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امام سجاد(ع)« :کشته شدن عادت ما و شهادتکرامت ماست».
دنیای هواداریاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای استان مازندران راگرامی میدارد

گزارش

خبر اول

«رییس مرکز مدیریت بیماریهای

«وزیر کشور» اعالم کرد:

واگیر وزارت بهداشت» اعالم کرد:

مرگ ناشی از «اُمیکرون»
در کشور نداریم

«دکتر محمدمهدی گویا» -رییس مرکز مدیریت بیماریهای
واگیر وزارت بهداشت -در نشست خبری وزارت بهداشت ،درباره
مدیریت بیماری سالک در کشور گفت :مدیریت سالک در کشور
چند بخشی است و سازمانهای مختلف باید درگیر باشند.
موضوع کنترل حیوانات ولگرد ،پسماندها و جمعآوری زباله و
نخاله ساختمانی اهمیت بسیار زیادی دارد .زیرا هر کدام از اینها
میتواند منبع بیماری سالک در یک منطقهای باشد که حتی
پیش از این هم بیماری در آنجا دیده نشده است .موضوع مهم
این است که اگر این اقدامات به صورت هماهنگ در زمان
مناسب انجام نشود ،بیماری گسترش مییابد .ما با بیماری
روبرو هستیم که کنترل آن نسبت به گذشته به سادگی میسر
نیست و کنترل سختی دارد که گاهی سالها کنترل آن طول
میکشد.
وی افزود :از مردم میخواهم با مسئولین بهداشتی کشور
همراهی کنند و توصیه آنها را جدی بگیرند .رعایت بهداشت
محیط زندگی در داخل و خارج از منزل و اطراف آن اهمیت
باالیی دارد .این بیماری اکنون عمدتا در مناطق روستایی استان
تهران مشاهده شده است .اگر سریع اقدام کنیم میتوانیم
امیدوار باشیم بیماری هم به سرعت کنترل شود .کارهایی که
وزارت بهداشت انجام میدهد ،عمدتا برای کنترل ناقلین بیماری
است که چک حشرهشناسی انجام میدهد و حشرات مزاحم را
کنترل میکند و اگر الزم باشد این مراقبتها را تشدید شود،
اقدام الزم صورت میگیرد.
گویا تاکید کرد :باید توجه کرد که درمان بیماری سالک نیز
اهمیت دارد .بیمار باید حدود یک ماه تحت مراقبتهای خاص
در مراکز بهداشتی باشد و به صورت زمانبندی شده دارو دریافت
کند و پس از اتمام درمان هم باید تحت درمان باشد و پس از
درمان مواظب باشد که زخمش پوشیده باشد که مهمترین اقدام
پیشگیری است .خوشحالم که استانداری تهران از این موضوع
استقبال کرده و کاری کرده است که نیروها و سازمانهای دیگر
به کمک وزارت بهداشت آیند.
وی در ادامه صحبتهایش درباره وضعیت کرونا در کشور،
گفت :با افزایش پوشش واکسیناسیون ما شاهد هستیم که
موارد بیماری کرونا به شکل چشمگیری در کشور کاهش یافته
است و موارد مرگ ناشی از این بیماری به شکل چشمگیری
کاهش یافته است و این نکات ما را به آینده امیدوار میکند
که اقدامات کنترلی خود را بهتر دنبال کنیم .از طرفی با سویه
جدیدی مواجه هستیم که قابلیت انتقال باالیی دارد و ما را
نگران میکند .زیرا میتواند در زمان کوتاهی جمعیت زیادی را
مبتال کند و اگر چنین شود مراجعات به مراکز درمانی افزایش
یافته و تختهای بستری آی سی یو تحت تاثیر قرار میگیرد،
پس باید هوشیار باشیم .ما با یک سویه روبرو هستیم که هنوز
مشخص نیست پس از ابتال به این بیماری چه اتفاقی بیفتد.
یزایی این سویه االن کم باشد ،اما در
ممکن است شدت بیمار 
یزایی آن هم زیاد شود و از
آینده ممکن است که شدت بیمار 
این جهت نگران هستیم .وی درباره آخرین وضعیت تشخیص
ُامیکرون در کشور ،گفت :برای تشخیص سویه امیکرون مشکلی
نداریم .امکانات تشخیصی در کلیه استانهای کشور برقرار
است ،اما حداقل فعال تشخیص سویه ُامیکرون به این صورت
نیست که هرکس که دلش خواست برود و آزمایش شود.
بلکه دستورالعملی را وزارت بهداشت تهیه کرده و دانشگاههای
علوم پزشکی بر اساس آن دستورالعمل اقدام میکنند .همه
پیشبینیهای الزم در این زمینه انجام شده یکی از دالیلش
هم این است که هنوز به اندازه کافی کیت تشخیصی ُامیکرون
در کشور نداریم .البته بسیاری از کشورها وضعیت مشابه ما را
دارند ،منتها با این تفاوت که ما عالوه بر تهیه این کیت ،از منابع
مختلف در داخل کشور هم تولید می کنیم و امیدواریم افزایش
یابد .انجام آزمایش برای تشخیص امیکرون شرایط خاصی دارد
که این شرایط خاص ابالغ شده است .تاکنون گزارش مرگ
ناشی از ُامیکرون در کشور نداشتیم.

خبر

مامنعیت برای برگزاری کالس های دانشگاهها بصورت حضوری وجود ندارد
«احمد وحیدی»  -وزیر کشور -از برداشتن
محدودیتهای تردد با کشورهای همسایه ،در صورت
ت پی سی آر
به همراه داشتن کارت واکسن و تس 
منفی خبر داد« .البته از بین کشورهای اروپایی ،با
کشورهای فرانسه و انگلیس محدودیتها برقرار
است ».این جمله را وحیدی وزیر کشور در نشست
خبری روز سهشنبه گفت و ادامه داد :تردد در مرزهای
زمینی با رعایت جدی دستورالعمل های بهداشتی و به
همراه داشتن کارت واکسن کرونا ممکن است.
وزیر کشور تاکید کرد مدارس کشور با تزریق درصد
باالیی از ُدز اول و دوم واکسن کرونا میتوانند
بازگشایی شوند و بازگشایی مدارس باید به طور قاطع

انجام شود .ممانعتی برای برگزاری کالس
های دانشگاهها به صورت حضوری
وجود ندارد و باید دانشگاهها بازگشایی
شوند.
وزیر کشور در پاسخ به سوال باشگاه
خبرنگارا ن جوان مبنی بر
اجرایی شدن فازهای
مختلف طرح مدیریت
هوشمند ویروس کرونا
گفت اکنون وارد مرحله
چهارم این طرح شدیم
و با کارمندان ناقض،

توسط مسئوالن ذیربط برخورد می شود و از حضور
کارمندان خاطی در محل کار ممانعت میشود و
آن ها را به عنوان افرادی که مرخصی بدون حقوق
گرفتند لحاظ کنند.
وحیدی بیان کرد که رانندگان ناقض طرح حمل و
نقل شهری و برونشهری که واکسن نزدهاند،
ً
حتما
به آنها پیامک زده شده که باید
واکسن خود را تزریق کنند و اگر در
طول زمان به این مسئله توجه
نکنند برابر مقررات
نمیتوانند فعالیت
کنند.

رفاه و تعاون

بهداشت و سالمت

«وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» مطرح کرد:

در حاشیه نشست شورای آموزش پزشکی مطرح شد:

مدیریت استقالل و پرسپولیس
به مردم واگذارشود

درخواست «وزیربهداشت»
ازمردم برای تزریق دزسوم واکسن

هفته قبل کنفدراسون فوتبال آسیا درخواست
مجوز حرفهای استقالل و پرسپولیس را رد
کرد و آنها در آستانه حذف از لیگ قهرمانان
قرار گرفتند و همین امر زمزمههای واگذاری
آن ها را قوت بخشید .وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی حذف دو باشگاه پرسپولیس
و استقالل از لیگ قهرمانان آسیا را محصول
مدیریت غلط گذشته دانست و خواستار
واگذاری آن ها به مردم شد .مهدی مسکنی معاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز
در برنامه فوتبال برتر گفت :حذف استقالل و پرسپولیس به دلیل دولتی بودن آنهاست
و نگاهی به وضعیت تیم تراکتورسازی واگذاری به بخش خصوصی را نشان میدهد ،اما
در بخش تعاون صورتهای مالی شفاف و واگذاری موفق میشود ،باشگاهداری به شکل
تعاونی و مردم سپاری در دو تیم بارسلونا و رئالمادرید انجام شده و موفق بوده است.
راهکار وزارت تعاون برای واگذاری به مردم این گونه است :هواداران ،حامیان و پیشکسوتان
با روش های مختلف مانند خرید بلیت و ثبت کدملی و جذب اسپانسر سهام دار شوند و
از منافع مالی این تیم ها استفاده کنند.

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در حاشیه نود
و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و
تخصصی که در دانشگاه علوم پزشکی ایران
برگزار شد ،با اشاره به انجام واکسیناسیون
گسترده در کشور افزود :باید از مردم تشکر
کنیم که یک رکورد بسیار خوب خلق کردند.
حدود  ۹۰درصد از جمعیت هدفُ ،دز اول و
حدود  ۸۰درصد نیز دو ُدز واکسن کرونا را
تزریق کرده اند ،البته این عدد متوسط کل کشور است و ممکن است در برخی نقاط
باالتر یا پایین تر باشد.
وی تصریح کرد :بیش از  ۱۱میلیون نفر در کشور تاکنون ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق
کرده اند که توانسته چتر حفاظتی را برای مردم ایران ایجاد کند .از همه خواهش و
تقاضا داریم که ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کنند ،چون باعث افزایش ایمنی بدن می
شود و دیگر نمی خواهیم شاهد موجی از ابتال ،بستری و مرگ و میر در کشور باشیم
و تنها چیزی که در کنار تشدید رعایت پروتکل ها می تواند مهم باشد ،تزریق ُدز سوم
واکسن کرونا است.

