برترین تولیدکنندگان
این محصول در جهان قرار دارد .فوالدسازان جهان از ابتدای
ژانویه ( ۱۲دیماه  )۹۹تا پایان اکتبر  ۲۰۲۱میالدی ( ۹آبانماه
 ، )۱۴۰۰یک میلیارد و  ۶۰۷میلیون و  ۱۰۰هزار تن فوالد خام
تولید کرد که حاکی از رشد  ۵.۹درصدی نسبت به مدت
مشابه سال گذشته است.
همچنین  ۶۴کشور فوالدساز جهان در ماه اکتبر ۲۰۲۱
میالدی ( ۹مهرماه تا  ۹آبانماه  ۱۴۵ ،)۱۴۰۰میلیون و ۷۰۰
هزار تن فوالد خام تولید کردند که نسبت به مدت مشابه

سال گذشته کاهش  ۱۰.۶درصدی را نشان میدهد.
در مدت یاد شده ،ایران در مجموع  ۲۲میلیون و  ۴۰۰هزار
تن فوالد خام تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته میالدی  ۵.۷درصد کاهش یافته است .تولید فوالد
خام ایران در اکتبر سال جاری میالدی نیز با  ۱۵.۳درصد
افت نسبت به اکتبر  ۲۰۲۰میالدی به  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار
تن رسید.
از ابتدای ژانویه تا پایان اکتبر  ۲۰۲۱میالدی ،چین با تولید
 ۸۷۷میلیون و  ۱۰۰هزار تن (افت هفت دهم درصدی
نسبت به مدت مشابه سال  ۲۰۲۰میالدی) بیشترین میزان
تولید فوالد خام جهان را به خود اختصاص داد.

پس از آن ،هند با تولید  ۹۶میلیون و  ۹۰۰هزار تن فوالد
خام ،ژاپن با  ۸۰میلیون و  ۴۰۰هزار تن ،آمریکا با  ۷۱میلیون
و  ۷۰۰هزار تن و روسیه با  ۶۲میلیون و  ۵۰۰هزار تن،
بیشترین میزان تولید این محصول را در  ۱۰ماهه سال
 ۲۰۲۱میالدی داشتند و به ترتیب در رتبههای دوم تا پنجم
ایستادند.
همچنین کرهجنوبی با تولید  ۵۸میلیون و ۷۰۰هزار تن
فوالد خام ،آلمان باتولید  ۳۳میلیون و  ۶۰۰هزار تن ،ترکیه
با تولید  ۳۳میلیون و  ۳۰۰هزار تن ،برزیل با تولید ۳۰
میلیون و ۳۰۰هزار تن و ایران با تولید  ۲۲میلیون و ۴۰۰
هزار تن در رتبه های ششم تا دهم جهان جای گرفتند.

انرژی

«سخنگوی شرکت ملی گاز ایران» پاسخ داد:

جریمه مشترکان پرمصرف چگونه محاسبه میشود؟
جریمه مشترکان پرمصرف و بدمصرف گاز طبیعی از ابتدای
آذرماه آغاز شده که این جریمه در اقلیمهای مختلف،
متفاوت است.
با به صدا درآمدن زنگ خطر مصرف گاز طبیعی در کشور و
در حالی که گفته شده مصرف بر تولید پیشی گرفته است،
جواد اوجی -وزیر نفت با بیان اینکه مصرف خانگی گاز در
آبانماه به روزانه  ۵۴۰میلیون مترمکعب رسیده که ثبت

رکودری تازه است ،اعالم کرده که مشترکان پرمصرف گاز
طبیعی از ابتدای آذرماه جریمه میشوند.
به گفته او ،قیمت گاز بهصورت پلکانی و در  ۱۲پله برای
مشترکان محاسبه میشود؛ مشترکانی که در سه پله نخست
هستند همان قیمت گاز پارسال را میپردازند و هیچ افزایش
قیمتی داده نخواهد شد ،اما مشترکان پر مصرف و خارج
از الگوی مصرف بهصورت پلکانی شامل جریمه میشوند.

محمد عسگری -سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این باره
توضیح داد :این جرایم همانطور که مصرف گاز حتی در
شرایط عادی هم با توجه به اقلیمهای متفاوت محاسبه
میشود ،بر مبنای همین محاسبات است و با توجه به
اقلیمها در نظر گرفته میشود ،ضمن اینکه اگر مصرف تا
 ۲۰۰مترمکعب در ماه باشد ،مشترکان مشمول بخشودگی
میشوند.

«مدیرکل دفتر مدیریت مصرف توانیر» اعالم کرد:

الگوی مصرف برق درزمستان  ۱۴۰۰اعالم شد
هادی مدقق مدیرکل دفتر مدیریت مصرف توانیر ،گفت:
الگوی مصرف برق مناطق عادی  ۲۰۰کیلو وات ساعت و
در ایام سرد سال در مناطق گرم  ۳۰۰کیلووات است البته
برای سال آینده متناسب با مصرف هر منطقه این الگو
اصالح خواهد شد.
او افزود :الگوی مصرف برق براساس مصرف  ۷۵درصد
مشترکان در مناطق مختلف اصالح خواهد شد .برای
تابستان امسال حدود چهار و نیم میلیون مشترک پرمصرف
داشتیم که این آمار در مناطق گرمسیر و عادی متفاوت
است.

مدقق در خصوص قطع برق مشترکان پرمصرف بیان کرد:
امیدواریم با اطالع رسانی که به مردم انجام میشود برق
هیچ مشترکی قطع نشود ،ولی اقدامی که در تابستان انجام
شد بیشتر مشترکان اداری ،صنعتی و تجاری بزرگ بوده
است که الگوی مصرف را در رعایت نکردند و مجبور به قطع
برق این مشترکان شد .مدیرکل دفتر مدیریت مصرف توانیر
اضافه کرد :برق مشترکان به صورت بلند مدت نمیتواند
قطع شود صرفا در حد اخطار است ،ولی ما برای مشترکان
بزرگ مانند صنعتی ،اداری و تجاری برنامههای خاصی
داریم .متاسفانه در زمستان با برودت هوا ما مشکل در

تامین سوخت نیروگاهی داریم به طوری که گازی که باید
تامین شود تولید نشد و این باعث استفاده نیروگاهها از
سوخت مازوت و مایع شد .او گفت :محدودیت مصرف
برق در زمستان بیشتر متوجه صنایع است که از این رو
این محدودیت به طور قطع روی تولید در کشور اثر خواهد
گذاشته ،ولی توصیه ما به مشترکان صرفه جویی در مصرف
گاز است .در زمستان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری
افزایش مییابد و این باعث میشود که شرکت ملی گاز،
سوختی را که برای نیروگاهها میخواهد تامین کند با
مشکل مواجه خواهد شد.
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از جذب نقدینگی در جامعه تا رکود
بازار و کاهش تولید ناخالص داخلی
امروزه معضل قاچاق به
عنوان یک تهدید جدی بر
سر راه تجارت آزاد است
و هزینههای زیادی را به
اقتصاد کشور وارد میکند.
پدیده قاچاق موجب از
سارا نصرتی
بین رفتن آثار سیاستهای
خبرنگار
تعرفهای و غیر تعرفهای
دولت نیز میشود .قاچاق کاال ،سیاستهای اقتصادی
دولت را با ایجاد رکود در برخی صنایع که به تبع آن موجب
کاهش درآمدهای دولت میشود ،تحت تاثیر قرار میدهد.
با توجه به این که بخشی از درآمد دولت صرف پرداخت
یارانه به صنایع مختلف برای حمایت از تولید و صنعت
میشود ،قاچاق صادراتی این کاالها بخشی از این یارانه
را به خارج از کشور انتقال میدهد .بیشترین آمار قاچاق
صادراتی مربوط به فرآوردههای نفتی میباشد که اکثرا
مشمول دریافت یارانه از دولت میشود.
بهعقیده کارشناسان اقتصادی از آثار منفی قاچاق بر
اقتصاد ،می توان به اقتصاد زیرزمینی اشاره کرد که با جذب
نقدینگی در جامعه ،فعالیت بخش رسمی اقتصاد را کاهش
میدهد که باعث کاهش بازار کار و رکود در بازار میشود
که در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد.
نکته دیگری که میتوان به آن اشاره کرد ،هدف دولت از
گرفتن مالیات ،توزیع عادالنه سود در جامعه است که با
وجود اقتصاد زیرزمینی ،مالیات به دولت پرداخت نمیشود
و با کاهش درآمد دولت به این شکل تاثیر خود را در جریان
تولید ،اشتغال و ...نشان میدهد.
البته تعرفه تعیین شده به عنوان سود بازرگانی آنقدر
باالست که ورود کاال به صورت قاچاق را تشویق میکند،
بنابراین معضل قاچاق کاال سبب میشود ،منابع هنگفتی از
درآمد دولت که باید صرف حمایت از تولیدکنندگان داخلی
و سرمایهگذاری مولد در کشور شود ،به جیب قاچاقچیان
برود.
پس با موارد فوق ،کاهش درآمد دولت به دلیل قاچاق،
کسری بودجه را به دنبال دارد که در نتیجه سرمایهگذاری
در فعالیتهای عمرانی و زیربنایی کاهش مییابد.
ناگفته نماند که از پیامدهای دیگر قاچاق ،توزیع ناعادالنه
درآمدهاست که موجب انحراف سیاستهای اقتصادی و
بازرگانی دولت می شود.
به هر حال راهکار اقتصادی برای مبارزه با قاچاق کاال
میتوان به طرح مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که
الزمه آن داشتن یک سیستم مالیاتی قوی و کارآمد است.
همچنین بازنگری در سیاست ایجاد بازارچههای مرزی
به عنوان راهی برای قاچاق کاالهای تجاری و توجه به
آزادسازی واردات کاالها در چارچوب بازار بورس و رفع موانع
بروکراسی فرآوری توسعه اقتصادی و جذب سرمایههای
داخلی و خارجی و افزایش رفاه مصرفکنندگان نیز از دیگر
راهکارهای اقتصادی مبارزه با قاچاق کاال هستند.
سخن آخر اینکه ،تجربه نشان داده که در موضوع قاچاق
کاال ،مقابله نتیجه نداده است و دولت باید با ایجاد
راهحلهای مفید و سازنده در صدد رفع آن باشد.
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اسکنکنید

روزنامه

عضو شورای اسالمی شهر کرج:
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کرج سابقه و هویت دارد اما مدیران ناکارآمد باعث بیهویت جلوه دادن کرج شدند!

