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پای «تاج» به فساد  ۹۲هزار
میلیاردی فوالد مبارکه هم باز شد؛

دکتــر «رضــا عبــاسزاده» -مدیرعامــل خانــه
مطبوعــات اســتان البــرز -در گفتوگویــی
اختصاصــی بــا روزنامــه دنیــای هــوادار ،بــا
قدردانــی از نــگاه بلنــد دولتســیزدهم بــه
گورســانه اعــام کــرد ۴۰« :میلیــارد
عرصــه فرهن 
ریــال از محــل ســفر رئیسجمهــور بــه
ســاختمان نیمهتمــام خانــه مطبوعــات
البــرز اختصــاص یافــت.در زمــان ســفر
آیتاللــه رئیســی و هیــات دولــت بــه
اســتان البــرز ،خانــه مطبوعــات البرز
طــی نامــهای از رئیسجمهــوری
بــرای تکمیــل ســاختمان نیمــهکاره
خانــه مطبوعــات درخواســت اعتبــار

شــده بود».مدیرعامــل خانــه مطبوعــات اســتان
تصریــح کــرد« :بــا نــگاه بلنــد رئیسجمهــور ،خانــه
مطبوعــات البــرز توانســت از اعتبــارات ملــی
بهرهمنــد شــده و مــا را بــه داشــتن یــک ســاختمان
بــرای اصحــاب رســانه امیــدوار کــرد .اکنــون بــا
اختصــاص ایناعتبــار ،پــس از چنــد ســال رکــود،
گشــایش اعتبــاری بــرای تکمیــل ایــن ســاختمان
نیمهتمــام فراهــم شــده اســت».عباسزاده بیــان
داشــت« :چنــدی پیــش نیــز در جریــان بازدیــد
دکتــر مجتبــی عبداللهــی -اســتاندار البــرز -از
ســاختمان خانــه مطبوعــات البــرز ،یــک میلیــارد
تومــان اعتبــار بــرای ادامــه احــداث ایــن بنــا
اختصــاص یافــت .ســاختمان خانــه مطبوعــات

البــرز در چهــار طبقــه بــا زیــر بنــای یــک هــزارو 200
متــر مربــع در حــال ســاخت اســت کــه امیدواریــم
بــه تخصیــص اعتبــار بتوانیــم هرچــه ســریعتر
آن را تکمیــل و در اختیــار اصحــاب رســانه قــرار
دهیم».مدیرعامــل خانــه مطبوعــات اســتان
البــرز در پایــان تاکیــد کــرد« :بهطــور قطــع
نــگاه بلنــد دولــت ســیزدهم بــه عرصــه رســانه
موجــب امیــد آفرینــی و نشــاط فرهنگــی شــده
و امیدواریــم بتوانیــم تالشهــای دولتمــردان
را در خدمــت بــه مــردم بــه خوبــی پــاس بداریــم
ضمــن آنکــه بــه حکــم وظیفــه ذاتــی از انعــکاس
مطالبــات مــردم بــه مســووالن بــرای ســاختن
ایرانــی آبــاد دریــغ نخواهیــم کــرد».

باب اختالف «دولت» و «مجلس»
در ِ
بر قیمتکاالهای اساسی؛

بهرهمندی ساختمان خانه مطبوعات البرز از اعتبار ملی

میان پاستور و بهارستان ابری میشود؟
هوای ِ
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قیمت 3000 :تومان

مقصر اصلی کیست؟!

بازتابگسترده حذف تی م والیبال
ِ
«شهرداری ارومیه» از لیگ برتر؛

سناریوهای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان؛
همهچیز در گرو تامین منابع مالی

بر ادر م خســــــــر و

«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

ابب نقیش که
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تعریف شود؛
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گزارش
«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

کدام معلمها مشمول قانون
رتبهبندی میشوند؟

«یوسف نوری»  -وزیر آموزش و پرورش -در توضیح
جزئیات اجرای طرح رتبهبندی معلمان عنوان کرد :اجرای
رتبهبندی به دلیل تنگنای مالی در ابتدای دولت سیزدهم
امکانپذیر نبود اما چون شعار رئیسجمهور و تالش
ایشان بر این بود و آموزش و پرورش را در اولویت قرار
داده بود رتبهبندی به مرحله اجرایی رسید .بر اساس ماده
یک قانون ،هدف رتبهبندی اول ارتقای کیفیت تعلیم
و تربیت و دوم ارتقای صالحیت معلمی و بعد از آن
اصالح نظام پرداخت است .معلمان و جامعه فرهنگیان
دستبهدست هم خواهند داد تا این سه هدف حتما
محقق شود .شایستگیهای عمومی ،شایستگیهای
تخصصی ،شایستگیهای حرفهای و تجاربی که معلمان
کسب میکنند در این فرآیند مد نظر است و برآیند اینها
در کیفیت آموزش و پرورش مؤثر هستند.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ وی با اشاره به اینکه
هیاتهای ممیزی تعیین میکنند که رتبه فرد کدام
یک از رتبههای پنجگانه باشد گفت :اگر اعتراضی باشد
ثبت آن در سامانه طراحیشده ،امکانپذیر است .جا دارد از
همکارانم عذرخواهی کنم .سامانههای قبلی دچار اشکال
بودند و انتقال اطالعات مشکالتی را به وجود میآورد .ما
ناچار شدیم بخواهیم همکاران همه اطالعات را دوباره
بارگذاری کنند که زحمت مضاعف شد و همین یکمرتبه
انجام میشود.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه علت تأخیر
در اجرای رتبهبندی را دایره شمول دانسته بود ،آیا
ً
تقریبا همه همکاران
مشکل حل شده است ،گفت:
فرهنگی شاغل در مدرسه و اداریهای بخشنامه ۲۳۰
که رسته معلمی دارند مشمول هستند .آنها که کد
استخدامی نداشتند در آییننامه قبلی مشمول نبودند
که اصالح شد و  ۸۱۰هزار نفر را دربرمیگیرد .رتبهبندی
شامل بازنشستهها نمیشود .تاریخ اجرای رتبهبندی از
 ۳۱شهریور  ۱۴۰۰است و تا پایان مرداد بخشی از حق
معلمان در رتبهبندی به صورت علیالحساب پرداخت
میشود .بابت تأخیر عذرخواهی میکنیم.
او درباره عدم شمولیت معلمان طرح مهرآفرین نیز گفت:
معلمان مهرآفرین زمانی از قرارداد شرکتی وارد آموزش و
پرورش شدند و بعضا تا  ۱۵سال از خدماتشان میگذرد.
در مصوبه سال  ۹۹شورای عالی انقالب فرهنگی آمده
هر کس وارد آموزش و پرورش میشود باید آزمون داده
و تعیین تکلیف شده باشد .صحبت شده که اینها در
آزمون داخلی شرکت کنند .تالش میکنیم مجوزش را
بگیریم تا آخر شهریورماه آزمونشان را برگزار کرده و تعیین
تکلیف شوند.
وزیر آموزش و پرورش درباره علت سختگیری در کسب
رتبههای  ۴و  ۵نیز گفت :از جمله شرایط قانون ،سنوات و
احراز امتیاز الزم در شایستگیهای چهارگانه است .طبیعی
هم هست و در دانشگاهها نیز همین گونه است .کسب
رتبه باالتر و نهایی تالش بیشتری نیاز دارد .بر اساس
قانون ،دانشجومعلمان مشغول به تحصیل در دانشگاه،
کارکنان اداری رسته اداری ،مهرآفرینان ،بازنشستگان،
ماموران به خدمت به سایر دستگاهها مستثنی هستند و
مابقی استثنا نیستند و مشمولاند .آییننامه و شیوهنامه
ابالغ شده است و بر اساس آن پس از تعیین رتبه در
حکم افراد درج میشود .دولت برای سال رتبهبندی ۳۸
هزار میلیارد تومان بودجه دیده است.

دنیای هوادار یاد و خاطره شـــهدا بویژه «محمدحسن حسنیان»

از فرماندهـــان لشـــکر ۱۰سیدالشـــهداء علیهالســـام که در
فکه به مقام شـــامخ شـــهادت نائل گشـــت را گرامـــی میدارد

باب اختالف «دولت» و «مجلس» بر قیمتکاالهای اساسی؛
در ِ

خبــــر
رسمقاهل

هوای میانِ پاســتور و بهارســتان ابری میشود؟
سارا نصرتی

افزایش پیاپی قیمتها منحصر به موارد مصرفی
ضروری و کاالهای اساسی نیست بلکه عموم
کاالهای موجود در بازار را نشان میدهد .از طرفی،
مربوط به این چند ماه هم نیست بلکه موضوعی
است که از سالها قبل آغاز شده و در یکی دو
سال اخیر سرعت دیگری به خود گرفته است .با
تصمیمات خلقالساعه و تعیین ارز  ۴۲۰۰تومانی
در دولت گذشته ضربه بسیار سهمگینی به اقتصاد
کشور وارد شد و کسانی که این ضربه را به اقتصاد
کشور زدند ،باید پاسخگو باشند .این ارز ترجیحی
باعث حیف و میل دهها میلیارد دالر سرمایه این
کشور شد و عالوه بر این ،به هیچ وجه نتوانست
باعث کنترل گرانیها هم شود.
در قانون بودجه  ۱۴۰۱ساماندهی ارز ترجیحی منوط
به ارائه کاال برگ الکترونیک شد تا کاالهای اساسی
با نرخ شهریور  ۱۴۰۰به دست مصرفکننده برسد،
اما متاسفانه دولت در الیحهای که اخیرا به مجلس
ارائه کرده خواستار لغو قید «به نرخ پایان شهریور
 »۱۴۰۰شده که این الیحه ممکن است به رشد
تورم و گرانی بیشتر کاالهای اساسی منجر شود.
این در حالی است که دولت به دلیل عدم عرضه
کاالهای اساسی به نرخ شهریور سال  ۱۴۰۰تخلف
کرده است .عباراتی که نشان میدهد دولت بعد از
حذف ارز ترجیحی ،برنامههای تازهای را در سر دارد.
برنامههایی که از منظر نمایندگان مجلس باعث باال
رفتن التهابات بازار و افزایش گرانیها خواهد شد.
در واقع مجلس خواستار توزیع کاالبرگ الکترونیک
با قیمتهای شهریور سال گذشته است .یعنی
دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف و به جای
آن برای چهار قلم محدود کاالی اساسی کاالبرگ
الکترونیک توزیع کند که قیمت این کاالها نیز باید
براساس شهریور سال گذشته باشد .اما چرا دولت
این الیحه را مطرح کرده ؟
در شرایطی که دولت به نمایندگان مجلس
ضمانت داده بود که اقالم اساسی را به قیمت
شهریور  ۱۴۰۰به دست مردم برساند ،شرایط به
گونهای پیش رفت که دولت متوجه شد ،امکان
عمل به وعدههای ارایه شده را ندارد .این الیحه
راهکار جایگزینی است که هر چند کمکی به
بهبود وضعیت معیشتی مردم نمیکند ،اما به
دولت برای پایان دادن به مشکالت فزاینده کسری
بودجهاش کمک میکند .دولت اعتقاد دارد که یا
باید پرداخت یارانه نقدی ماهانه  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار
تومانی به هر نفر ادامه یابد یا درصورت توزیع
کاالبرگ ،تعداد بیشتری از کاالها مشمول شود.
عالوه براین ،طی ماههای اخیر به دلیل تداوم
جنگ روسیه با اوکراین ،قیمت کاالهای اساسی
و انرژی در بازارهای جهانی با رشد چشمگیری
مواجه شد که در کنار افزایش هزینههای کشورها
تورم آنها را نیز تشدید کرد.
بدین ترتیب برای کشور ما نیز همانند سایر کشورها،

