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با حکم «وزیر ورزش و جوانان»؛

شهرستا نها پرچمدار و
سکاندار توسعه ورزش

مدیرکل ورزش و جوانان

استان خراسان رضوی منصوب شد
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بیسر برای عزای حسین
از خانطومان آمدهاند

یک سطل ماست
تومان ناقابل!
 ۳۰۰هزار
ِ

مقدس هشتساله از مظلومترین شهدای تاریخ
شهدای انقالب و دفاع ِ
ایران بودند و هستند ،اما شهدای حرم آلاهلل که در شام و عراق به
جنگ شقیترین فرزندان شیطان رفتند ،از شهدای دفاعمقدس
هم مظلومترند .مردانی از جنس غیرت و غرور ناب علوی که رفتند
تا چشم زخمی نه بر حرم ناموس فرزندان فاطمهالزهرا(س) بیفتد
و نه نیشدری بر تن شیعیان حیدر کرار(ع) .آنهم در زمانی که
خصم ،هم در میدان جنگ تنبهتن آتش میریخت و هم به کمکِ

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

رضا تواضعی

یا
دداشت

در نشست رئیس کل دادگستری استان البرز
با فعاالن اجتماعی و فرهنگی چه گذشت؟

مرداین از جنس غیرت و غرور انب علوی؛

قلمها و رسانههای مسمومش ،آتش به اذهان و افکار عوام میزد
و جای جالد و قربانی را با شعبدههای شیطانی عوض میکرد.
حال در چنین هنگامهای که مدافعین حرم مظلومان ،خود مظلومترین
مردان تاریخ مجاهدت در راه دفاع از مظلومین بودند ،خطهای در شام
کربالیی شد برای به نمایش کشیدن اوج این مظلومیت .خانطومان
همانجایی بود که عیار اینمردان مردان نیکسرشت در اوج و غایت و
نهایتش به بوته آزمایش گذاشته شد .امتحانی الهی از جنس آنچه برای
یاران حسین(ع) در کربال هم خداوند مهیا کرده بود و جز با دادن سر
نمیشد از آن سربلند بیرون آمد و چه زیبا مردانی اینبار از «ملت حسین»
اینآزمون را با بهترین درجات از سر گذراندند و چون سیاوش از آتش
کید و کینه اشقیاء گذر کردند و سر به استان حضرت عشق تقدیم کردند.
و حاال پنجتن از آن تنهای بیسر از خانطومان ،همانجایی که قصه
کربال در جغرافیایی دیگر تکرار شد ،خود را رساندهاند .تا در محرم ،همان
زمانی که مرشد و مقتدا و موالی مدافعین حرم سر از خاک کربال به
افالک سپرد ،به عزا و سوگ سرور و ساالرشان بنشینند و نشان دهند
حتی تن بیسرشان هم برای عذای حسین بیتابی میکرده است .آری!
این است رسم عاشقی در مکتب حسین و مرام مدافعین حرم حسین که
حتی تن بیسرشان هم دست از ارباب دلها نمیکشد.

«دنیایهوادار»گزارشمیدهد؛

سر بلند در آزمون شر ا فت

قیمت 3000 :تومان

«عدالت» در «قضاوت» شد؛

روزنامه

برای داوری که مظهر
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گزارش

دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویـــژه ســـرداران ســـرافراز
«عبـــداهلل اســـکندری» و «رحیـــم کابلـــی» و «مصطفـــی تاشموســـی»،
«محمدامیـــن کریمیـــان» و «عباس آســـمیه» که پیکر مطهرشـــان پس از ســـالها
روزگذشـــته شناســـایی گردیـــد و به میهن اســـامی بازگشـــت ،گرامی مـــیدارد.

خودروهای برقی به محیط زیست
مطالعات نشان داده است آنگونه که تصور میشود،
خودروهای برقی برای محیط زیست مفید نیستند.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ بسیاری از مردم فکر
میکنند که خودروهای برقی کیفیت باالتری نسبت
به خودروهای گازسوز دارند و آالیندگی آنها صفر
است که باعث میشود آنها برای محیط زیست
بسیار بهتر باشند .اما دو مطالعه نشان داده است
که خودروهای الکتریکی مشکالت کیفی بیشتری
نسبت به خودروهای گازسوز دارند و برای محیط
زیست بهتر نیستند .شرکت  JD Powerمطالعه
ساالنه کیفیت اولیه ایاالت متحده در  ۳۶سال
گذشته را تهیه کرده است که کیفیت خودروهای
جدید را بر اساس نظر مالکان اندازه گیری کرده
است.
آخرین مطالعه که تسال را برای اولین بار در
محاسبات صنعتی خود گنجانده ،نشان داد که
خودروهای باطری ( )EVsو خودروهای هیبریدی
پالگین دارای مشکالت کیفی بیشتری نسبت
به خودروهای گازسوز هستند .محققان به طور
خاص تأکید کرده اند که اگرچه این خودروها
توسط تنظیمکنندهها به عنوان «خودروهای
بدون آالیندگی» تلقی میشوند ،اما خودروهای
الکتریکی خودروهایی با آالیندگی صفر نیستند.
شارژ خودروی برقی تقاضا برای برق را افزایش
میدهد و منابع تجدیدپذیر تنها  ۲۰درصد برق مورد
نیاز کشور را تامین میکنند .با وجود میلیاردها
دالر یارانه انرژی سبز ۸۰ ،درصد باقیمانده انرژی
مورد نیاز ،از سوختهای فسیلی مانند زغال سنگ
و گاز طبیعی تولید میشوند .بر اساس گزارش
 ،American Economic Reviewمقایسه یک
خودروی بنزینی و یک خودروی برقی در واقع
مقایسه سوختن بنزین یا مخلوطی از زغال سنگ
و گاز طبیعی برای به حرکت درآوردن خودرو است.
مطالعه  NBERهمه دالیلی را که چرا وسایل نقلیه
الکتریکی برای محیط زیست بدتر از خودروهای
گازسوز هستند را پوشش نمیدهد .به عنوان مثال،
امروزه بیشتر خودروهای الکتریکی از باتر یهای
لیتیوم یونی تغذیه میکنند .به دلیل یارانههای
بزرگ دولتی ،چین بر تولید جهانی باتر یهای
لیتیوم یونی و مواد اولیه آنها ،به ویژه گرافیت،
تسلط دارد .مشخص است که تولید گرافیت در
چین به آلودگی قابل توجهی در این کشور منجر
شده است .گزارش بلومبرگ نشان میدهد که
آلودگی میتواند «از گرد و غبار گرافیت موجود در
هوا باشد ،که باعث آسیب میشود ،چه استنشاق
شود و چه در زیر باران به زمین بیفتد .آلودگی
بیشتر ناشی از اسید هیدروکلریک مورد استفاده
برای پردازش گرافیت استخراج شده به شکل قابل
استفاده است .استان شاندونگ چین که مسئول
 ۱۰درصد عرضه جهانی گرافیت است ،مجبور به
تعلیق بخشی از ظرفیت تولید خود شده است .اما
تقاضای فزاینده در غرب برای این خودروها به این
معنی است که این گونه درخواستها فقط موقتی
خواهد بود .یک خودروی الکتریکی معمولی به
 ۱۱۰پوند گرافیت و یک خودروی هیبریدی حدود
 ۲۲پوند نیاز دارد.
منبعnok6a.net :

رسمقاهل

اندر حکایتکاهش یا افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران؛

«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛
آسیب میزنند؟

خبر

سارا نصرتی

يكی از مهمترين متغيرهای كالن اقتصادی در
سياستگذاری ،نرخ بهره است .بر اساس ادبيات اقتصادی،
رابطه تنگاتنگ بين نرخ تورم و نرخ بهره وجود دارد .یکی
از اصلیترین وظایف بانک مرکزی در هر کشوری اعمال
سیاست پولی متناسب با شرایط کشورها و از بین بردن رکود
و تورم است .زیرا مهمترین ابزار برای کاهش یا افزایش خلق
پول در جامعه ،سیاستگذاری پولی و هدفگذاریهای
نرخ بهره است .بانک مرکزی ایران در باب رابطه بین نرخ
بهره و تورم باوری دارد که به کل با آن چیزی که ادبیات
علم اقتصاد پیشنهاد میکند ،متفاوت است .از توجیهاتی
که برای وجود نرخ بهره در نظام بانکی ذکر میشود ،وجود
تورم در اقتصاد است؛ اینگونه استدالل میشود که چون
تورم در اقتصاد وجود دارد و ارزش پول در طی زمان رو به
کاهش است ،با نرخ بهره این کاهش ارزش جبران میشود و
همان سطح قدرت خرید برای افراد فراهم میگردد .هر چند
باید گفت که استدالل فوق در اقتصاد متعارف زیاد مطرح
میشود اما واقعیت مسئله دقیقا برعکس است .یعنی این
تورم نیست که عامل توجیه نرخ بهره بانکی است ،بلکه
این نرخ بهرهبانکی است که تعیینکننده تورم است .طی
سالهای اخیر نیز یکی از سیاستهای مطرح ،کاهش نرخ
سود بانکی با هدف کاهش تورم ،افزایش سرمایهگذاری و
در نتیجه کاهش بیکاری در کشور بوده است.
این در حالی است که افزایش نرخ بهره در همه دنیا
توانسته اثر کاهنده خود را بر تورم بگذارد .بیتردید تغییر
مداوم متغیرهای پولی و مالی ،کشور را با مشکالتی مواجه
میکند .در این میان وظیفه فعاالن بازار ،ایجاد جو مثبت
در بازار سرمایه است زیرا بازار مشکالت جدی دارد و مشکل
اصلی در بازار سرمایه در بحث مربوط به سطح مدیریت
اقتصادی ،قیمتگذاری ،تثبیت سیاستهای تعزیراتی
است و دولتمردان به تعهدات خود پایبند نیستند .همه
بازارها در کشور با افزایش قیمت زیادی مواجه شدند.
این مسئله به دلیل افزایش نیافتن نرخ بهره در بازار بین
بانکی بوده است .کاهش یافتن نرخ بهره که این روزها
برخی آن را فریاد می زنند سبب افزایش تقاضا در اقتصاد
و در نتیجه باال رفتن تورم خواهد شد .بانک مرکزی ایران
از ابتدای سال متناسب با شرایط تورمی کشور ،سیاست
افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی را در پیش گرفته
بود .اما به دالیل مختلف از سوی دولت تحت فشار قرار
گرفت تا این سیاست ضد تورمی را اجرایی نکند تا دولت
با استفاده از این راهکار بتواند از بازار سرمایه حمایت کند.
ریزش شاخص کل بورس و البته افزایش تورم در کشور
نتیجه اجرایی نشدن این سیاست بانک مرکزی بوده است.
در حال حاضر نیز گروههای ذینفع بانک مرکزی را برای
کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار دادهاند .درک این موضوع
که چرا کاهش نرخ بهره تاثیر کاهنده روی نرخ تورم ندارد،
خیلی مشکل نیست .استدالل کسانی که از سیاست
کاهش دستوری نرخ بهره جهت کاهش نرخ تورم دفاع
میکنند ،این است که چون کاهش نرخ بهره باعث افزایش
تولید میشود پس اثر ضد تورمی دارد .این استدالل هم در

ِ
عملیات نجــات!؟

مقدمات و هم در نتیجه کالن دچار خطا است .براساس
وضعیت عرضه و تقاضای منابع مالی از بانکهای ایران
کاهش نرخ بهره به مقادیر قبلی نه تنها تاثیر مثبت روی
افزایش تولید ندارد ،بلکه حتی باعث کاهش آن میشود.
کاهش نرخ بهره به مقادیر پایینتر صرفا باعث میشود تا
شرکتهای ضعیفتر هم به صف متقاضیان وام بپیوندند.
در اقتصاد تورم پدیدهای است که از رشد پیوسته و سال
به سال قیمتها حکایت میکند حال آن که کاهش نرخ
بهره(در خوشبینانهترین حالت) باعث یک افت در قیمت
اگر نرخ بهره
در بازار بین بانکی
افزایش یابد ،سبب افزایش
همه نرخهای سود در اقتصاد
خواهد شد ، .نرخ سود پرداختی به
سپردههای افراد در بانکها نیز
افزایش خواهد یافت و مردم
بیشتر در بانکها پسانداز
خواهند کرد.