خوزستان

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمی پاسخ داد:

ماجرای حقوقهای نجومی
پتروشیمی امیرکبیر چه بود؟

هفته گذشته بود که اخباری مبنی بر دریافتی غیرمتعارف دو
تن ازمدیران پتروشیمی امیرکبیر منتشر شد و پیگیریها حاکی
از آن بود که اسناد تخلف این دو مدیر با تاکید شخص وزیر
مبنی بر جلوگیری از پرداختهای خارج از چارچوب و شفاف
سازی حقوق مدیران شرکتهای تابعه به سازمانهای نظارتی
داده شده است تا به این موضوع رسیدگی شود.
سه روز بعد خبر آمد که این دو مدیر در زمینه اجرای
ت االسالم والمسلمین
سیاستهای شفاف سازی دولت حج 
رئیسی و وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از کار برکنار شدند
و پرونده این دو نفر در نهادهای نظارتی مفتوح شده است تا
جزئیات تخلفات بهصورت دقیق بررسی شود .روز سه شنبه
نیز فیشهای حقوقی دو مدیر در فضای مجازی توسط برخی
کانال و سایتها منتشر شد که دریافتی  ۸۴و  ۱۲۵و ۲۱۵
میلیون در آن به چشم میخورد.
مدیر روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر که خود از جمله
مدیران پروازی این شرکت است در قبال جنجال روزهای اخیر
هیچ توضیحاتی ارائه نداد تا در نهایت روابط عمومی سازمان
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی درباره فیشهای منتشر شده
توضیحات مبهمی منتشر کرد و نوشت :برخی از ارقام مربوط
به مزایای غیر مستمر مندرج در این تصاویر اساسا مرتبط با
پرداختهای سنوات گذشته بوده که بصورت تجمیعی در یک
ماه منظور شده است .برابر مقررات جاری ،دریافت هر گونه
حقوق و مزایا در مجموعههای صنعت که تابع مقررات حقوق
وزارت نفت میباشند ،سقف مشخصی تعریف گردیده که برای
همگان الزم االجرا است.
این توضیحات سوال برانگیز در حالی است که دریافتهای
نجومی مدیران شرکت ،محدود به یک ماه مشخص نیست و
فیشهای حقوقی مدیران در ماههای گذشته بارها از مرز ۱۰۰
میلیون تومان فراتر رفته و در مواردی به  ۲۱۵میلیون تومان
رسیده است .مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر به دلیل همین
دریافتهای غیر متعارف و نجومی این مدیران را برکنار کرده
است.
بهمنی مدیر عامل پتروشیمی امیرکبیر گفت :روند بررسی و
شفافیت مالی کارکنان و مدیرانی که دریافتهای نامتعارف
و نجومی داشته اند همچنان ادامه دارد و در زمینه اجرای
سیاستهای رئیس جمهور و وزیر رفاه در بحث مبارزه با
فساد و مقابله با حقوق نجومی عمل خواهیم کرد .در برخورد
با متخلفین کوتاه نخواهیم آمد و رویههای غلط گذشته را
اصالح خواهم کرد.
برکناری این مدیران اگرچه خوشایند بود ،اما ادامه مطالبه
مردمی به علت محدود نبودن این تخلف به افراد برکنار شده
است و در سالهای گذشته شرکتهای پتروشیمی نسبت به
پرداختهای نجومی به مدیران اغلب غیربومی و عدم توجه به
مسئولیتهای اجتماعیهیچگاهبهافکارعمومیپاسخروشنی
ندادند.
تخلف پرداخت حقوقهای نجومی به ویژه در شرکتهای نفت و
پتروشیمی تازگی ندارد و در سالهای گذشته نیز جنجال برانگیز
شده بود ،اما اکنون با روی کار آمدن دولت انقالبی ،مردم بیش
از گذشته به رفع مشکل و جبران تبعیضها امید بستهاند.
عالوه بر این ،عدالت اجتماعی مورد انتظار جامعه از دولت
ایجاب میکند که شرکتهای نفت و پتروشیمی نسبت به
ایفای مسوولیتهای اجتماعی در محیط پیرامونی بپردازند،
قانون پرداخت عوارض آالیندگی را به طور کامل اجرا کنند و با
توسعه صنایع پایین دستی و جذب جوانان متخصص بومی،
گامی جهت رفع محرومیتها بردارند.
شریعتی ادامه داد :فهرستی از قبل تهیه شده بود مبنی بر اینکه
شرکتهای دولتی که در حوزه نفت و گاز و بانک و بیمه فعال
هستند در صدر لیست نجومی بگیران قرار دارند و این موضوع
حقیقت دارد؛ البته گزارشهایی نیز تاکنون به دست ما رسیده
که هنوز منتشر نشده ،اما به زودی منتشر خواهد شد.

استان ها

لرستان

«فرمانده انتظامی لرستان» خبر داد:

توقیف ۱۵میلیارد اکالی قاچاق در آزادراه خرم زال
فرشید گلهداری
نویسنده و خبرنگار

فرمانده انتظامی لرستان گفت :با تالش ماموران پلیس
امنیت اقتصادی کامیون حامل مقادیری انواع کاالی
قاچاق به ارزش  ۱۵میلیارد لایر در آزادراه خرم زال
توقیف شد.
سردار یحیی الهی بیان کرد :ماموران مبارزه با کاالی

قاچاق پلیس امنیت اقتصادی
استان ،در آزاد راه خرم زال
یک دستگاه کامیون حامل
بار که از استان های جنوبی
به مقصد پایتخت
بارگیری شده
را
بود
متو قف
کردند .در
بازرسی
از این

خودرو  ۱۷هزار و  ۸۹۰قلم انواع لوازم آرایشی ،بهداشتی،
 ۲۱۰طاقه پارچه ۴۰ ،هزار ثوب کاپشن و یک هزار و ۲۴۵
کیلوگرم بادام درختی فاقد مجوز کشف شد.
فرمانده انتظامی استان لرستان ،با اشاره به دستگیری
یک نفر در این رابطه ،گفت :کارشناسان ارزش محموله
کشف شده را  ۱۵میلیارد لایر برآورد کردند.
سردار الهی ،در پایان با بیان اینکه پلیس با
قاچاقچیان کاال که میخواهند به اقتصاد کشور
ضربه بزنند برخورد قانونی خواهد کرد،
از شهروندان خواست با استفاده از
کاالی ایرانی ضمن ایجاد زمینه
اشتغال از هدر رفتن سرمایههای
ملی جلوگیری کنند.

البرز

«سدمعبـر»؛معضلمهماینروزهایکالنشهرکرج!
یکی از عوامل اصلی فرهنگسازی؛ احترام به حقوق
شهروندی است ،حقوقی که در مواقع زیادی نسبت به
رعایت آن بیتفاوت میشویم« .سد معبر» در معابر
شهری ،مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی است
که عموما توسط برخی مغازهداران ،دستفروشان،
صاحبان امالک و اصناف ،متصدیان نمایشگاههای
خودرو ،تعمیرگاهها ،متکدیان ،دکههای غیرمجاز،
خودروهای شخصی ،کانکسهای شهرداری،
موتورسواران و ریختن نخاله و مصالح ساختمانی و...

به وجود میآید .این روزها موارد کثیری از معضل
سد معبر ،کالنشهر کرج را احاطه کردهاند و موجب
نابسامانیهای بسیاری نیز شدهاند .ساماندهی و
جمعآوری این موارد که باعث سلب آرامش مردم
میشوند ضروری به نظر میرسد و شهرداری باید
با این معضل شهری برخورد جدی داشته باشد که
گویا فعال شهرداری کرج قصدی برای برخورد با این
موارد را ندارد .تصویر ،نمونهای از سدمعبر در خیابان
رستاخیر گوهردشت است.

