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اندکی
ِ

تکمیل پروژه «گاپ ترکیه» جنایت محیط زیستی در حق کشورهای همسایه؛

«شهرداری کرج» شدیم؛

ماست ،ساالد ،نوشابه با نان اضافه!
از بلدیه کرج ندایی به گوش
رسیدندی ،تا دواندوان،
درخواستی به شهر شورای
کرج روانه شدندی ،کلی
خدم و حشم و امکانات ،از
ُکپ َُلک بنزی رویایی تا ظریف
روح اهلل نیاخلیلی
فرشی ایرانی ردیف کردندی ،تا
نویسنده
چیزی از کالس و مِالس در
موعد استقبال از رئیسالوزرا کم نشدندی ،البته اندر خیاالت
ذهنی و خاطرات شاد و حزین گذشته.
اما رئیسالوزرا را سنت شکنی ایده اصلی سفر شدندی ،بدون
خدم و حشم عرفا مازاد ،یا ُکپ َُلک بنزهای آخرین سیستم و
ظریف فرشهای ایرانی.
سیاههای در بوق و کرنا فرو شد که دفتر و دستک مالی بلدیه
کرج تمنایی  ۸میلیارد ریالی روانه شهر شورای کرج کردندی
برای پوشش هزینههای اسقبالیدن از رئیسالوزرا!
رمضان الکریم است و همه روزهدار ،و رئیس الوزرا نیز ،و
این را بدانمفهوم بر ذهن مخاطبان روانه کردم که همگان
بیشتر بدانند خبری از ضیافت ناهار نبوده و افطار هم نان و
اندکی پنیر در سفره دانشجویان خوابگاهنشین پیدا شدندی،
هر آینه هم که هوس سیر و سیاحت با مترو در سر شدی
از ُکپ َُلک بنزهای تشریفاتی و قرمز فرشهای استقبال خبری
یافت نمیشود.
بگذریم! اما درخواست هشتصد میلیون تومان برای استقبال
از یک مهمان ساده زیست در ماه مبارک رمضان اندکی بزرگ
جلوه میکند! اینکه در ماه مبارک رمضان چه چیزهایی را چه
جوری حساب کردند که به این عدد و رقم رسیدند جلوهای
بزرگتر دارد که نمیتوانیم از آن بگذریم .یاد وقتیهایی افتادیم
که پول ماست ،ساالد ،نوشابه با نان اضافه از اصل غذا هم
گرانتر میشد ،البته با گوجه کیلویی خداد تومان چند روزی
است که ساالد هم به جمع غذاهای اشرافی و گرانقیمت
پیوستهشده.
حاال با اجتناب از هرگونه شوخی ،اندکی نگران سایر
برآوردهای شهرداری کرج میشویم ،که آیا با استفاده از
همینروش برآورد ،محاسبه و به بودجه ساالنه شهرداری
کرج فرود میآید؟ اهلل اعلم!

سالمت

«سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا»
اعالم کرد:

پیگیری جدی آموزش حضوری مدارس
«دکتر عباس شیراوژن» -سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا-
با انتشار توییتی مهمترین عناوین مطرح شده در جلسه روز
شنبه ستاد ملی کرونا را برشمرد .وی در این رشته توییت
نوشت «:نکاتی از جلسه روز  20فرودینستاد ملی کرونا:
 .۱آموزش حضوری مدارس و دانشگاهها ،سختیهایی دارد ولی
باید با جدیت پیگیری شود.
 .۲تعداد کشورهایی که مدارسشان همچنانمجازی برگزار
میشود ،انگشتشمار است.
 .۳نوبت سومواکسیناسیون به صورت فعاالنه و جدیتر از
گذشته دنبال میشود.
 .۴در نظر گرفتن جریمه مالی برای فروشندگانبلیط سینما،
کنسرت و سفرهای (هوایی ،ریلی و دریایی) که از سامانهایران
من استعالم نگیرند یا بر خالف نتیجه استعالم عمل نمایند.
 .۵تقدیر از همه دستگاههایی که با تالش شبانهروزی شرایطی
فراهم کردند که  ۵۰درصدسفرهای مردم بیشتر شود ولی ۲۰
درصد از تعداد جان باختگان کاسته شود».

ترکیه مسبب وضعیت بحراین گر دوغبار در ایران!

روز جمعه طوفان بزرگی  26استان کشور را در برگرفت و
وضعیت بسیاری از شهرهای کشور را در شرایط خطرناک
قرار داد .غلظت این گرد و غبار در تهران به حدی بود که
این شهر را با شاخص آلودگی بیسابقه  416به عنوان
آلودهترین شهر جهان معرفی کرد! اما به گفته مسئوالن
سازمان هواشناسی و سازمان محیط زیست ،منشأ این
گرد و غبار در کشورهای همسایه و برخواسته از مرزهای
غربی کشور بوده است.

به گزارش «دنیای هوادار»؛ شرایط پرخطر آلودگی هوا روز
شنبه نیز در  18استان کشور ادامه داشت و سبب نگرانی
شهروندان شده است .این در حالی است که کارشناسان
محیط زیست معتقدند که این طوفان گرد و غبار تنها
نمونهای از طوفانهای گرد و غبار با منشأ خارجی است
که کشور در آینده با آن بیشتر روبهرو خواهد شد چرا
که باتکمیل پروژههای سدسازی ترکیه موسوم به پروژه
«گاپ» و قطع حقآبه رودخانههای دجله و فرات باید
منتظر رخ دادن طوفانهای بدتر از این هم باشیم!
جدای از کارشناسان محیط زیست ,مدیران سازمان
محیط زیست و اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس
شورای اسالمی نیز درباره تبعات گسترده و شدید مخرب
بودن این پروژه هشدار دادهاند و خواستار پیش گرفتن
دیپلماسی قوی و اقدام بینالمللی وزارت خارجه و وزارت
نیرو در رابطه با این موضوع از طریق مجامع بینالمللی
شدهاند.
پیش از این «مجتبی ذوالجودی» -سرپرست معاونت
محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست -درباره این
پروژه مخرب زیست محیطی هشدار داده و گفته بود:
تأثیرات سوء پروژه سدسازی ترکیه موسوم به «پروژه
گاپ» در ایران و بهخصوص تاالب هورالعظیم بسیار
زیاد است و سد ایلیسو که که از ورود  56درصد از آب
دجله به عراق جلوگیری میکند ,خطری برای کل منطقه
محسوب میشود! برای پیگیری پروژه گاپ کشور ترکیه
نیاز به دیپلماسی آب داریم که وزارت نیرو و وزارت امور
خارجه متولی انجام آن هستند و سازمان محیط زیست
نیز تا رسیدن به عملکرد مطلوب بر روند کار آنها نظارت
میکند.
«داریوش گلعلیزاده» -سرپرست مرکز ملی هوا و

اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست -نیز با اشاره به
سدسازیهای ترکیه بر افزایش شدت طوفان گرد و غبار
اخیر در کشورمان گفت :این پروژه عم ًال بخش اعظمی
از حقآبه دجله و فرات را قطع میکند و زمینهایی که
بر اثر قطع حقآبه به منشأ گرد و غبار تبدیل شدهاند,
با وزش ضعیفترین بادهای عمودی و افقی گرد و
غبار را به کشور ما میآورند؛ این سد خطر تشدید گرد
و غبار در ایران را بهشدت افزایش میدهد و الزم است
با دیپلماسی درست هرچه سریعتر از طریق مجامع
بینالمللی در رابطه با این سدسازیها اقدام کنیم و
ترکیه را ملزم کنیم حقآبه را تأمین کند.

که بر روی رود دجله در استان «ماردین» در جنوب شرق
ترکیه ساخته شده است ،گنجایش  43میلیارد متر
مکعب آب را دارد و پس از سد آتا ُترک ،دومین سد بزرگ
ترکیه محسوب میشود .رودخانههای دجله و فرات از
ترکیه سرچشمه میگیرند و این سد یکی از  22سد و
مخزنی است که ترکیه قصد دارد تحت پروژه «گاپ» روی
رودخانههای دجله و فرات بسازد.
احداث این سد برای ایران و سایر کشورهای منطقه
تهدیدی جدی در زمینه کمآبی ,از بین رفتن تنوع زیستی
و بحران ریزگردها باشد و همچنین از رونق افتادن
کشاورزی و به دنبال آن ،مشکالت اقتصادی را نیز در پی
داشته باشد .با توجه به قرار گرفتن این سد در جنوب
شرق ترکیه و احداث آن بر روی رود دجله که به خاک
عراق سرازیر میشود ,این سد محیط زیست کشور ایران
را نیز به خود وابسته کرده و برای ایران از اهمیت باالیی
برخوردار است.
ً
مستقیما از ترکیه وارد عراق میشود و عراق را
دجله
آبیاری میکند و سرانجام به تاالب هورالعظیم میرسد؛
با احداث این سد از ورود  56درصد منابع آب دجله به
ایران و عراق جلوگیری میشود که در نتیجه باید منتظر
مرگ قریبالوقوع تاالب هورالعظیم و یک فاجعه بزرگ
زیستمحیطی در ایران و تشدید شرایط وخیم گردوخاک
در کشورمان باشیم!

پروژه سدسازی ترکیه موسوم به «گاپ» که شامل 22
سد و  13نیروگاه بر روی سرشاخههای دجله و فرات
است ،عراق ،سوریه و ایران را به سرزمینهای غیرقابل
سکونت تبدیل خواهد کرد! این دزدی آب توسط ترکیه
باعث خشک شدن اراضی کشاورزی عظیم عراق میشود
که این خشکی زمینهای عراق دلیل ایجاد تودههای
گسترده گرد و غبار در ایران است.
در ادامه تکمیل این پروژه طی سالیان اخیر که در غفلت
مسئوالن وزات خارجه کشور در حال پیشروی است ،در
آبانماه سال  1400سد ایلیسو آبگیری شد! سد «ایلیسو»

با احداث این سد ،حقآبه رود دجله توسط دولت ترکیه
نادیده گرفته خواهد شد و خشک شدن تاالبهای
مرکزی عراق و سوریه ،تبدیل تاالب هورالعظیم به
بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه ،درگیری 25
استان غربی و مرکزی کشورمان با معضل ریزگردها و
افزایش چشمگیر این مسأله نمونهای از اثرات حذف
حقآبه دجله توسط ترکیه خواهد بود.
تکمیل تمام  22سدی که قرار است طی این پروژه بر
روی رودخانههای دجله و فرات ساخته شود ،عالوه بر
تشدید بحران آب منطقه ،کشورهای منطقه از جمله
ایران را با بحرانهای زیست محیطی بیشتر و گستردهتر،
بحرانهای اقتصادی و بحران ریزگردها مواجه خواهد کرد؛
با وجود این همچنین شاهد غفلت و خواب مسئوالن
کشور در موضوع دیپلماسی آب هستیم!

