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قیمت 3000 :تومان

تراکتور
گل گهر سیرجان

2

سپاهان

پیکان

1

0

ملوان

آلومینیوم اراک

روزنامه

فوالد خوزستان

صنعت نفت آبادان

0

1

هوادار

3

از پروژه مسکن ملی در البرز
چه خبــــــر؟

برد عـالی ،پرتغـالی
ِ

بررسی تصمیمات اقتصادی
دولت سیزدهم؛

20:30

نفت مسجد سلیمان

2
0

پرسپولیس
ذوب آهن

مس کرمان

1

«معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری» پاسخ داد؛

رسانه
م
ستقل

19:00

نساجی مازندران

1
استقالل

پیروز بازی بزرگ هفته شد؛
«سپاهان» با فرصتطلبی
ِ

مس رفسنجان

اعزام مویتایکاران جوان ایران
به مسابقات جهانی مالزی

روز گذشته انجام شد؛

« »۲۲نمره قبولی
میگیرد؟

آغاز رقابتهای لیگ برتر؛
به
ِ
مناسبت ِ

روزنامه
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خبر اول

«عضو شورای عالی انقالب فرهنگی» خبر داد؛

اجرای قطعی تغییرات اعالم شده
در کنکور ۱۴۰۲

دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویـــژه پاســـدار
«رضـــا کارگـــر بـــرزی» اولیـــن شـــهید مدافـــع حـــرم اســـتان البـــرز
کـــه بـــه مقـــام شـــامخ شـــهادت نائـــل گشـــت را گرامـــی مـــیدارد

بررسیتصمیماتاقتصادیدولتسیزدهم؛

خبــــر
رسمقاهل

افـــول و رکـــود

سارا نصرتی

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی از اجرای قطعی
تغییرات کنکور سال آینده خبر داد« .منصور کبگانیان»
درباره اظهار نظر یک نماینده مجلس پیرامون غیر
قانونی بودن مصوبه کنکور  ۱۴۰۲گفت :هر فردی آزاد
به ارائه نظرات خود است ،اما توصیه می کنم افرادی
که مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی را غیر قانونی
می دانند فقط یک ماده یعنی اصل  ۵۷قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران را مطالعه کنند .اگر افراد
تسلطی بر روی قانون ندارند بهتر است از افراد حقوق
دان و قانون دان اصل  ۵۷را جویا شوند .مصوبات
شورای عالی انقالب فرهنگی وقتی تصویب شود قطعا
اجرا خواهد شد .بهتر است داوطلبان وارد فضا و جو
جدید پیرامون اخبار مربوط به کنکور نشوند.
گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

آیا معوقات افزایش حقوق

بازنشستگان پرداخت خواهد شد؟
سرانجام پس از اعتراض مکرر بازنشستگان سازمان
تأمین اجتماعی در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان
سایر سطوح و افزایش  38درصدی و برگزاری جلسات
در مجلس شورای اسالمی و همچنین درخواست
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی از
دولت برای افزایش  38درصدی حقوق بازنشستگان و
البته ورود شخص رئیس جمهور به موضوع افزایش
حقوق بازنشستگان سایر سطوح و دستور به محمد مخبر
معاون اول خود برای پیگیری این مسئله ،درنهایت در
روز چهارشنبه  19مرداد ماه جاری اطالعیهای از سوی
سازمان تأمین اجتماعی درباره این موضوع اعالم شد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تسنیم؛ در
اطالعیه سازمان تأمین اجتماعی به نقل از «میرهاشم
موسوی» -مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی -در
رابطه با زمان اعمال افزایش و صدور احکام جدید
سایر سطوح بازنشستگان آمده است :پیرو اعالم
سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی
بر موافقت با اصالح و افزایش مستمری سایر
سطوح مستمریبگیران سازمان تامیناجتماعی بر
ن اجتماعی ،با عنایت به
اساس ماده  96قانون تامی 
اینکه فرایند پرداخت حقوق از بیستم هر ماه طبق
محاسبات و در قالب سامان ه متمرکز برای بازنشستگان
عزیز انجام میگیرد؛ لذا برای اعمال افزایش جدید و
نحوه پرداخت و تأمین مالی مربوطه با هماهنگی با
کانونها؛ نیازمند زمان هستیم و انشاءاهلل صدور
احکام جدید در شهریورماه انجام میپذیرد.
در حالی از سوی سازمان تأمین اجتماعی ،زمان اعمال
افزایش و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان
این سازمان را شهریورماه اعالم کردهاند که در این
اطالعی ه به معوقات بازنشستگان با اعمال افزایش حقوق
بازنشستگان اشاره نشده است و مشخص نیست که
معوقات بازنشستگان از فروردین چگونه محاسبه خواهد
شد .همچنین در این اطالعیه به رقم افزایش حقوق
بازنشستگان سایر سطوح اشارهای نشده است که آیا قرار
است افزایش  38درصدی اعمال شود یا کمتر؟

اقتصاد قانونی سرسخت و تغییرناپذیر است ،اما
متاسفانه دولت سیزدهم به ریاست «سیدابراهیم
رئیسی» در زمینه اقتصاد چندان عملکرد
مناسبی نداشته و اینروزها حال اقتصاد ایران
خوب نیست .تورم باال ،نظام از همپاشیده و از
همگسیخته قیمتها و قیمتگذار یها ،رکود و
بیکاری ،شکاف عمیق طبقاتی ،ضریب جینی
باال و نرخ فالکت شصتدرصدی ،نظام بانکی
بحران زده و ربوی ،کسری بودجه باال و ادواری،
رشد بیسابقه نقدینگی ،قطع ارتباط مالی
استاندارد با اقتصاد بینالمللی و بسیاری دیگر
از اینشاخصها ،حاکی از وضع اسفبار اقتصاد
امروز ماست .وضعیتی که قدرت خرید مردم
را بسیار کاهش داده و به طبقه کمتر برخوردار
اقتصادی بهشدت آسیبزده و طبقهمتوسط را
در معرض محو شدن قرار داده است.
ناامیدی و بیاعتمادی به بهبود وضعیت
اقتصادی واقعیتی غیرقابل انکار در جامعهمدنی
ً
دقیقا بهدنبال این
امروز ایران است .دولت
است که رفاه مردم بیشتر و بهتر شود و تورم
را مهار کند .اگر در حال حاضر قیمت برخی
کاالها افزایش پیدا کرده بهدلیل اجرای حذف
ارز ترجیحی و جراحی اقتصادی است تا دولت
بتواند در آینده نزدیک تورم را مهار کرده ،قیمت
کاالها کاهش پیدا کند و سپس تثبیت شود.
در واقع دولت معتقد بود که اگر مدیریت کشور
یکپارچه در اختیارشان قرار گیرد کشور را نجات
خواهند داد.
شوربختانه کنترل قیمتها نیازمند ایجاد ساز
ً
قطعا منظور از ساز و کار
و کار صحیح است.
صحیح ،ایجاد جبر و فشار برای کنترل قیمتها
نیست ،چرا که قیمت کاالها روی یکدیگر
اثرگذار هستند.
بیتردید بیثباتی و افزایش افسارگسیخته
قیمتها حاکی از خار جشدن اقتصاد از کنترل
است .اینشرایط بیش از آنکه ریشه در عوامل
اقتصادی داشته باشد ،ناشی از عوامل غیر
اقتصادی و البته ضد اقتصادی و مخربی است
که نه فقط اقتصاد بلکه همه شئون ،ارزشها
و اعتبار جامعه را نیز به شدت تهدید میکند.
ِ
دولت سیزدهم یکسال پیش وعدههای
رئیس
ِ
متعددی داد ،اما چندان نتوانست آنها را عملی
کند ،او اقتصاد را مردمی و پویا میخواست که
چنین اتفاقی رخ نداد ،میخواست بازارها را
آرام کند که موفق نشد ،در نظر داشت مسیر

اقتصاد را از مذاکرات هستهای جدا کند که
نتیجه عکس داشت و قصدش پایین آوردن
تورم بود که توفیقی به دست نیاورد و حتی
آن را تشدید کرد .در نتیجه؛ جامعه ایران که در
ِ
دولت ضعیف
سالهای پایانی دهه  ۹۰و اواخر
روحانی بهدلیل تشدید تحریمهای اقتصادی و
افتکیفیت سیاستگذاری اقتصادی در مسیر
فقر قرار گرفته بود ،با سرعت بیشتر به این
مسیر ادامه داد.
بیتردید
بیثباتی و افزایش
افسارگسیختهقیمتها
حاکی از خارجشدن اقتصاد از
کنترل است .اینشرایط بیش از
آنکه ریشه در عوامل اقتصادی
داشته باشد ،ناشی از عوامل
غیر اقتصادی و البته ضد
اقتصادی و مخرب
است.

بهطور خالصه اقتصاد ایران مشکالت فراوانی
دارد و تقریبا تمام شاخصها و متغیرهای
اقتصادی در آن از مشکالت متعددی رنج
میبرند .پرداختن جداگانه به هر یک از این
مشکالت هیچ اثری نخواهد داشت .یقینا
برطرف ساختن بحران اقتصادی را نباید از وارد
آوردن فشار بر قشر ضعیف و محروم جامعه
شروع کرد .واقعیت این است که در شرایط
نااطمینانی سیاسی ،پیشبینی چشمانداز
متغیرهای اقتصادی ممکن نیست چون اقتصاد

عالوه بر اینکه تابع شرایط سیاسی و تحوالت
بینالمللی و سیاست خارجی است ،تابع
تصمیمهای سیاستگذاران اقتصادی در دولت
و مجلس ،نیز هست .هرچند اقتصاددانان
بهبود واقعی وضعیت اقتصاد کشور را منوط
به قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفت
و ایجاد اصالحات اساسی در اقتصاد کشور
میدانند اما شرط الزم ،تبدیل نااطمینانیهای
غیرقابلمحاسبه به نااطمینانیهای قابلمحاسبه
در فضای کسبوکار است.
متاسفانه نااطمینانی در سالهای گذشته به
اطمینان خاطر آحاد اقتصادی رسیده است.
به این معنی که فعاالن اقتصادی که نسبت
به شرایط سیاسی و سیاستگذاری نااطمینانی
داشتند ،مطمئن شدهاند که گشایشی رخ
نمیدهد ،بنابراین سرمایهگذاری را به تاخیر
انداختهاند یا در حال خروج از کشور هستند.
جامعهای که دو سال پیش نگران اوج گرفتن
قیمت دالر و طال بود حاال آنقدر از گرانشدن
برنج و گوشت و پیاز و لبنیات و خدمات درمانی
نقرهداغ شده ،که عطای سرمایهگذاری را به
لقایش بخشیده.
این تنها یک سوی ماجراست .خانوار ایرانی
حاال نهفقط در تغذیه و درمان ،که در پوشاک
نیز در مضیقه است آنقدر که فروش البسه
دستدوم رونق گرفته و گزارشها خبر از حذف
لباس و پوشاک از سبد خانوار میدهند .در
این وانفسا ،سخنگفتن از حذف مکانیسمهای
آرامشبخشی همچون آموزش و ورزش ،تفریح
و سفر از زندگی طبقه متوسط و محروم ،دیگر
گزافه است .قطعا به داده دیگری نیاز نیست تا
بدانیم در سالی که گذشت بر سر خانوار ایرانی
چه آمده است.