تمام شده یکسال شده و اثر آن در همان سال متوقف
میشود .همچنین کاهش نرخ بهره باعث تشویق مصرف
مردم در دوره جاری و لذا افزایش تقاضا و فشار روی بخش
عرضه میشود .اگر اقتصاد زیر ظرفیت خود فعال باشد ،این
امر باعث افزایش تولید میشود و اگر با محدودیت عرضه
رو به رو باشیم ،فشار تقاضا صرفا باعث افزایش سطح
قیمتها (نرخ تورم) میشود .به هر حال با شرایطی مواجه

هستیم که پول داغ با سرعت باالیی در حال شکلگیری
است ،در این وضعیت مردم ترجیح میدهند پول را با
دارایی دیگری تعویض کنند ،این اتفاق برای اقتصاد کشور
خوشایند نیست و باید روند آن را کند کرد .در پایان ذکر
این نکته ضروری است که اگر نرخ بهره در بازار بین بانکی
افزایش یابد ،سبب افزایش همه نرخهای سود در اقتصاد
خواهد شد .یکی از اصلیترین نرخهایی که مورد بازبینی
قرار خواهد گرفت ،نرخ سود پرداختی به سپردههای افراد در
بانکها است که آن نیز افزایش خواهد یافت و مردم بیشتر
در بانکها پسانداز خواهند کرد .این مساله سبب کاهش
تقاضا در اقتصاد خواهد شد .البته در حال حاضر به صورت
دستوری مقابل این افزایش گرفته شده است .اما برخی
موسسات و بانک ها به صورت پنهانی و به دور از چشم
بانک مرکزی و نهادهای نظارتی این نرخ را افزایش میدهند
تا بتوانند سپرده بیشتری را جذب کنند .در حال حاضر نرخ
بهره بین بانکی نسبت به ابتدای سال افزایش یافته و هم
اکنون حدود  20درصد است .اما بانک مرکزی بر خالف
قاعده به سرکوب نرخ بهره و نرخ سود روی آورده است.
این مساله به زعم سیاست گذاران برای حمایت از تولید
و حمایت از بورس صورت میگیرد .اما در نهایت به ضرر
مردم خواهد بود .با توجه به توضیحات فوق میتوان به
این نتیجه رسید که اگر سیاستگذار از تنظیم نرخ بهره برای
تحقق اهداف تورمی خود محروم بماند ،در واقع همچون
راننده ماشینی است که از هرگونه ابزاری برای کنترل
اتومبیل خود محروم است .در چنین حالتی سیاستگذاران
به جای برخورد با علت ،راه کنترل معلول را برمیگزینند و
تالش میکنند که با کنترل دستوری قیمتها ،آبی بر آتش
تورم بریزند .آبی که با تحدید عرضه از سوی تولیدکنندگان،
در واقع نقش پاشیدن بنزین را روی شعلههای تورم
ایفا میکند.

نقل قول
توسط «معاون آزمون سازی سازمان سنجش آموزش کشور»؛

زمان اعــام نتایج اولیه کنکور مشــخص شــد

دکتر «حسن مروتی» -معاون آزمون سازی سازمان
سنجش آموزش کشور -از اعالم نتایج اولیه کنکور
 ۱۴۰۱دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در هفته
آینده خبر داد و گفت :تمامی تالش ما این است
که نتایج اولیه آزمون را هر چه زودتر بر روی سایت
سازمان سنجش قرار دهیم .داوطلبان مجاز به
انتخاب رشته در کنکور  ۱۴۰۱به فاصله دو روز پس
از اعالم نتایج اولیه می توانند انتخاب رشته خود
را شروع کنند.
معاون آزمون سازی سازمان سنجش آموزش کشور
تاکید کرد :پس از اعالم نتایج اولیه آزمون سراسری
سال  ۱۴۰۱بازه زمانی مشخص یعنی حدود  ۱۰روز
برای انتخاب رشته داوطلبان در رشته هایی که

پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی صورت میگیرد ،را
در نظر خواهیم گرفت و عالقه مندان میتوانند در
این رشتههای بدون آزمون ثبت نام کنند .برنامه ما
این است که ثبت نام داوطلبان در رشته های بدون
آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی همزمان با
انتخاب رشتههای با آزمون صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه ظرفیت پذیرش در رشتههای
بدون آزمون دانشگاهها حدودا  ۸۵درصد است ،اظهار
کرد :نتایج پذیرش در رشته های بدون آزمون دانشگاه
ها همزمان با نتایج کنکور در اواخر شهریور ماه از طریق
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد .نتایج
همه آزمون های ملی دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی از نیمه دوم شهریور ماه اعالم خواهد شد.شایان

ذکر است؛ بنا به گزارش «ایسنا» ،تعداد یک میلیون و
 ۴۸۹هزار و  ۲۲۰داوطلب گروههای مختلف آزمایشی
طی چهار روز چهارشنبه  ،۸پنج شنبه  ،۹جمعه  ۱۰و
شنبه  ۱۱تیرماه در  ۱۷حوزه آزمونی  ۱۵کشور خارجی
رقابت کردند .بطور کلی تعداد داوطلبان زن در کنکور
امسال  ۹۱۵هزار و  ۴۱نفر و تعداد داوطلبان مرد ۵۷۴
هزار و  ۱۷۹نفر بودند که بر این اساس  ۶۱درصد
کنکوریهای امسال را زنان و  ۳۹درصد را نیز مردان
تشکیل دادند.

اجتماعی

کدام استانها بیشرتین خسارت را از سیلهای اخیر داشتهاند؟
مرکز اطالع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور اعالم کرد :برابر آخرین آمارها در پی وقوع سیالب در کشور دستکم ۶۹
نفر جان خود را از دست داده ۴۵ ،نفر مفقود شده و  ۴۱نفر مصدوم شدند که این افراد به مراکز درمانی انتقال یافتند .سیل در
استان تهران بیشترین تعداد جانباخته ،مفقودی و مصدوم را به خود اختصاص دادهاست .پس از استان تهران ،خراسان
رضوی ،بیشترین فوتی را به خود اختصاص داده است .در این استان هفت تن جان خود را درپی سیل از دست دادند.

گزارش

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

بازار هستند ،زمانی که بازاریاب تولیدکنندگان به
مغازهداران و فروشگاهها رجوع میکند و میبینید
که تقاضا برای این تعداد قلم کاال لبنی کم است .آیا
به تولیدکننده میتوان دستور داد که باید تولید این
کاالها دو برابر شود؟»
ً
ظاهرا برخی از محصوالت لبنی مانند ماست نسبت
اما
به سال گذشته افزایش قیمت  ۱۰۰درصدی پیدا کردهاند.
طوری که بررسی قیمتها در بازار حاکی از آن است که
هر دبه ماست همزده سبو هراز نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۳۷هزار و  ۳۰۰تومان گران و هر دبه ماست
سوئیسی دومینو نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۳۷هزار تومان گران شده است .ماست دو کیلویی صباح
با چربی  ۳٫۲درصد نیز با نرخ  ۳۲۵هزار تومان عرضه
میشود .یعنی هر کیلو از این ماست  ۱۶۲هزار و ۵۰۰
تومان قیمت دارد!
قیمت عجیب لبنیات در بازار
اما بررسیها از قیمتهای عجیبی حکایت دارد .در حال
حاضر یک ماست  ۲۰۰۰گرمی صباح در یکی از سایتهای
فروش آنالین با قیمت  ۳۲۵هزار تومان در حال فروش
است .در این سایت ماست یونانی پرچرب دو کیلو و ۲۰۰
گرمی  ۹۰هزار تومان ،ماست سون  ۲۲۰۰گرمی  ۸۵هزار
تومان ،ماست الکتیویا  ۱۵۰۰گرمی  ۶۲هزار تومان در حال
فروش است .البته صنایع لبنی کشور موضوع گرانفروشی

را تکذیب میکنند و میگویند میان گرانفروشی و گران
شدن کاال تفاوت است« .محمدرضا بنیطبا» -سخنگوی
انجمن صنایع لبنی کشور -درباره چرایی گرانی قیمت
لبنیات به صداوسیما اعالم کرد« :تورم  ۵۰درصدی موجود
در کشور یعنی ماهانه حداقل به هزینههای تولیدکننده
چهار درصد اضافه شد .در صنعت لبنیات کشور نزدیک
به  ۲۶۰تا  ۳۰۰شرکت لبنیاتی با یکدیگر رقابت میکنند.
این شرکتها برای فروش بیشتر از حاشیه سود قیمت
لبنیات میزنند».
تولیدکنندگان همچنان خواستار افزایش قیمت
تولیدکنندگان محصوالت لبنی معتقدند که سود در نظر
گرفته برای محصوالت لبنی با قیمت مصوب ،انگیزه
شبکه توزیع و فروش را در سفارش کاال به واحدهای
تولیدی و عرضه آن به مشتریان را به شدت کاهش داد .در
همین راستا بود که انجمن صنایع لبنی ایران در نامهای
به وزیر جهاد کشاورزی خواستار افزایش قیمت لبنیات
شدند .قیمت لبنیات بعد از اصالح نظام یارانهای افزایش
 ۱۰۰درصدی را تجربه کرد .همین موضوع منجر به کاهش
حدود  ۲۰درصدی مصرف لبنیات در کشور شد .اسماعیل
خاتمی یک فعال صنفی به ایلنا گفت :پیشبینی میشود
 ۴۰درصد از شیر تولیدشده در سال جاری از کشور خارج
شود .کشورهای مانند روسیه ،قزاقستان ،گرجستان،
ارمنستان خواهان شیر خام ما هستند.

صنعت
ً
تلویحا رد کرد؛
انجمن صنایع روغن نباتی وعده «برادران» را

آقای معاون! روغن ارزان میشود؟
«ایسنا» نوشت :در حالی که معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت (صمت) خبر داده قیمت انواع روغن
خوراکی  ۱۰تا  ۲۵درصد کاهش مییابد ،انجمن
صنایع روغن نباتی اعالم کرده که کاهش قیمت
روغن نباتی موجب زیان کارخانهها میشود و اگر
روغن خام ارزان نشود امکان کاهش قیمت روغن
نباتی وجود ندارد.
هفت ه گذشته «مهدی برادران» -معاون وزیر صمت -در
بازدید از یکی از کارخانههای تولید روغن از کاهش
 ۱۰تا  ۲۵درصدی قیمت روغن خوراکی در سراسر
کشور خبر داد و اعالم کرد که این کاهش در مرحله
اولیه است و در مراحل بعدی باز هم کاهش قیمت
اعمال خواهد شد .وی همچنین اضافه کرد که این
کاهش قیمت به دنبال برنامه دولت برای کاهش
تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانههای روغن
اعمال میشود و هدف از این کار حمایت از مردم و
مصرف کنندگان خواهد بود .همچنین همه کارخانهها
ملزم به کاهش قیمت هستند و با هر واحدی که از
این دستورالعمل پیروی نکند ،برخورد خواهد شد.اما
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یک سطل ماست  ۳۰۰هزار تومانِ ناقابل!