مجلس

حوادث و انتظامی

«معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش» خبر داد:

«رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور» مطرح کرد:

ارائهآییننامه«رتبهبندیمعلمان»
به دولت تا  ۲۴فروردین

الزام به پرداخت مالیات
پیش ازتعویض پالک

«قاسم احمدی الشکی» -معاون حقوقی و
امور مجلس وزارت آموزش و پرورش -گفت:
تالش بر این است تا روز یکشنبه با حضور
سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی
آن را نهایی کنیم چون ملزم هستیم تا ۲۳
و  ۲۴فروردین ماه جاری ،آخرین پیش
نویس را تقدیم هیات دولت کنیم و طبق
قانون تائیدیه را بگیریم .به محض ابالغ
هیات های ممیزی مرکز ،استان ،شهرستان
 ،مناطق و نواحی آموزش و پرورش شروع
بکار می کنند تا معلمان براساس شاخص ها
و رتبههای پنجگانه توزیع کنند و بر همان
اساس احکام معلمان را صادر کنند.
احمدی الشکی ادامه داد :آنچه قانون گذار

از  ۳۱شهریورماه  ۱۴۰۰اعالم کرده ،قابلیت
اجرایی دارد و مشمول این زمان می شود
لذا معلمان دغدغه این موضوع را از نظر
پرداخت نداشته باشند .برای اجرای رتبه
بندی معلمان در ردیف  ۵۵۴۰۶۵از جدول
 ۹ردیفهای مقرر بودجه الزم تامین شده
است.

«سرهنگ علی محمدی» -رئیس مرکز
شمارهگذاری پلیس راهور -در گفتوگویی
درباره تغییرات جدیدی که در فرایند نقل
و انتقال خودرو ایجاد شده از جمله الزام به
پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو پیش
از مراجعه به مراکز تعویض پالک اظهار کرد:
پلیس بر اساس ماده  29قانون رسیدگی به
تخلفات رانندگی ،تکلیف قانونی دارد و باید
مطمئن شود که افراد حین نقل و انتقال
خودرو ،دیون دولتی را نیز پرداخت کرده
باشند .عالوه بر ماده مذکور ،در ماده  30قانون
بودجه ارزش افزوده مصوب  ،1400پلیس
مکلف شده پیش از نقل و انتقال خودرو،
مالیات نقل و انتقال خودرو را کنترل کند تا

پرداخت شده باشد.
این مقام انتظامی متذکر شد :اکنون اگر فرد
برای نقل و انتقال خودرو به دفترخانه مراجعه
کند ،عالوه بر پرداخت یک درصد ارزش خودرو
به عنوان مالیات ،باید یک درصد ارزش خودرو
نیزبابتثبتاسناد،اتحادیهصنفی،حقثبت
وحقالتحریرپرداختکند.

اجتماعی

قیمت و جریمه طرح ترافیک ۱۴۰۱چقدر است؟
قیمت طرح ترافیک  ۱۴۰۱تقریبا  ۲۵درصد افزایش داشته است .امسال عوارض روزانه تردد در محدوده طرح ترافیک
به  ۴۴هزار تومان رسیده درحالیکه پارسال از شهروندان تهرانی  ۳۵هزار تومان گرفته میشد .جریمه ورود به طرح
ترافیک مثل سالهای گذشته افزایش پنج درصدی خواهد داشت .یعنی بهجای  ۱۰۵هزار تومان در سال  ۱۴۰۰حاال
بابت ورود بدون رزرو به طرح ترافیک باید  ۱۱۰هزار تومان بپردازید.

نویسنده و روزنامهنگار

اساس سنوات گذشته ،میهمان ناخوانده و مزاحمی به
بر ِ
نام گرد و خاک از کشورهای همجوار خود را به زور باد تا
پایتخت رساند و در ادامه قصد مسافرت به مناطق شمالی
کشور را دارد .ریزگردهایی که چیزی جز به شماره انداختن
تنفس برای هموطنانمان آنهم از کودک تا پیر در پی
نداشته و ندارند .در چنین شرایطی است که ستادهای
بحران برای بررسی وضعیت هوا تشکیل شده و نظرات
خود را با یکدیگر به تعامل و تبادل میگذارند که آیا به
طور مثال مدارس تعطیل شوند یاخیر؟
اما با توجه به ِسبقه طوالنی چنین آلودگیهایی در سطح
کشور ،دولتهای مختلف از گذشته تا تاکنون در این
لحظات مهم و حساس تصمیماتِ گوناگونی گرفتهاند.
باید گفت اما آلودگی روز جمعه هوای تهران از نوع
دیگری بود .به طوری که شاید بتوان گفت از گذشته
تا به حال در نوع خود اگر نگوییم بی نظیر بلکه کمنظیر
بوده است .باتوجه به وجود ویروس کرونا و نزدیک شدن
شاخص آلودگی هوا به عدد  ۵۰۰در روزجمعه تصور
والدین برای روز شنبه بیشتر بر حول محور تعطیلی
مدارس میچرخید و توقع بر این بود که مسئوالن حتما
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یادداشت

اقتصادکالن

پرسش مهم؛
تصمیم عجیب و چند
یک
ِ
ِ

با اعال ِم «مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی»؛

بهرتین انتخاب!؟
داود مبهوت

روزنامه

شرایط سالمتی معلمان و دانش آموزان را مد نظر قرار
خواهند داد .اما با اطالع رسانی ساعت  ۲۲اخبار مبنی
بر تعطیل نبودن مدارس آب پاکی بر روی دست والدین
ریخته شد.
جالب این که وقتی خبر عدم تعطیلی مدارس عنوان
میشد؛ همزمان خبر نزدیک شدن شاخص آلودگی هوا
به وضعیت خطرناک  ۵۰۰در روز جمعه و همچنین
توصیههایی برای روز شنبه مبنی بر قرار نگرفتن افراد

آنهم از هر سن و سال در هوای باز و عدم ورزش دانش
آموزان در حیاط مدرسه در زیر نویس اخبار در حرکت بود.
و حتی تردد در هوای بازهم نهی میشد .اما در اینجا
باید چند سوال ساده را از تصمیمگیران اصلی در چنین
شرایطی پرسید .امید است که اگر حداقل پاسخشان به
گوش ما نمیرسد ،جواب آنها شاید بتواند در تنهایی
روحشان را اقناع کند؛ مخاطبان که هیچ.
ابتدا این که اگر شاخص آلودگی هوا یک شبه از عدد

زمان افزایش حقوق

نزدیک به  ۵۰۰نزول شدیدی به سمت هوای پاک دارد
پس چرا باید در روز شنبه در هوای آزاد قرار نگیریم؟ دوم
این که وقتی مدارس باز است ،برای رسیدن به محل
تحصیل باید از منزل خارج گردید تا به آنجا رسید .چگونه
هم میتوان در فضای باز تردد نکرد و همچنین به مدرسه
رسید؟ سوم این که وقتی هزاران دستور و پیشنهاد درباره
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی درمدارس برای جلوگیری
از گسترش کرونا صادر میشود ،چگونه میتوان در یک
کالس نزدیک به  ۴۰نفره که سه دانشآموز بازو به بازوی
هم در یک میز و بدون فاصله اجتماعی حداقل یک و
نیم متری نشستهاند در و پنجره را بست تا گرد و خاک
وارد کالس نشود و در عین حال هوا هم تهویه گردد تا
ویروس کرونا در کالس جوالن ندهد؟ آیا سامانه شاد که
به یقین هزینه و زمان زیادی برای آن صرف شده است؛
نمیتوانست در چند روز پیش رو بر طبق روال قبل پر
کننده خالء آموزشی واقع گردد؟ و....
در پایان فقط یک سوال مهم نیز برای نگارنده از
جانب شهروندان باقی میماند و آنهم این است که:
با توجه به وضعیت موجود آیا میتوان تصمیمات و
دستورات اینچنینی مسئوالن را به خصوص در مواقع
بحرانی که مربوط به سالمتی اقشار مختلف جامعه
میشود به عنوان بهترین انتخاب از میان دیگر گزینهها
برشمرد؟ دریافت پاسخ این سوال از جانب شهروندان
توسط تصمیمگیران عرصه سالمت میتواند به عنوان
دقیقترین راهنمای آنها برای برنامهریزی در وقایع
و حوادث این گونه در آینده برای حفظ سالمتی
هموطنانمان باشد.

مستمریبگیران مشخص شد
«میرهاشم موسوی»  -مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی -گفت« :با همکاری دولت افزایش حقوق
مستمریبگیران در اردیبهشتماه اجرایی خواهد شد.
بررسی کارشناسی درباره افزایش مستمری بازنشستگانی
که حداقلیبگیر محسوب میشوند ،بر اساس ماده ۱۱۱
قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز
جلسات ادامه دارد».
در جلسهای که با حضور مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی ،قائممقام و معاونان این سازمان و همچنین
رئیس و اعضای هیاتمدیره کانون عالی کارگران
بازنشسته و مستمریبگیر ،رئیس اتحادیه پیشکسوتان
جامعه کارگری برگزار شد؛ مقرر شد افزایش حقوق
مستمریبگیران در اردیبهشتماه انجام شود .مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی در این زمینه گفت« :انشاءاهلل با
همکاری دولت محترم افزایش حقوق مستمریبگیران در
اردیبهشتماه اجرایی خواهد شد.
در مورد افزایش حقوق بازنشستگان ماده  ۹۶و  ۱۱۱مورد
توجه بوده و بررسی کارشناسی درباره افزایش مستمری
بازنشستگانی که حداقلیبگیر محسوب میشوند ،بر
اساس ماده  ۱۱۱قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر
سطوح نیز جلسات ادامه دارد .رویکرد راهبردی ما این
است که با همفکری شرکا و نمایندگان بازنشستگان و
بر اساس الزامات قانونی و مقدورات سازمان ،بهترین
تصمیم در زمینه تحقق عدالت و صیانت از حقوق
ذینفعان اتخاذ شود».