«معاون آموزش و پرورش البرز» خبر داد:

حضوردانش آموزان درمدارس البرزاجباری نیست

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش
البرز با اشاره به حضور دانش آموزان از اول آذرماه جاری
در مدارس گفت :با توجه به اینکه اصل بر حضور دانش
آموزان در مدارس است ولی اجباری در کار نیست.
سیاست وزارت آموزش و پرورش در بازگشایی حضوری
مدارس ،روش تدریجی است.
وی با اشاره به اخبار منتشر شده در فضای مجازی
مبنی بر اخذ تعهد از اولیا برای حضور دانش آموزان
در مدارس،خاطرنشان کرد :اخذ تعهد از اولیا وجاهت

قانونی ندارد.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش
البرز بیان داشت :در بازگشایی حضوری مدارس ،روزها
و ساعتهای تشکیل کالسهای حضوری متغیر است
و برنامه ریزی درباره این موضوع بر عهده مدیران
مدارس گذاشته شده است.
کرمی تصریح کرد :رعایت فاصله اجتماعی حداقل ۱.۵
متری در کالس ها ،باز بودن کامل در و پنجره ها،
استفاده از ماسک برای همه دانش آموزان و کارکنان
مدرسه از الزامات بازگشایی حضوری مدارس است.
وی با بیان اینکه سالمت دانش آموزان و معلمان خط
قرمزآموزش و پرورش است،اضافه کرد :آمادگی کامل
مدارس برای فراهم بودن زیرساختهای الزم بهداشتی،
آموزشی و فضای موجود و ترسیم فرآیند آموزشی و
نحوه عملکرد مدرسه از جمله مواردی است که باید به
آن توجه کرد.
وی تشکیل کمیته بهداشت در مدارس البرز را ضروری
دانست و عنوان کرد :در این کمیته وضعیت بهداشت
روزانه مدارس طبق دستورالعمل های بهداشتی مورد
پایش قرار می گیرد.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش
البرز ادامه داد :مدیران دقت نظر داشته باشند که
کسب مجوز بازگشایی برای مدارس امری الزامی
بوده و همچنین داشتن مصوبه شورای مدرسه
درخصوص اولویت بندی کالس ها ،تعداد روزها ،تعداد
دانشآموزان حاضر در هر جلسه و هر کالس و دروسی
که به صورت حضوری و غیر حضوری درنظر گرفته شده

اند از جمله مواردی هستند که انتظار میرود در دستور
کار خود قرار دهند.
وی یادآورشد :نگرانی سیستم آموزشی از ترک
تحصیل دانش آموزان و کاهش سن ترک تحصیل
یکی از آسیبهایی است که احساس میشد و بر
همین اساس تصمیم به گشایش مدارس شد .چاقی
محسوس بین دانش آموزان ،بیماریهای زمینهای،
سوءتغذیه ،مشکالت تربیتی و اجتماعی دانش آموزان
از موارد دیگری است که آموزش حضوری را در اولویت
قرار می دهد.

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «محمد برسوزیان»

فرهنگی
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سینما و تئاتر

گردشگری

«پیله» بهرتین مستند سال آسیا و اقیانوسیه شد

سفر چه محدودیتهایی دارد؟

فیلم مستند «پیله» به کارگردانی و تهیهکنندگی محمد
کارت جایزه بهترین فیلم مستند سال از جشنواره اتحادیه
رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه را دریافت کرد.
اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه موسوم به
 ABUبا  ۲۷۶عضو از  ۷۶کشور جهان در چهار قاره و بیش
از  ۳میلیارد مخاطب در کشورهای مختلف ،بزرگترین
و گستردهترین تشکل رادیو تلویزیونی در جهان به شمار
میرود .فیلم مستند تلویزیونی پیله به کارگردانی محمد
کارت که محصول شبکه مستند سیماست به عنوان
نماینده ایران از این رویداد جایزه بهترین مستند سال را
دریافت کرده است .از جمله عوامل این مستند میتوان

به مدیرفیلمبرداری :جواد رزاقی زاده ،تدوین :مهیار
براتی ،صداگذار :آرش قاسمی ،صدابردار :مهدی کارت،
دستیارکارگردان :مهدی محمدگنجی ،دستیار فیلمبردار:
امین عظیم زاده ،عکاس :سعید مجیدی ،تدارکات:
اسماعیل کشاورز و ساخت آنونس :مهیار براتی اشاره کرد.
مستند اجتماعی پیله با موضوع رهایی از اعتیاد و مواد
مخدر تولید شده و با نگاهی آسیبشناسانه سعی میکند
نگاه افراد جامعه را نسبت به بهبود یافتگان از بیماری
اعتیاد و مواد مخدر تغییر دهد .محمد کارت پیش از
این فیلم سینمایی شنای پروانه را کارگردانی کرده است.
مستندهای الوراتوار ،آوانتاژ ،معلق ،بختک ،خون مردگی،

سمفونی مرگ و ذره بین از دیگر آثار این تهیه کننده و
کارگردان محسوب می شود.

«عطرداغ» جایزه ویژه هیاتداوران جشنواره ایتالیایی را دریافتکرد
فیلم سینمایی «عطرداغ» به کارگردانی علی ابراهیمی،
جایزه ویژه هیاتداوران جشنواره افبو دورو ایتالیا را دریافت
کرد .فیلم سینمایی عطرداغ به کارگردانی علی ابراهیمی
و تهیه کنندگی امیرشهاب رضویان ،موفق شد در چهل و
سومین دوره جشنواره  Efebo D’oroایتالیا ،جایزه ویژه
هیات داوران را برای بهترین فیلم و دستاورد هنری دریافت
کند.
این جشنواره که در سال ١٩٧٩میالدی تاسیس شده۱۴ ،
تا  ۲۰نوامبر سال جاری ( ۲۳تا  ۲۹آبان) در پالرموی ایتالیا

برگزار شد.
مهرداد صدیقیان ،شهرام حقیقت دوست ،بهاره کیان افشار،
سیما تیرانداز ،خاطره اسدی ،شیوا مکی نیان و احسان
امانی بازیگران این فیلم سینمایی هستند .پخش فیلم
عطرداغ برعهده فرست اسکرین به مدیریت سولماز اعتماد
است.
این فیلم روایت دختری به نام مریم است که مجبور
میشود ،شبی را بیرون از خانه سپری کند؛ این موضوع او
را با چالشی عجیب و معمایی روبرو می کند...

 ۴جایزه جشنواره دهوک برای سینماگران ایران
هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم دهوک در کردستان
عراق با اعطای چهار جایزه به سینماگران ایران به
کار خود پایان داد .این رویداد سینمایی که از تاریخ
 ۱۵تا  ۲۲نوامبر ( ۲۴آبان تا اول آذر) در شهر دهوک
کردستان عراق برگزار شد در مجموع  ۴۴فیلم ُکردی

و  ۴۹فیلم بینالمللی به نمایش گذاشته شدند و در
نهایت فیلم «زاالوا» ساخته ارسالن امیری موفق به
کسب جایزه بهترین کارگردانی شد و نوید پورفرج نیز
برای نقش آفرینی در این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر
مرد جشنواره شد .همچنین مریم بوبانی هم برای بازی

در فیلم «خواهران جدا افتاده» ساخته «دافنه چاریزانی»
محصول مشترک آلمان و یونان موفق به کسب جایزه
بهترین بازیگر زن شد و جایزه بهترین مستند بلند ُکردی
هم به مستند ایرانی «نان مقدس» ساخته رحیم ذبیحی به
تهیه کنندگی تورج اصالنی رسید.

گزارش

نمایش فیلم های منتخب جشنواره فیلمکوتاه تهران
نمایش  ۲۴فیلم کوتاه منتخب از سی و هشتمین جشنواره
بینالمللی فیلم کوتاه تهران با عنوان «دو روز با فیلم کوتاه»
پنجشنبه  ۴و جمعه  ۵آذر ماه در سالن استاد شهناز خانه
هنرمندان ایران صورت میگیرد.
«آخرین الالیی در تهران» ساخته محمد وحدانی« ،سیکل»
اثر پدرام پرنیان فر« ،آینه خیس» اثر امیرهوشنگ معین،
«جان داد» به کارگردانی سهیال پورمحمدی« ،عروسک»
ساخته الهه اسماعیلی« ،کپسول» به کارگردانی امیرپذیرفته،
«مورس» به کارگردانی روناک جعفری« ،صندلی» ساخته
محمدباقر شاهین« ،روزنوشتهای مردی که آنجا نبود»
به کارگردانی روزبه فرازمند« ،هرگز گاهی همیشه» ساخته
شادی کرمرودی« ،دیوار چهارم» به کارگردانی محبوبه کالیی،

«رامخانه» کاری از احسان شادمانی« ،کالغ» به کارگردانی
اهورا شهبازی« ،کبود» ساخته علی توکلی« ،مادری از
دارخوین» اثر ایوب مروانی پور« ،چگونه منتظر گودو
باشیم؟» به کارگردانی عرشیا زینعلی« ،گذشته» کاری از
حمید محمدی« ،ارفاق» ساخته رضا نجاتی« ،هفت سمفونی
زاگرس» به کارگردانی پرویز رستمی« ،هیرودو» اثر سروش
باغبانی« ،منطقه» کاری از اسما ابراهی مزادگان« ،آنیما» به
کارگردانی محبوبه محمدزکی« ،میر و مار» ساخته امین پاک
پرور و «زوزه» به کارگردانی امیر نجفی آثاری هستند که در
این برنامه نمایش قرار دارند.
سانس نمایش فیلمها از ساعت  ۱۴تا  ۱۶و  ۱۷:۱۵تا ۱۹
روزهای پنجشنبه و جمعه  ۴و  ۵آذر خواهد بود .همچنین

برای هر باکس نمایش آثار نشستهای نقد و بررسی با
حضور صاحبان آثار در ساعات  ۱۶تا  ۱۷و  ۱۹تا  ۲۰در روزهای
نامبرده برگزار میشود .اجرا و کارشناسی نشستهای روز
پنجشنبه را سیدرضا صائمی منتقد و کارشناس سینما و
اجرا و کارشناسی نشستهای روز جمعه را وحید نامی
فیلمساز و مدرس سینما برعهده دارند.
گفتنی است این برنامه به همت روابط عمومی خانه
هنرمندان ایران و با همراهی انجمن سینمای جوانان ایران،
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در قالب ویژه
برنامههای «سینماتک» برگزار میشود .همچنین ورود برای
عموم تا سقف ظرفیت سالن و با حفظ ضوابط بهداشتی
آزاد است.