افزایش  ۱۰۰درصدی قیمت لبنیات ،سرانه مصرف
محصوالت لبنی در کشور را حدود  ۲۰درصد کاهش
داد .طوری که گفته میشود ،به دلیل نبود تقاضای
داخلی ،بیش از  ۴۰درصد شیر خام به خارج از
کشور صادر شود .بررسیها نشان میدهد برخی
تولیدکنندگان و فروشندگان به قیمتهای مصوب
هم راضی نیستند و برای مثال هر کیلو ماست را تا
 ۱۶۲هزار تومان توزیع میکنند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تجارت نیوز؛
لبنیات بیشترین شکایتهای مردمی را نسبت به
گرانفروشی دارد .این را رئیس سازمان تعزیرات
حکومتی میگوید« .احمد اصانلو» درباره افزایش قیمت
لبنیات عنوان کرد که ،چهار کاالی لبنی از سوی ستاد
تنظیم بازار قیمتگذاری شد .بر همین اساس مابقی
کاالهای لبنیاتی باید با قیمت  ۳۱اردیبهشتماه سال
جاری عرضه میشد .اما برخی واحدهای تولیدی لبنیات،
تصور میکنند که قیمتگذاری مختص چهار کاالست و
کاالهای دیگر را بدون رعایت ضوابط قیمتگذاری عرضه
میکنند .آنطور که وی اعالم کرد ،این امر موجب کاهش
تولید کاالی لبنی تنظیم بازاری و در نهایت افزایش
قیمت لبنیات در سایر محصوالت شده است.
کنترل قیمت لبنیات با تولید دستوری
اواخر خرداد ماه ستاد تنظیم بازار به کارخانههای لبنی
مهلت یک هفتهای داد تا تولید چهار قلم محصول لبنی
را  ۵۰درصد افزایش دهند .شیر نایلونی  ۹۰۰گرمی ۱٫۵
درصد چربی ،شیر بطری یک لیتری  ۱٫۵درصد چربی،
ماست  ۲٫۵کیلویی  ۱٫۵درصد چربی و پنیر  ۴۰۰گرمی
ً
نسبتا چرب چهار قلم کاالیی بودند که تولید آنها باید
 ۵۰درصد افزایش پیدا میکرد .اما با گذشت چند هفته
همچنان کمبود این محصوالت در بازار مشهود است .اما
چرا تولیدکنندگان برای تولید این محصوالت روی خوش
نشان ندادند؟
چندی پیش سخنگوی لبنی کشور در این باره گفت:
«به دلیل کم بودن حاشیه سود این چهار قلم کاالی
لبنی ،مغازهدار و فروشگاهداران انگیزهای برای سفارش
این کاالهای لبنی ندارند .ما که نمیتوانیم به اجبار
به مغازهدار این چهار قلم محصول را بفروشیم.
به طور کلی تمام تولیدکنندگان تابع تقاضای

روزنامه

در واکنش به این موضوع انجمن صنایع روغن نباتی
در اطالعیهای اعالم کرد که کاهش قیمت روغن
نباتی با شرایط فعلی برای کارخانهها مقدور نیست
و منجر به زیان کارخانهها می شود .در اطالعیه این
انجمن آمده است که ،ضمن اعالم استقبال صنعت
روغن نباتی از هرگونه تعدیل منطقی قیمت که منجر
به بزرگ شدن سفره همه هموطنان شود ،به منظور
حفظ تعادل و جلوگیری از تنش در بازار روغن نباتی
الزم است کاالهای فروش رفته در فروشگاههای سراسر
کشور با قیمت های مصرفکننده مصوب قبلی تعیین
تکلیف انجام و نسبت به تعیی ن تکلیف قیمتهای
کاالهای ساخته شده موجود در انبارهای شرکت های
پخش ،عمده فروشیها و کارخانههای تولیدی ،تعیین
تکلیف موجودی روغن خام کارخانجات تولیدی با
قیمت های قبلی اعم از وارداتی و خریدهای داخلی،
منطقی سازی قیمتهای پایه ارزی روغن خام وارداتی
توسط وزارت جهاد کشاورزی ،تعیین تکلیف حقوق
ورودی انواع روغن خام و کاهش قیمت روغن خام
شرکت بازرگانی دولتی ایران به میزان نرخ دستوری

دولت اقدامات الزم اقدام شود .همچنین در بخش
دیگری از این اطالعیه آمده است که با توجه به
بروز تنش احتمالی در بازار روغن نباتی پیشنهاد
می شود کاهش قیمت بعد از تعیین تکلیف موارد
مورد اشاره ،از رسیدن محموله های جدید خریداری
شده (با قیمت های پایین) به کشور ،بعد از گذشت
دو ماه و کارشناسی قیمت توسط سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت یک
مرحله ای انجام شود.
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افزایش چراغخاموش نرخ سود در
برخی بانکها؛

نرخ سود سپرده ۲۰درصد شد؟
«تسنیم» نوشت :درحالی که طبق مصوبه شورای پول
و اعتبار نرخ سود سپردههای بانکی باید ۱۸درصد
باشد ،بهتازگی برخی بانکها از جمله تعدادی از
بانکهای دولتی اقدام به افزایش این نرخ و پرداخت
سود ۲۰درصدی به سپردههای بانکی کردهاند .این
بانکها به مشتریان خود اعالم کردهاند که نرخ سود
ً
موقتا به  20درصد افزایش یافته است؛ شعب
سپرده
یکی از بانکهای دولتی در پاسخ به مشتریان درباره
اینکه آیا این نرخ به میزان مشخصی از سپردهها
پرداخت میشود یا خیر ،میگوید :خیر ،به تمام مبالغ
سپردهگذار یشده نرخ سود  20درصد پرداخت میشود.
در شعب برخی دیگر از بانکها وضعیت متفاوت
است ،یکی از بانکها به مشتریان میگوید که نرخ
سود پرداختی به سپردههای باالی  100میلیون تومان
 20درصد است و زیر  100میلیون همان  18درصد
قبلی! مسئول این شعبه درباره اینکه «نرخ سود از
چهزمانی به  20درصد افزایش یافته است؟» میگوید:
«قب ًال هم در برخی از بازههای زمانی سپرده 20درصدی
داشتیم؛ بستگی به تصمیم بانک دارد ،ولی قب ًال هم
در چند نوبت سپردههای جدید با نرخ  20درصد افتتاح
میشدند».
این درحالی است که طبق مصوبات یکهزار و دویست
و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود
علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بین 10
تا  18درصد تعیین شده است و بانک مرکزی بارها در
قالب بخشنامههایی جداگانه از بانکها خواسته است
که نر خهای سود مصوب را رعایت کنند.

راه و مسکن
«بانک مرکزی»:

میانگین قیمت مسکن

 41/7میلیون تومان شد
تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران در
تیر ماه سال  1401به حدود  10.3هزار واحد مسکونی رسید
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب
 25.8درصد کاهش و  103درصد افزایش را نشان می دهد.
در تیرماه ،متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های
معامالت ملکی شهر تهران  417میلیون لایر بود که حاکی
از افزایش  5.8درصدی نسبت به ماه قبل می باشد.
گفتنی است میانگین قیمت خرید و فروش زیربنای
واحد مسکونی در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل
 38.8درصد افزایش یافته است.در میان مناطق  22گانه
شهرداری تهران ،بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع
زیر بنای مسکونی معامله شده معادل  837.5میلیون
لایر به منطقه یک و کمترین آن با  207.8میلیون لایر
به منطقه  18تعلق داشته است .ارقام مزبور نسبت به
ماه مشابه سال قبل به ترتیب  35و  54.6درصد افزایش
نشان میدهند .بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی
معامله شده در تیرماه سال جاری در شهر تهران به
تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5
سال ساخت با سهم  30.1درصد بیشترین سهم را به خود
اختصاص داده اند .همچنین در ماه مورد بررسی شاخص
کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری
نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 47.4
درصد و  52.3درصد رشد نشان میدهد .الزم به توضیح
است رشد ماهانه شاخص مزبور در تیرماه در شهر تهران
و کل مناطق شهری یکسان و معادل  4.5درصد می
باشد .گزارش «تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران
در تیرماه سال  »1401که برگرفته از آمارهای خام سامانه
ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است ،توسط
اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی
تهیه و منتشر شده است.
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تفاهم انمه سه جانبه همکاری توسعه فرهنگ کار آفریین درالربز منعقد شد
تفاهم نامه سه جانبه بین ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و آموزش فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و خدمات
کار آفرینی استان البرز به امضا رسید .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی البرز در این نشست گفت :این تفاهم نامه در راستای استفاده از
ظرفیت ها و امکانات موجود طرفین تفاهم نامه به منظور ایجاد هم افزایی ،همکاری ،جلوگیری از موازی کاری ،تعامل و ارایه خدمات مراکز
مشاوره و خدمات کارآفرینی عضو انجمن به مراکز تخصصی آموزش های کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار سازمان فنی و حرفه ای منعقد شد.

استانداری

«استاندار» خبر داد:

برنامهریزی برای ساخت

 ۲۰۰مدرسه جدید در البرز

«مجتبی عبداللهی» -نماینده عالی دولت در استان
البرز -در شورای آموزش و پرورش استان که روز
یکشنبه  ۹مرداد در سالن شهدای دولت استانداری
برگزار شد ،ضمن تسلیت ایام عزاداری شهادت امام
حسین (ع) و یاران وفادارش گفت :باید تمام امکانات
خود را بسیج کنیم و یک بار برای همیشه موضوع
ضعف در زیرساختهای آموزشی را جبران کنیم .ارتقا
سرانه های آموزشی در استان ،مهمترین رویکرد و
هدف ما در این حوزه است.
وی با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور به استان،
ادامه داد :بر این اساس ساخت  ۱۰۰مدرسه در دستور
کار قرار گرفت ولی طی هماهنگی های صورت گرفته
درصدد هستیم این تعداد به  ۲۰۰مدرسه برسد .باید
تمام امکانات خود را بسیج کنیم و یک بار برای
همیشه موضوع ضعف در زیرساختهای آموزشی
را جبران کنیم .آموزش و پرورش استان از ظرفیت
باالیی برخوردار است که برای شکوفایی آن باید
مجموعه آموزش و پرورش با جدیت وارد عمل شوند.
استاندار البرز گفت :تعامل و هم افزایی دولت و
خیرین می تواند در استان منشأ اثرات ارزشمند و
ملموسی در ارتقا سرانه های آموزشی باشد .ضرورت
دارد جانمایی مناسبی در خصوص ایجاد مدارس در
استان صورت گیرد .استان البرز تعداد قابل توجهی
مدرسه فرسوده و فاقد تجهیزات و امکانات الزم دارد
که باید توجه خیرین به این موضوع نیز جلب شود.
باید فضا و تجهیزات کافی برای مهارت آموزی به
دانش آموزان پیش بینی شود چراکه دانش آموزان و
دانشجویان ماهر و خالق می توانند در آینده به بازار
اشتغال مناسب راه یابند .مهارت ،خالقیت و دانش در
یک فرد منشأ کارآفرینی و درآمد زایی می شود و باید
مدارس و دانشگاهها به این سو حرکت کنند.

انرژی

«مدیر عامل شرکت گاز استان البرز»:
گازرسانی به سراسر البرز

سال آینده تکمیل میشود

«سیدرضا غفاریان» -مدیر عامل شرکت گاز استان
البرز -در گفتوگو با «ایسنا» با اشاره به وضعیت
گازرسانی به روستاهای استان البرز اظهار کرد :از
ابتدای شروع گازرسانی به البرز تا بهمن سال
گذشته ۱۷۰ ،روستا گازرسانی شده و برای  ۱۳۰روستا
هم برنامه ریزی و نقشه راه  ۱۸ماهه طراحی شده
است .پروژه گازرسانی به روستاهای جاده کرج به
چالوس از طریق طالقان انجام میشود که دشواری
های خود را دارد ،همه نسبت به شرایط جغرافیایی
این بخش از استان اشراف دارند و می دانند که
ارتفاعات البرز مرکزی از این قسمت گذشته و در
حدود چهار ماه از سال فعالیت عمرانی در این
محدوده غیر ممکن است.
غفاریان با بیان اینکه در برخی از نقاط این پروژه
مانند گردنه عسلک ارتفاع برف در زمستان به بیش
از دو متر میرسد و فعالیت ما را متوقف میکند،
اضافه کرد :به دلیل شرایط جغرافیایی عالوه بر انجام
زیرساخت برای گازرسانی گاهی ما باید مسیر سازی
هم انجام دهیم و حدود دو تا سه متر باید کوه
شکافی کنیم و حتی باید راه احداث کنیم که این
عوامل ،پروژه گازرسانی را با کندی مواجه میکند .با
تمام این شرایط شرکت گاز البرز پروژهها را با قدرت
پیش میبرد و با تمام دشواری ها کار متوقف نشده
و  ۱۶پیمانکار برای انجام این پروژه انتخاب شده و
بنا داریم تا سال  ۱۴۰۲استان را سبز کنیم .در حال
حاضر به  ۲۰۱روستا گازرسانی شده و در هفته دولت
 ۳۵روستا هم از این نعمت بهره مند می شوند و با
برنامه ریزی صورت گرفته ،تابستان سال آینده البرز
به جمع استانهای سبز میپیوندد.