بازرگانی

راه و مسکن

بازار

جزئیات دپوی  4/8میلیون
تنیکاالی اساسی در ۱۳بندر

 2/3میلیون متقاضی نهضت ملی
مسکن تایید شدند

سازمان حمایت ۸۵۰۰ :قلم
کاال ارزان شد!

«فرود عسگری» -معاون امور گمرکی گمرک ایران -آخرین وضعیت موجودی کاالهای
اساسی در گمرک و بنادر را اعالم کرد .طبق اعالم وی ،تا  ۱۷فروردین ماه سال جاری
در مجموع چهار میلیون و  ۸۲۷هزار و  ۴۶۱تن کاالی اساسی شامل موجودی و
کاالهای موجود در شناورهای پای اسکله و منتظر در لنگرگاه در گمرک و بنادر است
که از این میزان حدود سه میلیون و  ۳۲هزار تن مربوط به کاالهایی است که در
گمرک دپو شده و مابقی که حدود یک میلیون و  ۸۰۰هزار تن است ،در پای اسکله
و منتظر در لنگرگاه برای تخلیه قرار دارد.
از موجودی سه میلیون و  ۳۱هزار تنی در  ۱۳بندر ایران ،بیشترین میزان در
بندر امام خمینی (ره) با حدود دو میلیون و  ۲۷۰هزار تن دپو شده و بعد از آن
بندر شهید رجایی با حدود  ۲۶۶.۷هزار تن و امیرآباد با  ۲۲۰.۹هزار تن است.
در سایر بنادر نیز  ۹۷.۱هزار تن در بندر نوشهر ۷۳.۲ ،هزار تن انزلی ۴۳.۵ ،هزار
تن چابهار موجود است.
گزارش معاون گمرک نشان میدهد که از مجموع حدود سه میلیون تنی کاالهای
اساسی که در گمرک و بنادر موجود است  ۲۰۵.۶هزار تن گندم ۱.۶ ،میلیون تن ذرت،
جو  ۱۸۵.۲هزار تن ،سویا  ۱۸۷.۱هزار تن ،برنج  ۶۳.۹هزار تن ،شکر  ۶۷.۲هزار تن،
روغن خام  ۳۸۷.۷هزار تن ،دانه های روغنی  ۲۷۳هزار تن است.

«محمود محمودزاده»  -معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی -گفت5 :
میلیون و  420هزار متقاضی در نهضت ملی مسکن ثبتنام کردند که از این تعداد
و با پاالیش اولیه (بررسی بررسی سه شرط تاهل ،عدم دریافت تسهیالت و نداشتن
مالکیت خصوصی)  2.3میلیون متقاضی واجد شرایط شناخته شدند.
وی با اشاره به معرفی واجدان شرایط نهضت ملی مسکن به ادارات کل راه و
شهرسازی ،شهرهای جدید و بنیاد مسکن برای کنترل شرط چهارم (سابقه سکونت)
ادامه داد :با ارسال پیامک توسط همکاران در سطح استانها و شهرهای جدید
ت میشوند و شرط چهارم در خصوص آنها کنترل و
متقاضیان واجد شرایط دعو 
لیست نهایی اعالم خواهد شد .وی تاکید کرد :برآوردهای اولیه از قیمت ساخت
روزی که متقاضیان قرارداد را امضا میکنند به اطالع متقاضی میرسد اما در نهایت
قیمت تمام شده مالک است .محمودزاده با یادآوری اینکه آورده متقاضیان در 5
قسط پرداخت میشود ،گفت :آورده متقاضیان بر اساس طول دوره ساخت که یک
سال و نیم تا دو سال است مرحله به مرحله توسط متقاضیان پرداخت میشود.
مرحله اول در هنگام ورود به پروژه با پرداخت  40میلیون تومان ،مرحله دوم بعد از
اتمام فوندانسیون ،مرحله سوم بعد از اتمام اسکلت ،مرحله چهارم بعد از اتمام سفت
کاری و در مرحله پنجم بعد از نازککاری توسط متقاضیان پرداخت خواهد شد.

«محسن حسین لویی» -مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت -ضمن
تشریح مرحله پنجم طرح خرید شفاف ،گفت :از  ۱۵هزار قلم کاالیی که در  ۴مرحله
قبلی مشمول طرح بودند  ۸هزار و  ۵۰۰قلم کاال کاهش قیمت یافته اند.
وی در مورد جزئیات مرحله پنجم طرح خرید شفاف اظهار کرد :از یکم اردیبهشت ماه
سال  ۱۴۰۰همه کاالهای مصرفی و سرمایهای به جز کاالهای مستنثنی شده ،مشمول
درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده خواهند بود؛ یعنی تولیدکننده روی
خود کاال هم قیمت مصرف کننده و هم قیمت تولیدکننده را درج میکند و به شبکه
توزیع وارد میشود .شرکتهای تولیدکننده تاکنون فقط قیمت مصرف کننده را درج
میکردند و یا اینکه اص ًال هیچ قیمتی روی کاال به ویژه کاالهای سرمایهای درج
نمیشد ،اما در این مرحله باید روی همه کاالهای وارداتی و تولیدی قیمت مصرف
کننده و تولیدکننده درج شود .وی گفت :این طرح نوسان قیمتها را در  ۶ماه دوم
سال قبل کنترل کرد البته به جز کاالهایی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هستند؛
مث ًال برنج ،گوشت ،مرغ و  ...مشمول این طرح نبودند ،بنابراین طرح تأثیری در این
اقالم نداشت اما بررسی قیمت آبان ماه و اسفند ما ِه  ۱۵هزار قلم کاالیی که مشمول
طرح بودند نشان میدهد که از این تعداد  ۸هزار و  ۵۰۰قلم کاال کاهش قیمت
یافتهاند و حدود  ۴هزار قلم کاال نیز افزایش قیمت ناچیزی داشتند.

4

نیروگاهمنتظرقائمالبرزهشتمیلیونمگاواتساعتبرقتولیدکرد
«محسن دانک» ،مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظرقائم فردیس استان البرز اعالم کرد :این نیروگاه سال گذشته هشت
میلیون و ۱۰۳هزار و ۵۴۹مگاوات ساعت انرژی تولید و دراختیار شبکه سراسری برق کشور قرار داد .این مجموعه نیروگاهی با وجود گذشت
 ۵۰سال از عمر واحدهای بخار و سه دهه تولید برق در واحدهای گازی ،با تالش بی وقفه متخصصان داخلی توانسته ضمن بهره برداری
صحیح ،انجام عملیات تعمیر و نگهداری به موقع تجهیزات  ،بومی سازی ساخت بسیاری از قطعات و تجهیزات به مردم خدمات رسانی کند.

روزنامه
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گزارش

سالمت

«دنیای هوادار» از رهاورد سفر رئیسجمهور به استان گزارش میدهد؛

«اشرف محمدی»:

اعتبار ۱۰۷۴۳میلیاردی برای  172طرح!
استاندار البرز اعالم کرد :اختصاص  ۱۰هزار و  ۷۴۳میلیارد
تومان در قالب  ۱۷۲طرح عمرانی  ،رهاورد سفر با برکت
رئیس جمهور به البرز است.
به گزارش «دنیای هوادار»« ،مجتبی عبداللهی» روز گذشته با
اعالم اینخبر افزود :در سفر رئیس جمهور و هیات دولت
به استان البرز  ۱۷۲طرح و برنامه توسعه ای با اعتباری حدود
 ۱۰هزار و  ۷۴۳میلیارد تومان برای استان مورد تصویب
قرار گرفت.
وی ادامه داد :البته از رئیس جمهور محترم درخواست کردیم
که در آینده نزدیک بار دیگر البرز را مقصد سفر خود قرار
دهند.
عبداللهی گفت :همچنین پیشنهاد ارتقا سه شهر کمالشهر،
محمدشهر و ماهدشت به شهرستان نیز مطرح شد که مورد
استقبال رئیس جمهور قرار گرفت دراین زمینه دستور ویژه
صادر کردند.
وی افزود :در سفر رئیس جمهور با اختصاص  ۲۳هزار و
 ۲۴۴میلیارد تومان تسهیالت و  ۶۱هزار و  ۶۶۰میلیارد تومان
سرمایه گذاری بخش خصوصی و بانک ها برای پیشبرد
پروژه ها موافقت شد.
استاندار البرز گفت :در این سفر برای  ۵۴طرح در بخش
زیربنایی استان  ۶هزار و  ۶۰۱میلیارد تومان اعتبار۱۰۵ ،
میلیارد تومان تسهیالت و  ۱۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری
توسط بخش خصوصی و بانک ها مصوب شد.
عبداللهی بیان داشت :در بخش صنعت و معدن نیز  ۶توافق
با اعتباری حدود  ۱۵۵میلیارد تومان و  ۲۰میلیارد تومان
تسهیالت صورت گرفت.
وی افزود :در حوزه فرهنگی و آموزشی و ورزشی نیز ۳۹
توافق با اعتباری حدود یک هزار و  ۷۶۸میلیارد تومان و
در بخش رفاهی و اجتماعی  ۱۶توافق با اعتبار  ۱۷۰میلیارد
تومان و  ۲۰۵میلیارد تومان تسهیالت مصوب شد.
استاندار البرز گفت :در حوزه بهداشت و درمان نیز  ۱۳توافق
با اعتباری بیش از  ۷۵۵میلیارد تومان و در حوزه آب ،خاک
و کشاورزی  ۲۹توافق با اعتباری حدود  ۷۳۸میلیارد تومان

انجام شد.
وی افزود :در حوزه اشتغال چهار توافق با اعتباری حدود
 ۳۴۰میلیارد تومان و تسهیالت به مبلغ  ۲۰میلیارد تومان
و در حوزه های امنیتی ،انتظامی و قضایی نیز  ۹توافق با
اعتبار  ۲۵۱میلیارد تومان صورت پذیرفت.
عبداللهی گفت :در مجموع نیز سرمایه گذاری و مشارکت
بانک ها طی  ۲توافق به  ۲۲هزار و  ۸۹۴میلیارد تومان مورد
موافقت قرار گرفت.
وی در پایان ضمن قدردانی از حضور رئیس جمهور ،اعضای
هیات دولت و مجموعه دست اندرکاران میزبانی از این سفر
ارزشمند ،افزود :از ابتدای مسئولیتم در استان البرز ضمن
احصا نیازهای استان در راستای رفع مشکالت و کمبودها
مصمم بودم و با اتحاد و انسجام مجموعه مسئوالن استان
بصورت شبانه روزی برای ارتقا جایگاه استان در حوزه های
مختلف تالش کردیم.
استاندار البرز افزود :اکنون با توجه به مصوبات سفر رئیس
جمهور به استان ،انگیزه مضاعفی یافتیم و برای ارتقا
زیرساخت ها و بهبود شرایط و تقویت رفاه مردم بی وقفه
برنامه ریزی و اقدام خواهیم کرد.

