ورزشي
اخبار کوتاه داخلی
تساوي سپاهان و پرسپوليس
پرسپولیس و سپاهان در بازی معوقه هفته دوازدهم به تساوی یک
بر یک رضایت دادند.
به گزارش ایسنا ،دو تیم فوتبال پرسپولیس و سپاهان در دیدار معوقه
هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه نقش جهان به مصاف
هم رفتند که این دیدار در پایان با تساوی یک بر یک به پایان رسید
ناپذیری دو تیم در لیگ هجدهم ادامه پیدا کند.پورقاز
تا رکورد شکست
در دقیقه  ۷۴سپاهان را پیش انداخت اما پرسپولیس با پنالتی علیپور در
دقیقه  ۸۹به بازی برگشت.
مرحله نیمه نهایی جام حذفی قرعه کشی شد
مرحل���ه نیمه نهایی جام حذفی فوتبال
باشگاه های ایران قرعه کشی و تیم ها حریفان
خود را شناختند.
کش���ی پیش
به گزارش ایرنا؛ این قرعه
از آغاز دیدار تیم های س���پاهان اصفهان و
پرس���پولیس در ورزشگاه نقش جهان و با
حضور سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات
سازمان لیگ برگزار شدكه نتیجه قرعه کشی
بدین ش���رح اس���ت:داماش گیالنیان – سایپا .پرسپولیس و سپیدرود با
پدیده  -س���پاهان اصفهان(پرسپولیس با سپیدرود رشت دیدار می کند
و برنده آن به مصاف پدیده مشهد خواهد رفت تا حریف سپاهان در
نیمه نهایی مشخص شود)
مظفر و ناظمالشریعه نامزد بهترین مربیان جهان شدند
بعد از معرفی نامزدهای بهترین بازیکنان
های فوتس���ال جهان ،سایت فوتسال
و تیم
های
پلنت  ۱۰نامزد برتر مربیان جهان و تیم
باشگاهی را اعالم کرد.
به گزارشایس���نامس سونگون در بین
های جهان قرار گرفت.
نامزدهای برترین تیم
در بی���ن نامزدهای مربیان برتر جهان نیز نام
الشریعه دیده
شهرزاد مظفر و سیدمحمد ناظم
شود.پیش از این در بخش بانوان فرزانه توسلی نامزد بهترین گلر و
می
ها ۳۱
فاطمه اعتدادی نامزد بهترین بازیکن جهان شدند.اسامی برترین
شود.
دسامبر اعالم می
طالبی :هیچ اختالفی با مسئوالن بوکس ندارم
درحالی که برخی از اختالف میان نایب
رئیس سابق بوکس و فدراسیون این رشته خبر
داده اند ،ناصر طالبی تاکید کرد با خواس���ت
خودش ترک مسئولیت کرده است.ناصر طالبی
در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این
سوال که برخی عنوان می کنند علت استعفای
شما اختالف با فدراسیون بود گفت :تعجب
می کنم ،چرا که استعفای من در یک پروسه
مشخص و به دور از هرگونه حواشی بود .من همانطور که برای شرکت
در انتخابات فدراسیون اسکی از نایب رئیسی قایقرانی استعفا دادم به همان
شکل هم چون در انتخابات فدراسیون قایقرانی ثبت نام کردم استعفایم را
از نایب رئیسی بوکس تقدیم وزارت ورزش و جوانان کردم.
 7تیم خارجی در مسابقات كشتي جام باشگاه هاي جهان
 7تی���م خارج���ی در
های کشتی فرنگی جام
رقابت
باشگاه های جهان در اردبیل
شرکت می کنند .به گزارش
خبرگزاری فارس و به نقل
از فدراسیون کشتی ،پنجمین
های کش���تی
دوره رقابت
های جهان
فرنگی جام باشگاه
روزه���ای  29و  30آذرماه
شود.
در س���الن  6هزار نفری حس���ین رضازاده شهر اردبیل برگزار می
های روسیه ،ارمنستان ،گرجستان ،ترکیه ،اوکراین ،قرقیزستان
تاکنون تیم
های
اند.تیم
و صربستان برای حضور در این مسابقات اعالم آمادگی کرده
های اول و دوم لیگ
بیمه رازی اردبیل و سیناصنعت ایذه نیز به عنوان تیم
برتر کشتی فرنگی ایران مجوز حضور در این مسابقات را دارند.
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تعليق فدراسيون فوتبال ،از گمانهزنيهاي رسانهاي تا اخبار رسمي

از روزي كه منع بهكارگيري بازنشستهها در ورزش و
بخصوص فدراسيونها كه بيشترين تعداد را داشتند مطرح
شد عليرغم اين كه همگي حائزين شرايط اعالم كردند
كه تابع قانون هستند اما از همان ابتدا تعداد بسيار كمي
بودند كه تن به اين قانون دادند و برخي ديگر بهصورت
كژدار و مريز سعي داشتند در صندلي رياست خود بمانند
هرچند كه نظر وزارت ورزش هم برايش���ان مهم بود تا
جايي كه در پي اظهارنظر صريح و شفاف وزارتخانه مبني
بر گردن نهادن به قانون ،آنان نيز صندليهايشان را ترك
كردند تا بمانند فقط دو سه نفري كه نشان دادند تالش
دارند در منصب رياست بمانند در حالي كه سعي در پيدا
كردن راهكار قانوني دارند.
در اي���ن مي���ان وزارت ورزش و جوانان همچون
ميدانست بركناركردن رؤساي فدارسيونها ،باعث تعليق آن
ورزشها خواهد شد ،كژدار و مريز با اين ماجرا كنار آمد
هرچند كه در جواب سؤاالت مبني بر رفتن همه رؤساي
بازنشسته ،تأكيد ميكرد كه همه بايد بروند.
با اين وجود فدراس���يون فوتبال و واليبال از جمله
فدراس���يونهايي بودند كه نشان دادند تحت تأثير وزارت
ورزش نيستند و قصد ندارند به اين راحتيها ،صندلي خود
را ترك كنند هرچند كه جسته و گريخته از سوي متوليان
ورزش اعالم ش���ده بودكه رؤساي اين فدراسيونها هم
باالخره بايد بروند اگرچه برخي در وزارتخانه ،حرفشان را
در مورد رئيس فوتبال تغيير داده و يا سعي كردند نظرشان
را دوپهلو بيان كنند.
اشاره به استفاده از قوانين تعريف شده موجود براي
ابقاء بازنشستگان در سمت خود نيز از سوي وزارت ورزش
به عنوان حقي بيان شد كه ميتوانند از آن بهرهمند شوند
تا باالخره روزنهاي باقي بماند براي مديراني كه با رايزنيها
تالش ميكنند تا در صندلي رياست بمانند تا در اين صورت
وزارت ورزش هم مورد سؤال واقع نشود .اما هرچه كه بود
و با اعالم آمارهاي ضد و نقيضي از تعداد رؤساي بازنشسته
در فدراسيونها از  10تا  13نفرـ كه از ضعفهاي وزارتخانه
در داشتن آماري شفاف و بديهي بهشمار ميآيدـ باالخره
اعالم شد كه 10رئيس بازنشسته هستند و طبق قوانين موجود
هركدام كه قانون جديد بازنشستگي شامل حالش شود بايد
بروند .به اين ترتيب بود كه هفت فدراسيون باالخره دير يا
زود و تا وقت قانوني مقرر شده يعني 15آذرماه ،استعفاي
خود را اعالم كردند و در اين بين و قبل از اين تاريخ ،تنها
رئيسي كه توانست مقدمات ابقاء خود را فراهم كند ،تاج
رئيس فدراسيون فوتبال بود .رئيسي كه ظاهرا ً طبق قوانيني
كه وزارت ورزش عنوان كرده بود حق طبيعي هر مديري
است كه از آن بهرهمند شود ،مقرر شد كه در صندلي خود
بماند و وزارتخانه و حتي كميته ملي المپيكـ كه اين دومي