سینمای جهان

فروش باورنکردنی فیلمنامه مصور«تلماسه»
فیلمنامه مصور تلماسه که قرار بود در دهه  ۱۹۷۰به
کارگردانی آلخاندرو خودروفسکی و بازی چهرههایی چون
اورسن ولز ،کارگردان آمریکایی و سالوادور دالی ،نقاش
معروف اسپانیایی ،ساخته شود اما پس از چهار سال آماده
سازی به دلیل کمبود بودجه به سرانجام نرسید ،دیروز
(دوشنبه ۱ ،آذر) در حراجی کریستیز پاریس به فروش
گذاشته شد و پس از یک رقابت سنگین میان دو مشتری
مصمم ،سرانجام به قیمت  ۳میلیون دالر چکش خورد.
این استوری بورد یا فیلمنامه مصور که اثری است از ژان
ژیرو ( ،)۱۹۳۸ -۲۰۱۲نویسنده فرانسوی رمانهای مصور ،و

اچ .آر .گیگر ( ،)۱۹۴۰ -۲۰۱۴تصویرگر سوئیسی ،یکی از ۱۰
نسخه موجود است و ارزش تخمینی آن چیزی در حدود ۲۹
هزار و  ۴۰هزار دالر برآورد شده بود.
رمان تلماسه به قلم فرانک هربرت یکی از معروفترین
رمانهای علمی -تخیلی جهان است که در سال  ۱۹۶۵به
بازار کتاب آمد .تاکنون دیوید لینچ و آلخاندرو خودروفسکی
به اقتباس سینمایی این رمان دست زدهاند اما هیچکدام
نتیجه مطلوب نگرفتند؛ فیلم خودروفسکی که به سرانجام
نرسید و فیلم لینچ جزء ضعیف ترین آثار کارنامه این
کارگردان آمریکایی ثبت شد.

سومین تالش برای اقتباس این رمان علمی-تخیلی توسط
دنی ویلنوو ،فیلمساز مطرح کانادایی ،انجام شد .این فیلم
که  ۳۰مهر در سینماهای آمریکا و کانادا روی پرده رفت با
بازی تیموتی شاالمه ،ربکا فرگوسن ،اسکار آیزاک ،جیسون
موموآ ،جاش برولین و زندایا داستان گروهی از خانوادههای
اشرافی را روایت میکند که برای به دست آوردن کنترل
سیارهای حامل یک منبع طبیعی ارزشمند ،با یکدیگر رقابت
میکنند .استقبال از تل ماسه به حدی بود که سرمایهگذاران
چندی پیش اعالم کردند دنی ویلنوو همراه تیمش برای
ساخت قسمت دوم به سیاره آراکیس بازخواهند گشت.

تمام مراکز اقامتی رسمی و ناوگان حمل و نقل هوایی از
اتوبوس تا هواپیما و قطار ملزم به پذیرش مسافرانی شدهاند
که دارای کارت واکسن و یا تست منفی  PCRدر محدوده
 ۷۲ساعت تا زمان حرکت باشند .وزارت راه و شهرسازی نیز
برای قطار و اتوبوس ظرفیت  ۸۰درصدی پذیرش مسافر را در
نظر گرفته است.
با این وجود ،همچنان الزام و قانونی برای تورهای گردشگری و
آژانسهای مسافرتی تعیین نشده است .البته که آژانسدارها
میگویند :با اجرای این طرح ،ناگزیر مسافر هنگام خرید بلیت
وسیله نقلیه و رزرو هتل ،استعالم میشود ،اما مساله درباره
تورها و سفرهای گروهی است که در اقامتگاههای رسمی
اسکان ندارند و یا در طبیعت کمپ میکنند و از اتوبوس
کرایهای برای جابهجایی استفاده میکنند ،تا کنون برای این
گروهها و این شکل از سفرها ،دستورالعملی مشخص نشده
است.
عالوه بر این ،خانههای کرایهای و شبانه فاقد مجوز و غیرمجاز
که با توجه به افزایش هزینه هتلها و محدودیتهای عرفی
و قانونی کمتر به نسبت اقامتگاههای رسمی ،با تقاضای
بیشتری مواجهاند ،در شمول نظارتهای کرونا از نظر رعایت
دستورالعملهایبهداشتیقرارنگرفتهاند.
از سوی دیگر ،با وجود لغو ممنوعیت تردد شبانه بر اساس
اعالم پلیس راهور ،تردد جادهای بین استانی از ابتدای آذرماه
به صورت هوشمند اجرا میشود و ارائه کارت واکسن (هر دو
ُدز) و تست منفی (با اعتبار  ۷۲ساعت)  PCRالزامی است.
توصیه شده است :در صورتی که مجوز تردد بینشهری داشتید،
اما جریمه شدهاید باید به محل صدرو مجوز مراجعه کنید.
الزم است تا زمان حذف جریمه اشتباهی ،برگه تردد را نزد
خود نگه دارید.
پلیس راهور همچنین اعالم کرده که سفر با خودرو شخصی به
استانها و شهرهای قرمز و نارنجی مطابق مصوبه ستاد ملی
کرونا همچنان ممنوع است و جریمه دارد .سفر به شهرهای
زرد و آبی شامل این قانون نمیشود .درحال حاضر هشت
شهرستان در وضعیت قرمز و  ۵۸شهرستان نارنجی هستند
که جریمه تردد «از» و «به» شهرهای نارنجی  ۵۰۰هزار تومان و
شهرهای قرمز یک میلیون تومان تعیین شده است.
طبق آخرین رنگبندی اپلیکیشن ماسک که  ۲۹آبانماه
بهروزرسانی شده است ،شهرستانهای اشنویه ،پیرانشهر
(آذربایجان غربی) ،طبس ،فردوس (خراسان جنوبی) ،زابل
(سیستان و بلوچستان) ،زرند ،شهربابک (کرمان) و خاتم (یزد)
در وضعیت قرمز هستند .ایالم ،خرماباد ،یاسوج ،گچساران،
ارومیه ،گرمسار ،شاهرود ،دامغان ،یزد ،بافق ،شهررضا ،شهرکرد،
کرمان ،رفسنجان ،سیرجان ،جهرم ،قائن و گناباد نیز از جمله
شهرستانهای نارنجیرنگ هستند که سفر به آنها همچنان
جریمه دارد.
مراکز اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی در تمام شهرها بدون
درنظر گفتن رنگبندی باز بوده و مطابق با مصوبه ستاد ملی
کرونا ملزم به ارائه خدمات به مسافران هستند.
موزهها ،محوطههای تاریخی و سایتهای گردشگری نیز با
توجه به رده بندی شغلی ،در شهرهای آبی ،نارنجی و زرد هیچ
محدودیتی برای فعالیت ندارند و میتوانند باز باشند .این مراکز
همانند سالنهای پذیرایی در شهرهای قرمز باز نیستند.
سفر به خارج از کشور نیز تابع مقررات کشور مقصد بوده ،اما
طبق مقرراتی که تا کنون اعالم شده است ،ارائه تست منفی
 PCRیا کارت واکسن در بیشتر مسیرهای خارجی الزامی
شده است .تمام اتباع ایرانی و خارجی برای ورود به ایران نیز
باید گواهی منفی تست  PCRبه زبان انگلیسی در محدوده ۹۶
ساعت قبل از پرواز بینالمللی به سمت ایران را همراه داشته
باشند .این قانون شامل حال تمام مسافران ایرانی و خارجی
باالی  ۱۲سال میشود.
با وجود طرح مدیریت هوشمند ،اما همچنان از مسافران
خواسته شده است پروتکلهای بهداشتی کرونا را رعایت کنند.
طبق گزارشهای نود و دومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا،
کنترل مسافران در برخی مرزها و در حمل و نقل عمومی
سست شده است .درحال حاضر میانگین رعایت پروتکلهای
بهداشتی در سطح کشور به  ۴۶درصد رسیده است.
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«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «محمدرضا نوایی»
 -پیشکسوت کشتی  -را گرامی می دارد