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

البـــرز
گزارش

در نشست رئیس کل دادگستری استان
با فعاالن اجتماعی و نخبگان فرهنگی چه گذشت؟
در نشست رئیس کل دادگستری استان البرز با
فعاالن اجتماعی و نخبگان فرهنگی از کاهش
میزان طالق در سه ماهه نخست سال جاری خبر
داده شد.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ نشست هم اندیشی
رئیس کل دادگستری استان البرز با فعاالن
اجتماعی و نخبگان فرهنگی استان به همت
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری کل استان البرز برگزار شد .در این
نشست «حسین فاضلی هریکندی» -رییس
کل دادگستری استان البرز -فعاالن فرهنگی و
اجتماعی را از تاثیرگذاران بدنه جامعه دانست و بر
ضرورت استفاده از نقطه نظرات آنها برای سیاست
گذاری در عرصههای مختلف به ویژه حوزه قضایی
و حقوقی تاکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه «جرم» محصول
عوامل متعددی است ،تصریح کرد :همه نهادها و
ارکان حاکمیت در همه بخشها در زمینه پیشگیری
از وقوع جرم مسئولیت دارند و الزم است اقدامات
جدی در همه حوزهها انجام شود تا به موفقیت
دست یابیم.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
استان البرز با اشاره به افزایش هر ساله ورودی
پروندهها به محاکم در کشور ،گفت :در استان
البرز نیز در سال گذشته  334653فقره پرونده به
صورت یکتا ثبت شد که اگر این پرونده ها حداقل
دو طرف داشته باشند بالغ بر  669هزار نفر از مردم
استان یکی از طرفین پروندههای قضایی بودند.
کاهش ورودی پرونده در 1400
وی با بیان اینکه در سال 15 ، 1399درصد به
ورودی پروندهها اضافه شده گفت :با اقدامات
انجام شده در دادگستری کل استان البرز ،روند
این افزایش کند و افزایش ورودی در سال 1400
به  11درصد کاهش یافت که  4درصد کمتر از
سال ماقبل آن است .حسین فاضلی هریکندی با
تاکید بر اینکه مردم باید در عمل احساس کنند که
اتفاقات مثبتی در استان به وقوع پیوسته است
به شرح اقدامات تحولی انجام شده در مجموعه
قضایی استان پرداخت و دستاوردهای مربوط به
سه قرارگاه تشکیل شده یعنی«قرارگاه پیشگیری و
مقابله با جرایم خاص»« ،قرارگاه مقابله با سرقت»،
و«قرارگاه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و
باغها» ،را تبیین کرد.
اهم اقدامات قرارگاه پیشگیری و مقابله با
جرایم خاص
سپس رئیس کل دادگستری استان به تشریح
اقدامات «قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم
خاص» پرداخت و گفت :در این قرارگاه موارد
متعددی از قبیل سرقت مسلحانه ،قتل و تجاوزات،
مزاحمت برای نوامیس ،اخالل در نظم عمومی و
پرونده های کثیرالشاکی که به موضوع امنیت و
آسایش مردم ارتباط دارد به صورت ویژه از ابتدای
تشکیل در دادسراها و صدور حکم در دادگاههای
استان تا اجرای حکم توسط معاونت پیگیری
پرونده های خاص با جدیت و بدون مماشات
دنبال میشود و نمونه اخیر آن ،پیگیری ویژه
صورت گرفته در خصوص بازداشت و رسیدگی به
اتهامات و نیز اجرای احکام متهمین به خصوص
اجرای حکم اعدام دو نفر از سارقان مسلح
طالفروشی در کرج در کمتر از یک سال از وقوع
سرقت بوده است.
کاهش سرقت در استان البرز
عالی ترین مقام قضایی استان« ،سرقت» را به

عنوان جدیترین عامل نگرانی مردم استان بیان و
ضمن ابراز امیدواری به کاهش آن با برنامههای
متعدد تدوین شده افزود :با اقدامات متعدد و
تالشهای انجام شده در «قرارگاه مقابله با سرقت»
و برنامه ریزی خاص در این حوزه ،شاهد کاهش
وقوع این جرم در استان بودهایم به نحوی که
جایگاه استان از این حیث ،با کاهش پرونده های
تشکیل شده سرقت به ازای صدهزار نفر جمعیت
و بهبود وضعیت ،از رتبه هشتم در سال  ۱۳۹۸به
رتبه نوزدهم ارتقاء یافت.
وی در خصوص اقدامات «قرارگاه صیانت و مقابله
با تغییر کاربری دادگستری استان البرز» ،گفت:
بحث حقوق عامه بسیار فراتر از تغییر کاربر یها
است و پنج حوزه اراضی ملی ،مقابله با تغییر
کاربر یها ،مقابله با چاههای غیرمجاز ،رودخانهها
و محیط زیست را شامل میشود.
«فرید نجف
نیا» -معاون اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری استان البرز -با
اشاره به همزمانی این نشست
با دوره  100روزه پس از انتصاب
خود به بیان برخی از اقدامات
مهم انجام شده در دوران
تصدی خود پرداخت .

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور
اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز تاکید
کرد :هر کدام از بخشهای گفته شده متولی خاص
خود را دارد و دستگاه قضایی در هیچ کدام از این
حوزهها وظیفه مستقیم نداشته ولی با توجه به
اینکه اگر اقدامی جدی انجام نمیشد استان البرز
تبدیل به یک شهر میشد لذا احساس وظیفه کرده
و با تشکیل قرارگاه در سال  ،99از تغییر کاربری
 3873هکتار جلوگیری شد در حالیکه از سال 94
تا  98در طول پنج سال 3198 ،هکتار از تغییر
کاربری جلوگیری به عمل آمده بود.
وی افزود :بر این اساس مقابله با تغییرکاربر یها
پس از تشکیل قرارگاه در سال  ، 99از مجموع پنج
سال ماقبل آن 21 ،درصد بیشتر بوده است که این
رقم در سال  1400با ایجاد سامانه برخط به 9435
هکتار جلوگیری از تغییرکاربری ها رسیده که 144
درصد بیشتر از سال  99است.

در این نشست فعاالن اجتماعی و نخبگان فرهنگی
استان به بیان دغدغه ها و برخی نقطه نظرات خود
پرداختند که رئیس کل دادگستری استان البرز با
اشاره به اینکه نظرات و مطالبات مطرح شده بیشتر
رویکرد اجتماعی و حوزه پیشگیری از وقوع جرم
دارد تصریح کرد :معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم دادگستری استان موضوعات مطرح
شده را به طور جدی دنبال خواهد کرد.
اقدامات  100روزه در معاونت اجتماعی
و پیشگیری
در ابتدای این نشست «فرید نجف نیا» -معاون
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
استان البرز -با اشاره به همزمانی این نشست با
دوره  100روزه پس از انتصاب خود به بیان برخی
از اقدامات مهم انجام شده در دوران تصدی خود
پرداخت و گفت :پایش و رصد مشاورین امالک فاقد
پروانه در قالب کمیته بازرسی به صورت میدانی
در جهت پیشگیری از ورود پروندههای تخلفاتی
صنفی؛ راهاندازی قرارگاه پیشگیری و مقابله با
سرقت؛ اطالعرسانی ،ارتقای آگاهیهای عمومی و
ارائه آموزشهای پیشگیرانه به اقشار و گروههای
مختلف؛ ارائه خدمات مشاوره به مراجعین مراکز
مشاوره پیش از طالق دادگستری کل استان البرز
به منظور ایجاد سازش بین زوجین؛ مشارکت در
افتتاح سامانه پنجره واحد مدیریت زمین؛ تدوین
طر حهای پیشگیرانه و تقسیم کار دستگاهی
درخصوص جرائم و آسیبهای اجتماعی اولویتی
و اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان با هدف
ارتقاء آگاهیهای حقوقی شهروندان بخشی از
اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم در این مدت  100روزه بوده است.
کاهش  12درصدی سرقت
وی افزود :با ایجاد قرارگاه مقابله با سرقت در مدت
کوتاهی شاهد دستاوردهای مهم آن بودیم تا
جایی که سرقت مستوجب تعزير در سه ماهه اول
سال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته کاهش
 12درصدی را نشان می دهد.
کاهش طالق
نجف نیا با بیان اینکه یکی از معضالت استان در
سالهای اخیر روند افزایشی وقوع طالق بوده است
با اعالم کاهش میزان طالق در سه ماهه نخست
سال جاری تصریح کرد :خوشبختانه در سه ماهه
اول سال مجموعا کاهش  18درصدی داشتیم که
طالق توافقي  19درصد ،طالق به درخواست زوجه
 23درصد ،و صدور گواهي عدم امكان سازش به
درخواست زوج  2درصد کاهش داشته است.

فراخوان دومین مسابقه گزارشنوییس از کودکان منترش شد
معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دفتر یونیسف ایران دومین دور مسابقه مشترک
گزارشنویسی از کودکان را با عنوان «کودکان پناهجو؛ میهماننوازی ایرانی» برگزار میکنند .در چهار دهه گذشته،
ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیتهای مهاجر جهان بوده است .مطابق برآوردها ،از آگوست  ۲۰۲۱ایران شاهد
ً
تقریبا نیمی از آنها را کودکان تشکیل میدهند.
ورود حدود یک میلیون پناهجوی جدید از افغانستان بوده است که

فرهنگی
گیشه
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شماره  - 1077دوشنبه  10مرداد 1401

5

گزارش

گزارشیاز فروشهفتگیفیلمهایسینمایی؛

«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

سهم «رضا عطاران» از گیشه سینما  ۵۲میلیارد تومان شد

 ۹فیلم اجتماعی و کودک

فروش  ۱۰میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومانی ،به رتبه
پنجم گیشه سال ۱۴۰۱سینماها برسد .این فیلم
با افت فروش چشمگیر  ۱۷درصدی نسبت به
هفته گذشته ۲۵ ،درصد مخاطبان سینما در این
هفته را به خوداختصاص داد و یک هفته دیگر
در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
همچنین فیلم سینمایی«علفزار» به کارگردانی
کاظم دانشی رتبه سوم جدول فروش هفتگی ،در
این هفته نیز با فروش  ۳۵هزار قطعه بلیت به
ارزش یک میلیارد و  ۲۱۸میلیون تومان ۲۱ ،درصد
صندلیهای خود را در هر سانس پر کرد تا روی
 ۱۱درصد بلیتهای بهفروشرسیده سینمای
ایران در این هفته ،نام «علفزار» درج شده
باشد .اولین فیلم کاظم دانشی در این هفته
نیز با بیش از  ۳۴هزار تومان ،گرانترین میانگین
قیمت بلیت را بین صدرنشینان جدول فروش
داشت.

