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ِ
«دولتسیزدهم»؛
سایهروشنهایسفرهایاستانی

خبــــر
رسمقاهل

همهچیز در گرو برنامهمحوری و اولویتبندی است
سارا نصرتی

بازگشت دولت به آغوش مردم و مردمیبودن
دولتیها سرمایه اجتماعی نظام را افزایش میدهد
و باعث میشود که نظام بتواند پشتیبانی مردم
را همراه خود داشته باشد .اما «سفر استانی»
عبارتی است که همزمان با شروع به کار دولت
نهم و ریاست جمهوری احمدینژاد وارد فرهنگ
سیاسی و مدیریت اجرایی کشور شد .یک سال از
دولت سیزدهم میگذرد و این دولت دارای نقاط
قوت و ضعف مختلفی بوده است .دولتی که
سید ابراهیم رئیسی سکاندار آن است تا به امروز
شیوه دولتداری خاصی را در پیش گرفته است که
سفرهای استانی یکی از این موارد است .سفرهای
استانی رییسجمهوری در ماههای اخیر اگرچه
باعث دلگرمی طیف مستضعف و محروم و افزایش
اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی شده ،اما در میان
طیفهای سیاسی منتقد دولت نیز منتقدانی داشته
است.
منتقدین «سفر استانی» آن را هزینهتراشی برای
اما هدف از انجام
چنین سفرهایی باید
بررسی و رفع سریع و ملموس
مشکالت مردم باشد واال صرف
سفر موضوعیت ندارد .بیتردید هدف
دولتسیزدهم از سفرهای استانی
نیز رعایت عدالت در توزیع منابع و
اعتبارات برای برطرف
کردن مشکالت اقصی نقاط
کشور است.

دولت ،وقت تلف کردن دولت ،بیاعتمادی
به سیستم و تضعیف آن تلقی کرده و غالبا آن را
یک اقدام پوپولیستی معرفی میکنند و طور کلی
ایده سفرهای استانی را تکراری ،تبلیغاتی و کمتاثیر
دانسته و بررسی ساختاری مشکالت مردم ایران را
بهجای سفرهای استانی ،مسئوالن میدانند .اما
موافقین آن را شیوهای مؤثر برای بررسی مشکالت و
نیاز استانها و درگیر کردن مستقیم مدیران ارشد با
مشکالت مبتال و ملموس مردم و تصمیمگیری سریع

و کمهزینه برای پاسخگویی به مطالبات مردم تلقی
نموده و در کنار آن به ایجاد ارتباط عاطفی با مردم
و تقویت همبستگی و انسجام ملی و نهایتا سرمایه
اجتماعی به عنوان دستاورد سفر تأکید میکنند .سوال
اساسی که مطرح می شود این است ،آیا دولت قرار
است برای بررسی و حل مسائل و معضالت استانها و
شهرها لزوما به آنها سفر کند یا از طریق ساختار دقیق
و منضبط اداری و سازمانی به جمع آوری اطالعات
و آمار و دادهها برای دریافت مسائل و رسیدگی به
آنها اقدام کند؟ مساله مهم اینجاست که هدف از این
سفرها چیست یا به عبارت دیگر رئیسجمهور و دولت
با این سفرها میخواهند چه دستاوردی داشته باشند؟
اما هدف از انجام چنین سفرهایی باید بررسی و رفع
سریع و ملموس مشکالت مردم باشد واال صرف سفر
موضوعیت ندارد .بیتردید هدف دولتسیزدهم از
سفرهای استانی نیز رعایت عدالت در توزیع منابع و
اعتبارات برای برطرفکردن مشکالت اقصی نقاط کشور
است .اهتمام و رویکرد ریاست جمهوری برای دیدار
و بازدیدهای مردمی به خصوص با مردم مستضعف
روستاها و شهرهای کوچک در واقع از اصلیترین
محورهای گفتمان انقالب اسالمی و مورد تاکید رهبر
انقالب اسالمی است.
سفرهای استانی رئیسجمهور این زمینه را فراهم
میآورد تا مردم در دیدار چهره به چهره مشکالتشان
را مطرح کنند و موجبات امیدواری مردم را فراهم
میآورد .آیت اهلل رئیسی و دیگر اعضای هیات دولت
در سفر به استان ها همواره اعالم کرده اند که هدف
اصلی از این سفرها آشنا شدن با مسائل و مشکالت
مدیران مناطق و بهویژه شناخت ظرفیتهای
مردم،
ِ
اقتصادی است تا بتوان بر اساس اطالعات و آمارهای
دقیق در هر منطقه برای ایجاد اشتغال ،رونق تولید،
رفع مشکالت مردم و کمک به فقرا و محرومان
گام های موثری برداشت .یکی از ویژگیهای مهم
این سفرها ،دوری از اقدامات ،کارها یا تصمیمات
نمایشی بود.
در این راستا ،دولت بهجای کلنگزنیهای جدید و آغاز
پروژههای نو که چه بسا محل تأمین اعتبار آنها با اما
و اگرهایی روبهروست ،بر اتمام طرحهای نیمه تمام
در هر استان کشور تمرکز کرد .این امر نشان میدهد
ً
صرفا بهدنبال تشویقهای
که دولت در این سفرها
سیاسی زودگذر یا تصمیمات نمایشی نبوده است،
بلکه حل مسائل و رفع چهره نامبارک عقبماندگیها
و توسعه نیافتگیها ،غایت اصلی دولت مردمی است.
زیرا همه کارشناسان اذعان دارند که زخم برجای مانده

از عقبافتادن طرحها و پروژهها ،نهتنها چهره استانها
و شهرهای مختلف کشور را مکدر میکرد ،بلکه زمینه
ایجاد نارضایتی و القای ناکارآمدی مدیریت کشور برای
مردم نیز میشد .در کنار تکمیل برنامهها و پروژههای
نیمهتمام در جریان اینسفرها ،وقتی رئیسجمهور و
برخی از وزرا از نزدیک از مناطق مختلف استانها بازدید
میکنند ،یک چشماندازی نسبت به آن استان برای
دولتمردان ایجاد میشود که میتواند روی تصمیمات
کالن اجرایی تأثیرگذار باشد .بیشک سفرهای استانی
رئیسجمهور باعث افزایش سرمایه اجتماعی کشور
میشود زیرا در این سفرها مردم میتوانند با باالترین
مقام اجرایی کشور دیدار کرده و مشکالت خود را با
وی مطرح کنند که این امر در روحیه مردم تاثیر
خوبی داشته و باعث میشود احساس کنند که در
حل مسائل مشارکت دارند و مسئوالن را از خود بدانند.
همچنین این سفرها مزایای دیگری هم دارد و عالوه
بر آشنایی حضوری با مشکالت هر استان وقتی
میخواهند برای کشور در سطح کالن برنامهریزی کنند،
بر جزئیات و چالشهای هر استان تسلط دارند و بر
اساس آن اقدام به تدوین برنامه میکنند .قطعا اگر
این نوع از منشورفتار مردمی در مسئوالن نباشد،
مردم یک احساس بیگانگی نسبت به حاکمیت پیدا
میکنند .این احساس بیگانگی یعنی فاصلهگرفتن
مردم و دولت و این یعنی کاهش اعتماد عمومی
مردم به دولت ،حکومت و نظام .بنابراین اگر از منظر
عملگرایانه به سفرهای استانی و ارتباط مستقیم دولت
با مردم نگاه شود نیز باید اذعان داشت چنین موضوعی
موجب میشود رضایت حداقلی و کوتاهمدت در جامعه
شکل گیرد و مردم فرصت بیشتری به دولت جهت حل

مشکالتشان بدهند .از این رو ضرورت دارد در سفرهای
استانی رئیسجمهور بعد از شنیدن مشکالت مردم
برنامهای دقیق با توجه به قابلیتها و منابع کشور،
اولویتها و  ...تهیه و تدوین شود .در این بین اشاره
به یک موضوع مهم نیز بر اساس تجربه حائز اهمیت
است .در آسیب شناسی سفرهای استانی می باید به
در آسیب شناسی
سفرهای استانی می باید به
تصویبطرحهای متعدد حساسیت
وجود داشته باشد .با این توضیحات
باید اذعان داشت اگرچه سفرهای استانی
رئیس جمهورر است و به رضایتمندی
مردم کمک میکند اما در بلندمدت
میباید با یک برنامهریزی دقیق و
اولویتبندی پروژهها ،اقدام
مهمترسریعتر انجام
شود.

تصویب طرحهای متعدد حساسیت وجود داشته باشد.
با این توضیحات باید اذعان داشت اگرچه سفرهای
استانی رئیس جمهور به نقاط مختلف کشور شایسته
تقدیر است و به رضایتمندی مردم کمک میکند
اما در بلندمدت میباید با یک برنامهریزی دقیق و
اولویتبندی پروژهها ،اقدام مهمتر سریعتر انجام شود.
همچنین دولت باید به محدودیت منابع و امکانات نیز
توجه ویژه داشته باشد .اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد
ً
حتما مردم نیز خرسندی بیشتری خواهند داشت.