قیمت کاالهای اساسی نسبت به سال گذشته
چندین برابر شده است که تکلیف دولت به توزیع
کاال به نرخهای شهریور  ۱۴۰۰فشار مالی سنگینی
به دولت وارد خواهد کرد .حال که دولت سیزدهم
این شجاعت را داشته که سیاست ارز ترجیحی
را اصالح و به ریل اصلی خود بازگرداند ،تعریف
بار مالی جدید برای دولت میتواند به قیمت از
دست رفتن تمام نتایج مثبت آن شود .چرا که
دولت مجبور میشود برای اجرای تکالیف مجلس
دوباره به سمت استقراض و خلق پول حرکت کند
که منجر به رشد تورم و فشار معیشتی بیشتر به
باید اذعان داشت
کاالبرگ الکترونیکی که تا
به امروز محقق نشده و حاال
دولت تصمیم گرفته با اخذ مصوبه
از مجلس شورای اسالمی ،افزایش
قیمتها را با دستور مجلس شورای
اسالمی قانونی کند .براساساین،
اصولیترین راهکاری که در قانون
بودجه نیز پیشبینی شده ،دادن
کاالبرگ الکترونیک به مردم
است و نه پول نقد

همان مردمی میشود که مجلس و دولت قصد
حمایت از آنها را دارند .در واقع پرسش اصلی
در این میان این است که کدام روش بیشتر و
بهتر میتواند قدرت خرید مردم را حفظ یا افزایش
دهد؟ حفظ قدرت خرید سفره مردم در کاالهای
ضروری معیشتی اصل اول است و مردم باید یک
آرامش معیشتی صددرصدی داشته باشند و بعد
برای رفع هر مشکلی هر تصمیمی که الزم باشد را
بگیرند .البته مسئول اجرا دولت است نه مجلس.
به هر حال باید اذعان داشت کاالبرگ الکترونیکی که
تا به امروز محقق نشده و حاال دولت تصمیم گرفته
با اخذ مصوبه از مجلس شورای اسالمی ،افزایش

قیمتها را با دستور مجلس شورای اسالمی قانونی
کند .براساساین ،اصولیترین راهکاری که در قانون
بودجه نیز پیشبینی شده ،دادن کاالبرگ الکترونیک
به مردم است و نه پول نقد .سپس باید نظام توزیع
کارآمد و تحت نظارت و البته قابل اطمینان برای
توزیع کاالهای اساسی به نرخ شهریور  ۱۴۰۰در کشور
وجود داشته باشد؛ و آخر اینکه آزادسازی باید از
سودآور ها و یارانهبگیرهای پردرآمد شروع شود ،نه
از نان و سفرههای مردم .مصوبه مجلس ،اصالح
یارانهها و حذف ارز چهار هزارو دویست تومانی را
به ثبات قیمت کاالهای اساسی طبق قیمت شهریور
سال  ۱۴۰۰مشروط کرده بود.
این موضوع بارها از سوی محمدباقر قالیباف ،ابراهیم
رئیسی و وزرای او و نمایندگان مجلس ،در ماههای
اخیر تکرار شده و به مردم تعهد داده بودند تا افزایش
قیمتی را به مردم تحمیل نکنند اما با اجرای طرح
حذف ارز ترجیحی یکباره شاهد افزایش افسارگسیخته
قیمتها در همه کاالها و نهفقط در کاالهای اساسی
بودیم و این روند افزایشی همچنان ادامه داشته
است؛ از اینرو دولت در تالش برای کنترل وضعیت
نابسامان فعلی تصمیم به عقبنشینی در بخشی از
جراحی اقتصادی خود دارد که این بار مجلس قرار
نیست با دولت همراهی کند که این امر حاکی از
شکاف بین دولت و مجلس را نشان می دهد .نکته
مثبت این است که هم نمایندگان و هم مسئوالن
اجرایی دغدغه حل مشکل گرانی و تورم را دارند و
نظر همه این است که نرخ تورم را کنترل کنند ،البته
نقطهنظرات در این زمینه متفاوت است و عدهای
علل ایجاد تورم را موضوع نقدینگی دانسته و برخی
دیگر کاهش تولید و یا نحوه عملکرد بخش خصوصی
یا دولتی میدانند .هر سه قوا و مجموعهها و سازمان
های دولتی و غیردولتی در مجموعه حکمرانی کشور
باید به سفره و معیشت مردم بهعنوان اولویت اول
مورد اتفاق نظر داشته باشند و با همدلی و هماهنگی
و همافزایی در آینده نزدیک خواهند دید که با این
کار میتوانیم آرامش و ثبات خوبی را در سفره مردم
به وجود آوریم.

آگهی اخطار ماده  ۱۰۱آئین نامه اجرا به محمد زمردیان به نشانی تهران
درخصوص پرونده اجرایی کالسه ۳۷۵۱-ش له بانک اقتصادنوین و علیه شرکت طراحی تولیدی قطعات خودرو تخصص صنعت تهران و شهروز زمردیان و سید
فخرالدین الجوردی و شهرام یوسفی طبق گزارش مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک ثبتی  ۹/۳۹۳۱ق  ۳به مبلغ ۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لایر ارزیابی گردیده .لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید ،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه
فیش بانکی دستمزد هیات کارشناسی به مبلغ  ۲۶۱/۰۰۰/۰۰۰لایر به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۰۱۲۵۰۰۲۵۰۰۰۰۰به دفتر این اجرا تسلیم نمایید.
از طرف-قاسمی
		
ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناسیهیات باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .ف۸۵۶

ورزشی
گزارش

روزنامه

جزئیات قتل رئیس اسبق سازمان پزشیک قانوین در سعادتآابد

عقربهها ساعت  ۷صبح یکشنبه  ۳۰مردادماه را نشان میداد که صدای شلیک  ۲گلوله آرامش صبحگاهی خیابان ایرانزمین
محله سعادتآباد را در هم شکست .تحقیقات میدانی تیم جنایی نشان داد ،مقتول علی محفوطی؛ رئیس اسبق پزشکی قانونی
بوده .قاتل میانسال که با ماسک و کاله مشکی صورت خود را پوشانده بود ،پس از چند ثانیه تعقیب کردن مقتول در خیابان
ایرانزمین از کوله پشتی خود یک کلت کمری بیرون آورده و ثانیهای بعد ،مرد سالخورده را هدف شلیک  ۲گلوله قرار داده است.

بازار

«دنیای هوادار»گزارش میدهد؛

سناریوهای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان؛
همهچیز در گرو تامین منابع مالی
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان که به گفته
سرپرست وزارت کار  ۳۸درصد به اضافه  ۵۱۵هزار
تومان خواهد بود و از شهریورماه اجرایی میشود،
در گرو تامین منابع مالی است که رییس سازمان
برنامه و بودجه درباره آن صحبت کرده بود.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا،
میتوان گفت مسئله افزایش حقوق شاغالن و
بازنشستگان از ابتدای امسال ،پس از اعمال افزایش
 ۵۷درصدی حقوق کارگران از سوی عبدالملکی
مطرح شد که البته همین تصمیم وزیر سابق نیز
به گفته کارشناسان ناترازی در حقوق و دستمزدها
ایجاد کرد و به همین سبب دولت مصمم شد تا
با افزایش دوباره حقوق شاغالن و بازنشستگان
لشگری و کشوری که پیش از این روی  ۱۰درصد
آن پافشاری کرده بود ،رضایتمندی بیشتری در این
میان ایجاد کند.
اعالم تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و
بازنشستگان کشوری و لشگری در راستای ترمیم
حقوق شاغالن و بازنشستگان و با این فرض که
خلق پول یا استقراضی انجام نشود ،انجام شده اما
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ،هنوز به
نتیجه نهایی نرسید ه و این افزایش حقوق به تامین
منابع یا مدیریت مصارف منوط شده است و به
محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام و
از سوی دولت تصویب شود ،مراحل قانونی آن طی
خواهد شد .این شرایط در حالی مطرح شده که بر
اساس اطالعات بدست آمده از دستگاههای متولی،
درصورت تامین منابع مالی مورد نیاز با ترکیبی
از ضرایب و اعداد و ارقام ثابت ،قرار است حقوق
شاغالن و بازنشستگان لشگری و کشوری مانند
بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند.
پیگیریها نشان میدهد دولت در پی یافتن منابع

مالی مناسبی برای اجرای مصوبه افزایش حقوق
شاغالن و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال
 ۱۴۰۱است و با وجود اینکه حل کردن اصلیترین
مانع برای اجرایی شدن این تصمیم هنوز قطعی
نشده و به هفتهها و ماههای پیش رو بستگی دارد،
به نظر میرسد که دولتمردان جزئیات این افزایش
حقوق را نیز بررسی و تعیین کردهاند.
بر این اساس ،ابتدا حقوق کارکنان لشگری و
کشوری افزایش خواهد یافت و همزمان و همتراز
با آن حقوق بازنششستگان نیز محاسبه و تعیین
خواهد شد .بنابراین دولت برای اعمال  ۳۸درصد
افزایش حقوق درصدد است تا  ۳۰۰۰امتیاز به احکام
مستمریبگیران اضافه کند و اضافه کردن  ۵۱۵هزار
تومان بهعنوان ارقام ثابت نیز به این دلیل است که

راه و مسکن
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درصد افزایش حقوق در حداقلی بگیران بیشتر از
سطوح باالتر باشد.
به عنوان مثال اگر یک شاغل یا بازنشسته
حداقلیبگیر حدود شش میلیون تومان حقوق
دریافت کند ،با اضافه شدن  ۳۸درصد مصوب و
 ۵۱۵هزار تومان عدد ثابت ،رشد  ۴۶درصدی را نشان
میدهد ،در حالی که  ۵۱۵هزار تومان در حقوق
 ۱۵میلیون تومانی نهایتا حدود سه درصد افزایش
حقوق ایجاد خواهد کرد .اکنون این سوال وجود
دارد که آیا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان
لشگری و کشوری در سال جاری اعمال خواهد شد
یا محدودیتهای منابع مالی که اتفاقا مورد تاکید
رییس سازمان برنامه و بودجه هم بود ،در راستای
اجرای این تصمیم مانع ایجاد خواهد کرد.

کشاورزی

«معاون مسکن وزارت راه» پاسخ داد؛

تدوین سند خودکفایی قند و شکر؛

قیمت مسکن ملی چقدر است؟

 ۱۴۰۳در تولید شکر خودکفا میشویم

«محمودزاده» -معاون مسکن وزارت راه -در باره قیمت مسکن ملی گفت:
ساخت واحدهای مسکونی توسط سازندهها صورت میگیرد و دولت دخالتی
در ساخت ندارد .قیمت ثابتی وجود ندارد که بخواهیم بگوییم قیمت
چیست .چراکه سازنده باید منابع خود را از کسی بگیرد .تعهد ما از ابتدا
این بوده که قرارداد را با کمترین عدد ممکن مدیریت کند .کشف قیمت
براساس فهرست بها سازمان برنامه است .ما به دهکهای اول تا سوم و
چهارم تا ششم اطمینان میدهیم که در حد توان خود حمایت کنیم .دولت
براساس آورده حداکثر کمک و حمایت را خواهد کرد .تمام تالش این است
که دهکها و افراد واجد شرایط راهحل را پیدا کنند و تا جای ممکن راه حل
ایجاد میکنیم که این مهم محقق شود .ثبتنام مجدد نهضت ملی مسکن
همزمان با هفته دولت در شهرهایی که زمین آنها تامین شده آغاز خواهد
شد .در حال حاضر برای  ۱.۵میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن ،زمین
تامین شده و فرآیند ساخت را پیش میبریم.

وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تدوین سند خودکفایی قند و شکر با
تاکید بر کشت پاییزه و افزایش بهرهوری در این بخش کرده است .یکی
از اقداماتی که دولت سیزدهم در راستای این سیاست های باالدستی
انجام داده اصالح قیمت چغندر قند با هدف حمایت از تولید تحقق
خوداتکایی در تولید شکر است .میانگین افزایش قیمت خرید تضمینی
چغندر قند در سالهای گذشته کمتر از  20درصد بود اما در سال -1401
 1400قیمت خرید تضمینی چغندر با افزایش  37درصدی نسبت به سال
گذشته 1700 ،تومان برای هر کیلوگرم تعیین شد .همچنین «پیمان
حصادی» -مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی -نیز از
افزایش  60درصدی قیمت تضمینی چغندرقند نسبت به سال گذشته
خبر داده است .وی همچنین با بیان اینکه عقب ماندگی طرح خودکفایی
شکر طی سه سال آینده جبران میشود ،اظهار داشت :با احداث کارخانه
در جنوب ،سال  1403خودکفایی در تولید شکر محقق میشود.
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پس از عبور از موج افزایش نرخها؛

این مواد غذایی در کمال ناباوری
«ارزان» شد!

بنا به گزارش «فرارو» ،بازار کاالهای اساسی پس از
عبور از موج افزایش نرخ این روزها در آرامش است.
مرغ ارزان شد
با شروع مرداد ،نرخ یک کیلو مرغ گرم در خرده
فروشیها  ۵۹هزار و  ۸۰۰تومان بود .اما اکنون نرخ
یک کیلو مرغ  ۴۸هزار تومان است .در نتیجه نرخ
این محصول مرداد ماه را با کاهش حدود  ۱۲هزار
تومانی به پایان رساند.
قیمت تخممرغ در بازار
اوایل مرداد ماه ،نرخ تخممرغ در سوپرمارکتها و
خرده فروشیها شانهای بین  ۷۰تا  ۸۰هزار تومان بود.
درحالحاضر این محصول از  ۶۳تا  ۶۹هزار تومان به
فروش میرسد .در نتیجه نرخ تخممرغ مرداد ماه را با
کاهش  ۱۰هزار تومانی به پایان رساند.
قیمت برنج همچنان در سرازیری
در ابتدای مرداد ماه نرخ هر کیلوگرم برنج هاشمی و
طارم درجه یک کشت اول در شمال به حدود  ۱۰۵هزار
تومان رسیده بود .همچنین برنج هندی درجه یک با
نرخ  ۳۷تا  ۴۰هزار تومان به فروش میرسید .اکنون
شاهد عرضه برنج ایرانی در فروشگاههای زنجیرهای با
نرخ کیلویی  ۶۴تا  ۸۶هزار تومان هستیم .همچنین
برنج هندی درجه یک با قیمتهایی بین  ۳۰تا ۳۷
هزار تومان به فروش میرسد .در نتیجه شاهد کاهش
حدود  ۲۰هزار تومانی نرخ برنج ایرانی در روزهای
پایانی مرداد ماه هستیم .برنج هندی درجه یک نیز با
کاهش  ۷هزار تومانی همراه بود.
شکر چند؟
شکر نیز با نرخ  ۲۴هزار تومان ،بیتغییر مرداد ماه را
به پایان رساند.
گرانی رب گوجه فرنگی
رب گوجه فرنگی در ابتدای مرداد ماه حدودا  ۳۹هزار
تومان به فروش میرسید.
«میررضوی» -دبیر سندیکای صنایع کنسروی-
گفت :پس از ۳ماه هنوز دولت نرخ رب و کنسرو
تن ماهی را اعالم نکرده در حالیکه االن اوج تولید
است و عدم قیمتگذاری بموقع موجب وقفه
در تولید رب و نیاز کشور به واردات میشود.
درحالحاضر نرخ رب به  ۴۸هزار تومان در بازار
رسید .در نتیجه نرخ رب در پایان مرداد ماه با
افزایش  ۱۰هزار تومانی همراه بود.
روغن ارزان شد
قیمت روغن در روزهای آغازین مرداد شامل روغن
سرخ کردنی یک لیتری با نرخ  ۶۲هزار تومان و روغن
پخت و پز یک لیتری با نرخ  ۶۶هزار تومان به فروش
میرسد .درحالحاضر نرخ روغن حدود  ۵۶هزار تومان
است .در نتیجه نرخ روغن در مرداد با  ۱۰هزار تومان
کاهش همراه بود.
کاهش نرخ حبوبات در مرداد ماه
قیمت عدس در شروع مرداد ماه کیلویی  ۵۵هزار
تومان ،نخود کیلویی  ۵۰هزار تومان ،لوبیا چیتی
کیلویی  ۶۵هزار تومان بود .روز یکشنبه با کاهش نرخ
در این محصوالت نرخ هر کیلوگرم عدس به  ۳۶هزار
تومان رسیده است .همچنین نرخ لوبیا چیتی کیلویی
 ۴۹هزار تومان است .در نتیجه نرخ عدس در پایان
مرداد با  ۲۰درصد کاهش همراه است و لوبیا چیتی
نیز با  ۱۴هزار تومان کاهش نرخ همراه بوده است.
گوشت گران شد
قیمت ران و راسته گوسفندی در هفته اول
مرداد  ۱۶۵هزار تومان و ران گوساله با نرخ ۲۰۰
هزار تومان بود .در هفته آخر مرداد ران و راسته
گوسفندی با نرخ  ۱۸۹هزار تومان و ران گوساله با
نرخ  ۲۲۵هزار و  ۵۰۰تومان به فروش میرسد .در
نتیجه نرخ گوشت با افزایش نرخ مرداد ماه را به
پایان رساند.

روزنامه
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ثبتانم  ۴۸هزار الربزی برای پیاده روی اربعین حسیین(ع)
مدیر حج و زیارت استان البرز گفت ۴۸ :هزار و  ۱۶نفر از شهروندان البرزی تاکنون در سامانه سماح برای حضور در پیادهروی اربعین
حسینی(ع) نامنویسی کردهاند« .محمدحسن سامعی» اظهار کرد :زائران پیادهروی اربعین حسینی در قالب  ۳۰هزار و  ۵۴۷گروه
ثبتنام کردهاند که پس از اعالم قطعیکردن ثبتنامها ،تاکنون هفت هزار و ۳۴۷نفر ثبتنام خود را در سامانه سماح قطعی کردهاند.

استانداری
«استاندار»:

دولت برای ارتقای زیرساخت های
البرز توجه ویژه ای دارد

«مجتبی عبداللهی» -استاندار البرز -روز یکشنبه در
نشست اتخاذ تدابیر ویژه برای تسریع در تکمیل
پروژه باغ موزه دفاع مقدس البرز گفت :دولت برای
ارتقا زیرساخت های استان توجه ویژه ای داشته
است و در سفر رییس جمهور اعتبارات بسیار
خوبی به این استان اختصاص یافته است .باید
با استفاده از تمام ظرفیت های دولتی ،بخش
خصوصی و مردمی برای تقویت سرانه ها در حوزه
های مختلف ،وارد عمل شد.
وی ادامه داد :دوران دفاع مقدس دوران فخر
نظام مقدس جمهوری اسالمی است از این رو
باید بدرستی اقدامات و جانفشانی ها و دستاورد
های این دوران را برای مردم به نمایش بگذاریم.
در ادوار گذشته توجه ویژه ای برای پیشبرد پروژه
باغ موزه دفاع مقدس نبوده بنابراین تاکنون به
طول انجامید ،از این رو باید یک بار برای همیشه
اراده ای قوی با همراهی ویژه شهرداران به این امر
معطوف کنیم.
وی با بیان اینکه باغ موزه دفاع مقدس قطب
فرهنگی استان می شود ،افزود :این مجموعه،
مسوولیت سنگین و خطیر فرهنگی و ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین چرایی و
دستاوردهای دفاع مقدس را برعهده دارد .باید
اهتمام ویژه ای برای ساخت و توسعه این
مجموعه شکل گیرد و تمامی امکانات مربوطه
برای این بخش متمرکز شود.
وی افزود :شهرداری ها نقش بسیار مهمی در
ساخت و نگهداری باغ موزه ها در تمامی استان ها
دارند و در مجموعه های فاخری را اجرایی کرده
اند ،بنابراین شهرداری های استان البرز نیز باید
طی همراهی و تعامل نسبت به این امر اهتمام
ویژه ای داشته باشند .باید در یک بازه زمانی ۲
ساله نسبت به تکمیل این مجموعه اقدام شود تا
قطب فرهنگی استان شکل بگیرد.
بنا به گزارش «ایرنا»؛ در این نشست استاندار
البرز با دعوت از اعضای شوراهای اسالمی شهر
و شهرداران کرج ،فردیس و هشتگرد به بررسی
راهکار های تامین اعتبار و ایجاد هماهنگی های
الزم پرداخت .سفر رییس جمهور و هیات دولت در
هجدهم فروردین به البرز ۱۰۲هزار میلیارد تومان ره
آورد داشت .از این میزان  ۱۴هزار میلیارد تومان
برای اجرای  ۱۷۲مصوبه در بخش های مختلف
فرهنگی ،بهداشتی ،اقتصادی و اجتماعی مقرر
شده که هزینه شود و همچنین  ۲۴هزار میلیارد
تومان دیگر مقرر شده که از طریق بانک ها به
بخش خصوصی تسهیالت ارائه و مابقی نیز توسط
بخش خصوصی در استان سرمایه گذاری کنند که
در مجموع  ۱۰۲هزار میلیارد تومان قرار است که
از محل سفر به البرز تامین شود .نخستین فاز باغ
موزه دفاع مقدس استان البرز همزمان با هفت
استان دیگر به صورت ویدیو کنفرانس توسط
رییس مجلس شورای اسالمی به بهرهبرداری رسید.
سفر جمهور هیات دولت  ۱۸فروردین ماه امسال
میهمان مردم استان البرز بودند.