شايد كمتر بايد وارد اين قضايا شودـ ماندن تاج را قانوني
اعالم كرده اما تأكيد كردند كه رؤساي فدارسيونهاي واليبال
و كارات���ه باي���د بروند و در اين ميان حتي فريبا محمديان
معاون وزارت ورزش هم كه منش���أ خدمات فراواني شده
بود را نيز استثناء نكردند.
به اين ترتيب براي واليبال و كاراته و بهجاي محمديان،
سرپرست معرفي كردند تا تأكيد كنند كه تاج ماندني است
هرچند كه انبوه بحثهاي طرح شده در مورد قانوني بودن
يا نبودن ماندن تاج ،تا همين لحظه هم تمام نشده تا جايي
كه همواره براي باقي ماندن او در رياس���ت فدراس���يون،
تهديد تعليق فوتبال از سوي فيفا مطرح ميشود .حال اين
س���ؤال پيش ميآيد كه اگر ابقاء تاج قانوني است اصوالً
پس چرا دائم ًا بحث تعليق از سوي فيفا ،يا نامههايي كه
از س���وي اين مرجع قرار است به وزارت ورزش ارسال
ش���ود ،بر گرد ورزش دور ميزند؟ بخصوص كه وزير
ورزش و همچنين رئيس كميته ملي المپيك صراحت ًا اعالم
كردهاند تاج ماندني اس���ت! سؤال بزرگتر ديگر اين است
كه چرا چنين بحثي در مورد ساير فدراسيونها كه رئيس
بازنشس���ته داشتند مطرح نشدـ البته به استثناء واليبال كه
هيچ بعيد نيست مطرح شود با توجه به اين كه ضيايي هم
مثل تاج در صدد است تا از ظرفيتهاي قانوني استفاده
كند و هيئت رئيس���ه فدراسيون واليبال هم معرفي افشين
داوري از سوي وزارت ورزش را به سرپرستي فدراسيون
واليبال ،نقض آشكار قانون دانسته و با نامهاي صريح به
وزير ورزش از وي خواستهاند تا آن را ملغي كندـ اصوالً

مش���خص نيس���ت كه در اين رهگذر چرا در بسياري از
رسانهها و مطبوعات همواره و مؤكدا ً از تعليق فوتبال در
صورت كنار رفتن تاج صحبت به ميان ميآيد .موردي كه
احتم���ال تحت تأثيربودن وزارتخانه به اين مورد را براي
مان���دن تاج محتملتر ميكند تا پيروي از حق قانوني او.
حال آنكه چنين هياهويي از سوي رسانهها و مطبوعات
بيشتر يك گمانهزني است تا يك خبر موثق زيرا فيفا زماني
فدراسيون را تعليق ميكند كه اقناع شود دخالت در امور
فوتبال يك كشور ،وجود دارد .به اين ترتيب براي تعليق
فوتبال يك كشور اوالً مسئوالن فدارسيون ملي يا نهادهاي
دخالتكننده در كار فوتبال بايد رسم ًا بيانيهاي يا مكاتبهاي
را طرح كنند كه مستقيم ًا دخالت در امور فدراسيون محرز
شود؛ اما در حال حاضر اين شرايط وجود ندارد كه مث ً
ال
مسئوالن فدراسيون اعالم كرده باشند تحت فشار دولت
هستند و از طرفي وزارت ورزش هم هيچ اقدامي نكرده
كه نتيجه آن دخالت در امور فدراس���يون فوتبال باشد و
بتواند مقدمات تعليق فوتبال را فراهم آورد.
دوم ًا فيفا براس���اس اطالعات يا اخباري كه حول و
حوش فوتبال يك كشور اتفاق ميافتد ميتواند عكسالعمل
نشان دهد و طي مكاتبهاي با فدراسيون يا دولت درخواست
كند كه نسبت به دخالت احتمالي نهادي ديگر ،توضيح الزم
را بده���د و پس از گرفتن توضيحات الزم ،فيفا اقدام به
تصميمگيري در مورد تعليق يا عدم تعليق فوتبال كشوري
بكند .بنابراين چنين مكاتبهاي از سوي فيفا با طرفين ماجرا
حتمي و غيرقابل انكار اس���ت و در كنار اين موارد ،يك

کفاشیان:وعده شفاهی دردی از فوتبال دوا نمی کند

نایب رئیس فدراسیون فوتبال
گفت:وزی���ر ورزش باید در نامه ای
رس���می اعالم کند که مهدی تاج
مشکلی ندارد وگرنه وعده شفاهی
دردی از فوتبال دوا نمی کند.
وگو با
علی کفاشیان در گفت
خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس
در خصوص جلس���ه مهدی تاج
با مس���ئوالن وزارت ورزش برای
حل ش���دن حضور بازنشستگان در
فدراسیون فوتبال اظهار داشت :من
از جزئی���ات جلس���ه خبر ندارم و
گیری شده است
دانم چه تصمیم
نمی
اما امیدوارم هر تصمیمی که گرفته
ش���ده به صالح فوتبال ایران باشد.
نباید فوتبال فدای افراد یا تصمیمات
غلط شود.