نقل قول

«عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس» پاسخ داد؛

دالیل اصلی بازماندن مدارس دولتی عادی از رتبههای برتر کنکور چیست؟
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با انتقاد از جاماندن
دانشآموزان مدارس دولتی عادی از جمع رتبههای برتر کنکور به برخی عوامل
زمینهساز این وضعیت اشاره کرد« .احمد حسین فالحی» درباره نتایج کنکور
امسال و جای خالی دانشآموزان مدارس دولتی عادی در میان رتبههای برتر اظهار
کرد« :تنوع مدارس باعث شده تا ترکیب دانشآموزان در مدارس بههم بریزد به
گونهای که مدارس دولتی عادی از دانشآموزان تیزهوش خالی شود .تنوع مدارس
باعث شده است تا معلمان بهتر به مدارس خاص اختصاص یابند ،از سوی دیگر
مدارس دولتی عادی با کمبود  260هزار معلم مواجه هستند و این بر کیفیت تأثیر
منفی دارد ،در چنین شرایطی چگونه میتوان از مدارس دولتی حمایت کرد؟»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت« :هماکنون آموزش و پرورش
با کمبود  300هزار نیروی آموزشی و خدماتی مواجه است در چنین شرایطی

طبیعی است افت کیفیت آموزشی داشته باشیم و دانشآموزان مدارس دولتی
عادی عملکرد ضعیفتری از خود نشان دهند .برای جبران این وضعیت باید
معلم و نیروهای پشتیبانی مورد نیاز مدارس دولتی عادی را تأمین کرد ،از
سوی دیگر برای تربیت و توانمندسازی معلمان برنامهریزی کنند ،بیتوجهی
به این مسائل بر کیفیت آموزش تأثیر منفی دارد و باعث شده جایگاه ایران در
منطقه به رتبه  12برسد ».به هر جهت ،کنکور هم نتوانسته عدالت آموزشی را
در بین تنوع مدارس فراهم کند و این اتفاق همچنان ادامه خواهد داشت؛ اگر
توزیع معدل دانشآموزان را مبنا قرار دهیم ،نمرات دانشآموزان مدارس خاص
نسبت به نمرات دانشآموزان مدارس دولتی عادی همانند نتیجه کنکورشان
بهتر است .بنابراین مبنای پذیرش نتایج کنکور سراسری باشد یا نتایج امتحانات
نهایی در تحقق عدالت آموزشی تفاوتی ایجاد نمیکند.

ورزشی
گزارش

دستگیری  ۱۴۲۴محتکر در  ۲۰روز اب کشف  ۴۵۰۰تن کاالی اسایس
فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از  ۴هزار و  ۵۰۰تن انواع کاالی اساسی احتکار شده و دستگیری یک
هزار و  ۴۲۴متهم طی  ۲۰روز گذشته در کشور خبر داد .سردار «غالمرضا رضائیان» در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت :تشدید
اجرای طرح های مقابله با قاچاق ،احتکار و اخالل در تولید و توزیع کاالهای اساسی و معیشت محور در کشور به صورت جدی ادامه دارد.

با موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛

در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانانِ اصفهان چه گذشت؟
اصغر قلندری

پنجاهودومین جلسه ستاد ساماندهی امور
جوانان استان اصفهان با موضوع قانون
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با
حضور دکتر سیدرضا مرتضوی -استاندار و
رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان -دکتر
جواد محمدی -سرپرست اداره کل ورزش و
جوانان و دبیر ستاد -محمدرضا جاننثاری
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعیاستانداری -مدیران دستگاههای اجرایی،
تعدادی از نمایندگان سازمانهای مردمنهاد
جوانان و دیگر اعضای ستاد به میزبانی
سالن اجتماعات استانداری روز یکشنبه 23
مردادماه  1401برگزار گردید.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ استاندار اصفهان
پیرامون ایننشست در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :ستاد ساماندهی امور جوانان متناسب
با سند ملی جوانان در راستای بررسی مشکالت
و مسائل حوزه جوانان در استانهای کشور
تشکیل شده است و اینموضوعات از مهمترین
مسئولیتها و مأموریت های دستگاههای
اجرائی استان اصفهان شناخته میشود .بنده
پس از تغییر و تحول در اداره کل ورزش و
جوانان استان اصفهان ،از سرپرست ایناداره
خواستم که با برنامه زمانبندی ،شش جلسه
ستاد ساماندهی امور جوانان در طول سال
داشته باشیم و اگر برخی از دستور جلسات،
الزم به پیگیری مجدد و یا تشکیل جلسه
اضافی را داشت ،آن را به صورت مجزا برگزار
خواهیم کرد.
سیدرضا مرتضوی افزود :حداقل چهار ستاد
ساماندهی امور جوانان در استان اصفهان
تا پایان سال  1401خواهیم داشت که این
نشستها با رویکرد جدید برگزار خواهد شد.
رویکردی که اکنون دنبال میشود ،این است
که مأموریت دستگاههای مختلف استان در
حوزه جوانان تعریف شود .در  2جلسه ستاد
ساماندهی امور جوانان استان اصفهان ،دو
رویکرد دنبال شده که میتوان به فعالسازی
دستگاههای دولتی و اجرایی و فعالسازی
سازمانهای مردم نهاد جوانان اشاره کرد.
امور جوانان باید با حمایت و مشارکت خود
جوانان و پشتیبانی تشکلها ،سمنها و
مجموعههایی که مرتبط با حوزه جوانان اداره
شود و پیش رود ،اگر بتوانیم با مشارکت
جوانان مصوبات جلسات ستاد ساماندهی
امور جوانان را در کنار دستگاههای اداری و
اجرائی استان جلو ببریم ،شاید موفقیتها
افزونتر شود.
سیدرضا مرتضوی با اشاره به موضوع نشست
پنجاهودومین ستاد ساماندهی امور جوانان
(قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
گفت :قرارگاهی در استان اصفهان برای بحث
جمعیت و جوانی جمعیت تشکیل شده
است ،اکنون در یک دوره طالیی هستیم،
فرصت برای برنامهریزی در راستای جوانی
جمعیت کشور وجود داد و میتوان از
پیری جمعیت که کشور را میتواند درگیر
چالشهای جدی کند جلوگیری کرد،
قانون جوانی جمعیت نیز برای همین
موضوع نوشته شده و بررسی
مشکالت و مسائلی که در امر

اداره زندگی و خانواده وجود دارد به عنوان
یکی از اولویتهای ما در این قرارگاه محسوب
می شود و ما برای آنها باید راه حل پیدا کنیم.
اگر ما شرایط اقتصادی و معیشتی مطلوب
را برای جوان ایرانی فراهم کنیم ،ارزشها و
باورهای درونی وی به سمت تشکیل خانواده
سوق پیدا خواهد کرد ،به همین منظور باید
مسائل اقتصادی که یکی از عوامل مهم در
بحث ازدواج و فرزندآوری است لحاظ شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش
وجوانان پس از  ۱۵دقیقه تنفس مرحله دوم
پنجاهودومین جلسه ستاد ساماندهی امور
جوانان با موضوع قانون حمایت از خانواده و
جوانی جمعیت با سخنان دکتر جواد محمدی
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان -آغاز شد.وی درسخنانی اظهارداشت :باید نقشه راه
خوبی در ستاد ساماندهی امور جوانان نوشته
شود .در طول  ۳ماه گذشته که اینسلسه
نشستها را شروع کردهایم ،دومین جلسه
در سال  ۱۴۰۱را به ریاست آقای استاندار و
با حضور مدیران دستگاهها برگزار نمودیم و
مطابق آن جلسات تخصصی با نمایندگان
سمنهای جوانان تشکیل شد.
وی با بیان اینکه فضایی برای دیده شدن
و بیان چالشهای جوانان ایجاد میشود،
افزود :برخی مسائل پاسخ داده شد و تأکید
استاندار بر کاربردی بودن نشستهای ستاد
ساماندهی امور جوانان است ،بطورحتم در
جلسات آتی نتایج بهتری رقم خواهد خورد
و ما نیز پیگیری ویژهای در این موضوع

خواهیم داشت تا در آینده نزدیک نگرانی در
امور جوانان برطرف شود.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان
اصفهان پیرامون تعامل و مشارکت دستگاهها
در طرح ویژه ساماندهی ،گفت :گزارشاتی از
دستگاهها ارائه شده که برخی کارهای عملی
انجام دادهاند .ارزیابی من این است که اهتمام
در دستگاهها وجود دارد ،اما باید نقشه راه خوبی
استاندار اصفهان :
ستاد ساماندهی امور جوانان
متناسب با سند ملی جوانان در
راستای بررسی مشکالت و مسائل
حوزه جوانان در استانهای کشور
تشکیل شده است و اینموضوعات از
مهمترین مسئولیتها و مأموریت
های دستگاههای اجرائی استان
اصفهانشناخته
میشود.