«دنیای هوادار»گزارش میدهد؛

البـــرز
گزارش

سه ِم  ۱۵درصدی ورزشکاران البرزی
از بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی
پنجمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای
اسالمی به پایان رسید و ورزشکاران البرزی در این
دوره از رقابتها توانستند  ۲۰مدال رنگارنگ کسب
کنند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا ،در این
دوره از بازیها  ۲۵۷ورزشکاران ایرانی در  ۱۶رشته
اصلی و سه رشته پارا در قالب کاروان ورزشی پیامبر
اعظم(ص) در مسابقات شرکت کردند که در پایان
با کسب  ۳۹طال ۴۴ ،نقره ۵۰ ،برنز و در مجموع
 ۱۳۳مدال در رده سوم قرار گرفتند .در این میان
استان البرز با حضور  ۲۴ملی پوش در رشتههای
مختلف ،سهم  ۹درصدی از کاروان اعزامی به این
رقابتها را به خود اختصاص داد .در پایان این
رقابتها ملی پوشان البرز با عملکردی درخشان
موفق به کسب شش مدال طال ،هفت نقره ،هفت
برنز و در مجموع  ۲۰مدال رنگارنگ شدند که با
سهمی به سزا و پر رنگ ،حدود  ۱۵درصد مدال های
کشور را از آن خود کردند .اسامی مدال آوران البرز
در این بازیها عبات است از:
شاهین ایزدیار (پارا شنا) ۲ :مدال طال ۳ ،مدال نقره
و  ۱مدال برنز
مصطفی جوادی (وزنه برداری) ۲ :مدال طال و ۱
مدال نقره
علیرضا کریمی (کشتی) :مدال طال
پریناز حاجیلو (تنیس روی میز) :مدال طالی تیمی

نرگس میر نورالهی (تکواندو) :مدال نقره
اکرم خدابنده (تکواندو) :مدال نقره
زینب اسماعیلی (تکواندو) :مدال نقره
محمد صادق دهقانی (تکواندو) :مدال برنز
نسترن ولی زاده (تکواندو) :مدال برنز
مهدی حاج رسولی (تکواندو) :مدال برنز
محمد معدندار (تیراندازی باکمان) :مدال برنز تیمی
ماندانا دهقان (دوچرخه سواری) :مدال برنز
محمد سیاوشی (هندبال) :مدال برنز تیمی
شایان ذکر است با تصمیم سازمان
کنفرانس اسالمی و با هدف
نمایش تواناییهای ورزشکاران
مسلمان جهان برگزاری بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی
شکل گرفت .در این بازیها ۵۷
کشور عضو سازمان کنفرانس
اسالمی حضور دارند.
نخستین دوره این باز یها سال
 ۲۰۰۵در عربستان سعودی برگزار
شد و قرار شد که دومین دوره سال  ۲۰۰۹در
ایران برگزار شود که به علت مشکالتی لغو شد.
کشور اندونزی در سال  ۲۰۱۳میزبان سومین
دوره بازی همبستگی کشورهای اسالمی بود
و جمهوری آذربایجان نیز در سال  ۲۰۱۷میزبان
چهارمین دوره این باز یها بود .پنجمین دوره

باز یهای همبستگی کشورهای اسالمی از
 ۱۸تا  ۲۷مردادماه در شهر قونیه کشور ترکیه
برگزار شد.

حقوق و قضا

راه و مسکن

حمیط زیست

«دادستان عمومی و انقالب فردیس»
خبر داد؛

«رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل
راهداری و حمل و نقل جادهای استان» خبر داد؛

«رییس اداره حفاظت محیط زیست
شهرستان طالقان»:

بازداشت عوامل تولید
مواد محترقه غیرمجاز

ورود بیش از  ۸میلیون
خودرو به البرز

تلفاتبیماریطاعون
نشخوارکنندگان به  ۱۰۴راس رسید

«حســین ناصرخاکــی» -دادســتان
عمومی و انقالب فردیــس -گفت :در پی
رصدهای اطالعاتی پلیس پاوا شهرستان
فردیس و به موجب دستور دادستانی ،انبار
مواد ناریه با حجم باالی بیش از  ۳۰۰هزار
انواع ترقه آماده و بیش دو تن مواد پیش
ساخت کشف شد .این پنج متهم که یکی
کارفرما و دیگران کارگر بودند در یک خانه
ویالیی اقدام بــه تولید و انبار محصوالت
محترقه میکردند.
وی اقالم مکشــوفه را برشــمرد و افزود :در
داخــل این خانه ویالیی تعــداد  ۲۹۷هزار
و  ۷۴۲بســته انواع ترقــه و  ۲۰۲۱کیلوگرم
مواد پیش ســاخت جهت تولید انواع مواد
محترقه و آتش زا و  ۱۱بسته فتیله مجموعا
 ۱۵۰۰متر فتیله ساخت ترقه ،کشف و ضبط
شد .دادســتان عمومی و انقالب فردیس با
بیان اینکــه از این پنج متهم ،یکی ایرانی و
ســایرین تبعه خارجی بوده و هم اکنون در
اختیار مراجع قضایی هســتند متذکر شــد:
همچنین واحد ویالیی که محل دپو بود نیز
با دستور قضایی پلمب و یک دستگاه خودرو
توقیف شد.

«علی شادفر» -رئیس مرکز مدیریت راههای
ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز-
اظهار کرد :براساس آخرین اطالعات دریافتی
از دستگاههای ترددشمار فعال در محورهای
مواصالتــی البرز از ابتــدای مردادماه تاکنون
ورود هشت میلیون و  ۳۸هزار و  ۹۱۸خودرو
بــه محورهای مواصالتی البرز ثبت شــده که
این آمار نســبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۳۳درصد افزایش داشــته است .در این بازه
زمانی هشــت میلیون و  ۱۰۱هزار و  ۲۷۶تردد
خروجی وســایل نقلیه از اســتان ثبت شده
است ،خروجی خودرو از محورهای مواصالتی
البرز در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته
نیز  ۳۲افزایش داشته است.وی با بیان اینکه
حدود  ۶درصــد تردد در محورهای مواصالتی
البرز مربوط به خودروهای سنگین بوده است،
گفت :سرعت متوسط وســایل نقلیه در این
بازه زمانی  ۷۱کیلومتر در ساعت و پرترددترین
محور اســتان آزادراه کــرج -قزوین(محدوده
پایانه شــهید کالنتری) با تردد  ۶هزار و ۱۸۸
خودرو در ســاعت بوده است .رانندگان حتما
قبــل از عزیمت به ســفر ،از آخرین وضعیت
راههای استان و کشور مطلع شوند.

«محســن فــاح نــژاد» -رییــس اداره
حفاظت محیط زیســت شهرستان طالقان
استان البرز -گفت :تاکنون  ۱۰۴رأس کل و
بز بر اثر شیوع طاعون تلف شده است .طبق
آخرین پایش صــورت گرفته تلفات کل و
بز ناشی از شیوع طاعون نشخوارکنندگان
کوچک به  ۱۰۴راس رســیده اســت .البته
پایشهــا ادامــه دارد و طــی هفتههای
آینده هر دو سه روز یکبار این فرایند تکرار
میشود تا وضعیت شیوع در منطقه رصد
شــود .هم اکنون در این شهرســتان فقط
بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در
بین حیات وحش شیوع پیدا کرده و تنها
بیماری مورد تایید دامپزشکی است.
این مسئول تاکید کرد :علت اصلی شیوع
این بیماری ،عدم واکسیناسیون دامهای
اهلی و عمدتا غیر مجازی اســت که اکثرا
از استانها و شهرستانهای همجوار وارد
این منطقه شــدهاند .محل بحرانی شیوع
بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در
منطقه بال اطالقان و شــکار ممنوع است
در حال حاضر از ورود هر گونه دام اهلی به
این مناطق جلوگیری میشود.

فرهنگی

روزنامه

ورشکستیگ بزرگرتین زنجیره سیمنای بریتانیا
پسازارائهگزارشهایمبنیبرآمادهشدنبزرگترینزنجیرهسینمایبریتانیاسینهورلد()Cineworldبرایاعالمورشکستگی،سهامآنتقریبا۶۰درصد
کاهش یافت و به زیر دو پنس سقوط کرد .وال استریت ژورنال به نقل از منابع ناشناس گفت که شرکت مستقر در برنتفورد لندن که مالک سینماهای
رگال است ،تحت عنوان «فصل  »۱۱در ایاالتمتحده تشکیل پرونده خواهد داد همچنین در حال بررسی «اقدامات ورشکستگی» در بریتانیاست.
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سوژه

در بیستمینحضور جهانیخود؛

«مجبوریم» ُدرمیشیان به مینیاپولیس آمریکا می رود
فیلم سینمایی «مجبوریم» ساخته رضا ُدرمیشیان در
بیستمین حضور جهانی خود در فستیوال فیلم های
ایرانی در مرکز فیلم مینیاپولیس آمریکا به نمایش
به نمایش درخواهد آمد .این رویداد سینمایی که
از  ۲۸مرداد آغاز شده و امروز ( ۳۱مرداد ماه) به
کار خود پایان میدهد .فیلم «مجبوریم» برنده پنج
جایزه بین المللی است که در این میان سه جایزه
بینالمللی بهترین فیلم از نگاه تماشاگران است.
جایزه بینالمللی بهترین فیلم از نگاه تماشاگران
فستیوال «چینه چیتا» هلند ،جایزه بینالمللی
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران فستیوال «وزول»
فرانسه ،جایزه اصلی بهترین فیلم ،جایزه بهترین
فیلم تماشاگران و جایزه بهترین فیلم هیات داوری
نتپک (شبکه ارتقای سینمای آسیاوپاسیفیک)
فستیوال آسیاتیکای رم جوایز «مجبوریم» هستند.
«مجبوریم» پیش از این در فستیوالهایی توکیو،
هنگهنگ ،شانگهای ،ترانسیلوانیا رومانی،
سائوپائولوی برزیل ،مونز بلژیک ،چنای ،پونا،
بنگلور ،بلگراد حضور داشته است« .مجبوریم»
پنجمین فیلم بلند سینمایی رضا ُدرمیشیان پس از
فیلمهای «بغض»« ،عصبانی نیستم!»« ،النتوری»

و «یواشکی» است .فاطمه معتمدآریا ،نگار
جواهریان ،پارسا پیروزفر ،بهمن فرمان ارا،پردیس
احمدیه،مجتبی پیرزاده،بابک کریمی ،همایون
ارشادی ،پریوش نظریه،رضا بهبودی ،احمد حامد،
مریم بوبانی ،راموناه شاه ،هوشنگ قوانلو  ،مسیح
کاظمی  ،محمد حیدری و… با حضور :ژاله علو
از بازیگران «مجبوریم» هستند .پخش کننده

ت
تئا�

بینالمللی «مجبوریم» مستقلهای ایرانی ( محمد
اطبایی) است که روایتگر یک دختر کارتن خواب
(گلبهار) است که توسط شوهرش برای باردار شدن
و زایمان ،به مردان فروخته میشود و ناخواسته در
آخرین بارداری تحت عمل جراحی توبکتومی (لوله
بستن) قرار میگیرد .یک وکیل (سارا) به وی کمک
میکند تا از دکتر (مهشید پندار) شکایت کند.

درخواست  ۱۳۰اثر از  ۳۰کشور برای حضور در جشنواره عروسکی
بیش از  ۱۳۰اثر نمایشی از  ۳۰کشور مختلف
جهان ،برای حضور در نوزدهمین جشنواره
بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک
اعالم آمادگی کردهاند .ستاد اجرایی نوزدهمین
جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-
مبارک اعالم کرد :درپی انتشار فراخوان جشنواره
در سایت یونیمای جهانی ،بیش از  ١٣٠نمایش
از  ١٠٠گروه نمایشگرعروسکی بین المللی از ٣٠

فعال در حوزه بین الملل ،بیش از  ۱۳۰نمایش،
فیلم اثر و تقاضای حضور خود را به ستاد
جشنواره ارائه کردهاند.
ستاد جشنواره در حال بررسی آثار و رایزنی با
گروه های متقاضی جهت انتخاب بهترین
نمایش ها برای دعوت به جشنواره با توجه به
کیفیت آثار ،افزودن جنبههای آموزشی و ایجاد
تنوع برای مخاطبان نمایش عروسکی است.