ورزشی

گزارش

نشست خبری مسابقات جهانی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی در اصفهان؛

«اصفهان» مزیبان مسابقات جهاین ورزشهای زورخانهای و کشیت پهلواین شد
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

نشست خبری مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی
پهلوانی با حضور مهندس محسن مهرعلیزاده رئیس
فدراسیون بینالمللی ،آقای دکتر مهرعلی بارانچشمه
رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی،
سیدمحمد طباطبایی مدیر کل ورزش و جوانان اصفهان،
دکتر ابراهیم صیقالنی مشاور رئیس فدراسیون جهانی و تنی
چند از مسئولین ورزش اصفهان در سالن اجتماعات سرای
ورزشکاران برگزار گردید.
در ابتدای این نشست خبری ،آیاتی از کالماله مجید قرائت
شد و پس از نواخته شدن سرود مقدس جمهوری اسالمی
ایران ،سید محمد طباطبایی مدیرکل ورزش و جوانان استان
اصفهان ،ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت زندهیاد
ی ایرنا و مرحومه فاطمه
امیرحسین اکبری خبرنگار خبرگزار 
حاجی محمدیان خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان و
خیر مقدم به مهندس مهرعلیزاده رئیس جهانی ورزشهای
زورخانهای و همراهانشان در رابطه با برگزاری مسابقات
جهانی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی به میزبانی
شهر تاریخی اصفهان اظهار داشت :درسایه عنایات پروردگار
و برنامهریزی و همدلی مسئوالن استانی و شهرستانی این
میزبانی شکل خواهد گرفت و امیدواریم بتوانیم میزبان
شایستهای برای مهمانان و تیمهای شرکت کننده در این
دوره از رقابتها باشیم.
وی در ادامه افزود :همان.طور که مستحضر هستید شهر
اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی
نامگذاری شده و برخوردار از تمدن های فرهنگی و مذهبی
و ظرفیتهای هنری و ورزشی است که این رشته ورزشی
را ما به عنوان زینت ورزشی و به عنوان یک هنر و فرهنگ
اصیل ایرانی میشناسیم و امیدواریم در پایتخت فرهنگ و
تمدن ایران اسالمی بتوانیم شایستگیهای این استان را به
منصه ظهور برسانیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان افزود :در بحث
برگزاری این مسابقات در راستای اهداف و سیاستهای
اداره کل ورزش و جوانان و با توجه به ترویج روحیه فرهنگ
پهلوانی و جوانمردی و تاکیدات موُکد مسئوالن عزیز وزارت
ورزش و جوانان ،در راستای ترویج ورزش زورخانهای و کشتی
پهلوانی ،از مباحثی است که میتوانیم پیرامون فرهنگ
سازی این رشته ورزشی داشته باشیم.
وی در بحث برگزاری شایسته این رقابتها و در بحث میزبانی
گفت :امیدواریم در راستای اهداف و سیاستهای فدراسیون
بینالمللی و فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی
پهلوانی جمهوری اسالمی ایران  ،با کمک مسئولین شهر
اصفهان نقش کلیدی و محوری خود را در راستای فرهنگ
سازی و اعتالی این رشته ورزشی به نحو شایستهای به انجام
برسانیم و گامی مثبت برداریم.

مهندس مهرعلیزاده رئیس بین المللی ورزش های زورخانه
ای و کشتی پهلوانی در ابتدا ضایعه اسفبار و ُتاثربرانگیز
فوت دوتن از خبرنگاران را به جامعه خبری به ویژه این
خانوادههای داغدار این عزیزان سفر کرده که تقارن داشت با
برگزاری این نشست خبری ،تسلیت گفت و اظهار کرد :تقدیر
الهی است وجز تسلیم به رضای پروردگار چاره ای نیست،
انشااهلل روحشان در آرامش باشد.
مهندس مهرعلیزاده با تشکر ازتمامی دستاندرکاران ورزش
استان به ویژه از آقای دکتر سید محمد طباطبایی مدیرکل
ورزش و جوانان استان اصفهان گفت :فدراسیون بینالمللی
ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی با اسم اینترناسیونال
زورخانه اسپرت فدراسیون نامیده می شود و حدود  ۱۸سال
پیش تاسیس گردیده است و من که در آن زمان مسئولیت
سازمان تربیت بدنی کشور را داشتم ،ریاست فدراسیون
جهانی به من واگذار شد و به عنوان افتخار کشور اسالمی
ایران در تاریخ ثبت گردید.
رئیس فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانه ای و
کشتی پهلوانی تصریح کرد :فرهنگ ورزش زورخانهای و
کشتی پهلوانی در دنیا و در مهر ماه سال  ۱۳۸۳با حضور
 ۲۲تن از روُسای کمیته های فنی المپیک کشورهای
مختلف در تهران پایه گذاری کردیم که بنابر این باید گفت
فدراسیون جهانی قدمت  ۱۷ساله دارد .البته پایه گذاری
اولیه در  ۲سال پیش تر یعنی از سال  ۱۳۸۱شروع شد و
مطالعات اولیه در خصوص این رشته آغاز گردید.
وی با اشاره به بیش از سه هزار سال قدمت ورزش زورخانه
ای و کشتی پهلوانی در ایران گفت :این رشته ریشه در
فرهنگ و تمدن و تاریخ باستان ما ایرانیان دارد و شناخت
شده در دنیاست ،اما هیچ وقت به صورت مکتوب نوشته
نشده بود و انجام آن به صورت قوانین و مقررات امروزی
نبوده است و بیشتر جنبه تفریحی نمایشی و باستانی و
جوانمردی داشت که از سال  ۱۳۸۱توسط اساتید و قهرمانان
بزرگ این رشته قوانین آن به صورت مکتوب درآمد.
رئیس فدراسیون جهانی ورزشهای زورخانهای و کشتی
پهلوانی افزود :از زمان تأسیس فدراسیون در سال ۱۳۸۳

تاکنون  ۲۵کشور عضو ً
رسما ثبت شدهاند و رسمیت دارند
و تحت نظارت و حمایت کمیته ملی المپیک و یا وزارت
ورزش وجوانان کشورشان فعالیت میکنند .در این سالها
حداقل هرسال با میانگین ۷تا  ۱۰تورنمنت را برگزارکرده
ایم و معمو ُال هر دوسال یکبار قهرمانی جهانی داریم که
در قاره های اروپا ،آسیا ،آفریقا و آمریکا به شکل رسمی
برگزار م ی شود.
مهندس مهرعلیزاده اضافه کرد :در زمینه آموزش و
ساختارهای داخلی و ساختارهای قارهای و جهانی که
بیشتر جنبه توسعه و ترویج این رشته ورزشی را دارد ،مورد
بررسی قرار دادیم که آیا بطور کالسیک این کار انجام شود
یا به روشهای جدید برند سازی مثل تکواندو ،کاراته و
یا ووشو.
مهرعلیزاده خاطرنشان کرد :اول می بایستی فدراسیون
جهانی تشکیل می دادیم و سپس فدراسیونهای ملی
در کشورهای مختلف ایجاد میکردیم و ورزشکار برای این

رشته جذب می نمودیم و به پرورش ورزشکار ،مربی و داور
میپرداختیم تا به کشور خودمان دعوت کنیم و به صورت
کالسیک آموزش دهیم و پیش برویم .با وجود اینکه
 ۸۶کشور با این رشته آشنایی دارند ولی  ۲۵کشور عضو
فدراسیون جهانی هستند و کشورهای دیگر نیز خواهان
عضویت دراین فدراسیون جهانی می باشند.
رئیس فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و
کشتی پهلوانی اظهار کرد :بازدیدی از فضاهای ورزشی
موجود برای میزبانی اصفهان در مسابقات جهانی ورزش
های زورخانه ای و کشتی پهلوانی داشتیم .در سال ۱۳۹۷
قرار بود اصفهان میزبان مسابقات جهانی ورزش های
زورخانه ای باشد ،ولی زمانی که از استانداری اصفهان رفتم
به این نتیجه رسیدم که اصفهان نم ی تواند میزبانی خوبی
باشد و اعتبار اصفهان به خطر میافتد و زیر سوال می رود،
در نتیجه میزبانی به بجنورد داده شد ،اما امسال اصفهان را