وی در خصوص اینکه به نظر
رسد جلسه به شکلی پیش رفته
می
که اعضای بازنشسته در فدراسیون
های خود
باید هر چه زودتر سمت
را تحویل دهند ،اظهار داشت :من از
جزئیات جلسه خبر ندارم اما برای

رئیس سازمان حج  :برای افزايش ظرفیت زائران تالش می کنیم

رئیس جديد س����ازمان حج و زیارت گفت:
یکی از مهمترین اولویت های سازمان حج و زیارت
برابری پول ملی ما با ارزهای خارجی و تامین ارز
سفر حج بدون ایجاد فشار به مردم است.
به گزارش مهر ،علیرضا رش����یدیان در جمع
اصحاب رس����انه ضمن تشکر از زحمات حمید
محمدی رئیس س����ابق این سازمان و با اشاره به
موضوع حج گفت :با توجه به تصویری که حج
و زیارت در روحیه و ایمان مردم دارد ،امیدواریم
ب����ا برنامه ریزی در زمینه ارتقای کیفیت این امر
ماندگاری آن را افزایش دهیم.
وی ادام����ه داد :به عالوه امیدواریم با توجه
به ش����رایط اقتصادی در زمینه مدیریت هزینه ها،

اقدام مطلوبی انجام دهیم ،چرا که امروزه یکی از
مهمترین اولویت ها ،برابری پول ملی ما با ارزهای
خارجی است و چون به تبع این که قراردادهای ما
با شرکت های سعودی باید با ارز انجام شود ،تامین
این ارز از دغدغه های ما بوده است که امیدواریم
با همکاری مجلس و دولت ،محقق شود.
رشیدیان با بیان این که در هفته های آینده
برای مذاکره درباره حج سال آینده به عربستان سفر
خواهیم کرد ،گفت :در آنجا هم برای برگزاری با
کیفیت حج ،تالش خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که جای امیدواری
برای بازگش����ایی عمره مفرده وجود دارد یا خیر؟
گفت :اجازه دهید پس از برگزاری جلسات به این

سئوال پاسخ دهیم ،چرا که الزمه این امر ،توافق
با طرف س����عودی درباره نحوه تامین هزینه های
اقامتی ،حمل و نقل ،تغذیه و غیره است.
رشیدیان درباره سپرده های عمره مردم هم
توضیح داد :س����ود سپرده ها در بانک ها به آنها
تعلق می گیرد ،اما این مبالغ برای انجام حج عمره
بوده است و در مرحله اول تالش خواهیم کرد تا
مسیر عمره را باز کنیم .وی تاکید کرد :در دولت
قبل و در زمان ثبت نام عمره هم ما تاکید کردیم
که این تعداد ثبت نام انجام نشود اما آن زمان به
دلیل برخی سیاست ها برای جمع آوری نقدینگی
در جامعه ،این امر انجام شد و مشکالت فعلی
را رقم زد.

یک عضو کمیس����یون انرژی مجلس با بیان
که درخواس����ت افزایش نرخ بنزین هنوز به
این
از سوی دولت ارائه نشده است ،اما
صورت رسمی
دهد که دولت در حال آماده سازی
شواهد نشان می
شرایط برای افزایش نرخ بنزین است ،گفت :اگر
دولت در الیحه بودجه امسال بحث افزایش نرخ
بنزین را مطرح کند ،مجلس هم درصد مشخصی
را خواهد پذیرفت.
در گفتگو با ایسنا با اشاره
هدایت اهلل خادمی
به بحث افزایش قیمت بنزین در بازار اظهارداشت:

توانست با شیب
دولت از سال  92تا سال  96می
قیمت سوخت را افزایش دهد ،اما به دلیل
مالیمی
مسائل سیاسی این کار را انجام نداد.
وی افزود :دولت به یکباره در الیحه بودجه
 ،96بح����ث افزایش قیم����ت بنزین را تا حدود
که این
60درص����د مطرح کرد ،اما با توجه به این
موضوع یک شوک اساسی به اقتصاد کشور بود،
مجلس این افزایش قیمت را نپذیرفت.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت :اگر
قیمت
ها با شیب مالیمی
دولت در طول این سال

داد ،قطعا
های انرژی را افزایش می
بنزین و حامل
پذیرفت
ها را می
مجل����س هم این افزایش قیمت
اما افزایش چندین درصدی نرخ بنزین ،آن هم به
یکباره ممکن نیست.
تصريح كرد :اكنون شرایط اقتصادی
خادمی
کش����ور به شکلی است که قیمت سوخت به هر
میزانی که باشد ،پس از مدتی با پایین آمدن ارزش
شود که قیمت سوخت
پولی کشور مجددا عنوان می
توانیم ارزش پایه پولی کشور
پایین است زیرا نمی
را حفظ کنیم.

عضو کمیسیون انرژی  :دولت در حال آماده سازی شرایط برای افزایش نرخ بنزین است

طرحی برای بازگرداندن دختران ترک تحصیل کرده
به چرخه آموزش

در دفتر ام���ور زنان آموزش و
هایی در دست اجراست
پرورش طرح
که قرار اس���ت خروج���ی آنها به
آموزان و
ارتقای سالمت روانی دانش
بازگرداندن دختران ترک تحصیل کرده
به چرخه آموزش منتهی شود.
فرحناز مینایی پور مدیر امور زنان
وگو
وزارت آموزش و پرورش در گفت
ای که
با مه���ر ،درباره مفاد موافقتنامه
ب���ه تازگی میان این دفتر و دفتر امور
زنان ریاست جمهوری به امضا رسیده
اس���ت ،اظهار داشت :بر اساس این
تفاهمنامه س���ه طرح را تا آخر سال
آموزان دختر و بانوان معلم
برای دانش
در سطح کشور اجرا خواهیم کرد .این
ها بر اساس ماده ۱۰۱قانون برنامه
طرح
ششم توسعه صورت گرفته است.
وی ادام���ه داد :در طرح اول که
های آموزشی
عنوانش حمایت از برنامه
های
هایفرهنگیاستماکارگاه
وطرح
های آموزشی
آموزشی ارتقای مهارت
و پرورشی معلمان در متوسطه اول را
خواهیم داشت که به مدت ۲۴ساعت،
۲هزار مدرس را در سراس���ر کشور
و در ۱۲محور شامل شادی و نشاط،
امید ،خوش���بینی ،ابراز وجود مثبت،
شیوه مثبت مقابله با استرس و...آموزش
دهیم.
می
مینای���ی پور بیان کرد :این طرح

سراسر کش���ور اجرا می شود و در
های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
سال
ما این طرح را به جهت افزایش سطح
سالمت روانی و جسمانی معلمان و
کنیم
های آنها اجرا می
باال بردن آگاهی
تا بتوانند نسل آینده را با روشی سالم
و با نشاط پرورش دهند .اگر معلمی
شیوه برخورد درست با مسائل زندگی
را آم���وزش ببیند ناخوداگاه ال به الی
تدریس خود این مفاهیم را به دانش
آموزان منتقل می کند یا با رفتارش���ان
آموزان خواهد
الگوی موثری برای دانش
بود.
مدیر امور زنان وزارت آموزش و
پرورش درباره طرح دوم این موافقتنامه
اظهار داشت :در طرح دوم ما به دنبال
ارتقا آگاهی دانش آموزان دختر با توجه
به جایگاه ،نقش و کارکردهای نهادهای
مدنی هستیم و سعی می کنیم در این
طرح سطح انگیزش دانش آموزان دختر
را برای حضور در فعالیتهای مدنی
ارتقا دهیم .سود اجرای چنین طرحی
این اس���ت که آنها یاد می گیرند در
زمینههای مثبت مدنی دور هم جمع
شوند و شور و هیجان ذاتی این سن
را برون ریزی کنند .در نهایت هدف
این طرح کاهش آسیبهای اجتماعی
است .وی در ادامه درباره سومین بند
این موافق���ت نامه نیز گفت :ما یک