در ستاد ساماندهی نوشته شود تا دستگاهها
وظایف خود را بشناسند و در جلسات آتی نیز
زمان بررسی عملکرد آنها است.
وی خاطرنشان کرد :در نشست نخست دو موضوع
محوری اوقات فراغت و ازدواج در امور جوانان
مطرح شد که مصوبات جلسه پنجاه و یکم
توسط سازمانها و اداراتی مانند دادگستری،
بهزیستی ،اداره کل زندانها ،هاللاحمر و اداره
کل ارتباطات پیگیری و بررسی شده است.
در نظر داریم سمنهای فعال را به دستگاهها
معرفی کنیم تا در یک بازه یکماهه فعالیت
آنها بررسی و اخذ گزارش شود و در صورت
تأیید این فعالیتها ادامه یابد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان در
پایان با اشاره به تجلیل از علیرضا مختاری،
قهرمان پارالمپیک در حاشیه این جلسه،
اظهار کرد :مختاری یکی از قهرمانان متین
و با اخالق استان است که در دیدار با
مقام معظم رهبری هدیهای برای ایشان
ارسال شده بود که امروز با فرصتی که
ایجاد شد ،طی مراسم ویژه ای با حضور
آقای استاندار و سایر
مقامات ،هدیه ویژه
مقام معظم رهبری به
دست این قهرمان ارزنده
پارالمپیک رسید.
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جزییات جدید از پیشنهاد دولت درباره افزایش
حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان؛

چه کسانی مشمول افزایش
حقوق میشوند؟

پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و
بازنشستگان ،توسط این سازمان مشترک با سازمان
برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده است و
در روزهای آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد
شد .عادالنهسازی پرداختها ،افزایش قدرت خرید
و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای
قانون جوانی جمعیت کشور ،از اهداف این پیشنهاد
عنوان شده است.
الگوی جدید پیشنهادی ،اینگونه است که معادل
ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون
مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسبسازی حقوق
به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته
میشود ،به حقوق افزوده خواهد شد .بازنشستگان،
وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی
کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی
وابسته به دستگاههای اجرایی مطابق با جزء  ۲بند
الف تبصره  ۱۲قانون بودجه سال  ۱۴۰۱کشور ،مشمول
این افزایش حقوق خواهند بود.
همچنین در راستای اجرای ماده  ۱۶قانون حمایت از
خانواده و جوانی جمعیت ،مطابق این پیشنهاد کمک
هزینه اوالد و حق عائلهمندی تمامی گروههای مختلف
حقوقبگیر در دستگاههایی که در ماده  ۲۹قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه مطرح شده و همچنین نیروهای
مسلح ،وزارت اطالعات ،سازمان انرژی اتمی (به
استثنای مشموالن قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری
و لشکری ،اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی و پژوهشی و قضات افزایش خواهد یافت.
اما «ولیاهلل اسماعیلی» -نایب رئیس کمیسیون
اجتماعی مجلس -گفت :پس از تالشهای مجلس
برای ابطال مصوبه دولت در زمینه افزایش  ۱۰درصدی
و تشخیص خالف قانون بودن آن در هیات تطبیق
مجلس و اعالم آن توسط مقام ریاست قوه مقننه به
دولت ،به نظر میرسد دولت با ارجاع بحث به هیات
امنای تامین اجتماعی و وعده اصالح احکام حقوقی
از شهریور برای بازنشستگان تامین اجتماعی ،در واقع
به بحث افزایش حقوق بازنشستگان تن داده است
و این پیشنهاد درباره حقوق بازنشستگان و کارکنان
کشوری و لشگری نیز واکنشی به همان پذیرش و
تسلیم دولت است .مبلغ ۲۳۰هزار میلیارد تومان
برای همسانسازی حقوقی بازنشستگان و شاغالن
کشوری و لشگری در بودجه دیده شده و پیشنهاد
اخیر نیز در راستای افزایش قانونی حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی بر مبنای ۳۸درصد افزایش به عالوه
۵۱۵هزارتومان مبلغ ثابت است.
وی با تاکید بر ضرورت پذیرش افزایش قانونی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی بر مبنای ۳۸درصد افزایش
به عالوه ۵۱۵هزارتومان مبلغ ثابت که مصوب هیات
مدیره سازمان تامین اجتماعی بوده است ،گفت :تحلیل
من این است که چون دولت به این افزایش باالخره
رضایت داده ،برای رفاه حال و ایجاد این وجهه برای خود
که میان شاغلین تبعیضی قائل نمیشود ،این پیشنهاد
را برای ارگانهای خود هم مطرح کرده است .نماینده
مردم گرمی با تاکید بر اینکه منابع افزایش حقوق
بازنشستگان و شاغالن کشوری و لشگری از قبل دیده
شده است ،اظهار کرد :مبلغ ۲۳۰هزار میلیارد تومان برای
همسانسازی حقوقی بازنشستگان و شاغالن کشوری
و لشگری در بودجه دیده شده است و افزایش حقوقی
مورد اشاره برنامه و بودجه و سازمان استخدامی نیز در
قالب همسانسازی پیشنهاد شده است .ضمن اینکه ما
در بودجه امسال ۹۰هزار میلیارد نیز با همین هدف برای
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اختصاص دادهایم
که توسط دولت وصول شده است.
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اپرک الزهرای محمدهشر سامان گرفت
پس از انتشار خبر نابسامانی پارک الزهرای محمدشهر ،معاونت خدمات شهری این شهر پیگیر موضوع شد .وجود نخاله در پارک،
رنگآمیزی نامناسب و ...از جمله مشکالت مطرح شده در این پارک بود .اما پس از انتشار خبر ،اشتری ،معاون خدمات شهری محمدشهر
قول پیگیری موضوع را داد .پس از چند ساعت عوامل شهرداری به محل اعزام شدند و رنگ آمیزی محیط و جمع آوری نالهها انجام شد.

حقوق و قضا

«استاندار البرز»:

در مسجد بعثت مهر شهر کرج انجام گرفت؛

رسیدگی به درخواستهای

 180مراجعه کننده در دیدار مردمی
رئیس کل دادگستری استان

در دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان البرز
در «مسجد بعثت» مهر شهر کرج به مشکالت و
درخواست های  180مراجعه کننده رسیدگی شد.
مسجد « بعثت» مهرشهر کرج میزبان رئیس کل
دادگستری و مسئوالن قضایی استان البرز بود؛ در
این دیدار مردمی که بر اساس برنامهریزی انجام
شده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم و مدیریت روابط عمومی و ارتباطات
دادگستری کل استان هر دو هفته یکبار در
مساجد محوری برگزار می شود به مشکالت و
درخواست های  180مراجعه کننده رسیدگی شد.
حسین فاضلی هریکندی در حاشیه این بازدید
با اشاره به اینکه این برنامه با حضور در کلیه
مساجد حوزههای قضایی استان پیگیری میشود
و مساجد محوری در مناطق مختلف میزبان این
طرح است ،گفت :گفت و گوی رودرو با مردم
و برگزاری میز خدمت قضایی یکی از مطالبات
رئیس قوه قضائیه است که دادگستری کل
استان البرز به منظور اجرای این انتظارات برنامه
مدونی را از ابتدای سال طراحی و در حال اجرا
دارد.وی عمده درخواستهای طرح شده را
تسریع در رسیدگی ،تقاضای اعمال ماده 477
قانون آیین دادرسی کیفری ،اجرای احکام مدنی
و اجرای احکام کیفری بیان کرد و بر ضرورت
توجه جدی سیاست گذاران برای قضازدایی و
افزایش آگاهی های حقوقی از مجاری مختلف
تاکید کرد و متذکر شد :دادگستری کل استان
در زمینه کاهش جمعیت کیفری بر اساس
اختیارات قانونی قدم های مهمی برداشته است؛
همچنین ارائه آموزش های حقوقی و قضایی از
طریق مدارس و رسانه های تصویری مثل صدا
و سیما می تواند حجم ورودی ها را با افزایش
آگاهیهای عمومی کاهش دهد.