حقوق و قضا

«رئیس دیوان عدالت اداری» مطرح کرد:

مطالبه باید ازطریق قانونی و منطقی باشد
حجت االسالم و المسلمین حکمتعلی مظفری در نطق
پیش از دستور جلسه هیات عمومی ،به مصوبه فوق
العاده خاص کارکنان دستگاه قضایی که در هفته گذشته
در مجلس شورای اسالمی رد شد ،اشاره کرد و افزود:
نمایندگان مجلس شورای اسالمی حق دارند که هر طور
صالح کشور هست قانونگذاری کنند و نباید به تصمیمات
مجلس اعتراض غیرقانونی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه از ابتدای دوره حضور
در منصب ریاست دستگاه قضایی ،جلسات متعددی با
نمایندگان مجلس و فراکسیونهای مختلف داشت ه و به
دلیل اهمیت موضوع ،یکی از مواردی که به آن پرداخته
میشده ترمیم حقوق کارکنان بوده است ،گفت :با وجود
اعالم آمادگی نمایندگان مبنی بر موافقت خود برای
تصویب این طرح ،متاسفانه طرح توسط مجلس شورای
اسالمی رأی نیاورد.
مظفری اظهارداشت :با علم بر اینکه بر نامناسب بودن
سیستم پرداخت در دستگاه قضایی واقف هستیم اما
در هر حال فعال مصوبهای در این خصوص نداریم .شأن
قضاوت باید حفظ شود و مسئوالن قوه قضاییه هم باید

مطالبهگر این مهم باشند و در حفظ این جایگاه کوشا
باشند.
رئیس دیوان عدالت اداری به مطالبهگری از مسیرهای
صحیح و قانونی اشاره کرد و گفت :هنوز به بن بست
نرسیدهایم و برای رسیدن به خواسته نباید از هر مسیری
اقدام کرد زیرا دشمن به دنبال فروپاشی نظام از درون است
بلکه باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم دشمن از مطالبه به
حق ما در مسیر ناامنی علیه نظام و انقالب استفاده کند.
مظفری با بیان اینکه دستگاه تبلیغاتی دشمن برای دامن
زدن به مشکل معیشتی مردم همیشه در حال سیاه نمایی
است ،افزود :جای مطالبهگری در کف خیابان نیست و
تردیدی نداریم که دشمن از این جریانات سوء استفاده
میکند و ادامه این گونه اعتراضات به صالح دستگاه
قضایی نیست.
وی افزود :بودجه دستگاه قضایی از همان ابتدای انقالب
نیز پایین بوده و نظام حقوق و دستمزد در قوه قضاییه
نیازمند تغییرات جدی است و حقوق کارکنان باید ترمیم
شود اما این دلیل نمی شود که آب به آسیاب دشمن
بریزیم و اسباب سوءاستفاده آنها شویم و دشمنان از طریق

ما به اهداف خود برسند.
رئیس دیوان عدالت اداری از واکنش منطقی همکاران
قضایی و اداری دیوان عدالت بعد از اعالم عدم تصویب
طرح فوق العاده خاص قدردانی کرد و گفت :به دلیل
تحریمها و جنایات اقتصادی آمریکا ،وضعیت کنونی
دولت به لحاظ بودجه مطلوب نیست و میخواهند از
طریق فشارهای اقتصادی مردم ایران را تسلیم کنند اما
همان طور که در طول بیش از چهل سال گذشته تسلیم
نشدیم از این به بعد هم دوام خواهیم آورد و تسلیم
نمیشویم و در برابر تصمیمات قانونی دولت و مجلس
شورای اسالمی تمکین میکنیم.

ششمین سالگرد درگذشت استاد رفوگر برگزار خواهد شد
مراسمِ ششمین سالگرد در گذشت استاد سیدجواد رفوگر رئیس اسبق
فدراسیون کشتی ،روز پنجشنبه ساعت  ۱۱صبح در بهشت زهرا(س) قطعه
نامآوران برگزار خواهد شد.

اجتماعی
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راه و مسکن

نگاه

ِ
اندرحکایت طرح تامین مالی زنجیرهای؛

ِ
اولویت نظام بانیک کشور
اصیلترین
سارا نصرتی
نویسنده و مترجم

تحوالت گسترده اقتصادی ،تولیدی و تجاری در عصر حاضر،
کسب و کارها را ناگزیر به مشارکت و حضور فعال در اقتصاد
مبتنی بر شبکه و زنجیره نموده است .در این شیوه ،بنگاههای
تولیدی بجای دریافت تسهیالت مستقیم از بانک ،بهصورت
پیوسته و در طول زنجیره و با استفاده از ابزارهای تعهدی،
تامینمالیخواهندشد.
تامین مالی زنجیره تامین یا SCFیک رویکرد خالقانه است که
شرکت ها جهت تخصیص منابع مالی و بهینه سازی جریان
های مالی در زنجیره تامین از آن استفاده میکنند .این طرح
باعث وحدت نظر ،تعامل و هماهنگی دستگاههای مختلف
اقتصادی دولت میشود و قطعا اجرای آن آثار بسیار مناسبی
برای تولید به دنبال خواهد داشت .تامین مالی زنجیره تولید
از سوی بانک مرکزی آغازگر تحولی بزرگ در نظام تامین مالی
کشور خواهد بود .بانک مرکزی در راستای حمایت از معیشت
و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و بهبود فرآیند
تامین مالی زنجیره تولید ،اقدام به اعطای کارترفاهی به

بانکها کرده است.
بطور کلی این اقدام میتواند زمینهساز تحولی بزرگ در نظام
تامینمالیکشورشودوهمچنینمیتواندتاثیربسیارمثبتی
بر تولید در اقتصاد کشور داشته باشد .چرا که در این طرح منابع
مالی دقیقا در موضوع تولید استفاده میشود .هدف اصلی این
طرح کاهش هزینههای تمام شده محصول و تسریع در تامین
مالی بنگاههای تولیدی و اقتصادی است و اجرایی شدن

آن انحراف منابع را کامال محدود کرده و شفافیت و کارآیی
تخصیص منابع مالی را افزایش میدهد.
موضوع تامینمالی زنجیره تولید از اصلیترین اولویتهای
نظامبانکی کشور است ،چرا که با اجرای این طرح ،نیاز به
نقدینگی واحدها کم میشود و در نتیجه فشار به سیستم
بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانکها
خواهیمبود.
در واقع به جای تمرکز بر نقدینگی ،بر ابزارهای اعتباری تکیه
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خواهد شد و سیاست مهم این است که از انحراف منابع بانکی
در بازارهای غیرتولیدی و سفته بازی جلوگیری شود و هدایت
اعتباری در تولید محقق شود .همچنین تامین مالی زنجیرهای
تولید حلقه مقاومت در برابر تحریمها نیز میباشد و نهتنها به
تولیدکمکخواهدکرد،بلکهسبب انسجام وضابطهمندشدن
اعطای اعتباری و تسهیالت در واحدهای تولیدی خواهد شد.
بر این اساس صف و تقاضای صوری برای دریافت تسهیالت
از بین میرود ،در واقع با کمترین اعتبار ،بیشترین پوشش
را در بحث اعطای تسهیالت در تولید را شاهد خواهیم بود.
دیگر نتیجه مهمی که این طرح باعث آن میشود ،تقویت و
توسعه صنایع داخلی است ،بدلیل اینکه پول مستقیما وارد
چرخهای میشود که منجر به محصول نهایی شده و در نهایت
پول حاصل از فروش محصول نیز از سوی دیگر وارد چرخه
اقتصادیمیشودکهموجبرشدتولیدناخالصداخلیخواهد
شد.
در حقیقت چرخش صحیح پول در نظام بانکی این فواید را
در برخواهد داشت ،نکته مهم در حوزه تامین مالی زنجیرهای،
داشتن توجه به لزوم وجود تکنولوژی در کنار این حوزه است.
در صورت قانونگذاریهای صحیح مجلس در این حوزه
و اجرای صحیح این طرح توسط دولت ،میتوان به اجرای
موضوع تامین مالی زنجیرهای در یک بسته تکنولوژیکی
امیدوار بود و از مزایای بسیار آن در حوزههای مختلف کالن
کشور و همچنین در رشد و توسعه صنایع مادر و پاییندستی
بهرهبرد.

گزینه ثبت نام مردان
مجرد فعال شد

با وجود آنکه وزارت راه و شهرسازی از روز  ۲۰دی ماه  ۱۴۰۰برای
ثبت نام مردان مجرد باالی ۲۳سال در طرح نهضت ملی مسکن
فراخوان داده شده بود ،به دلیل عدم ایجاد زیرساختهای الزم
امکان ثبت نام برای گروه سنی  ۲۳تا  ۴۵سال وجود نداشت.
پس از پیگیریهای روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به
ایسنا اعالم کرد که در حال ایجاد زیرساختهای الزم است و به
زودی شرایط ثبت نام مجردها فراهم میشود .از صبح روز سه
شنبه با اضافه شدن گزینه «مرد مجرد  ۲۳الی  ۴۵سال» در
انتهای قسمت مشخصات فردی ،متقاضیان مجرد میتوانند
نسبت به نام نویسی اقدام کنند .برای ثبت نام باید در صفحه
اصلی بر روی گزینه «ثبت نام نهضت ملی مسکن» کلیک کنید.
در انتهای صفحه گزینه «متن باال را مطالعه کرده و میپذیرم»
را بزنید .سپس وارد صفحهای میشوید که از شما کد ملی و
شماره تماس میخواهد .در مرحله بعد وارد صفحه مشخصات
فردی میشوید که در قسمت پایین صفحه ،سمت چپ ،گزینه
«مرد مجرد ۲۳الی ۴۴سال» دیده میشود .بدین ترتیب مجردها
میتوانند با انتخاب این گزینه نسبت به نامنویسی اقدام کنند.
برای استفاده از سامانه از نسخه  ۵۱به بعد مرورگر موزیال
فایرفاکس و یا نسخه  ۵۱به بعد مرورگر کروم استفاده کنید .اگر
هنگام ثبت نام با مشکل فنی مواجه شدید مرورگر خود را تغییر
دهید ،ممکن است مشکل حل شود.

