نگاهی به گیشه سینما و فیلمی که
 ۱۰۰نفر تماشاگر هم ندارد
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قیمت 3000 :تومان

حقوق نجومی مدیرعامل چرا در سن  ۲۵سالگی به یاد
«امین اسماعیلنژاد» افتادید؟
سپاهان لو رفت!

«طالق» راهی به
انکجا آابد!

ستقل

آینده بورس
چه یمشود؟

مشکلیکه هیچوقت با جدایی حل نمیشود؛

روزنامه

تومان ناقابل؛
 ۹۲میلیون
ِ

خطاب به رئیس فدراسیون والیبال؛

یک «تحلیلگراقتصاد» پاسخ داد:

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛
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دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویژه « ســـیاوش اســـدی رازی»
از لشـــکر ۱۰سیدالشـــهداء علیهالســـام کـــه در عملیـــات کربـــای۸
شـــلمچه بـــه مقـــام شـــامخ شـــهادت نائـــل گشـــت را گرامـــی مـــیدارد

خبر اول

خبر
رسمقاهل

از شعار ِ رویکاغذ تا عدمسنخیت در عمل؛

«فرماندار استهبان»:

جان باختگان سیل استهبان
به  ۲۲نفر رسید

«یوسف کارگر» -فرماندار استهبان -اعالم کرد :عصر روز
سی و یکم تیر ،بارندگی شدید در شهرستان استهبان
حوالی سلطان شهباز ،طغیان رودخانه رودبال و وقوع
سیل را به دنبال داشت که به موجب آن تاکنون  ۲۲نفر
جان باختند و یک نفر نیز همچنان مفقود است .هویت
همه اجساد مشخص شده است و جستجوها برای
ی همچنان ادامه دارد .روز جمعه
یافتن یک نفر مفقود 
همچنین  ۱۵خودرو نیز در آب گرفتار که  ۱۲خودرو از
زیر آب بیرون کشیده شد .اما «مهرداد شریفی» -معاون
درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شیراز -با اشاره به احتمال وقوع سیلهای دیگر در این
مناطق ،از آماده باش بیمارستانهای استهبان ،داراب و
نی ریز تا  ۴۸ساعت آینده خبر داد و گفت :آماده باش
برای شهرستانهای مجاور اعالم شده و در صورت نیاز از
امکانات شهرستانهای اطراف نیز استفاده میشود .این
مقام مسوول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از
مدیر مرکز پایش مراقبتهای درمانی دانشگاه خواست تا
ارزیابی و پایش لحظه به لحظه این سه مرکز درمانی به
صورت مستمر ادامه یابد .شهرستان استهبان در فاصله
 ۱۷۴کیلومتری شیراز قرار دارد.

گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

توصیههایی

در مورد بازیهای کودکان
کودک هنگام بازی میتواند کشف کند کیست ،چه
تواناییهایی دارد و چگونه خود را باید با محیط هماهنگ
کند .بازی در پارک ها و فضای باز برای کودکان ،به دلیل
بهره مندی از هوای تازه ،پیدا کردن دوست ،برقراری ارتباط
های اجتماعی و فعالیت های بدنی بسیار مفید است.
بازی کردن بچهها راهی است به سوی شکل گیــری
شخصیتـی سالم و مفید .در نتیجه برای این که کودک در
آینــده ،زندگی خوب و بالندهای داشته باشد ،فرایند بازی
بسیار ضروری است.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ باید بدانید که بازی کودک
نقش پررنگی در رشد و تربیت کودک دارد و او را برای
حل مسئله و واکنش صحیح در برخورد با مشکالت آینده
آماده می سازد.حرکت :به فرزندتان این فرصت را بدهید
که به طور مستقل در زمین بازی حرکت کند .فقط در
صورتی مداخله کنید که خطری وجود داشته باشد یا اگر
کودک ً
واقعا نمیتواند به تنهایی با آن کنار بیاید .تسلی
دادن :تسلی دادن همیشه مجاز است .اگر کودک شما در
زمین بازی گریه میکند یا احساس ناامیدی و ناامیدی
میکند ،میتوانید هر زمان که بخواهید مداخله کنید .این
بخشی از رابطه اعتماد بین والدین و فرزند است .نزاع:
نزاع بین کودکان در زمین بازی طبیعی است و دلیلی
برای مداخله فوری وجود ندارد .مشاهده کنید که آیا
ً
واقعا مورد نیاز است یا خیر .به طور خودکار
کمک شما
در قبال رفتار فرزندتان احساس مسئولیت نکنید .خنثی
بمانید :زمانی که نیاز به مداخله در درگیریهای زمین
بازی دارید ،بی طرف ،منصف و خونسرد بمانید و بگذار
همه بچهها نظرشان را بگویند! اجازه دهید راهحلهایی
پیدا شود :راهحلهای بینقص را به نزاعکنندگان در زمین
بازی پیشنهاد نکنید .بگذارید بچهها خودشان کشف کنند
که چگونه عالیق را متعادل کنند.ارتباط را تشویق کنید :به
کودکانی که درگیر درگیری در زمین بازی هستند کمک
کنید تا عالیق و احساسات خود را به دیگران بیان کنند.
الگو باشید :هر روز برای فرزند خود الگو قرار دهید که
چگونه باید با افراد دیگر مالقات کند و چگونه رفتار کند.
این روشی است که آنها بیشتر یاد میگیرند ،نه فقط
در زمین بازی .هرگز استدالل کودک را از آن خود نکنید.
منبعFAMILIE.DE :

سارا نصرتی

ک ملی دریاچه ارومیه به مساحت  ۵۴۰۰کیلومتر مربع
پار 
و با داشتن آب شور ،بزرگترین دریاچه ایران است .این
پارک ملی دارای دو نوع اکوسیستم آبی و خشکی است.
اکوسیستم آبی ،شامل آب شور دریاچه و اراضی باتالقی
حاشیه آن ،زیستگاه جانور آبزی «آرتمیا ارومیانا» و  ۱۲گونه
از انواع جلبکهاست .اکوسیستم خشکی شامل  ۱۰۲جزیره
است که بزرگترین آنها به ترتیب «کبودان» (قویونداغی) به
دلیل زندگی قوچ ومیش ارمنی« ،اشک» بخاطر داشتن گوزن
زرد ایرانی« ،اسپیر» و «آرزو» با پوشش گیاهی غنی آن از
اهمیت بسیاری برخوردارند.
جزایر کوچک و نهگانه (دوقوزالر) این دریاچه نیز مکان
بسیار مهمی برای زادوولد پلیکان سفید ،فالمینگو و کاکائی
صورتی هستند .بهعلت کاهش تراز دریاچه ،طی روزها و
هفتههای اخیر بسیاری از مردم و فعاالن زیستمحیطی و
اجتماعی به کمبود آب دریاچه و کاهش تراز آن ،واکنش
نشان دادند که این واکنشها در شبکههای اجتماعی،
بسیار گسترده بود .این در حالیست که از نخستین روزهای
روی کار آمدن دولت سیزدهم ،موضوع توجه به احیای
دریاچه ارومیه در دستور کار جدی مدیران حوزههای مرتبط
قرار داشته و یکی از دغدغههای دولت بر این امر متمرکز
بوده است .دریاچه ارومیه در قالب طرحهای ستاد احیا،
قرار بود از سال  ،۱۳۹۴در مدت  ۱۰سال به تراز اکولوژیک
خود برسد ،حال بعد از گذشت  ۷سال و اجرای طرحهای
متفاوت ،بحرانیترین روزهای خود را سپری میکند .در این
سالها اگر بارندگی خوب بوده تراز دریاچه باال رفته و اگر
بارندگی نداشتیم ،تراز پایین آمده ،در واقع ،بهبودهای نسبی
و ادواری وضع دریاچه تحت تاثیر افزایش بارندگی ها بوده
و به مدیریت دولتیها ،ربطی نداشت ه است.
دالیل بسیاری برای خشکشدن دریاچه ذکر شده است
که از جمله میتوان به خشکسالی ،احداث بزرگراه روی
دریاچه ،استفاده بیرویه از منابع آب حوضه آبریز دریاچه،
بارش کم برف و باران در سالهای اخیر و احداث سد روی
رودخانههای حوضههای آبریز این دریاچه اشاره کرد .البته
کارشناسان ،شدت گرفتن بحرانهای محیط زیستی در ایران
را ناشی از سوء مدیریت میدانند .بیشتر بودجه احیای
دریاچه ارومیه صرف انجام امور متفرقه از جمله برگزاری
همایشها و سفرهای خارجی بی مورد ،پرداختهای
بیمورد در تاسیس جاده و خرید ماشین یا ماموریت و
اضافه کار کارکنانی شده که اصال یک دقیقه هم در نزدیکی
دریاچه حضور نداشتهاند .حال باید پرسید با گذشت بیش
از  ۸سال از شروع به کار ستاد احیا دریاچه ارومیه ،این
ستاد چه دستاوردی دارد؟ شاید بهترین روش ،مراجعه به
تراز آب دریاچه در سالهای گذشته و البته سالهای بعد
از شروع عملیات احیا باشد .اگر به احیای این دریاچه
توجه نشود و درباره آن چارهاندیشی صورت نگیرد اثرات
زیستمحیطی ناشی از آن چندین میلیون نفر را تحت تاثیر

نقل قول
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مسائل اقتصادی ،سالمت و بهداشت قرار میدهد .دریاچه
ارومیه نقطهای کام ًال استراتژیک است و از بین رفتن آن
ظرفیتهای اقتصادی و محیط زیستی و کشاورزی کشور را
به پتانسیلی منفی تبدیل می کند که قابل جبران نیست و
ممکن است زیست را در بخش هایی از سرزمین ما تحت
تاثیر قرار دهد .واقعیت ها را در خصوص دریاچه ارومیه
باید به مردم گفت و نباید با بزرگنمایی یا کوچکنمایی
مشکالت ،به امید و اعتماد مردم خدشه وارد شود.
اگر به
احیای این دریاچه
توجه نشود و درباره آن
چارهاندیشی صورت نگیرد
اثرات زیستمحیطی ناشی از
آن چندین میلیون نفر را تحت
تاثیر مسائل اقتصادی،
سالمت و بهداشت
قرار میدهد.