البـــرز
استانداری

مهارت آموزی الزمه تکمیل تحصیالت دانشجویی است
«مجتبی عبداللهی» -استاندار البرز -روز دوشنبه در
نشست با دانشگاهیان استان البرز با اشاره به روند
فعالیت دانشگاه ها ،گفت :در مالقات های مردمی
بسیاری از جوانان فارغ التحصیل از دانشگاه ها
برای اشتغال مراجعه می کنند .این در حالی است
که بیشتر شهرک های صنعتی استان اعالم نیاز
در خصوص نیروی کار متخصص و کارگر دارند و
بسیاری از فارغ التحصیالن فاقد مهارت هستند
و نمیتوانند حتی در حوزه تخصصی خود نیز
مشغول به کاری شوند.
عبداللهی اظهار داشت :بر این اساس دانشگاه
ها باید دانشجویان خود را به مهارت های
مختلف مجهز کنند تا بتوانند در حوزه های
مختلف مشغول به کار شوند .باید فرهنگسازی
شوند ،چراکه این امکان فراهم نیست تا فارغ
التحصیالن دانشگاه ها به شغل های ستادی و
دولتی دست یابند؛ تعریف کنونی سواد با گذشته
متفاوت است به این دلیل که فرد باید به مهارت
و فن آموزی مجهز باشد.
وی گفت :نخبگان ،دانشگاهیان و صاحبنظران

باید طرح و برنامه ارایه دهند که چگونه با سرعت
بیشتری به نتایج ماندگار برسیم؛ قرارگاه اشتغال
استان البرز با هدف نیل به استان سبز در این
حوزه و قرارگاه مسکن برای خانه دار شدن اقشار
مختلف جامعه ،راه اندازی می شود .در
این زمینه ها نیز نیاز به برنامه ریزی
بر مبنای علمی و پژوهشی داریم؛
قرارگاه یک تشکیالت دائمی
نیست بلکه هدف از تشکیل آن
رسیدگی به موضوعات در

مدت زمانی مشخص با تاثیر گذاری باال است.
عبداللهی ،با بیان اینکه درصدد هستیم نگاه
نخبگان و دانشگاهیان را به توسعه استان معطوف
کنیم ،افزود :بر این باور هستم که در دوره ریاست
جمهوری آیت اهلل رییسی با توجه به اراده ای که
شکل گرفته و با استفاده از ظرفیت های نهفته
استان ،می توانیم مسایل و مشکالت البرز را
حل کنیم .یکی از مهمترین اقدامات اثرگذار
در استان ،راه اندازی قرارگاه اجتماعی است
که نتایج ملموسی را برای مردم داشته است.
بنا به گزارش «ایرنا» ،عبداللهی در پایان گفت:
در این زمینه نشست های متعددی با
گروه های موثر جامعه داشته ایم
و توجه ها به این سو جلب
شده است .ارتباط تنگاتنگ
با مردم گره گشا است چراکه
عالوه بر احصا مشکالت
بطن جامعه می توانیم از
توان مردم نیز برای حل آنها
استفاده کنیم.

انتظایم

ب�داشت و سالمت

هواشنایس

«رئیس دانشگاه علوم پزشکی
استان»:

بر اساس اطالعات «سازمان حفاظت
محیط زیست»؛

«رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
استان» خبر داد؛

ثبت تخلفات رانندگی در
کرج با خودروهای پالکخوان

کرونا  ۲خانواده البرزی
دیگر را عزادار کرد

کرج در شرایط ناسالم
قرار گرفت

شهرستان ها

«شرکت شهرکهای صنعتی استان» اعالم کرد:

آتشسوزی در یک واحد

مصنوعات چوبی اشتهارد
شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز اعالم کرد :آتش
سوزی یک واحد صنعتی فعال در زمینه مصنوعات
چوبی مستقر در شهرک صنعتی کوثر این استان مهار
شد .صبح دوشنبه  ۲۴مرداد وقوع حریق در شهرک
صنعتی کوثر از طریق سامانه  ۱۲۵اطالع رسانی شد.
با این اعالم آتش نشانی مستقر در این شهرک به همراه
دو دستگاه خودروی آتش نشانی از شهرک صنعتی
اشتهارد به محل وقوع حریق اعزام شدند .با تالش آتش
نشانان این حریق مهار و اطفا و هم اکنون در حال
لکه گیری هستند .آتش سوزی این واحد تولید کننده
مصنوعات چوبی که هنوز دلیل آن مشخص نیست و
خسارات جانی و جرحی در بر نداشته است.

ســرهنگ «حمداللــه رحمتــی پــور» -رئیــس
پلیــس راهنمایی و رانندگی البــرز -گفت ۱۶۱ :هزار
و ۱۵۵دســتگاه وســیله نقلیه متخلــف از ابتدای
امســال تاکنون توسط خودروهای مجهز به سامانه
ثبــت تخلف پالک خوان اعمال قانون شــدند .این
خودروها مجهز به سیســتم ثبت تخلف بوده که در
کالنشهر کرج به کار گرفته شده است .زیرساختها
و تجهیزات این خودروها توســط شهرداری کرج در
اختیار پلیس راهور استان البرز قرار گرفته و مناطق
پر تردد و هدف زیر پوشش این خودروها قرار گرفته
است.
رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی البرز بیان کرد:
خودروهای به کار گرفته شــده به ســهولت هر دو
پالک نصب شده برروی خودرو متوقف شده در معابر
عمومی چه به صورت افقی،عمودی و مورب را ثبت
و اعمال قانون انجــام میدهد .امیدواریم با تدابیر
انجام شــده توسط شــهرداری کرج در آینده نزدیک
تعداد خودروهای ثبت تخلف ســاکن افزایش یابد.
فعالیت این دوربین با هدف تسهیل در عبور و مرور
خودروهای عبوری و کاهش ترافیک خواهد بود.

روز گذشته دکتر «شهرام صیادی» -رئیس
دانشگاه علوم پزشــکی البرز -گفت :دو بیمار
مبتال به کرونا طی  ۲۴ساعت گذشته در این
اســتان جان خود را از دست دادند .همچنین
در  ۲۴ســاعت گذشــته تعــدادی بــا عالئم
مشکوک به بیمارســتانهای استان مراجعه
کردند که از این تعداد  ۵۰نفر بســتری شدند.
در حال حاضر  ۲۴۶نفر شــامل موارد قطعی،
محتمل و مشــکوک در بیمارستانهای البرز
بستری هستند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی البرز در پایان
خاطر نشــان کرد :از این تعــداد  ۱۱۱نفر بیمار
قطعی کووید  ۱۹ -هستند ،همچنین طی این
مدت دو بیمار کرونایی جان خود را از دســت
داده و مجمــوع جانباختگان به  ۶هزار و ۹۱۰
نفر رسیده است .مجموع موارد بستری شامل
قطعی ،محتمل و مشــکوک در البرز از ابتدای
شــیوع کرونا تا به امروز را  ۹۰هزار و  ۳۷۲نفر
اســت ،از ابتدای شیوع کرونا تاکنون  ۸۳هزار
و  ۲۱۶نفر از مراکز درمانی ترخیص شدهاند.

بر اساس اطالعات ســازمان حفاظت محیط
زیست در بین هشــت کالنشهر روز گذشته شهر
اهواز آلودگی هوا را با وضعیت ناسالم تجربه کرده
اســت .همچنین آالینده شــاخص هوای اهواز،
ذرات معلق کمتر از  ۲.۵میکرون با میانگین ۱۴۰
و به عنوان آلودهترین کالنشهر کشور در وضعیت
ناســالم برای گروههای حساس قرار گرفته است.
پس از آن کیفیت هوای دو کالنشهر تهران و کرج
نیز با رســیدن به عدد ۱۲۳و  ۱۱۷در شرایط ناسالم
برای گروههای حســاس قــرار دارد .مردم در این
دو کالنشــهر آلودگی هوا را با آالینده شاخص ازن
تنفس کردهاند.
مردم در چهار کالنشــهر اصفهان ،اراک ،مشهد و
تبریز هوای مطلوب را با رســیدن به عدد ،۶۶ ،۸۲
 ۵۹و  ۵۷تجربــه کردهاند .آالینده شــاخص این
هوای مطلوب در شهر تبریز ازن و در سه کالنشهر
دیگــر ذرات معلق کمتر از  ۲.۵میکرون اســت.
اهالی شــهر شیراز هوای پاک را با رسیدن به عدد
 ۵۰و با آالینده شــاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵
میکرون تنفس کردهاند.

اجتماعی

روزنامه

اعضای بدن ابزیگر هالیوودی اهدا شد
«آن هیش» روز جمعه و یک هفته پس از یک سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شد و مرگ او به صورت رسمی اعالم شد اما
برای اهدای اعضای بدنش تا یکشنبه شب با کمک دستگاههای تنفس مصنوعی در بیمارستان نگهداری شد .خانواده این بازیگر
اعالم کردند که با شناسایی دریافتکنندگان برخی اعضای «آن هیش» ،دستگاههای کمکی بیمارستان از بدن وی جدا شدند.