شایسته میزبانی دیدیم.
مهرعلیزاده گفت :کشورهای بالروس ،کوبا ،هندوستان،
کنیا ،گواتماال ،جمهوری آذربایجان ،کره جنوبی ،بنگالدش
تیم ملی ایران و تیم منتخب استان اصفهان به عنوان
میزبان در این رقابت ها حضور خواهند داشت .افتتاحیه
این رویداد مهم  ۲۲دی ماه و اختتامیه آن در  ۲۸دی ماه
امسال می باشد .دو هفته پیش دوره همسان سازی در
تهران برگزار شد و مربیان کشورهای مختلف آمدند و با
قوانین جدید آشنا شدند تا طبق آن رقابتی صحیح و سالم
داشته باشند.
مهرعلیزاده با بیان اینکه این مسابقات در دو بخش ورزش
های زورخانه ای و کشتی پهلوانی انجام میشود گفت:
برنامه ریزی فدراسیون مبتنی بر این اصل است که ورزش
زورخانه ای و کشتی پهلوانی دوبال همسطح هستند
و زورخانه هم مقدمهای برای کشتی پهلوانی و پرورش
پهلوان است و هم تربیت یافته مکان مقدس زورخانه ای
واین دو موضوع همیشه در کنار هم بوده و خواهند بود.
رئیس فدراسیون جهانی ورزشهای زورخانهای و کشتی
پهلوانی در خصوص نحوه برگزاری مسابقات گفت:
ورزشهای زورخانهای در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار
میشود ،بخش تیمی دارای امتیازات خاص خود و بخش
انفرادی آن مهارتهای فردی است که شامل رشتههای
سنگ کباده ،میل بازی ،چرخ چمنی و میلگیری سنگین
است.
وی ادامه داد :کشتی پهلوانی نیز در  ۵وزن  ۷۰ - ۶۰- ۵۰و
 ۷۰تا  ۸۰و تا  ۹۰کیلو و  ۹۰کیلو به باالتر برگزار می شود که
هرتیم تشکیل شده از پنج ورزشکار زورخانه ای ،سه کشتی
گیر ،یک سرپرست و ورزشکارانی از  ۱۸تا  ۳۵سال دارند.
رئیس فدراسیون جهانی ورزشهای زورخانهای و کشتی
پهلوانی با اشاره به اینکه در یک مقطعی به زورخانه ها بی
توجهی شد ومی رفت که به تعطیلی کشیده شوند گفت:
در یک دهه گذشته ،توجه به زورخانه ها و ورزش زورخانه
ای بیشتر شده که روند رو به رشد و توسعه آن کام ُال به
چشم می آید.
همچنین رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی

پهلوانی ایران گفت :اصفهان ورزشکاران خوبی در رشته
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی دارد که برای
مسابقات جهانی زورخانهای و کشتی پهلوانی از ایران ،تیم
ملی و تیم منتخب اصفهان شرکت خواهند کرد.
دکتر مهرعلی باران چشمه عضو هیئت رئیسه(سیزم)
ارتشهای جهان و رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای
و کشتی پهلوانی ایران افزود :چند ماهی است که توفیق
خدمتگزاری فدراسیون را به دست آوردم که قرار است
مسابقات جهانی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی را
به میزبانی اصفهان برگزار کنیم .چند جلسه با آقای مهندس
مهرعلیزاده رئیس بین المللی ورزش های زورخانهای و
کشتی پهلوانی داشتیم که قرار بر این شد تا با یکدیگر
تعامل داشته باشیم و با همکاری یکدیگر ورزش ملی،
سنتی باستانی و فرهنگی را بیشتر از قبل توسعه دهیم.
باران چشمه خاطرنشان کرد :ورزش های زورخانه ای و
کشتی پهلوانی ایران بیش از  ۳۰۰۰سال قدمت دارد و باید
تالش کنیم این رشته را در کشورهای مختلف دنیا توسعه
دهیم و رایج کنیم ،زیرا یکی از راه های توسعه هر رشته
ورزشی برگزاری مسابقات و رویدادهای جهانی آسیایی و
بین المللی است.
وی به سخنان آقای مهرعلیزاده در رابطه با جهانی کردن این
مسابقات به میزبانی ایران اشاره کرد و گفت :ما هم پیشنهاد
ایشان را پذیرفتیم و به فدراسیون جهانی ورزشهای
زورخانهای و کشتی پهلوانی کمک می کنیم .اصفهان از
قدیم به عنوان یکی از استان های خوشنام در میزبانی بوده
و هست ،حدود  ۳ماه پیش به اصفهان سفر کردم و همراه
با آقای طباطبایی مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان
مجمع انتخاباتی تشکیل شد و آقای مهندس جالل زهرایی
رئیس هیأت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی
انتخاب شد ،در همان زمان پیشنهاد میزبانی را به آقای
دکتر طباطبایی مدیرکل و زهرایی رئیس هیأت دادم که با
آن موافقت شد و با جلسهای که داشتیم اصفهان ً
رسما به
عنوان میزبان مسابقات بینالمللی ورزشهای زورخانهای و
کشتی پهلوانی انتخاب شد.
باران چشمه اضافه کرد :ترویج این رشته از ُتاکیدات
مقام معظم رهبری است ،وما به فدراسیون بینالمللی
ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی کمک خواهیم کرد
تا به اهداف کالن خود برسد و رشته ورزشهای زورخانه.ای
و کشتی پهلوانی را تا المپیکی شدن پیش ببریم.
وی در خصوص تیم ملی ورزشهای زورخانهای و کشتی
پهلوانی ایران خاطرنشان کرد :برای اینکه در این مسابقات
حضوری مقتدرانه داشته باشیم ،مسابقات انتخابی تیم
ملی را دو ماه پیش در تهران برگزار کردیم که چهل نفر برتر
در مرحله اول اردو شرکت کردند و تعدادی از این افراد کنار
گذاشته شدند و مابقی به مرحله دوم اردو را یافتند که روز
گذشته آخرین جلسه تمرینی آنها برگزارشد.
رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی
افزود :تعدادی از مربیان خوب ایرانی انتخاب شده اند که
پس از ورود تیم هاس خارجی به ایران وگذراندن یک
دوره توجیهی با تیم مشخص کار خود را آغاز خواهند کردو
با آخرین قوانین و مقررات آشنایی خواهند یافت.

ورزشی

جریمههای سنگین در انتظار فوتبالیها در صورت تخلف در مسابقات!
رئیسکمیتهانضباطیفدراسیونفوتبالگفت:حداکثرجریمهقابلاعمالبرایتخلفاتیکهازتاریخیکمآذرماهبرایاشخاصحقوقیمرتبطبا
لیگ های برتر ثبت می شود ،هفت میلیارد لایر و برای سایر لیگ ها سه میلیارد و پانصد میلیون لایر خواهد بود .حداکثر جریمه قابل اعمال
برای تخلفاتی که از یکم آذر ماه ،سه میلیارد و پانصد میلیون لایر و نسبت به سایر لیگها یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون لایر است.

روزنامه
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سوژه

سرپرست کمیته فوتسال :هیات رئیسه درباره سرمربی تیم ملی تصمیم میگیرد

با برتری برابر پوهانگ استیلرزر کرهجنوبی؛

«ناظمالرشیعه»و«شمسایی»گزینههاینهاییتیممیلفوتسالشدند!؟
محمدرضا ولی زاده
دبیر تحریریه

پس از اختالفات جدی مهرداد سراجی با شهابالدین عزیزی
خادم و حواشی متعددی که پیرامون استعفای او از ریاست
کمیته فوتسال پیش آمد ،حدود سه ماه این کمیته بدون
رئیس فعالیت میکرد ،اما سرانجام روز گذشته ،طی حکمی
از سوی ریاست فدراسیون فوتبال ایران ،احسان اصولی ،عضو
هیات رییسه فدراسیون و رئیس هیات فوتبال خراسان رضوی
به سمت سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال منصوب
شد.
احسان اصولی سرپرست جدید کمیته فوتسال فدراسیون
فوتبال پس از دریافت حکم سرپرستی خود از سوی
شهابالدین عزیزی خادم گفت« :باعث افتخارم است در
خدمت جامعه فوتسال باشم ،این رشته یکی از پر افتخارترین
ورزشها در کشور است ،امیدوارم بتوانم با کمک همه
اقدامات مؤثر انجام دهم».
وی از اولین اقدام خود در کمیته فوتسال صحبت
کرد و اظهار داشت« :بازی دوستانه با ایتالیا را پیگیر
هستیم تا انجام شود ،از تمام فوتسالیها
میخواهم دست یاری برداشته و به ما
کمککنند».
اصولی درباره تعیین تکلیف
وضعیتکادرفنیتیمفوتیال
ایران تصریح کرد« :برای بحث
انتخاب کادر فنی ،ما نظر خود را
میدهیم اما تصویب نهایی با هیأت رئیسه
فدراسیون است ،اما هنوز تکلیف این
موضوعمشخصنیست».