شهری

گل الله سمبل روز فرهنگی
کرج شناخته شد

عضو شورای اسالمی کالنشهر کرج اعالم کرد :با توجه به برگزاری
هشتمین جشنواره الله ها در کرج ،گل الله به عنوان سمبل روز
فرهنگی این کالنشهر شناخته شد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،علی ذبیحی روز گذشته به خبرنگاران
با اشاره به فرا رسیدن  ۲۱فروردین ماه روز فرهنگی کالنشهر کرج
گفت :روز باید جنبه فرهنگی و هویتی پیدا کند.
عضو شورای شهر کرج افزود :ایجاد احساس تعلقخاطر با
برگزاری رویدادهای فرهنگی و تقویت روحیه همبستگی در
شهروندان امکانپذیر است که باید در دستور کار مدیریت شهری
باشد.
ذبیحی گفت :با تصویب شورای شهر و همت شورای عالی استان

بیست و یکم فروردینماه بهعنوان روز فرهنگی کرج در تقویم
ملی به ثبت رسید.
وی با تأکید بر اینکه خاصترین نماد و سمبل هر شهر برای روز
فرهنگی انتخاب میشود ،گفت :با همفکری صاحبان نظران نماد
شهر کرج گل الله انتخاب شد.
عضو شورای شهر کرج با اشاره به اینکه روز فرهنگی کرج با
برگزاری جشنواره الل ه در باغ گلهای بوستان شهید چمران
متقارن شده است ،گفت :جشنواره اللهها به نماد شهر کرج
تبدیلشدهاست.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه معرفی
ظرفیتهای گردشگری موجب توسعه شهری کرج میشود،
گفت :از آنجاییکه یکی از وظایف اصلی شهرداری ایجاد
نشاط اجتماعی است ،برگزاری رویدادهای فرهنگی با محوریت
تبدیلشدن کرج به مقصد گردشگری میتواند به تحقق این مهم
کمک کند.
عضو شورای شهر کرج در بخش دیگری با اشاره به اینکه طی
دو سال اخیر شرایط خاص شیوع ویروس کرونا فرصت برگزاری
برنامههای متنوع را گرفته است ،گفت :مدیریت شهری کرج
برنامههای خود را در فضای مجازی برگزار کرد ازجمله میتوان
به برگزاری تورهای مجازی بهمنظور بازدید از جشنواره اللهها و
کاخ مروارید که میزبان برگزاری جشنواره گلهای داودی بوده
است ،اشاره کرد.

البرز

واکسن سرخک به اندازۀ کافی داریم
ِ
رئیس بخش تولید واکسن های ویروس مصرف پزشکی
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به
وجود یک و نیم میلیون دز واکسن سه گانه سرخک،
سرخچه و اوریون  ،تولیدی در این موسسه گفت :خانواده
ها هیچ گونه نگرانی در خصوص تامین این واکسن نداشته
باشند.
به گزارش «دنیای هوادار»« ،اشرف محمدی» روز گذشته
طی نشستی با خبرنگاران درخصوص علت شیوع سرخک در
کشور گفت :پوشش های بسیار گسترده ای در سطح جهان
و ایران در راستای ریشه کنی بیماری سرخک صورت گرفته
به شکلی که تا سال  ۷۳ ،۲۰۱۸درصد موارد مرگ و میر ناشی
از آن کم شد؛ اما با این وجود از سال  ۲۰۱۸تا کنون هنوز نیز
مواردی از مرگ و میر کودکان ناشی از این بیماری گزارش
داده می شود ،حدود  ۱۴۰هزار مرگ و میر در طی این سال
ها در جهان گزارش شده که عمده موارد مرگ و میر مربوط
به کشورهایی است که از نظر اقتصادی و اجتماعی در سطح
پایینی قرار دارند.
وی با اشاره به وضعیت سرخک در کشور گفت :این در حالی
است که در ایران تا سال  ۱۹۷۲تعداد مرگ و میر ناشی از
سرخک  ۱۰هزار نفر در سال بوده که با تولید واکسن توسط
ورت وزارت بهداشت و موسسه رازی این رقم بین سال
های  ۲۰۱۳تا ۲۰۱۸به ۳۵مورد در سال کاهش می یابد.
محمدی با بیان اینکه با کاهش موارد ابتال به این ویروس
این تصور به وجود آمد که سرخک در جامعه حذف شده
است ،تصریح کرد :اما پیامد ویروس کرونا در سراسر دنیا،
وضعیت اقتصادی و سیاسی در کشورهای همسایه ،واکسن
هراسی در پاکستان و تغییر وضعیت سیاسی در افغانستان
سبب می شود که در سال  ۲۰۲۰در کشور پاکستان یک هزار
و  ۴۰۰نمونه تعیین شده اعالم و به همین میزان و شاید
بیشتر در افغانستان گزارش می شود.
رئیس بخش تولید واکسن های ویروس مصرف پزشکی
موسسه رازی اظهار داشت :مساله شیوع سرخک تنها در
مرزهای کشور ما نیست کما اینکه از سال  ۲۰۱۸به این طرف
در هندوستان که یکی از بزرگترین تولید کننده های واکسن
سرخک است پنج هزار و  ۵۰۰مورد ابتال تایید شده و یا در
آمریکا حدود یک هزار و  ۵۰۰مورد تایید شده در این مدت
گزارش شده است.
محمدی ادامه داد :اما اکنون در ایران با توجه به مرزهای
بازی که بین همسایه ها داریم و نقاط صعب العبور که در
پاکستان وجود دارد واکسیناسیون در آن نقاط انجام نمی
شود که این عامل سبب شده تا مهاجرانی که وارد کشور می
شوند موارد مثبت بیماری را با خود وارد کنند.
وی گفت :در این زمینه نگرانی در خصوص کودکان زیر ۲

سال که به هر دلیلی واکسن دریافت نکرده اند  ،وجود دارد.
وی ادامه داد :با ابتالی یک کودک با توجه به اینکه قابلیت
انتقال دارد می تواند به سطح سایر خانواده ها و جامعه
نیز انتقال یابد.
محمدی در ادامه اظهار داشت :طبق برنامه ریزی از گذشته
تاکنون موسسه رازی برای هر چهار سال واکسن ذخیره کرده
است و اکنون نیز یک و نیم میلیون دز واکسن سه گانه
دارای مجوز در سردخانه های ما است که آماده ترخیص و
نگرانی از واکسن وجود ندارد.
وی ادامه داد :با این وجود نگرانی ما عدم واکسیناسیون
و عدم نظارت والدین بر نوزادانی است که واکسن دریافت
نکرده اند.
رئیس بخش تولید واکسن های ویروس مصرف پزشکی
موسسه رازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :اینکه
اگر نوزادی واکسن را دریافت و یا بیماری را پیش از این
گرفته باشد از نظر علمی این امکان که دوباره مبتال به این
بیماری شود وجود ندارد مگر اینکه در سیستم ایمنی فرد
اختالل مادرزادی وجود داشته باشد.
محمدی با بیان اینکه تمام افراد زیر  ۵۵سال کشور واکسن
را دریافت کرده اند تاکید کرد :افراد بالغی که واکسن را
دریافت نکرده اند شانس اینکه به این بیماری مبتال شوند
به طور قطع باید با یک پزشک متخصص عفونی مراجعه
و سطح آنتی بادی ها آنها اندازه گیری و بر این اساس
سیاست برای ایمنی سازی آنها لحاظ می شود.
وی در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس گفت :در صورتی
که فرزندان در کارت واکسیناسیون ثبت  ۲دز واکسن را
داشته باشند نگرانی در خصوص ابتال به سرخک را نداشته
باشند.
گفتنی است ،موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
مستقر در حصارک کرج از سال  ۱۳۰۳فعالیت خود را در
زمینه ساخت انواع واکسن در کشور آغاز کرده و این موسسه
تامین کننده بخش قابل توجهی از واکسن های انسانی و
دامی کشور است.

انتظامی

چهارباغ البرز؛
در
ِ

سارقان حرفهای  ۴۳فقره سرقت به دام افتادند

فرمانده انتظامی چهار باغستان البرز از دستگیری  ۲سارق
حرفه ای که اقدام به  ۴۳فقره سرقت در سطح باغات و اماکن
خصوصی روستاهای این شهرستان کرده بودند خبر داد.
سرهنگ کامران چراغی روز گذشته گفت :در پی اطالع از
این سرقت ها که تعدادی از آن ها در روستای عرب آباد
خسروی چهارباغ رخ داده بود ،پس از یک سری تحقیقات

میدانی توسط ماموران انتظامی ،محل اختفای این
متهمان شناسایی و نسبت به دستگیری آنان اقدام شد.
وی افزود :این سارقان در ابتدا منکر انجام هرگونه سرقت
شدند ،اما با ارایه و مشاهده مستندات غیر قابل انکار
به ناچار لب به اعتراف گشوده و به این سرقت ها اقرار
کردند.
فرمانده انتظامی چهارباغ اظهار داشت :این  ۲سارق برای
اینکه شناسایی نشوند ،فقط در باغات و اماکنی دست به
سرقت می زدند که فاقد دوربین مدار بسته بود.
سرهنگ چراغی افزود :درپی دستگیری این سارقان ،کار
شناسایی همه مال باختگان توسط کارآگاهان انجام پذیرفت
و آنان همراه با پرونده این سرقت ها ،به مقر پلیس آگاهی
چهارباغ منتقل شدند.