گزارش

جشنواره

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

اکران  ۵فیلم جدید از چهارشنبه؛ آیا سینماها نفس میکشند؟
درحالیکه اکران  ۲فیلم «ابلق» و «شب طالیی»
از چهارشنبه این هفته قطعی شده بود ،شورای
صنفی نمایش از اعالم نمایش  ۳فیلم دیگر از
این روز خبر داد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایرنا،
درحالیکه انتظار میرفت سینماها با  ۲فیلم
جدید ابلق و شب طالیی ،تعداد آثار در حال
نمایش خود را در مرز  ۱۵فیلم نگهدارند اما
اعالم سخنگوی شورای صنفی نمایش مبنی
بر آغاز نمایش  ۳فیلم دیگر از چهارشنبه
این هفته ،تعداد آثار روی پرده را به  ۱۸فیلم
میرساند که تبعات بسیاری برای تمامی آثار
در پی خواهد داشت.
سومین ساخته حمید زرگرنژاد ،یک درام
اجتماعی است .برای مرجان که متقاضی
حضور در بخش سودای سیمرغ جشنواره
سیونهم فجر بود ،نتوانست خود را به فهرست
 ۱۶فیلم بخش رقابتی این رویداد برساند .در
خالصه داستان این فیلم آمده :مرجان طی یک
درگیری برای دفاع از خود متهم شده است و
امیر برای مالقات در زندان ،مطابق با قوانین
باید با او ازدواج کند .امیر ،موتورسوار ماهری
است و بر روی دیوار مرگ نمایش میگذارد،
او با همه مشکالت به دنبال رهایی مرجان
است و به سختی او را به مرخصی آورده اما
مرجان از امیر میخواهد تا هر دو از کشور
بگریزند .در این فیلم ،پگاه آهنگرانی ،بهزاد
جعفری ،برزو ارجمند ،فریبا متخصص ،علیرضا
استادی ،رامین راستاد ،محمد همایونپور،
امید روحانی ،مریم بوبانی و جمشید هاشمپور
به ایفای نقش پرداختهاند.
رویای سهراب را علی قویتن در سال ۹۷
جلوی دوربین برد .این فیلم که نخستین
تصویرگری سینمایی از سهراب سپهری است،
راوی زوایای پنهان و دیده نشدهای از این

شاعر است .در این فیلم ،علی قویتن ،بهاره
کیانافشار ،ترالن پروانه ،الله اسکندری ،مهدی
درحالیکهانتظار
میرفت سینماها با  ۲فیلم
جدید ابلق و شب طالیی ،تعداد
آثار در حال نمایش خود را در مرز ۱۵
فیلم نگهدارند اما اعالم سخنگوی شورای
صنفی نمایش مبنی بر آغاز نمایش ۳
فیلم دیگر از چهارشنبه این هفته ،تعداد
آثار روی پرده را به  ۱۸فیلم میرساند
که تبعات بسیاری برای تمامی
آثار در پی خواهد
داشت.

سلطانی ،ابوالفضل میری ،مینا جعفرزاده
و فاطمه کرمپور به ایفای نقش پرداختهاند.
کمدی بانکزدهها را جواد اردکانی در سال

ن
سی�ی یا�ان

 ۹۹جلوی دوربین برده است .فیلمی که یکی
از آخرین نقشآفرینیهای علی انصاریان
محسوب میشود.
فیلم ،درباره چند سارق بانک است .آنها یک
سرقت کالن انجام دادهاند و اکنون باید پولی
را که به چنگ آوردهاند ،تقسیم کنند اما یک
مشکل بزرگ وجود دارد و آن هم این است
که هیچ کدام به دیگری اعتماد ندارد .آنها
چاره را در این میبینند که از یک شخص قابل
اعتماد کمک بگیرند .در این فیلم کمدی ،علی
انصاریان ،نسرین مقانلو ،قاسم زارع ،میرطاهر
مظلومی ،بیژن بنفشهخواه و الناز عبدی بازی
کردهاند .تعدد فیلمهای اکران سبب میشود تا
تمامی فیلمها ،آنگونه که باید ،دیده نشوند
که نتیجه این دیده نشدن ،گیشه ضعیف آثار
و پائین کشیده شدن آن فیلمها ،از روی پرده
است .اتفاقی که طی ماههای اخیر و به فراخور
تعدد آثار روی پرده ،در مورد بسیاری از فیلمها
اتفاق افتاده است.

گیشه

نمایش  ۲فیلم ایرانی در

برد پیت با «قطار سریعالســیر»

مستند «کامیون آبی» و
انیمیشن «گذشته» از تولیدات
مرکز گسترش به جشنواره فیلم
کراال در کشور راه یافتند .مستند
«کامیون آبی» به کارگردانی
هادی آفریده و انیمیشن کوتاه
«گذشته» به کارگردانی حمید
محمدی ،از تولیدات مرکز
گسترش به بخش بینالملل چهاردهمین جشنواره فیلمهای
مستند و کوتاه کراال در کشور هندوستان راه یافتند« .کامیون
آبی» در چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده
شد« .گذشته» در جشنوارههای فیلم فجر ،پویانمایی تهران و ...
نمایش داشته و تندیس نقرهای بهترین دستآورد فنی و هنری
جشنواره پویانمایی را به دست آورده است.
شایان ذکر است؛ این جشنواره که توسط آکادمی فیلم ایالت
کراال هرساله در تریواندروم ( مرکز ایالت کراال ) برگزار میشود،
یکی از چهار جشنواره مستند مورد تایید آکادمی علوم و هنرهای
سینمایی اسکار در آسیاست و بهترین مستند کوتاه و بهترین
مستند بلند آن به اسکار معرفی خواهد شد .جشنواره کراال از ۴
تا  ۹شهریور ماه  ۱۴۰۱برگزار میشود.

فیلم «قطار سریعالسیر» (Bullet
 )Trainبا فروشی بالغ بر ۶۰
میلیون دالر ،در صدر جدول
هفتگی پرفروشترین فیلمهای
سینمای جهانی قرار گرفت .این
فیلم اکشن آمریکایی-ژاپنی به
کارگردانی «دیوید لیچ» در ادامه
اکران خود  ۳۰.۱میلیون دالر در
آمریکای شمالی و  ۳۲.۴میلیون دالری در ۳۷کشور دیگر فروخت
تا با مجموع فروش جهانی  ۶۲.۵میلیون دالر ،پرفروشترین فیلم
این روزهای سینمای جهان نام بگیرد .بریتانیا و ایرلند با فروش
 ۳.۵میلیون دالر در پنج روز ،بهترین عملکرد را در گیشه بینالمللی
برای این فیلم با بازی «برد پیت» رقم زدند.
این فیلم بر اساس رمانی ژاپنی نوشته «کوتارو ایساکا» ساخته شده
و در آن عالوه بر « برد پیت» بازیگرانی چون «آرون تیلور جانسون»،
«برایان تایری هنری»« ،جوی کینگ»« ،مایکل شانون»« ،ساندرا بوالک
»و «بنیتوآ مارتینز» نقشافرینی کردهاند .داستان فیلم درباره گروهی از
قاتالن است که در یک قطار سریع السیر به سمت توکیو هر یک انگیزه
ها و اهداف متضادی را در سر دارند و «برد پیت» قرار است در آن فیلم
در نقش یک آدمکش آمریکایی به نام «الدی باگ» بازی کند.

جشنواره «کراال»
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فراخوان چهلویکمین جشنواره