سینماهای کشور از جمعه (هفتم مرداد) ۱۱ ،فیلم خود
را از گردونه اکران خارج کردند تا زمینه برای ورود یک
جریان سالم در حوزه نمایش فیلم فراهم شود.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایرنا ،تراکم
فیلمهای آماده نمایش طی دوسالونیم اخیر سبب
شد تا شورای صنفی نمایش طی یک حرکت عجیب،
در هر جلسه یکشنبههای خود ،حکم به نمایش
یک فیلم از چهارشنبه همان هفته دهد .این روند
فرسایشی سبب شد تا تعداد فیلمهای روی پرده طی
هفتههای اخیر ،به  ۲۰اثر برسد که با توجه به نبود
سالن متناسب با این حجم فیلم ،یک فیلمسوزی
گسترده در سینمای ایران شکل گرفت.
حاال با آغاز ماه محرم ،در وهله نخست ۴ ،فیلم
کمدی ،از پرده پائین کشیده شد .ابتکار عمل بسیار
خوبی که در این زمان به کار بسته شد ،پایان اکران
فیلمهای قدیمی بود .به همین دلیل ،نمایش برخی
فیلمها مانند روز صفر و موقعیت مهدی که در برخی
سینماها ،به صورت تکنوبت (سانس) به روی پرده
میرفت ،متوقف شد تا زمینه برای نمایش استاندارد
مابقی فیلمها باقی بماند.
در این میان ،حذف فیلمی مانند پدر و دختر که  ۱۸روز
به روی پرده رفته و به دلیل نداشتن سالن ،نتوانسته
بود به فروش مطلوبی دست یابد ،جای تعجب دارد.
همچنین فیلمی مانند بیصدا حلزون نیز هماکنون در
دو سینما و در سالن اختصاصی (ویآیپی) آنها که
صندلی محدودی دارد ،در حال نمایش است.
این وضعیت ،برای یک هفته ،در سینماهای کشور
جریان دارد .از ابتدا تا اواسط هفته آینده نیز
سینماهای سراسر کشور به دلیل تاسوعا و عاشورای
حسینی تعطیل است و روند طبیعی سینماها ،از
چهارشنبه هفته آینده و با نمایش  ۲فیلم کوزوو و
دوزیست آغاز میشود.
بنابر این هفته کنونی ،زمان بسیار مناسبی برای
مشخص شدن عیار حقیقی فیلمها است .عمده این
آثار ،فیلمهایی هستند که سالنهای آنها توسط
فیلمهای کمدی تصرف شده بود و حاال با عدمنمایش
آثار کمدی ،مشخص خواهد شد که فیلمسوزی ،تا چه
اندازه بر اقتصاد سینمای کشور تاثیر گذاشته است.
البته که در این عملکرد ،فضای ماه محرم و کاهش
طبیعی میزان مخاطب را نیز باید مورد توجه قرار داد.
بنابراین از چنین زاویهای ،زمینه برای اکران واقعی
آثار اجتماعی و کودک برای یک هفته فراهم است تا
بتوان از این طریق ،یک آسیبشناسی درست از جریان
نمایش به دست آورد؛ ضمن اینکه باید از این فرصت
استفاده کرد و با تصفیه نمایش ،زمینه را برای یک
نمایش مهندسیشده در سینماهای کشور فراهم آورد.
خلوتی فعلی نمایش فیلم ،به همراه  ۲فیلمی که
قرار است از  ۱۹مرداد به روی پرده بیاید ،در صورت
مهندسی درست ،میتواند یک چابکسازی ماهرانه
در حوزه نمایش فیلم قلمداد شود .جایی که اگر
با نمایش های فلهای همراه شود ،قطعا به مانند
هفتههای اخیر ،زمینه را برای دیده شدن فقط  ۲یا
 ۳فیلم فراهم کرده و مابقی فیلمها با شکستهایی
سنگین ،از پرده پائین کشیده میشوند .هماکنون
فیلمهای تیتی ،علفزار ،طالخون ،روز ششم ،زاالوا،
پیتوک ،بازیوو ،هناس و بدون قرار قبلی روی پرده
سینماهای سراسر کشور هستند.

«خبرآنالین» در گزارشی نوشت :در بین فیلم
های سینمایی که روی پرده سینما قرار دارند،
فیلم «انفرادی» با بازی رضا عطاران با فروش ۵۲
میلیاردی رتبه اول گیشه را در دست داشت.
در هفته ای گذشت ،از جمعه  ۳۱تیر سینمای
ایران حدود  ۳۱۷هزار مخاطب داشت که نسبت به
مخاطب هفته گذشته ۵ ،درصد افت نشان میدهد.
با این حال فروش  ۹میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومانی
برای مجموع فیلمهانسبتا قابل قبول است .فیلم
«انفرادی» اثر سیدمسعود اطیابی برای سیزدهمین
هفته پیاپی صدرنشین گیشه سینمای ایران شد و
این صدرنشینی را با فروش ۱۰۷هزار قطعه بلیت
به ارزش  ۳میلیارد و  ۳۷۸میلیون تومان به ثبت
رساند تا مجموع فروش آن به  ۵۲میلیارد و ۹۱۱
میلیون تومان برسد.فیلم «تی تی» ساخته آیدا
پناهنده با فروش  ۸۱هزار قطعه بلیت به ارزش
 ۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان و در مجموع با

جشنواره
دو بخش رقابتی و غیررقابتی؛

جشنواره فیلم «زمین» فراخوان داد
طبق گزارش رسیده ،دومین دوره جشنواره «زمین»
که پذیرای آثار تولیدشده در فاصله سالهای ۱۳۹۸
تا  ۱۴۰۱خواهد بود در دو بخش رقابتی و غیررقابتی
برگزار میشود .بخش رقابتی این رویداد شامل
موارد ششگانه فیلم داستانی بلند و کوتاه و فیلم
مستند بلند و کوتاه با مدت زمانهای ،به ترتیب،
بیش از  ۴۰دقیقه و کمتر از  ۴۰دقیقه و فیلم
و کلیپ آموزشی و همچنین فیلم پویانمایی با
مدت زمانهای آزاد است و نسخه نهایی فیلمهای
انتخابشده باید با فرمتهای AVI، MOV ،MP۴
و با کیفیت  FHD، HDیا  ۴Kبه دبیرخانه جشنواره
ارسال شوند.
بخش جنبی و غیررقابتی دومین دوره جشنواره
«زمین» نیز شامل جلسات تخصصی و کارگاههای
علمی ،فرهنگی -اجتماعی و آموزشی مرتبط با
موضوع جشنواره و فیلمها و همچنین نمایش

کلیپها و فیلمهای مرتبط با موضوع اصلی
و محوری جشنواره خواهد بود .در این بخش
به شناسایی ،معرفی و تجلیل از فعالیتها و
طرحهای موفق و مؤثر مشارکتی سمنها و جوامع
محلی در زمینه توسعه پایدار نیز اقدام خواهد شد.
معرفی و ایجاد پویشهای تبلیغاتی مشارکتی و
مردمی مرتبط با توسعه پایدار به خصوص در
سطح خانه و خانواده دیگر اقدام بخش جنبی و
غیررقابتی دومین دوره جشنواره «زمین» است.
آثار ارسالی به بخش رقابتی جشنواره میبایست
حداکثر تا تاریخ سوم شهریور  ۱۴۰۱به ستاد اجرایی
جشنواره که آدرس آن در تارنمای رسمی این
رویداد به نشانی  www.zaminfestival.orgدرج
شده است ارسال شوند .ستاد اجرایی جشنواره
همچنین آماده دریافت مستندات متقاضیان
بخش «نشان محمدتقی فرور» که به پاس بیش از

پو� ن� یا�
ی

مکث

در جشنواره فیلمهای انیمیشن زابوت؛

رقابت پویانمایی
«زمین بازی» در ایتالیا

پویانمایی «زمین بازی» ساخته
سمانه اسدی اولین حضور بینالمللی
خود را در بخش مسابقه هفتمین
جشنواره فیلمهای انیمیشن زابوت
ایتالیا تجربه کرد .در این جشنواره
زمین بازی همراه با انیمیشنهایی
از کشورهای فرانسه ،بلژیک ،آلمان،
فلسطین ،لبنان و ایتالیا در روز
 ۷مرداد  ۲۹( ۱۴۰۱ژوالی )۲۰۲۱
به نمایش در آمد .پویانمایی ۸
دقیقه و  ۱۶ثانیهای «زمین بازی»
از تولیدات سال  ۱۴۰۰کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان ،با
تکنیک دوبعدی دیجیتالی ساخته

نیم قرن تالش ملی و جهانی او در زمینه توسعه
پایدار و مشارکتی جوامع بومی و محلی طراحی
شده است و به تجلیلشدگان بخش پاسداشت
فعالیتها و طرحهای موفق و مؤثر مشارکتی
سمنها و جوامع محلی در زمینه توسعه پایدار
اهدا میشود ،خواهد بود .شرایط کامل پذیرش آثار
در آییننامه جشنواره ذکر شده است و در تارنمای
اختصاصی جشنواره «زمین» قابل دسترس است.
دومین دوره جشنواره «زمین» از  ۱۶تا  ۲۲مهر
 ۱۴۰۱برگزار میشود و طی آن بهترین فیلمها در
بخشهای مختلف رقابتی معرفی و از سازندگان
آنها تجلیل خواهد شد.

شده است .در خالصه داستان این
فیلم آمده است :بیماری و روزهای
یکنواخت بیمارستان دخترک را خسته
و بیحوصله کرده است تا وقتی که
همبازیاش میآید .آیا او آمده که برای
همیشه کنار او بماند؟ ...سمانه اسدی،
انیماتور ،طراح استوریبرد ،کارشناس
نقاشی از دانشگاه هنر دانشگاه شاهد
است و فیلم کوتاه رفت اولین و زمین
بازی دومین ساخت ه انیمیشن این
کارگردان است .هفتمین جشنواره
بینالمللی فیلمهای کوتاه انیمیشن
زابوت از  ۶تا  ۸مرداد ۱۴۰۱در کشور
ایتالیا برگزار شد.

به علت نداشتن مدارک کافی و اطالعات متناقض؛

شکایت تجاوز علیه کارگردان
برنده اسکار رد شد

قاضی ایتالیایی در شهر لچه
در جنوب ایتالیا خواستار پایان
پیگیری قضایی پرونده شکایت از
«پل هگیس» به جرم ارتکاب به
تجاوز در این کشور شد« .هگیس»
در تاریخ  ۱۹ژوئن به اتهام به
تجاوز به یک زن غیر ایتالیایی
طی دو روز حضورش در اوستونی
دستگیر شد ،جایی که او قرار بود
چندین مسترکالس را در جشنواره
آلورا برگزار کند .یک زن  ۲۸ساله
بریتانیایی شاکی این پرونده بود
و «هگیس» در پی شکایت او ۱۶
روز را در یک هتل در حصر خانگی

سپری کرد و سپس آزاد شد.
وکیل این سینماگر اعالم کرد
سه قاضی با تمدید حصر خانگی
«هگیس» به درخواست دادستان
مخالفت کردند؛ چرا که مدارک
کافی علیه او نداشت و شاکی نیز
اطالعات متناقض و دروغین به
دادگاه ارائه داده بود« .هگیس»
نویسنده فیلمنامه «عزیز میلیون
دالری» ساخته «کلینت ایستوود»
و همچنین نویسنده و کارگردان
فیلم «تصادف» است که برای
هر دو فیلم موفق به کسب جایزه
اسکار شد.

روی پرده سینماها ماندند
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وینگر ایراین یا خارجی ،اولویت استقالل در نقل و انتقاالت
باشگاه استقالل در پی مذاکره با گزینههای مد نظر خود در پست وینگر است .محمد محبی اصلیترین گزینه داخلی
آبیها در این پست به حساب میآید اما فعال توافقی با این بازیکن صورت نگرفته است .طبق اطالعات به دست آمده،
جذب وینگر ،اولویت اصلی مدیران استقالل در نقل و انتقاالت است و مدیران باشگاه استقالل قصد دارند با یک وینگر
خارجی یا داخلی به توافق برسند .ساپینتو نیز نام بازیکنان مد نظر خود را در پست وینگر را به باشگاه اعالم کرده است.

نصف جهان
در گردهمایی رؤسای ادارات
ورزشوجوانان اصفهان عنوان شد؛
شهرستانها پرچمدار و
سکاندار توسعه ورزش