گزارش
«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

مستند «رویای یک اسب» در پنج جشنواره فیلم معتبر جهان
مستند «رویای یک اسب» به کارگردانی مرجان
خسروی در پنج جشنواره معتبر جهانی پذیرفته و به
رقابت خواهد پرداخت.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ رویای یک اسب به
کارگردانی مرجان خسروی و تهیهکنندگی میالد
خسروی و ساجده سرایی در پنج جشنواره بینالمللی
نانسی فرانسه ،سائوپائولوی برزیل ،بلگراد صربستان،
شارجه امارات و مذهب امروز ایتالیا پذیرفته و به
نمایش در خواهد آمد.
این مستند در ماه جاری در بخش رقابت اصلی
بیستوهشتمین دوره جشنواره فیلمهای نانسی
فرانسه ( ۲۶آگوست تا  ۴سپتامبر) و سیوسومین
دوره جشنواره فیلمهای کوتاه سائوپائولوی برزیل
( ۱۸تا  ۲۸آگوست) و در ماههای سپتامبر و اکتبر
در سیویکمین دوره جشنواره فیلمهای قومنگارانه
بلگراد ( ۳تا  ۶اکتبر) ،نهمین دوره جشنواره فیلم های
کودک و نوجوان شارجه امارات ( ۹تا  ۱۵اکتبر) و
بیستوپنجمین دوره جشنواره مذهب امروز ایتالیا (۱۴
تا  ۲۱سپتامبر) در بخشهای رقابتی مختلف ،شرکت
خواهد کرد.

رویای یک اسب آخرین ساخته مرجان خسروی که
پیش از این در اولین حضور جهانی خود در جشنواره
مستند کراکوف لهستان نامزد دریافت بهترین مستند
کوتاه شده است ،داستان تمثیلی دختر ۱۵ساله
عشایری را روایت میکند که به دور از فضای مدرن
شهری در اندیشه آرزوهای بزرگی است ،آرزوهایی فراتر
از کوههایی که او را احاطه کردهاند.
مرجان خسروی در سالهای اخیر با ساخت فیلم های
«برف مینامد» و «وادیار»
در جشنوارههای مهمی مثل
ایدفای آمستردام ،اوپساالی
سوئد ،اودنسه دانمارک و
دیامزد کرهجنوبی حضور داشته و
برای کارگردانی «برف مینامد»
موفق به کسب جایزه بهترین
فیلم مستند بلند جشنواره
بیگ اسکای (جشنواره مورد
تأیید اسکار) شده است.
عرضه و پخش جهانی فیلم رویای یک
اسب بر عهده شرکت ۷Springs

5

برای ساخت چهاردهمین فیلم سینمایی خود؛

کیانوش عیاری برای «رکر»
مجوز ساخت گرفت

کیانوش عیاری برای ساخت چهاردهمین فیلم سینمایی خود
پروانه ساخت گرفت .در حالیکه کیانوش عیاری یک فیلم
توقیفی به نام «کاناپه» در کارنامه کاری خود دارد و «خانه
پدری»اش هم با وجود اکران محدود در سینماها ،دوباره بایگانی
شد و اجازه پخش در پلتفرم های اینترنتی را ندارد ،برای ساخت
فیلمی با نام «رکر» از شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی
مجوز گرفته است .او پس از حدود  ۶سال از آخرین فیلمش و در
شرایطی که سریال ساخته شدهاش برای تلویزیون گویا سرنوشت
مشابهی همچون «کاناپه» دارد ،تصمیم به ساخت فیلمی تازه
گرفته است .این پروانه ساخت در حالی صادر شده که میتوان
گفت عیاری جزو معدود فیلمسازان مطرح است که در  ۱۰ماه
گذشته مجوز تولید یک فیلم جدید دریافت کرده است .براساس
برخی پیگیریها احتماال رونمایی از ساخته جدید عیاری که
مدتی قبل هم برای آن فراخوان بازیگری داد ،در جشنواره فیلم
فجر امسال خواهد بود .پیشتر رضا عطاران به عنوان یکی از
بازیگران اصلی فیلم معرفی شده بود.
مکث
پس از حواشی فراوان؛

سعید ابوطالب از «شبهای مافیا»
حذف شد

در نوزدهمین دوره جشنواره انجام شد؛

کشور جهان بدست ستاد جشنواره رسیده است.
بیشترین تعداد گروه متقاضی از کشورهای
ایتالیا ،اسپانیا ،بلغارستان ،ارمنستان ،هند،
روسیه ،یونان و برزیل بودهاند .این گزارش
میافزاید :پس از انتشار فراخوان جشنواره در
سایت یونیمای جهانی به سه زبان ،با همکاری
امور بینالملل اداره کل هنرهای نمایشی و
همراهی بیش از  ١٠نفر از نمایشگران عروسکی
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 Picturesبه مدیریت میالد خسروی است .سایر
عوامل این مستند عبارتند از :فیلمبردار :مهدی
آزادی ،تدوینگر :لقمان سخنور ،صداگذار :آرش
قاسمی ،اصالح رنگ و نور :حمیدرضا فطورهچیان،
دستیار تدوین :سمانه میقانی ،مجری طرح :محمود
نورمحمدی و مشاور رسانهای :علی کشاورز.

با اعالم اسامی تیم جدید برنامه «شبهای مافیا» در شبکه
نمایش خانگی ،دیگر نام سعید ابوطالب به عنوان کارگردان
و تهیهکننده به چشم نمیخورد« .شبهای مافیا» بر اساس
بازی مافیا ساخته شد ه است .این برنامه آبان ماه  ۹۹برای
نخستین بار به کارگردانی و تهیهکنندگی سعید ابوطالب
تولید و پخش شد و سری چهارم آن برای نوروز  ۱۴۰۱منتشر
شد .اما حاال به تازگی با اعالم اسامی تیم جدید «شبهای
مافیا» ،نام سعید ابوطالب به عنوان کارگردان و تهیهکننده به
چشم نمیخورد و اعالم شده است این مسابقه با حضور یک
تیم جدید به مرحله تولید رسیده است« .شبهای مافیا»
در قسمتهای انتهایی و خصوصا در فینال فینالیستها
با حاشیههایی از سوی شرکتکنندگان مواجه شده بود.
هرچند سعید ابوطالب پیشتر در گفتوگویی بر واقعی و
صادقانه اجرا شدن این مسابقه تاکید کرده بود .سری پنجم
«شبهای مافیا» با حضور یک تیم جدید به مرحله تولید
رسیده است .محمدرضا رضاییان تهیهکننده این برنامه است
و سینا دوراندیشان کارگردانی آن را به عهده دارد.
سلبریتی ها
پلیس فدرال آمریکا ( )FBIاسنادی فاش کرد؛

حمله وحشتناک برد پیت به
آنجلینا جولی

پلیس فدرال آمریکا ( )FBIاسنادی فاش کرده که نشان میدهد
آنجلینا جولی در سال  ۲۰۱۶و بعد از دعوا با همسر سابقش
برد پیت در هواپیمای جت خصوصی این زوج بازیگر هالیوود
به اف.بی.آی شکایت کرده است .آنجلینا جولی به مقامات
پلیس اف.بی.آی گفته ،برد پیت بر سر او فریاد زده و با کشیدن
موهایش او را به سمت دیوار دستشویی هواپیما پرت کرده و با
مشت به سقف هواپیما کوبیده است .مجله رولینگ استون به
نقل از آنجلینا جولی نوشته« :برد پیت در جریان دعوا با آنجلینا
در جت خصوصیشان در حالی که فحش میداده ،به یکی از
فرزندانشان هجوم برده و آنجلینا جولی برای اینکه دخترش را
از دست برد پیت نجات دهد ،کمر و آرنجش آسیب دیده است.
در جریان این دعوای خانوادگی ،مبلغ  ۲۵هزار دالر به داخل این
جت خسارت وارد شده است .اسناد منتشر شده نشان میدهد
پنج روز بعد از این حادثه ،آنجلینا جولی به صورت رسمی
درخواست طالق از برد پیت را داده است».

روزنامه
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متیروف اب پرسپولیس فسخ کرد
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بازیکن ازبکستانی تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرد .شرزود تمیروف بازیکن ازبکستانی پرسپولیس که
نیم فصل گذشته به این تیم اضافه شده بود ،عصر روز یکشنبه با حضور در باشگاه پرسپولیس قرارداد خود را فسخ کرد .تمیروف
در مجموع در  ۱۲دیدار برای پرسپولیس به میدان رفت و در  ۷۵۳دقیقه بازی ،یک گل و یک پاس گل را به نام خود ثبت کرد.

ورزشی
توپ و تور

گزارش

بازتابگسترده حذف تی م والیبال «شهرداری ارومیه» از لیگ برتر؛
ِ

با پیروزی مقابل هند؛

نوجوانان والیبالیست ایران
فینالیست شدند

مجید ملکی

تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با پیروزی مقابل هند به
فینال قهرمانی آسیا راه پیدا کرد .تیم ملی والیبال نوجوانان
ایران از ساعت  ۱۷روز گذشته در دیدار نیمه نهایی مسابقات
قهرمانی آسیا به مصاف هند رفت و با پیروزی برابر حریف
خود به فینال صعود کرد .شاگردان محمد وکیلی حریف
خود را با حساب سه بر صفر ( ۲۵بر  ۲۵ ،۱۵بر  ۱۹و  ۲۵بر
 )۱۸شکست دادند .در پایان این دیدار سید متین حسینی
با کسب  ۱۵امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن شناخته
شد .همچنین آرمین قلیچ نیازی و محمد مانی علیخانی
هر یک  ۱۳پوئن در این مسابقه به دست آوردند.
همچنین در دیگر دیدار نیمه نهایی ژاپن موفق شد
کرهجنوبی را سه بر یک ( ۳۷بر  ۲۵ ،۳۹بر  ۲۵ ،۲۲بر ،۲۱
 ۲۵بر  )۱۴شکست بدهد و به فینال برسد .دیدار فینال این
مسابقات امروز (دوشنبه) بین ایران و ژاپن برگزار میشود.
شایان ذکر است؛ در دیگر دیدارهای روز یکشنبه که برای
جایگاههای پنجم تا هشتم مسابقات انجام شد ،نتایج زیر
رقم خورد:
چین تایپه  ۱ _ ۳تایلند
( ۲۱بر  ۲۵ ،۲۵بر  ۲۶ ،۲۲بر  ۲۵ ،۲۴بر )۲۱
چین  _۳صفرکویت
(۲۵بر  ۲۵ ،۱۷بر  ۲۵ ،۲۲بر )۱۸
دو تیم چین و چینتایپه ،امروز (دوشنبه) در آخرین روز
مسابقات برای جایگاه پنجم و ششم با هم روبهرو میشوند
و تایلند و کویت برای رتبه هفتم و هشتم به مصاف هم
میروند.
درحاشیه
 ۴مبارزه در بوکس نیمهحرفهای؛

بوکسور تاریخساز ایران
لژیونر شد؟

دانیال شهبخش بوکسور تاریخساز تیم ملی که موفق
شد در مسابقات  ۲۰۱۹صربستان نخستین مدال
جهانی تاریخ بوکس ایران را به دست آورد ،اکنون
به بستن قرارداد با یک باشگاه خارجی در بوکس
نیمهحرفهای نزدیک شده است.
بوکسور المپین ایران که بارها از عالقه خود برای
حضور در بوکس حرفهای صحبت کرده بود ،اکنون
برای انجام  ۴بازی در بوکس نیمهحرفهای با یک
باشگاه خارجی به توافق رسیده است که اگر در
بخشهای جزئی قرارداد خود با طرف مقابل به توافق
برسد ،فعالیت خود را رسما در بوکس نیمهحرفهای
آغاز میکند .در صورت قطعی شدن این قرارداد،
دانیال شهبخش یک ماه بعد نخستین مبارزه خود را
انجام خواهد داد تا نخستین قدم در مسیر ورود به
بوکس حرفهای را از این طریق بردارد.
طبق قوانین ( IBAفدراسیون جهانی بوکس)،
بوکسورهای فعال در سطح نیمه حرفهای مشکلی
برای حضور در مسابقات سطح آماتور (تیمهای ملی)
ندارند .به این ترتیب شهبخش تا زمانی که وارد
بوکس سطح حرفهای نشود ،میتواند در کنار سطح
نیمه حرفهای برای تیم ملی ایران هم مبارزه کند .بنا
به گزارش «ایسنا»؛ در حال حاضر شهبخش و نهتانی
(مربی پایه شهبخش) در امارات هستند و مذاکرات
الزم را با طرف مقابل انجام میدهند .ملیپوش ایران
به همراه چند بوکسور دیگر از کشورهای مختلف
برای حضور در تستهای نهایی باشگاه مذکور در دبی
حضور دارند و با نظارت مربیان مکزیکی این باشگاه
تواناییهای خود را به نمایش میگذارند.