بینالمللی «تئاتر فجر» منتشر شد
فراخوان چهلویکمین جشنواره بینالمللی تئاتر
فجر در هشت بخش مسابقه بزرگ نمایشهای
صحنهای ،مسابقهنمایشهای خیابانی ،مسابقه
نمایشنامهنویسی ،مسابقه رادیوتئاتر ،مسابقه
پژوهش تئاتر ،سابقه تئاتر ملل ،مسابقه و نمایشگاه
عکس و پوستر تئاتر و بخش ویژه منتشر شد.
فراخوان چهلویکمین جشنواره بنیالمللی تئاتر فجر
در حالی امروز (دوشنبه  ۲۴مرداد  )۱۴۰۱منتشر شد
که اهالی هنرهای نمایشی مدتها بود که در انتظار
اعالم رسمی فراخوان مهمترین رویداد تئاتری کشور
بودند .در نهایت این فراخوان با حضور کوروش زارعی
دبیر این دوره رویداد و کاظم نظری مدیرکل اداره
هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
تاالر مشاهیر مجموعه تئاترشهر رونمایی شد.
در طلیعه این فراخوان آمده« :شاکریم پروردگاری را
که در تقدیرمان پرنور شدن دیدگانمان به رؤیت یک
بهار دیگر در قلب زمستان را قرار داد .قبیله تئاتر در
بدو زایشش در تاریخ بشر فقط با همگامی مخاطب
کنشگر «هنرمند» نامیده شده است .حالیا به لذت و
فخر بنگریم نو شدن ایرانزمین کهنما در فجر انقالب
را که نشاطی در جان تئاتر این سرزمین دمیده است.
شور و شعور و شادی قبیله مضاعف شده و
امیدواریم که در فصل ن ِو این تئاترِ متعهد روزگاری
پرنورتر را شاهد باشیم .حضرت حق گوشهای از َن َف ِس
حیاتبخشش را به «انسان کامل» بخشید که او خود
زایند ه هنر شود تا خالقش آفرینه زیبند ه این مخلوق
اشرف را بر سینه سیمین صحنه به تماشا بنشیند.
جشنواره تئاتر فجر کاروانی است که پای در راه حق
و حقیقت گذارده و با عشق و ایمان پیش میرود تا
امانتی را که پیشینیان به ما سپردهاند به آیندگان
بسپارد .این چرخه هرگز از گردش نمیماند؛ این
آینه تمامنمای تئاتر دیار ماست .همپایی ،همدلی
و همراهی همه عاشقان تئاتر و آنهایی که دل در
گر ِو فرهنگ دارند همواره بوده ،هست و خواهد بود.
آنک که سالیان عمر این جشنواره از چهل گذشته
و اولین سال دوران جدید آن است ،حضور خالقانه
هنرمندان عاشق تئاتر و فرهنگ این کهنبوموبَر
جنبشی دیگر خواهد آفرید .در هنگام ه هجوم
هم ه تئاتر ناباوران ،ما کنار هم بر صحنه تئاتر،
ِ
حیات جاوی ِد
یک بار دیگر با همصدایی خود
تئاتر را به نمایش میگذاریم .همه با هم ،در
کنار هم ،بر صحنه تئاتر این دیار ،با فرهنگ غنی
خویش و مکارم اخالقی ریشهدار در این سرزمین،
جشنوارهای یگانه میسازیم تا عهد خویش به
نیکی وفا کرده باشیم.
اینک شایسته دقت است که در این مسیر با
اولویتهای کالن ذیل دوشادوش هم پیش میرویم
و امیدواریم تا در سایه توجهی بهتر به ظهور و بروز
این مضامین در مجموعه آثار دوره چهل و یکم از
این رویداد فرهنگی بزرگ همسفرانی همدلتر به
چشم ناظران دور و نزدیک بنشینیم :زمینههای ظهور
و بروز انقالب  ۱۳۵۷تئاتر ملی با توجه به شرایط
زیستی مخاطب معاصر ایرانی باشد که ایران سرافراز،
پرشکوه ،ریشهدار ،فرهنگدوست و اخالقمدار ما از
برگزاری شایسته این اتفاق فرهنگیهنری دلشاد و
افراشتهتر شود».

روزنامه
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درحاشیه

واکنش «دیوید تیلور» به نبرد پنجم با اسطوره
کشتی ایران؛

«یزدانی» همیشه بهترین رقیب
در زندگی من بوده!

«دیوید تیلور» در صحبت هایی درباره آخرین شرایط
خود و قهرمانی در المپیک صحبت کرد و گفت :درباره
المپیک بخواهم بگویم مثل رسیدن به یک قله است.
خیلی تالش زیادی کردم تا به موفقیت رسیدم .شما
در اوج دنیا قرار می گیرید که فوق العاده است .االن
شاید آسان به نظر برسد ،تمرین آسان به نظر برسد
ولی وقتی برگردید و به عقب نگاه کنید می فهمید
اصال آسان نیست .در آن زمان خیلی زمان و انرژی
از من گرفته شد.
او ادامه داد :بعد از آن رقابت های جهانی نروژ را
داشتم که خیلی خودم نبودم و عواملی بودند که
روی عملکرد من تاثیر داشتند .من تا دیدار فینال
کامال مسلط بودم نه تنها در روش کشتی گرفتن
بلکه احساسی و فکری .در دیدار نهایی یزدانی بسیار
انگیزه داشت چرا که  ۷هفته پیش فینال المپیک
را باخته بود .او یک برنامه مبارزه یکدستی داشت.
برای من ناراحت کننده بود .ولی کسب قهرمانی در
المپیک و نقره جهانی در زمان کوتاه اتفاق خیلی
بزرگی است که رخ داد ولی از نظر ذهنی یا شاید هم
تمرینی آنقدر شرایط خوبی نداشتم که بتوانم در هر
دو رویداد طال بگیریم.
او در ادامه صحبت های خود گفت :بعد از مسابقات
المپیک خیلی چیزها در زندگی داشتم که به خاطر
حضور در المپیک آنها را برای مدتی کنار گذاشته
بودم و بعد از المپیک شروع به از سر گیری کارها
و مسئولیت هایم کردم .یک روز بعد از بازگشت از
جهانی ،فعالیت اقتصادی و کارهایم را از سر گرفتم.
زندگی من وارد یک چشم انداز جدید شد .همسرم
 ۸ماهه باردار بود .کارهای زیادی داشتم درست مثل
کشتی گرفتن ،در زندگی هم باید خیلی از موانع را
از سر کار بردارید .قهرمان المپیک شدن و در این
موقعیت بودن یک موهبت است و باید شما بتوانید
آن را مدیریت کید .اعتراف می کنم من هنوز کامال
یاد نگرفتم مدیریت کنم و در حال یاد گرفتن هستم.
همسرم هم خیلی به من کمک می کند تا تنها روی
هدفم تمرکز کنم .در واقع باید بگویم که همسرم
دلیل تمام موفقیت هایم است.
تیلور درباره حسن یزدانی نیز گفت :یزدانی همیشه
بهترین رقیب و کشتی گیر در بهترین تورنمنت ها در
زندگی من بوده است .برای رسیدن به اوج و طال باید
بهترین ها را ببرید و من از اینکه چنین ورزشکاران
و کشتی گیران با استعداد و توانمندی سر راه من
هستند خیلی خوشحالم .وقتی خسته می شوید و
شرایط برای شما سخت می شود اما وقتی به این
افراد فکر میکنید انگیزه می گیرید .او هم مثل
من خیلی انگیزه دارد و تالش می کند .در المپیک
توکیو می خواست اولین کشتی گیر ایرانی شود که
دو طالی المپیک کسب می کند مطمئن هستم در
بلگراد نیز با  ۱۰۰درصد توان ظاهر می شود و باید من
بتوانم در همان سطح او باشم .قطعا مبارزه ما در
بلگراد هم خیلی نزدیک و حساس خواهد شد .من
در کشتی به هر چی که رسیدم او هم رسیده است
و من مجبورم برای رقابت با او در بهترین شرایط
خودم باشم.

 ۳طالی معمتدی در ابزیهای کشورهای اسالیم
ایران در رقابت دسته  ۱۰۲کیلوگرم وزنه برداری بازی های کشورهای اسالمی دو نماینده داشت که در پایان صاحب  ۳مدال طال شد.
رسول معتمدی با رکورد  ۱۷۷یک ضرب ۲۲۳ ،دوضرب و مجموع ۴۰۰کیلوگرم سه مدال طال گرفت .او به رکورد دوضرب جهان هم حمله
کرد که موفق به شکستن آن نشد .امیر حقوقی با رکورد  ۱۶۵یک ضرب ۲۱۱ ،دوضرب و مجموع  ۳۷۶کیلوگرم نفر پنجم بازی ها شد.

همهی آنچه از هفته اول ِ
لیگ ۲۲دیدیم؛

ورزشی
جستار

پایانِ دوران شکستناپذیری «آبی»ها با ناکامی
تکراری خطحمله «پرسپولیس»
حسن صانعیپور

لقب ناشناختهترین
تا به اینجای کار ،باید ِ
فصل فوتبال ایران را به لیگ بیستودوم
بدهیم .جایی که قهرمان با باخت مسابقات را
آغاز کرد و نایبقهرمان هم در حسرت گلزنی
ماند .با این حال نگاهی گذرا به هفتهاول لیگ
فوتبال ایران میاندازیم:
«استقالل» و پایان دوران شکستناپذیری
آبیپوشان پایتخت علیرغم نداشتن چند مهره
تاثیرگذار خود در نیمه اول سنجیدهتر عمل
کردند و شاگردان ساپینتو سعی داشتند با
پاسهای کوتاه مالکیت توپ را حفظ کرده و
پشت دفاع حریف را برای ضربه زدن انتخاب
کرده بودند .موضوعی که با توجه به پشت سر
گذاشتن دوران بدنسازی در نیمهدوم تبدیل
به پاشنهآشیل استقالل شد و مدافع عنوان
قهرمانی هرگز نتوانست دروازه سپاهان را به
طور جدی تهدید کند.
«سپاهان» و دشت اول
یاران مورایس آنالیز مناسبی از استقالل
داشته و با پرسهای منطقهای اجازه مانور به
آبیپوشان را ندادند .فشار طالییپوشان تا آنجا
پیش رفت که سرمربی استقالل را مجبور به
تعویضهای پیدرپی در خط هافبک و حمله
کرده و شرایط در نهایت به گونهای پیش رفت
که اصفهانیها از کمترین موقعیت خود سود
برده و دروازه استقالل را دوبار بازکردند .هرچند
نباید برد در برابر آبیپوشان را مالک توانایی
سپاهان در نظر گرفت ،اما یاران مورایس با این
برد برای دیگر مدعیان خط و نشانی کشیدند.
«پرسپولیس» در قواره مدعی
قرمزپوشان لیگ را با ذوبآهنی شروع کردند
که برخالف چند فصل اخیر هماهنگتر
بازی کرد .گلمحمدی که از نداشتن مهاجم
تمامکننده بیشترین ضربه را در فصل گذشته