اطالعرسانی دقیق و شفاف در خصوص وضعیت دریاچه
ارومیه و روند پیشرفت پروژههای احیای آن از طریق مراجع
رسمی ،حق طبیعی جامعه بوده و با اعتمادسازی و همراهی
مردم بخصوص روستاییان ،میتوان مسیر احیای دریاچه
را هموار کرد .موضوع دریاچه ارومیه فقط مختص ارومیه
نیست بلکه این دریاچه یکاکوسیستم تاثیر گذار ،مهم و
حیاتی برای منطقه و کشور است .همهچیز بستگی به همت
دولت و مردم دارد ،اگر پروژههای سد سازی همچنان متوقف

باشند و آن یک میلیاردی که خارج از حوضه قرار است
وارد دریاچه ارومیه شود محقق شود ،خیلی به جلوگیری از
خشک شدن دریاچه کمک میکند ،از طرفی اگر روند فعلی
توسعه کشاورزی متوقف نشود ،غیر از اینکه در تامین آب
دریاچه مشکل خواهیم داشت در پایین دست رودخانه هم
در آینده مشکالت زیادی ایجاد میشود ،اگر مدیریت بهتر و
همهجانبه نداشته باشیم دریاچه به یک تاالب فصلی تبدیل
خواهد شد ،اینطوری که با بارندگیها در فصل زمستان و
بهار مقداری آب از طریق رودخانههای بدون سد وارد دریاچه
میشود ،و نهایت آخر تابستان هم خشک میشود.
آنچه امروز در ارومیه و دیگر تاالبها و دریاچههای کشور
شاهد آن هستیم ،پیامد چندین دهه سیاستهای غلط
و دستوری دولتمردان ایران بوده است .غافل از اینکه
طبیعت ،یک اکوسیستم زنده است .اقتصاد و ...نیست که
با سیاستهای دستوری بتوان چند ماهی ریسمان آن را
در دست گرفت و بعد هم مردم را با تبعات ویرانگر این
سیاستها و تورم ،به امان خدا رها کرد .دریاچه ارومیه یک
اکوسیستم زنده است و احیای آن نیازمند نسخه بومشناسان
و متخصصان است نه سلیقه شخصی نمایندگان و مردان
دولت .شعار ستاد احیا در تمام این سالها روی «کاغذ»
به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و احیای
اکولوژیک دریاچه ختم شد ،اما آنچه در «عمل» انجام میشد
کوچکترین سنخیتی با مبانی ابتدایی احیای اکولوژیک هم
نداشت .احیای دریاچه ارومیه تنها زمانی محقق میشود
که دولت و مسووالن محلی و ملی بدانند و بپذیرند که
درباره طبیعت چیزی نمیدانند و از پیچیدن نسخه شخصی
برای احیای دریاچه ارومیه و اعمال نفوذ سیاسی در روند
کار علمی برای جذب اعتبارات به نفع شرکتها و مراکز
تحقیقاتی بیربط رفقا و قرارگاهها جدا خودداری کنند.

«رئیسجمهور»:

مدارس و دانشــگاهها در موعد مقرر خود بازگشــایی خواهند شد

حجتاالسالم رئیسی با اشاره به افزایش آمار مبتالیان
و قربانیان کرونا و تغییر رنگبندی شهرها ،پرهیز
از عادیانگاری و رعایت کامل دستورالعملهای
بهداشتی را برای پیشگیری از شیوع سویه جدید
ضروری دانست .رئیسجمهور روز گذشته در جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره شرایط جدید شیوع
بیماری کرونا در کشور ،اظهار داشت :همه مردم باید
در اماکن عمومی ضمن استفاده از ماسک به تمام
ضوابط بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی توجه ویژه
ً
خصوصا با توجه به نزدیکی ایام محرم
داشته باشند و
این مالحظات با دقت بیشتر در هیئات و اماکن
زیارتی رعایت شود.
رئیس دولت تزریق دوز یادآور واکسن را نیز مورد
تأکید قرار داد و از وزارت بهداشت خواست که به

منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان ،تأمین واکسن
مورد نیاز و افزایش مراکز واکسیناسیون را در اولویت
قرار دهد .رئیس جمهور همچنین با اشاره به افزایش
سفرهای خارجی و نیز سفرهای زیارتی به عتبات

عالیات در ایام محرم و اربعین حسینی ،انجام تست
در مبادی ورودی ،برای جلوگیری از ورود سویه جدید
بیماری به کشور را ضروری برشمرد.
حجتاالسالم رئیسی با قدردانی از دستاندرکاران
طرح شهید سلیمانی در سراسر کشور ،اجرای این
طرح را در حوزههای آموزش ،پیشگیری و غربالگری
موفقیتآمیز خواند و لزوم تأمین اعتبارات الزم در این
زمینه و تداوم اجرای آن را مورد تأکید قرار داد .رئیس
جمهور در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه
مدارس و دانشگاهها در موعد مقرر خود بازگشایی
خواهند شد ،اظهار داشت :همه الزامات برای بازگشایی
به موقع مراکز آموزشی مورد توجه قرار گیرد؛ هیچ
بهانهای نباید مانع از برگزاری حضوری کالسهای
آموزشی شود.

اجتماعی
ذره ی ن
ب�

دریپ کشته شدن برادر مالک مرتوپل؛ قوه قضائیه تشکیل پرونده داد
دادستان مرکز استان خوزستان از تشکیل پرونده قضایی در مورد حادثه حمله مسلحانه به مجید عبدالباقی در دادگستری
این استان خبر داد« .صادق جعفری چگنی» درباره جزئیات حمله مسلحانه به «مجید عبدالباقی» -برادر مالک ساختمان
متروپل آبادان -بیان کرد :این فرد در پی حمله افرادی با شلیک چندین گلوله مورد هدف قرار گرفته و پس از وقوع
حادثه به بیمارستان منتقل شد .فرد مضروب پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده فوت کرد

مشکلیکههیچوقتباجداییحلنمیشود؛

«طالق» راهی به ناکجا آباد!
حسن صانعیپور

بسیاری از مشکالت بشریت ریشه در خرده فرهنگها
و یا انحرافات فرهنگی جامعه مدنی دارد .در این بین
مقوله «طالق» ،قبل از آنکه به مسائلی چون اقتصاد و
جنسیت مربوط گردد ،الزم است در البالی معضالت
فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد.
انواع طالق
بررسیها نشان داده است؛ جمعیت فراوانی از زوجهای
ایرانی دچار حادثه طالق عاطفی شدهاند .بیتفاوتی به
عالیق ،بیاهمیتشدن سرنوشت مشترک و سردی رفتار
را میتوان از شاخصههای این طالق دانست .اتفاقی که
در آن معموال زوجین به خود و سالمت فردی و اجتماعی
خود بیتوجه شده و حتی به سالمت دیگر افراد خانواده
نیز اهمیت کمتری میدهند .طالق رفتاری و طالق
عقالنی را نیز باید بدین مقوله اضافه کرد .در خصوص
طالق رفتاری ایننکته قابلذکر است که گرایش انسانها
به جنس مخالف آنان را در معرض شرایطی قرار میدهد که
ذهن و فکر را از همسر خود به دیگران منعطف میکنند.
مقولهای که در جوامع امروزی از آن به
کراش و یا جذابیتهای پنهان
عاطفی بین افراد نام میبرند.
طالق عقالنی آنگاه اتفاق
میافتد که زن و مرد با
در نظر گرفتن رفتارهای
خود و تفاوتهای یکدیگر،
راه خود را برای رسیدن به
زندگی بهتر از یکدیگرجدا
میکنند.
جدی نگرفتن زندگی
اما پیش از شروع زندگی مشترک،
دانستن دو نکته از ضروریات است.
چرای زندگی مشترک و چگونگی زندگی
مشترک ،سهراب سپهری میگوید :زندگی
چیزی نیست ،که لب طاقچه عادت از
یاد من و تو برود .عادت به تشکیل

خانواده و الزام خانوادهها به ازدواج پسران و دختران
خود ،قبل از آنکه آنان به درک متقابل از همسر و زندگی
برسند ،اولین علت برای جدی نگرفتن زندگی است.
التهاب و اشتیاق دختران و پسرانی که تازه از نوجوانی
فاصله گرفتهاند ،آن چیزی نیست که بتواند پایه و اساس
زندگی گردیده و به استحکام آن کمک کند .زوجین بعد
از اتمام ماه عسل و گذران ششماهه اول زندگی تازه
معنای زندگی مشترک را درک کرده و بسیاری از آنان از
تعهدی که دادهاند انصراف میدهند و از مسئولیت خطیر
زناشویی شانه خالی میکنند.
ازدواجهای زود هنگام
تعالیم دینی و مذهبی و به خصوص دین مبین
اسالم تاکید بر ازدواج داشته و بزرگان ما راه نجات
جامعه از انحرافات اخالقی را در همین مقوله عنوان
کردهاند .با این حال آمار نشان میدهد؛ درصد طالق
بین سنین پایین و به اصطالح نوجوانان سیر صعودی
داشته و این موضوع مورد توجه ویژه نیز قرار نگرفته
است .نکته ظریف در این قضایا عدمهمراهی والدین
با فرزندان خود است .خانوادههای گسترده دههها و
صدههای گذشته و ارتباط تنگاتنگ اهالی یک محله

و حتی شهر ،مرحلهبهمرحله و دقیقهبهدقیقه ،زوجین
بیتجربه را به مرز پختگی رسانده و با تولد فرزند،
ذهنیت تشکیل خانواده در زوجین نهادینه میشد.
زندگی ماشینی دههها و سالهای اخیر که جوامع را
در وسعت پهناورتر و با مناسبات و اخالقیات متنوعتر
پراکنده کرده ،ازدواجهای زود هنگام را مورد تهدید
قرار داده است.
جدایی و آغاز انحرافات
جدایی و طالق آغاز رهایی نیست ،بلکه
ابتدای انحرافات است .خروج از چتر حمایتی
مورد اطمینان والدین که بدان تنشها و
درگیر یهای مخرب حاصل از کشمکشهای
زن و شوهری اضافه شده است ،روحیهی
گریز و تفکر تنهایی و انزوا را در زوجین و
به خصوص دختران مطلقه تقویت میکند.
شکستی که روی برگشت را از بین برده و آینده
را برای وی مبهم کرده است .آسیبدیدگیهای
روحی و روانی و منفعل شدن را باید کمترین
تبعات جدایی و طالقهایی بدانیم که بر تعداد
آن روزبهروز افزوده میشود.
راهحلها
ازدواجهای سنتی اگر به شیوه سنتی طی طریق
شود ،هرگز به بنبست نخواهد رسید .با این توضیح
که درصد ازدواجهای سنتی ایران نیز کاهش یافته
است باید گفت؛ همان درصد از ازدواجهای سنتی
که بر پایه عرف و شرع پایهگذاری شده ،در البالی
مناسبات غلطی که به جامعه تحمیل شده است،
منجر به اختالف و نهایت جدایی میشود .مراجعه
دختران و پسران جوان به مشاوران خانواده قبل از
اینکه تصمیمی بر ازدواج داشته باشند ،شناخت
شرایط روحی و روانی خود ،آشنایی با رفتارها و عادات
آشکار و پنهان یگدیگر و آمادگی ذهنی مناسب برای
ورود به مرحله حساس و تاثیر گذار زندگی و از همه
مهمتر بررسی نقاط مشترک ذهنی ،جنسی ،اخالقی
و رفتاری را میتوان از راهحلهای اولیه جلوگیری از
طالق بدانیم .باری؛ مشکلی که با جدایی حل نشده
و معضلی که مسیری برای رفتن به ناکجا آباد است.

گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

از رکوردداری گوشت در تورم ماهانه تا افزایش  ۲۹۳درصدی قیمت روغن نسبت به پارسال

مرکز آمار ایران گزارش مربوط به تورم تیر ماه  ۱۴۰۱را
منتشر کرد .بررسیها نشان میدهد در هر سه شاخص
تورم نقطهای ،ساالنه و ماهانه گروه خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات بیشترین تأثیر را روی تورم تیر
ماه داشتهاند .اما بیشترین تورم خوراکی مربوط به کدام
کاالهاست؟
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تجارتنیوز ،بررسی
گزارش جدید مرکز آمار از تورم ایران نشان میدهد در هر
سه شاخص ساالنه ،نقطهای و ماهانه گروه خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات نقش پررنگتری نسبت به گروه
غیرخوراک ی دارند .عبور تورم خوراکی از نرخ  ۸۶درصد

نسبت به تیر سال گذشته میتواند نشانه جدی از تخلیه
بار تورم روی سفره مردم و فشار معیشتی باشد .تورم
خوراکی در شاخص نقطه به نقطه  ۸۶درصد و شاخص
ساالنه آن  ۵۴٫۶درصد است .بدین ترتیب در شاخص
نقطهای و ساالنه ،نرخ تورم این گروه نسبت به خرداد
سال جاری به ترتیب رشد  ۴٫۴درصدی و سه درصدی را
به تصویر میکشد .در محاسبه تورم ماهانه گرچه تورم
خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات  ۱۹٫۷درصد افت
داشت .اما همچنان نسبت به گروه غیرخوراکیها و
خدمات رقم باالتری را نشان میدهد.
روغن رکورددار تورم نقطهای و ساالنه؛ گوشت
صدرنشین شاخص ماهانه
گرچه در بررسی تورم خوراکی نقطهای تا پایان اردیبهشت
روغن پرچم تورم خوراک ی را در دست داشت ،اما برای
دومین ماه متوالی این «روغن و چربیها» رکورددار این
شاخص در مجموع کاالهای مورد محاسبه شد .بر این
اساس میانگین قیمت روغن در مقایسه با تیر سال
گذشته  ۲۹۳٫۱درصد افزایش را تجربه کرد .روغن در ۱۲
ماه منتهی به پایان تیر سال جاری نیز تورم  ۹۱٫۱درصدی

را ثبت کرد تا در هر دو شاخص نقطهای و ساالنه رکورددار
تورم باشد .گوشت قرمز و گوشت ماکیان نیز با ثبت تورم
 ۱۱٫۶درصدی بیشترین رشد قیمت را در مجموع کاالهای
مورد محاسبه نسبت به پایان خرداد  ۱۴۰۱داشت.
تخلیه تورم خوراکی بر سفره مردم
تا چندی پیش گروههای غیرخوراکی ازجمله مسکن
بیشترین تأثیر را روی تورم کل داشتند .اما در چند
ماه اخیر این تورم خوراکی بود خودنمایی کرد .بهویژه
کاالهایی نظیر روغن ،گوشت ،لنیات ،مرغ و …
بیشترین نقش را در این زمینه داشتهاند .اعداد و ارقام
گواه مناسبی هستند که اکنون بیشترین فشار تورمی
روی سفره و معیشت مردم است .متأسفانه این شرایط
در چند وقت اخیر باعث حذف کاالهای اساسی از
سفره بسیاری از شهروندان شد .اکنون بررسیها نشان
میدهد تورم خوراکی به کاالهای غیرضروری رسیده
است .بهعنوان مثال محاسبات نشان میدهد اکنون هر
کیلوگرم چیپس  ۱۸۶هزار تومان قیمت دارد .نرخی که
ً
طبیعتا نشانههای خود را در محاسبات تورم ماههای
دیگر نشان میدهد.
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بانک ،بیمه ،بورس
یک «تحلیلگر اقتصاد» پاسخ داد:

آینده بورس چه میشود؟
درحالی که تاالر شیشهای روزهای نزولی و پرنوسانی
را تجربه میکند ،یک تحلیلگر در تشریح دالیل
وضعیت فعلی بر این باور است که بورس پایینتر از
اعداد فعلی نخواهد رفت و برای صعود نیازمند چند
محرک مثبت است.
«ولید هالالت» با تاکید بر اینکه نسبت به بازار سرمایه
یک بدبینی وجود دارد ،توضیح داد :این بدبینی دالیل
مختلفی دارد که از جمله آن نگرانی درمورد قیمت ها
در بازار جهانی و فاصله بین قیمت دالر نیما و بازار آزاد
است .از طرف دیگر افزایش نرخ هایی که دولت به
شرکت ها داده این نگرانی را ایجاد کرده است که هزینه
ها بیشتر از درآمدها رشد کرده باشد .همچنین شاهد
نرخ گذاریهای دستوری در صنعت خودرو هستیم و
واگذاری بلوک خودروییها نیز به نتیجه نرسیده است.
همه این عوامل در کنار هم باعث می شود تمایل بازار
به سرمایه گذاری جدید کم باشد.
وی با اشاره به کاهش حجم معامالت گفت :معموال
همه در چنین شرایطی دست نگه میدارند و معامله
سهام انجام نمیدهند .همین موضوع باعث می شود
حجم معامالت کاهش یابد و در این شرایط بازار به
صورت فرسایشی افت کند .درحال حاضر نیز با توجه به
اینکه فصل مجامع است و در هفته اخر تیرماه شاهد
ترافیک مجامع بودیم ،نمادهای زیادی متوقف بودند که
بخش زیادی از بازار را از نظر ارزشی تشکیل میدهند و
همین موضوع باعث شده است ارزش معامالت کاهش
یابد .ارزش معامالت درحال حاضر روی ارقامی است که
گفته میشود بازار در حالت رکود به سر میبرد و برای
اینکه به حالت عادی برگردد باید یکی از گره های ذهنی
بازار حل شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بدبینی موجود
نسبت به دولت باید برطرف شود ،عنوان کرد :درحال
حاضر بحث افزایش نرخ بهره بین بانکی مطرح است.
هرچند این افزایش در تورم فعلی ناچیز است اما از نظر
روانی این سیگنال را میدهد که دولت خیلی هم به
وعده های قبلی خود پایبند نیست .زیرا پیش از این،
بحثی مطرح بود که نرخ بهره بین بانکی زیر  ۲۰درصد
مدیریت شود اما این اتفاق نیوفتاد .اگر این ابهامات
برطرف و تکلیف برجام بیشتر از قبل مشخص شود بازار
به حالت عادی برمیگردد .هالالت در ادامه با بیان اینکه
گزارش های فصلی به همراه گزارش های ماهانه عملکرد
تیر پتانسلی خوبی است که نگرانی های بازار برطرف
شود ،گفت :به همین دلیل شخصا انتظار ندارم که بازار
نسبت به اعداد فعلی پایین تر رود اما برای برگشت رو به
باال نیازمند چند محرک مثبت روانی است .ضمن اینکه
نسبت پول و شبه پول به نقدینگی به شدت باالتر آمده
و نسبت به نقدینگی  ۲۲درصد شده است که یکی اعداد
باالی تاریخی است و انتظار تورم باالیی را از این جهت
میتوان پیش بینی کرد اما بازار سرمایه خروج پول دارد و
این اصال اتفاق خوبی نیست .درواقع پول از بانک ها و از
صندوق های سهامی و سهام خارج می شود و به سمت
بازارهای موازی و سفته بازی میرود .وی که با «ایسنا»
گفتوگو می کرد ،در پایان افزود :دلیل اینکه بازار سهام
دو سال است که در وضعیت بغرنجی قرار دارد این است
که وقتی انتظار تورمی رشد پیدا میکند بازار سهام نه تنها
نمیتواند پولی را جذب کند بلکه پول هر روز از صندوق
های سهامی خارجی می شود و سمت بازارهای موازی
میرود و ممکن است تورم را تشدید کند.
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خبر

هبره برداری از فاز سوم کنار گذر مهرهشر
فاز سوم کنارگذر مهرشهر با طول هزار و  ۸۰۰متر و با اعتباری بالغ بر  ۶۰۰میلیارد لایر روز گذشته با حضور
مسئوالن استانی و شهرستان کرج به بهره برداری رسید .طرح کنار گذر مهرشهر در  ۴فاز جداگانه ،اما
پیوسته تعریف شده است که فازهای اول و دوم در محدودههای راه آهن و ابتدای بلوار دانش قب ًال به بهره
برداری رسیده است و فاز سوم آن نیز که زیر بار ترافیکی میرود تا ابتدای خیابان چمن یکم مهرشهر است.

«رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز»:

کرونا  ۳خانواده البرزی دیگر را
عزادار کرد

روز گذشته دکتر «شهرام صیادی» -رئیس دانشگاه علوم
پزشکی البرز -با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز
اظهار کرد :در  ۲۴ساعت گذشته تعدادی با عالئم مشکوک
به بیمارستانهای استان مراجعه کردند که از این تعداد
 ۲۴نفر بستری شدند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  ۲۳۰نفر شامل موارد
قطعی ،محتمل و مشکوک در بیمارستانهای البرز
بستری هستند ،تصریح کرد :از این تعداد  ۷۸نفر بیمار
قطعی کووید  ۱۹ -هستند ،همچنین طی این مدت
سه بیمار کرونایی جان خود را از دست داده و مجموع
جانباختگان به  ۶هزار و  ۸۴۹نفر رسیده است .رئیس
دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل
قطعی ،محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا
تا به االن را  ۸۸هزار و  ۹۷۳نفر اعالم کرد و متذکر شد:
از ابتدای شیوع کرونا تاکنون  ۸۱هزار و  ۸۹۱نفر از مراکز
درمانی ترخیص شدهاند.
«رئیس پلیس امنیت اقتصادی البرز» خبر داد:

کشف انبار لوازم خانگی
قاچاق در کرج

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی البرز
از شناسایی یک انبار لوازم خانگی در شهر کرج خبر داد.
سرهنگ «مهدی افشاری» اظهار کرد :در راستای سرکشی
و کنترل انبارهای نگهداری کاال ،مأموران اداره مبارزه با
قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی
یک انبار لوازم خانگی قاچاق در یکی از مناطق کرج شدند.
وی با اشاره به اعزام مأموران با هماهنگی مقام قضائی به
انبار مورد نظر ،افزود :در بازرسی از این انبار یک دستگاه
یخچال ،سه ظرفشویی و دو لباسشویی خارجی قاچاق را
کشف شد .ارزش تقریبی کاالهای کشف شده بر اساس
نظر کارشناسان  ۲میلیارد لایر برآورد شده است ،در این
خصوص یک متهم شناسایی و به مراجع قضائی معرفی
شد .سرهنگ افشاری در گفت و گو با مهر خاطرنشان کرد:
قاچاق کاال با عنوان یک بار معنایی منفی برای فعالیتهای
اقتصادی به شمار آمده و نرخ بیکاری را افزایش میدهد،
بنابراین برای مقابله با این پدیده پلیس با تمام قدرت و
با همکاری سایر دستگاهها مبارزه جدی و قاطعانه ای با
کاالی قاچاق دارد و در این راه با جد با قاچاقچیان کاال
برخورد میکند.
«معاون فرمانده انتظامی البرز» خبر داد:

غرقشدگی پسربچه  ۶ساله

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

گزارش

در نشست استاندار با دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی
روستاها و معتمدان طالقان چه گذشت؟
«مجتبی عبداللهی» -استاندار البرز -روز شنبه در نشست
با دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی روستاها و
معتمدان شهرستان طالقان گفت :دولت مردمی ایران
قوی در راستای عدالت و پیشرفت برنامه های استواری
دارد و در این چارچوب فعال و پویا است .یکی از
موضوعات مهم جراحی اقتصادی بود که در این دولت
رقم خورد تا مردم در صف اول بهره مندی از یارانه ها
قرار گیرند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایرنا؛ استاندار البرز
گفت :در گذشته بسیاری از یارانه ها در مسیر دیگری
صرف می شدند و مردم کمترین سهم را از این مهم
داشتند ۴۰ .درصد از  ۱۱میلیون تن گندم مورد نیاز کشور
در داخل تامین می شود و باقی آن از طریق واردات
محقق می شود که در این رابطه جنگ روسیه و اوکراین
بعنوان بزرگترین تولید کنندگان گندم و نهاده ها ،موثر
بود .اکنون مقرر شد ارز ترجیحی از هفت کاال برداشته
شود و پیرو این امر و موانعی که مطرح شد ،قیمت نان
تغییر نخواهد کرد چراکه دولت تدابیر راهگشایی را برای
این موضوع اندیشیده است.
عبداللهی با اشاره به اینکه سویه جدید کرونا در کشور
فراگیر شده ،گفت :دولت سیزدهم از بدو فعالیت خود
تالش های گسترده ای را برای مدیریت بیماری داشته
و اکنون نیز انتظار می رود مردم در این مسیر همراهی
کنند و با پرهیز از عادی انگاریو همچنین رعایت شیوه
نامه های بهداشتی و استفاده از ماسک ،همراهی الزم
را داشته باشند .این اراده و اهتمام را داریم که مسایل
و موضوعات را در حوزه های شهری و روستایی در دوره
ریاست جمهوری آیت اهلل رییسی حل و فصل کنیم و
با توجه به برنامه ها و دستاوردهایی که مشهود است،
این نوید را می دهیم که ثمرات مشخصی را مشاهده
می کنند .استاندار البرز گفت :طی چند دهه اخیر نیمی
از روستاهای استان گازرسانی شده اند ولی اکنون ظرف
مدت یک سال  ۱۲۰روستای فاقد گاز استان از موهبت
گاز برخوردار می شوند .با پیگیریهای جدی یک هزار و
 ۱۵۰میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به روستاهای

استان البرز اختصاص یافته و در تالش هستیم که تا
پایان دهه فجر امسال البرز را به استانی سبز تبدیل
کنیم.
عبداللهی اظهار داشت :امسال مشعل گاز در  ۴۷روستا
در مناطق صعب العبور استان روشن می شود و در
تالش هستیم  ۳۳روستای دیگر نیز تا دهه فجر از
این نعمت برخوردار شوند ولی اگر شرایط جوی و بارش
برف و باران مانعی ایجاد کرد ،تا تابستان سال  ۱۴۰۲به
طور قطع محقق می شود .از سوی دیگر با حفاری های
صورت گرفته ،تعریض جاده های روستایی نیز انجام
می شود .در خصوص تامین زیرساختهای آب ،برق
و بهسازی راه های روستایی نیز این اراده وجود دارد.
اطمینان دارم با این توان و انرژی تمام مشکالت ما
قابل حل است چراکه روحیه جهادی و انقالبی در استان
شکل گرفته است.
عبداللهی گفت :شهرستان طالقان با مردمانی شریف و
فرهیخته که جایگاه های بلندی در کشور دارند ،الیق
بهترین امکانات و خدمات هستند و ما بعنوان دولت در
این رابطه وارد شده ایم ولی بزرگان این شهرستان نیز
باید همراه باشند .اکنون شهرستان طالقان به جمعیت
پویا و فعال نیاز دارد تا بتوانند نظر ملی را جلب کنند
چراکه توزیع اعتبارات ،متناسب با جمعیت هر شهرستان
صورت می گیرد.
استاندار البرز بیان داشت :بزرگان و معتمدان شهرستان
طالقان باید طرح های مختلفی را پیگیری کنند تا
جمعیت و بویژه جوانان بازگردند و با راه اندازی
اشتغال و اشتغال آفرینی و سرمایه گذاری
نسبت به احیای روستاها اقدام

پلیس

«فرمانده انتظامی استان» خبر داد:

انهدام باند توزیع مواد مخدر
در فردیس

در استخر گلسار

معاون هماهنگکننده فرمانده انتظامی البرز اعالم کرد
که ،در پی بیاحتیاطی خانواده یک کودک خردسال و
ورود او به استخر باغشان در منطقه گلسار ساوجبالغ
این پسربچه  ۶ساله دچار غرقشدگی شد .سرهنگ
«بیژن جنتی» اظهار کرد :در پی اعالم مرکز فوریتهای
پلیسی  ۱۱۰مبنی بر غرقشدگی یک کودک خردسال
و انتقال آن به درمانگاه در منطقه گلسار ساوجبالغ،
بالفاصله مأموران کالنتری  ۱۲گلسار برای بررسی
موضوع به بیمارستان اعزام شدند .وی افزود :با حضور
مأموران در بیمارستان و محل حادثه مشخص شد در
پی غفلت خانواده یک پسربچه  ۶ساله در باغ شخصی
شأن ،کودک به داخل استخر سقوط کرده و پس از
مدتی خانواده اش جسم بی جان او را در روی آب
یافته و به درمانگاه منتقل کرده اند .متأسفانه با انتقال
این کودک به درمانگاه ،هیچ گونه اعالم حیاتی در او
مشاهده نشد و فوتش توسط پزشکان تأیید شد .نظارت
دائم بر رفتار کودکان میتواند از وقوع حوادث دلخراش
این چنین پیشگیری کند.

البـــرز

روز گذشته فرمانده انتظامی استان البرز از
انهدام باند توزیع مواد مخدر در شهرستان
فردیس خبر داد و اعالم کرد که ،در
بازرسی از مخفیگاه متهمان  ۵۵کیلوگرم
هروئین کشف شد .سردار «عباسعلی
محمدیان» در خصوص این خبر بیان
کرد :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
فردیس با انجام اقدامات اطالعاتی از
فعالیت گسترده یک باند توزیع مواد مخدر
در سطح استان البرز و غرب استان تهران
مطلع و بررسی موضوع را به صورت ویژه
در دستورکار خود قرار دادند.
فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره

به گسترش چتر اطالعاتی ماموران و
شناسایی سه عضو این باند توزیع مواد
مخدر ،افزود :در ادامه پس از چندین
هفته تالش شبانه روزی ،مخفیگاه
متهمان در سه راه حافظیه شهر فردیس
شناسایی و در یک عملیات منسجم
و غافلگیرانه هر  3متهم را دستگیر
شدند .در بازرسی از مخفیگاه متهمان
 55کیلوگرم هروئین و  7کیلوگرم
سایر مادههای مخدر کشف شد .در
این خصوص سه خودرو گران قیمت
متهمان نیز توقیف و به توقفگاه منتقل
شد .سردار محمدیان در پایان با اشاره به
تحویل متهمان و مواد مخدر مکشوفه
به مراجع قضائی ،گفت :تالش پلیس
مواد مخدر این است که با شناسایی
سرشاخه های توزیع مواد مخدر وظیفه
خود در این حوزه را انجام دهد و از
آسیب های اجتماعی ناشی از مواد
مخدر پیشگیری کند.

کنند .بازدیدهای فراوانی را از طالقان داشته ام ،باید چهره
شهر تغییر کند و ضرورت دارد گردشگری ،مراکز اقامتی و
تفرجگاهی راه اندازی شود.
عبداللهی گفت :طرح های هادی روستایی البرز با اولویت
اشتغالزایی در روستاها ،مانایی جمعیت و فعالیت های
اقتصادی مورد بازنگری و اجرا قرار می گیرد .در این
رابطه شوراهای اسالمی روستاها ،معتمدان و دهیاران
تاثیر بسزایی دارند که باید ایده های خالقانه با توجه
به اقتضائات بومی ارائه دهند .بیمارستان  ۳۲تختی
برای شهرستان طالقان راه اندازی می شود ،با توجه به
جمعیت مستقر در این شهرستان ،اولویت اختصاص
بودجه با شهرها و شهرستان های متراکم تر بود ولی
با رایزنیهای صورت گرفته این امر مورد موافقت قرار
گرفت .در پایان این نشست استاندار البرز با جمعی از
اعضای شوراهای اسالمی روستاها ،معتمدان و دهیاران
طالقان به صورت چهره به چهره دیدار و گفتگو کرد.

حقوق و قضا

«رئیس کل دادگستری استان»:

مشکل پارک خوابی یک خانواده کرجی
با ورود دادگستری برطرف شد

رئیس کل دادگستری استان البرز در
خصوص پارک خوابی یک خانواده پنج
نفره در کرج ،اعالم کرد که ،یک دستگاه
آپارتمان توسط کمیته امداد برای اسکان
این خانواده اجاره شده است« .حسین
فاضلی هریکندی» با اشاره به انتشار
گزارش هایی در خصوص پارک خوابی
یک خانواده پنج نفره در کرج ،از پیگیری
این موضوع توسط دادگستری کل استان
البرز خبر داد و گفت :این گزارش بالفاصله
پیگیری و اقدامات الزم از طریق کمیته
امداد استان برای اسکان و اشتغال
سرپرست خانوار انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود:
حسب اعالم اداره کل کمیته امداد امام
خمینی (ره) استان البرز ،با توجه به عدم
مراجعه و عدم اطالع رسانی سرپرست
خانوار مورد اشاره به دفاتر کمیته امداد
و یا مراکز نیکوکاری مرتبط برای طرح
مشکالتی که با آن مواجه شده بودند
عمال امکان مداخله توسط این اداره وجود
نداشت ولی به محض اطالع از موضوع
اقدام الزم صورت گرفت .وی با اشاره به
پیگیری این موضوع توسط دادگستری
کل استان البرز تاکید کرد :بالفاصله یک
دستگاه آپارتمان توسط کمیته امداد
برای اسکان این خانواده اجاره شد و
برای اشتغال سرپرست خانواده نیز از
طریق ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی
با واحدهای تولیدی استان هماهنگی
انجام شده بود که با توجه به حل مشکل
اسکان خانواده ،سرپرست خانوار تمایل به
اشتغال در شغل قبلی خود را داشت.

فرهنگی
گزارش

«غریبه ای در هشر» به قلم رضا شاعری روانه ابزار کتاب شد
کتاب «غریبه ای در شهر» در گروه موضوعی ادبیات دفاع مقدس توسط موسسه فرهنگی قدر والیت به زیور طبع آراسته
شد ،این کتاب مجموعه ای از سه داستان کوتاه براساس سیره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بوده و توسط
نویسنده جوان و خوش ذوق آقای «رضا شاعری» به نگارش در آمده است .نگارنده ،این سه داستان را براساس خاطراتی از
خصوصیات اخالقی شهید همچون وفای به عهد مهمان نوازی ،تواضع و فروتنی و تدبیر و رفاقت به تصویر کشیده است.