اصغر قلندری

گردهمایی رؤسای ادارات ورزشوجوانان شهرستانهای
استان اصفهان با حضور دکتر «جواد محمدی» -سرپرست
اداره کل ورزشوجوانان -و معاونین ایشان ،سرهنگ
پاسدار «وحید رجبی» -مسئول سازمان بسیج ورزشکاران
استان اصفهان -در تاالر اجتماعات سرای ورزشکاران برگزار
شد .محمدی در این نشست اظهار داشت :رؤسای ادارات
ورزشوجوانان شهرستانها پرچمدار و سکانداران توسعه امر
خطیر ورزش و امور مهم جوانان در سطح استان اصفهان
هستند که الزم میدانم از زحمات شبانهروزی این عزیزان
تشکر و قدرانی نمایم.
وی با این اشاره که انتظار مردم این است که تحول را لمس
و احساس نمایند گفت :دولت سیزدهم با رأی و اعتماد مردم
در کمتر از یکسال شروع به فعالیت کرده و با برنامهریزی
مطلوبی که انجام شده شاهد توفیقات خوبی در سطح کشور
هستیم ،در این بین انتظار مردم این است که تحول را لمس
و احساس نمایند .یکی از مقولههای مهم جامعه امروزی ما
بحث ورزش و امور جوانان است ،انتظار از ما این است که در
رشد و توسعه ورزش و توجه بیشتر به جوانان اهتمام جدی
بورزیم چرا که مردم باید تحول را لمس نمایند و اینمهم با
برنامهریزی و عملکرد مطلوب ما رقم خواهد خورد که نباید از
هیچ تالشی فرو گذار باشیم.
تعامل ادارات ورزش و جوانان با ارگانهای مختلف از دیگر
توصیه های محمدی بود که اظهار کرد :ادارات ورزش و جوانان
شهرستانها باید با فرمانداری ،ائمه جمعه ،نمایندگان مجلس
و همه ارگانها و دستگاههای دولتی در راستای رسیدن به
اهداف مدنظر ،تعامل برقرار کنند تا از همه پتانسیلهای
موجود بهره ببرند ،همچنین بحث ستاد ساماندهی امور جوانان
شهرستانها باید جدی تلقی شود تا اتفاقات خیلی خوبی
نیز برای حوزه جوانان رخ دهد .ورزش باید در شهرستانها
رویداد محور شود ،با برگزاری همایشهای مختلف عمومی
همچون دوچرخه سواری ،کوه گشت ،پیادهروی و ...مردم را
به سمتوسوی ورزش سوق دهیم تا آنها ورزش را لمس کنند.
بهتر است مسابقات و جشنوارههای فرهنگی ورزشی در سطح
شهرستانها با یاد و خاطره یک شهید ورزشکار برگزار شودچرا
که ما هرچه داریم از خون شهدا است و ما باید یاد و خاطره
شهدای واالمقام را گرامی بداریم.
همچنین سرهنگ «وحید رجبی» -مسئول سازمان بسیج
ورزشکاران استان اصفهان -از تعامل بسیار خوب این سازمان
با اداره کل ورزش و جوانان خبر داد و به راهبردهای اصلی
سازمان بسیج ورزشکاران اشاره کرد و گفت :اولین راهبرد ما
ترویج ،تقویت و تعمیق مرام ومنش پهلوانی در فرهنگ ورزش
است ،دومین راهبرد عدالت محوری در ورزش و مبارزه با فساد
میباشد ،صیانت از استقالل و اهداف انقالب اسالمی سومین
راهبرد سازمان بسیج محسوب میشود و چهارمین راهبرد
ترویج فرهنگ عمومی ورزش مبتنی بر سبک انقالب اسالمی
است .چشم اندازهایی داریم که مربوط به  40سال دوم انقالب
اسالمی است که می توان از ورزش معنوی توأم با جوانمردی،
حافظ ارزشهای انقالب اسالمی مبتنی بر سبک زندگی درایران
اسالمی نام برد که راهبردهای ما برگرفته از همین چشم
اندازها میباشد .وی افزود :در مسیر فعالیتهایی که مجموعه
سازمان بسیج ورزشکاران و کانونهای بسیج ورزشکاران در
سطح شهرستانها انجام میدهند ،پیگیر راهبردها با نگاه
به چشم اندازها هستند ،در این بین به مسئولین کانونها
گفته شده که تعامل ویژه ای با ادارات ورزش و جوانان داشته
باشند .وی در پایان از تعامل رؤساي ادارات ورزش و جوانان
شهرستانهای استان اصفهان با کانونهای بسیج ورزشکاران
تشکر و قدردانی کرد.

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

ورزشی
گزارش

برگزاری اولین دوره مربیگری قدرت و کاندیشنینگ
در ایران با حضور  ۲۵۰مربی

اولین دوره مربیگری متخصص قدرت و کاندیشنینگ در
ایران با حضور  ۲۵۰مربی از سراسر کشور از سوی انجمن
آمادگی جسمانی فدراسیون ورزش های همگانی برگزار شد.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ «فرخ کیا» -رئیس انجمن آمادگی
جسمانی کشور-گفت :اولین و جامع ترین دوره مربیگری
کاندیشنینگو آمادگیجسمانی تخصصی رشته های
مختلف ورزشی در ایران از تاریخ  ۳لغایت  ۸مرداد ماه ۱۴۰۱
و با حضور  ۲۵۰مربی از سراسر کشور و با تدریس اساتید
زبده دانشگاهی و قهرمانان جهان و المپیک ،برگزار شد.
فرخ کیا با اشاره به اینکه همیشه اولینها در یاد و خاطره
خواهد ماند ،گفت :انجمن آمادگی جسمانی ایران که یکی از
انجمن های پر مخاطب کشور می باشد ،همواره در راستای
اهداف وزارت ورزش و فدراسیون ورزشهای همگانی ،به
دنبال یک استاندارد ملی برای کیفیت آموزشی دورههای
تخصصی و نیز تاثیر گذاری آموزش بر ارتقاء کیفیت کار و
عملکرد مربیان در سطح کشور بوده و تاکید می کنم یکی
از مهمترین عوامل موفقیت فدراسیون ورزشهای همگانی و
انجمن آمادگی جسمانی ایران ،ارتقاء کیفیت آموزشی است.
وی که خود از قهرمانان کشتی کشور و دارای مدرک دکتری
تربیت بدنی است ،ادامه داد :به این خاطر با هدف گذاری
در بخش آموزش و نیازسنجی که صورت گرفته ،جای خالی
مربیان آمادگی جسمانی تخصصی و با علم ،در تیمهای
رشته های مختلف ورزشی احساس میشد .از این رو
همانند دوره مربیگری پرسونال ترینینگ ،مربیگری تخصصی
کاندیشنینگ را برای اولین بار در ایران برگزار کردیم که با
استقبال پر شور مربیان سراسر کشور مواجه شد.
رئیس انجمن آمادگیجسمانی ایران در توضیح و معرفی این
دوره گفت :اولین دوره مربیگری رسمی کشوری(متخصص
قدرت و کاندیشنینگ) ( )CSCSمصوب فدراسیون ورزشهای
همگانی و زیر نظر انجمن آمادگی جسمانی (فیزیکال

فیتنس) ایران ارائه شد.
وی افزود :این مربیگری ویژه مربیان آمادگی جسمانی و
فیزیکال فیتنس برای آماده سازی ورزشکاران سطوح حرفه
ای ،بین المللی ،ملی و استانی در رشته های مختلف
وررزشی (فوتبال ،رزمی ،کشتی ،ژیمناستیک ،والیبال،
بسکتبال ،دومیدانی و … ).جهت افزایش قدرت ،توان
(قدرت  -سرعت) ،سرعت ،چابکی ،انواع استقامت هوازی
و … ،تغذیه برای حجم و کات برای رسیدن ورزشکاران
رشته های دارای دسته های وزنی و سایر فاکتورهای مورد
نیاز ورزشکاران در رشته های مختلف به همراه زمانبندی
سالیانه و مهندسی معکوس زمانبندی تمرینات ،می باشد.
کیا ادامه داد :از آنجایی که این دوره برای اولین بار در کشور
برگزار میشود ،شرکت کنندگان پس از قبولی در آزمون،
موفق به دریافت مدرک مربیگری معتبر و دوزبانه ،با نام
جدید (متخصص قدرت و کاندیشنینگ) و دریافت مجوز
رسمی برای کار با عنوان متخصص قدرت و کاندیشنینک
در رشته های مختلف ورزشی میشوند .رئیس انجمن
آمادگیجسمانی ایران ادامه داد :ضمنا این دوره به طور
رسمی در تمام دنیا به صورت یک پکیج کلی برای تمام
رشته ها برگزار میشود و برگزاری تک رشتهای ندارد .ولی در
ادامه انجمن آمادگیجسمانی کشور در نظر دارد به صورت
کارگاههای تخصصی در تک رشته ای ورود نماید و دوره
های تخصصی را برگزار کند.
کیا اضافه کرد :حضور حسین توکلی قهرمان پرآوازه وزنه
برداری جهان و المپیک و تدریس عملی وی با عنوان
تکنیک های اجرای حرکات قدرتی و توانی( لیفت های
المپیکی) و همچنین دکتر مجید خدایی قهرمان جهان و
اسبق تیم ملی کشتی ایران با عنوان نقشه راه و تجربیات
یک قهرمان و نقش مربی کاندیشنینگ در مدال آوری
ورزشکاران ،کیفیت و اعتبار اولین دوره مربیگری تخصصی

ن
لژیو�ها

ُ
عــبور از مرز  ۵۰گـــل
اولین نقطه عطف «طارمی» در پورتو؛

مهاجم ایرانی با زدن دو گل در دیدار با توندال توانست
از مرز  ۵۰گل زده برای این تیم فراتر برود .تیم فوتبال
پورتو بامداد روز یکشنبه در ورزشگاه مونیسیپال ِد
آویرو به مصاف توندال رفت تا بازی سوپر جام فصل -۲۲
 ۲۰۲۱را برگزار کند .در پایان این دیدار پورتو با درخشش
ستاره ایرانی خود و با برتری  ۳بر صفر توانست جام
قهرمان را باالی سر ببرد .مهدی طارمی دو گل به ثمر
رساند و روی گل دیگر تیمش نیز تاثیرگذار بود.
طارمی توانست با این دو گل تعداد گلهای خود را در

تیم پورتو به  ۵۱گل برساند و اولین نقطه عطف
خود را در این باشگاه پرتغالی ثبت کند .در مجموع
بازیکن ایرانی از زمان حضور در فوتبال پرتغال
توانسته است در  ۱۳۴بازی در تمامی رقابتها
 ۷۲گل به ثمر برساند که از این تعداد ۵۱
گل با پیراهن تیم فوتبال پورتو ثبت شده
است .او بعد از این دیدار و قهرمانی در سوپر
جام گفت« :خوشبختانه یک عنوان قهرمانی
دیگر کسب کردیم و از این بابت بسیار

کاندیشنینگ در ایران را باال برد.
این قهرمان سابق کشتی کشور ادامه داد :ضمنا در این دوره
از اساتید بنام کشور شامل پروفسور حمید رجبی استاد تمام
رشته فیزولوژی ورزشی و طراحی تمرین ،دکتر بهرامینژاد
(مربی آمادگیجسمانی تیمهای ملی در  ۷دوره المپیک)،
دکتر مسجدی (رئیس کمیته پرسونال ترینینگ انجمن)،
دکتر سالخورده (مدرس و رئیس کمیته کاندیشنینگ
انجمن) ،دکتر مجتبی مهدوی (مدرس فدراسیون ورزش
های همگانی و انجمن آمادگی جسمانی) ،دکتر پیرانی
(قهرمان اسبق جهان و مربی آمادگیجسمانی تیمهای
ملی کاراته) ،دکتر فشی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید
بهشتی) و میالد اسماعیل زاده برترین ترینر کشور استفاده
کردیم تا بتوانیم کیفیت مطلوبی را که در حوزه آموزش در
انجمن آمادگیجسمانی ایران برای مربیان شرکت کننده در
این دوره ارائه نماییم.
این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد :رضایتمندی
شرکت کنندگان از برگزاری اولین دوره مربیگری متخصص
کاندیشنینگ در ایران ،ضمن احساس خرسندی ،کار را برای
تیم مدیریتی انجمن در ادامه راه دشوار تر خواهد کرد چرا که
می بایست در این مسیر موجباب رضایت بیشتر مخاطبین
و مردم عزیز را با تالش بیشتر فراهم آوریم .رئیس انجمن
آمادگیجسمانی ایران ادامه داد :شرکت سبک زندگی دیارا
نماینده انحصاری تجهیزات ورزشی و آمادگی جسمانی
پیشرفته ( )Reaxingدر ایران میزبان و حامی انجمن در
کالسهای عملی اولین دوره مربیگری متخصص کاندیشنیگ
در ایران بود .مهندس مجتبی آدینه لو به عنوان مدیر عامل و
مهندس بابک موالیی به عنوان رئیس هیات مدیره ،نماینده
شرکت و تجهیزات ورزشی  Reaxingدر ایران می باشند.
وی در پایان از حمایتهای فدراسیون ورزشهای همگانی و
حامیان انجمن آمادگی جسمانی کشور تشکر و قدردانی کرد.

خوشحالیم .در طول بازی خیلی تالش کردیم و در
کل بازی تمرکز داشتیم .ما شخصیت باالی خودمان
را در زمین بازی نشان دادیم و این چیزی بود که
ما را به پیروزی رساند .حمایت هواداران را در
هر بازی احساس می کنیم .ما به آنها افتخار
می کنیم و آنها به ما کمک زیادی می کنند.
بدون آنها ما هیچی نیستیم .من همیشه
تمام تالشم را برای باشگاه پورتو انجام می
دهم و بسیار خوشحالم ».بنا به گزارش
«ایسنا»؛ پورتو مدافع عنوان قهرمانی در
اولین بازی فصل جدید خود باید  ۱۶مرداد
برابر ماریتیمو قرار گیرد و باید دید یاران
مهدی طارمی میتوانند
از قهرمانی خودشان
در فصل جدید دفاع
کنند یا خیر.