پنجسینماگررسیدگیکنندهبهماجرایسوءرفتارهایجنسیانتخابشدند
هانیه توسلی ،ترانه علیدوستی ،سمیه میرشمسی ،غزاله معتمد و مارال جیرانی پنج زن سینماگری هستند که
تشکیل یک کمیته مستقل جهت بررسی سوء رفتارهای جنسی را پیگیری میکنند .تعداد  ۵۱۶نفر از زنان دست
اندر کار سینما و تئاتر امضاکننده ،در بازه زمانی دو روز در یک انتخابات مجازی شرکت کردند که در نهایت  ۵نفر
یاد شده حائز اکثریت آرا شدند.

فرهنگی

روزنامه
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گردشگری

خبر

نرخ تور جام جهانی قطر هنوز مشخص نیست؛

طی احکامی جداگانه؛

اهدای یارانۀ سفر به قطر برای هوادران تیم میل!
تازه روز گذشته با دو شرکت هواپیمایی صحبت کردیم
که درخواست کتبی کنند ،برنامهریزی و تعیین نرخ
کنند ،از طرفی قیمت هتل هم باید تعیین بشود .همه
آن هایی که قیمت اعالم می کنند در حال رصد بازار
هستند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی یادآور شد:
یک زمانی هم در اوج شیوع کرونا در بازار تورهای واکسن
را تبلیغ می کردند ما صراحتا اعالم کردیم «هیچ دفتر
خدماتی تور واکسن ندارد» ،آن ها هم خواستند بازار را

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات
مسافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت :نرخ تور جام
جهانی قطر هنوز مشخص نشده و همه نرخهای اعالمی
گمانهزنیهای تبلیغی است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،حرمتاهلل رفیعی روز گذشته
در نشست خبری که در محل این برگزار شد ،درباره
برنامهریزی و هماهنگی برای خدمات به گردشگران ایرانی
برای سفر به قطر در زمان برگزاری بازی های جام جهانی
اظهار داشت :برای جام جهانی قطر هیچ نرخگذاری انجام
نشده است ،هنوز قیمت بلیت هواپیما و هزینه هتل
مشخص نشده ،بلیت مسابقات هم به هیچکسی داده
نشده ،همه گمانه زنی ها تبلیغی است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات
مسافرت هوایی و جهانگردی ایران خطاب به مردم گفت:
عالقهمندان به سفر به قطر در زمان جام جهانی می توانند
از دفاتر معتبر رسمی که اعتماد دارند و در طول سال با
آ ن ها کار میکنند ،فقط بخواهند که اگر تور جام جهانی
قرار است داشته باشند از هم اکنون اسامی آن ها را فقط
در فهرست قرار دهند نه اینکه توری را خریداری کنند زیرا
تا نرخ گذاری رسمی مشخص نشود خریدی و فروشی
وجود ندارد.

رصد و از بازار زیادهخواهی کنند ،یک آژانس غیرواقعی که
داخل ایران هم نبود این تبلیغ را انجام داده بود.

قیمتهایصدمیلیونیتورهایجامجهانیگمانهزنی است
رفیعی درباره قیمتگذاریهایی که از هم اکنون درباره
تورهای جام جهانی اعالم میشود ،گفت :قیمتهای
 ۱۵۰تا  ۱۶۰میلیون تومانی تور جام جهانی قطر حقیقت
ندارد ،همه گمانهزنی است ،هنوز هیچکس قیمت
بلیت مسابقه و قیمت بلیت هواپیما را نمی داند ،ما

دولت به هوادار واقعی تیم ملی یارانه سفر بدهد
رفیعی بیان کرد :دولت باید نه فقط تماشاچی ،بلکه حامیان
و هواداران واقعی تیم ملی فوتبال را شناسایی کند و با
دادن یارانه سفر ،آ ن ها را به عنوان یار دوازدهم به قطر
بفرستد ،نباید از این سرمایه عظیم حامیان -که در این دوره
هم بسیار به آن نیاز داریم  -چند برابر بلیت بازی و هتل

پول بگیرد ،کسی که بلیت هواپیما و مسابقه و هتل را
چندین برابر تهیه کند انگیزه برای دفاع از تیم ملی ندارد.
دولت باید برای یار دوازدهم تیم ملی برنامهریزی کند حتی
یارانه مجانی بدهد و حقوق واقعی آن ها را در یک تور
واقعی ارزان تامین کند نه اینکه هر واحدی بدون برنامه
و ناهماهنگ به دنبال کار خود باشد .دولت باید برای این
دوره جام جهانی که با آمریکا و انگلیس هم گروه هستیم
و گروه خاص سیاسی شده برنامه ریزی حمایتی انجام
دهد تا یک پشتوانه ملی محکم در قطر برای تیم ملی
ایجاد شود.
رفیعی گفت :ایران در این دوره باید از مرحله اول به دوره
بعد راه پیدا کند ،این اتفاق خواهد افتاد به شرط آنکه دولت
تمام قد و کامل حمایت کند ،در وهله اول که یارانه به
حامی واقعی بدهد ،اگر نمیتواند دست کم تالش کند
بلیتها با قیمت واقعی به دست حامیان واقعی برسد.
رفیعی بیان کرد :همکاران من از انجمن چند روز پیش
به قطر رفت ه و مذاکرات با همتایان خود را آغاز کردهاند ،با
چند شرکت هواپیمایی وارد مذاکره شدند تا قیمت مناسب
مشخص کنند .باید یک کارگروه فراگیر از همه فعاالن
تشکیل شود و سود متعارف مشخص کنند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خاطرنشان
کرد :ظرفیت هتلهای قطر هم انحصارا به فدراسیون
قطر واگذار شده و از فدراسیون آن کشور به فدراسیون
کشورها سهمیه داده میشود ،فدراسیون فوتبال ما باید
به سرعت وارد شود و سهمیه را بگیرد ،تا جایی که اطالع
دارم بلیت هتل ،بلیت مسابقه در اختیار فدراسیون قرار
دادند ،اما قطعا بازار آزاد و در فضای عمومی هم خرید
و فروش میشود.

هشت عضو شورای راهبردی اکران
فیلم منصوب شدند
بنا به احکام صادره از سوی «محمد خزاعی» رئیس سازمان
سینمایی ،مدیرعامل خانه سینما ،رئیس اتحادیه تهیه کنندگان
سینمای ایران ،رئیس کانون پخش کنندگان سینمای ایران،
رئیس انجمن سینماداران ،رئیس کانون کارگردانان ،مدیرعامل
موسسه سینما شهر و معاون نظارت و ارزشیابی و مدیرکل نظارت
بر نمایش به عنوان اعضای شورای راهبردی اکران فیلم منصوب
شدند.
بر پایه این خبر ،متن حکم اعضای شورای راهبردی اکران فیلم
به این شرح است»:نظر به ضرورت بررسی سیاست های کالن
اکران فیلم در سینمای ایران با تحوالت جدی حوزه پخش و
نمایش و ضرورت تدوین راهکارهای مناسب برای دوران پساکرونا
بدینوسیله به عنوان عضو شورای راهبردی اکران فیلم منصوب
میشوید.
وظایف این شورا عبارتند از:بررسی و ایجاد راهکارهای موثر در
تامین نیازهای نمایش ،پیشنهاد شیوه های حمایتی اکران فیلم
های سینمایی ،برنامه ریزی اکران فیلم های تولید شده دوران
کرونا ،تدوین و اصالح آیین نامه شورای صنفی نمایش ،تقویت
و توسعه بازار داخلی سینمای ایران ،صیانت از حقوق مخاطبان
سینمای ایران ،توجه به اولویت های فرضی کشور در برنامه ریزی
و تدوین آئین نامه اکران.
امیدوارم با همفکری و تعامل صنوف سینمایی و مدیران سازمان
و با استفاده از نظرات کارشناسان این حوزه زمینه تحول در برنامه
ها و سیاست های اکران و نمایش فیلم در سینمای ایران را شاهد
باشیم .شایسته می دانم از تالش ها و زحمات اعضای محترم
شورای صنفی نمایش در سال های گذشته بویژه مدیریت و کمک
های این عزیزان در دوران سخت کرونا قدردانی می نمایم».

سینما

انتصاب

فیلمکوتاه

منتقد ایرانی عضو مرکزمطالعات
پیشرفتهبرلینشد

«مجیداسماعیلی»،مدیرعامل
موزۀ سینما شد

«آپارات» به سه جشنواره
جهانی دیگر راه یافت

حامد سلیما نزاده پژوهشگر ،منتقد سینما و مدرس دانشگاه ،با دعوت رسمی مرکز
مطالعات پیشرفته برلین در زمینه هنر و علم  ،BASبا عنوان دانشمند ایرانی ،به
عضویت این نهاد علمی و بینالمللی درآمد.
مرکز مطالعات پیشرفته برلین در زمینه هنر و علم ( ،)BASبه عنوان سازمانی در
دانشگاه هنر برلین ( )UDKو زیرمجموعه وزارت آموزش و پژوهش جمهوری فدرال
آلمان با هدف همافزایی پایدار ،بین شیوههای هنری و آکادمیک در امر پژوهش
در سال  ۲۰۱۴میالدی تأسیس شد .این مرکز علمی ،با توجه به تبادل و همکاری در
سطح ملی و بینالمللی با تمرکز بر حمایت از شبکههای بینارشتهای در حوزه علوم
نوین و هنر ،یکی از شناختهشدهترین مراکز آکادمیک و پژوهشی آلمان محسوب
میشود .حامد سلیما نزاده پیش از این ،داور فیپرشی  FIPRESCIفدراسیون
بینالمللی منتقدان فیلم در بخش دو هفته کارگردانان و هفته منتقدین هفتاد و
چهارمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کن  Cannesدر کشور فرانسه ،داور فیپرشی
هفتاد و دومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم برلین  Berlinaleدر کشور آلمان و نیز
داور فیپرشی چهل و چهارمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم گوتنبرگ  Göteborgدر
کشور سوئد بود و در کارنامه هنری او داوری بیش از بیست جشنواره بینالمللی و
تألیفات متعدد در زمینه سینما ،فلسفه و تئاتر به چشم میخورد.