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

ن
سی�ی ج�ان

کودک و نوجوان که از  ۱۵تیر روی پرده رفته،
تاکنون با  ۲۲,۸۷۱بلیت ،به فروش  ۷۰۰میلیون
تومان رسیده است .فیلم «پیتوک» به کارگردانی
سید مجید صالحی که همنام با مجید صالحی
بازیگر است ،از  ۱۵تیر تاکنون  ۳,۴۰۸بلیت با رقم
 ۱۲۰میلیون تومان فروش داشته است.
در این بین «تیتی» شرایط بهتری نسبت به بقیه
فیلمها دارد و این فیلم به کارگردانی آیدا پناهنده با
 ۲۰۷,۳۳۰تماشاگر بیش از هفت میلیارد تومان فروش
داشته است« .طال خون» به کارگردانی ابراهیم شیبانی
از ابتدای تیر تاکنون  ۲۳,۰۳۱بلیت را با رقم حدود ۸۰۰
میلیون تومان فروخته است« .روز ششم» به کارگردانی
حجت قاسم زادهاصل با  ۱۸,۹۸۸تماشاگر بیش از

برای فیلم «تاپ گان :ماوریک»؛

اندرحکایت دستمزد
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مکث
گزارش خبرگزاری دولت؛

نگاهی به گیشه سینما و فیلمی که  ۱۰۰نفر
تماشاگر هم ندارد
اگرچه تعداد مخاطبان این روزهای سینما بسیار اندک
است اما بررسی آمار فروش و تماشاگر فیلمهای در حال
اکران ،این پرسش را بار دیگر مطرح میکند که چرا باید
در یک بازه زمانی کوتاه آنقدر فیلم روی پرده بیاید که
برخی از آنها پس از  ۱۰روز حتی  ۱۰۰نفر را هم جذب
سینما نکنند؟!
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا ،در حالی
که از ابتدای سال تاکنون به ترتیب کمدی «انفرادی»
با  ۵۰میلیارد فروش و یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر
مخاطب ،کمدی «سگ بند» با  ۳۹میلیون و  ۶۰۰هزار
تومان فروش و یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر مخاطب
و فیلم «علفزار» با  ۱۳میلیارد تومان فروش و ۳۸۵
هزار نفر مخاطب در صدر پرفروشهای گیشه سینماها
هستند ،بیشتر فیلمهایی که اخیرا روی پرده رفتند
فروش ناموفقی را تجربه میکنند .در هفتههای گذشته
چند فیلم به چرخه اکران اضافه شدند و با نزدیک
شدن به ماه محرم بعید است که فعال فیلم جدیدی
روی پرده سینماها بیاید؛ بنابراین حدود  ۱۴فیلمی
که در حال اکران هستند و سالنهای بیشتری هم
در اختیار دارند ،فرصت خواهند داشت تا شاید بر
میزان فروش و تعداد مخاطبشان که در مواردی بسیار
ناامیدکننده و ادامه آن ،شکست کامل است افزوده
شود .براساس اطالعات سمفا (سامانه مدیریت فروش
و اکران سینما) تا جمعه گذشته ۳۱ ،تیرماه آمار فروش
فیلمهای در حال اکران به این شرح است:
فیلم «پدر و دختر» به کارگردانی خسرو ملکان که
آخرین فیلم جدی ِد اکران شده از  ۲۲تیرماه است،
تا  ۳۱تیر فقط  ۹۹بلیت فروخته و فروش آن سه
میلیون و  ۲۰۰هزار تومان است .فیلم «بازیووو»
به کارگردانی امیرحسین قهرایی در حوزه سینمای

روزنامه

 ۶۳۰میلیون تومان فروش داشته است« .زاالوا» به
کارگردانی ارسالن امیری با  ۲۹,۵۸۶تماشاگر به فروش
یک میلیارد تومان رسیده است.
فیلم «هناس» به کارگردانی حسین دارابی با ۱۵۸,۷۰۵
بلیت ،تاکنون بیش از سه میلیارد تومان فروش داشته
است .فیلم «بدون قرار قبلی» به کارگردانی بهروز
شعیبی با  ۹۵,۹۴۷بلیت ،به فروش دو میلیارد و
 ۴۰۰میلیون تومان رسیده است« .بی صدا حلزون» به
کارگردانی بهرنگ دزفولیزاده با  ۱۷,۴۵۵مخاطب حدود
 ۵۹۰میلیون تومان فروش داشته است .در حال حاضر
چهار فیلم «مجبوریم»« ،آتابای»« ،گل به خودی» و
«گربه سیاه» به صورت آنالین اکران میشوند که سه
فیلم اول مربوط به اکران  ۱۴۰۱هستند.

ن
سی� و ت
تئا�

به نویسندگی امین مختاری؛

فیلمنامه «چمدان دستی»

 ۱۰۰میلیون دالری «تام کروز»

منتخب دو جشنواره جهانی شد

فیلم «تاپ گان :ماوریک» که تاکنون با فروشی بالغ بر  ۱.۲میلیارد دالر،
پرفروشترین فیلم کارنامه هنری «تام کروز» را در گیشه رقم زد ،دستمزدی
نجومی نیز برای این ستاره  ۶۰ساله سینما نیز به همراه خواهد داشت و
بر اساس گزارشها مجموع دستمزد این بازیگر عالوه بر درصدی از فروش
گیشه و همچنین سود حاصل از اکران آتی آن در سامانههای نمایش آنالین
به بیش از  ۱۰۰میلیون دالر خواهد رسید« .کروز» پیش پرداخت  ۱۳میلیون
دالری برای بازی در فیلم اکشن «تاپ گان» دریافت کرده اما بخش قابل توجه
سود مربوط به قرار داد اوست که شامل درصدی از فروش گیشه نیز میشود.
«تاپ گان :ماوریک» در گیشه جهانی تاکنون  ۱.۲۴میلیارد دالر فروخته که
 ۶۲۰میلیون دالر از سینماهای آمریکا حاصل شده و استقبال مخاطبان از این
فیلم همچنان ادامه دارد .این فیلم پرفروش ترین فیلمی است که تاکنون
در سال جاری میالدی اکران شده و نهمین فیلم پرفروش تاریخ سینمای
آمریکا نیز هست .داستان قسمت جدید «تاپ گان» که با بودجه  ۱۷۰میلیون
دالری ساخته شده ،درباره «پیت میشل» (تام کروز) است که پس از  ۳۰سال
فعالیت به عنوان خلبان برتر نیروی دریایی ،در معرض یک آزمایش جدید قرار
میگیرد .قسمت اصلی فیلم «تاپ گان» به کارگردانی «تونی اسکات» در سال
 ۱۹۸۶به سینما آمد و به فروش جهانی  ۳۵۰میلیون دالر دست یافت .دستمزد
 ۱۰۰میلیون دالری «تام کروز» یکی از بزرگترین دستمزدهای یک بازیگر برای
حضور در یک فیلم است که با دستمزد  ۱۰۰میلیون دالری «ویل اسمیت» برای
«مردان سیاه پوش  »۳برابری میکند.

فیلمنامه کوتاه چمدان دستی به نویسندگی امین مختاری منتخب جشنواره
فیلم بریجپورت آمریکا و دهمین دوره جوایز  Short-filmzشده است .این فیلمنامه
پیش از این در بیست و هفتمین فصل جوایز کارناوال جهانی فیلم سنگاپور برنده
جایزه دستاورد برجسته فیلمنام ه نویسی شده بود و از رقابت جوایز فیلمنامه هالیوود
دیپلم افتخار گرفته بود .جشنواره جهانی مستقل فیلم بریجپورت آمریکا با شعار
«انساندوستی از دریچه فیلم» و با هدف کشف و حمایت از فیلمسازان مستقل
در شهر بریجپورت ایاالت متحده برگزار میشود .این جشنواره از طریق برنامههای
مختلفی همچون نمایش فیلمها ،کارگاهها و میزگردها به دنبال الهام بخشیدن به
فیلمسازان مستقل در سراسر جهان است .جوایز  Short-filmsنیز با هدف حمایت
از فیلمسازان مستقل از سال  ۲۰۱۲آغاز بکار کرده است .تمرکز این رویداد بر اصل
«داستانگویی» است و ساالنه فیلمهای کوتاه برتر را از سراسر جهان به نمایش در
میآورد .امین مختاری فارغ التحصیل کارشناسی فیلمنامهنویسی از دانشگاه هنر و
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران است .از فعالیتهای هنری وی
می توان به نگارش چندین فیلمنامه و همچنین کارگردانی فیلم کوتاه «نمایش
رادیویی» اشاره کرد .مختاری همچنین آخرین مقالهی علمی پژوهشی خود را با
محور شخصیتپردازی روانشناسانه در نشریه «زن در فرهنگ و هنر» دانشگاه تهران
در دست انتشار دارد و کتاب «صنعت سینما در عصر همهگیری کرونا» را به چاپ
رسانده است .در خالصه یک خطی این فیلمنامه آمده است :در میانه راه ،زوج جوان
تصمیم میگیرند شب را در خانهی آشنایی در حومه شهر بگذرانند اما هیچ چیز
آنطور که باید پیش نمیرود.

یک شائبه؛ نماینده تهیهکنندگانی
که مورد تایید نیست!

«ایرنا» نوشت :شانزدهمین انتخابات خانه سینما درحالی قرار
است امروز برگزار شود که نماینده معرفیشده یک صنف ،رضایت
حداکثری آن صنف را نداشته و بهعنوان نمایندهای غیرقانونی
معرفی شده است .تهیهکنندگان در سینمای ایران دارای ۴
تشکیالت هستند :جامعه صنفی تهیهکنندگان ،انجمن مستقل،
انجمن کارگردانان و تهیهکنندگان و کانون تهیهکنندگان .آنچه
اما زمینه عدمانتخاب نمایندهای واحد توسط این  ۴تشکل را
سبب شده ،عدمحضور جامعه صنفی تهیهکنندگان در فرآیند
انتخاب نماینده در انتخابات خانه سینماست.
قضیه از این قرار است که  ۳تشکل انجمن مستقل ،انجمن
کارگردانان و تهیهکنندگان و کانون تهیهکنندگان ،بدون اطالع
به جامعه صنفی ،به صورت پنهانی ،تشکیل جلسه میدهند و با
این گزاره که جمعیت حداکثری تهیهکنندگان را تشکیل دادهاند،
اقدام به معرفی منوچهر محمدی به عنوان نماینده تهیهکنندگان
در انتخابات خانه سینما کردهاند .در این انتخاب ۲ ،نکته مهم
آئیننامهای نهفته است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:
 .۱جامعه صنفی تهیهکنندگان مشتمل بر  ۵۵درصد از
جمعیت تهیهکنندگان است و درنتیجه ،پرجمعیتترین تشکل
تهیهکنندگان در سینمای ایران به حساب میآید .حال آنکه ۳
تشکل دیگر ۴۵ ،درصد از اعضا را در خدمت دارند .بنابراین ،این
 ۳تشکل ،اکثریت نیستند و اگر فرض را بر انتخاب نماینده بر
مبنای حداکثر تهیهکنندگان در نظر بگیریم ،باز هم این انتخاب،
حداکثری نیست و در بهترین حالت ،مورد تائید تنها ۴۵درصد
اعضای تهیهکنندگان سینمای ایران است .این نکته را هم باید
در نظر بگیریم که اساسا انتخاب بر چنین مبنایی در اساسنامه
اتحادیه تهیهکنندگان وجود ندارد و انتخاب نماینده باید به
تائید هر  ۴تشکل درآید .این کار غیرقانونی از سوی  ۳تشکل
تهیهکنندگان رقم خورده است.
 .۲طی سالیان گذشته که منوچهر شاهسواری به عنوان
مدیرعامل خانه سینما مشغول به فعالیت بود ،اجاره حضور
نماینده تهیهکنندگان را در مجمع نمیداد .استدالل شاهسواری
این بود که تهیهکنندگان ،واحد نیستند و به همین دلیل در
اتحادیه ،شناسه ندارند .اما امسال که آقای شاهسواری نمیتواند
برای پست مدیرعاملی ،کاندیدا شود ،قبول کرده که تهیهکنندگان
با چنین وضعیتی که به تعبیر ایشان ،شناسهای در اتحادیه
ندارند ،بتوانند در این انتخابات نماینده داشته باشند .البته که در
این نکته نیز باید توجه داشت که جامعه صنفی تهیهکنندگان،
تنها تشکل از میان این  ۴تشکل هستند که هم از سوی ارشاد
شناسه دارد و هم از سوی وزارت کشور .این هم کار غیرقانونی
است که توسط مدیرعامل خانه سینما صورت پذیرفته است.
اتفاق جالبتری که در این زمینه رخ داده ،برگزاری  ۵پیش
مجمع عمومی توسط آقای شاهسواری است که طی آن ،تیمی
تشکیل شده تا به این تیم رای داده شود .بنابراین چنین رویهای،
سیاسیبازیهای سالیان گذشته در انتخابات خانه سینما را
تداعی میکند که طی آن ،هیچ دستاوردی برای سینمای ایران و
فعاالن حاضر در آن به بار ننشست.
بنابراین اگر نمایندگی منوچهر محمدی در انتخابات پذیرفته
شود ،یک کار غیرقانونی صورت گرفته که در صورت برگزاری و
انتخاب ،این فرد باید تغییر کرده و نماینده علیالبدل به جای وی
حاضر شود و بنابراین کل انتخابات خانه سینما ابطال میشود.
جامعه صنفی تهیهکنندگان تاکنون شکایت خود را به صورت
رسمی به شورای مستقر در وزارت ارشاد تسلیم کرده است و
انتظار دارد هر چه زودتر جلوی این انتخابات غیرقانونی گرفته
شود تا صنوف بتوانند مطابق با اساسنامه قانونی ،نسبت به
معرفی نمایندگان خود در مجمع اقدام کنند.
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سوژه