اما حدود دو ماه پیش بود که تیمملی فوتسال ایران پس
از تحمل شکستی غیرمنتظره مقابل قزاقستان شگفتیساز
رقابتها ،از دور حذفی رقابتهای جام جهانی  2021لیتوانی
کنار رفت و به کشورمان بازگشت .پس از بازگشت تیمملی ،که
بدون رئیس کمیته ،با شرایط و تدارکات نچندان مساعد راهی
جا م جهانی لیتوانی شده بود ،همه در انتظار معرفی تعیین
تکلیفنیمکتتیمملیبودند،اماعدمانتصابریاستکمیته
فوتسال فدراسیون فوتبال ،انتخاب سرمربی تیمملی را هم به
تاخیرانداخت.
شوربختانه در چند وقت اخیر ،فدراسیون فوتبال چندان نگا ِه
عادالنهای نسبت به فوتبال و فوتسال نداشته و همین موضوع
موجب شده ،تا شرایط تیمی که در جام جهانی  2016به مقام
سوم جهان دست یافت و در جام ملتهای آسیا در سالهای
 2018و  2016جشن قهرمانی گرفت ،در یک بالتکلیفی محض
باشد ،رشته پرافتخاری که بهعلت فقدان نگاه حرفهای و عدم
حمایت حرفه ای ،روزهای پرتالطمی را میگذراند.
اما در هفتههای گذشته ،صحبتهای مختلفی در مورد
سرانجام نیمکت تیم ملی فوتسال مطرح شده بود ،حال
باتوجه به انتصاب احسان اصولی بهعنوان سرپرست ریاست
کمیته فوتسال ،باید منتظر تعیین تکلیف نیمکت تیمملی
فوتسال باشیم .نیمکت تیمملی

گزینههای متعددی ندارد ،شاید تمام گزینههای مطرح شده
حوالی نیمکت تیمملی ،به عدد ۵هم نرسد.
اما اولین گزینه هدایت تیمملی ،سرمربی فعلی فوتسال ایران
است که حتی باوجود عدم کسب نتایج نچندان مطلوب
در جا م جهانی لیتوانی ،افتخارات متعددی را در سالیان
گذشته ،روی نیمکت تیمملی به ارمغان آورده و حاال برای
ادامه همکاری ،مذاکراتی را هم با فدراسیون فوتبال داشته
است .اما گزینه دوم وحید شمسایی است .به غیر از ناظم
الشریعه ،شمسایی هم در چند وقت اخیر ،صحبتهایی را به
جهت پذیزفتن هدایت تیمملی با مسئوالن فدراسیون فوتبال
داشته است و حتی شمسایی اسطوره فوتسال ایران و آسیا،
برنامههای خود را در اختیار فدراسیون فوتبال نیز گذاشته
است.
اما گزینه سوم ،علیرضا افضل است ،سرمربی سابق تیم
فوتسال مس سونگون و مدیر فنی فعلی سپاهان اصفهان
که از او هم به عنوان گزینه هدایت تیمملی نامبرده میشود.
افضل فصل گذشته موفق شد مس سونگون را برای پنجمین
بار در مسابقات لیگ برتر به مقام قهرمانی برساند .اما گزینه
چهارم محسن حسن زاده ،سرمربی موفق تیم فوتسال سن
ایچ ساوه است عملکرد فوق العادهای را در اوقات اخیر داشته
است .گرچه اسامی چند مربی خارجی هم در چند وقت
اخیر مطرح شده است ،اما آنطور که بهنظر میرسد ،نیمکت
تیمملی در آینده هم در اختیار یک مربی داخلی خواهد بود.
اما از میان چهار گزینه موجود ،دو مربی اصلیترین گزینه
هدایتتیمملیفوتسالهستند؛محمدناظمالشریعهو
وحید شمسایی ،درحال حاضر بیش از حس نزاده
و افضل و یا هر مربی دیگری در حوالی
نیمکت تیمملی قرار گرفتهاند .دو مربی
که از آنها با عنوان گزینههای نهایی
فدراسیونفوتبالیادمیشود.حالدرنهایت
باید دید ،سرانجام انتخاب سرمربی تیمملی
فوتسال چه خواهد شد ،آیا ناظمالشریعه روی
نیمکت تیمملی خواهد ماند یا عصر شمسایی در
تیمملی فوتسال آغاز خواهد شد.

اما ازمیان چهارگزینه موجود ،دو مربی اصلیترینگزینه هدایت تیمملی فوتسال هستند؛ محمد
نزاده و افضل و یا هر مربی دیگری در حوالی
ناظمالشریعه و وحید شمسایی ،درحال حاضر بیش از حس 
نیمکت تیمملی قرارگرفتهاند .دو مربیکه ازآنها با عنوانگزینههای نهایی فدراسیون فوتبال یاد میشود .حال
درنهایت باید دید ،سرانجام انتخاب سرمربی تیمملی فوتسال چه خواهد شد ،آیا ناظمالشریعه روی نیمکت
تیمملی خواهد ماند یا عصرشمسایی درتیمملی فوتسال آغازخواهد شد.
تاتامی

با کسب  ۴مدال طال ۴ ،مدال نقره و  ۲مدال برنز؛

نایب قهرمانیکشتی آزاد ایران دررقابتهای نظامیان جهان
سی و پنجمین دوره رقابتهای کشتی آزاد نظامیان
جهان با حضور  ۱۴تیم در سالن  ۱۲هزار نفری آزادی
تهران برگزار شد و در پایان نمایندگان ایران با کسب ۴
مدال طال ۴ ،مدال نقره و  ۲مدال برنز به عنوان نایب
قهرمانی دست یافتند.
در پایان مسابقات کشتی آزاد نظامیان جهان ،تیم

ایران توسط مرتضی قیاسی در وزن  ۶۵کیلوگرم ،بهمن
تیموری در وزن  ۷۹کیلوگرم ،محمدحسین محمدیان در
وزن  ۹۷کیلوگرم و یداهلل محبی در وزن  ۱۲۵کیلوگرم به
مدال طال ،احمد محمدنژاد جواد در وزن  ۵۷کیلوگرم،
محمدباقر یخکشی در وزن  ۶۱کیلوگرم ،فریبرز بابایی در
وزن  ۷۴کیلوگرم و محمدحسین میرباغبان در وزن ۹۲

کیلوگرم به مدال نقره و محمدمهدی یگانه جعفری در
وزن  ۷۰کیلوگرم و هادی وفایی پور در وزن  ۸۶کیلوگرم
به مدال برنز دست یافت.
در پایان این رقابتها تیم روسیه با  ۲۱۵امتیاز به عنوان
قهرمانی دست یافت ،تیم ایران با  ۲۱۰امتیاز نایب قهرمان
شد و تیم ارمنستان با  ۱۴۰امتیاز به عنوان سوم رسید.

 ۲طال ۲ ،نقره و یک برنزفرنگیکاران ایران در ۵وزن نخست قهرمانی ارتشهای جهان
در پایان رقابتهای  ۵وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی
ارتش های جهان ،ایران به  ۲مدال طال ۲ ،مدال نقره و
یک مدال برنز دست یافت.
در پایان پنج وزن نخست این رقابت ها که در سالن

 ۱۲هزار نفری آزادی برگزار شد ،علی نوربخش در وزن
 ۵۵کیلوگرم و ایمان محمدی در وزن  ۶۳کیلوگرم
به مدال طال ،جمال اسماعیلی در وزن  ۸۲کیلوگرم
و مهدی بالی در وزن  ۹۷کیلوگرم به مدال نقره و

اشکان سعادتیفر در وزن  ۷۲کیلوگرم به مدال برنز
دست یافتند .در پایان روز نخست و در ردهبندی
تیمی ،ایران و روسیه با  ۱۰۵امتیاز در جایگاه نخست
قرار دارند.

الهالل عربستان قهرمان
آسیا شد

دو تیم فوتبال الهالل عربستان و پوهانگ استیلرزر کرهجنوبی
از ساعت  ۱۹:۳۰روز سهشنبه در فینال لیگ قهرمانان آسیا
برابر هم قرار گرفتند که تیم فوتبال الهالل توانست با برتری
 ۲بر صفر برابر نماینده کره ،به چهارمین قهرمانی خود در
این رقابتها برسد و تبدیل به پرافتخارترین تیم تاریخ این
رقابتها شود.
ناصر الدوساری در حالی که هنوز بازی به ثانیه  ۲۰نرسیده
بود با شلیکی تماشایی از راه دور دروازه حریف کره ای را
باز کرد و با وجود حمالتی که دو تیم روی دروازه یکدیگر
داشتند در نیمه اول توپ دیگری از خط دروازه ها عبور نکرد.
در دقیقه  ۶۳این دیدار موسی مارگا با نفوذ از جناح راست
به داخل محوطه جریمه تیم حریف با ضربه ای دقیق برای
دومین بار دروازه تیم کره ای را باز کرد تا آبی های شهر
ریاض در آستانه یک جشن قهرمانی دیگر قرار بگیرند.
الهالل توانسته بود که با مغلوب کردن استقالل و پرسپولیس
ایران و همچنین النصر عربستان راهی فینال شود.