بسته عملیاتی برای بازگرداندن دختران
بازمانده از تحصیل به تفکیک شرایط
اس���تانی ۵استان کشور آماده خواهیم
کرد .مینایی پور با اشاره به اجرای این
طرح در استانهای آذربایجان غربی،
کرمان ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان
و خوزس���تان بیان کرد :ما در ماههای
باقیمانده تا پایان سال سعی می کنیم
عوامل موثر در ترک تحصیل دختران
در این استانها را شناسایی کنیم و در
ادام���ه راهکارهای موثر ماندگاری در
تحصیل را ارائه دهیم و در مرحله سوم
نیز پیشنهاد شیوه بازگردان این دختران
به چرخه آموزش را ارائه دهیم.
وی درباره این موضوع که بسیاری
از ترک تحصیل کنندگان از متوسطه اول
دهد
و دوم این اتفاق برایشان رخ می
و به مرور به چرخه بیسوادی باز می
گردند ،گفت :ما تالش���مان این باید
باشد که دختران از سیستم آموزش تا
دیپلم جدا نشوند .در حال حاضر نرخ
پوشش تحصیل دختران در متوسطه
دوم ۷۱درصد اس���ت و این عدد قابل
قبولی نیست .این دختران مادران آینده
و تربیت کننده یک نسل خواهند بود.
ما باید زمینه رشد آنها را فراهم کنیم
و روی افزایش سطح شایستگی آنها
کار کنی���م تا بتوانند مادران موثری در
جامعه باشند.

بر اساس مصوبه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی و بخش���نامه
گمرک ورود ارز به کشور با رعایت
مقررات بانک مرکزی به هر میزان
و بدون هی���چ گونه محدودیتی
آزاد شد.
به گزارش تسنیم ،شورای عالی
هماهنگی اقتص���ادی در تاریخ 10

مه���ر مصوب���ه ای را در مورد ارز
ابالغ کرد و بر اس���اس آن هیچ یک
های امنیتی و انتظامی و
از دس���تگاه
گمرک حق ممانعت از ورود ارز به
کشور را ندارند.
بر این اساس هر شخص حقیقی
و حقوقی مي تواند با رعایت مقرراتی
که بانک مرکزی اعالم کرده است ،به

هر میزان ارز اسکناس وارد کشور کند
و هرگونه ممانعت دستگاه ها تخلف
محسوب ش���ده و فرد متخلف در
صورت ارتکاب در بار اول به شش
شود.
ماه انفصال موقت محکوم می
گفتنی است ،این بخشنامه ديروز از
سوی دفتر واردات گمرک ایران به
گمرکات اجرایی ابالغ شده است.

ورود ارز به هر میزان و بدون محدودیت آزاد شد

برون رفت از این شرایط دو راه وجود
دارد .اول اینکه تکلیف خود تاج باید
تواند مجوز
مشخص شود که آیا می
ادام���ه کار را طبق ماده  60بگیرد یا
ن���ه ،اگر او این مجوز را بگیرد ادامه
دهد و مرحله بعدی برای س���ایر
می
اعضای بازنشسته باید طی شود .اما
اگر او نتواند مجوز بگیرد داستان فرق
کند و در آن صورت یک راهکار
می
وجود دارد .به دلیل اینکه فوتبال در
برد دولت
مرحله حساسی به سر می
برای موضوع فوتبال استثنا قائل شود
و مجوز موقت داده شود تا در این
های آسیا را در
ای که جام ملت
برهه
پیش داریم آس���یبی به فوتبال وارد
نشود و پس از گذراندن این مرحله
تعیین تکلیف شود.

کفاشیان در پاسخ به این سؤال
که نگاه خودش و س���ایر اعضای
هیأت رئیسه به قضایا چیست و آیا
کند
خط���ر تعلیق ایران را تهدید می
نگاه من به ماجرا مثبت
گفت:
یا خیر،
است ،من هرگز به عنوان کسی که
ها در فوتبال هستم به دنبال
س���ال
آس���یب زدن به فوتبال نبودم و ما
کنیم
اصال به تنها چیزی که فکر نمی
تعلیق اس���ت و اصال هم دوست
نداریم فوتبال ما به خصوص فوتبال
ملی ما صدمه ببیند .اصال االن نباید
بحث تعلیق مطرح شود .هم من و
هم سایر اعضای هیأت رئیسه تمام
ایم تا
تالش خ���ود را به کار گرفته
مان دور شود و کمک
مشکل از فوتبال
حال فدراسیون باشیم.

تکذیب خروج وزارت بهداشت
از طرح باشگاههای مثبت ایدز

رییس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت ضمن
های مثبت
رد اظهاراتی مبنی بر خروج وزارت بهداش���ت از طرح باش���گاه
ایدز ،در عین حال بر لزوم افزایش بودجه کنترل ،پیشگیری و درمان ایدز
در سال آینده تاکید کرد.
وگو با ایسنا ،گفت :ما از این طرح
دکتر پروین افسر کازرون در گفت
های پیشگیری مثبت ،که با
های حمایتی و برنامه
خارج نشده ایم و برنامه
های مثبت ایدز است،
های روانی _ اجتماعی مبتالیان در باش���گاه
حمایت
زیر نظر س���ازمان بهزیس���تی و وزارت بهداشت با تالش بیشتر به فعالیت
دهد و امیدواریم بتوانیم با تامین اعتبار بیش���تر ،این طرح را
خود ادامه می
گسترش دهیم.
گ و سوزن بین معتادان
های کاهش آسیب ،سرن 
وی گفت :در برنامه
شوند و در
شود و این افراد به مراکز درمان و نگهدارنده ارجاع می
توزیع می
حال حاضر درصدد پیشرفت کمیت و کیفیت این فعالیت هستیم .همچنین
ها در
عالوه بر وزارت بهداش���ت ،س���ازمان بهزیستی و سازمان امور زندان
پیشگیری و کنترل اچ آی وی ،تقویت بیماریابی و افزایش مراقبت ،با جدیت
کنند.
این اقدامات را دنبال می
های آمیزش���ی وزارت بهداشت در پایان با
رییس اداره ایدز و بیماری
های ایدز) همچنان به فعالیت
های ایدز (اتوبوس
بیان اینکه موبایل کلینیک
ها متوقف نشده است و در عین
دهند ،گفت :فعالیت این اتوبوس
خود می
حال به گسترش بیشتری نیازمند است.
های آمیزشی،
برای کسب اطالعات آموزش ،پیشگیری از ایدز و بیماری
آدرس و شماره تلفن مراکز مشاوره ،آزمایش و مراقبت و درمان در سراسر
کشور به سایت WWW.HIV-STI.IRمراجعه کنید.