طی حکمی از سوی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،رئیس سازمان سینمایی
و رئیس هیات امنا موزه سینما ،مجید اسماعیلی به سمت مدیرعامل موزه سینما
منصوب شد.
در متن حکم محمد خزاعی به مجید اسماعیلی مدیرعامل جدید موزه سینما
آمده است :نظر به تعهد ،سوابق مدیریتی و علمی و شناخت و اشراف نظری و
عملی در حوزه سینما ،جنابعالی را به سمت مدیر عامل موزه سینما منصوب
مینمایم .امید است با بهره گیری از همه ظرفیتها و میراث گرانقدر سینمای
ایران و اتخاذ تدابیر موثر زمینه تحوالت استعالیی در این مرکز فرهنگی و
اجتماعی را فراهم آورید.
هفده سال سابقه تدریس در دانشگاهها ،مدیریت طرح و برنامه بنیاد روایت،
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهید آوینی ،مدیرعامل موسسه اعتباری دانشگاه امام
صادق(ع) ،مدیرعامل شرکت آوین رسانه فیلم ،مدیر مجتمع فرهنگی آسمان ،عضو
شورای طرح و برنامه انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس ،عضو شورای اندیشه
ورز تدوین سند سینمای انقالب اسالمی ،عضو شورای اندیشه ورز بررسی اقدامات
عملی بیانیه گام دوم در حوزه سینما ،و  ...از جمله فعالیتهای او در عرصه دانشگاه
و مدیریتهای فرهنگی و سینمایی است.
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فیلم کوتاه «آپارات» به نویسندگی و کارگردانی حسن نجم آبادی در ادامه حضورهای
بینالمللی خود به بخش مسابقه جشنوارههای آرژانتین ،انگلیس و هند راه یافت.
هشتمین جشنواره سانتا کروس  ۱۵تا  ۱۷آپریل برابر با  ۲۶تا  ۲۸فروردین در شهر
ریوگالگوس مرکز استان سانتا کروس آرژانتین برگزار می شود.
دومین جشنواره  LJMU MAتوسط دانشجویان دانشگاه جان مورز لیورپول و با کمک
کارکنان  LJMUاز تاریخ  ۱تا  ۸آپریل برابر با  ۱۲تا  ۱۹فروردین در دانشگاه جان مورز در
شهر لیورپول انگلیس برگزار می شود .همچنین سومین جشنواره  Aravaliدر تاریخ ۱۶
و  ۱۷آپریل برابر با  ۲۷و  ۲۸فروردین در شهر دهلی نو هند برگزار می شود .سایر عوامل
فیلم کوتاه آپارات عبارتند از مدیر فیلمبرداری :عرفان احتشامی ،صدابردار :مرتضی
عظیمی ،تدوین و صداگذاری :پیمان شاه محمدی ،اصالح رنگ و نور :فربد جاللی،
دستیار کارگردان :وحید سواری زاده ،برنامه ریز :امین سواری زاده ،منشی صحنه :آریانا
جوکار ،فیلمبردار :محسن سلطانی ،مدیرتولید :علی نجم آبادی ،مجری طرح :کمپانی
مستقل مورچه ،ستیاران فیلمبردار :ترانه حامدی ،علی رضایی و عارف قلی زاده ،مدیر
تدارکات :حجت نجم آبادی ،طراح پوستر :پارسا ماندگاریان ،مترجم :حسن شرف
الدین ،پشتیبانی فنی :پارس لنز و سینمامکس ،عکاس :محدثه محمدی ،مشاور
رسانهای :آزاده فضلی ،تهیه کننده :حسن نجم آبادی هستند.
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حمایت سرمربی پورتو از روزه داری طارمی
سرخیو کونسیسائو در نشست خبری خود در خصوص روزه گرفتن طارمی و دیگر مسلمان پورتو صحبت و از
روزه داری آنها حمایت کرد و گفت :من خودم یک کاتولیک هستم و روزه میگیرم .دیروز  20کیلومتر را ناشتا و
بدون اینکه غذایی بخورم ،دویدم .درست است .ارزشهایی وجود دارد که انسان را رشد میدهد .موقعیتهایی
که فراتر از کمبود لحظهای غذا است .این لحظات ما را در بازی قویتر میکند.

گزارش

ورزشی

دیدگاه

طنازی با چاشنی کمک ایران به قطر؛

روزهای ناامیدکننده «قایدی» در امارات؛

«شام جیب ما را نزن!»

باشوی استقالل این روزها
کجاست؟

امیر کریمی
نویسنده و کارشناس فوتبال

آخرین تصویر از مهدی قایدی و خوشحالی بعد از گلش و
قلبی که رو به سکوهای ورزشگاه نشان میداد را به یاد دارید؟
باشوی کوچک این روزها کجاست؟ مهاجم  ۲۳سال و جوان
بوشهری را آخرین بار کی نظاره کردهاید؟ قایدی تابستان امسال
با هزار امید و آرزو استقالل را به مقصد لیگ امارات ترک کرد
و از آن زمان ،نتوانسته عملکرد با ثبات و درخشانی از خود در
این تیم به جای بگذارد .به جز تک جرقههایی که در برخی از
دیدارها به نمایش درآمده ،او رفته رفته تبدیل به یک نیمکت
نشین شده و تیم ملی را هم در سال منتهی به جام جهانی
از دست داده است!
نیمکت نشینی برای مهدی قایدی در لیگ امارات ،اتفاق
خوشایندی نیست .شاید بتوان نیمکت نشینی در لیگهای
درجه یک و حتی دو اروپا را به نشانه باز شدن دریچه امیدی
در آینده به فال نیک گرفت اما تبدیل شدن یک ستاره نوظهور
در فوتبال ایران که استعداد و پتانسیل بسیار باالیی را از خود
نشان داده به یک بازیکن معمولی و نیمکت نشینی در امارات،
نشانهمثبتینیست.
این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوسته که مهدی تا قبل از این
انتقال پر سر و صدا به لیگ امارات ،نفر اول استقالل بود و بار
گلزنی این تیم را به دوش میکشید .شرایط به نحوی بود که
در نبود قایدی ،استقالل هم دچار مشکل میشد و آبی ها به
شدت به این ستاره ریزنقش وابسته بودند تا اینکه مهدی برای
برداشتن گام بزرگتر ،به جای انتقال به فوتبال اروپا  -با وجود
دستمزد کمتر  -امارات را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب
کرد که تا این لحظه نشان داده مهدی در این مسابقات توفیقی
نخواهد داشت.
از اولین روزهای انتقال قایدی به امارات ،او به طور مرتب
تصاویری از خودش در حین تفریح و حضور در کنار برج خلیفه
دبی منتشر کرده و بیش از اینکه در زمین چمن بدرخشد ،بیشتر
در کنار این برج معروف دیده شده و از این طریق مخاطبان خود
را در جریان آخرین وضعیت خودش قرار داده است.
مهاجم جوان ایرانی با این عملکرد ،تیم ملی را هم از دست
داده است .تا پیش از این فشارهای زیادی روی دراگان
اسکوچیچ وجود داشت که باید بیش از پیش به بازیکن سابق
استقالل میدان دهد تا او با تکنیک فردی باالی خود ،تیم ملی
را در موقعیت هجومی بهتری قرار دهد اما باشو با وضعیت
خود ،جواب بدی به حمایان خود داده و اسکوچیچ هم با این
شرایط ،تصمیم به میدان دادن به ستاره دیگری گرفته است.
قایدی از االن تا جام جهانی  ۷ماه فرصت دارد تا جایگاهی
را در فهرست  ۲۳نفره تیم ملی ایران برای دیده شدن در قطر
به دست آورد .البته این تازه قدم اول است و اگر می خواهد
در این بازیها به میدان برود ،باید فراتر از آنچه تاکنون در
امارات بوده ،ظاهر شود .در شرایطی که دست اسکوچیچ برای
دعوت از بازیکنان به تیم ملی به علت وجود تعداد بسیار زیادی
فوتبالیست لژیونر و آماده بسته است ،قایدی باید تالش دو
چندانی را انجام دهد و هر طور شده خودش را از مهلکهای که
در این تیم اسیر آن شده ،رها کند.

مدتهاست به انحاء مختلف ،سیاسیون ورزشینما در حال
متمول جام جهانی -قطر-
میزبان
ُدرافشانیاند که ایران به
ِ
ِ
در برگزاری هرچه بهترِ اینرویدا ِد بینالمللی کمک کند.
عجیبتر اینکه ،اینصحبتها بعد از فجایای ورزشگاه
مشهد حاال رنگوبوی جدیتری هم در بین بعضی
بزرگوارن مذکور گرفته و بیاناتِشان بیش از قبل در
از
ِ
رسانههای مختلف به چشمِ گوش میخورد .اما اینکه ما
بخواهیم به کشوری که فیفا برای برگزاری مسابقات در
آن حتی زمان برگزاری مسابقاتِ جام جهانی را از تابستان
تغییر داده ،کمک کنیم ،میتواند کمی منزجر کننده و
شاید هم حرصدرآور باشد ،آنهم بنا به دالیلی متعدد.
البته اینکه از چه بُعدی ایناساتید ایران را با اینحجم
از کاستی در مقوله زیرساختی ،الیق و شایسته کمک به
قطر آنهم در جهتِ هرچه بهتر برگزار کردن جام جهانی
بیان
میدانند هم ،جای پرسش دارد؟ راستی! اص ًال پیش از ِ
تمرین
چنی ن سخنانی ،آیا فکر کردهاید که از لحاظِ زمین
ِ
مرغوب ،استادیومِ استاندارد ،شهرهای قابلپذیرش میهمان
آنهم در بجبوحه برگزاری و شرایطِ خاص آن ،خطوط
هواپیمایی معتبر ،تامین امنیت هواداران تیم ها ،مباحثِ
مهم توریستی و یا ...در کدامیک از اینمعیارها میتوانیم
رسان قطر در برگزاری یکی از بزرگترین رویدادهای
یاری ِ
ورزشی جهان باشیم؟

هم که بماند ،حال فرض کنید تیمهایی در خود قطر در
کمپهایی چون اسپایر اردو بزنند ،بعد چند تیم را هم
ِ
معروف ما به قطریها ،به ایران
در راستای همان کمکِ
میهمانان ما را با قطریها مقایسه
واکنش
بفرستند ،بعد
ِ
ِ
کنید ،آنجاست که همهی داشتههای فوتبالمان را حس
خواهیم کرد.