اصغر قلندری

ظاهرأ قرار نیست بحثوجدلها پیرامون تیم والیبال
«شهرداری ارومیه» پایان بپذیرد و این پرونده جنجالی
بسته شود! حال باید مروری داشته باشیم به نظرات
شهردار ،رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر ارومیه
و مدیر کل ورزشوجوانان استان و دبیر کل فدراسیون
بازتاب بسیاری داشته است.
والیبال ایران که در رسانهها ِ
دکتر «حسین مهدیزاده» -شهردار اورمیه -اظهار داشت:
فدراسیون والیبال ،میزان بدهی گذشته شهرداری اورمیه
را یک میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان اعالم کرده است .در
حالی که تا پایان سال  ،۹۹شهرداری اورمیه  ۶۰۰میلیون
تومان بدهی به فدراسیون والیبال داشته که اکنون با
ارسال نامهای اعالم میکنند شهرداری ارومیه اینک یک
میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان بدهی دارد ،در صورت وجود
این میزان بدهی ،باید دفاتر بررسی شود همچنین در
صورت وجود این میزان بدهی ،چگونه در سال ۱۴۰۰
شهرداری اورمیه بدون پرداخت این میزان ،مجوز حضور
در لیگ دريافت گرد .مجوز تیمداری شهرداری اورمیه را
وزارت کشور صادر کرده است.
شهردار کالنشهر اورمیه در جلسه فوقالعاده شورای
اسالمی شهر که با موضوع بحث و بررسی وضعیت
والیبال و باشگاه شهرداری و با حضور تمام اعضای
این شورا برگزار شده بود ،با اشاره به حمایت تمامقد
از والیبال اورمیه گفت :نهتنها در حوزه والیبال ضمن
اینکه حمایت میکنیم بلکه صد در صد ،از البالی قوانین
تبصرههایی پیدا میکنیم که این امر را مشروعیت
قانونی بدهیم ،پیشنهادات را اعالم کردیم ،در کنار
سازمان ورزش و جوانان هستیم و خودمان را کنار
نمیکشیم .تمامقد از والیبال ارومیه حمایت قانونی
میکنیم ،با همه دوستان همرأی هستیم و تمام قد در
کنار والیبال اورمیه ایستادهایم.
دکتر مهدیزاده با اشاره به اهتمام مدیریت شهری در
خصوص حل موانع موجود در زمینه والیبال گفت :الیحه
اصالحیه  46میلیارد تومانی بودجه والیبال از سوی
شهرداری تهیه و به شورای اسالمی شهر اورمیه ارائه
شده است که خوشبختانه با اکثریت آرای اعضای شورا
مورد تصویب واقع گردید.
همچنین «نقی کریمی» -رئيس شورای شهر اورمیه -نیز
تصریح کرده است :طی سفری سهروزه به تهران با رایزنی
نماینده محترم اورمیه و وزیر ورزش مجوز تیمداری
شهرداری اورمیه صادر شد و ما تمام مقدمات شرکت
و ثبتنام تیم اورمیه را انجام خواهیم داد البته مسایل
فنی در اختیار شهردار اورمیه خواهد بود .مضاف براینکه
خروجی جلسه شورای حل اختالف استان همهچیز را
مشخص خواهد کرد.
اما «سجاد بیرامی» -مدیر کل ورزشوجوانان استان
آذربایجان غربی -در این جلسه اظهار کرد :شورای اسالمی
و شهرداری توپ را به سمت میدان اداره کل ورزش و
جوانان می اندازند اما شما باید موانعی که اعالم کردید
باعث شده است تیمداری نکنید را مشخص کنید .در
شورای اسالمی شهر اورمیه هیچ تصمیمی و ارادهای در
بین این اعضا نیست و با این وضعیت تیم شهرداری

مقصــر اصلی کیست؟!

ارومیه احیاء نخواهد شد .یکی از اعضای شورای شهر
اورمیه که مخالف تدوام تیمداری شهرداری اورمیه
است طی مصاحبه ای از هیئت تطبیق فرمانداری
خواسته است؛ مصوبه بودجه تیم شهرداری اورمیه که با
 ۹رأی موافق تصویب شده است را تأیید نکند.
همچنین «میالد تقوی» -دبیرکل فدراسیون والیبال
دکتر مهدیزاده با
اشاره به اهتمام مدیریت
شهری در خصوص حل موانع
موجود در زمینه والیبال گفت:
الیحه اصالحیه  46میلیارد تومانی
بودجه والیبال از سوی شهرداری تهیه
و به شورای اسالمی شهر اورمیه
ارائه شده است که خوشبختانه با
اکثریت آرای اعضای شورا مورد
تصویب واقع گردید

ایران -در خصوص وضعیت نامشخص تیمهای
شهرداری اورمیه و شهرداری ورامین برای حضور در لیگ
برتر والیبال اظهار داشت :ما برای سومینبار نامهای را
برای این  ۲دو باشگاه ارسال کردیم و تا روز چهارشنبه
به آنها فرصت دادیم تکلیف خودشان را مشخص کنند.
شهرداری اورمیه و شهرداری ورامین بدهیهای خود و
همینطور مبلغ ورودیه لیگ را واریز نکرده اند .ضمن
ت ثبتنام بازیکنان بود
اینکه روز چهارشنبه آخرین فرص 
که تا پایان وقت اداری این روز اقدامات انجام نشد و
علیرغم میل باطنیمان ً
قطعا هر دو تیم شهرداری از

لیگ کنار گذاشته میشوند .امتیاز این دو تیم نیز توسط
کمیته تعیین وضعیت به تیمهای متقاضی حضور در
لیگ برتر واگذار خواهد شد و مبلغ حاصل از فروش
امتیاز این دو تیم پس از تسویه و پرداخت بدهیها به
حساب  ۲باشگاه واریز میشود.
بههر جهت ،این اظهار نظرها با اعتراضات زیادی نیز
مواجه شده و از مسئوالن باشگاه شهرداری ،شورای
شهرُ ،
هیات والیبال و اداره کل ورزش و جوانان استان
آذربایجان غربی خواسته شده است تا این موضوع
مورد کنکاش قرار بگیرد و مشخص شود مقصر اصلی
کیست؟ و در نهایت تکلیف تیم والیبال شهرداری
اورمیه را شفافسازی کنند ،که آیا در لیگبرتر ماندنی
است یا قربانی ندانمکاریهای برخی از مسئوالن شده
است .بعد از بحث و گفتگوهای زیاد و پیدرپی مقامات
بلند پایه استانی عاشقان والیبال ارومیه بیصبرانه برای
شنیدن یک خبر مسرتبخش لحظه شماری می کنند.
بیتردید جوانان و حتی افراد سالخورده و مسنی که از
دیرباز با ورزش اول شهرشان (والیبال) ُمانوس بوده و
عاشقانه با حضور در سالنهای تختی و غدیر (دورناالر
یوواسی) مشوق بچههای خوش قد و قامت خود در
گ بودهاند را نمیتوانید از
رقابتهای قهرمانی کشور و لی 
تنها دلخوشی و دیدن افتخار آفرینی فرزندان برومندشان
جدا کنید .مردم ایران ،شهر ارومیه را به نقل بیدمشک
و والیبالش میشناسند و از همه مهمتر جوانان به
عشق دیدن والیبال با هر قیمتی شده خود را به سالنی
که گنجایش خیل هواداران پروپا قرص و متعصب
والیبال ندارد میرسانند تا از نزدیک شاهد پیروزی
تیم محبوبشان باشند .هیچ عذر و بهانه ای راهم پذیرا
نیستند! به این دلخوشی مردم شریف و عاشقان والیبال
ارومیه لگد نزنید.

نصف ج�ان
جزئیات انتقال «نیازمند» از پرتغال؛

بند خرید  ۱میلیون یورویی در قرارداد دروازهبان جدید سپاهان!
جزئیات انتقال پیام نیازمند دروازهبان ایرانی از تیم
پورتیموننزه پرتغال به تیم سپاهان مشخص شد.
روز شنبه بود که باشگاه سپاهان اعالم کرد پیام
نیازمند دروازه بان ایرانی تیم فوتبال پورتیموننزه
را به صورت قرضی و یک ساله به خدمت گرفته
است .نیازمند پیش از این در تیم سپاهان حضور
داشت و فصل گذشته با عقد قراردادی تا سال

 ۲۰۲۴به تیم پورتیموننزه پیوست.
این دروازه بان فرصت زیادی برای بازی در تیم
پرتغالی پیدا نکرد و ترجیح داد در سال جام
جهانی ،دوباره به لیگ ایران برگردد؛ هرچند به
صورت قرضی که این نوع قرارداد میتواند دائمی
هم بشود« .پدرو سپولودا» خبرنگار پرتغالی
جزئیات بیشتری از انتقال نیازمند به تیم سپاهان

منتشر کرد .به نوشته پدرو ،پورتیموننزه امسال
در ازای انتقال قرضی نیازمند ۲۰۰ ،هزار یورو از
سپاهان گرفته است .همچنین گزینه خرید ۱
میلیون یورویی به عالوه پاداش برای تیم سپاهان
وجود خواهد داشت .پیش از این گفته میشد حق
فسخ قرارداد نیازمند با باشگاه پرتغالی  ۱۰میلیون
یورو است.

ورزشی

روزنامه

فقط ورزشگاه آزادی رشایط حضور ابنوان را دارد
رئیس کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ فوتبال گفت :تنها ورزشگاه آزادی تهران شرایط حضور بانوان را دارد و باید شرایط حضور بانوان
را از این ورزشگاه تمرین کنیم .بجز ورزشگاه آزادی هر مجموعه دیگری مشکالت خاص خودش را دارد و شرایط حضور بانوان را ندارد .باید
ورزشگاهها بازطراحی شوند .اتفاقی که تا این لحظه انجام نشده است و باید به صورت رسمی از ارگانهای دیگری به مسئوالن ابالغ شود.