درخشش وزنهبرداران نوجوان و جوان
ایران در آسیا؛

کسب  ۳طال ۴ ،نقره و  ۴برنز
مسابقات وزنهبرداری قهرمانی نوجوانان و جوانان
آسیا به میزبانی ازبکستان در حال برگزاری است.
رقابت دستههای  ۸۹و  ۹۶نوجوانان و جوانان برگزار
شد و نمایندگان ایران صاحب  ۳طال ۴ ،نقره و ۴
برنز شدند .ایران چهار نماینده داشت که هر چهار
نفر موفق به کسب مدال شدند.
نتایج وزنه برداران ایران به شرح زیر است:
دسته  ۸۹کیلوگرم نوجوانان
 -۱علیرضا معینی از ایران با رکورد  ۱۶۶یک ضرب،
 ۱۹۱کیلوگرم دوضرب و مجموع  ۳۵۷کیلوگرم (۲
مدال طالی یک ضرب و مجموع و نقره دوضرب)
معینی رکورد یک ضرب آسیا را یک کیلوگرم ارتقاء
داد.
 -۲اولیموف از ازبکستان با رکورد  ۱۴۵یک ضرب،
 ۱۹۲دوضرب و مجموع  ۳۳۷کیلوگرم (طالی
دوضرب و  ۲مدال نقره یک ضرب و مجموع)
 -۳علی کشتکار از ایران با رکورد  ۱۴۱یک ضرب،
 ۱۸۶دو ضرب و مجموع  ۳۲۷کیلوگرم ( ۲مدال برنز
دوضرب و مجموع)
دسته  ۹۶کیلوگرم نوجوانان
 -۱ابروربیک از ازبکستان با رکورد  ۱۳۶یکضرب۱۶۳ ،
دوضرب و مجموع  ۲۹۹کیلوگرم ( ۳مدال طال)
 -۲سورج بیک از ترکمنستان با رکورد ۱۳۵یکضرب،
 ۱۵۹دوضرب و مجموع  ۲۹۴کیلوگرم (۲مدال نقره
دوضرب و مجموع و برنز یک ضرب)
 -۳امیرحسین سپه آجرلو از ایران با رکورد ۱۳۵یک
ضرب ۱۵۵ ،دوضرب و مجموع  ۲۹۰کیلوگرم (نقره
یکضرب ،و ۲مدال برنز دوضرب و مجموع)
دسته  ۹۶کیلوگرم جوانان
 -۱علی یوسف از عربستان با رکورد  ۱۵۱یکضرب،
 ۱۹۳دوضرب و مجموع ۳۴۴کیلوگرم ( ۲مدال
طالی دوضرب و مجموع و نقره یک ضرب)
 -۲محمدتوفیق پوزش از ایران با رکورد ۱۵۵
یکضرب ۱۸۳ ،دوضرب و مجموع  ۳۳۸کیلوگرم
(یک طالی یک ضرب و  ۲مدال نقره دوضرب و
مجموع)
 -۳هوجان جئونگ از کره جنوبی با رکورد ۱۴۵
یکضرب ۱۷۸ ،دوضرب و مجموع  ۳۲۳کیلوگرم (۳
مدال برنز)

دورهمی اپیس های قدیم
ِ
گرامیداشت یاد درگذشتگان این باشگاه گرد هم جمع شدند.
پیشکسوتان قدیمی باشگاه پاس به یاد همبازی ها و
روز گذشته پیشکسوتان قدیمی این باشگاه ،توسط «محمد آقایی» -یکی از پاسی های قدیمی -دور هم جمع شدند .در این
مراسم ،بزرگانی چون حسن حبیبی ،حسین فرکی ،اصغر شرفی ،حسین کازرانی ،گودرز جبیبی ،محمود حقیقیان و ….
گرد هم آمدند و یاد گذشتگان این باشگاه نظیر محمود یاوری ،کیوان نیک نفس و مهرداد میناوند و… .را ارج نهادند.

روز گذشته تیم فوتبال استقالل در دومین دیدار
تدارکاتی خود در اردوی ترکیه موفق شد تا تیم فاتح
کاراگومروک را با دو گل شکست دهد.
تیم فوتبال استقالل در دومین دیدار تدارکاتی خود
در اردوی ترکیه موفق شد تا تیم فاتح کاراگومروک
با هدایت آندره پیرلو را با دو گل شکست دهد.
امیرعلی صادقی هر دو گل استقالل را در این دیدار
به ثمر رساند.
کلیه بازیکنان تیم فوتبال استقالل در این بازی به
تناوب وارد زمین شدند .البته عارف غالمی و کاوه
رضایی با نظر ساپینتو به صورت اختصاصی با بدنساز
استقالل کار کردند و در این بازی به میدان نرفتند.

گزارش

در مسیر ِ انحالل؛

«شــهرخودرو» ،شــهر ِبیدفاع
کاوه رحیمی
شهرخودرو مشهد که روزگاری نماینده فوتبال
قهرمانان آسیا بود ،حاال
ایران در رقابتهای لیگ
ِ
احوال چندان خوشی ندارد و پس از عدمهمکاری
ِ
ِ
مشکالت
تحمل
مسئولین استان خراسان رضوی و
ِ
متعدد ،سقوطی تلخ را تجربه کرد ،اما امروز ،در
فاجعه ای بزرگتر ،در آستانهی نابودی محض نیز
قرار گرفته است.
نماینده فوتبال خراسان پس از  ۸فصل حضور در
تویکم
باالترین سطح فوتبال کشور ،در لیگ بیس 
به دست ه پایینتر سقوط کرد و حاال حفظ سهمیهی
اینتیم در لیگ آزادگان هم به معضلی عجیب برای
مدیران باشگاه مشهدی تبدیل شده ،اما نکتهی
عجیب جایی است که مدیران استان باز هم تمایلی
به همکاری ندارند و گویا ،سرنوشت شهرخودرو ،برای
کسی در شهر مشهد مورد اهمیت نیست.
اما «اسماعیل حیدرپور» -مدیرعامل باشگاه شهر
توگویی اختصاصی با روزنامه
خودرو مشهد -در گف 

«دنیای هوادار»؛ درباره وضعیت مالکیت اینباشگاه
اظهار داشت« :گزینه اول ما حمایت مسئوالن استانی
از تیم شهرشان بود که هیچکس جواب نداد .جذب
حامی مالی هم گزینه بعدی بود که به نتیجه
نرسیدیم .انتقال مالکیت باشگاه گزینه سوم است ،اگر
در این باره هم به نتیجه نرسیم ،انحالل باشگاه شهر
خودرو گزینه آخر است و اگر مجبور شویم تصمیمی
میگیریم که به ضرر فوتبال مشهد خواهد بود».
حیدرپور در ادامه صحبتهای خود خاطر نشان
کرد« :مذاکرات با یکی ۲ ،گزینه برای فروش
امتیاز باشگاه شهر خودرو صورت گرفته و با یکی
از شرکتها به توافقات اولیه دست یافتیم و اگر
ً
قطعا انتقال مالکیت صورت
شرایط مهیا باشد،
میگیرد ».مدیرعامل باشگاه شهر خودرو گفت:
«اصولی ،رئیس هیئت فوتبال مشهد
سرگرم مصاحبه در مورد
وضعیت اسکوچیچ سرمربی
تیم ملی فوتبال است و
به کارهای دیگر خود از
جمله فوتسال میپردازد

و وقت نمیکند که به تیم شهرش بپردازد .او
فقط با سازمان لیگ مکاتبه میکند تا ببیند که
تیم شهر خودرو چقدر بدهکار است ».حیدرپور در
پایان درباره پرونده شکایت از باشگاه پرسپولیس
گفت« :ما طی نامهای به سازمان لیگ اعالم کردیم
که با باشگاه پرسپولیس توافق کردیم و پنجره
نقلوانتقاالتی اینباشگاه هم باز
شد ».شایان ذکر است؛ تیم
فوتبال شهر خودرو مشهد
فصل گذشته با کسب تنها
 ۱۷امتیاز و قرار گرفتن در
جایگاه پانزدهم جدول
رده بندی لیگ برتر همراه
با تیم فجر شهید سپاسی
شیراز به لیگ دسته یک
سقوط کرد.