فوتبال اروپا

 PSGبه سیمآخر زد؛ بزرگترین پاداش تاریخ برای امباپه

به رئال نرو و بمان!

قرارداد کیلیان امباپه با پاریسنژرمن در پایان فصل جاری
به اتمام میرسد و این بازیکن میتواند بهعنوان بازیکن
آزاد از این تیم جدا شود .پیش از این گفته میشد که این
ملیپوش فرانسوی تصمیم نهایی خود را برای جدایی از
این تیم و پیوستن به رئال مادرید گرفته اما به نظر میرسد
که شرایط کمی به سود پیاسجی تغییر کرده است.
در چند روز گذشته بسیاری از منابع فرانسوی و افراد نزدیک
به این بازیکن از احتمال تمدید قرارداد او با پاریسنژرمن
خبر دادند و امباپه نیز در مصاحبهای در پاسخ به این
سوال که آیا احتمال دارد فصل آینده هم در پارک دو
پرنس حضور داشته باشد؛ گفت که گزینه تمدید قرارداد با
پیاسجی کامال محتمل است.
در همین رابطه امروز بیبیسی ادعای جدیدی را مطرح
کرد مبنی بر اینکه باشگاه پاریسی به امباپه پیشنهادی
دو ساله ارائه کرده و حاضر است در صورت پذیرش
این پیشنهاد ،به وی  180میلیون یورو پاداش بدهد که

آگهی فقدان
احتراما نظر اینکه پرونده ثبتی ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰متر
مربع قطعه ۴تفکیکی به شماره پالک
فرعی  ۳۸۱از اصلی  ۳۶۲مفروز و مجزی
شده از پالک  ۳۰۵فرعی از  ۳۶۲اصلی
واقع در اراضی محمد آباد جزء حوزه ثبتی
محمدشهر که به شماره ثبت ۷۰۴۱۰صفحه
 ۱۷۳دفتر امالک  ۱۸۳به نام عباسعلی
کرجی سند مالکیت صادر گردیده ،با
جستجوهای بعمل آمده پیش نویس

مدیرنماهای
سوی
در واقع
ِ
ِ
تحلیل چنین افاضاتی آنهم از ِ
ً
موجب شهرتشان شده ،ما را یاد
عمدتا فوتبال
فعلی که
ِ
ضربالمثلی معروف میاندازد که میگوید :چراغی که به
خانه رواست ،به مسجد حرام است .همین حاال امکاناتِ
غالب تیمهای لیگبرتری ما از نظر حرفهای وضعیتی
ِ
به معنای واقعی کلمه فاجعه است ،لیگهای پایینتر

از طرفی اگر شما توان کمک به قطر در برگزاری جام جهانی
را دارید ،چرا تنها ده درصد از اینظرفیت را درون کشور
برای فوتبال مملکتِ خودمان خرج نمیکنید؟ مگر فوتبال
حق کمی در شادی و هیجان جامعه ما داشته و دارد؟
همین چند روز پیش بود در پخش بازی پرسپولیس و
هوادار چندین نوبت قطعی ماهواره مشکلساز شد یا همان
مشکالت زیرساختی همیشگی استادیومها در قطعی برق
و کیفیتِ نازل زمین که هر هفته به چشم میآید ،آیا اینها
قابل حل نیست؟ اگر نیست ،پس با چه شرایطی به دنبال
ِ
کمک به قطر هستید؟
گرچه اینکه ما تنها در لفاظی تعارف میکنیم یا ً
واقعا
ظرفیت کمک کردن را در خود میبینیم هم به نوبه خود
پرسشبرانگیز است .همینکه ما بتوانیم کنار گوش
خودمان حس برگزاری بزرگترین رویداد ورزشی را داشته
باشیم خود برای ما غنیمت است ،شاید سر و صدایی که
در همسایگی ما بوجود میآید ،تلنگری برای ما و مسئولین
ورزش کشور شود .اما ایکاش مدیران حال حاضر کشور در
بعد ورزش کمی با درایتتر بحث خصوصیسازی واقعی
فوتبال را پی میگرفتند ،یا مباحثِ حذف مفتضحانه
معضل
نمایندگان فوتبال در ایاف سی و هزار مشکل و
ِ
دیگر که اینروزها فوتبال ما درگیر خود کرده! در پایان
آقایان مسئول که با این حجم از
در مورد بعضی از این ِ
مصائب داخلی ورزش ،سودای کمک به قطر را دارند هم
باید گفت :شما جیب ما را نزن ،خیر رساندن پیشکش...

پرونده ثبتی تاکنون به دست نیامده است
و طبق بررسی های بعمل آمده متخلف یا
کسی که موثر در فقدان پرونده ثبتی باشد
مشخص نمی باشد و چنانچه شخص یا
اشخاص مدعی وجود اوراق پرونده نزد خود
می باشد می تواند ظرف مدت ده روز به
اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج
مراجعه نماید976 .ف
محمد ابراهيم بحیرایی
کفیل اداره ثبت اسناد امالک ناحیه دو کرج

بزرگترین پاداش تاریخ فوتبال به یک بازیکن جهت تمدید
قرارداد است .دستمزد  50میلیون یورو خالص در سال نیز
برای امباپه در نظر گرفته شده با این حال بیبیسی گزارش
داده که برای امباپه همچنان پیوستن به رئال در اولویت
قرار دارد .در مصاحبه اخیر ،امباپه صحبت از
مطرح شدن پارامترهایی جدید کرد که
تصمیم گیری را برای او دشوار کرده
که گویا منظور همین پاداش نجومی
پیاسجی بوده است.
گییم باالگه ،خبرنگار سرشناس
اسپانیایی بیبیسی هم معتقد است
که امباپه همچنان عالقه بسیاری به
پیوستن به رئال مادرید دارد اما
دوست دارد این باشگاه
مبلغیبیشترازآنچه
پیاسجی به او

پیشنهاد کرده پرداخت کند .او در اینباره گفت« :شاید شنیده
باشید که امباپه در حال بررسی شرایط جدیدی است .بعضی
مدعی شدهاند که او تصمیم دارد در پیاسجی بماند .این
شرایط جدید؟ این یعنی  150میلیون یورویی که پیاسجی
میخواهد به او بپردازد .او میخواهد که رئال مبلغ بیشتری را
پرداخت کند و این باشگاه هنوز هم مقصد مورد عالقه او
است .پای هیچ باشگاه دیگری در میان نیست».
گرچه رسانه مارکا در خبری اختصاصی گزارش
داد که کیلیان امباپه و رئال مادرید به توافق
رسیدند تا این بازیکن از فصل آینده در ترکیب
کهکشانیها بازی کند .رئال مادرید تابستان برای
خرید امباپه تمام تالش خود را به کار گرفت
و حتی در روز پایانی نقل و انتقاالت
پیشنهاد  ۱۸۰میلیون یورو نیز
ارائه کرد ولی پاریس با این
پیشنهاد مخالفت کرد.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای بیوک رضوی قرانقیه ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق
شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه
آپارتمان به مساحت  125/62متر مربع قطعه  ۲تفکیکی به شماره
 ۷۷۷۰فرعی از  ۱۷۱اصلی مفروز از پالک  ۷۹۲فرعی از اصلی مذکور
واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج به شماره چایی 011683
مورد ثبت الکترونیک  ۱۳۹۶۲۰۳۳۱۰۱۱۰۰۲۵۷۰بنام مشار اليه صادر
شده سپس برابر سند  ۱۱۴۳۷۱مورخ  96/8/2دفترخانه  ۲۸۳تهران
در رهن شرکت ملی نفت ایران صندوق های بازنشستگی پس اندار
و رفاه کارکنان قرار گرفته مفقود گردیده و تقاضای صدور سند
مالكيت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک

اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می
شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالكيت نزد خود و یا انجام
معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این اگهی به
مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این
اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند
ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم
خواهد شد975 .ف
فریدون شیاسی دهسوری  -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک
ناحیه سه کرج  -از طرف الهه عزیزی

ورزشی

فوتبال ایران در رده سوم برترینهای لیگ قهرمانان آسیا
هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2022انجام شد ،مسابقات در منطقه غرب به میزبانی عربستان به صورت متمرکز
در حال برگزاری است .نمایندگان عربستان با کسب  10امتیاز از مجموع  12امتیاز صدرنشین غرب آسیا شدند ،نمایندگان
قطر با کسب  5امتیاز از مجموع  12امتیاز در رده دوم ایستاند .نمایندگان کشورمان با کسب  4امتیاز از مجموع  6امتیاز در
جایگاه سوم بهترین کشورهای غرب آسیا در لیگ قهرمانان قرار گرفتند.

روزنامه
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حرف آخر

سوژه

تأملی پیرامون وضعیت رقابتهای حذفی و لیگ برتر فوتبال ایران؛

با برنامهریزی مدون؛

سعادت و حرست
محمدرضا ولی زاده
دبیر تحریریه

بدلیل حضور دو
در شرایطِ تعطیلی مسابقاتِ لی 
گ برترِ ،
فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی -سپاهان و
نماینده
ِ
فوالد -مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی کشور در یکیدو
رو ِز آینده برگزار خواهد شد ،در حالی که سازمان لیگ
تصمیم گرفته در اینبازه زمانی مسابقات جام حذفی را پی
بگیرد و به پایان برساند ،بدینترتیب اینرقابتها ،بصورتِ
پایان ماه
احل نیمهنهایی و فینال تا ِ
فشرده و با برگزاری مر ِ
مبارک رمضان به خط پایان خواهد رسید.
اما بیتردید چهرههای ویژه جام شگفتیها در ایندوره،
«یحیی گلمحمدی» و «فرهاد مجیدی» هستند که امی ِد
کسب موفقیت در جام حذفی خواهند داشت،
بسیاری به ِ
مقابل شاگردان ساکت الهامی
استقالل در مرحله یکچهارم ِ
در نساجی مازندران قرار خواهد گرفت و در صورتِ پیروزی
در نیمهنهایی به ِ
مصاف مس کرمان خواهد رفت ،از طرفی
میزبان آلومینیوم اراکِ مهدی
مرحله
پرسپولیسیها در این
ِ
رحمتی خواهند بود و در صورتِ کسب برد ،در نیمهنهایی با
خلیج فارس ماهشهر دیدار خواهند کرد.
باری؛ اهمیتِ
تصاحب اینجام برای سرخابیهای تهران
ِ
پرسپولیس یحیی
در ابعا ِد متعددی قابل بررسی است ،اما
ِ