موضوع تامینمالی زنجیره تولید ازاصلیترین اولویتهای نظامبانکیکشوراست ،چراکه با اجرای این طرح ،نیازبه
نقدینگی واحدهاکم میشود و درنتیجه فشاربه سیستم بانکیکاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانکها خواهیم بود.
حمل و نقل

بورس

بازرگانی

ُ«امیکرون»ترمزسفرهایدریایی
خارجی راکشید

بررسی وضعیت بازاربورس
با حضور«وزیراقتصاد»

مبدا و مقصد
تجارتتهرانکجاست؟

در ماههای گذشته واکسیناسیون در ایران هم مانند کشورهای دیگر سرعت گرفت و
شیوع ویروس کرونا روز به روز در همه کشورها کندتر و کندتر شد .در همین راستا
داشتن کارت واکسن تنها شرط خرید بلیت و انجام سفرهای داخلی و خارجی شد.
اما به زودی ورق برگشت ،شیوع سویه های جدید ویروس کرونا مانند ُامیکرون که اتفاقا
سرعت انتشار بسیار باالیی در دنیا داشت باعث شد تا محدودیتها و ممنوعیتهای
جدیدکروناییبهتدریجپررنگترشود.درهمینراستاکشورهاییکهآمارنگرانکنندهای
از انتشار این ویروس داشتند به لیست سیاه ممنوعیتها اضافه شدند.
حسین عباسنژاد -سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی -در
گفتوگویی اظهار کرد :سفرهای دریایی خارجی در کشور در حال از سرگیری و رونق
گرفتن بود و به عنوان مثال سفرهای دریایی بندر لنگه -دوبی آغاز شده بود اما شیوع
سویه جدید ویروس کرونا به ویژه ُامیکرون در جهان سبب شد تا محدودیتهای
کرونایی برای سفرهای دریایی دوباره از سرگرفته شود.
وی افزود :در حال حاضر سفرهای دریایی خارجی دوباره تعطیل شده و این محدودیت
تنها برای ایران نیست و به دلیل باال رفتن نگرانیها بابت شیوع سویههای جدید ویروس
کروناست ،سازمان بنادر در این میان تنها وظیفه دارد که تضمین کند در حین انجام این
سفرها همه پروتکلهای بهداشتی را اجرا کرده و بر صحت آن نظارت کند.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه
کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگاران گفت :نمایندگان مجلس در برخی
موضوعات مرتبط با عملکرد وزارت اقتصاد سواالتی داشتند که با حضور
معاونین وزارتخانه با جزییات و تفصیل پاسخ داده شد .همچنین سواالتی
در حوزه مسائل بانکی و گمرکات ،اموال تملیکی از سوی نمایندگان مطرح
شد که توضیحات الزم ارائه شد و در اکثر موارد به اقناع نمایندگان منجر شد.
خاندوزی در ادامه عملکرد وزارت اقتصاد برای اجرایی شدن بیانیه گام دوم
انقالب را از جمله سواالت مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت :ما
در سه بند بیانیه در ارتباط با اقتصاد ،عدالت و مبارزه با فساد و کمک به رشد
علمی و پژوهشی کشور وظایفی را در وزارت اقتصاد به طور مستقیم و در
سایر ابعاد هم غیرمستقیم داشتیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد :در سایر حوزهها مانند موضوع
بازار سرمایه ،حمایت از سهامداران خرد و همچنین حوزههای خزانه و
خزانهداری و واریز هزینههایی که مربوط به بخشهای کتابخانههای
کشور و استانهای مختلف بود هم پاسخهای ارائه شد که اغلب سوال
کنندگان قانع شدند.

یحیی کیخا معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت (صمت) استان تهران در گفتوگویی اظهار کرد :ارزش صادرات استان
تهران در سه فصل اول امسال از  ۸۰۰میلیون دالر گذشت که نسبت به مدت مشابه
سال قبل  ۶۵درصد رشد داشته است .اقالم عمده صادراتی به این کشورها ،مواد
پالستیکی ،محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته ،محصوالت نباتی ،فلزات
معمولی و مصنوعات آنها و مواد نساجی ومصنوعات بوده است.
به گفته وی ارزش کاالهای وارداتی در این مدت نیز  ۸هزار و  ۷۰۰میلیون دالر بوده
که رشد  ۴۲درصدی داشته و مهمترین کاالهای وارداتی مواد اولیه تولید واحدهای
صنعتی ،ماشین آالت و قطعات بوده است .کشورهای اصلی واردات کاالها نیز
امارات متحده عربی ،چین ،ترکیه و آلمان است.کیخا در ادامه از ورود  ۵۰هزار و
 ۹۴۷پرونده ثبت سفارش به سامانه خبر داد و گفت :از این تعداد بیش از  ۴۲هزار
و  ۹۹۰فقره به ارزش  ۱۵هزار و  ۳۵۳میلیون یورو تایید و مابقی آن رد شده است.
ش در کل کشور مربوط به استان تهران است،
وی با بیان اینکه  ۵۵درصد ثبت سفار 
اظهار کرد :همچنین در  ۹ماهه سال جاری  ۱۳هزار کارت بازرگانی صادر و تمدید
شده که به نسبت مدت مشابه سال قبل  ۶۹درصد رشد داشته است .در حال حاضر
تعداد کارت بازرگانی فعال استان بالغ بر  ۱۵هزار و  ۵۹۰کارت است.

4

روزنامه

چهارشنبه  22دی  -1400شماره 931

کدام ماسک مناسب مقابله با اُمیکرون است؟
در بررسیهای دانشگاه استنفورد مشخص شد که ماسکهای پارچهای نمیتوانند ذراتی را که از طریق آن ویروس
منتشر میشود فیلتر کنند .ماسکهای  ۹۵ Nبه دلیل ساختار فیلتر و بار الکترواستاتیکی ،ذرات ریز را جذب کرده و
بسیار بهتر از ماسکهای ساده پارچهای عمل میکنند .ماسکهای جراحی به اندازه ماسکهای تنفسی  ۹۵ Nموثر
نیستند ،اما از سازوکار فیلتراسیون مشابه استفاده میکنند.

البرز

لرستان

«مدیرکل امور مالیاتی استان البرز» خبر داد

«مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان» خبر داد:

آخرین مهلت تعیین و تکلیف
دستگاههای کارتخوان اعالم شد
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان البرز نوشت:
محمدرضا محمدی مدیرکل امور مالیاتی استان گفت :آخرین
مهلت تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان ،پایان دی ماه
سالجاری می باشد.
محمدی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری
بانک مرکزی در حال ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاههای
کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها
به پرونده مالیاتی است ،خاطرنشان کرد :کلیه فعاالن اقتصادی
دارای ابزار پرداختهای بانکی با ورود به درگاه ملی خدمات
الکترونیک مالیاتی به نشانی  my.tax.gov.irبرای ایجاد تناظر
بین دستگاه های کارتخوان و پرونده مالیاتی حداکثر تا پایان
دی ماه سال جاری اقدام نمایند.
وی تصریح کرد :ضروری است مودیان محترم مالیاتی با ورود
به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به
نشانی فوق الذکر ،بخش پایانههای فروش ،اطالعات مذکور را
مشاهده نموده و نسبت به الصاق دستگاه های کارتخوان بانکی
و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود به پروندههای موجود
یا ایجاد پرونده جدید و یا درخواست غیر فعال سازی دستگاه
های مطروحه اقدام نمایند.
در خاتمه مدیر کل امور مالیاتی استان تاکید کرد :تمامی دستگاه
های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که
متناظر با پرونده مالیاتی نباشند ،غیرفعال خواهند شد.

«سخنگوی ستاد کرونای استان البرز» خبر داد:

شناسایی  ۲۴مورد مبتال به
امیکرون در البرز
سخنگوی ستاد کرونای استان البرز گفت که تا کنون  ۲۴مورد
ابتالی قطعی به امیکرون در استان گزارش شده است .مهرداد
بابایی در گفتوگویی اظهار کرد :طی  ۲۴ساعت گذشته فوتی
قطعی بر اثر ابتال به کرونا در استان گزارش نشده است .طی این
مدت  ۲۱بیمار جدید در بیمارستانهای استان بستری و  ۱۶نفر
هم ترخیص شدهاند.
وی با اشاره به شناسایی موارد جدید ابتال به سویه جدید کرونا
در استان توضیح داد :در مجموع ،تا کنون  ۲۴مورد ابتالی
قطعی به امیکرون در استان گزارش شده است .با ورود سویه
جدید به کشور ،مشاهده مواردی در استان دور از انتظار نبود.
سخنگوی ستاد کرونای استان البرز ادامه داد :اغلب این بیماران
به صورت سرپایی و با عالئم خفیف هستند و تعدادی هم که
در بیمارستانها بستری هستند ،مراحل بهبودی را طی میکنند.