نقل قول
«وزیر آموزش و پرورش»:

 ۸۰۶هزار فرهنگی مشمول قانون رتبه بندی معلمان میشوند
«یوسف نوری» -وزیر آموزش و پرورش -با
اشاره به آغاز اجرای طرح نظام رتبه بندی
معلمان اظهار داشت :این طرح با هدف
ارتقا جایگاه معلم ،صالحیت معلمی و ایجاد
رقابت در نظام تعلیم و تربیت اجرایی می
شود .آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی
معلمان تایید شده و به صورت جهادی و
انقالبی برای بیش از  ۸۰۶هزار فرهنگی
اجرایی می شود .حفظ شان و منزلت

معلمان اولویت اصلی ماست .وزیر آموزش
و پرورش اظهار داشت :انقالب اسالمی با
وجود دولت مردمی وارد حکمرانی جدیدی
شده و ارتباط با مردم به خوبی در این دولت
به عنوان یک عنصر موثر نه توده ایجاد شد.
امام برای مردم نقش موثری قائل بود ،این
دولت برای مردم ،در بین مردم و در راستای
حل مشکالت مردم شکل گرفته و حضور در
بین مردم را افتخار خود می داند.

اجتماعی
ن
خ� ِود هر آش!

روزنامه

اعالم رشتههای جدید و اصالحات دفرتچه انتخاب رشته کنکور
مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از اعالم رشتههای جدید و اصالحات مربوط به دفترچههای
راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال  ۱۴۰۱خبر داد« .علیرضا کریمیان» گفت :جداول رشته محلهای جدید و اصالحات رشته
محلها در دو بخش «پذیرش با آزمون» و «پذیرش ً
صرفا بر اساس سوابق تحصیلی» در اطالعیه سازمان سنجش اعالم شده است.
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از فلسفهباستانتاآرمانشهر امروز؛

آرمانی من و اسماعیل آقا
ناکجا آباد
ِ
داود مبهوت

با برداشتی آزاد از فلسفه و با کمی اغماض می توان
به جامعه ای آرمانی که شاخصههای ترسیمشده در
آن بیشتر غلو آمیز و تحققش هم در خارج تا اندازهای
ممتنع و تنها جنبه ظهور در ذهن متفکرش را دارا
است ،یوتوپیا(( )utopiaآرمانشهر یا مدینه فاضله) گفته
ن اصطالح ،نامی دیگر با
میشود .البته بعضی برای ای 
عنوان «ناکجا آباد» را نیز در نظر گرفتهاند ،چراکه چنین
جوامعی بیشتر در قواره یک آرزوی آرمانی و در حالت
پیشفرض و ذهنی یا همان سابژکتیو متصور است نه
حقیقتی عینی و ابژکتیو .بهطور مثال متفکرانی چون
افالطون و ارسطو در فلسفهباستان به اینمقوله اشاره
کردهاند .اما در قالباختصاصی و با نام یوتوپیا برای
اولینبار توسط تامس مور( )thomas moreبرای
توصیف یکنظام سیاسی بیعیبونقص به کاربرده
شده است .خوب ،تا این قسمت از یادداشت تهیه
شده با زبان رسمی مطبوعاتی ارائه شد .اکنون جا دارد
تا برای توصیف بهتر دغدغهای که دهه ها قبل ذهن
دوستگرامی پدر بنده را به خود مشغول کرده بود با
لحن محاورهای یا خودمانی به ادامه سخن بپردازیم .آن
هم از این قرار که:
اسماعیل آقا از یاران گرمابه و قدیمی بابا بود .تقریبا ۹
یا  ۱۰ساله بودم که بعضی از مواقع به منزل ما میاومد.
از دیپلمههای قدیم ،درسخونده در رشته ادبیات و
عالقهمند به مطالعه گسترده در فلسفه بود و بیشتر
سخنانش رنگوبوی فلسفی داشت .همها ش از ما
ً
انصافا سرش
میپرسید چرا؟ تو رفیقهای بابا این یکی
به تنش میارزید .کلی حرف جدید برای ما داشت .اهل
کتاب و مطالعه بود .از گلستان سعدی میگفت و گاهی
شعرهایی از مولوی و خیام رو با آواز میخوند .اما از
نگاهش فردوسی رنگوبوی دیگهای داشت .از رستم و
سهراب م ی گفت و گاهی اشک توی چشمهاش جمع
میشد .مخصوصا وقتی به اونجایی میرسید که دیگه
کار سهراب تموم شده و رستم فهمیده بود که اون جوان
خوشقدوباالیی که با خنجر زخمزده پسرشه و دیگه
نوشدارو هم کاری از پیش نمیبره .وقتی به توصیف
نحوه مرگ یزدگرد که یکی از تراژیکترین بخشهای
شاهنامه هست ،میرسید حالش تغییر میکرد و غم
بیشتری تو صورتش دیده میشد.
ً
مجموعا احساسات ظریفی داشت .بابا هم
اسماعیل آقا

بیشتر مواقع ازش میخواست تا شاهکار فردوسی رو
بوتاب بخونه و هرجا الزمه توضیح و تفسیر بده.
با آ 
شاید بپرسید من در اون سنوسال چطور از درک و فهم
این مسائل سر در میاوردم؟ حقیقتش تا این اواخر
هم که بزرگتر شدم و رفتم دانشگاه و بر حسب عالقه
کمی مطالعه کردم ،همهچیز در اندازه یک اسم بود و
داستان شیرینً .
بعدا بود که فهمیدم رستم کی بود.
فریدون چیکار کردُ .سهراب کیه ،جمشید عاقبتش چی
شد و ضحاک چه بالیی سر مردم آورد و فریدون آخر سر
باهاش چیکار کرد .همین و بس .اما بحثی که برای من
در صحبتهای اسماعیل آقا شیرین بود و بیشتر تو
ذهنم باقی موند ،توضیحش درباره کلمهای بهنام
یوتوپیا بود .اسماعیل آقا وقتی شروع میکرد
درباره یک آرمانشهر یا ناکجا آباد توضیح بده
مثالها رو خیلی ساده و خودمونی طرح میکرد.
برای این که اهلخونه از توصیفش درباره
یک آرمانشهر سر در بیارند میگفت :مثال
در اون ناکجا آباد ،باید اینطوری باشه،
اونطوری نباشه و . ...خدا رحمتش
کنه .دستش از دنیا کوتاه شد .بابا
هم حال و وضع خوبی نداره .اما
گاه و بیگاه یادی َازش می
کنه .وقتی این خاطرات
رو برای احمد پسرم که
 ۱۷سالشه تعریف می
کنم ،از خودم می پرسم
که باید چه جوری
آرمانشهر اسماعیل
آقا رو برای اون روشن
کنم .تا این که یهفکری به
ذهنم رسید و تعریف مدینه
فاضله رو اینطوری به پسرم
توضیح دادم .احمد جون بابا
از نظر من ناکجا آباد بهطور
مثال یعنی شهری که وقتی
صبح از خواب بلند شدی و از در
خونه بیرون رفتی روی لب اکثر
مردمش لبخند ببینی و شاهد
باشی که خیلی گرم با همدیگه
سالمعلیک میکنند نه این که از
روی ناچاری و رفع تکلیف یا به
خاطر پول و مقام جلوی هم بلند

شوند و برای هم دست تکان بدهند .یا وقتی وقتی
داخل صف نانوایی میروی همه به نوبت هم احترام
میگذارند و هیچ فردی خارج از صف الیی نمیکشه و
بی نوبت نان نمیگیره .در اون شهر وقتی سر چهار راه
میرسی و پشت چراغقرمز میایستی ماشین عقبی هی
بوق نمیزنه و درک میکنه که هنوز چند ثانیه تا سبز
شدن چراغ باقی مونده و باید صبر کرد .یا موتورهاش
به عابر پیاده احترام میگذارند و هیچ وقت به خودشون
اجازه نمیدهند تا از پیاده رو تردد کنند و مزاحم عابران
بشند .تو این ناکجا آباد وقتی مسئوالنش پستی تحویل
میگیرند و تکیه به صندلی

ریاست میزنند ،به قولهایی که به مردم دادند عمل
میکنند و همیشه خودشون رو خادم و پاسخگوی به
مردم میدانند نه باالتر از اونها.در این آرمانشهر ،مدیران
و باالدستیها ،زندگیشون خیلی با مردم معمولی جامعه
فرقی نداره و فرزنداشون توی همون مدارس دولتی درس
میخونند که بچههای دیگه میروند.
یا مثال تو این ناکجا آباد ،وقتی قراره آزمون بزرگی
برگزار بشه که در اون سرنوشت و آینده زندگی خیلی
از فار غالتحصیلهای مقطع متوسطهاش تعیین بشه،
فوحدیثی در
بعد از امتحان و اعالم نتایج دیگه حر 
نمیاد و صحبتی از این نمیشنوی که تعدادی با زیر آبی
رفتن برای ورود به بعضی رشتههای پر درآمد به انواع و
اقسام ترفند و حیله مجهز شدند و. ...
احمد که این حرفهای من رو شنید
گفت :بابا این ناکجا آباد واقعا ناکجا
آباده .بهش لبخندی زدم و گفتم:
خوب اسمش روشه ناکجا آباد یا
آرمانشهر .احمد جون همونطور که
آرمانشهر جایی هستش که در اون
همهچیز بر وفق مراده در مقابلش
مفهوم متضادی هم وجود داره بهنام
«دیستوپیا» ( )dystopiaیا «پاد  -آرمان
شهر» معروفه .ب ه عبارت ساده ویرانشهر،
اینها شهرهایی هستند که بیشتر در
داستانهای علمی  -تخیلی مطرح میشوند
که در اونها ویژگیهای منفی بر مثبت ،غلبه
دارند و زندگی تو اون شهرها وضعیت دلخواه
هیچکدوم از شهروندان ساکنش نیست و بیشتر
افراد به قواعد اجتماعی پایبند نیستند.
احمد که دیگه حوصلهاش سر رفته بود .بلند
شد و گفت :بابا بیخیال .دیرم شد با بچهها
قرار دارم باید برم .یاد اون وقتهایی افتادم که
اسماعیل آقا زمانی که حرفهاش طوالنی میشد
و حوصلم سر میرفت ،با بهونهای آروم از مجلس
سخنرانی در میرفتم و به َاخم بابا هم توجه نمی
کردم .اما اسماعیل آقا می گفت :حمید آقا بگذار بره.
بزرگ میشه خودش حالیش میشه .حاال بزرگ شدم
و فهمیدم که یک من ماست چقدر کره داره .اما نکته
جالبی درباره ویژگی شخصیتی افرادی مثل اسماعیل آقا
در جایی خوندم که جالب بود اون هم به این مضمون
که :زندگی برای آدم های احساسی ،تراژدی و برای آدم
های منطقی ،کمدی است.