ذره ی ن
ب�

پای «تاج» به فساد ۹۲هزار میلیاردی فوالد مبارکه هم باز شد؛

فاجعه ِ
پشت فاجعه!
امیر کریمی

ی تاج» که فاجعه پرونده «مارک
نام «مهد 
ویلموتس» در زمان ریاست فدراسیون او اتفاق
افتاده است و اکنون سودای دوباره ریاست
فدراسیون را دارد ،حاال در فساد گسترده فوالد
مبارکه هم مطرح شده است.
ً
ظاهرا مهدیتاج از هر حربه و ترفندی برای
رسیدن به میز ریاست فدراسیون استفاده
میکند .این در حالی است که بر اساس قانون
منع اشتغال بازنشستگان او شرایط بازگشت
به فدراسیون را ندارد .حاال از گوشهوکنار خبر
ی تاج از یک شرکت صنعتی
میرسد که مهد 

دعوت به کار گرفته تا بتواند به نوعی این قانون
را دور بزند حاال با مشکل جدیدی مواجه شده
و آن هم موافقت نمایندگان در مورد
ارسال گزارش تحقیق و تفحص
فوالد مبارکه به قوهقضاییه
است .این تحقیق و تفحص
در مورد مسائل فوتبالی
فوالد مبارکه هم وارد
میشود .این گزارش در
یک مور ِد مهم با مهدی
تاج ارتباط دارد.داستان
از این قرار است که ،در
تاریخ  15شهریورماه
 1388مهدی تاج

سوژه
در رقابت های هندبال قهرمانی آسیا؛
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درحاشیه

درخواست بازنشستگی زودتر از موعد خود را بر
اساس قانون پیش از موعد بازنشستگان ارائه
میکند که این حکم با تاکید بر سنوات ارفاقی
توسط مدیرعامل شرکت صادر میشود .شایان
ذکر است که ،مهدی تاج در تاریخ ذکر شده ۲۸
سال و  ۹ماه و  ۱۴روز سابقه کار داشت.
گفتنی است؛ در قسمت دیگری از این گزارش
اشاره شده است که علیرغم این ممنوعیتها،
مهدیتاج با دستور صریح و غیرقانونی مدیرعامل
وقت فوالد مبارکه (عظیمیان) بهعنوان مشاور،
دعوت به کار میشود و از قانون حالت
اشتغال ایثارگران استفاده میکند و بدون
حضور در فوالد مبارکه یا تعیین کار یا
مسئولیت خاصی ،از حقوق و مزایای
این شرکت بهرهمند شده است که بر
همین اساس نیز وی تا پایان
ً
مجموعا
شهریور ۱۴۰۰
مبلغ  ۹۵۳میلیون و
 ۳۶۵هزارو  ۱۶۱هزار
تومان دریافتی
داشته است.

توپ و تور
در بازی های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۲؛

پیروزی نوجوانان ایران مقابل
هند با اختالف  ۵۰گل!

باخت ناامید کننده جوانان
بسکتبال ایران

نوجوانان ایران همانطور که پیشبینی میشد در این دیدار کار
دشواری مقابل حریف نداشتند و از همان ابتدا اختالف گل را با
حریف زیاد کردند .نیمه نخست این دیدار با نتیجه  ۳۱بر  ۴به سود
ایران به پایان رسید .در نیمه دوم نیز روند برتری ایران ادامه یافت و
در نهایت ملیپوشان ایران با  ۵۰گل اختالف پیروز شدند .ملیپوشان
ایران در سومین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی آسیا سهشنبه اول
شهریور ساعت  ۱۸:۳۰دقیقه ،به مصاف ازبکستان میروند.
امیرحسین مسعودنیا ،مهدی دارینی ،صابر حیدری ،مهدی مرادی،
هادی خواجهسلیمی ،ایلیا گلی ،ابوالفضل راهشناس ،احمد آرام ،علی
حیدریان ،امیرحسین کرمی ،شایان فرشتهنژاد ،حسین حیدریان،
امیرمحمد پورقاسمی ،علی امیر یوسفی ،امیر رشید آبادی ،ماهان
دولت خواه ،مهرشاد دانشی و امیرعباس زارعی بازیکنان ایران در
مسابقات قهرمانی آسیا را تشکیل میدهند .همچنین مهدی اخوان
(مدیر فنی) ،مجید پارسایی (سرپرست) ،مجید رحیمیزاده (سرمربی)،
حمید ربانیکیا (مربی) ،رضا سرسنگی (ماساژور) و محمد سیاوشی
(مربی دروزاهبان) به عنوان کادر فنی تیم هندبال نوجوانان ایران در
رقابتهای قهرمانی آسیا حضور دارند.
بر اساس گروهبندی انجام شده تیمهای ایران ،بحرین ،کرهجنوبی،
هند ،ازبکستان در گروه  Aو تیمهای ملی ژاپن ،عربستان ،قطر،
امارات ،عراق ،کویت در گروه  Bرقابتهای قهرمانی آسیا قرار دارند.
در ادامه تیم اول گروه  Aبا تیم دوم گروه  ،Bتیم اول گروه  Bبا تیم
دوم گروه  Aدر مرحله نیمه نهایی با یکدیگر رقابت میکنند تا تکلیف
دیدار فینال و ردهبندی مشخص شود .همچنین تیم سوم گروه A
با تیم چهارم  Bو تیم سوم گروه  Bبا تیم چهارم  Aبرای تعیین
جایگاههای پنجم تا هشتم و تیم پنجم گروه  Aبا تیم پنجم گروه
 Bبرای تعیین جایگاههای نهم و دهم به مصاف یکدیگر میروند.
مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا از  ۲۹مرداد لغایت ۹
شهریورماه به میزبانی منامه پایتخت کشور بحرین برگزار میشود.

در روز نخست بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا  ،۲۰۲۲تیم ملی ایران
برابر لبنان شکست خورد .از ساعت  ۱۸روز یکشنبه در آخرین بازی
از روز نخست رقابتهای بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا  ،۲۰۲۲تیم
ملی ایران به مصاف لبنان رفت که در پایان یک دیدار نزدیک ،با
نتیجه  ۶۵ - ۶۳تن به شکست داد تا به عنوان میزبان این مسابقات
را با باخت شروع کند.
ترکیب تیم ایران :متیار احمدپور ،محمد امینی ،سید محمد
غفاری ،محمدامین خسروی و محسن عسگرینیا /ترکیب تیم
لبنان :جیو ابو سلیمان ،کارل کزاح ،بریان منصور ،کریم آرتیل و
کارل کریس زاماتا.
شاگردان سیامک ویسی در این دیدار از همان ابتدای کار برتری
نسبی به حریف خود داشتند و کوارترهای اول و دوم را با درخشش
امینی و خسروی به ترتیب  ۱۶ - ۱۸و  ۱۴ - ۲۱با برتری پشت سر
گذاشتند .ملیپوشان ایران در مجموع دو پریود نیمه نخست - ۳۹
 ۳۰از حریف پیش افتاده و با پیروزی راهی رختکن شدند.
با آغاز نیمه دوم اما این تیم لبنان بود که در دفاع عملکرد خوبی
داشت و مانع امتیاز آوری تیم ایران شد تا با درخشش «کریم آرتیل»
برای لبنانیها ،کوارترهای سوم و چهارم به ترتیب  ۱۲ - ۶و ۲۳ - ۱۸
به سود مهمان پایان یابد و در مجموع  ۶۳ - ۶۵برنده بازی شود.
به این ترتیب تیم ایران نخستین گام خود در این رقابتها را به
عنوان میزبان ناامید کننده برداشت .در روز نخست این رقابتها
چهار دیدار از گروههای  B ، Aو  Cبرگزار شد که نتایج آنها به شرح
زیر رقم خورد:
گروه  :Aایران  ۶۵ - ۶۳لبنان
گروه  :Bچین  ۶۵ - ۱۰۵هند
گروه  :Cچین تایپه  ۶۲ - ۹۶قطر /فیلیپین  ۴۸ - ۱۱۲سوریه
تیم ملی ایران در دومین بازی خود از این رقابتها ،سهشنبه ساعت
 ۱۸به مصاف تیم ژاپن میرود.
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کمیته بدوی سرپرست فدراسیون را به تعارض
منافع متهم کرد؛

«میرشاد ماجدی» در آستانه
حذف از انتخابات فوتبال

کمیته بدوی انتخابات بابت برخی اقدامات از
سرپرست فدراسیون فوتبال توضیح خواست و نوشت:
چنانچه اقدامات موثر مبنی بر توجیه قانونی اقدامات
اخیر در سریعترین زمان ممکن معمول نگردد ،کمیته
بدوی در خصوص حضور و یا عدم حضور جنابعالی
در لیست نامزدها تصمیم خواهد گرفت.
کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال با ارسال
نامهای به «میرشاد ماجدی» ،سرپرست و یکی از
نامزدهای ریاست این فدراسیون تذکراتی داده و از
وی درخواست کرد توضیحات قانونی خود را درمورد
برخی اقدامات ارائه کند .متن نامه «علی فالحتی»
رئیس کمیته بدوی انتخابات -به ماجدی به شرحزیر است:
جناب آقای دکتر میرشاد ماجدی
نامزد محترم ریاست فدراسیون فوتبال
باسالم
بدینوسیله به آگاهی می رساند ،حسب بررسیهای
بعمل آمده توسط این کمیته  ،بعضی تصمیمات
و اقدامات جنابعالی در مقام سرپرستی فدراسیون
با استناد به اساسنامه و ماهیت نامزدی جنابعالی
کامال در تضاد بوده و مصداق عینی تعارض منافع
می باشد.
ضمن تذکر جدی تاکید می نماید چنانچه اقدامات
موثر مبنی بر توجیه قانونی اقدامات اخیر در
سریعترین زمان ممکن معمول نگردد ،کمیته بدوی
در خصوص حضور و یا عدم حضور جنابعالی در
لیست نامزدها تصمیم خواهد گرفت.
علی فالحتی شهاب الدینی -رییس کمیته بدوی
انتخابات
لژیونرها
واکنش طارمی به مصدومیتش در بازی مقابل
اسپورتینگ؛

«به خیر گذشت»

ستاره ایرانی تیم فوتبال پورتو پتغال به مصدومیتی
که در دیدار با اسپورتینگ لیسبون برایش پیش آمد،
واکنش نشان داد« .مهدی طارمی» ستاره تیم ملی
فوتبال ایران و باشگاه پورتو که در دیدار شنبه شب
تیمش مقابل اسپورتینگ ،گل اول را برای همتیمی
خود اوانیلسون ساخته بود ،در صحنه همین گل با
«آنتونیو آدان» سنگربان اسپورتینگ برخورد کرد و
دچار مصدومیت شد.
مطابق گزارش رسانه « »maisfutebolپرتغال ،طارمی
ب دید و با
در این مسابقه از ناحیه زانوی پای چپ آسی 
حضور در کلینیک باشگاه پورتو ،تحت نظارت پزشکان
این باشگاه قرار گرفت .حاال خود این بازیکن در
توییتی راجع به شدت مصدومیتش نوشت :سپاس از
همه عزیزانی که جویای وضعیت مصدومیتم بودند.
خدا را شکر اتفاق خاصی رخ نداده و به خیر گذشت.
با این حال ،باید دید طارمی چه زمانی به میادین
بازخواهد گشت و آیا میتواند در دیدار بعدی مقابل
تیم سابقش ریوآوه به میدان برود یا خیر.