استان ها

نرخهای جدید انواع نان در لرستان اعالم شد
فرشید گلهداری
نویسنده و خبرنگار

نرخهای جدید انواع نان در لرستان اعالم و افزایش
قیمت ها از روز سهشنبه اعمال شده است ،اما شهروندان
انتظار دارند با توجه به افزایش قیمت ،کیفیت نان
تولیدی و همچنین نحوه فعالیت نانواییهای استان
بیش از پیش ارتقا یابد.
بر اساس آخرین اعالم شرکت غله و خدمات بازرگانی
لرستان ۲هزار و  ۲۹۷واحد نانوایی در سطح شهرها و
روستاهای استان تامین نان مورد نیاز مردم را برعهده
دارند که از این تعداد یکهزار و  ۵۲۶واحد در رسته
لواش ۵۰۲ ،واحد سنگک ۱۲۷ ،واحد بربری ۳۳ ،واحد
تافتون ۲۶ ،واحد نان محلی و  ۸۳واحد در رسته نان
فانتزی و نان حجیم فعالیت میکنند و در مجموع حدود
 ۵۴۰واحد از این تعداد در خرم آباد مستقر است.
کیفیت نان تولیدی در برخی از این نانواییها طی
سالهای اخیر افت و خیز داشته و در مواقعی موجب
اعتراض مردم شده است چراکه با وجود افزایش و اعالم
نرخهای جدید اما برخی نانواییها با تولید نان بیکیفیت
موجب شده بودند تا نان خریداری شده قبل از رسیدن به
سفره به تکهای نان خشک و دورریز تبدیل شود.
همچنین در مواردی کاهش خودسرانه وزن خمیر
نان توسط عوامل نانوایی ،عدم رعایت موارد بهداشتی
و حتی ساعت کار بدون برنامه نانواییها در برخی
محالت موجب نارضایتی مردم شده بود به نحوی که
گفته میشود برخی نانواییها آرد سهمیهای را دریافت
میکنند اما آن را در بازار آزاد به فروش میرسانند .نبود
آرد سهمیهای در برخی مواقع موجب میشود تا ساعت
کاری پخت نان در نانواییها کمتر شود و در محلههایی
که این اتفاق میافتد ازدحام در مقابل مابقی نانواییهای
محل بیشتر شود.
البته باید توجه داشت که تخلفات در همه صنوف
وجود دارد اما شامل تمامی کسبه و بازاریان
نمیشود چرا که افراد مسئولیتپذیر با وجدان
کاری باال هم به وفور در رستههای
شغلی آزاد از جمله نانوایی.ها
دیده میشود ،عدهای که
وجدان کاریشان در تنور
گرم نان پزی ذوب نشده
است و حتی در مواردی
نان صلواتی و یا

پایینتر از قیمت را به مناسبتهای مختلفی به مردم
عرضه میکنند.
باتوجه به اینکه نان در لرستان مصرف بسیاری دارد و به
طور معمول با بسیاری از غذاها اطعام میشود بنابراین
کیفیت این برکت در سفره لرستانیها بسیار مهم و قابل
توجه است به نحوی که مقابل نانواییهایی که کیفیت
نان بهتری دارند همیشه تجمع و ازدحام مردم دیده
میشود.
مهرماه  ۹۹آخرین افزایش نرخ نان در استان اعمال و
اعالم شد این قیمتها با میانگین افزایش  ۳۴درصدی
و بر اساس مجوز معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت،
معدن و تجارت ابالغ شده است.
بر اساس قیمت گذاریهای مهرماه  ۹۹در استان ،قیمت
نان لواش با  ۵۰درصد افزایش از  ۲۰۰به  ۳۰۰تومان،
سنگک سنتی با  ۵۰درصد افزایش از هزار به هزار و
 ۵۰۰تومان ،سنگک ماشینی با  ۴۰درصد افزایش از هزار
به هزار و  ۴۰۰تومان و تافتون با  ۲۰درصد افزایش از
 ۵۰۰به  ۶۰۰تومان رسید .همچنین نان بربری ساده از
 ۸۰۰به هزار تومان و بربری کنجددار از هزار به هزار و
 ۲۰۰تومان رسید که به ترتیب افزایش قیمت  ۲۵و ۲۰
درصدی داشت.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت :عرضه انواع
نان در این استان از امروز سهشنبه  ۲۱دی با قیمت
جدید خواهد بود.
به گفته حجت اهلل بیرانوند با اعمال قیمتهای جدید،
هر عدد نان لواش سنتی یارانهای نوع یک با وزن ۱۳۳
گرم به مبلغ  ۴۵۰تومان ،سنگگ سنتی یارانهای نوع
یک با وزن  ۴۵۰گرم یکهزار و  ۵۰۰تومان ،سنگگ سنتی
یارانهای نوع  ۲با وزن  ۴۵۰گرم  ۲هزار تومان و سنگگ
ماشینی یارانهای نوع  ۲با وزن  ۴۲۰گرم ،یکهزار و ۸۰۰
تومان خواهد بود.
وی افزود :بر اساس نرخبندی جدید تافتون یارانهای
نوع  ۲نیز با وزن  ۲۲۰گرم یکهزار تومان ،بربری ساده
یارانهای نوع  ۲با وزن  ۳۳۴گرم ،یکهزار و  ۴۰۰تومان و
نان ساجی یارانهای نوع  ۲با وزن  ۲۶۵گرم هزار تومان
تعیین شده است.
بیرانوند با بیان اینکه برای
سنگگ و بربری
اواویت عرضه با
نان ساده خواهد
بود ادامه داد :در
صورت درخواست
و
مشتری
مصرف کنجد
بهداشتی به ازای
هر قرص نان
سنگگ  ۴۰۰تومان
به قیمت مصوب

نان اضافه میشود.
وی با تاکید بر اینکه مصرف خمیر مایه خشک به ازای
هر کیسه آرد نباید بیش از  ۲۰۰گرم باشد تصریح کرد:
قیمت جدید بر اساس هزینههای مواد اولیه ،سربار و
حقوق و مزایای کارگران برابر قانون کار محاسبه شده
است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان در خصوص
چگونگی نرخ گذاری های جدید نان توضیح داد :بر
اساس بخشنامه ستاد تنظیم بازار کشور که اسفندماه
سال قبل به استانداران ابالغ گردید مقرر شد متناسب
با افزایش هزینه های مترتب بر تولید نان نسبت به
ابالغ نرخ جدید اقدام شود ،در لرستان با توجه به شرایط
معیشتی مردم این اقدام با تاخیر  ۱۰ماهه و پس از
اینکه استان های همجوار مبادرت به افزایش نرخ نموده
اند صورت گرفته است.
وی تصریح کرد :با توجه به پیگیری مستمر صنف
نانوایان استان و از طرفی بروز برخی تخلفات ناشی از
عدم تعادل در درآمد و هزینه این واحدها ،تجدید نظر
در نرخ نان اجتنابناپذیر بود و بر این اساس پس از
کارشناسی و بررسی هزینهها تصمیم به تعیین و ابالغ
نرخ جدید گرفته شد.
وی ادامه داد :نرخ آرد مصارف نانوایان افزایش نیافته
و همچنان با قیمت قبل عرضه میشود و افزایش نرخ
صورت گرفته به واسطه افزایش هزینه سایر عوامل موثر
در قیمت تمام شده نان شامل هزینه بهبود دهنده،
انرژی ،دستمزد کارگر ،اجاره مغازه ،بیمه و مالیات بوده
است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان در خصوص
کیفیت نان نانواییهای استان نیز گفت :در خصوص
کیفیت نان نمی توان همه واحدهای نانوایی استان را به
واسطه تعداد محدودی متخلف به تولید نان بیکیفیت
محکوم کرد.
بیرانوند تاکید کرد :اغلب نانوایان استان نسبت به تولید
نان مطلوب اقدام مینمایند بنابراین ثابت نگهداشتن
نرخ نان باوجود افرایش چشمگیر هزینهها به واسطه
وجود چند واحد متخلف منطقی به نظر نمیرسد،
گسترش کمی و کیفی نظارت بر واحدهای نانوایی به
عنوان مطالبه بحق مردم قابلپیگیری است که در این
خصوص با تاکید کارگروه آرد و نان استان برنامهریزی
الزم برای افزایش بازرسیها صورت گرفته است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان ادامه داد :بازرسی
از واحدهای نانوایی استان به صورت مستمر در دستور
کار قرار دارد و آذرماه امسال یکهزار و  ۵۶۳مورد بازرسی
انجام و منجر به شناسایی  ۵۱مورد کمفروشی و چهار
مورد گرانفروشی شده است.
بیرانوند افزود :باتوجه به تامین آرد مورد نیاز واحدهای
نانوایی توسط دولت و ضرورت نظارت بر عملکرد این
واحدها تیمهای بازرسی مشترک ضمن سرکشی و
بازرسی بصورت سرزده ،عملکرد این واحدها را مورد
بررسی قرار میدهند و در صورت وجود تخلف نسبت
به تشکیل پرونده وارجاع به اداره کل تعزیرات
حکومتی اقدام میکنند ،باید اقالم یارانه ای به
ویژه نان جهت صیانت از حقوق مردم ،جلوگیری
وبرخورد با سو استفاده در حوزه های کاالی
اساسی به بهترینوجه در اختیار مصرف
کنندگان قرار گیرد.

نرخهای جدید انواع نان در لرستان اعالم و افزایش قیمت ها از روز سهشنبه اعمال شده است،
اما شهروندان انتظاردارند با توجه به افزایش قیمت،کیفیت نان تولیدی و همچنین نحوه فعالیت نانواییهای
استان بیش ازپیش ارتقا یابد.