صنعت

اقتصاد الکن
توسط «رئیس کل بانک مرکزی»؛

زمان قطعــی ورود پول جدید ایران
اعالم شد
رئیس بانک مرکزی اظهار کرد :سال ۱۳۹۹
دولت آییننامهای را تصویب کرد تا کسانی
که مجوز قانونی دریافت میکنند ،رمزارز
استخراج و برای واردات استفاده کنند.
در واقع خرید و فروش و سرمایهگذاری
رمزارزها ممنوع است ،اما استخراج و
استفاده برای واردات کاال ممکن شده است.
مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت

صمت از رمزارزها برای واردات بهرهبرداری
شود که هفته آینده اعالم خواهد شد.
«رمز لایر» یا «لایر دیجیتال» جایگزین
اسکناس لایر است .لایر دیجیتال طبق
وعده به صورت آزمایشی در شهریور اجرایی
میشود .ناشر لایر دیجیتال ،بانک مرکزی
است و مردم میتوانند بجای اسکناس از
آن استفاده کنند.

نامه «منطقی» به وزارت کشور؛

برگه اســقاط کم آمد ،شماره گذاری خودرو و
موتورسیکلت متوقف شد
روز گذشته «منوچهر منطقی» -معاون
وزیر صنعت معدن و تجارت -در نامهای
به مشاور وزیر کشور در امور فناوری علت
اصلی حذف الزام برگه گواهی اسقاط
برای شماره گذاری خودروهای تجاری
و موتورسیکلت را کمبود برگه اسقاط
و رسوب محصوالت تولیدی در انبارها
اعالم کرد و نوشت :با توجه به کمبود

برگه اسقاط ،شماره گذاری خودروهای
تجاری و همچنین موتورسیکلتها دچار
مشکل گردیده است و عم ًال واحدهای
تولیدی انبوهی از محصوالت خود را در
پارکینگهای متعدد انبار نموده اند و
قابلیت عرضه ندارند که این مسئله عالوه
بر کاهش تولید ،افزایش قیمت محصوالت
در بازار را نیز به دنبال داشته است.

روزنامه
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امام جمعه
«امام جمعه کرج»:

ظرفیت هایی باالیی در ورزش
البرز داریم

آیت اهلل «محمد مهدی حسینی همدانی» -نماینده
ولی فقیه در استان البرز -در خطبه های نماز
جمعه کرج گفت :عصبانیت دشمنان از سرداران
مقاومت نه تنها از جایگاه آنان کم نمی کند بلکه
درستی کار و عمل آنان را نشان می دهد .امروز
دشمنان از کوچکترین غفلت استفاده میکنند و
به چهره های شناخته شده تهمت می زنند تا آنان
را به حاشیه برانند تا باورها نسبت به آن شخص
از بین برود.
امام جمعه کرج با اشاره به سالروز بازگشت اسرای
ایرانی در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق به کشور
تاکید کرد :عنصر اصلی موفقیت در مناسبتهای
مختلف مقاومت است و آنچه که رنج این عزیزان
و خانوادههای آنان را قابل تحمل کرد مقاومت
در برابر ظلم بود .شهدای مدافع حرم هم به
زیبایی نشان دادند که در کشور دیگری برای حفظ
ناموس در دفاع از مکتب حسینی (ع) مقاومت
دارند .اما عدهای پست فطرت در همان زمان
برای مدافعان حرم چه تهمتهایی زدند و امروز
دشمنان سرخورده از آزادی و حریت آنان هستند
و هرازگاهی یاوهای را آشکار می کنند .عصبانیت
دشمنان از سرداران مقاومت نه تنها از جایگاه آنان
کم نمی کند بلکه درستی کار و عمل آنان را نشان
می دهد .ملت ایران اسالمی با تاسی به فرهنگ
مقاومت ذره ای از خواسته ها و آرمان های خود
عقب نشینی ندارد.
آیت اهلل حسینی همدانی بیان داشت :مقاومت ما
در مسیر علمی و پرتاب ماهواره خیام از قزاقستان
با وجود تحریمهای مختلف از جمله تحریم مراکز
علمی با بهره گیری از شعار ما می توانیم به تاسی
از ارزش های دینی حاکی از استقالل کشور است.
برخالف تبلیغات غربیها این ماهواره کارش
نظامی نیست و برای پایش بحران هایی که در
سال آینده در حوزه اقلیمی است پرتاب شده است،
اگرچه برخی روزنامه های آمریکایی گفته اند
روسیه این ماهواره را برای مقاصد جنگ اوکراین
استفاده می کند .دشمنان با اخبار منفی به دنبال
تخریب ایران اسالمی هستند و این ماهواره از
شهر ماهدشت کرج پرتاب شده و ایران با این
اقدام نشان داد که برای حضور در صحنه فضا نیز
از تکنولوژی روز برخوردار است .دشمنان به خوبی
فهمیده اند که ایران اسالمی وارد همکاری علمی
با قدرت های دیگر جهان شده و همکاری ایران
و روسیه در مسائل علمی برای آنان گران است
چراکه با این کار انحصار غرب شکسته و نظام تک
قطبی در حال افول شد.
نماینده ولی فقیه در استان البرز در ادامه تذکراتی
در خصوص ورزش استان داشت و افزود :ظرفیت
هایی باالیی داریم و نباید این ظرفیت ها را از بین
برد .جلسات خصوصی و تلفنی تذکرات را دادم تا
اقدام عاجل صورت گیرد چرا که ورزشکاران ملی
و بین المللی زیادی داریم که با تسامح و رانت
بازی از دست می دهیم .برای ورزش های محلی
و همگانی فضای الزم فراهم شود طوری که خیلی
کارها می شود انجام داد.

بخشش یک محکوم به قصاص در الربز

البـــرز

«حسین فاضلی هریکندی» -رئیس کل دادگستری استان البرز -اعالم کرد :با تالش اعضای شورای حل اختالف استان
در «پویش به عشق حسین (ع) می بخشم» اولیای دم در یک پرونده قتل از قصاص صرفنظر و اعالم رضایت کردند.
این پرونده قتل مربوط به سال  ۱۳۹۱بود و متهم به مباشرت در قتل از همان سال بازداشت و در زندان به سر میبرد.

«معاونهماهنگیامور عمرانیاستانداری» پاسخداد؛

استانداری

از پروژه مسکن ملی در البـــــرز چه خبر؟

«امیر جاوید پور» -معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری البرز -در بازدید از پروژه  ۴۸۰واحدی
طرح نهضت مسکن فردیس گفت :در البرز ۲۳۰
هزار نفر برای مسکن ملی ثبتنام کردهاند که از
این تعداد  ۱۳۰هزار نفر حائز شرایط و  ۲۰هزار نفر
تأیید نهایی شدهاند و  ۷۵۰۰نفر واریزی داشتهاند.
در بحث نهضت ملی مسکن ،استانداری البرز در
کنار اداره کل راه و شهرسازی تعامل زیادی دارند
و اقدامات ویژهای در این خصوص صورت گرفته
است .البرز استانی با وسعت کم و تراکم جمعیت
باال است ،همین محدودیتها باعث شده بود
که در بحث تخصیص زمین برای طرح نهضت
مسکن با مشکالتی مواجه باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز
اضافه کرد :علی رغم این مشکالت در مجموع
 ۶۵۶زمین برای این طرح در استان در نظر گرفته
شده که بنا است  ۸۵هزار مسکن در آنها ساخته
شود .از انتهای سال  ۹۸تا چند روز گذشته ،حدود
 ۲۳۰هزار ثبت نامی برای طرح نهضت مسکن در
البرز داشتهایم که از این تعداد حدود  ۱۳۰هزار
نفر حائز شرایط هستند .از حائزین شرایط۲۰ ،
هزار نفر تایید نهایی و برای  ۱۰هزار نفر از آنها

حساب باز شده و  ۷۵۰۰نفر از آنها هم واریزی
داشتهاند.
بنا به گزارش «ایسنا» ،جاوید پور ادامه داد :تا کنون
عملیات ساخت  ۱۰هزار واحد مسکن ملی در البرز
آغاز شده ،گفت :هنوز عدهای متقاضی وجود دارد
که به نوعی از ثبت نام جاماندهاند و با برنامهریزی،
به زودی ثبت نام مجددی برای آنها صورت میگیرد.

در تمام پروژههای مسکن ملی ،تجارب منفی و
مثبت مسکن مهر لحاظ شده و امیدواریم مردم
از این واحدهای مسکونی جدید رضایت داشته
باشند .قبل از اجرای این طرح جوانب الزم دیده
شده و با دستگاههای خدمت رسانی همفکری الزم
صورت گرفته تا در تامین آب ،گاز ،برق و  ...این
واحدها با مشکل مواجه نشود.