درحاشیه

معضل بزرگ فوتبال ایران؛

 VARدر فصل بیستودوم هم نیست؛ لیگ بیستوسوم چطور؟

استقالل  - ۲فاتح کاراگومروک ترکیه صفر؛

ساپینتو مچ پیرلو را خواباند

ورزشی

«تسنیم» نوشت :طبق وعدههای داده شده در دو سه سال گذشته ،قرار بر این بود که در
فصل بیستویکم چشمانمان به جمال  VARروشن شود ،اما با وجود پایان این فصل نه
تنها خبری از راهاندازی و بهکارگیری این سیستم نشد ،بلکه نشانهای مثبت از پیشرفت
در این زمینه دیده نمیشود .راهانداز ی این تشکیالت که به کمک داور ویدئویی معروف
است ،مستلزم فراهم کردن زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری گوناگون و البته
برگزاری کالسهای آموزشی زیر نظر فیفاست تا بعد از صدور تأییدهای مختلف بتوان از
آن بهصورت رسمی استفاده کرد.
این سیستم در دیدار ایران-کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی که به میزبانی
کشورمان برگزار میشد ،بهصورت آزمایشی راهاندازی شد ،ولی در نهایت مشخص شد که
این طرح آزمایشی قرار نیست به این زودی زود در فوتبال ایران به شکل رسمی و قطعی
تبدیل شود .در حالی که وعدهها برای استفاده هر چه زودتر از  VARبه یکی از شعارهای
ثابت نامزدهای انتخابی فدراسیون فوتبال تبدیل شده بود بعد از حضور عزیزی خادم در
فدراسیون فوتبال تالشهایی برای پیوند فوتبال ایران با این سیستم مدرن و حاال حیاتی
رقم خورد که البته بینتیجه ماند.
شاید خبر راهاندازی این سیستم در تاجیکستان کافی باشد تا متوجه شویم چقدر در این
پروژه عقبماندگی داریم .البته بعد از تغییرات در فدراسیون فوتبال ،حاال چندماهی است
که فوتبال ایران در بالتکلیفی قرار دارد و شرایط به نحوی است که نمیتوان در این دوران
انتظار اجرای پروژهای عظیم مثل  VARرا در ایران داشت .آنهم در حالی که هنوز خیلی
ورزشگاههای ایران با مشکالت اولیهای مثل بلیتفروشی اینترنتی ،گیتهای الکترونیکی،
دوربینهای مداربسته و  ...مواجه هستند .برای راهاندازی  VARبه تجهیزات تخصصی که
باید مورد تأیید فیفا باشد نیاز داریم که در این حوزه به دلیل مسئله تحریمها با مشکل
واردات روبهرو هستیم .عالوه بر این ورزشگاههای ما به زیرساختهای مختلفی از قبیل
دوربینهای متعدد ،اتاق بازبینی و  ...نیاز دارند که فوتبال ایران حداقل در این مقطع از
این امکانات خیلی دور است.
ً
مستقیما توسط
از سویی دیگر بحث کالسهای تخصصی  VARبرای داوران است که

فیفا برگزار میشود ،ولی این دورهها هنوز آنطور که به ارائه مدرک معتبر ختم شود،
در ایران برگزار نشده است .عدم صدور مدرک تخصصی  VARبرای داوران ایرانی
حتی باعث شده آنها در مسابقات بینالمللی مثل مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و
مسابقات مقدماتی امیدهای آسیا نتوانند حضور پیدا کنند و غایب باشند .این یعنی
عدم حضور  VARبه غیر از ایجاد مشکالت داخلی ،در بُعد بینالمللی نیز برای فوتبال
ما مسئلهساز میشود.
به غیر از ضرری که جامعه داوری از عدم وجود  VARمیکند ،تیمها نیز در لیگهای
داخلی ایران از این قاعده مستثنی نیستند .در فصل گذشته لیگ برتر مثل ادوار قبلی شاهد
اشتباهات عجیب داوری در مسابقات لیگ برتر و اعتراض پیاپی و شدید مربیان ،بازیکنان و
مدیران تیمها بودیم .این شرایط در نیمفصل دوم و هفتههای پایانی لیگ به اوج خودش
رسیده بود و کمتر روزی را شاهد بودیم که باشگاهها علیه داوری بیانیه صادر نکنند .در
میان همه این اختالفات ،اشتباهات و دشمنیها ،مسئلهای که اما همه اهالی فوتبال در
آن همدل و همنظر هستند ،لزوم استفاده از  VARبرای کاهش تنشها و اجرای بهتر عدالت
در مسابقات است .طبق گزارشی که تسنیم بعد از لیگ بیستویکم از اشتباهات داوری
ً
مستقیما روی  124بازی تأثیرگذار بوده
فوتبال ایران در این فصل منتشر کرد ،نبود VAR
است( .لینک گزارش) آمار عجیبی که نشان میدهد اشتباهات تأثیرگذار توسط داوران در
بیش از نیمی از مسابقات لیگ برتر رخ داده است .حال تصور کنید که اگر سیستم کمک
داور ویدئویی در فصل گذشته فعال بود ،شکل و شمایل تیمها در پایان فصل و جایگاه آنها
در جدول ردهبندی با توجه به اشتباهات صورت گرفته چقدر تغییر میکرد؟
در حالی که فوتبال ایران به شدت جای خالی  VARرا در خود احساس میکند ،با
شرایطی که وجود دارد ،نمیتوان امید زیادی به راهاندازی زودهنگام این سیستم در
فوتبال ایران داشت .کما اینکه خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران نیز ً
اخیرا اعالم
کرده که به کارگیری از  VARبعید است به فصل بیستودوم برسد .همانطور که در باال
اشاره شد ما از برنامههای راهاندازی  VARبه شدت عقب هستیم و پیشرفتی که در
ً
تقریبا هیچ است .برگزاری کالسهای آموزشی بسیار زمانبر
این حوزه صورت گرفته،
هستند و پروسهای طوالنی را سپری میکنند تا به مرحله صدور مدرک برسند .از سویی
دیگر میزان مشکالت سختافزاری فوتبال ایران در این حوزه به حدی است که خالف
وعدههای جدید نمیتوان امید زیادی به رسیدن سیستم پیشرفته و دقیقی مثل  VARبه
فصل آتی لیگ برتر داشت .عدم حضور کمک داور ویدئویی در فصل بعد ،یعنی سپری
کردن یک دوره دیگر با اعتراض ،اتهام و بیانیه ،یعنی برای هر سوتی که زده میشود،
مربیان فریاد خواهند کشید و داوران استرس خواهند داشت VAR .با این فرمان در فصل
ً
مطمئنا بعد از انتخابات
بیستودوم نخواهد بود ،ولی در فصل بیستوسوم چطور؟
 8شهریور ریاست فدراسیون فوتبال  VARبهعنوان یکی از اقدامات اولیه و ضروری در
دستور کار قرار میگیرد ،اما با این حال باید امیدوار باشیم که دو فصل دیگر شاهد این
اتفاق خوب هستیم یا اینکه قرار است باز هم عقبماندگیهای قبلی تکرار و مشکالت
روی هم تلنبار شوند ،چیزی که منجر به تکرار نگارش چنین گزارشی در پایان فصل
بیستودوم میشود!

ورزشی
توپ و تور

ثبت رمسی شکایت  ۲انمزد ریاست فدراسیون فوتبال در کمیته اخالق
«میررضا واعظ آشتیانی» و «علیرضا اسدی» نسبت به شرایط کمیته بدوی انتخابات شکایتی را تنظیم و به فدراسیون فوتبال
ارسال کردند .این دو نامزد نسبت به مصاحبه جانبدارانه «علی فالحتی» -رئیس کمیته بدوی انتخابات -از «مهدی تاج» و همچنین
حضور دو فرد دولتی در کمیته بدوی بود که این موارد استقالل و بیطرفی کمیته بدوی انتخابات را زیر سؤال میبرد ،از همین رو
در شکایت صورتگرفته ،درخواست تغییر رئیس کمیته بدوی و همچنین کنار گذاشتن دو عضو دولتی این کمیته صورت گرفت.

خطاب به رئیس فدراسیون والیبال؛

چرا در سن  ۲۵سالگی به یاد «امین اسماعیلنژاد» افتادید؟
اصغر قلندری

والیبال ایران به بلوغی رسیده است که نیاز به مديران الیق و
کاربلد دارد تا حضور مقتدرانه خود را در عرصههای بینالمللی
استمرار بخشد .ملیپوشان جوان والیبال کشورمان در
رقابتهای لیگ ملتهای جهان با ارائه بازیهای فراتر
از انتظار ،نشان دادند که به بلوغ رسیدهاند و قادرند در
میدانهای بینالمللی شایستگیهای خود و رشد والیبال
ایران را به منصه ظهور بگذراند.
سرمایهگذاری روی جوانان پرانگیزه این مرز و بوم که از
فیزیکبدنی خوبی برخوردارند بطور حتم مسیر پیشرفت و
موفقیت را برای والیبال ایران هموار میکند تا عناوین خوبی
را برایمان به ارمغان آورند ،بشرطی که مديران و مسئوالن
ورزش استانهای شاخص در والیبال مورد حمایت قرار گیرند
و روُسای ُ
هیاتهای والیبال شهرهای والیبالخیز نیز به
والیبالیستهای جوان خود بهاء الزم بدهند که بدونتردید
باعث ایجاد انگیزه و تحریک مثبت در روند رو به رشد والیبال
در آن شهرها و در غایت پشتوانههای قرص و محکم برای
تیمملی خواهند بود ،نمونه بارز آن را در تیمملی کشورمان و
در چهارمين دوره رقابتهای لیگ ملتهای جهان به وضوح
مشاهده کردیم که از استانهای مازندران ،آذربایجان شرقی و
غربی و گیالن بویژه ارومیه و آمل که شاکله اصلی تیمملی
را تشکیل دادند و در میدان بزرگ لیگ ملتها در مقابل
بزرگان والیبال جهان قد مردانه بر افراشتند و باتمام قدرت
جنگیدند و به نتایج خوبی دست یافتند تا نشان دهند که
در شهرستانهای کوچکی همچون ملکان از توابع آذربایجان
شرقی هم جوانان مستعد فراوانی داریم که نیاز به توجه
بیشتر مسئولین دارند.
بدوناغراق استانهای مازندران ،آذربایجان غربی و شرقی،
گلستان ،کرمانشاه ،خراسان رضوی ،گیالن ،اصفهان ،همدان،
قزوین ،لرستان ،خوزستان ،اردبیل ،سمنان ،تهران و توابع
تهران و ...از دیرباز جوانان خوشتکنیک و مستعد زیادی را به
تیمهای ملی معرفی کردند که متأسفانه در سالهای اخیر به
جز دو ،سه استان در سایر استانها بویژه کرمانشاه ،آذربایجان
شرقی که چهرههای درخشانی در تی م ملی والیبال کشورمان
داشتند ،در حال حاضر فاقد حتی یک تیم دسته یک هستند
و از وجود مربیان کاربلد و بینالمللی خود استفاده نمیکنند،
صحبت از مربیان شد ،مصاحبه اخیر جناب محمدرضا
داورزنی در رسانه ملی را بخاطر آوردم که در رابطه با پرداخت
دستمزد  ۱۵۰هزارتومنی سرمربی تیمملی واکنش نشان
داده است! رئیس فدراسیون والیبال ایران در این رابطه
اظهار داشته است؛ از زمان مرحوم یزدانیخرم و در طول
 ۳۰سال گذشته ،میتوان گفت به نوعی حقالزحمه بابت
ایابوذهاب به مربیان پرداخت میشده که مبلغ ناچیزی
بوده ولی اکنون چند برابر شده است! البته خود ایشان اذعان
داشتند مبلغ دریافتی مربیان خارجی یا مربیان لیگبرتر
قابلقیاس با دریافتی مربیان ایرانی تیمهای ملی نیست!
که در حال حاضر بیش از  ۸۰نفر پرسنل با عنوان سرمربی،
کمک مربی ،آنالیزور ،پزشک و فیزیوتراپ در تیمهای ملی
مشغول بکار هستند که بطور مثال پزشک و فیزیوتراپ در
مطب شخصیشان میتوانند درآمد بیشتری را کسب کنند