خودروهای بدون استاندارد یورو ۴شمارهگذاری نمیشوند

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم س���ازمان محیط
زیست تاکید کرد :اگر شرکت خودروسازی نتواند استاندارد
گذاری این
تولیدات خود را با یورو ۴تطبیق دهد ،ش���ماره
شود.
تولیدات ممنوع می
به گزارش ایسنا ،مسعود زندی با بیان اینکه آلودگی هوا
های زیست محیطی کالنشهرها
ترین چالش
یکی از اصلی
است ،گفت :در چند سال اخیر آلودگی هوا در نیمه دوم سال،
به دلیل فصل سرما نمود بیشتری داشته است البته وارونگی
توانند تشدید
کننده هوا می
دما ،شرایط توپوگرافی ،منابع آلوده
کننده آلودگی هوای کالنشهرها باشد.
گفت ،درباره
وی که در یک برنامه رادیویی سخن می
ت گرفته برای کاهش آلودگی هوا تصریح
اقدام���ات صور 
کرد :استانداردسازی خودروها از جمله اقدامات برای کاهش
آلودگی هوا است .اکنون خودروها با استاندارد یورو  ۴تولید
می ش���وند و اگر ش���رکتی نتواند استاندارد خود را با این
گذاری تولیدات
طور قطع مانع شماره
شرایط تطبیق دهد ،به
آن خواهیم شد.
رئیس مرکز ملی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست
در ادامه با اشاره به اینکه درمصوباتی که در حوزه کاهش
آلودگی هوا داشتیم ،بحث خودرو و استانداردسازی سوخت
در اولویت کار قرار داشت ،تاکید کرد :خودروها در کشور
شوند و سازمان حفاظت
بر اساس استاندارد یورو  ۴تولید می
ها نظارت مستقیم دارد .در شش
محیط زیست بر تولید آن
ماه اول امسال حدود  ۸۰۰خودرو تحت تست آالیندگی قرار
اند که نشانه توجه خودروسازان نسبت به استانداردسازی
گرفته
ها گران هستند و برای هر خودرو تقریبا
است .این تست
 ۵میلی���ون تومان هزینه دارد .برای خودروهای وارداتی نیز
سازوکاری را داریم تا نظارت کافی برای اطمینان از رعایت
استاندارد انجام شود.
وی ادامه داد :در گذش���ته نه چندان دور ،مش���کالت
مونواکس���ید کربن و اکس���یدهای گوگرد به عنوان عوامل

تأثیرگذار در آلودگی شهرها وجود داشت اما اکنون هیچکدام
از این پارامترها مطرح نیست و مهمترین آالینده ،ذرات معلق
کوچکتر از دو نیم میکرون است که منشا آن خودروها و هم
بسیاری از عوامل احتراقی موجود در شهرها هستند.
های
ترین المان
زندی با بیان اینکه سوخت یکی از اصلی
تاثیرگذار بر آلودگی هوا است،گفت :خوشبختانه وزارت نفت
اقدامات خوبی برای استانداردس���ازی سوخت انجام داده و
شود ،استاندارد
س���وختی که در هشت کالنشهر توزیع می
یورو  ۴دارد .سازمان حفاظت محیط زیست هم با همکاری
برداری و
های توزیع سوخت نمونه
وزارت نفت از جایگاه
کند.
میزان بنزن ،گوگرد و سایر عناصر سوخت را کنترل می
شود ،مناسب
سوختی که فعال در هشت کالنشهر توزیع می
است و این اطمینان را برای ما ایجاد کرده که کیفیت سوخت
شود.
یورو  ۴رعایت می
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم س���ازمان حفاظت
محیط زیست با اشاره به ایجاد تغییر سوخت نیروگاه اظهار
ها از  ۳۰تا  ۴۰درصد سوخت سنگین
داشت :سوخت نیروگاه
ای از سوخت
به  ۱۰درصد رس���یده و اکنون بخش عمده
اندازی سامانه «سیمفا» برای
ها گاز است .زندی از راه
نیروگاه
های تاثیرگذار یاد
معاینه فنی خودروها به عنوان یکی از فعالیت
کرد و گفت :حدود مجاز معاینه فنی را بازنگری کردیم اگر
های تعیین شده در کالنشهرها خودرو وارد شود،
در محدوده
کنند
های هوشمندی که نصب شده تخلف را ثبت می
دوربین
شوند و همین باعث شده مراجعات به
و مشمول جریمه می
مراکز معاینه فنی خودرو به حدود  ۸۰درصد برسد.
وی در پایان با اشاره به اینکه از ابتدای آبان ماه ،نصب
ها برای کل شهر عملیاتی
های هوشمند و دوربین
سیس���تم
های نصب شده در تهران
شده است ،گفت :تعداد دوربین
از  ۳۰۰به  ۱۲۰۰رسیده است و تمامی حرکات خودروها
طور
شود و اگر خودرویی معاینه فنی نداشته باشد ،به
ثبت می
قطع مشمول جرایم خواهد شد.

تبلیغ دارو توسط افراد جامعه ممنوع است

کارشناس سازمان غذا و دارو
گفت :تبلیغ دارو توسط عموم مردم
مجاز نیست و هرگونه تبلیغ دارویی
نامه اجرایی
باید بر اس���اس آیین
سازمان غذا و دارو انجام شود.
به گزارش فارس ،امین مطلبی،
کارش���ناس سازمان غذا و دارو در

المللی
نشستخبریدومینکنگرهبین
داروسازی نوین گفت :تجاری بودن
دارو باعث افزایش کیفیت خواهد
ش���د.وی درباره تبلیغات دارو در
فضای مجازی گف���ت :تبلیغات
های داروسازی در فضای
شرکت
شود اما در زمینه
مجازی کنترل می

های تماس
ای شماره
تبلیغات ماهواره
به دادگاه ارایه خواهد شد.کارشناس
سازمان غذا و دارو گفت :تبلیغ دارو
توسط عموم مردم مجاز نیست و
هرگونه تبلیغ دارویی باید بر اساس
نامه اجرایی سازمان غذا و دارو
آیین
انجام شود.