ب�داشت و سالمت

راه و ش�رسازی

رفاه و تعاون

«رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان»:

«مدیرکل راه و شهرسازی استان» خبر داد؛

«مدیرکل تعاون استان»:

دکتر «شــهرام صیادی» -رئیس دانشــگاه علوم
پزشــکی البــرز -دربــاره آخرین وضعیــت کرونا در
اســتان گفت :در  ۲۴ســاعت گذشــته مورد فوت
قطعی در استان ثبت نشده و مجموع جانباختگان
این بیماری در اســتان همچنان  ۶۹۰۱نفر اســت.
همچنیــن  ۳۱بیمــار با عالئمکوویــد  ۱۹در مراکز
درمانی استان بستری شــدهاند .مجموع کل موارد
بستری شامل قطعی ،محتمل و مشکوک از ابتدای
شــیوع کرونا تا امروز در استان البرز  ۹۰هزار و ۱۴۱
نفر است.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز در پایان
تصریــح کرد :در حال حاضر تعداد  ۲۳۰نفر شــامل
موارد محتمل و مشــکوک در مراکز درمانی بستری
هستند ،که از این تعداد ابتالی  ۱۲۱نفر به کووید ۱۹
قطعی شده است .خوشبختانه در  ۲۴ساعت گذشته
مورد فوت قطعی در اســتان ثبت نشده و مجموع
جانباختگان این بیماری در اســتان همچنان ۶۹۰۱
نفر است .خوشبختانه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون
 ۸۳هزار و  ۸نفر از مراکز درمانی ترخیص شدهاند.

مدیرکل راه و شهرســازی استان البرز گفت :طرح
نهضت ملی مسکن فقط برای بومیها و داشتن پنج
سال سابقه سکونت جزء شــرایط است و کسانی که
رد درخواســت شــدهاند شرایط پنج ســال سکونت را
نداشــتهاند .افراد بومی واجد شــرایط فقط از مزایای
این طــرح برخوردار میشــوند .طــرح  ۴۸۰واحدی
مســکونی طــرح نهضت ملــی مســکن فردیس با
همکاری ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای
متقاضیــان احداث و تکمیل میشــود .پیش از این
یک قطعه زمین برای ســاخت مسکن متقاضیان در
فردیــس اختصاص یافته بود که با توجه به مشــکل
ثبتی زمین دیگر از امالک اداره کل راه وشهرســازی
استان جایگزین آن شد.
خالقی گفت :هر بلوک مجتمع مسکونی  ۴۸۰واحدی
فردیس در  ۱۲طبقه ساخته میشود که الزامات ایمنی
در آن ها رعایت خواهد شد .طرح نهضت ملی مسکن
فقط برای بومیها و داشتن پنج سال سابقه سکونت
جزء شــرایط است و کسانی که رد درخواست شدهاند
شرایط پنج سال سکونت را نداشتهاند.

«عبدالله دارایــی» -مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اســتان البرز -ظهر جمعــه در دیدار با
پدر و مادر شــهید محسن کمالی دهقان از اولین
شــهدای مدافعین حرم در اســتان البرز با اشاره
بــه خاطر ای از دیدار خود با ســردار شــهید حاج
قاسم سلیمانی گفت :امنیت سالمت و معنویت
جامعه امروز ما ثمره جانفشــانی شهدای گلگون
کفنی اســت که غیرتمندانه برای دفاع و صیانت
از حیثیت و شــرافت مردمــان این آب و خاک با
اهــدای جان شریفشــان ،عزت و ســربلندی این
کشور را بیمه کرده اند.
وی با انتقاد شدید به یاوه گویی های اخیر یکی از
مزدوران فتنه گفت :هرچند مردم عزیز و والیتمدار
انقالبی کشــور توجهی به حرفهای نســنجیده و
سخیف این شخص نخواهند داشت اما در شرایط
حســاس کنونــی که بخشــی از اقدامــات نظام
میتواند به بهبود امنیت اقتصادی کشــور کمک
کند شاهد یاوه ســرایی برخی سران فتنه برای بر
هم زدن وضعیت مطلوب پیش روی هستیم.

البرز روز جمعه
مرگ و میر
کرونایی نداشت

سابقه سکونت  ۵ساله،
رکن اساسی ثبتنام در
نهضت ملی مسکن

امنیت و سالمت جامعه
امروز ثمره جانفشانی
شهدا است

فرهنگی
ذره ی ن
ب�

روزنامه

میل پوش ایراین به اپملا پیوست
باشگاه فوتسال پالمای اسپانیا اعالم کرد :مسلم اوالد قباد ستاره ملی پوش ایرانی را به خدمت گرفته است .قرارداد این بازیکن ایرانی
یک ساله و قابل تمدید برای دو سال آینده است .او یک وینگر ماهر ،با کیفیت و با پتانسیل عالی است .او یک فوتسالیست حرفهای در
کشورش ایران به شمار میآید و دوباره قهرمان لیگ ایران شده است .این بازیکن  ۲۶ساله در جام جهانی یکی از بهترینهای ایران بود.
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سرخابی ها

ِ
مناسبتآغاز ِرقابتهایلیگبرتر؛
به

با انتقال قرضی «مهدی قایدی» به استقالل؛

« »۲۲نمره قبولی میگیرد؟
حسن صانعیپور

روز جمعه بیستویکم مرداد ماه ،بیستودومین
دوره لیگ برتر فوتبال ایران آغاز شد و تپانچه
ماراتن مدعیان و شگفتیسازان فوتبال به صدا در
آمد .اما بهنظر میرسد لیگ پیشرو متفاوتتر و
هیجانانگیزتر از گذشته باشد .سرخابیهای ایران
علیرغم اینکه قهرمانی ششدوره اخیر را در ویترین
دارند ،ضریباطمینان گذشته را نخواهند داشت و
احتمال اینکه قهرمان بیستودوم ،فوتبال ایران
شگفتزده کند نیز وجود دارد.
مربع قهرمانی
اگر چهار تیم استقالل ،پرسپولیس ،سپاهان و
فوالد را مدعیان جدی قهرمانی بدانیم ،باید شاهد
دوئل دیدنی بین مربیان ایران با پرتغال باشیم .در
حقیقت باید در لیگ بیستودوم دو سبک کامال
متفاوت را در باال جدول و چندین سلیقه گوناگون
را از ردهپنجم جدول به پایین تجربه کنیم .البته
باید به گلگهر امیرقلعهنویی و انگیزههای مربیانی
چون :ساکت الهامی در هوادار ،مهدی تاتار در
ذوبآهن ،محمدربیعی در مسرفسنجان ،سید
مهدی رحمتی در آلومینیوم اراک ،رضا مهاجری
در نفتمسجدسلیمان ،سیدمجتبیحسینی در
پیکان ،حمید مطهری در نساجی مازندران ،فرزاد
حسینخانی در مسکرمان ،مازیار زارع در ملوان
و رضا پرکاس در صنعتنفت آبادان هم اشاره
کرده و حساب ویژهای نیز برای قربان بردیف
در تراکتور باز کنیم .نظریه متفاوتی نیز دراین
خصوص وجود دارد که در آن گلگهر و تراکتور

را نیز مدعی قهرمانی دانسته و از بین تیمهای
دیگر به جز پیکان ،مس کرمان و هوادار یک
تیم را شگفتیساز لیگ معرفی میکند .تیمی در
قوارههای ملوان یا نفت مسجد سلیمان و حتی
نساجی مازندارن که میتواند معادالت لیگ را بر
هم زده و سرنوشت لیگ را رقم بزند .با این حال
در بین مربع محتمل قهرمانی ،عنوان خطرناکترین
تیم را باید به فوالد خوزستانی بدهیم که تدارک
ویژه آسیا را دیده و قصد دارد قدرتمندانه در لیگ
ایران و آسیا ظاهر شود.
تدارک ویژه تیمها
اگر تیم صنعتنفت آبادان که فعالیت کمتری در فصل
نقلوانتقاالت داشته را مستثنی
کنیم ،سایر تیمها با صرف
هزینههایی که همیشه
مدعی هستند ندارند ،تدارک
مناسبی برای لیگ بیستودوم
دیدهاند .اردوی ترکیه که
میشد در ایران برگزار شود میزبان
چند باشگاه ایرانی بوده و مسابقات
تدارکاتی زیادی در آن کشور برگزار شد
و کمپهای داخلی نیز پذیرای سایر
تیمها بوده و باید اعتراف کنیم که
لیگ پیشرو با تدارک ویژه رقبا آغاز خواهد شد.
منتهی به جام جهانی
به هیچ عنوان نباید از جام جهانی و انگیزههای
مضاعف آن در بین بازیکنان به سادگی گذشت.
بسیاری از بازیکنان از جمله :محمد محبی،
رامین رضائیان و کاوه رضایی لیگ ایران را
برای ادامه فعالیت فوتبالی خود برگزیدند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد سلمانی رحیمی و مریم معدنی پور
ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده
اعالم نموده است که اسناد مالکیت ششدانگ
یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه چهارم
سمت شمالی قطعه هفتم تفکیکی بمساحت
 ۱۱۷/۱۵مترمربع بشماره پالک  ۲۳۷۱۹فرعی از
 ۱۶۱اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۴۱۳۴
فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی
شهرستان بنام متقاضیان هر یک نسبت به سه
دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و اسناد مالکیت
بشماره چاپی  ۴۴۰۳۱۷و  ۴۴۰۳۱۸و دفتر
الکترونیکی بشماره  ۱۳۹۶۲۰۳۳۱۰۰۹۰۳۹۱۷۵و
 ۱۳۹۶۲۰۳۳۱۰۰۹۰۳۹۱۷۶صادر و تسلیم شد که
سند مالکیت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده
است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی
نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک
اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه
اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق
مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت
المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد
شد .ف۱۰۰۷
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج
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جنس «سا پینتو» جور شد
ِ

و بسیاری نیز پیشنهادات خارجی را نادیده گرفته تا
بیشتر در معرض دید سرمربی تیمملی باشند و خود
را در لیستنهایی جام جهانی تیم ملی جای بدهند.
نکتهای که رقابت را در بین تیمها باال برده و در
نهایت به پیشرفت کیفی فوتبال ایران کمک خواهد
کرد .این موضوع البته اگر با انتخابهای از پیش
تعیین شده و یا سفارشی تیمملی مواجهه گردد تاثیر
منفی خود را در لیگ و حتی دیدارهای تیمملی در
جام جهانی خواهد گذاشت .موضوعی که مسبوق به
سابقه بوده و نباید تکرار شود.
حواشی همیشگی
محمد محبی با حرف و حدیثهای فراوان به
استقالل پیوست .پرسپولیس هم
سرانجام مهاجم مورد نظر خود
را جذب کرده ،جدالهای
ابتدایی هفتهنخست نیز
شروع مناسبی برای لیگ
بیستودوم بود .اسامی نهایی
کاندیداهای ریاست فدراسیون نیز
اعالم شده و آینده فوتبال ملی و
لیگ ایران را با سواالت زیادی روبرو
کرد .سازمان لیگ بازیهای لیگ را
تا اطالع ثانوی بدون تماشاگر اعالم
کرد .و نکته آخر اینکه با وجود مربیان جدید
بعضی از تیمها ،تفکرات تاکتیکی بسیاری از
باشگاهها ناشناخته است .لذا باید اعتراف کرد
فوتبال ایران فصل ناشناخته و غیرقابل پیشبینی
و درعین حال پر هیجان را پیش رو داشته و
باید برای مشخص شدن توانایی واقعی
تیمها حداقل تا هفته پنجم صبر نمود.