اما بخاطر عالقه و کمک به تیمهای ملی حاضر شدهاند با
فدراسیون همکاری داشته باشند! گرچه ایشان در مورد ارقامی
که مربیان خارجی دریافت میکنند که قابل اندازهگیری با
مربیان ایرانی نیست سخنی نگفت :اما خاطر نشان کرد:
برخی افراد بهعنوان مربی داریم که حاضر هستند به افتخار
تیمملی و مردم کار کنند که نباید این فرهنگ را به فرهنگ
ریالی و پولی تبدیل کنیم ،اما اینکه به امرار معاش ،آینده
و رشد مربی توجه کنیم تا دغدغه معاش و مسکن نداشته
باشد وظیفه ما است که خوشبختانه اکثریت مربیان خوب ما
از این بابت ُتامین هستند و مشکلی ندارند ،اینکه ً
الزاما باید
با مربی ایرانی قرارداد ببندیم تا بتواند در تیمملی کار کند،
باید بگویم همه ما سرباز این کشور هستیم و هرکاری از
دستمان بربیاید باید برای تیمملی انجام دهیم ،اینکه نگاه ما
چرا در سن
 ۲۵سالگی به یاد امین
اسماعیلنژاد افتادید؟ چرا این
بازیکن که در اوج شکوفایی بود را به
تیمهای ملی نوجوانان و جوانان دعوت
نکردید؟ زیرا در یک شهر کوچک و گمنام
ملکان پرورش یافته و به لیگ برتر پا نهاده
بود .اما مربیان (دلسوز!) تیم های ملی
به مهارت و توانايیهای این بازیکن
آذری در سن  ۲۵سالگی پی بردند و
شایستگیهای این جوان رعنا
سالها نادیده انگاشته
شد!؟

به قرارداد مالی باشد و بخواهیم برای پول کار کنیم ،ارزش
کار از دست میرود! البته فع ًال با مابقی سخنان آقای داورزنی
کاری نداریم که ممکن است کالم را به بیراهه بکشد.
اما در یک جمله باید یادآور شویم که به قول قدیمیها؛
در دیزی بازه ،حیای گربه کجاست؟ آقای داورزنی! با امثال
ایگور کوالکوویچ و والدیمیر آلکنو هم اینگونه برخورد
کردهاید؟راست و حسینی بفرمائید با مربیان خارجی تا چه
مبلغی قرارداد بستهاید و به گفته خودتان که سرباز وطن
محسوب میشوید هزینه سفرهای خارجیتان چقدر بوده و
ماهیانه چه مبلغی دریافت میکنید؟ در اینکه بسیاری از ما،
بویژه مربیان نسبت به کارخود عشق میورزیم و در خیلی
موارد به منافع شخصی نمیاندیشیم شکی نیست ،اما اینکه

افرادی پیدا میشوند که شغل پر درآمدشان را رها کنند و فی
سبیل اهلل به عشق تیمملی با فدراسیون همکاری کنند قابل
قبول نیست و ً
حتما پای پارهای منافع در میان است .در
ورزش ما افرادی داریم که در اندیشه موقعیتها برای رسیدن
به خواستههایشان هستند و از آن موقعیتها سکویی برای
باال رفتن ساختهاند و افرادی هم یافت میشوند که عاشقانه
سر در خدمت دارند و بدون هیچ ادعائی کار میکنند و حتی
موقعیت بهتر را هم قربانی عشق و عالقه خود به ورزش
میکنند ،لطفأ صادقانه بفرمائید شما پیرو کدامین هستید؟
منافع مالی و برخوردار از سفرهای خارجی یا خدمت عاشقانه
به ورزش؟
جناب داورزنی! در این مقال حرف و سخن نگارنده برسر
منافع مالی شما نیست ،بلکه بیشتر کالم در حول و حوش
نیروهای انسانی است در سنین نوجوانی و جوانی به آنها
توجه نشده و از دید جنابعالی هم مخفی ماندهاند! نمونه
بارز آن ،امین اسماعیلنژاد (مروارید درون صدف) است
که بدون گذراندن اردوهای تیمملی نوجوانان و جوانان به
یکباره در تیمملی بزرگساالن قرار میگیرد و با به نمایش
گذاشتن شایستگیهای فردی در پست قطر و پشت خط
زن جهانیان را به تحسین وا میدارد! چرا در سن ۲۵
سالگی به یاد امین اسماعیلنژاد افتادید؟ چرا این بازیکن
که در اوج شکوفایی بود را به تیمهای ملی نوجوانان و
جوانان دعوت نکردید؟ زیرا در یک شهر کوچک و گمنام
ملکان پرورش یافته و به لیگ برتر پا نهاده بود .اما مربیان
(دلسوز!) تیم های ملی به مهارت و توانايیهای این
بازیکن آذری در سن  ۲۵سالگی پی بردند و شایستگیهای
این جوان رعنا سالها نادیده انگاشته شد!؟ آقای داورزنی!
امین اسماعیل نژاد یکشبه ساخته نشده ،ساختن چنین
قهرمانی هم به این راحتی میسر نگردیده ،سالها مرارت
کشیده و با مربی بومی خود کار کرده تا شده امین
اسماعیلنژا ِد فعلی ،ما در اقصینقاط کشور ،دارای جوانان
با استعداد زیادی هستیم که در حقشان بیانصافی وکم
لطفی شده و به دالیل نامعلومی از رسیدن به تیمهای ملی
باز مانده اند! که مجتبی کفاش محمود آبادی با  ۲متر و
 ۱۷سانتی متر قد متولد خمینی شهر اصفهان از آنجمله
است! امید که امور ورزش باالخص کمیت ه استعدادیابی
فدراسیون والیبال به دست عاشقان و اهل فن افتد ،نه
موقعیتطلبان.
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فوتبال اروپا

قاتل «رئال» در بازیهای دوستانه؛
«بارسا»ِ ،

به الکالسیکوی  ۷:۳۰دقیقهای
خوش آمدید

ساعت  ۷:۳۰دقیقه امروز (یکشنبه) به وقت تهران ،در
ایالت نوادا و در ورزشگاه  ۶۵هزار نفری آلگیانت ،قرار
است شاهد الکالسیکویی متفاوت باشیم .بارسلونا و
رئال قرار است برای سی و چهارمین بار ،در دیداری
دوستانه به مصاف یکدیگر بروند .مسابقهای که لفظ
تدارکاتی هم نمیتواند تمام جذابیتش را از بین ببرد و
بدون تردید پیروزی در آن میتواند سوژهی خوبی برای
کری خواندن بین طرفداران  ۲تیم باشد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایرنا؛ در  ۳۳پیکار
قبلی کفه ترازو به طرز خیرهکنندهای به سمت تیم
کاتاالنی سنگینی میکند .آنها در جدالهای دوستانه
توانستهاند گوی سبقت را از رقیب سنتی خود بربایند
و با  ۱۹برد و متحمل شدن فقط چهار شکست نشان
دهند راه بردن در این بازیها را به خوبی بلد هستند.
 ۱۰دیدار هم بدون اینکه فاتحی داشته باشد به اتمام
رسیده است.
پیش از اینکه مسابقات باشگاهی در اسپانیا سروشکل
منظم و حرفهای به خود بگیرد ،این دیدارهای دوستانه
زیادتر بود و تا حد زیادی جدی گرفته میشد اما کمکم
شاهد کمرنگ شدن این مسابقات بودیم .بعد از بازی
رفت و برگشت سال  ،۱۹۹۱این  ۲تیم تا سال ۲۰۱۷
هیچوقت به مصاف یکدیگر در دیداری تدارکاتی نرفتند.
حاال اما پس از پنج سال امروز مجددا به میزبانی ایاالت
متحده آمریکا رئال و بارسا مقابل یکدیگر صفآرایی
میکنند.
اولین مسابقه دوستانه این  ۲تیم در سال  ۱۹۰۶برگزار
شد و آخرین بازی در سال  ۲۰۱۷به انجام رسید .برنده هر
 ۲دیدار بلوگرانا بود ۸۳ .گل زده برای آبیاناریها و ۴۳
گل برای تیم پایتختنشین تا به اینجا ثبت شده است.
فقط  ۲مسابقه از  ۳۳دیدار قبلی گلی در بر نداشته
است .این سومین تقابل  ۲تیم در ماه جوالی است۲ .
بازی قبلی برای بارسا بدون باخت بوده است .آنها یک
مساوی و یک پیروزی را به ارمغان آوردهاند.
در آخرین بازی این  ۲تیم که در جوالی  ۲۰۱۷به
میزبانی آمریکای برگزار شد بارسلونا با حساب سه بر
 ۲به برتری دست یافت .لیونل مسی ،ایوان راکیتیچ و
جرارد پیکه برای کاتاالنها گلزنی کردند و در سوی دیگر
مارکو آسنسیو و متئو کواچیچ گلزنان کهکشانیها بودند.
پیروزی هفت بر صفر بارسلونا در سال  ۱۹۱۳بهترین برد
این تیم در دیدارهای دوستانه بوده و در سوی دیگر رئال
مادرید با تجربه برد پنج بر یک توانسته بهترین پیروزی
را مقابل رقیب سنتیاش جشن بگیرد.
رئال در  ۲۰مسابقه اول دوستانهاش با بارسا طعم برد را
نچشید .آنها همین حاال هم آخرین پیروزی خود را در
سال  ۱۹۹۱به دست آوردهاند و  ۳۱سال است که موفق به
شکست بارسا در بازی دوستانه نشدهاند .البته که نباید
فراموش کنیم در این مدت فقط  ۲بازی انجام شده که
یک باخت و یک تساوی سهم تیم مادریدی بوده است.
حال باید دید در سی و چهارمین جدال چه نتیجهای به
دست میآید .بارسلونا تغییرات بیشتری را داشته است.
روبرت لواندوفسکی در این مسابقه میتواند برای تیمش
به میدان برود اما کریم بنزما سرشناسترین غایب تیم
کارلو آنچلوتی به حساب میآید.

درحاشیه

تومان ناقابل؛
 ۹۲میلیون
ِ

حقوق نجومی
مدیرعامل سپاهان
لــو رفت!

نامه ای در فضای مجازی در حال دست به دست
شدن است که حاشیه های زیادی را برای «محمدرضا
ساکت» -مدیرعامل باشگاه سپاهان -در پی داشته
است .البته این نامه ابتدا در برخی خبرگزاری ها
منتشر شد ولی خیلی زود به فضای مجازی راه پیدا
کرد و سوژه کاربران شده است .طبق نامه ای که
«حسین میرزایی» -نماینده مجلس و رییس هیات
تحقیق و تفحص شرکت فوالد مبارکه -خطاب به وزیر
صمت و با رونوشت به وزیر کار منتشر کرده ،مدیرعامل

سپاهان  92میلیون تومان در ماه حقوق می گیرد.
نکته ای که وجود دارد این است که این نامه مربوط
به سال گذشته است .این نامه در تاریخ  29مهر 1400
ارسال شده و حسین میرزایی با نام بردن از چند نفر
اعالم کرده آن ها در فوالد مبارکه حقوق نجومی می
گیرند .مختار بخشیان با  109میلیون در ماه ،عباس
اکبر محمدی با  101میلیون در ماه و محمدرضا ساکت
با  92میلیون در ماه افرادی هستند که نام شان در
این نامه آمده است .به عبارتی محمدرضا ساکت در

سال بیش از  1میلیارد و  104میلیون درآمد دارد .نکته
قابل توجه اینکه این عدد مربوط به سال گذشته است
و قطعا برای امسال با افزایش هم همراه بوده است.
رییس هیات تحقیق و تفحص شرکت فوالد در نامه
اش به بازنشسته بودن محمدرضا ساکت هم اشاره
کرده است .البته طی روزهای گذشته سپاهان در نقل
و انتقاالت ارقام نجومی پرداخت کرده است و بعداز
چندین خرید چنده میلیاردی ،حاال نوبت به افشای
حقوق مدیرعامل چند میلیاردی سپاهان رسیده است.
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