نكته قطعي ديگر هم وجود دارد و آن اين كه فيفا هيچگاه
بر مبناي اخبار طرح ش���ده در رسانهها يا گمانهزنيهاي
اي و مطبوعاتي ،فدراسيوني را تعليق نكرده و براي
رسانه
معلق كردن فوتبال يك كشور ،حتم ًا بايد دخالت رسمي
نهادي ديگر ،قطعيت پيدا كند.
در اين ميان اما س���ؤال ديگري كه پيش ميآيد اين
است كه چرا مديراني كه خود را تابع قوانين و خدمتگزار
مردم معرفي ميكنند اجازه ميدهند حرف و حديث و چتر
تعليق حتي در حد گمانهزنيها ،بر سر ورزش سايه بيفكند؟
آيا آنان فكر ميكنند كه تنها مديري هستند كه ميتوانند
فوتبال را اداره كنند و از هيچكس ديگري ،اداره فوتبال بر
نميآيد؟ مگر كم هستند مديران كاربلد در ورزش كشور؟
آيا ساير رؤساي بازنشسته فدراسيونهايي كه ميتوانستند از
امتيازاتي بهرهمند شوند اما بنا به تبعيت از قانون بالفاصله
استعفا دادند ،نميتوانستند چنين ديدگاهي داشته باشند؟
شكي نيست كه تعابيري مبني بر اين كه چون فوتبال به
جام ملتهاي آس���يا نزديك است پس تغييرات ميتواند
آسيبزننده باشد نيز توجيهي سطحي و غيرمنطقي است
چرا كه اتفاق ًا همين نزديك بودن به جام ملتهاي آسيا،
امتيازي اس���ت براي اين كه اگر مدير يا سرپرستي بيايد
قطع��� ًا در كوتاهمدت ذرهاي برنامهها را تغيير نخواهد داد
با تأكيد بر اين كه سرپرست را نيز وزارت ورزش تعيين
ميكن���د و قاعدت ًا او ادامهدهنده همان برنامههاي قبلي تا
زمان برگزاري مجمع خواهد بود.
يادآوري اين نكته هم در شرايطي كه به نظر ميرسد
فوتبال بهطور غيرمستقيم براي وزارت ورزش خط و نشان
ميكشد ضروري است كه مجمعي كه طبق قانون بهترين
مرجع تصميمگيرنده است و اگر رئيس فدراسيون به هر
دليلي نخواهد طبق قوانين موجود از سمت خود استعفا
كندـ كه باعث خطر تعليق ميش���ود ـ اين مجمع است
كه ميتواند در مورد ماندن يا نماندن رئيس تصميمگيري
كند و ميتواند تعيين كننده باش���د ،در اين صورت فيفا
هم هيچ دخالتي نخواهد كرد .البته در شرايطي كه مجامع
مورد بحث در تعاملي نزديك با وزارتخانه باشند .همان
مجمع���ي كه وزارت ورزش پ���س از تأييد بقاء تاج در
رياست فدارسيون ،ماندن يا نماندن هيئت رئيسهاي را كه
به صندليهايشان چسبيدهاند ،موكول كرده است به تصميم
مجمع فدراسيون فوتبال كه در دي ماه برگزار ميشود .البته
نبايد فراموش كرد كه عالوه بر ماجراي فوتبال ،ماجراي
واليبال هم تمام نش���ده و واكنش هيئت رئيسه فدراسيون
واليب���ال بر آن صحه ميگ���ذارد .در اين ميان آيا ممكن
است كه در فدراسيونهاي ديگري هم كه رؤسا رفتهاند،
چالشهايي بوجود آيد؟
قاسم كياني

معارفه سرپرست جدید فدراسیون والیبال
در غیاب ضیایی و منظمی

جلس���ه معارفه افشین داوری به
عنوان سرپرس���ت جدید فدراسیون
والییال برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،جلسه معارفه
سرپرست جدید فدراسیون والیبال با
حض���ور علی رغبتی ،مدیر کل دفتر
برنام���ه ریزی وزیر ورزش و جوانان،
س���عید درخش���نده ،روسای برخی
ه���ا و برخی از اعضای هیئت
کمیته
رئیسه فدراسیون والیبال برگزار شد و
افشین داوری به عنوان سرپرست جدید
فدراسیون والیبال معرفی شد.
این جلسه در حالی برگزار شد که دبیر و نائب رییس فدراسیون در آن
چنین احمد ضیایی ساعتی پیش از آغاز این نشست اعالم
حضور نداشتند .هم
کرده بود که از سمتش استعفا نداده است .او در جلسه معارفه سرپرست
جدید در فدراسیون حضور نداشت.

اخبار كوتاه خارجي
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نبرد ستارههاي ايراني در واليبال اروپا
در نخس���تین
دیدارهای هفته یازدهم
لیگ والیبال ایتالیا تیم
نا در حضور سعید
سیه
معروف مغلوب مودنا
ش���د و مونزا از سد
کاس���تالنا قعر نشین
گذش���ت.به گزارش
ایسنا ،هفته یازدهم لیگ
والیبال ایتالیا ،سری Aبا
نا به یک
برگزاری دو دیدار آغاز شد که در پایان مودنا با شکست سیه
ی سری Aمونزا با
های ایران 
قدمی پروجا رسید و در نبردی بین ستاره
بازگشتی رویایی یازدهمین شکست متوالی کاستالنا را رقم زد .در یکی
های هفته یازدهم سری  Aکه بین دو تیم باال و پایین
از مهمترین بازی
جدول برگزار شد تیم قدرتمند مودنا که هدایتش بر عهده خولیو والسکو
است و ستارگانی همچون ایوان زایتسف را در اختیار دارد میزبان یاران
نا بود که هدایتش بر عهده خوآن سیچلو است
سعید معروف در تیم سیه
و در پایان در حالی که شاگردان سیچلو دو بر یک از میزبان پیش بودند
با نتیجه سه بر دو مغلوب مودنا شدند تا شاگردان والسکو با  ۹برد و
 ۲۶امتیاز حایگاهشان در رده دوم را تثبیت کنند.
در دیگر دیدار همزمان و در نبرد بین لژیونرهای ایرانی سری A
تیم مونزا که امیر غفور را در اختیار دارد میزبان تیم قعر جدولی کاستالنا
برد که در پایان این دیدار
بود که از حضور مجتبی میرزاجانپور بهره می
ماراتن گونه یاران میررزاجانپور در حالی کا با نتیجه دو بر صفر از میزبان
پیش بودند و کم مانده بود اولین پیروزیشان را جشن بگیرند در نهایت
با نتیجه سه بر دو شکست خوردند تا با  ۱۱باخت و چهار امتیاز در
قعر جدول باقی بمانند .همچنین در یک دیدار از هفته نهم لیگ والیبال
یونان تیم آاک آتن که فرهاد سال افزون را در اختیار دارد توانست در
ادامه روند رو به رشدش با پاسور ایرانی خود برابر اسنیکوس با نتیجه
سه بر صفر به برتری دست یابد.
رکورد گلزني مسی با ضربه آزاد
مهاجم بارسلونا با دو گلی که
در دیدار برابر اسپانیول از طریق
ضربه آزاد به ثمر رساند رکورد
ای را به نام خود ثبت
خارق العاده
کرد.به گزارش ایسنا ،لیونل مسی
در دیدار بارسلونا و اسپانیول از
هفته پانزدهم اللیگا درخشید و
توانس���ت در پیروزی  ۴بر صفر
تیمش ،دبل کند .مهاجم آرژانتینی هر دو گلش را از طریق ضربه آزاد
ها رکورد عجیبی به ثبت رساند.به نوشته
زد .بازیکن بارسلونا با این گل
میسترچیپ (کارشناس اسپانیایی) مسی در پنج سال اخیر در اللیگا ۱۹
گل از طریق ضربه آزاد به ثمر رسانده است .او بیش از هر تیم حاضر
هایش) از پنج لیگ برتر اروپایی گلزنی کرده است.
زن
(با تمام شوت
پيشنهاد 200میلیوني براي ستاره انگلیسی
باشگاه بارسلونا برای تقویت خط حمله خودش به دنبال جذب
س���تاره تاتنهام است.به گزارش خبرگزاری فارس ،دیلی استار انگلیس
خبر داد که مسئوالن باشگاه بارسلونا برای تقویت حمله خودشان در
فصل آینده دست به کار شده و می خواهند هری کین ،کاپیتان تیم ملی
ها برای کسب رضایت
انگلیس و ستاره تاتنهام را جذب کنند.آبی اناری
باشگاه تاتنهام می خواهند  200میلیون یورو پیشنهاد دهند تا این ستاره
انگلیسی را شکار کنند.
یونایتد جایگزین مورینیو را پیدا کرد
روزنامه انگلیسی «سان» مدعی شده منچستریونایتد به احتمال زیاد
مورینیو را اخراج خواهد کرد و برای جانش���ینی او پوچتینو ،سرمربی
تاتنهام را در نظر گرفته است.به گزارش خبرگزاری مهر ،سران باشگاه
فوتبال منچستریونایتد به دنبال جایگزینی برای ژوزه مورینیو هستند و
طبق ادعای روزنامه س���ان ،مائوریتسیو پوچتینو سرمربی تاتنهام کسی
اند .این روزنامه مدعی
اس���ت که برای جانشینی مورینیو انتخاب کرده
شده منچستریونایتد درصدد است تا برای این مربی آرژانتینی  ۴۵میلیون
یورو بپردازد.