خورده بود ،با حفظ مهرههایی چون ترابی و
سرلک و اضافهکردن رفیعی و صادقی قصد
دارد کمربند میانی خود را محکم بسته و با
جذب یورگن لوکادیا امیدوار است که تبدیل به
مدعی اول لیگ شود .آنچه در بازی پرسپولیس
و ذوب آهن مشهود بود ،انگیره باالی بازیکنان
برای ادامه لیگ بود که رفته رفته وی را به
مدعی جدی قهرمان خواهد کرد.
«گلگهر»« ،تراکتور» و «فوالد» ،تالش
برای قهرمانی
پرشورهای تبریز زیرپوستی و بدون هیاهو لیگ
را شروع کرده و برخالف گذشته هواداران این
تیم برای موفقیت تیم خود صبوری بیشتری
از خود نشان داده و این تیم با خرید بازیکن
بر حسب نیاز سرمربی خطرناکتر از همیشه
شده است .در نقطه مقابل فوالد با اندیشههای
آسیایی وارد لیگ بیست و دوم شدند و تدارک
ویژه شاگردان نکونام متمرکز لیگ برتر و لیگ
آسیایی است .فوالدیها اگر بتوانند به لحاظ
روانی تیم خود را آماده کنند ،یقینا عالوه
بر موفقیت در آسیا ،در مثلث قهرمانی باقی
خواهد ماند .همچنین گلگه ِر امیر قلعهنویی
نیز با نمایش دلپذیر خود را یک مدعی تراز
اول نشان داد.

در�ه
یچ

جنگیدن برای خلق شگفتی
اما احتماال بعد از هفتهسوم یا چهارم چهره
شگفتیساز لیگ مشخص خواهد شد .از
ملوان تازه لیگ برتری شده تا آلومینیوم
و صنعت نفت کمستاره در هفته اول نشان
دادند که قادرند تبدیل به پدیده لیگ شده
و باشگاههایی چون نساجی مازندران ،پیکان
تهران ،نفت مسجدسلیمان و مس کرمان
تیمهایی هستند که در میانه جدول،
ردهبندی فصل
تکلیف قهرمان و
مشخص
بیست و دوم را
خواهند کرد.
حرف آخر
باخت استقالل و
تساوی پرسپولیس در کنار
صدرنشینی زودهنگام سپاهان
و دورنمای بازی سایر تیمها،
استارت غیرمنتظره لیگ در فصلی
است که بازیکنان آن برای قرار
گرفتن در لیست نهایی تیم ملی
در جام جهانی ،تمام توان خود
را بکار خواهند گرفت و این
موضوع پیشبینی ها را در کل
فصل سخت کرده است.

سوژه

شرایط ستاره پرتغالی بحرانی شد؛

 19از 32؛

غریبهای به نام «رونالدو»
در اولدترافورد!

جایگاه یوزهای ایرانی
در رنکینگ فیفا مشخص شد

کریستیانو رونالدو ابرستاره پرتغالی این روزها شرایطی بحرانی را در
منچستر یونایتد به سر می برد .اسطوره پرتغالی قبل از آغاز فصل
جدید لیگ برتر انگلیس تالش زیادی کرد تا منچستر را ترک کند ولی
به دلیل نداشتن مشتری در نهایت در الدترافورد ماندنی شد .منچستر
یونایتد در هفته اخیر شکستی تلخ و تاریخی را مقابل برنتفورد در
لندن تجربه کرد که بعد از این بازی فاجعه آمیز شرایط رونالدو در
تیم بحرانی تر شد.
نشریه «اتلتیک» انگلیس در این زمینه نوشت :رونالدو شرایطی بسیار
بحرانی در منچستر دارد .ابرستاره پرتغالی دیگر با تمام بازیکنان و
کادرفنی قطع رابطه کرده است .رختکن تیم علیه رونالدو شده تا این
بازیکن از تیم جدا شود .وضعیت ستاره سابق رئال تاجایی بد است
که این بازیکن بسیاری از وعده های غذایی اش را در تمرینات به
صورت جداگانه و به تنهایی می خورد و کسی از بازیکنان منچستر در
کنارش حضور ندارد.

جدیدترین رنکینگ تیم های ملی فوتبال توسط فیفا اعالم شد .فیفا
جدیدترین رنکینگ تیمهای ملی فوتبال را اعالم کرد و براین اساس
تیم ملی فوتبال کشورمان در جایگاه  ۲۳جهان ایستاد .تیم ملی ایران
در این رده بندی در میان  ۳۲تیم حاضر در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر در
رده  ۱۹جهان قرار دارد .تیم ملی کشورمان در جام جهانی با تیمهای
انگلیس ،آمریکا و ولز همگروه است .انگلیس در رنکینگ فیفا در جایگاه
پنجم قرار دارد .آمریکا و ولز نیز به ترتیب در جایگاههای چهاردهم و
نوزدهم قرار گرفته اند.
رده بندی  ۳۲تیم حاضر در جام جهانی  ۲۰۲۲به ترتیب زیر است-۱ :برزیل
-۲بلژیک -۳آرژانتین -۴فرانسه -۵انگلیس -۶اسپانیا -۷هلند -۸پرتغال
-۹دانمارک -۱۰آلمان -۱۱مکزیک -۱۲اروگوئه -۱۳آمریکا -۱۴کرواسی
-۱۵سوئیس -۱۶سنگال -۱۷ولز -۱۸مراکش -۱۹ایران -۲۰ژاپن -۲۱صربستان
-۲۲لهستان -۲۳کره جنوبی -۲۴تونس -۲۵کاستاریکا -۲۶کامرون
-۲۷استرالیا -۲۸کانادا -۲۹اکوادور -۳۰قطر -۳۱عربستان -۳۲غنا

ورزشی

روزنامه

دیدار تیم میل اب یک تیم داخیل
تیم ملی ایران در اردوی خود در شهریور ،قبل از حضور لژیونرها ،با یک تیم داخلی دیدار خواهد کرد .همچنین اسکوچیچ طی روزهای گذشته شاهد
بازیهای لیگ برتر ایران بود و در تهران و اصفهان به تماشای دو دیدار نشست .او بعد از بازگشت به تهران ،با مسئوالن فدراسیون فوتبال جلسه
داشتوراهیقطرشد.اودراینسفربهتماشایبازیلژیونرهامینشیندودیدارهاییرابابازیکنانتیمملیومربیانباشگاهیآنهاخواهدداشت.

داستان جلد

و اینک ...اردشیر هزارتایی شد؛

دبیر تحریریه

هستند کسانی که همچنان او را متهم
کنند به وامداری از سیستم «علیاصغری»
یا مدیریت سنتی(بخوانید غیرحرفهای)
در فوتبال و چینش مهرهها و الخ...
اما حقیقتا محال است که به او هیچ حسی
ً
ت اصلی
اساسا از خاصی 
نداشته باشید.
درخشان دنیای فوتبال است
تکستارههای
ِ
ح ِد وسطی برایشان تعریف نشده؛ یا بهمعنای
امثال
واقعی کلمه از آنها متنفرید ،یا شبیه به
ِ
توان
من جوری عاشق بعضیهایشان هستید که ِ
عشق الیزال را ندارید.
انکا ِر ای 
ن ِ
بله! صحبت از مردیست که به هزارمین امتیازش در
لیگبرتر فوتبال رسیده ،دقیقش را بخواهید ...1002

«امیــر»ترینژنـــرال
امیر/ژنرال قلعهنویی با  ۲باشگاه مختلف قهرمان
چهارم قهرمانیهای
لیگبرتر شده ،بهتنهایی یک ِ
باالترین سطح از لیگ داخلی را بدست آورده،
بیشترین امتیا ِز تاریخ  ۳باشگاه مختلف را با
حضور سهبارهاش در استقالل و حضور دوبارهاش در
سپاهان و تراکتور کسب کرده و امروز هم ،اولین
سرمربی تاری ِخ لیگبرتر است که مجمو ِع امتیازاتش
ن تنها
چند ای 
به  ۴رقم رسیده ،هر
بخشی از افتخاراتِ
مــــردیست
ســـالگی ،با
که در آستانهٔ ۶۰

بخش جدانشدنی و مهمی از
استمراری بینظیرِ ،
تاریخ فوتبال ایران است .مردی تسلیمنشدنی که
عطش جاهطلبی از او شخصیتِ بزرگی را ساخته
ِ
کسب افتخار و اعتبار ،اکنون در مسیری
که توام با ِ
قرار گرفته که هیچگاه برای دیگران میسر نشده و
حصل
نخواهد شد .بیتردید موقعیتِ امرو ِز امیر ،ما
ِ
نبوغ ،علم ،هنرِ مدیریت و عشق است ،حکایتِ
جنس استقالل
بچهی پایین شهری که همیشه از ِ
بود و نز ِد مردمانش ژنرال شد .به هر جهت انگار حق
با اوست« :عزت و ذلت دستِ خداست».