فرهنگی

نخستین پیوند موفق قلب خوک به انسان انجام شد!
جراحان مرکز پزشکی دانشگاه مریلند برای اولین بار در جهان قلب یک خوک را به بدن یک مرد  ۵۷ساله با موفقیت پیوند
زدند .ژنهای این خوک به طور خاص برای ارائه اندام به انسان ویرایش شده بود ،هنوز برای پی بردن به اینکه آیا این
عمل جراحی موثر خواهد بود یا خیر زود است ،اما این جراحی نقطه عطف بسیار مهمی در پیوند اعضای بدن حیوانات
به انسان محسوب میشود ،زیرا از چند دهه به این سو تالش در این راستا جریان داشت.
خاکریز خاطرات

«سردار فضلی» مطرح کرد:

«معاون گردشگری» پاسخ داد:

هیچ مشکلی نداشتیم ،تصریح کرد :ذوق و عالقه رزمندگان
برای حضور در این نبرد و مقابله با دشمن بیبدیل بود؛
آتش ،گلوله و خمپاره همچون قطرات باران بر سر رزمندگان
میبارید و اوج عصبانیت عراقیها با زدن شیمیایی نمایان
شد .مجبور بودیم به عقب برگردیم و رزمندگان در این
عملیات  ۲۰کیلومتر بدون وقفه دویدند چرا که امکان
انتقال رزمندگان با ماشین وجود نداشت.
این فرمانده ارشد سپاه انقالب اسالمی با اشاره به بررسی
دالیل شکست در کربال  ،۴اظهار کرد :سرانجام شرایط برای
عملیات کربال پنج فراهم شد و به فرمان رهبر کبیر انقالب
برای این عملیات آماده میشدیم .سه شبانه روز
بحث و تبادل نظر برای این عملیات انجام شد.
سردار فضلی با بیان اینکه این عملیات
شکستن سختترین دژ دشمن در شلمچه
بود ،اظهار کرد :با کمال ناباوری در دو شبانه
روز عملیات شناسایی رزمندگان به دژ شلمچه
رسیدند که تنها به فضل الهی ممکن بود.
وی تصریح کرد :شهدا از اقدامات خود
نمیگفتند ،بسیاری از رشادتهای شهدای
ما جایی گفته نشده و شنیده
نشده است از همین رو
تاریخ هم نمیتواند
آنطور که باید این
شهدا را قضاوت
کند ،شهید

کیانپور از جمله این افراد بود که به دژ دشمن در خاک
شلمچه نفوذ کرده بود.
وی با اشاره به موقعیت آبوهوایی جنوب کشور در
روزهای جنگ و خشکی دست و صورت رزمندگان و
کمبود آب برای خوردن ،اضافه کرد :در روزهای جنگ
رزمندگان با اعتقاد قلبی به اسالم و انقالب و رهبر کبیر
برای حفظ خاک و ناموس پای کار آمدند ،هیچ یک از
رزمندگان مجبور به حضور در عملیات نبودند ،خدا را
شاهد میگیرم که پیس از عملیات از رزمندگان سوال
میکردیم که اگر خواهان بازگشت به پشت خط هستید
بگویید اما هیچ یک حاضر نمیشدند به
عقب برگردند.
جانشین معاون هماهنگکننده سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در بخش
دیگری به سختی عملیات کربال پنج و
تالش رزمندگان برای شکست دشمن،
تصریح کرد :از شب تا ظهر روز بعد
عملیات ادامه پیدا کرد ،رزمندگان به
شوق وقت مالقاتی که امام خمینی
(ره) به آنها داده بود موفق شدند
در جنگ نا برابر شلمچه را
از آن خود کنند.

رسانه

«رئیس سازمان بسیج مستضعفین» در همایش مدیران رسانه:

آماده کمک به رسانه ها هستیم
«سردار غالمرضا سلیمانی» -رئیس سازمان بسیج
مستضعفین -در همایش مدیران رسانه طی سخنانی
اظهار داشت :بسیج رسانه یک هیئت عالی اندیشه ورز
دارد که میتواند به شکل گیری چنین نشستهایی به
صورت مستمر کمک کند و رویه کار در سازمان بسیج هم
این است که ردههای مقاومت را پشتیبانی کند.
وی افزود :ما انتظار تحقق بسیج نوینی را در
گام دوم انقالب اسالمی داریم .چند روز دیگر
به سه سالگی صدور بیانیه گام دوم انقالب
میرسیم .این بیانیه به عنوان یک سند
راهبردی بسیار عمیق و دقیق پیش
روی ما است که باید به آن عمل
کنیم.
رئیس سازمان بسیج گفت:
جان کالم بیانیه گام دوم
تحقق همه جنبههای
مردمساالری دینی است و در
ادامه بنای تحقق تمدن نوین

اسالمی را دارد .ما امروز یک فرصت زمانی ذی قیمتی را
در اختیار داریم تا این بیانیه را تحقق بخشیم.
سردار سلیمانی تصریح کرد :بسیج باید در همه جنبههای
مردم ساالری تالش کند و در حقیقت ایجاد ایران قوی
از مسیر تحقق همه جنبههای مردم ساالری محقق
میشود .باید تحلیل کنیم که چرا وضعیت
اقتصادی ما امروز به این مرحله رسیده
است و باید این سوال را پاسخ دهیم که
سیاستهای اقتصادی ما بعد از دفاع
مقدس درست بوده است یا خیر.
سردار سلیمانی ادامه داد :در این
مرحله رسانههای مانند
نگین انگشتر نقش
پیش قراولی دارند
و میتوانند مسیر
حل مشکالت را باز
کنند .البته در این
مسیر اختالف

سلیقه یک تهدید نبوده و یک فرصت است.
رئیس سازمان بسیج با بیان اینکه بسیج به عنوان
خدمتگزار رسانهها آماده است تا از رسانهها پشتیبانی
کند ،گفت :ما به عنوان تقویت کننده تشکیالت مردم
پایه انقالب اسالمی آماده همکاری و کمک به رسانهها
هستیم .پر تیراژترین افکار سنجی در بسیج صورت
میگیرد و میتوانیم در مورد هر موضوعی  ۴۸ساعته
افکار سنجی علمی انجام داده و در این زمینه هم به
رسانهها کمک کنیم .ما به دنبال تصدی گری نبوده و
دنبال الگو سازی هستیم و بسیج هم اگر رسانه دارد
آنها در خدمت بسیج نیستند و مانند سایر رسانهها
عمل میکنند .سردار سلیمانی عنوان کرد :ملت ایران را
باید در مخاطرهها و بحرانها شناخت .نمونه این مورد را
در کمکهای مومنانه دیدیم .برخی فکر میکنند که این
کمکها دولتی و حکومتی بوده است ،اما حقیقت ماجرا
اینگونه نبود و اقشار مختلف مردم پای کار آمدند و برای
مثال خود دانش آموزان در دوران کرونا بیش از یک میلیون
بسته معیشتی را تهیه و توزیع کردند.

«معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی» مطرح کرد:

حاج قاسم به بعد ذهنی امنیت توجه ویژه ای داشت
«فرشاد مهدی پور» -معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی -در همایش مدیران رسانه گفت :ما برای
این جمع شدیم که بررسی کنیم که اهالی رسانه چه
نقشی در ارتقاء سطح امنیت ملی دارند.
وی شبکه های اجتماعی و گسترش رسانه ها را
موجب تاثیر بر مرجعیت رسانه ای کشور دانست و
گفت :مسائلی از جمله تغییر نسل و گسترش ارتباط
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گردشگری

استقامت رزمنداگن در عملیات کربالی  5غریممکنها را ممکن کرد
سردار «علی فضلی» جانشین معاون هماهنگکننده سپاه
پاسداران انقالب اسالمی روز سه شنبه در مراسم بزرگداشت
عملیات کربالی  5که با حضور خانوادههای معظم شهدا در
تاالر شهیدان نژاد فالح کرج برگزار شد ،اظهار داشت :قدردان
خدایی هستم که توفیق داد در محضر شما مردم عزیز و
همرزمان و خانوادههای شهدا حضور پیدا کنم .علمداران
لشکر  10حضرت سیدالشهدا (ع) که حق بزرگی بر گردن همه
ما دارند ،شاهد و ناظر این محفل نورانی هستند.
وی با اشاره به اینکه شاید روایتهای دوران دفاع مقدس
بتواند اندکی نسبت به نورچشمیهای امامین انقالب ادای
دین کند ،افزود :به  35سال پیش بازمیگردیم ،پیش از
عملیات کربالی  ،5رزمندگان اسالم عملیات کربالی  4را
رقم زدند .آنها حدود  6ماه برای این نبرد همت ،تالش
و دشمنشناسی کردند و در باالترین سطح از آمادگی
رزمی قرار گرفتند .در دوران دفاع مقدس ،هیچگاه به اندازه
این عملیات به رزمندگان فشار وارد نشد زیرا عملیات
تعیینکنندهای پیش رو بود.
جانشین معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران انقالب
اسالمی با اشاره به عملیات کربالی چهار و نقش جوانان
بسیجی در آن روزها ،ادامه داد :فرزندان انقالب بیش از ۶
ماه برای موفقیت و پیروزی در آن عملیات تالش کردند؛
در این عملیات از باالترین آمادگی رزمی برخوردار بودیم.
هیچگاه در دفاع مقدس به اندازه این عملیات سختگیری
نداشتیم چرا که عملیات مهم و تأثیرگذاری بود.
وی با بیان اینکه در این عملیات از حیث آمادگی در نبرد

روزنامه

های جهانی موجب تعارض هایی شده که ما به عنوان
رسانه باید به این مسائل توجه کنیم.
مهدی پور بعد ذهنی امنیت را بسیار مهم دانست و
گفت :حاج قاسم سلیمانی به بعد ذهنی امنیت
توجه ویژه ای داشت اگر چه چندان رسانه
ای نبود ،اما او با منش و عملش در
برخورد با مسائل در این عرصه بسیار تاثیر

گذار بود.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی گفت :ما به
عنوان رسانه باید با همفکری
و تعامل تالش کنیم
که موضوعات را
مدیریت کنیم.