باشگاه االهلی امارات با حضور مهدی قایدی به صورت قرضی
در استقالل موافقت کرد .مهدی قایدی در یک فصل حضورش
در االهلی امارات عملکرد خوبی از خود نشان نداد .این بازیکن
جوان درفهرست ژاردیم برای فصل پیش رو قرار نگرفت و به
همین خاطر باشگاه االهلی با پیشنهاد استقالل برای بازگشت
قایدی موافقت کرد .سایت رسمی االهلی در توییتر این خبر
را تایید و اعالم کرد که باشگاه االهلی با حضور قرضی قایدی
در استقالل موافقت کرد و به این ترتیب این بازیکن در فصل
پیش رو در آبی پوشان پایتخت توپ خواهد زد.
خریدِ جذاب و البته گران هلندی؛

«لوکادیا» پرسپولیسی شد
پس از مذاکرات طوالنی در نهایت باشگاه پرسپولیس یک مهاجم
خارجی کارنامه دار را به خدمت گرفت .یورگن لوکادیا که مد نظر
باشگاه پرسپولیس قرار داشت در نهایت به این تیم پیوست.
لوکادیا که نیم فصل گذشته برای بوخوم بازی میکرد در  ۱۱دیدار
این تیم در بوندسلیگا به میدان رفت و  ۲دیدار هم در جام حذفی
آلمان بازی کرد .او در مجموع  ۵۶۰دقیقه بازی برای بوخوم ۲
گل و یک پاس گل در کارنامه خود ثبت کرده است .این مهاجم
هلندی که نیم فصل نخست سال قبل را در برایتون بازی میکرد،
تنها  ۲۲دقیقه در لیگ برتر انگلیس بازی کرد و  ۱۰۴دقیقه هم در
جام اتحادیه برای برایتون به میدان رفت.مهاجم جدید پرسپولیس
در فصل  ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰در باشگاه سینسیناتی آمریکا عضویت
داشت و تنها در  ۹دیدار برای این تیم به میدان رفت و از مجموع
 ۳۵۸دقیقه بازی ،تنها یک گل به ثمر رساند .البته در نیم فصل
دوم  ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹در  ۱۸بازی برای سینسیناتی به میدان رفت و
در مجموع  ۱۳۸۲دقیقه بازی ،توانست  ۲بار گلزنی کند .با وجود
اینکه یک سال اخیر لوکادیا آن چنان امیدوار کننده نیست اما
او از سال  ۲۰۱۷تا  ،۲۰۲۰در  ۳۴دیدار برای بیرایتون در لیگ برتر
انگلیس بازی کرده است و توانسته آمار  ۱۵۳۷دقیقه بازی در
لیگ برتر انگلیس را به نام خود ثبت کند .او در این بازه زمانی
هم  ۳گل و یک پاس گل به نام ثبت کرده است.

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
( نوبت دوم )

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز به نمایندگی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی انسانی
( حراست فیزیکی و نگهبانی) در سطح استان البرز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ( یک مرحلهای) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
عالقه مندان می توانند از تاریخ چاپ نوبت اول این آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  1401/05 /26جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات
الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه و در فرایند مناقصه شرکت نمایند.
تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  ( 1/653/000/000یک میلیارد و ششصد و پنجاه و سه میلیون لایر) بصورت ضمانتنامه بانکی( تحت عنوان ضمانت
شرکت در فرایند ارجاع کار ) با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و قابل تمدید در وجه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز به نمایندگی شرکت مادر
تخصصی بازرگانی دولتی ایران و یا ارائه فیش واریزی نقدی به (حساب سپرده شرکت در مناقصه)به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شماره
شبا  IR 390100004001058206373747و شناسه پرداخت . 916294210810373747020003513104
آخرین مهلت ارائه و بارگذاری پیشنهادات از طریق سامانه ( ستاد) روز سهشنبه مورخ  1401/06/08و جلسه بازگشایی پاکات رسیده و بارگذاری شده در سامانه
(ستاد)رأس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1401 /06/09می باشد .
جهت اطالعات بیشتر یا رفع هرگونه ابهام با تلفن گویا  026 36636318داخلی  174و یا شماره همراه  09395904015امور قراردادهای اداره کل غله و
خدمات بازرگانی استان البرز تماس حاصل فرمائید.
ردیف

موضوع
مناقصه

برآورد اولیه
ریالی

1

تأمین  14نفر نیروی
حفاظت فیزیکی

33/053/520/360

شناسه آگهی ۱۳۶۰۵۱۶ :

مدت اجرای
مبلغ سپرده
(تضمین ) به لایر کار(ماه)
1/653/000/000

12

مهلت دریافت
اسناد پروژه
1401/05/26

آخرین مهلت بارگذاری تاریخ بازگشایی
و ارسال مدارک
پاکات
1401/06/08

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز

1401/06/09

تاریخ انتشار نوبت اول1401/05/19:

روزنامه
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آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای

پروژه احداث فاز اول راه دسترسی معادن تهراندشت
سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه
عمومی یک مرحله ای پروژه احداث فاز اول راه دسترسی معادن تهراندشت،
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) و آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیک را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار در سامانه تاریخ  1401/05/19به شماره  2001003701000001می باشد.
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه1401/05/22 :
مهلت ارائه پیشنهاد تا1401/06/02 :
تاریخ بازگشایی پاکت های مناقصه1401/06/30 :

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

تبصره :در صورت تغییر تاریخ گشایش پاکت مناقصه مراتب متعاقبا اعالم می گردد.
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز آدرس
استان البرز کرج خیابان شهید بهشتی بعد از  ۴۵متری گلشهر جنب پمپ بنزین
حصارک خیابان ولیعصر طبقه همکف معاونت توسعه و منابع سازمان مراجعه
فرمایید.
ً
ضمنا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ( 35720سازمان
صمت) داخلی  273تماس حاصل فرمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس41934_021:
شناسه آگهی۱۳۶۲۹۱۸ :
دفتر ثبت نام88969737_85193768 :

روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز

آگهیمناقصهعمومییک مرحلهای

به استناد ماده 63آیین نامه مالی و معامالتی
دانشگاههایعلومپزشکی

به استناد ماده 63آیین نامه مالی و معامالتی
دانشگاههایعلومپزشکی

شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://www.setadiran.ir
2001090407000103
نام سازمان :دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز -امور ایاب ذهاب خودرو سواری
و مینی بوس مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی
موضوع :واگذاری امور ایاب ذهاب (خودروسواری و مینی بوس) مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی
تاریخ توزیع اسناد  :مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
به آدرس  https://www.setadiran.irاز ساعت  08:00مورخ 1401/05/23لغایت 1401/05/25ساعت 19:00
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:
 https://www.setadiran.irساعت  13:00مورخ  1401/06/05می باشد.
زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده :مورخ  1401/06/07راس ساعت  08:00صبح در محل ستاد
دانشگاه علوم پزشکی البرز
میزان سپرده تضمین شركت در مناقصه 966/000/000ریالبه صورت فیش واریزی به حساب جاری
( 218126438شبا  IR 930130100000000218126438نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد  972یا ارایه
ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی البرز
( مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدكمتر از  3ماه باشد)
پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشانی سازمان  :بلوار طالقانی شمالی  -باالتر از میدان طالقانی -شهرک اداری -ساختمان مرکزی
شماره تماس026-34197656 :
شناسه آگهی۱۳۶۳۰۰۵ :

شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://www.setadiran.ir
2001090407000102
نام سازمان :دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز -بیمارستان دکتر علی شریعتی
موضوع :واگذاری امور ایاب و ذهاب (مینی بوس)
تاریخ توزیع اسناد  :مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار از سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به آدرس http://www.setadiran.irاز ساعت  08:00مورخ  1401/05/23الی ساعت  19:00مورخ
1401/05/25
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttp://www.setadiran.ir :
تا ساعت  13:00مورخ  1401/06/05می باشد.
زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده :راس ساعت  08:00مورخ  1401/06/07در محل ستاد
دانشگاه علوم پزشکی البرز
میزان سپرده تضمین شركت در مناقصه  624/000/000لایر به صورت فیش واریزی به حساب جاری
( 218126438شبا  ) IR 930130100000000218126438نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد  972یا ارایه
ضمانتنامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی البرز
(مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدكمتر از  3ماه باشد)
پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشانی سازمان  :بلوار طالقانی شمالی -باالتر از میدان طالقانی  -شهرک اداری-ساختمان مرکزی
شماره تماس026-34197656 :
شناسه آگهی۱۳۶۳۰۴۳ :