ورزشی

دومین پیروزی شطرنج ابزان ایران در رقابتهای املپیاد جهاین
تیم ملی شطرنج بانوان و مردان ایران در دور دوم چهل و چهارمین دوره مسابقات المپیاد جهانی شطرنج در شهر چنای هند به مصاف
حریفان خود رفتند .در این رقابتها تیم مردان شطرنج ایران به مصاف ایرلند رفت و موفق شدند با نتیجه نزدیک  2.5بر  1.5به پیروزی
دست یابد .پرهام مقصودلو و ایدنی در این مسابقه به پیروزی رسیدند ،درحالی که موسوی به تساوی رضایت داد و طباطبایی مقابل حریف
ایرلندی خود شکست خورد .در بخش زنان ،شطرنج ایران مقابل اروگوئه قرار گرفت و توانست با نتیجه قاطع  4بر صفر به پیروزی برسد.

داستان جلد

برای داوریکه مظهر «عدالت» در «قضاوت» شد؛

دبیر تحریریه

تیم «ستارگان مردانپاشا» -نماینده فوتبال استان
البرز -پس از صدرنشینی در گروه نخست ،مقتدرانه
قهرمان رقابتهای لیگ دستهسوم فوتبال کشور
ِ
شد .اما در تصمیمی عجیب و خلقالساعه ،دیری
نپایید که البرزیها نهتنها صدر جدول و قهرمانی
را از دست دادند ،بلکه از صعود به دیدا ِر پلیآف
هم ناکام ماندند.
طبق شواهد و قرائن موجود« ،نیما خاناحمدی»
ِ
داور بازی نوين کشاورز علیآباد و جوان نوینساری -به بازیکن شماره  ۹۷بهنام «سید امین
هاشمی» کارت زرد میدهد و او چهار کارته
میشود ،هر چند اینبازیکن در دیدا ِر هفت ه بعد
مقابل ستارگان مردانپاشای البرز در
تیم خود
ِ
شرایطی که محروم بوده ،بازی میکند و پس از
پایان دیدار ،نماینده استان البرز به بازی غیرقانونی
ِ
بازیکن نوين کشاورز علیآباد اعتراض میکند ،اما
ِ
در شرایطی که کمیتهانضباطی فدراسیون فوتبال
شکایت باشگاه ستارگان مردانپاشا علیه باشگاه
نوین کشاورز علیآباد مبنی بر استفاده از بازیکن
غیرمجاز را مردود اعالم کرده بود ،اینباشگاه با
دستور «میرشاد ماجدی» -سرپرست فدراسیون
فوتبال -درخواست اعاد ه دادرسی را به کمیته
استیناف ارائه و اینکمیته در نهایت پس از
بررسی مستندات موجود رای خود را در خصوص
اینپرونده اعالم کرد.
اما با قبول درخواست اعاده دادرسی ،با اعالم
غیر مجاز بودن بازیکن یادشده حکم بر بازنده
اعالمشدن تیم فوتبال نوین کشاورز در مقابل
تیم فوتبال ستارگان مردانپاشای البرز با نتیجه
سهبرصفر و پرداخت یکصد میلیون لایر جریمه
نقدی و دو جلسه محرومیت برای بازیکن سید
امین هاشمی و پرداخت دویست میلیون لایر
جریمهنقدی صادر شد .همچنین با صدور اینرای،
دو امتیاز دیگر نیز به مجموع امتیازات ستارگان
مردانپاشا اضافه گردید .اما چندی بعد پس از
برگزاری جشن قهرمانی اینتیم ،نامهای عجیب
به باشگاه ستارگان مردانپاشا ارسال میشود که

سـربلند در آزمون شـرافت
شما قهرمان نشدهاید ،چرا که با توجه به شکایات
تیمهای دیگر مشخص شده ،بازیکن چهار کارته
(سید امین هاشمی) ،کارتزردی را دریافت نکرده
و مشکل خاصی نداشته و بازیکن اخطاری شماره
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اتفاق عجیب ،مسووالن ورزش و
پس از این ِ
فوتبال استان البرز به همراه مدیران اینتیم ،از
طریق مراج ع قضایی و ورزشی موضوع را پيگيری
میکنند و داور مسابقه (نیما خاناحمدی)
نیز به فدارسیون فوتبال و سازمان لیگ
خواسته میشود تا نظرش را در خصوص
کارت زردی که داده بود ،اعالم کند .البته
ً
صراحتا اعالم میکند؛
اینداور جوان
کارتزرد را به بازیکن شماره  ۹۷تیم
نوين کشاورز علیآباد(سید امين
هاشمی) داده و در گزارش و
صورتجلسه داوری نیز آن را قید
ِ
اهمیت
کرده است .همچنین
اینپرونده برای ورزش البرز،
پای «مهدی عسکری» -نماینده
مردم کرج ،فردیس و اشتهارد
در مجلس شورای اسالمی -را
هم به آن باز کرد ،جایی که
او از وزیر ورزشوجوانان
درخواست رسیدگی فوری به
پرونده را نمود ،البته پس
از آن توسط «سید محمد
پوالدگر» -معاونت توسعه
ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت
ورزش -هم دستور رسیدگی فوری
هم صادر شد ،اما در نهایت هیچ
اتفاقی نیافتاد و بازی پلیاف نیز
در موعد مقرر برگزار گردید!
ابهام اینپرونده جایی
حال اولین ِ
ِ
خالف دستور
است که چرا بر
مســــئوالن ،رسیــدگی به این

پرونده از جریان افتاده تا با پیروزی داماش گیالن
در دیدار پلیآف ،پای سهاستان به اینپرونده باز
شود و شرایط برای تصمیمگیری دشوارتر شود!؟
گرچه پرسش اصلی جایی است که ،چطور میشود
نظر داور مسابقه که بارها به صراحت اعالم کرده،
به بازیکن شماره  ۹۷تیم نوين کشاورز علیآباد
کارت زرد داده« ،وتو» شود و برخالف گزارش ثبت
شده داوری ،برخی اصرار به این موضوع داشته
باشند که بازیکن اخطاری شماره  27بوده
است؟ آنهم داوری که براساس شنیدهها،
ِ
اوقات اخیر حاضر به قبول پیشنهادهای
در
غیرِ برخی نشده و شرافتش را زیر سوال
نبرده است .بههرجهت در وهلهنخست،
ارکانقضایی فدراسیون فوتبال باید
هرچه سریعتر با بررسی ابعاد
مختلف اینپرونده روبروی
جریان تضییع حق بایستند و
یکرای عادالنه صادر کنند،
چـرا که این رای پاسخی
ِ
زحمات یکساله یکاستان
برای
خواهد بود.
داوران جوانی
از طرفی باید به
ِ
چون نیما خاناحمدی نیز در
فوتبال ایران بیشتر بها داده
شود .شرافت ،شجاعت ،شهامت
و شخصیت از ویژگیهای یکداور
منصف است و امـــــروز ،نیمــا
خاناحمدی ،با سربلندی در آزمون
شرافت ،مظهر عدالت در قضاوت برای
ً
حقیقتا مجموعه
فوتبال کشور شده است.
ِ
دست اینداو ِر
رسانهای «دنیای هوادار»،
اصیل را میفشارد و امیدوار است ،پس
حق
از رسیدگی به اینپرونده و
احقاق ِ
ِ
مسووالن ورزش
نماینده فوتبال البرز،
ِ
کشور از اینداور جوان تجلیلی درخور به
عمل بیاورند.

در�ه
یچ

سوژه
سایت «المصری الیوم» خبر داد؛

پرافتخارترین تیم جهان

با حکم «وزیر ورزش و جوانان»؛

مدیرکل ورزش و جوانان استان

به دنبال «کارلوس کیروش»

خراسان رضوی منصوب شد

سایت «المصری الیوم» خبر
داد مدیران باشگاه االهلی با
«کارلوس کیروش» سرمربی
سابق تیم ملی مصر وارد
مذاکره شدند .طبق گزارش
رسانه مصری ،مدیران باشگاه
االهلی غول فوتبال این کشور
برای جذب کی روش وارد
عمل شدند و امیدوارند این
مربی سرشناس پرتغالی مسئولیت هدایت این تیم را برعهده
بگیرد .نام سرمربی سابق تیم ملی ایران پیش از این هم در
کنار باشگاه االهلی مطرح شد ولی مربی پرتغالی مربیگری در
سطح ملی را به باشگاهی ترجیح داد .االهلی با داشتن بیش از
 ۱۲۰جام قهرمانی با اعالم فیفا پرافتخارترین باشگاه فوتبال دنیا
معرفی شد .این غول فوتبال مصر بهترین باشگاه قاره آفریقا
نیز به شمار می آید .کی روش در سال جاری برای مدت  ۷ماه
هدایت تیم ملی مصر را برعهده داشت .سرمربی پرتغالی مصری
ها را نایب قهرمان جام ملت های آفریقا  ۲۰۲۲کرد اما از راه یابی
به جام جهانی  ۲۰۲۲بازماند.

سید حمید سجادی در حکمی،
سید علی اکبر هاشمی جواهری را
به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان
استان خراسان رضوی منصوب کرد.
در بخشی از حکم صادر شده از سوی
دکتر سیدحمید سجادی آمده است:
نظر به تعهد و تخصص جنابعالی و
بنا به پیشنهاد معاونت امور حقوقی،
مجلس و استان ها به موجب این
حکم به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از رهنمودها و منویات
مقام معظم رهبری و با ساماندهی و بسیج منابع و امکانات ،ایجاد
بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه و متناسب با شان واالی
مردم شریف استان و فراهم نمودن نشاط و خود باوری در خانواده
بزرگ ورزش و جوانان در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.
در ضمن اختیارات موضوع مواد ( )۵۲و ()۵۳قانون محاسبات عمومی
با رعایت کامل قوانین و مقررات به جنابعالی تفویض می گردد.
الزم به ذکر است علی اکبر هاشمی جواهری را در اسفند  ۱۴۰۰به عنوان سرپرست
اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی منصوب شده بود.

روزنامه
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گزارش
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«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

رویای بازگشت مسی؛

خیلی دور خیلی نزدیک
صحبتهای اخیر رییس بارسلونا باعث شده تا موضوع
بازگشت لئو مسی به این تیم دوباره بر سر زبانها بیفتد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایرنا ،باشگاه بارسلونا
فصل گذشته برای کم کردن هزینههای تیم فوتبال خود
مجبور شد تا لیونل مسی را از دست بدهد و حاال بعد
از گذشت یک فصل از حضور مسی در پاریسنژرمن،
خبرهایی مبنی بر بازگشت احتمالی این فوق ستاره
آرژانتینی به بارسلونا در فصل آینده به گوش میرسد.
خوان الپورتا رییس باشگاه بارسلونا که پس از بازگشت خود
بر مسند ریاست توانست تغییرات زیادی در این باشگاه
ایجاد کند ،در آخرین مصاحبه خود در خصوص اینکه تا چه
حد در رفتن مسی از بارسا مقصر است ،گفت :هرکاری که
الزم بود ،انجام دادم تا این باشگاه باالتر از بهترین بازیکن
تاریخمان قرار بگیرد.
او در ادامه مصاحبه خود عنوان کرد :مسی را از زمانی که
کودک بود ،میشناسم و دوستش دارم .برای همین یک
بدهی اخالقی به او دارم .او بهترین بازیکن تاریخ ماست و
تمام تالشم را میکنم تا در اواخر دورانش پیراهن بارسلونا
را به تن کند .میخواهم او را بازگردانم اما این کار آسان
نیست و به استراتژیهای مناسبی نیاز دارد.
صحبتهای الپورتا نشان میدهد که او از پروژه بازگشت
مسی به جمع کاتاالنها استقبال میکند و همین موضوع
میتواند امید هواداران را برای این اتفاق بزرگ و شیرین
زنده کند کند.
از سوی دیگر ژاوی سرمربی بارسا و همبازی مسی که عالقه
زیادی به این فوق ستاره آرژانتینی دارد در خصوص پروژه
بازگشت مسی گفت :این ایدهای است که باشگاه به آن فکر
میکند اما در این فصل عملی نخواهد بود .البته که من
امیدوار بودم شرایط به این شکل نباشد .مسی شایستگی
آخرین فرصت را دارد تا ثابت کند بهترین بازیکن تاریخ
است .من هم دوست دارم بار دیگر او را در بارسا ببینم.
البته این پروژه به حد زیادی برای بارسا سنگین است و
نیاز دارد تا مسی نیز از حقوق سنگین خود چشمپوشی
کند .مسی  ۳۵ساله نیز این را به خوبی میداند که فرصت
بازگشتش به بارسا میتواند بسیار جذاب باشد؛ حتی
جذابتر از روزهای آغاز فوتبالش در این تیم.
بدون شک بازگشت مسی به بارسا میتواند بزرگترین رویای
یک طرفدار آبیاناری باشد اما باید ببینیم این پروژه بزرگ
تا چه حد به واقعیت نزدیک است .مسی یک فصل دیگر با
پاریسنژرمن قرارداد دارد و خودش در مورد ماندن یا رفتن
از این تیم اعالم کرده که تصمیمش را بعد از جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر اعالم خواهد کرد.