مدير عامل مترو:اوراق مشارکت بهترين راه تکمیل خطوط مترواست
آهن
مدیرعامل ش���رکت راه
ش���هری تهران و حومه در واکنش
به انتش���ار خبر اخراج  150کارگر
خ���ط  6مت���رو در فضای مجازی
گف���ت :کارگران با پیمانکار قرارداد
دارند ،زمانی که عملیات عمرانی کم
شوند
شود ،پیمانکاران مجبور می
می
نیروی کارشان را کاهش دهند.
علی امام ،در گفتگو با ایرناپالس
درباره اخ���راج  150کارگر خط 6
مترو گفت :اوالً مترو کارگری ندارد
که بخواهد اخراج کند .کارگرها در
قرارداد پیمانکارها هستند .پیمانکارها
کند،
وقتی کارش���ان کاهش پیدا می
کنند .در چند
ن را کم می
نیروهايشا
ماه گذشته ،پیمانکار توسعه جنوبی
خط  ،6چون با رکود در کار مواجه

شد ،به ناچار تعدادی از کارگرهای
خ���ود را کم ک���رد ،ولی این تعداد
کمت���ر از  150نف���ر و حدود 100
نفر است.
مدیرعامل شرکت مترو درباره
فروش اوراق مشارکت توسعه مترو
گفت :از ظرفیت قانونی سال ،1396
دو هزار میلیارد تومان به شهرداری
ته���ران مجوز دادند که  700میلیارد
تومان آن را با عاملیت بانک ش���هر
فروختیم و مراحل اداری نهایی آن
در حال طی ش���دن است تا پول به
حساب شهرداری واریز شود.
وی افزود 1300 :میلیارد تومان
آن مطابق مصوبه مجلس ش���ورای
اسالمی تا آخر شهریور زمان داشت،
های
های مورد قبول بانک
چون وثیقه
عامل از سمت شهرداری ارائه نشد،

نوسانات نرخ ارز طرح های معدنی
کشور را متوقف می کند
نوس���انات نرخ ارز و مسائل مرتبط به مابه التفاوت آن خطر توقف
پروژه های معدنی را به دنبال خواهد داشت.
جمشید مالرحمان سرپرست هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی
مع���ادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) دیروز در دیدار با اس���تاندار و
نمایندگان کرمان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر تاثیر منفی نوسانات
نرخ ارز در بخش معدن و صنایع معدنی اظهار داش���ت :حل این امر و
موض���وع مابه التفاوت ن���رخ ارز یک ضرورت برای بخش های تولیدی
محسوب می شود.
مالرحمان با اعالم اینکه در صورت حل نشدن مشکالت ارزی ،خطر
توقف پروژه های معدنی را شاهد خواهیم بود ،افزود :صنعت کشور نیاز به
رویکردی جدی با تعریف بسته های ارزی دارد تا بحران بزرگی گریبانگیر
این بخش نشود .وی ضمن تاکید بر پشتیبانی قانونی در زمینه نرخ ارز توسط
نمایندگان مجلس اضافه کرد :در این برهه مجلس به عنوان نهاد قانون گذار
می تواند سیاست های حمایتی را در سریع ترین زمان ممکن تصویب کند.
سرپرست هیأت عامل ایمیدرو ضمن اشاره به ضرورت تعریف پروژه های
اقتصادی با ارزآوری باال ،گفت :تعریف پروژه ها با نرخ بازگشت باال و
دارای جذابیت را برای سرمایه گذاران در بورس کلید خواهیم زد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به برنامه ریزیهای
صورت گرفته در حل مشکالت طرح تیتانیوم کهنوج گفت :بخش تکنولوژی
و فناوری در این مجموعه را حل خواهیم کرد و امیدواریم در زمینه مسائل
مرتبط با ارز ،تدابیر الزم در خانه ملت اتخاذ شود.
مالرحمان با بیان اینکه حل مشکالت مجتمع تیتانیوم کهنوج توسط
ایمیدرو را بر خود تکلیف می دانیم ،افزود :به زودی برنامه های حمایتی
ایمیدرو و تصمیمات اتخاذ شده به جهت راهبری صحیح در تیتانیوم کهنوج
را اعالم خواهیم کرد.

سوخت .این خیلی اتفاق ناگواری
رسید برای
بود و اگر پول به مترو می
خطوط  6و 7اتفاق خیلی خوبی بود
که متأسفانه فرصت از دست رفت.
امام در مورد انتش���ار اوراق از
سهمیه س���ال جاری گفت :همین
ظرفی���ت در قان���ون بودجه 1397
بینی شده است که در روزهای
پیش
ای به شورای شهر تهران
اخیر الیحه
تقدیم شده است که دو هزار میلیارد
تومان از ظرفیت س���ال  1397اجازه
انتشار بدهند که هنوز در صحن شورا
مطرح نشده است .اگر یک فوریت
این طرح در شورا مطرح و تصویب
شود ،پروسه اداری برای انتشار اوراق،
طی خواهد شد.
وی افزود :این مس���أله مترو را
با مش���کل مالی مواجه کرده است.