مسابقاتقهرمانیجهانتکواندوناشنوایان؛

کسب  ۳مدال طال ،نقره و برنز
تکواندوکاران آقایان ناشنوای
ایران در روز اول

در ادامه مسابقات قهرمانی جهان تکواندو ناشنوایان ،در
بخش کیوروگی آقایان از صبح روز  -سه شنبه  ۲آذرماه
مسابقات اوزان اول و سوم برگزار و در پایان علیرضا شریفی
منش مدال طال ،فردین قاسمی مدال نقره و امیرساالر امیری
فرد مدال برنز را کسب کردند.
نتایج مسابقات به شرح زیر میباشد:
وزن  -۵۸کیلوگرم:
علیرضا شریفی منش در دور اول  ۲۴بر  ۱تکواندوکار اکوادور
را شکست داد ،در دور دوم برابر حریف اوکراینی خود  ۲۵بر
 ۸پیروز شد و در فینال  ۳۸بر  ۳۷پیروز میدان شد و مدال
طال را به دست آورد.
امیرساالر امیری فرد در دور اول  ۲۷بر  ۳ورزشکار امارات را
شکست داد ،در دور دوم  ۳۱بر  ۱۷برابر حریف اوکراینی پیروز
شد و در نیمه نهایی  ۳۰بر  ۸مغلوب ورزشکار روس شد و
به مدال برنز رسید.
وزن  -۸۰کیلوگرم:
فردین قاسمی در دور اول برابر حریف اوکراینی  ۱۲بر  ۵پیروز
شد ،در دور دوم  ۳۹بر  ۹تکواندوکار قزاقستان را شکست
داد ،در نیمه نهایی  ۱۷بر  ۱۰ورزشکار روس را شکست داد و
در فینال برابر حریف پرقدرت روس خود ناک اوت شد و به
مدال نقره دست یافت.
محمد زعفرانی در دور اول استراحت داشت ،در دور دوم
برابر حریف کره جنوبی شکست خورد و از دور مسابقات
حذف شد.
در ادامه این مسابقات روز چهارشنبه اوزان دوم و چهارم
برگزار میشود.
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سرانجامکمیته فوتسال صاحب «رئیس» شد
بعد از اینکه مهرداد سراجی به دلیل برخی اختالف نظرها با عزیزی خادم رئیس
فدراسیون فوتبال ،تصمیم گرفت از ریاست کمیته فوتسال کناره گیری کند ،چند
مدتی این کمیته بدون رئیس بود .از همین رو بعد از گذشت  ۶۰روز باالخره فدراسیون
فوتبال بعد از مدتها رئیس کمیته فوتسال را مشخص کرد و احسان اصولی عضو
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی به عنوان
سرپرست کمیته فوتسال انتخاب شد.
شاگردان وحید امیری قهرمان آسیای مرکزی شدند
در آخرین دیدار مسابقات فوتبال زیر  ۱۵سال آسیای مرکزی ،تیم ملی تاجیکستان
با یک گل ازبکستان را شکست داد تا با این نتیجه ،تیم ملی فوتبال ایران برای
دومین دوره متوالی قهرمان این مسابقات شود .شاگردان وحید امیری با کسب
هفت امتیاز و تفاضل گل  ،+۹باالتر از تاجیکستان (میزبان مسابقات) با هفت
امتیاز و تفاضل گل  +۶قرار گرفتند و در سومین دوره این مسابقات به قهرمانی
دست پیدا کردند.

جلسه دادگاه حکمیت ورزش جودو برگزارشد
دومین جلسه دادگاه حکمیت ورزش در خصوص رسیدگی به پرونده شکایت فدراسیون
جودو ظهر روز گذشته با حضور تمامی نفرات در محل این فدراسیون برگزار شد .در
این جلسه که با حضور داورانی از دادگاه حکمیت ورزش و هیئتی متشکل از دبیر
کل و یکی از اعضای فدراسیون جهانی جودو و  ۲وکیل فدراسیون جهانی برگزار شد،
نشست به صورت وبینار بود و افراد مربوط به این پرونده هر کدام نکته نظرات خود
را اعالم کردند.
«نکونام» میان برترین آسیاییهای تاریخ اللیگا
حساب توئیتر  asاسپانیا در گزارشی از بهترین بازیکنان آسیایی تاریخ اللیگا نوشت
که نام جواد نکونام ،ستاره سابق تیم ملی فوتبال کشورمان هم در بین اسامی
منتشر شده به چشم میخورد .نکونام از سال  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۲برای باشگاه اوساسونا در
اللیگا بازی کرد و آمار  ۱۴۹بازی و  ۲۴گل را به ثبت رساند .شینجی اوکازاکی ،گاکو
شیباساکی ،وو لی ،تاکاشی اینوی ،هیروشی کیوتاکه و تاکفوسو کوبو در این لیست
قرار دارند.

زیدان در پاریس؛ پوچتینو در منچستر

تیم جدید حسن یزدانی در لیگ برتر

یونایتد!؟
پوچتینو که در حال حاضر هدایت پی اس جی را برعهده
دارد به جدایی از این باشگاه فرانسوی بیمیل نیست
و دوست دارد جانشین سولسشر در اولدترافورد شود.
این عالقه به حدی است که برخی منابع باور دارند او
ترجیح میدهد همین حاال از پاری سن ژرمن جدا شده
و به یونایتد ملحق شود.
حال از پاریس خبر می
رسد که مدیران پاریسی
به دنبال زیدان هستند
تا او را متقاعد کنند
هدایت پاریس را برعهده
بگیرد.

مشخص شد
حسن یزدانی دارنده مدال های طال و نقره المپیک برای
حضور در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد با
تیم فوالدین ذوب آمل به توافق رسید و در تاریخ ۱۸
آذر برای این تیم به روی تشک خواهد رفت .مسابقات
نیمه نهایی و فینال لیگ برتر کشتی آزاد در تاریخ ۱۸
آذر در سالن  ۱۲هزار
نفری آزادی تهران
برگزار خواهد شد و تیم
فوالدین ذوب در مرحله
نیمه نهایی به مصاف
تیم شرکت داروسازی
سهند ارس خواهد رفت.

ظرفیتتماشاگران
سرخابی ها برای
دربی ۹۷
مشخص شد

ماجرایاقدامانسان
دوستانهمدافع
سابقپرسپولیس
چه بود؟
محمد انصاری ،مدافع
سابق تیم پرسپولیس
در اقدامی انساندوستانه تصمیم گرفته مطالباتش
از این باشگاه را به موسسه خیریه حضرت رقیه اهدا
کند .محمد انصاری که در اسفند  ۹۹از پرسپولیس
جدا شد ،از سال  ۹۶تا زمان جدایی اش از این تیم
در مجموع حدود  ۲میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان از
سرخپوشان طلب دارد و در صورتی که کادرفنی این
تیم رضایت خود را از عملکرد انصاری اعالم کند ،این
مبلغ به حدود سه میلیارد تومان میرسد.

تیمهای پرسپولیس و
استقالل از ساعت ۱۶
شنبه  ۱۳آذر در دربی  ۹۷به مصاف هم میروند،
سهیل مهدی ،مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ
در گفت و گویی اعالم کرد با توجه به آغاز طرح
آزمایشی ورود هواداران به ورزشگاه ها در صورتی که
مجوز ورود آنها به استادیوم آزادی برای دربی هم
صادر شود ،ظرفیت ورزشگاه به شکل  ۵۰-۵۰در اختیار
دو تیم قرار میگیرد زیرا ساز و کارها به این شکل
فراهم شده است.

بازیکن طالیی سال  ۲۰۲۱معرفی شد
روبرت لواندوفسکی ستاره لهستانی تیم فوتبال بایرنمونیخ در سال  ۲۰۲۱درخشش بینظیری
داشت و در کنار برندن شدن جایزه کفش طال ،رکورد تاریخی گرد مولر فقید را شکست و با  ۴۱گل
زده به تیمش کمک کرد تا قهرمان بوندسلیگا شود .ستاره بایرن حاال از سوی نشریه معتبر «توتو
اسپورت» به عنوان بازیکن طالیی سال  ،۲۰۲۱معرفی شده و این مهاجم باالتر از لیونل مسی و
جورجینیو به این جایزه بزرگ دست یافت.
ازسردیس ۵پیشکسوت و قهرمان ورزش ایران رونمایی شد
آیین رونمایی از سردیس طالیه داران بازی های آسیایی و مدال آور پارالمپیک در محل
کمیته ملی المپیک برگزار شد و طی آن از تندیس علی باغبانباشی ،تیمور غیاثی ،میر
رسول رئیسی ،هوشنگ کارگرنژاد و راضیه شیر محمدی رونمایی شد .محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسالمی و حمید سجادی وزیر ورزش در کنار سیدرضا صالحی امیری
رئیس کمیته ملی المپیک و محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک در این
مراسم حضور داشتند.

آرتورنایفونوف به تیمکشتی سهند ارس پیوست
دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان و المپیک لیگ برتری شد.آرتور نایفونوف دارنده مدال برنز جهان
و المپیک در سال  ۲۰۲۱که برای حضور در تورنمنت کشتی نظامیان جهان در تهران حاضر شده
بود ،برای حضور در مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد با تیم سهند ارس به توافق رسید .قرارداد این
کشتیگیر روس با حضور عبداهلل فتوحی ،دبیر سازمان لیگ و مسئوالن تیم صنایع داروسازی
سهند ارس به صورت رسمی ثبت شد.
قایدی دردبی ،مسی شد
شباب االهلی در دربی دبی برابر النصر به تساوی یک  -یک رسید تا این تیم برای
سومین هفته متوالی بازی را با یک نتیجه مساوی به پایان برساند .در این دیدار
مهدی قایدی از دقیقه  ۵۹وارد زمین شد و در دقیقه  ۶۳دروازه حریف را باز کرد.
مسی الفرسان» به
روزنامه مشهور االتحاد امارات در شماره امروز خود با تیتر «قایدی ِ
تمجید از این بازیکن ایرانی پرداخته است .الفرسان لقب شباب االهلی و به معنای
شوالیه های سرخ است.