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

به استناد ماده 63آیین نامه مالی و معامالتی
دانشگاههایعلومپزشکی

به استناد ماده 63آیین نامه مالی و معامالتی
دانشگاههایعلومپزشکی

شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://www.setadiran.ir
2001090407000104
نام سازمان :دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز -مرکز بهداشت شرق
موضوع :واگذاری امور ایاب و ذهاب ( خودرو سواری)
تاریخ توزیع اسناد  :مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به آدرس  https://www.setadiran.irاز ساعت  08:00مورخ  1401/05/23الی ساعت 19:00
مورخ 1401/05/25
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:
 https://www.setadiran.irساعت  13:00مورخ  1401/06/05می باشد.
زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده :مورخ  1401/06/07راس ساعت  08:00صبح در محل
ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز
میزان سپرده تضمین شركت در مناقصه  2/240/000/000لایر به صورت فیش واریزی به
حساب جاری ( 218126438شبا  )IR 930130100000000218126438نزد بانک رفاه شعبه
بهار کرج کد  972یا ارایه ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی
درمانی البرز
( مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدكمتر از  3ماه باشد)
پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشانی سازمان :بلوار طالقانی شمالی  -باالتر از میدان طالقانی -شهرک اداری-ساختمان مرکزی
شماره تماس026-34197656 :
شناسه آگهی۱۳۶۳۰۰۴ :

شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://www.setadiran.ir
2001090407000101
نام سازمان :دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز -بیمارستان امام حسین (ع)
موضوع :واگذاری حجمی امور نظافت و خدمات پشتیبانی
تاریخ توزیع اسناد  :مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به آدرس  https://www.setadiran.irاز ساعت  08:00مورخ  1401/05/23الی ساعت  19:00مورخ
1401/05/25
آخرینمهلتارسالاسنادمناقصهبهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبهآدرسhttps://www.setadiran.ir :
ساعت  13:00مورخ  1401/06/05می باشد.
زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده :مورخ  1401/06/07راس ساعت  08:00صبح در محل ستاد
دانشگاه علوم پزشکی البرز
میزان سپرده تضمین شركت در مناقصه  2/102/000/000لایر به صورت فیش واریزی به
حساب جاری ( 218126438شبا  )IR 930130100000000218126438نزد بانک رفاه شعبه بهار
کرج کد  972یا ارایه ضمانت¬نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی
درمانی البرز
( مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدكمتر از  3ماه باشد)
پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشانی سازمان  :بلوار طالقانی شمالی -باالتر از میدان طالقانی  -شهرک اداری  -ساختمان مرکزی
شماره تماس026-34197656 :
شناسه آگهی۱۳۶۳۰۰۱ :

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

ورزشی

روزنامه

اعالم رمسی فیفا؛ جام جهاین  ۲۰۲۲یک روز زودتر آغاز یمشود
سایت فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) بهصورت رسمی اعالم کرد که دیدار افتتاحیه جام جهانی  2022قطر ،یک روز زودتر
و با دیدار تیم ملی این کشور مقابل اکوادور آغاز میشود .به این ترتیب ،بیستودومین دوره جام جهانی فوتبال از ساعت
 19:30روز  29آبان و در ورزشگاه البیت شروع خواهد شد و مراسم افتتاحیه جام نیز پیش از این مسابقه برگزار میشود.

نصف ج�ان

شــماره  - 1084شــنبه  22مــرداد 1401

7

باحضوریفعالدر بازیهایهمبستگیکشورهایاسالمی؛

سه ِم ورزشکارانِ «نصفجهان» در قونیه چه قدر است؟
اصغر قلندری

قهرمانان استان اصفهان در پنجمیندوره بازیهای همبستگی
ِ
کشورهای اسالمی که در قونیه ترکیه جریان دارد ،حضور
گستردهایداشتند.
کاروان ورزشی ایران که با نام «پیامبر اعظم» متبرک شده ،با
شعار «ایران سرفراز» در اینرویداد شرکت کرده است .بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی با تصمیم سازمان کنفرانس
اسالمی شکل گرفته ،که در آن تنها  ۵۷کشور عضو اینسازمان
اجازه شرکت دارند .اولین دوره این بازیها سال  ۲۰۰۵در
عربستان سعودی (مکه ،مدینه ،جده و طائف) برگزار شد .قرار
بود دومین دوره آن سال  ۲۰۰۹در ایران برگزار شود که اصفهان
نیز یکی از سهشهر میزبان معرفی شده بود؛ اما در نهایت
اینرویداد لغو گردید .دورهسوم بازیهای کشورهای اسالمی،
سال  2013در شهر پالمبانگ اندونزی و در سال  2017درشهر باکو
جمهوری آذربایجان برگزار گردید .اما میزبانی دورهپنجم به ترکیه
رسیده است که در شهر موالنا (قونیه) ورزشکاران کشورهای
اسالمی از هفدهم تا بیستوهفتم مرداد در  27رشته ورزشی
به رقابت میپردازند .اما با شروع این رقابتها نگاه ویژهای به
حضور ورزشکاران اصفهانی در این رویداد داریم:
در شنای معلوالن حضور علی امینی را میتوان اتفاق جالب
کاروان ورزشی ایران در اینبازیها عنوان کرد .امینی که از
جانبازان  70درصد جنگ تحمیلی است ،مسنترین ورزشکار
کاروان ایران محسوب میشود که باتوج ه به آمادگیباال توانسته
است در ترکیب تیم اعزامی جای بگیرد .امینی در رشته شنا
به توفیقهای زیادی دستپیدا کرده است و سابقه شرکت
در بازیهای آسیایی را در کارنامه دارد .در جودو حمیدرضا
پاپی ،با اینکه هنوز محرومیت جودوی ایران لغو نشده ،با
موافقت فدراسیون جهانی جودو ،در تیمملی مردان کشورمان
در این پیکارها حضور یافته و حمیدرضا پاپی نیز یکی از نفرات
اصفهانی در ترکیب تیم اعزامی است .پاپی چند سالی است که
در ردههای مختلف ،عضویت تیمملی را تجربه کرده ،اما طی
یکسال اخیر نام او در جودوی ایران پرآوازه شده و اخیر ًا در
اردوی تمرینی مشترک با روسیه و تورنمنت عراق حضور داشته
است و با آمادگی کامل در قونیه به مصاف حریفان خود میرود.
در دوومیدانی بانوان فرزانه فصیحی ،ریحانه مبینی و در
بخش آقایان :مهدی صابری ،مسعود کامران از اصفهان در تیم
دوومیدانی کشورمان که با  16ورزشکار راهی قونیه شده حضور
یافته اند .فرزانه فصیحی که سال گذشته با کسب سهمیه
یونیورسالیتی فرصت حضور در بزرگترین فستیوال ورزشی دنیا
را به دست آورد ،در ماده صد متر نماینده ایران بود که موفق
شد در قونیه ترکیه ،رکورد چندساله دوومیدانی بانوان در دوی
 ۱۰۰متر را بهبود ببخشد و در دور مقدماتی با ثبت زمان  11:24به
نیمهنهایی صعود کرد و در مرحلهپایانی با ارتقای رکورد خود در
 ۱۱:۱۲ثانیه به مدال نقره دست یافت ،رکورد ریحانه مبینی نیز در
ماده پرش طول یکی از نمایندگان بانوان کشور در دوومیدانی

است .مبینی که دو سه سالی است از شهر کاشان بهعنوان
چهره شاخص مطرح شده ،به اعتقاد کارشناسان اینرشته
از شایستگی بیشتری نسبت به دیگر نفرات برای استفاده از
سهمیه یونیورسالیتی برخوردار است؛ از اینرو فدراسیون نام
او را برای تحتپوشش قرارگرفتن بورسیه المپیک پاریس به
کمیتهملی المپیک کشورمان معرفی کرده است .مبینی نیز با
فینال این رقابتها رسید.
رکورد  6,08به مرحله ِ
مهدی صابری در ماده پرتاب وزنه یکی از نمایندگان با سابقه
قهرمانی در رویدادهایی چون مسابقات کارگران جهان است .او
در بازیهای کشورهای اسالمی از انگیزه باالیی برای درخشش
برخوردار بود و در فینال در پرتاب وزنه با حدنصاب 18,69
بهعنوان ششم رسید .در ماده  ۱۱۰متر بامانع نیز مسعود کامران،
دونده کاشانی ،گوی سبقت را از دیگر رقبا ربوده ،در قونیه با
رقبائی از کشورهای دیگر رقابت میکند .دوومیدانی ایران در این
ماده طی سالهای گذشته چندان ورزشکار شاخصی نداشته،
اما این جوان کاشانی باانگیزه فراوان در ماده  ۱۱۰متر بامانع
که جزو جذابترین رشتههای دوومیدانی است ،افق روشنی
را پیشرو دارد.
در شنا مهرشاد افقری ،متین سهران ،علیرضا یاوری ،مهران
قاس مزاده از اصفهان در لیست 9نفره تیمملی شنا قرار دارند،
افقری و سهران چندی قبل دو نماینده ایران در مسابقات جهانی
بودند که عملکرد قابلقبولی داشتند .افقری سال گذشته موفق
به کسب سهمیه  Bرشته شنا شد و یکی از ورزشکارانی است
که بورسیه المپیک شده و به مدت  23ماه ،کمکهزینه کمیته
بینالمللی المپیک را دریافت میکند .علیرضا یاوری نیز دیگر
ملیپوش اصفهانی است که تا پیش از شیوع کرونا دو ثانیه تا
کسب سهمیه المپیک فاصله داشت؛ اما شیوع ویروس کرونا
باعث شد او از کسب سهمیه بازماند .یاوری که برای ادامه
تحصیل راهی آمریکا شده ،قرار است در رویدادهای برونمرزی،
تیمملی را همراهی کند .مهران قاس مزاده نیز شناگری است که
یکیدوسالی است به اصفهان آمده تا زیر نظر مربیان اصفهانی و
در پایگاه ملی شنای استان خود را آماده کند .او در این رویداد
بهعنوان سهمیه اصفهان منظور شده است .حضور اصفهانیها

اخطار افراز
خواهان:
فرشاد درویش زاده فرزند رضا به آدرس :کرج مهرشهر بلوار ارم خیابان میالد  ۴پالک ۵۲واحد ۲
خوانده:
زهرا علیاری قلعه فرزند ابوالقاسم به آدرس :کرج مهرشهر بلوار ارم خیابان میعاد میعاد  ۸پالک
 ۴۳واحد ۱
با عنایت به اینکه فرشاد درویش زاده احدی از مالکین مشاعی پالک ثبتی  ۶۱۱۲فرعی  ۱۷۱اصلی
به موجب درخواست شماره  ۵۰۴۱۵دستور مورخه  ۱۴۰۰/۱۱/۱۹تقاضای افراز سهمی موکل خود را
از این اداره نموده و مورخه  ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ساعت  ۱۱صبح برای بازدید از محل وقوع ملک تعیین
گردیده لذا مراتب طبق ماده  ۱۸قانون و مفاد اسناد رسمی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار
اگهی می شود تا برای بازدید از محل در روز و ساعت تعیین شده در این اداره یا در محل وقوع
ملک حضور بهم برسانید ،بدیهی است عدم حضور شما مانع انجام کار نخواهد شد .ف۱۰۰۶