شهرداری از نظر درآمدی مشکالت
زیادی برای تأمین منابع مالی دارد و
تواند به مترو برای
منبع خوبی که می
تکمی���ل خطوط کمک کند ،همین
اوراق مشارکت است.
امام در مورد برنامه توس���عه
مترو گفت :اولویت ما خطوط  6و 7
است و در تالش هستیم تا محدوده
 9کیلومتری از جنوب خط  6را افتتاح
کنیم ،ولی همچنان منابع مالی الزم به
دست ما نرسیده است  ،امیدواریم در
دوره مدیریتی شهردار جدید تدبیری
ش���ود تا منابع در اختیار مترو قرار
گیرد و برای خط  7هم بنا داریم تا
آخر سال محدوده بین ایستگاه نواب
تا میدان صنعت را حداقل با تکمیل
نواقص دو ایستگاه ،تکمیل و وارد
برداری کنیم.
مدار بهره

 ۵۰ماده سمی سرطانزا در سیگار
وجود دارد

رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی با اش���اره به اینکه سیگار حاوی
زا هستند ،گفت :احتمال
۴هزار ماده سمی است که ۴۰تا ۵۰مورد آن سرطان
شیوع تومور مغزی در جنین مادران سیگاری بیشتر است.
نصیری ،درباره تأثیر استعمال دخانیات
به گزارش مهر ،محمدرضا قوام
ها
تواند در بروز سرطان
در بروز سرطان اظهار داشت :سموم این مواد می
تأثیرگذار باشد به طوریکه تنباکوی قلیان یا توتون سیگار مواد سمی موجود
های طبیعی دستگاه تنفس به ویژه ریه اثر گذاشته و سبب
در آن در سلول
شوند.
ها می
ادامه ایجاد تغییرات غیرطبیعی در سلول
ها اثر گذاشته و در
وی افزود :عوامل مختلفی در سرطانی شدن سلول
دهد که مواد سمی موجود در
واقع ساختارDNAآنها را تحت تأثیر قرار می
های ابتدایی و سپس به سمت تکثیر آن
دخانیات ابتدا سبب تغییر در سلول
ای شدن آن سرطان توسط تصویربرداری
ای و غده
روند که با توده
پیش می
شود.
یا لمس شناسایی می
ای
ها به ویژه زمانی که تنباکوی آن معطر و میوه
نصیری گفت :قلیان
قوام
باشد احتمال وجود مواد مخدر صنعتی نیز در آن وجود داشته و عوارض
زا بوده
آن چندین برابر است  .وی افزود:موادمخدر به ویژه تریاک سرطان
و عالوه بر تأثیر بر روی ریه بر روی دستگاه گوارش همچون مری ،معده
نصیری با
شود .قوام
و حتی مثانه اثر گذاشته و باعث سرطانی شدن آن می
بیان اینکه احتمال ابتال به سرطان در کسانی که استعمال دخانیات دارند تا
هایی که از مبتالیان به سرطان ریه به
گفت :در بررسی
۴برابر بیشتر است،
عمل آمده ۸۰درصد آنها س���ابقه استعمال دخانیات داشته و بیش از ۱۵نخ
اند.
سیگار در روز استفاده کرده
متأسفانه امروزه زنان نیز در
رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی گفت:
کشور به استعمال دخانیات به ویژه قلیان روی آورده اند این مسئله سبب
شود .همچنین زنان
ها همچون آدنوکارسینوم ریه می
بروز برخی از سرطان
باردار در صورتی که استعمال سیگار داشته باشند شیوع تومور مغزی در
جنین آنها زیادتر است.

فقط  5درصد بنگاههای اقتصادی حسابرسی مي شوند

دبیر کل انجمن حس���ابداران
رسمی کشور با بیان اینکه ضریب
نفوذ حسابرس���ی در کشور بسیار
پایین است ،گفت :فقط  ۵درصد
های فعال در
ها و ش���رکت
از بنگاه
شود.
اقتصاد کشور حسابرسی می
سید محمد علوی در گفتگو
با خبرگزاری صدا و س���یما افزود:
طبق آمارهای موجود هم اکنون650
هزار شرکت فعال در اقتصاد کشور
وجود دارد و  300هزار شرکت هر
دهند
ساله اظهارنامه مالیاتی ارائه می
ب���ا این ح���ال از این تعداد فقط
 5درصد ش���رکت ها حسابرسی
شوند که این مسئله نشان دهنده
می
ضریب نفوذ پایین حسابرسی در

کشور است.
وی با تاکید بر اینکه فراگیری
حسابرسی و پاسخگویی مالی در
کشور پایین است ،گفت :اگرچه در
این زمینه قوانین بسیاری موجود
است اما زنجیره نظارت مالیآنطور
که باید پش���تیبانی نمی شود و در
این زمینه تقوی���ت کننده ای که
بتواند به کمک حسابرسان بیاید و
اثربخشی و کارایی آنها را باال ببرد،
وجود ندارد.
دبیر کل انجمن حس���ابداران
رسمی کشور یکی از راهکارهای
افزایش ضریب نفوذ حسابرس���ی
در اقتصاد کشور را بورسی کردن
ش���رکت ها ،دولت الکترونیک و

ش���فاف س���ازی تمام تجارت و
مبادالت اقتصادی کشور بيان کرد
اثربخشی
و افزود :این گونه اعمال،
و نفوذ حسابرسی در کشور را باال
می برد.
وی با انتق���اد از اینکه چرا
شرکت های خصوصی در کشور
حسابرسی نمی ش���وند؟ گفت:
شرکت های خصوصی هم از منافع
ملی و هم از منابع بانکی کش���ور
استفاده می کنند اما متاسفانه هیچ
پاسخگویی در زمینه عملکرد مالی
خود و حسابرسی ندارند.
علوی اف���زود :در آماری که
جامعه حسابداران رسمی اعالم کرد،
از هزار و  700شرکتی که امسال ارز

دولتی دریافت کرده بودند ،تقریبا 50
درصدشان حسابرسی نمی شدند و
ها
این درحالیست که این شرکت
هم از منابع مل���ی و منابع ارزی
کش���ور استفاده می کنند؛ بنابراین
باید حسابرسی شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر
هایی ملزم
طبق قوانین فقط شرکت
به حسابرس���ی هستند که گردش
مالی  8میلیارد تومانی دارند،گفت:
باید این اعداد و ارقام تغییر کند و
شرکت هایی که از تسهیالت ریالی
و ارزی برخوردار می شوند هم ملزم
به پاسخگویی و حسابرسی شوند
تا بتوان ضریب نفوذ حسابرسی در
کشور را افزایش داد.