آگهی طالق
آقای مجید کیانی فرزند هاشم مجهولالمکان همسر
شما برابر دادنامه شماره  ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۰۸۹۰۰۳۹شعبه۳
دادگاه تجدید نظر استان البرز با در دست داشتن مدارک
الزمه قانونی تقاضا ثبت طالق نموده است ،لذا الزم
است ظرف مدت یک هفته پس از انتشار آگهی در
این دفترخانه به آدرس کرج رجاییشهر بلوار موذن
روبروی دانشگاه آزاد کرج ساختمان پارسا طبق ه ۴
واحد  ۷حاضر شوید ،در غیر اینصورت طبق مقررات
اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع
نخواهد شد .ف۱۰۰۳
سردفتر ازدواج  ۸۴و طالق  ۲۹کرج
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«دنیای هوادار» یاد روح قلم و مرام زنده یادان ناصر احمدپور و عباس عبدالملکی ،بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی کشور را پاس می دارد

چرا محمد محبی

لقب جدید «مهدی»

استقاللی نشد؟

پس از پوکر قهرمانی

دیدار سوپر کاپ فوتبال پرتغال شنبه شب با دیدار تیمهای
پورتو و توندال برگزار شد و طی آن تیم پورتو با درخشش
مهاجم ایرانی خود به برتری  ۳بر صفر رسید و عنوان قهرمانی
را به خود اختصاص داد .به دنبال درخشش مهدی طارمی در این دیدار باشگاه پورتو
با خطاب قرار دادن او به عنوان «متوقف ناشدنی» به تمجید از عملکرد این مهاجم
تیم ملی فوتبال ایران پرداخت .سایت این باشگاه در مورد عملکرد فوق العاده طارمی
در دیدار سوپرکاپ نوشت« :باید به او تعظیم کرد».

قلم قرمز ساپینتو

روی نام یک مهاجم استقالل
در شرایطی است که ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی
استقالل قصد مازاد خواندن هیچ کدام از مهاجم تیم خود را
ندارد و اعالم کرده که برای شروع لیگ به همه آنها نیاز دارد،
با این حال گفته میشود برخی بازیکنان مثل آرمان رمضانی و ارسالن مطهری به این
خاطر که ممکن است بازی های کمتری به آنها برسد ،قصد جدایی کردهاند .در این
خصوص باشگاه استقالل هیچ واکنش رسمی و صریحی نداشته اما شایعات حکایت
از جدایی یکی از بازیکنان خط حمله استقالل دارد.

تیمو ورنر راهی

رئال مادرید میشود
ال الرگوئرو مدعی شده که تیمو ورنر به تازگی به مسئوالن تیم
فوتبال رئال مادرید معرفی شده و قرار است تا این بازیکن به
زودی راهی اسپانیا شود .مسئوالن چلسی به دنبال فروش این
بازیکن با قیمت باال پس از عملکرد قوی ورنر در دو فصل پیاپی فوتبال اروپا هستند
تا از محل فروش او سود خوبی را کسب کنند .اما این رسانه اسپانیایی عنوان کرده
که شاید تنها دلیلی که بتواند مانع انتقال ورنر از چلسی به رئال مادرید شود ،بحث
نیمکت نشینی احتمالی این بازیکن باشد.

حضور دو اسطوره فوتبال جهان
در ایران منتفی شد

در شرایطی که قرار بود جام قهرمانی در  ۳۲کشور حاضر در
جامجهانی قطر رونمایی شود ،این اتفاق در ایران نخواهد افتاد.
طبق اعالم فیفا ،کاسیاس و کاکا دو اسطوره فوتبال جهان قرار است
از جام قهرمانی جامجهانی در کشورهای حاضر در این رقابتها رونمایی کنند و گفته میشد
این جام اواخر شهریور توسط این دو ستاره در جزیره کیش نیز رونمایی شود .اکنون اما گفته
میشود با توجه به برخی موانع از جمله اسپانسر این رویداد ،این اتفاق در ایران نخواهد افتاد
و جام قهرمانی به ایران آورده نخواهد شد.

 20راس گوسفند در ازای
ابرستاره فوتبال جهان!

دیلی میل در آخرین گزارش خود مدعی شد که رونالدو به
سیم آخر زده و از منچستریونایتد درخواست کرده که قرارداد
او را فسخ کنند تا وی بتواند به هر باشگاهی که عالقهمند
است برود که و با واکنش جالب باشگاه کالکسویک از کشور جزایر فارو مواجه شد.
باشگاه کالکسویک جزایر فارو در واکنش به خبر فسخ قرارداد رونالدو نوشت :ما به
منچستریونایتد برای خرید رونالدو پیشنهاد معاوضه  20راس از بهترین گوسفندان را
ارائه میکنیم .منتظر پاسخ منچستریونایتد هستیم.

گفتگوها برای انتقال محمد محبی به تهران درحالی آغاز شد
و ادامه یافت که خانواده این بازیکن جزو سرسختترین
موانع برای نهایی شدن توافق حضور داشتند؛ مانعی که
موفق به منصرف کردن این بازیکن برای بازگشت به ایران شدند .طبق نظر خانواده
این بازیکن  ۲۳ساله ،حضور در لیگ پرتغال پس از ترانسفرشدن از لیگ برتر ایران
برای او یک پیشرفت بزرگ به حساب میآید و او نباید این فرصت ایجاد شده را از
دست داده و بازگشت به ایران را انتخاب کند.

بایرن مونیخ

قهرمان سوپر جام آلمان شد
بایرن مونیخ با پیروزی  5بر  3برابر الیپزیگ قهرمان سوپر
جام آلمان شد .در سوپر جام آلمان دو تیم بایرن مونیخ
و الیپزیگ به مصاف هم رفتند .بایرن مونیخ همچنانکه
پیش بینی میشد در این بازی توانست برابر حریف خود به پیروزی دست پیدا
کند و جام قهرمانی را باالی سر برد .این بازی پر گل و جذاب در نهایت با
پیروزی  5بر سه به سود بایرن به پایان رسید تا ناگلزمن برابر شاگردان سابق
خود خوب ظاهر شود.

کشف مثلث برمودای رئال
توسط آنچلوتی

سرمربی رئالمادرید با ابراز شادمانی از پیروزی شاگردانش
مقابل یوونتوس معتقد است که مثل برمودا در میانه میدان
کهکشانیهاست .کارلو آنچلوتی که از پیروزی تیمش در تور
آمریکا مقابل یوونتوس شادمان بود با حضور در نشست خبری به پرسشهای خبرنگاران
پاسخ داد .وی درباره بازیکنانش خاطرنشان کرد :به خوبی بازی را کنترل کردیم و سرانجام
پیش فصل را بهخوبی تمام کردیم ،من همه را دوست دارم ،اما کاسمیرو ،تونی کروس و
لوکا مودریچ را مثلث برمودا مینامم زیرا توپ در حضور آنان ناپدید میشود.

حمید عباسی

جایگزین عطابخش شد
روز گذشته با نظر مدیران شرکت ایران خودرو ،مدیرعامل
باشگاه پیکان تغییر کرد و در فاصله کمتر از  ۱۵روز مانده به
آغاز مسابقات لیگ برتر ،حمید عباسی به عنوان سرپرست
خودرو سازان انتخاب شد .این در حالی است که بیش از این امیر عطابخش در
ماههای اخیر به عنوان مدیرعامل باشگاه در پیکان مشغول فعالیت بود .عطابخش از
بهمن ماه کارش را به عنوان سرپرست باشگاه آغاز کرد و سپس از اواسط فروردین ماه
به عنوان مدیرعامل مشغول فعالیت شد.

اظهارات قاطع سرمربی

منچستریونایتد علیه رونالدو
تن هاگ -سرمربی جدید منچستریونایتد -در مصاحبه با اسکای
پیش از بازی مقابل رایو وایکانو در خصوص شرایط رونالدو
صحبت کرد و مدعی شد که کریستیانو اصال آماده مسابقه نیست.
وی گفت :رونالدو نیازمند تمرینات بیشتر است تا بتواند آمادگی کامل خود را بدست آورد و
بتواند  90دقیقه در زمین حضور پیدا کند .من در حال حاضر نمیتوانم بگویم که رونالدو چه
زمان آماده بازی خواهد شد .او یقینا در سطح سابق خود نیست زیرا هفتههای زیادی را از
دست داد و نیازمند تمرینات زیاد است.

پیشنهاد  ۱۰۰میلیاردی

تیم لیگ برتری برای بیرانوند
علیرضا بیرانوند در خصوص پیشنهاد پرسپولیس در نیم فصل
لیگ گذشته گفت :بله پیشنهاد بود و پرسپولیس و یکی دو
تیم دیگر از لیگ برتر برای جذب من نامه زدند ولی مدیران
بواویستا با جدایی من مخالفت کردند .حتی یکی از تیم های ایرانی حاضر بود به من
برای  ۳فصل  ۱۰۰میلیارد بدهد که واقعا مبلغ باالیی است .من هم خودم این پیشنهاد
را رد کردم .می دانم مبلغ زیادی است ولی من رد کردم چون می خواستم در صورت
بازگشت به فوتبال ایران برای پرسپولیس بازی کنم.

لیورپول کلوپ
ِ

فاتح سوپرجام انگلیس شد
در دیدار سوپرجام باشگاههای انگلیس قرمز های مرسی
ساید موفق شدند با نتیجه سه بر یک حریف شان را شکست
دهند .این لیورپول بود که در دقیقه  ۲۰توسط آرنولد به گل
رسید .اما آلورارز تنها  ۱۲دقیقه پس از ورود به زمین بازی را به تساوی کشاند .اما
این پایان کار نبود و محمد صالح در دقیقه  ۸۴از روی نقطه پنالتی بار دیگر لیورپول
را پیش انداخت .در حالی که شاگردان گواردیوال برای جبران نتیجه سراپا حمله شده
بودند لیورپول اینبار توسط داروین نونز به گل رسید.

باشگاه شهر خودرو در صورت

حل نشدن مشکالت منحل میشود
مدیرعامل باشگاه شهر خودرو گفت :اگر مشکالت باشگاه حل نشود
در آن صورت شهر خودرو منحل می شود ۴ ،۳ .شرکت خواهان
خرید امتیاز باشگاه هستند و حتی یک نفر هم چک  ۲۴میلیارد
تومانی را برای در اختیار گرفتن مالکیت داده است ،اما در حسابش پول نیست تا باشگاه را
بخرد .مشکالت شهر خودرو باقی مانده و میروسالو اسالووف ،از باشگاه شکایت کرده و رای
هم به نفعش صادر شده و پنجره نقل و انتقاالتی بسته شده است .این موضوع در دوره هیئت
فوتبال استان رخ داده و باید آقایان پاسخگو باشند.

ورود نمادهای جام جهانی
به قطر ممنوع!

ورود هرگونه تصویری از نمادهای جام جهانی به کشور قطر
ممنوع شد .بر خالف ادوار گذشته رقابت های جام جهانی که
تصاویر یا فرش های دستباف همراه با نماد رقابت های جام
جهانی به کشور میزبان رقابت ها ارسال شده و در معرض دید قرار می گرفت در این دوره
از رقابت ها بر اساس اعالم کمیته برگزاری ورودهرگونه مجسمه ،فرش ،تابلو ،لباس و
پوستر که بر روی آن نماد جام جهانی  ۲۰۲۲و یا نماد کارتونی جام جهانی(لعیب) درج شده
باشد ممنوع بوده و در مبادی ورود به این کشور توقیف خواهد شد.