ممنوعیتسفرازکدامکشورها
به ایران ادامه دارد؟
معاون گردشگری پس از بهروز رسانی مصوبه ستاد ملی کرونا،
از لغو محدودیت سفر از کشورهای همسایه به ایران خبر داد و
گفت :ممنوعیت سفر از  ۱۰کشور به ایران همچنان ادامه دارد.
با همهگیری سویه جدید ُامیکرون ویروس کرونا ،وزارت کشور
براساس مصوبه ستاد ملی کرونا ،حدود دو هفته پیش ،سفر از
 ۱۲کشور بوتسوانا ،نامیبیا ،اسواتینی ،لسوتو ،زیمبابوه ،ماالوی
و آفریقای جنوبی و چهار کشور اروپایی انگلیس ،فرانسه ،نروژ
و دانمارک را به ایران برای  ۱۵روز ممنوع کرده بود .همچنین
مرزهای زمینی به روی کشورهای همسایه بسته شده ،اما
مرزهای هوایی برای ورود و خروج مسافر ،به غیر از آن ۱۲
کشور باز مانده بود.
اینک ،احمد وحیدی ،وزیر کشور از بهروزرسانی مصوبات ستاد
ملی کرونا خبر داده و گفته است :محدودیت از کشورهایی
که بیماری در آنجا کنترل شده ،برداشته شده است و تردد از
مرزهای زمینی با رعایت پروتکلهای بهداشتی ،تزریق واکسن
و داشتن تست پیسیآر منفی امکانپذیر شده است ،اما
گزارشهای جلسه امرو ِز ستاد کرونا از ارزیابی مرزها نشان داد
که رعایت موارد باید بیشتر شود.
علیاصغر شالبافیان ،معاون گردشگری وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی نیز با اشاره به گزارشها
و ارزیابیهای مثبت در دو هفته گذشته ،گفت که درحال
آفریقایی زیمبابوه ،موزامبیک،
حاضر به غیر از هشت کشور
ِ
نامیبیا ،ماالوی ،آفریقای جنوبی ،اسواتینی ،لسوتو و بوتسوانا
اروپایی فرانسه و انگلیس ،ورود مسافر از سایر
و دو کشور
ِ
کشورها و مرزهای زمینی ،هوایی و دریایی ،بدون مانع اعالم
شده است و محدودیتی برای ورود گردشگران به جز آن ۱۲
کشور وجود ندارد.
او همچنین با اشاره به پیگیریها و تالشهای مسؤوالن
وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،از برداشته
شدن محدودیتهای سفر از کشورهای همسایه به ایران خبر
داد و افزود :وضعیت سفر از کشورهای همسایه به حالت قبل
برگشت .شالبافیان تاکید کرد :تردد از مرزهای زمینی با رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،تزریق واکسن و داشتن تست پیسیآر
منفی نیز امکانپذیر شده است.
گفتنی است؛ ستاد ملی کرونا پیشتر اعالم کرده بود مسافران
برای ورود به ایران باید گواهی دو ُدز واکسن کووید و گواهی
منفی تست  PCRرا در فاصله  ۴۸تا  ۷۲ساعت مانده به ورود،
ارائه دهند.

سینما و تئاتر

به کارگردانی «پویا نبی»؛

راهیابی «درد خفیف» به سه
نالمللی
جشنوارهبی 
فیلم کوتاه «درد خفیف» به کارگردانی پویا نبی به سه جشنواره
بینالمللی که در کشورهای نروژ ،آمریکا و فرانسه برگزار
میشود ،راه یافت .فیلم کوتاه درد خفیف جدیدترین ساخته
پویا نبی به تهیه کنندگی علیرضا علویان در ادامه حضورهای
جهانی خود به سه جشنواره بینالمللی که در ماه ژانویه برگزار
میشود ،راه یافت.
بدین ترتیب این فیلم کوتاه در سومین دوره جشنواره Asterisk
 film klubbکشور نروژ ،دوازدهمین دوره جشنواره The poppy
 jasper international film festivalکشور آمریکا و پانزدهمین
دوره جشنواره  meme pas perurکشور فرانسه به رقابت با
دیگر آثار میپردازد.
درد خفیف چهارمین فیلم کوتاه پویا نبی پس از فیلمهای ماه
عسل ،سایلنت و خوابگردها است که تولید آن در بهار ۱۴۰۰
به پایان رسیده و پخش جهانی آن برعهده محمد توریوریان
است .مرجان اتفاقیان و گیلدا ویشکی بازیگران این فیلم کوتاه
بیست و پنج دقیقهای هستند.

6

روزنامه

چهارشنبه  22دی  -1400شماره 931

حذف تیمملی از جامجهانی تکذیب شد
حمید سجادی ،وزیر ورزش و جوانان گفت :گمانهزنیها درباره احتمال حذف تیمملی فوتبال از رقابتهای
جام جهانی ،شایعه و حاشیهسازی است.

سوژه

داستان جلد

«وزیر ورزش و جوانان» مطرح کرد:

«رئیس پیشین کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل  ۴۴قانون اساسی» مطرح کرد؛

کسب کرسی جهانی هدف بعدی
فدراسیون کبدی باشد
«سیدحمید سجادی» -وزیر
ورزش و جوانان -احکام
روسای فدراسیونهای کبدی
و کوهنوردی را اعطا کرد.
دکتر سجادی در این نشست
گفت :دوست داشتیم با
سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار روسایی که انتخاب میشوند
دیداری دوستانه داشته
باشیم و احکام دوره  4ساله را هم اعطا کنیم.
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد :آنچه در میادین
بینالمللی توسط ورزشکاران کبدی ایران به دست آمده بسیار
امیدبخش است و امیدواریم در بازیهای آسیایی در این رشته
بتوانیم در دو بخش زنان و مردان به مدالهای خوشرنگ دست
پیداکنیم.
دکتر سید حمیدسجادی در جلسه ابالغ حکم رییس فدراسیون
کبدی با اشاره به موفقیتهای این رشته اظهار داشت که،
حفظ این موفقیتها با کسب کرسیهای بینالمللی میتواند
تثبیت پیدا کند .همچنین وزیر ورزش و جوانان خطاب به
رییس فدراسیون کبدی گفت :گام بعدی شما باید کسب
کرسیهایبینالمللیباشد.
وی یادآور شد :آنچه در میادین بینالمللی توسط ورزشکاران
کبدی ایران به دست آمده بسیار امیدبخش است و امیدواریم
در بازیهای آسیایی در این رشته بتوانیم در دو بخش زنان و
مردان به مدالهای خوشرنگ دست پیدا کنیم.
سجادی همچنین در مراسم اعطای حکم رضا زارعی رییس
فدراسیون کهونوردی گفت :توجه به ورزش همگانی مهم است
و باید در رشتههای زیرمجموعه کوهنوردی به آن توجه ویژه شود.
دکتر سید حمیدسجادی اظهار داشت :مبنای توسعه قهرمانی
این رشته باید از طریق همگانی کردن رشته کوهنوردی پایهریزی
شود .توجه به ورزش همگانی مهم است و باید در رشتههای
زیرمجموعه کوهنوردی به آن توجه ویژه شود.
وی با اشاره به عالقهمندی عموم مردم به رشته کوهنوردی
وزیرمجموعههای آن تصریح کرد :این رشته بخاطر ماهیتی که
دارد ،در صف اول ورزشهای همگانی قرار گرفته است.

درحاشیه

ادعای«سازمانصداوسیما»:

حق پخش ورزش را
پرداخت کردیم!

مصطفی محمدی ،رییس مرکز طرح ،برنامه و بودجه سازمان
صدا و سیما در رابطه با آخرین وضعیت پرداخت درآمدهای
تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی به ردیف درآمدی
شماره  ۱۴۰۱۸۴نزد خزانهداری ک ل کشور اعالم کرده است :در
بودجه سال  ۹۹و  ۱۴۰۰بخشی به نام حق پخش داشتیم؛ در
بودجه سال گذشته عددی که توسط دولت و مجلس شورای
اسالمی تکلیف شده بود به صورت کامل توسط سازمان صدا و
سیما پرداخت شده و در سال  ۱۴۰۰نیز بخشی از درآمدهایی که
بابت این موضوع پیش بینی و وصول شده ،به حساب خزانه
پرداخت شده است.

ورزشی

عامل ِ
حذف رسخایبها
«تعللورزی»؛ ِ

رئیس پیشین کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی گفت:
راهکارهای مختلفی در مسیر واگذاری دو باشگاه
استقالل و پرسپولیس از جمله بورس و فرابورس مطرح
کردیم که متأسفانه موافقت نکردند و این موضوع به
تعویق افتاد و این تعللها منجر به حذف دو تیم از
رقابتهای آسیایی شد.
به گزارش روزنامه «دنیای هوادار»؛ کنفدراسیون فوتبال
آسیا از چند سال قبل برای حرفهای کردن ساختار
باشگاههای خود اقدام به صدور مجوز حرفهای کرد؛
این مجوز شامل  ۵معیار اصلی و اساسی ورزشی،
زیرساختها ،پرسنلی ،حقوقی و مالی هستند که در
مجموع  ۶۰۰آیتم را در بر میگیرد و تمام بخشهای
یک باشگاه حرفهای را شامل میشوند ،هر چند AFC
از مدتها قبل ایرادات اساسی از این باشگاهها گرفته
بود؛ اما تعللها و دادن وعدههای پوشالی و خبرهایی
که حقیقت نداشت در نهایت منجر به حذف دو نماینده
پرطرفدار و ریشهدار فوتبال ایرانی از رقابتهای فصل
آینده جام باشگاههای آسیا شد.
مهندس حمیدرضا فوالدگر ،نماینده سابق مردم شریف
اصفهان در مجلس شورای اسالمی و رئیس پیشین
کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی
اصل  ۴۴قانون اساسی و مشاور کنونی وزارت اقتصاد
در سخنانی اظهار کرده است :از زمانی که مسابقات
بهصورت درآمد باید این باشگاهها در قالب یک شرکت
ثبت سهامی میشدند و با این شرط وارد لیگ حرفهای
فوتبال م ی شدند ،بسیاری از باشگاههای ورزشی ما در
ً
عمدتا در قالب مؤسسه فرهنگی
قالب شرکت نبودند و
ورزشی فعالیت میکردند .بعد از ایجاد لیگ حرفهای و
الزام فیفا و  ،AFCمقررشد تمام تیمهای فوتبال ،تحت
یک شرکت فعالیت کنند که این موضوع الزمه حرفهای
شدن آنها بود.
وی افزود :این الزام و همراه شدن آن با اصل  ۴۴قانون
«خصوصی سازی» ،باعث شد سازمانهای تربیت
ت ورزش وجوانان ،متعهد
بدنی و در ادامه وزار 
شوند که تمام باشگاهها در قالب شرکت
فعالیت کنند و در ادامه باشگاههای
دولتی واگذار شوند.
وی ادامه داد :همچنین در قانون
برنامه پنجم و ششم حکمی آمده
است که دولت بودجه خود را در زیر
ساختها و امکانات ورزشی ،ورزش
همگانی و ملی هزینه کند و در ورزش
قهرمانی و حرفهای ،لیگهای حرفهای و
باشگاهداری هزینه نکند که مستندات
قانونی دارد ،بنابراین به صراحت در
قانون پنجم و ششم دولت را
موظف کرده