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

در تیم ملی شنا بسیار پررنگ است و عالوه بر حضور چهار
ملیپوش ،گامر دیالنچیان نیز بهعنوان مربی تیم ملی حضور
دارد و پیمان گرامی ،رئیس هیئت شنای استان نیز بهعنوان
سرپرست ،این تیم را همراهی میکند.
در تیم والیبال بانوان محدثه مشتاقی ،مائده برهانی ،شبنم
علیخانی سهوالیبالیست شایسته اصفهانی برخالف والیبال
مردان دیار زاینده رود در رویدادهای برونمرزی ازجمله بازیهای
کشورهای اسالمی حضور دارند اما هیچ ورزشکاری از استان
اصفهان در لیست مردان جای نگرفته است؛ اما در تیمملی
والیبال بانوان ،سهاصفهانی حضور دارند .بهویژه برهانی که
سابقه لژیونری در لیگ بلغارستان و ترکیه را در کارنامه دارد و
میتواند یکی از مهرههای کلیدی الساندرا کمپدلی باشد .تیم
ملی والیبال کشورمان در مرحله گروهی با تیمهای ازبکستان،
اندونزی وترکیه همگروه است.
در هندبال سید علیرضا موسوی ،محمدمهدی بهنامنیا دو
نماینده شایسته اصفهان در لیست نهایی سرمربی تیم ملی،
قرار گرفتند .موسوی از جمله هندبالی هاب با سابق ه و
لژیونرهای هندبال ایران است ،بهنامنیا نیز نمایندهای از نسل
جدید هندبال آصفهان است که توانسته در تیمملی حضور پیدا
کند و در غیاب لژیونرهای سرشناس فرصت خوبی برای بهنامنیا
و دیگر جوانان تیمملی است که خودی نشان دهند ،شهداد
مرتجی نیز از اصفهان بهعنوان مربی در کادر فنی حضور دارد.
در هندبال بانوان حدیث نوروزی ،تنها نماینده هندبال بانوان
اصفهان در تیمملی است .او برای بازیهای کشورهای اسالمی
راهی ترکیه شده و نسترن ابریشمکار نیز پزشکیار اعزامی به
اینرقابتها از اصفهاناست .تیمملی هندبال بانوان کشورمان
در گروه دوم مرحله گروهی با تیمهای کامرون ،افغانستان و
جمهوری آذربایجان همگروه است .تیمملی هندبال بانوان که
طی یک سال اخیر دو تجربه مسابقات آسیایی و رقابتهای
جهانی را پشت سر گذاشته ،از آمادگی خوبی برخوردار می باشد
و احتمال مدالآوری دور از دسترس تیم هندبال بانوان نیست.
در شمشیربازی محمد رضایی ،محمد رضایی طادی ،علی امینی
و اعظم بخشی در دو بخش بانوان و آقایان به ترکیه اعزامی

شدهاند؛ اما ترکیب سهاسلحه کامل نیست؛ با این وجود در
اسلحه اپه محمد رضایی و محمد رضایی طادی ملیپوشان
اصفهانی هستند که به مصاف رقیبان میروند .رضایی یکی
از باسابقهترین ملیپوشان در شمشیربازی ایران است که دو
دهه متمادی به همراه تیمملی در رویدادهای زیادی شرکت
کرده و تجربه مدالآوری در بازیهای آسیایی دوحه را داراست؛
اما همنام او با پسوند طادی ،ملیپوش جوانی است که تجربه
بینالمللی زیادی ندارد و برای بازیهای کشورهای اسالمی از
انگیزه بسیار باالیی برخوردار است .علی امینی هم در ردههای
پایه عضو تیمملی شمشیربازی ایران بوده و بازیهای کشورهای
اسالمی ،محک خوبی برای او در رده بزرگساالن خواهد بود .در
بخش بانوان هم اعظم بختی در ترکیب تیم اعزامی جای گرفته
است .این شمشیرباز اصفهانی ساکن تهران ،اخیر ًا در مسابقات
قهرمانی جهان موفق شد به جدول اصلی این رویداد راه پیدا
کند که این اتفاق برای نخستینبار در بخش بانوان رخداده تا
انگیزه بختی را برای بازیهای کشورهای اسالمی افزایش دهد.
در دوچرخهسواری امیرحسین جمشیدیان از اصفهان در این
تیم حضور دارد .جمشیدیان که در رده جوانان در آسیا مدالآور
بوده ،در رده بزرگساالن نیز چند سالی است عضو تیمملی است؛
اما نتوانسته است ،سهمیه المپیک توکیو را بهدست بیاورد.
بازیهای کشورهای اسالمی میدان تدارکاتی خوبی برای کسب
آمادگی برای بدستآوردن مدال در بازیهای آسیایی هانگژو
است .جمشیدیان در ماده تعقیبی انفرادی و دور امتیازی مردان
به مقام ششم رسید.
در تیراندازی مرضیه پرورشنیا تنها نماینده در رشته اهداف
پروازی است و .با تصمیم فدراسیون در رشته تراپ سه ورزشکار
به این مسابقات اعزام شدند که مرضیه پرورشنیا ،ملیپوش
اصفهانی هم یکی از آنهاست .پرورشنیا که در سن کم به
مدال المپیک نوجوان دست پیدا کرد ،در رده بزرگساالن نیز در
رویدادهای زیادی شرکت کرده است؛ اما در المپیک نتوانست
به سهمیه برسد؛ بااینحال به دلیل سن کمی که دارد ،میتواند
برای ادوار آینده المپیک در این رقابتها حضور پیدا کند.
در تیراندازی با کمان معلوالن هادی نوری ،سمیه رحیمی در
بخش معلوالن سهرشته به بازیهای کشورهای اسالمی راه
پیدا کردند که تیراندازی با کمان نیز یکی از آنهاست .هادی
نوری و سمیه رحیمی دو نماینده اعزامی اصفهان به این رویداد
هستند .نوری که تجربه حضور در پاراالمپیک را دارد ،در بازیهای
پاراآسیایی قهرمان شده و با وجود آمادگی خوبی که دارد ،در
بازیهای کشورهای اسالمی نیزیکی از بختهای مدالآور است.
سمیه رحیمی هم در بخش ریکرو بانوان از ملیپوشان باسابقه ای
است که در بخش انفرادی و تیمی مدالهای زیادی کسب کرده
است .همچنین در وزنهبرداری رسول معتمدی قهرمان اصفهانی
مسابقات جهانی به ترکیه اعزام شده که بنا به اعالم فدراسیون
ایران در بخش مردان این مسابقات  ۹نماینده دارد .معتمدی که
در اولین سال حضورش در رده بزرگساالن موفق به قهرمانی در
آسیا و جهان شده ،یکی از پرامیدترین ورزشکاران کاروان ایران
برای کسب مدال طالست.
با تشکر از خانم مهری مصور.
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داستان جلد

فوتبال اروپا
اهرم چهارم اقتصادی فعال شد؛

خروج بارسلونا از باتالق ثبت
بازیکنان جدید

باشگاه بارسلونا با فعال کردن اهرم چهارم اقتصادی
از بحران ثبت نام بازیکنان جدیدش خارج شد.
اللیگا هفته گذشته اعالم کرد که باشگاه بارسلونا
هنوز نمیتواند قرارداد خریدهای جدید خود را ثبت
و از آنها استفاده کند .بارسلونا تاکنون  5بازیکن
جدید خریداری کرده و دو بازیکن باید قراردادشان
را تمدید کنند .این درحالیست که فردا بارسلونا در
اولین بازی فصل جدید اللیگا باید به مصاف رایو
وایه کانو برود .اللیگا بودجه بارسلونا برای ادامه
فصل را با کسری  ۱۵۰میلیون یورویی دانسته و به
آنها اطالع داده که اگر بخواهند قرارداد خریدهای
جدید و تمدیدهای دیگر را ثبت کند باید یک
اسپانسر مالی بدست آورد تا این کاهش مالی
جبران شود.در همین رابطه نشریه «اسپورت»
کاتالونیا در خبری فوری اعالم کرد اهرم چهارم
اقتصادی بارسلونا فعال شد و مدارک الزم به اللیگا
ارسال شد و این بحران به پایان رسید و بازیکنان
جدید می توانند امروز در ترکیب تیم حضور داشته
باشند .بارسلونا در اهرم اقتصادی چهارم ۲۴.۵
درصد از سهام استودیو پخش تلویزیونی خود را به
سایت  sociosبه قیمت  ۱۰۰میلیون یورو فروخت
تا بتواند خریدهای جدید خود را ثبت کند.