روزنامه

شماره  - 1091دوشنبه  31مرداد 1401
www.donyayehavadar.ir
@Donyaye_havadar

 nسردبیر :مهدی تیموری
 nمدیر هنری :کاوه رحیمی

 nصاحب امتیاز و مدیرمسئول :مهرداد تیموری
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داستان جلد

توپ و تور
«صابر کاظمی» بهترین سرویسزن شد؛

سومی والیبال ایران در جام واگنر
تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در جام واگنر به
مصاف تیم ملی والیبال آرژانتین رفت و موفق شد در یک
بازی نزدیک به پیروزی  ۳بر  ۲دست یابد ،هر چند هر دو
تیم بدلیل همگروهی در مسابقات جهانی با ترکیب اصلی
خود بازی نکردند .والیبال ایران در این دوره از مسابقات به دو
شکست و یک پیروزی رسید و با سه امتیاز در جایگاه سوم
قرار گرفت .تیمهای آرژانتین (یک برد و  ۴امتیاز) و صربستان
(یک برد و دو امتیاز) در ردههای دوم و چهارم ایستادند.
همچنین تیم ملی والیبال لهستان با شکست هر سه تیم
موفق شد قهرمان این رقابت دوستانه شود.
جدول نهایی جام واگنر:
لهستان سه برد و  ۹امتیاز
آرژانتین یک برد و  ۴امتیاز
ایران یک برد و  ۳امتیاز
صربستان یک برد و دو امتیاز
در پایان این تورنمنت مسئوالن برگزار کننده اسامی برترین
بازیکنان را اعالم کردند که به شرح زیر است:
بهترین اسپکر :پاالسیسوس از آرژانتین
بهترین مدافعان :کوچانوفسکی از لهستان
بهترین زننده سرویس :صابر کاظمی از ایران
بهترین دریافت کننده :سمینیوک از لهستان
بهترین لیبرو :پکوویچ از صربستان
بهترین پاسور :مارتین یانوش از لهستان
ارزشمندترین بازیکن :کوچانوسفکی از لهستان
به گزارش «ایسنا» ،نوزدهمین دوره مسابقات والیبال جام
واگنر لهستان از  ۲۷تا  ۲۹مردادماه با حضور چهار تیم ایران،
صربستان ،لهستان و آرژانتین در شهر کراکوف لهستان برگزار
شد .تیم ملی والیبال ایران در بازی اول خود در این مسابقات
مقابل لهستان با نتیجه  ۳بر صفر شکست خورد .در بازی دوم،
والیبال ایران مقابل صربستان قرار گرفت و در یک بازی نزدیک
با نتیجه  ۳بر  ۲نتیجه را واگذار کرد .همچنین در بازی سوم
تیم ملی والیبال ایران در یک بازی نزدیک آرژانتین را شکست
داد .والیبال ایران در سالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۵نیز در این رقابتها
شرکت کرد و در هر دو دوره به مقام چهارمی دست یافت.

 nدبیر تحریریه :محمدرضا ولی زاده
 nدبیر سرویس عکس :میالد فیروزان

دبیر تحریریه

«خسرو حیدری» دستیا ِر ساپینتو شده تا به یکی
عوامل استقالل در لیگِ بیستودوم
ترین
از مهم ِ
ِ
بدل شود ،برای استقاللی که تغییرِ نگرش داده و
مدل سرمربی
از سرمربی ایرانی-دستیار خارجی به ِ
خارجی-دستیار ایرانی رسیده است.
ِ
بحث امروز ،میزان
هر چند مهمترین
«کارکرد»ش به ِ
جهت «تاثیرگذاری» در کادرفنی
عنوان یک نیروی برگزیده ،در
است؛ آنهم به ِ
ِ
ِ
ظرفیت تیم
بردن
قامت مشاور در راستای باال ِ
ِ
پیشرفت عملکرد سرمربی.
برای نظمدهی و
ِ
ِ
تفکرات
نقش او در
تعریف هر چه سریعتر ِ
تاکتیکی سرمربی استقالل اما ،میتواند
برای بهبو ِد عملکردها کارگر واقع شود،
شر ِح وظایف مهم است ،چرا که
مسئولیت ایجاد میکند و با خود
اعتبار بههمراه میآورد .خسرو باید
از نظر تاكتيكی ،آمادگی جسمانی
و روانی با ساپینتو تفاهم پیدا کند
دادن میزان آگاهی ،تسلط
تا با نشان ِ
و معلوماتش ،اعتما ِد او را کسب
متقابل
درک
کند و با رسیدن به ِ
ِ
ش فنی سرمربی
پای نگر 
تاکتیکیِ ،
جدید تیم «امضا» بزند ،گرچه نباید

باب نقشیکه باید در «استقالل» تعریف شود؛
در ِ

برادرم خســـــرو
مرتکب انجام طرحهایی فراتر از وظیفه یک
مــربی هم شـــود که میتواند ُمهلک باشــــد.

ِ
موقعیت امروز حیدری و استقالل ،فرصتیست
ن نحو استفاده شود ،هم برای او
که باید به بهتری 
که میتواند از خسرو یک تئوریسین متبحر بسازد
و هم فرآیند مهمی را نهایی کند که بهمنظو ِر
ِ
تربیت نیرویی سرآمد برای آیندهی نیمکت
استقالل حائز اهمیت است .نگاهِ ساپینتو به
فوتبال یک کار گروهیست و اینمهم را میتوان
توجو
از دیدگاهش نسبت به مربیگری جُ س 
کرد؛ «مربی باید نهتنها تیم را مدیریت کند ،بلکه
باید کل ساختار اطراف خود را هماهنگ کند.
تصادفی نیست که انگلیسیها از کلمه مدیر
برای مربی استفاده میکنند ،چرا که مسئولیتها
فراتر از زمین است ».همان مسئولیتهایی که
بخش مهمی از آنها را برعهده بگیرد.
خسرو باید ِ
هر چند همهچیز به مسائل فنی برنمیگردد و
نقش یک دستیار ایرانی ،برای مربیانی انرژیک
ِ
ِ
مباحث مهمی
و اکتیو به شخصیت ساپینتو در
چون آشنایی با اتمسفر فوتبال ایران نیز میتواند
اثرگذار باشد.

گوشه و کنار

نتایج درخشان آزادکاران تکرار شد؛

قهرمانی کشــتی فرنگی جوانان ایــران در جهان با  ۴طال ۲ ،نقره و  ۲برنز

تیمملیکشتیفرنگیجوانانایرانباکسب ۴مدالطال ۲،نقرهو ۲برنزعنوانقهرمانیجهانراازآن
خودکرد.درپایانرقابتهای ۵وزندومکشتیفرنگیقهرمانیجوانانجهاندربلغارستان،سعید
اسماعیلی در  ۶۰کیلوگرم ،علیرضا مهمدی در  ۸۲و علی عابدی درزی در وزن  ۹۷کیلوگرم صاحب
مدال طال شدند و سید دانیال سهرابی در ۶۷و امیر عبدی در وزن ۷۲کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.
به این ترتیب در پایان رقابتهای کشتی فرنگی جوانان جهان در بلغارستان ،ایران
با کسب  ۴مدال طال ۲ ،نقره و  ۲برنز و مجموع  ۱۷۴امتیاز به عنوان قهرمانی رسید،

آذربایجان با  ۱۱۹امتیاز دوم شد و اوکراین نیز با  ۹۳امتیاز بر سکوی سوم این رقابتها
قرار گرفت .هدایت تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در این رقابتها بر عهده حمید
باوفا بود و حسن حسی نزاده ،ملکمحمد بویری ،مهرداد اسفندیاری ،مهدی علیزاده
و روحاهلل دلانگیز نیز به عنوان دیگر اعضای کادر فنی عازم این رقابتها شدند.
گفتنی است؛ پیش از این تیم ملی کشتی آزاد جوانان نیز با هدایت محسن کاوه عنوان قهرمانی
جهان را از آن خود کرده بود.

سوژه

برای انتخابات کمیته ملی المپیک؛

اعالم لیست نفرات

تایید صالحیت شده؛ امروز
ثبت نام از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک بیستم
مرداد به پایان رسید و در حالی که تایید صالحیت کاندیداها
باید هفته گذشته اعالم می شد ،این اتفاق رخ نداد.کمیته
ملی المپیک قرار است تا امروز (دوشنبه) لیست نفرات
تایید صالحیت شده را اعالم کند .البته کمیته ملی المپیک
باید (یکشنبه) طبق ماده  14آیین نامه ،فهرست اسامی نهایی
کاندیداهای عضویت در هیأت اجرایی به تفکیک هرسمت اعالم
و بیوگرافی مختصر آنها را برای کلیه اعضای مجمع عمومی
حداقل یک هفته قبل از تاریخ برگزاری انتخابات ارسال می
کرد و اکنون که در نظر دارد لیست نفرات را اعالم کند.در بین
اعضای مجمع این زمزمه بین نامزدهای انتخاباتی پیچیده است
که سه نفر از نامزدها رد صالحیت شدهاند .دو نفر از آنها روسای
فدراسیونهای المپیکی هستند که برای ریاست و عضویت در
هیات اجرایی کاندیدا شدهاند و یک نفر دیگر از فدراسیونهای
غیرالمپیکی است که برای نایب رییسی کاندیدا شده است.

جاشوا :او را به عنوان قهرمان سنگین وزن جهان تشویق کنید

«گربه اوکراینی» در جده هم بدون شکست ماند

قهرمان سنگین وزن اوکراینی با برتری مقابل
«آنتونی جاشوا» از عناوین قهرمانی خود دفاع کرد.
«اولکساندر اوسیک» بوکسور اوکراینی با دفاع از
کمربندهای قهرمانی سنگین وزن WBA ،WBO
و  IBFبرای بار دوم آنتونی جاشوا بریتانیایی را
شکست داد .اولکساندر اوسیک بوکسور اوکراینی و
آنتونی جاشوا بریتانیایی در جده عربستان برابر هم
قرار گرفتند که این مبارزه  ۱۲راند به طول انجامید و
در نهایت با رای نزدیک داوران این الکساندر اوسیک
بود که برنده مبارزه اعالم شد .نتایج این مبارزه به
شرح زیر بود:
جاشوا-اوسیک
۱۱۲-۱۱۶
۱۱۳-۱۱۵
۱۱۵-۱۱۳
اوسیک در وزن کشی قبل از مسابقه  ۱۰کیلوگرم
از جاشوا سبکتر بود .عناوین سنگین وزن اتحادیه
جهانی بوکس ( ،)WBAسازمان جهانی بوکس
( )WBOو فدراسیون بینالمللی بوکس ( )IBFمتعلق
به اوسیک در خطر بود و در ماههای اخیر آنتونی
جاشوا از عزم جدی خود برای کسب این عناوین خبر

داده بود .البته قهرمان شورای جهانی بوکس ()WBC
در این وزن ،تایسون فیوری بریتانیایی است که
پیش از این اعالم بازنشستگی کرده است.به همین
خاطر بود که اولکساندر اوسیک بعد از این مبارزه
اعالم کرد یک جدال بین او و تایسون فیوری برای
تعیین قهرمان قاطع سنگین وزن جهان برگزار شود.
صحبتی که باید دید تایسون فیوری چه واکنشی
نسبت به آن دارد و آیا حاضر است چند هفته بعد از
اعالم بازنشستگی به رینگ بوکس برگردد و در این
جدال حساس حاضر باشد یا خیر .اوسیک  ۳۵ساله
 ۲۰پیروزی در رینگ بوکس دارد و بدون شکست
است .این در حالی است که جاشوا  ۳۲ساله ۲۴
برد و سه باخت در کارنامه خود دارد .اوسیک در
المپیک لندن نیز طال گرفت .اوسیک در
سال  ۲۰۱۹وارد دسته سنگین وزن شد
و شکست ناپذیر بوده است و در این
مبارزه نیز قدرت و صالبت خود را با
مشتهای خود به رخ کشید .این
بوکسور شکست ناپذیر ملقب به
گربه اوکراینی است .آنتونی
جاشوا بوکسور بریتانیایی

پس از شکست مقابل اولکساندر اوسیک کمربند
بوسکور اوکراینی را از رینگ بیرون انداخت .این رفتار
انتقادهای زیادی را متوجه جاشوا کرد .با این حال،
جاشوا خیلی زود به رینگ بازگشت و به اوسیک
تبریک گفت ،پرچم اوکراین را از او گرفت و پرسید:
«تو قدرتمند نیستی ،چگونه مرا شکست دادی؟»
جاشوا در ادامه منتظر جواب دادن اوسیک نشد و در
ادامه گفت« :این مرد امشب مرا شکست داد ،شاید
بتوانم بهتر از این کار کنم .اما این نشان دهنده
میزان تالش من است ،بنابراین ً
لطفا او را به عنوان
قهرمان سنگین وزن جهان تشویق کنید».