بودیم که در ورزش حرفهای ورود نکند.
نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس شورای
اسالمی خاطرنشان کرد :از سال  ۸۷که اصل قانون
 ۴۴مطرح شد و در ادامه از سال  ۸۸که این دو
باشگاه وارد لیست واگذاری رفتند ،متأسفانه هر سال
به شکلی این واگذاری عقب افتاد و از دولت دهم،
یازدهم و دوازدهم عقب افتاد و ما گزارش نظارتی
در مجلس ارائه میدادیم و حتی تذکراتی هم داده
شد ،اما هر مرتبه بهانههایی از جمله مشخص نبودن
اموال و ایرادات ساختاری را بیان کردند ،حتی در
سال  ۹۳در مزایده شرکت داده شدند و تا  ۳مرحله
پیش رفت ،اما ً
بعدا عنوان کردند شرکت کنندگان
اهلیت نداشتند.
وی افزود :از سال  ۸۹تا  ۹۲بحث پوشش وزارت اقتصاد
و ترکیب مجمع عمومی شرکتهای در حال واگذاری در
بودجههای سالیانه در مجمع این دو باشگاه استقالل
و پرسپولیس ،در بودجههای سالیانه قرار داده شد ،اما
این رویه از سال  ۹۳در کنفدراسیون بودجه ایجاد نشد
و این تغییر در مجمع به یک رویه تا به امروز تبدیل
شده است.
رئیس پیشین کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی تصریح کرد:
راهکارهای مختلفی به آنها در مسیر واگذاری از جمله
بحث بورس و فرابورس مطرح کردیم که متأسفانه با
قبول نکردن و به تعویق انداختن آن تا به االن و طی
ماههای اخیر با رفتارهای خوشبینانه خبر از حل شدن
ماجرا دادند ،اما این تعللها منجر به خبر حذف دو تیم
از رقابتهای آسیایی شد.
رئیس پیشین کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی اضافه کرد:
بنابر سیاستهای اصل  ۴۴باشگاههای استقالل و
پرسپولیس در لیست واگذاری قرار دارند،
اما متأسفانه هر سال این کار
به دالیلی نظیر بحث ایراد
ساختاری و بالتکلیفی
اموالی گرفته تا عدم
رغبت دولتها ایجاد
نشده است.
وی اظهار کرد:
ایرادات AFC
بحث مالکیت
مشترک دو
باشگاه و دولتی
بودن آنها و
همچنین بدهیهای
مالیاتی و زیر

ساختها ،شفاف نبودن صورتهای مالی و موارد دیگر
است که از گذشته مطرح بوده و هیچگاه رفع نشده
است که با ورود  AFCاین دو باشگاه پرطرفدار با مشکل
روبرو شدند و شاید عاملی شد تا تعللهای چندین ساله
از بین برود و درباره اصالح ساختار و مباحث مالی و
واگذاری آنها اقدامات الزم انجام شود .بحث باقی
ماندن بار مالی ،مدیریتی ،اجتماعی و سیاسی این
باشگاهها بر روی دوش دولت است که در صورت عدم
واگذاری این روند همچنان مطرح خواهد بود.
فوالدگر با اشاره به اینکه همیشه این دو باشگاه ورزشی
را در صنعت به دو شرکت خودروسازی کشورمان
تشبیه میکنم ،گفت :با توجه به دولتی بودن و تمایل
نداشتن دولتها برای خصوصی شدن این دو باشگاه
و همچنین در مورد شرکتهای خودروسازی ،این
ی شدن هنوز در بدنه دولت
شرکتها با وجود خصوص 
باقی ماندهاند .همانطور که اشاره کردم دولتها در این
سالها زیاد تمایل به خصوصیسازی نداشت ه و بیشتر
به دنبال این بودند که از این باشگاههای پرطرفدار
بهعنوان ابزار استفاده کنند و به نوعی سوگلی وزارت
ورزش بودند.
وی ادامه داد :امروزه شاهد این هستیم که فوتبال
همانند سایر رشتهها که از انحصار مرکز درآمده و
استانهای دیگر در رشتههای مختلف سرآمد هستند
و فوتبال نیز سالهاست از انحصار آنها خارج شده و
درست است که طرفداران بسیار و قهرمانیهای زیادی
دارند ،اما باید قبول کنیم که دیگر فوتبال کشورمان
محدود به دو تیم تهرانی نیست .از سویی دیگر حمایت
دولتی از این باشگاهها منجر به این شده که حساسیت
و احساس تبعیض در بین تیمهای شهرستانی نیز به
وجود بیاید.
مشاور کنونی وزارت اقتصاد اضافه کرد :امیدوارم این
شوکی که ایجاد شد موجب شود تا مسئوالن سریعتر
به این موضوع بپردازند تا جریان محرومیت ادامهدار
نشود و زودتر موارد رفع شود ،رئیس جدید سازمان
خصوصیسازی خبری خوبی داده و اعالم کرده که روند
ی این باشگاهها در اواخر بهمنماه در بورس آغاز
واگذار 
میشود.
فوالدگر در پاسخ به این سوال که چرا با وجود
پیگیریهای مجلس از سال  ۸۸تاکنون این مسئله
حل نشده است ،گفت :شاید اگر ابزار و اهرمهای نظارتی
تیزتر بود و جرائمی میگذاشتیم ،بهتر و زودتر نتیجه
میداد ،البته همیشه بهانههایی وجود داشت ،دالیلی
هم ساختار مالی ،اداری و اقتصادی بود که خود دولت
میتوانست آن را حل کند.
فوالدگر درباره افت ارزش این دو باشگاه با توجه به
حذف از آسیا و شرایطی که با آن مواجه میشوند،
افزود :نشان تجاری و برند آنها درآمدزا و
ارزش اموال آنها وابسته به برندشان
است و البته با توجه به بدهیهای که
دارند بسیاری از این اموال برای این
موضوعات خواهد رفت ،هر چند
ممکن است برند تجاری آنها
هم با حذف از آسیا با
افت در بورس مواجه و
ارزش آن کم شود.

رئیس پیشین کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی تصریح
کرد :راهکارهای مختلفی به آنها در مسیر واگذاری از جمله بحث بورس و فرابورس مطرح کردیم که متأسفانه
با قبول نکردن و به تعویق انداختن آن تا به االن و طی ماههای اخیربا رفتارهای خوشبینانه خبرازحل شدن ماجرا
دادند ،اما این تعللها منجربه خبرحذف دو تیم ازرقابتهای آسیایی شد.

ورزشی

ف ها را گوش کردیم
دادرس :نباید اسیر احساسات شد؛  2ساعت و  45دقیقه حر 
مهدی دادرس بعد از برگزاری جلسه کمیته استیناف در مورد اعتراض باشگاه گلگهر به کسر امتیاز از این تیم اظهار
داشت که اجازه ندارم .هنوز رای گیری نشده و صحبت هم نشده ما فقط استماع کردیم .وی در مورد اینکه چه
زمانی رای اعالم خواهد شد ،گفت :صالحی سخنگو و رئیس کمیته استیناف صحبت خواهند کرد .الکی که نباید
حرف بزنیم رئیس کمیته باید صحبت کند.

دبیر تحریریه

اگر مقصود بیان سوءمدیریتهای اخیرِ فوتبال باشد،
میتوان ساعتها درخصوص فجایع مدیریتی فدراسیون
مهندسین آن سخن گفت ،اما داستان از آنجایی
فوتبال و
ِ
غمانگیزتر میشود ،که افرادی چندی پیش با شعارهایی
ده نپُرکن وارد کارزار انتخاباتی شدند و از ایجاد درآمدهای
پایدار میلیون یورویی سخن میگفتند ،اما حاال همزمان
که برای پر کردن خزانه خالی فوتبال ،دستشان را مقابل
دولتیها دراز کردهاند و از سرمایه عمومی هم برای استفاده
شخصی بهره میگیرند.
اما قصه از آنجایی آغاز شد که شهابالدین عزیزیخادم،
شهریورماه امسال با تیمملی فوتسال برای مسابقات جام
جهانی به لیتوانی رفت ،البته در این سفر ،افرادی جنابشان
را همراهی کردند که حضور آنها در لیتوانی هیچ توجیهی
نداشت ،اما عزیزیخادم مدعی شد که این افراد با هزینه
شخصی خود در سفرها حاضر میشوند؛ گرچه بعدها
مشخص شد که افراد نزدیک به رئیس فدراسیون فوتبال نه
با هزینه شخصی ،بلکه به حساب شرکت دی اچ اف ایران
در آلمان راهی سفر شدند.
شدن خبرِ تو ِر تفریحی خادمِ فوتبال و
اما پس از رسانهای ِ
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سرخابی ها

ِ
فدراسیوندانشبنیان؛
برخالفتکذیبیههای
ِ

با انتشار پستی در فضای مجازی؛

اینبار هم «یبدانشها» راست میگفتند!
محمدرضا ولی زاده

روزنامه

شرکا« ،حسین شریفی» -سخنگوی فدراسیون فوتبال -اعالم
کرد که کسانی که همراه تیمملی فوتسال بودند ،از جیب
هزینه میکردند و هیچ هزینهای روی دست فدراسیون
فوتبال نگذاشتند .تعداد تیم اعزامی ملی فوتسال به لیتوانی
مشخص است .مصوبه ورزش  33نفر بوده و همان تعداد
نه بیشتر و نه کمتر اعزام شدند ولی اگر کسی با هزینه
شخصی خودشآمده قدمش روی چشم ما!
حتی جناب سخنگو در ادامه صحبتهای خود وقتی با
این پرسش روبرو شد که شایعه شده هزینه سفر تیم ملی
فوتسال با بودجه  10میلیاردی از سوی سازمان لیگ تامین
شده ،این موضوع را به شدت رد کرد و
گفت کسانی که بیدانش هستند از این
صحبتها میکنند چون تورنمنتی که
فیفا برگزار میکند هزینههایش را هم
میدهد!
اما سرانجام پس از تمامِ تکذیبیههای
فدراسیون دانشبنیان ،گویا اینبار
بیدانشها راست گفته بودند و
سرانجام خبری همراه با سند منتشر
شد ،که گویای تخلف صورت
گرفته از سوی مهرعلی نایب
رئیس فدراسیون فوتبال برای
انجام این سفر بوده است! در
گزارش منتشر شده عنوان
شده که مهرعلی که تا آبان
جاری مدیرعامل شرکت
دیاچاف ایران در آلمان