سوژه

رقابت های وزنه برداری بازیهای کشورهای
اسالمی پایان یافت؛

با  ۳طالی «معتمدی» و
 1برنز و  ۲نقره «یوسفی»
ایران در رقابت دسته  ۱۰۲کیلوگرم وزنه برداری بازی های
کشورهای اسالمی دو نماینده داشت که در پایان صاحب ۳
مدال طال شد .رسول معتمدی با رکورد  ۱۷۷یک ضرب۲۲۳ ،
دوضرب و مجموع ۴۰۰کیلوگرم سه مدال طال گرفت .او به

رکورد دوضرب جهان هم حمله کرد که موفق به شکستن آن
نشد .امیر حقوقی با رکورد  ۱۶۵یک ضرب ۲۱۱ ،دوضرب
و مجموع  ۳۷۶کیلوگرم نفر پنجم بازی ها شد ۱۰ .وزنه
بردار در گروه  Aدسته  ۱۰۲کیلوگرم به رقابت پرداختند.ایران
در دسته فوق سنگین وزنه برداری بازی های کشورهای
اسالمی صاحب  ۳مدال شد .رقابت های وزنه برداری بازیهای
کشورهای اسالمی با برگزاری دسته های فوق سنگین مردان
و زنان به پایان رسید و ایران توانست صاحب دو مدال نقره
و یک برنز در در دسته  +۱۰۹کیلوگرم مردان شود .علیرضا
یوسفی با رکورد  ۱۸۱یک ضرب ۲۳۰ ،دوضرب و مجموع ۴۱۱
کیلوگرم برنز یک ضرب و  ۲مدال نقره دوضرب و مجموع

آگهیمناقصهعمومییک مرحلهای
به استناد ماده 63آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی
شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://www.setadiran.ir
2001090407000106
نام سازمان :دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی البرز -معاونت درمان
موضوع :مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای پشتیبانی ایاب و ذهاب ( خودروسواری)
تاریخ توزیع اسناد :مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گر از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به
آدرس  https://www.setadiran.irاز ساعت 9:00مورخ  1401/05/25الی ساعت 19:00مورخ 1401/05/31
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttps://www.setadiran.ir :
ساعت  13:00مورخ  1401/06/12می باشد.
زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده :مورخ  1401/06/14راس ساعت  8:00در محل ستاد
دانشگاه علوم پزشکی البرز
میزان سپرده تضمین شركت درمناقصه 663/000/0 00لایر 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 ضمانتنامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدكمتر از  3ماه باشد)
تذکر :در صورت دریافت اخطار کتبی قطعی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای
تابعه آن ،متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.
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 :
شناسه1364804 :

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

گرفت .فاطمه یوسفی در دسته +۸۷کیلوگرم زنان ،با رکورد
 ۹۴یک ضرب ۱۲۷ ،دوضرب و مجموع  ۲۲۱کیلوگرم پنجم
شد و موفق به کسب مدال نشد.
ارو�
فوتبال پ
دردسر بزرگ؛

دشمنی دو فوقستاره
پاریس علنی شد!
به نظر میرسد که حضور ستارههای بزرگ
در تیم پاریسی دردسرساز شده است .کیلیان
امباپه بعد از کش و قوسهای زیاد حاضر
ً
ظاهرا
به تمدید قرارداد با پاریسنژرمن شد.
باشگاه پاریسی برای ماندن این بازیکن جوان
امتیازات بسیار زیادی به این بازیکن داده
است که صدای اعتراض دیگر ستارههای
تیم را درآورده است .روزنامه اکیپ فرانسه به
این موضوع اشاره کرد و نوشت« :نیمار یکی
از بازیکنانی است که از امتیازات زیادی که
باشگاه پاریسنژرمن به امباپه داده متعجب
شده است».مولینا ،خبرنگار سرشناس فرانسوی
هم از اختالف علنی نیمار با امباپه سخن به
میان آورد و نوشت« :امباپه برای تمدید قرارداد
با پاریسنژرمن شرط و شروطی داشت که
یکی از آنها جدایی نیمار بود .نیمار هم از
این موضوع آگاه شده است و این باعث شده
تا رابطه او با امباپه خراب شود».روزنامه مارکا
اسپانیا هم دشمنی و رابطه بد نیمار با امباپه
را تایید کرد و نوشت« :بعد از پیوستن مسی
به پاریسنژرمن رابطه دوستانه نیمار و امباپه
از بین رفته است .نیمار ً
اخیرا پستی را که به
امباپه حمله کرده بود الیک کرده است تا نشان
دهد که رابطه خوبی با این بازیکن ندارد».
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با شکست برابر ترکیه و پیروزی برابر کامرون؛

تیم ملی والیبال زنان نایب قهرمان
و تیم ملی مردان ایران قهرمان شد

تیم ملی والیبال زنان ایران در پنجمین دوره بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی موفق به کسب مقام
نایب قهرمانی شد تا نخستین مدال بینالمللی
والیبال زنان کشورمان به رنگ نقرهای باشد .مرحله
نهایی مسابقات والیبال زنان بازیهای همبستگی
کشورهای اسالمی روز دوشنبه با دو دیدار پیگیری
شد .تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار نهایی این
بازیها به مصاف ترکیه میزبان مسابقات رفت و
سه بر صفر با امتیازهای  ۲۵بر  ۲۵ ،۱۶بر  ۱۴و ۲۵
بر  ۱۵نتیجه را حریف واگذار کرد .شاگردان الساندرا
کمپدلی با پذیرش این شکست به مقام نایب قهرمانی
بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی اکتفا کردند
تا نخستین مدال بینالمللی تاریخ والیبال زنان ایران
به رنگ نقرهای شود.
در این مسابقه که تماشاگران یکپارچه حریف ایران را
تشویق میکردند ،عرصه بر دختران والیبال ایران تنگ
شد و در ست اول بازی نتیجه را  ۲۵بر  ۱۶واگذار
کردند .شرایط برای تیم والیبال زنان که برای اولین
بار است در این مسابقات شرکت میکند ،در ست
دوم سختتر شد و  ۲۵بر  ۱۴مقابل دختران ترکیه
ای متوقف شدند .تیم ملی والیبال زنان ایران ست
سوم را بهتر آغاز کرد و در ابتدا رقابت تنگاتنگ بود،
اما در نهایت نتیجه این ست را هم با نتیجه  ۲۵بر
 ۱۵واگذار کرد تا در نهایت سه بر صفر مغلوب حریف
قدرتمند خود شود .تیمهای کامرون و جمهوری
آذربایجان نیز در دیدار ردهبندی مسابقات زنان به
مصاف هم رفتند که جمهوری آذربایجان سه بر صفر
کامرون را شکست داد و به مقام سومی و مدال برنز
دست یافت .ردهبندی نهایی چهار تیم برتر مسابقات
والیبال زنان بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی
به قرار زیر است:
 -۱ترکیه  -۲ایران  -۳جمهوری آذربایجان  -۴کامرون
همچنین تیم ملی ب والیبال مردان ایران در دیدار
نهایی گروه مردان به مصاف کامرون رفت و سه
بر یک این تیم را شکست داد و به عنوان قهرمان
والیبال مردان این بازیها معرفی شد .شاگردان عظیم
جزیده در ست دوم این مسابقه  ۲۵بر  ۱۸مغلوب
کامرون شدند ،اما در ستهای اول ،سوم و چهارم با
امتیازهای  ۲۵بر  ۲۵ ،۱۶بر  ۲۳و  ۲۵بر  ۱۴به پیروزی
رسیدند تا والیبال ایران چهارمین قهرمانی خود در این
بازیها را به دست آورد .تیمهای ترکیه و جمهوری
آذربایجان نیز در دیدار ردهبندی مسابقات مردان به
مصاف هم رفتند و ترکیه با شکست سه بر یک حریف
به مقام سومی و مدال برنز دست یافت.
تیم ملی والیبال زنان ایران نیز امروز در دیدارنهایی
بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی که از ساعت
 ۲۰و  ۳۰دقیقه آغاز میشود ،به مصاف ترکیه میزبان
بازیها میرود .والیبال مردان ایران سه مدال طالی
بازی همبستگی کشورهای اسالمی را در پرونده کاری
خود داشت و شاگردان عظیم جزیده سرمربی تیم ملی
ب در پنجمین دوره رقابتها که در قونیه برگزار شد ،به
چهارمین طال و مقام قهرمانی دست یافتند .ردهبندی
چهار تیم برتر مسابقات والیبال مردان بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی به قرار زیر است:
 -۱تیم ملی ب ایران  -۲کامرون  -۳ترکیه  -۴جمهوری
آذربایجان

روزنامه
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