لیگبرتر بیستودوم بدون
عبداهلل دارابی حضور تماشاگران ،با سوت
بیژن حیدری بین دو تیم استقالل و سپاهان آغاز شد،
درحالیکه کیفیت نامطلوب پخش تلویزیونی و نیاز به
مقداری خالقیت در نوع پیراهنهای استقالل بدجور به
چشم میآمد!
اما از همان ابتدا مشخص بود که بدنهای بازیکنان بهویژه
استقاللیها بهدلیل فصل بدنسازی هنوز رها نشده و الجرم
بر کیفیت کار آنها تاثیر زیادی داشت ،بهنحوی که در
بسیاری حرکات و تصمیمات بازیکنان شدیدا ملموس بود.
دوران بدنسازی و عدمشناخت کافی مربیان دو از رقیب
باعث کیفیت پایین بازی بهویژه در نیمهاول بود .از
حوادث مهم نیمهاول ،دو عکسالعمل پیاپی سید حسین
حسینی روی ضربات نورافکن و احمدزاده و تمارض
رشید مظاهری و اعالم خطای نادرست جعفر سلمانی
روی سنگربان سپاهان بجای اعالم هند مظاهری بود.
در نیمهمربیان شاید تفاوت داشتههای فنی سرمربیان
دو تیم ،غنای دستیاران آنها و نیمکت دو تیم ،ورق را به
سود زردپوشان رقم زد! در دقیقه  ۵۲سلمانی روی اشتباه
دانشگر خود را به محوطه جریمه اصفهانیها رساند اما
پاس بیدقتش و دفع سیلویرا مدافع موفق حریف ،مانع
از بهرهمندی استقالل از این فرصت شد تا در یک ضدحمله
علینژاد دفاع مدافع عنوان قهرمانی را بهم بریزد و با
پاس دقیق او ،یاسین سلمانی دروازه حسینی را باز کند.
سپاهان که پشت بازیکنان استقالل را در ضدحمالت
نشانه گرفته بود در دقیقه  ۵۷با فرار رامین رضاییان
از وسطزمین و شوت او به گل دومش رسید .حمالت
استقالل پس از آن بهدلیل پوشش درست و پرسینگ
میهمان و سانترهای مبتدیانه ،عدمتمرکز و هدفمندی

«سپاهان» بافرصتطلبیپیروز ِ بازیبزرگهفتهشد؛

بر ِد عــالی ،پرتغــالی

میزبان به جز دفع به موقع مظاهری در دقیقه ۶۴و عدم
اعالم خطای پنالتی روی آرمان رمضانی -به گواه اکثر
کارشناسان -در دقیقه  ۸۴ره بجایی نبرد تا مدافع عنوان
قهرمانی لیگ را با شکست از سپاهان مدعی آغاز کند!
گرچه شاید برای قضاوت زود باشد ،اما ممکن است
استقاللیها آرزو کنند کاش مورایس بجای اصفهان سر
از تهران درآورده بود ،کاش نسبت به جذب محمد نادری،
دو هافبک خوب کناری و یک بازیساز بجای اینسیاهی

گزارش

لشکر اقدام کرده بودیم! راستی آرش رضاوند چه تغییر
کیفیتی نسبت به قبل داشت که ساپینتو در ماندنش
سماجت به خرج داد؟ آیا آمانوف نمیتوانست گره بازی
را برای مدافع عنوان قهرمانی بازکند؟ مگر ساپینتو مربی
بینالمللی نیست ،چرا نتوانست یک بازیساز خوب
خارجی بگیرد که رضاوند مرجوعی برایش حکم بازیساز
خوب را دارد؟ شاید این دیدار تفاوت داشتههای فنی
مورایس و ساپینتو و خریدهای دو تیم را نشان داد!

روزگذشته انجام شد؛

اعزام مویتایکاران جوان ایران به مسابقات جهانی مالزی
دریچه
در گلزار شهدای گرمدره؛

اولين سالگرد عروج ملكوتی
سردار شهيد

«محمدرضا سعيدی» برگزار شد
چهارمین
روز پنجشنبه ،مصادف با شبشهادت سومین
امام شیعیان ،مراسم اولينسالگرد عروج ملكوتی
ِ
جانباز دفاعمقدس سردار «محمدرضا سعيدی»
كه سالگذشته بهخاطر جراحات وارده ناشی از
خیل عظیم شهدا پيوست ،در
جنگ تحميلی به ِ
گلزار شهدای گرمدره برگزار شد .شایان ذکر است؛
مراسم با شکوه ،با حضور مسئولین و جمع
این
ِ
كثيری از مردم واليتمدار ،برگزار گردید.
ِ
هیات تحریریه
اما مدیرمسئول و اعضای
روزنامههای دنیای هوادار و صبح میهن و
پایگاههای خبری تحلیلی دیواننیوز ،هواداری
خطاب به مجید سعیدی
نیوز و قرن  ۱۵در پیامی
ِ
پیشکسوت رسانه و برادر اینشهید بزرگوار -یادنام سردار رشید اسالم را گرامی داشتند ،متن
و ِ
اینپیام بدین شرح است:
جناب آقای مجید سعیدی
همکار گرامی
فقدان برادر ،صبری الهی را میطلبد،
تحمل سوگ
ِ
ما را در اینغم سترگ و جانکاه شریک بدانید .از
درگاه ایز ِد منان ،برای شما و خانواده محترمتان
صبری جمیل و برای آن شهید بزرگوار همنشینی
با ائمه اطهار و علو درجات را مسئلت داریم.

فرهاد غالمعلی

نمایندگان جوان مویتای کشورمان بهمنظور شرکت در
مسابقات جهانی مالزی  ،۲۰۲۲روز جمعه  ۲۱مردادماه
سال راهی کواالالمپور شدند .مسابقات قهرمانی مویتای
جوانان جهان  ۲۰۲۲از روز چهارشنبه  ۱۸مردادماه به
میزبانی کشور مالزی آغاز و تا  ۳۰ماه جاری ادامه دارد.
در این پیکارها بیش از  ۳۰۰ورزشکار از  ۱۰۰کشور جهان با
یکدیگر رقابت میکنند .جواد نصیری نماینده تاماالختیار
 IFMAدر ایران و نایبرئیس فدراسیون آسیایی مویتای
به همراه کاروان ایران در این سفر حضور دارد.
ترکیب تیم اعزامی کشورمان در این رقابتها به شرح
زیر است:
تیم پسران
رده سنی  ۱۰-۱۱سال
وزن  -۳۰کیلو :ارشیا ماشاباوجی
وزن  -۳۴کیلو :محمدعلی مظاهری
وزن  -۴۰کیلو :سهیل مزرعاوی
وزن  -۴۴کیلو :محمدپارسا عبدالحسینی
وزن  -۴۶کیلو :مختار فرج اهلل
رده سنی  ۱۲-۱۳سال
وزن -۳۲کیلو :سیدآرشام حسینی
وزن  -۳۸کیلو :امیررضا اکبری
وزن  -۴۲کیلو :محمدپارسا لطفی
وزن  -۴۴کیلو :عباس دیلمی
رده سنی  ۱۴-۱۵سال
وزن  -۶۰کیلو :امیرمحمد رستمی شوربا خورلو
وزن  -۵/۶۳کیلو :پارسا قبادی
وزن  -۶۷کیلو :امیرمحمد خسروی
رده سنی  ۱۶-۱۷سال

وزن  -۵۴کیلو :محمدصادق حسینی
وزن  -۵/۶۳کیلو :بشیر مزرعاوی
وزن  -۷۱کیلو :حمیدرضا کیوان فر
وزن  -۷۵کیلو :حسین فراهانی
تیم دختران
رده سنی  ۱۲-۱۳سال
وزن  -۴۲کیلو :حنانه شعبانی
وزن  -۴۴کیلو :سارا سرداری
وزن  -۵۲کیلو :دینا کچوئی
رده سنی  ۱۴-۱۵سال
وزن  -۳۸کیلو :مهدیس دلقندی
وزن  -۴۵کیلو :هانیه توکلی
وزن  -۵۱کیلو :ستاره مرشدی
وزن  -۵۴کیلو :زهرا بارانی زاده
وزن  -۵۷کیلو :آیالر علیزاده
وزن  -۵/۶۳کیلو :ساره پورقاسم
رده سنی  ۱۶-۱۷سال
وزن  -۴۸کیلو :صدف سادات موسوی
وزن  -۵۱کیلو :فاطمه ممانی
وزن  -۵۴کیلو :آتنا کاشانی
وزن  -۵۷کیلو :بهاره عرب
وزن  -۶۰کیلو :فاطمه سعیدی فر
وزن  -۶۷کیلو :سوگند طابعی
وزن  -۷۱کیلو :عاطفه رحیمی
گفتنی است محدثه فوالدی در وزن  -۴۵کیلو و پریماه
قاسمیان در وزن  -۶۷کیلوگرم رده بزرگساالن ،بهعنوان
نمایندگان کشورمان در بخش مسابقات جایزه بزرگ
باشگاههای جهان حضور خواهند داشت .هدایت تیم
کشورمان در این مسابقات در بخش پسران برعهده هادی
محمدزاده ،مجید خواجوند نیک ،سجاد حیدری ،امیر
نجفی و وحید علیزاده بهعنوان مربی است .محمدزاده
عالوه بر مربیگری ،وظیفه سرپرستی اینبخش را نیز

برعهده دارد .در بخش بانوان نیز مستانه سیف آبادی
عالوه بر سرپرستی ،بهعنوان سرمربی و معصومه نقیب
خلق بهعنوان مربی بدنساز ،اینتیم را همراهی می کنند.
بهزاد رخنه و سمیرا داوری ،داوران اعزامی کشورمان به
این دوره از رقابتها هستند.
برنامه مسابقات نمایندگان ایران
مویتای کاران جوان کشورمان از روز یکشنبه  ۲۳مرداد
ماه مطابق برنامه زیر به مصاف حریفان خود می روند:
رده سنی ۱۰-۱۱سال پسران
-۳۰کیلو :ارشیا ماشاباوجی -االوماری(عربستان)
-۳۴کیلو :محمدعلی مظاهری -پارامونوف(استونی)
-۴۰کیلو :سهیل مزرعاوی-موی تای کار نیوزیلند
رده سنی  ۱۲-۱۳سال پسران
-۳۸کیلو :امیررضا اکبری -کمیلینف(ازبکستان)
-۴۲کیلو :محمدپارسا لطفی -نماینده قزاقستان
-۴۴کیلو :عباس دیلمی -نماینده هندوستان
رده سنی ۱۴-۱۵سال دختران
-۴۵کیلو :هانیه توکلی -سالین باتاک(کانادا)
-۵۱کیلو :ستاره مرشدی -الیوا دیر(استرالیا)
-۵۴کیلو :زهرا بارانی زاده -ورونیکا دوین(آلمان)
رده سنی ۱۴-۱۵سال پسران
-۶۰کیلو :امیرمحمد رستمی -نماینده لهستان
 -۵/۶۳کیلو :پارسا قبادی -ورزشکار ازبکستان
-۶۷کیلو:امیرمحمدخسروی-آیدنسیپرساد(تیرینیدادوتوباگو)
رده سنی ۱۶-۱۷سال دختران
-۵۱کیلو :فاطمه ممانی -جیائو وو(ویتنام)
 -۵۴کیلو :آتنا کشانی -چیو نگوین تی(ویتنام)
رده سنی  ۱۶-۱۷سال پسران
-۵۴کیلو :محمدصادق حسینی -روزیبوی ساتوروف
(ازبکستان)
-۵/۶۳کیلو :بشیر مزرعاوی -قاضی عبید(عربستان)
-۷۱کیلو :حمیدرضا کیوانفر -حسین کمیل(عراق)