بوده و با استفاده از بودجه این شرکت ،هزینه سفر رئیس
فدراسیون و دوستانش را پرداخت کرده و اکنون شرکت
توسعه بازرگانی برنا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال
خواستار برگرداندن این هزینه شده است.
حال «پژمان حکمی» -مدیرعامل شرکت توسعه بازرگانی
برنا -درباره پرداخت شدن هزینه سفرهای رئیس و مسئوالن
فدراسیون فوتبال از حساب شرکت تحت مدیریت خود
اظهار داشت« :مسئوالن فدراسیون فوتبال برای یکی از
شرکتهای ما در خارج از کشور (دیاچاف) هزینهای ایجاد
کردند که به ما مربوط نبوده است .به همین دلیل به رئیس
فدراسیون فوتبال نامه زدیم تا هزینههای سفرهای خارجی
اعضای فدراسیون به شرکت ما پرداخت شود».
حال باید مشخص شود که فدراسیون فوتبال در چه
شرایطی دست به این اقدام زده! اگر تخلف مالی در
اینخصوص در فدراسیون انجام نشده ،پس سن ِد سی
و اندی هزار یورویی در چه شرایطی منتشر شده است!؟
اگر هم این تخلف در سفر به لیتوانی صورت
گرفته ،با چه شرایطی از سرمایهعمومی
مهندسین
مملکت برای تور تفریحی
ِ
فدراسیون استفاده شده!؟ باری؛
باتوجه به اخبار مشمئزکنندهای
که اینروزها از فدراسیون فوتبال
شنیده میشود ،الزم است
نهادهای نظارتی هر چه زودتر به
فعل و انفعاالتِ فدراسیون ورود
کنند تا بیش از این شرایط فوتبال
مملکت فاجعهبارتر نشود.

سرانجام پس از ِ
تمام تکذیبیههای فدراسیون دانشبنیان ،گویا اینبار بیدانشها راست گفته
بودند و سرانجام خبری همراه با سند منتشر شد ،که گویای تخلف صورت گرفته از سوی مهرعلی نایب
رئیس فدراسیون فوتبال برای انجام این سفر بوده است!

«صدری» از سرپرستی
باشگاهپرسپولیساستعفاکرد
«سید مجید صدری» -سرپرست باشگاه پرسپولیس -با
انتشار پستی در فضای مجازی از سمت خود در باشگاه
پرسپولیس استعفا کرد .متن پست مجید صدری به شرح
زیر است:
«یک سال از حضورم در مجموعه محبوب ،نامدار و وزین
باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس گذشت .در تمام روزها
و لحظات حضورم در باشگاه با تمام وجود در کنار همه
عزیزان مجموعه تالش کردم تا هم باری از دوش بردارم
و هم اقداماتی موثر برای درخشش بیشتر و بهتر باشگاه
انجام دهم و البته به لطف خدا و همت و همراهی و
همکاری دوستان ،قدمهای خوبی برداشتیم.
اما حضور در این باشگاه بزرگ و خوشنام و ادامه این مسیر
نیازمند تالش حداکثری و همراهی جدی مجموعه مدیران
ارشد است که در حال حاضر به دالیلی به کندی پیش
میرود .حرفهای ناگفته زیاد است و آخرین آن دستهای
پشت پرده حذف ناجوانمردانه ما از آسیاست که حتما در
زمان مقتضی ،بطور مفصل برای همه هواداران شرح خواهم
داد.
از اعضاء محترم هیئت مدیره ،کادر ف ّنی ،تیم مدیریتی،
سرمربی عزیز ،آقا یحیی ،تک تک بازیکنان ،پرسنل باشگاه
و آکادمی ،پیشکسوتان و همه هواداران بابت همه لطفها
و مهربانیها کمال تشکر و قدردانی را دارم و امیدوارم در
ادامه مسیر موفق و سربلند باشند.
با تقدیم نامهای خدمت وزیر محترم ورزش جناب آقای
دکتر سجادی تقاضا کردم با استعفای اینجانب از ریاست
هیئت مدیره و سرپرستی باشگاه موافقت نمایند .برای
همه عزیزان آرزوی موفقیت روزافزون دارم .با سپاس و
ارادت فراوان»

رزمی

با حضور جمعی از مسئولین در خانه ملت؛

تجلیل «رئیسکمیته تربیت بدنی مجلس» ازبانوی طالیی
موی تای ایران درمسابقات جهانی

فرهاد غالمعلی
نویسنده

«زهرا شکوهی دارنده» مدال طالی مسابقات جهانی موی
تای  ۲۰۲۱تایلند ،توسط رئیس کمیسیون ورزش مجلس،
مورد تقدیر قرار گرفت.
در این مراسم که عصر روز سه شنبه  ۲۱دی ماه سال جاری
در محل خانه ملت برپا شد ،احمد راستینه هفشجانی نماینده
مردم شهرکرد ،بن و سامان و رئیس کمیته ورزش مجلس
شورای اسالمی از زهرا شکوهی ملی پوش موی تای بانوان
کشورمان که در رقابت های اخیر قهرمانی جهان به میزبانی
تایلند موفق به کسب مدال طال شد ،تجلیل کرد.
این مراسم با حضور جواد نصیری رئیس انجمن موی تای
ایران ،حسن محمدخانی نایب رئیس انجمن ،ایمان غیاثوند
مدیر تیم های ملی انجمن و دکتر فرشاد توحیدنیا مشاور

راستینه برگزار شد .راستینه در مراسم تجلیل از این قهرمان،
با تبریک موفقیت بدست آمده اظهار داشت« :مردم ایران به
داشتن چنین قهرمانان با اخالق ،الگو و نمونه ای میبالند».
وی درخشش اعضاء تیم ملی موی تای بویژه بانوان محجبه
کشورمان در آوردگاه جهانی تایلند را ،یک دستاورد ارزشمند
توصیف کرد و گفت« :عرصههای بینالمللی فرهنگی،
ورزشی ،اقتصادی و سیاسی ،محلی برای خودنمایی دین و
فرهنگ کشورهای مختلف است و در این بین حضور زنان
میتواند گویای بسیاری از ارزشهای حاکم بر آن جامعه
باشد ،بهطوریکه حجاب زن مسلمان ،جلوه ای از اسالم و در
پی آن ،نمادی روشن از فرهنگ واال و پرچم مقدس جمهوری
اسالمی ایران است».
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس سپس افزود« :میدان
مسابقه یکی از جذاب ترین و اثرگذارترین عرصههای
بینالمللی است که زنان محجبه ایرانی توانستهاند با حضور
پر صالبت خود در رشته های های مختلف ورزشی ،پیام
اقتدار ،استقالل و آزادی زنان مسلمان را که حیا را با هویت
خود عجین ساخته اند ،به جهانیان عرضه کنند».
گفتنی است در این مراسم پیرامون موضوعات مختلف از
جمله نامه درخواست استقالل انجمن موی تای و حرکت به

سمت فدراسیونی شدن این رشته در کشور ،بحث و تبادل
نظر به عمل آمد .در همین ارتباط ،جواد نصیری رئیس
تشکیالت موی تای ایران ،عضو شورای ریاست فدراسیون
بین المللی موی تای و سفیر عالی ورزش در جهان ،ضمن
تشریح دالیل خود مبنی بر ضرورت تشکیل یک فدراسیون
مستقل ،خواستار مساعدت و حمایت مجلس و همچنین
دستگاه ورزش کشور برای تحقق این امر شد.
نصیری در پایان ضمن قدردانی از زحمات احمد راستینه،
نگاه حمایتی کمیسیون ورزش مجلس را در قبال رشته های
ورزشی معتبر و مدال آور از جمله موی تای ارزشمند دانست.
وی همچنین از خدمات و تالش های دکتر فرشاد توحیدنیا
در این مسیر تشکر به عمل آورد.

در راستای گسترش و توسعه فوتبال؛

اطالعیه اعطای نمایندگی مدرسه
فوتبال باشگاه استقالل منتشر شد
باشگاه استقالل در راستای گسترش و توسعه رشته فوتبال
ً
خصوصا هواداران
و شناسایی استعدادهای فوتبالی کشور
و عالقهمندان پرشور این باشگاه در راستای برنامههای
آموزشی و یکپارچهسازی آموزشی فوتبال پایه رده سنی
 ۶تا  ۱۶سال نمایندگی مدارس فوتبال با برند استقالل را
به پیشکسوتان محترم باشگاه و افراد واجد شرایط واگذار
مینماید.
لذا از متقاضیانی که قصد همکاری با باشگاه و تاسیس
مدارس فوتبال را دارند ،دعوت میشود که از طریق آدرس
ایمیل  schools.fcesteghlal@gmail.comبا باشگاه
استقالل مکاتبه کنند.
گفتنی است در راستای یکپارچه سازی مدارس فوتبال
تحت عنوان باشگاه استقالل ،کلیه مدارس فوتبال با نام
استقالل در سراسر کشور که بدون مجوز باشگاه استقالل
فعالیت میکنند ،غیر قانونی بوده و نیازمند اخذ مجوز از
طرف باشگاه استقالل هستند.
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