در ابتدای فصل از لیگ قهرمانان آسیا کنار رفت ،سپس
سوپرجام را تقدیمِ فوالد کرد و حاال با  ۶امتیاز کمتر نسبت
رقیب سنتی خود در رده دوم جدول ردهبندی لیگ
به ِ
لغزش رقیب برای دبلهتتریک
ایستاده و نیمنگاهی به ِ
دارد ،در ِ
شاگردان فرهاد در ابتدای فصل ،همانن ِد
طرف مقابل
ِ
سرخهای پایتخت با شکست مقابل الهالل عربستان از
جدول لیگ
رقابتهای آسیایی کنار رفتند و حاال در صدر ِ
شکستن طلسم چندینساله خود در کسب
دنبال
برتر ،به ِ
ِ

قهرمانی لیگ هستند ،گرچه همانند پرسپولیس ،برای
رسیدن به اینمهم کا ِر دشواری خواهند داشت.
بدونشک« ،سعادت» و «حسرت» برای استقالل و
پرسپولیس در رقابتهای جام حذفی ،میتواند تاثیرِ
مستقیمی بر شرایطِ ایندو تیم در ادامهی رقابتهای
کورس قهرمانی داشته باشد ،برای پرسپولیس،
لیگ برتر و ِ
تصاحب جام و موفقیت در مسابقات حذفی ،از یکسو
ایش روحیه،
فشارهای موجود را کاهش خواهد داد و با افز ِ
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«مهدوی کیا» به دنبال

طلسم شکنی با تیم امید

امیدهای بازگشت به صدر جدول و کسب قهرمانی ششم
با چاشنی دوگانه داخلی را دوچندان خواهد کرد ،در ِ
طرف
دیگر هم ناکامی شاگردان گلمحمدی میتواند به منزله
پایان تلخ برای قهرمان پنجدوره اخیر فوتبال باشد،
یک ِ
چرا که پس از ،از دست دادن آسیا و سوپر جام ،حذف
ِ
اختالف شش
گرفتن
از رقابتهای جام حذفی ،با در نظر
ِ
احتمال عدم قهرمانی در لیگ ،میتواند
امتیازی در لیگ و
ِ
پایان فصل ،بدونجام باشد و حتی آینده یحیی
به معنای ِ
گلمحمدی روی نیمکتِ پرسپولیس را هم تحتِ تاثیر قرار
دهد ،گرچه باید این شرایط را هم در نظر گرفت که حتی با
رفتن جام حذفی ،قهرمانی در لیگ هم می تواند
از دست ِ
محتملباشد.
از طرفی شرایط برای استقالل و مجیدی متفاوت
از رقیب سنتی است ،موفقیت آبیها در جام حذفی
پایان باشکوه بیشتر
میتواند امی ِد استقالل را برای یک ِ
کند ،چرا که در شرایطِ
تصاحب جام حذفی و شرایط
ِ
فعلی صدرنشینی و فاصله  ۶امتیازی در لیگ با
کسب دوگانه داخلی
پرسپولیس ،استقاللیها در آستانه ِ
قرار خواهند گرفت که میتوانند با رسیدن به اینمهم،
فصول اخیر خود را به دستِ فراموشی
تمامِ ناکامیهای
ِ
بسپارند ،در ِ
طرف مقابل عدم موفقیت در رقابتهای جام
حذفی برای استقالل شرایطِ لیگ را برای آنها حساستر
میکند ،در اینوضعیت هم اهمیتِ کسب قهرمانی
لیگ چند برابر خواهد شد و هم میتواند پایانی متفاوت
کسب یک جام
برای آبیها رقم بزند ،سرنوشتی که یا به ِ
(لیگ) ختم میشود و یا کابوسوار (بدون جام) به پایان
خواهد رسید.

بدونشک« ،سعادت» و «حسرت» برای استقالل و پرسپولیس در رقابتهای جام
حذفی ،میتواند تاثی ِر مستقیمی بر شر ِ
ِ
کورس
ایط ایندو تیم در ادامهی رقابتهای لیگ برتر و
قهرمانی داشته باشد.

سرمربی تیم ملی فوتبال امید کشورمان قبل از شروع تمرین
روز گذشته دقایقی با شاگردانش صحبت کرد .مهدی مهدوی
کیا قبل از تمرین روز شنبه تیم ملی فوتبال امید در جمع
شاگردانش اظهار داشت :امیدوارم سالم و سالمت باشید.
متاسفانه به دلیل آلودگی هوا به سالن آمدیم .باید تا صبر
کنیم و ببینیم تا بعد از ظهر چه اتفاقی میافتد .امیدوارم
بارندگی شود تا فردا به داخل زمین برویم .نکته خیلی مهم
این است که قبل از هر تمرین در مورد سالمتی شما سوال
میکنم .نباید بازیکن با مصدومیت تمرین کرده و اردو را
ترک کند اما مسئله خیلی مهم این است وقتی به باشگاه
های خود میروید اگر کوچکترین مشکلی برای شما ایجاد
میشود باید سریع اطالع بدهید زیرا وقتی لیست اسامی را
اعالم میکنیم دوست داریم بازیکنان صحیح و سالمت به
اردو بیایند.
وی افزود :در  ۲اردوی گذشته بازیکنی آمده و بدون اینکه با
ما تمرین کند رفته است .اینگونه نباشد که حتما هر جوری
در اردو باشید .اگر بخواهید در اردو باشید باید سالم و سالمت
باشید .اگر کوچکترین مشکلی از لحاظ مصدومیت برای شما
به وجود میآید اطالع بدهید زیرا ما برنامه ریزی میکنیم .اگر
اطالع ندهید هم خودتان از شرایط اردو دور میشوید و هم
برنامه تمرینی را به هم میریزید .وقتی تعداد نفرات محدودی
را دعوت میکنیم دوست داریم کار به نحو احسن جلو برود.
از این به بعد هر کس کوچکترین مصدومیتی داشته باشد
بالفاصله به کادر پزشکی تیم انتقال میدهد تا برنامه تمرینی
ما به هم نریزد.
سرمربی تیم ملی فوتبال امید ضمن تشریح برنامه شاگردانش
در این اردو خاطرنشان کرد :باور داشته باشید آنچه از شما
میخواهیم در زمین اتفاق میافتد .هدف بزرگ و برنامه ما
مشخص است و هر زمان به اردو میآیید به آن هدف فکر
کنید .قرار است طلسم نرفتن به المپیک را با همت شما
بشکنیم .با برنامه کار را جلو میبریم و به کارهایی که در
تمرین میکنیم اعتقاد داریم .این کارها صد در صد درون
زمین هم اتفاق میافتد و امیدوارم هفته خیلی خوبی داشته
باشید و با سالمت کامل به باشگاه های خود بازگردید .از اوایل
خرداد هم اردوی آخر قبل از مسابقات مان را شروع میکنیم.

توپ و تور
«ایران» در سید دوم؛

پس از درخشش برابر پاختاکور؛

سیدبندیهندبالقهرمانیجهان
دختران جوان

«شهریارمغانلو» درتیم
هفته اول ACL

کنفدراسیون هندبال آسیا سیدبندی
کشورهای حاضر در رقابتهای قهرمانی
جهاندخترانجوانرااعالمکرد.کنفدراسیون
هندبال آسیا سیدبندی کشورهای حاضر در
رقابتهای قهرمانی جهان دختران جوان را
اعالم کرد که بر اساس آن تیم ملی ایران
در سید دوم و در کنار کشورهای نروژ ،چک،
آرژانتین ،سوییس ،اسلواکی ،اسلوونی و
لهستان قرار گرفت.
تیم ملی هندبال دختران جوان در رقابتهای
قهرمانیآسیاقزاقستانبهمقامنایبقهرمانی
دست یافت و جواز حضور در مسابقات
قهرمانی جهان  ۲۰۲۲اسلوونی را کسب کرد.
بیست و سومین دوره مسابقات دختران
جوان از یکم تا  ۱۲تیر به میزبانی اسلوونی
برگزار میشود .قرعهکشی این مسابقات ۲۴
فروردین انجام میشود .در این رویداد برای
اولین بار  ۳۲کشور حضور دارند که  ۵تیم از

آسیا است .البته هنوز تکلیف یک تیم هم
مشخص نیست .سیدبندی کشورهای حاضر
درمسابقاتقهرمانیجهاناسلونی:
سید  :۱مجارستان ،فرانسه ،هند ،سوئد،
رومانی  ،دانمارک ،کرواسی و آلمان
سید  :۲نروژ ،جمهوری چک ،آرژانتین،
سوییس  ،اسلواکی ،اسلونی ،ایران ،لهستان
سید  :۳هلند ،مونته نگرو ،آنگوال ،برزیل،
قزاقستان ،شیلی ،مصر و تونس
سید  :۴کره ،ژاپن ،پاراگوئه  ،گینه  ،مکزیک،
آمریکا ،اتریش ،تیم دارای «وایلد کارت»

تهای
از نتایج قابل توجه هفته اول رقاب 
لیگ قهرمانان آسیا میتوان به پیروزی
الریان و الهالل عربستان در گروه اول
مسابقات اشاره کرد که بهترتیب مقابل
استقالل تاجیکستان و شارجه امارات رقم
خورد .در گروه دوم نیروی هوایی عراق و
الشباب عربستان بهترتیب مقابل الجزیره
امارات و بمبئی سیتی به برتری رسیدند
و در گروه سوم نیز که فوالد خوزستان،
الغرافه ،آها ل ترکمنستان و شباب االهلی
امارات حضور دارند ،دو دیدار هفته او ل به
تساویانجامید.
در گروه سوم مسابقات نیز تیم فوتبال
سپاهان با برتری سه بر یک مقابل
پاختاکور از زمین مسابقه خارج شد؛ جایی
که شهریار مغانلو ستاره طالییپوشان
اصفهانی بود و با به ثمر رساندن دو گل
طی کمتر از  10دقیقه بازگشت تیمش

را کامل کرد تا یکی از بازیکنان حاضر در
تیم منتخب هفته اول مسابقات باشد.
درنهایت هم باید به گروه پنجم اشاره کرد
که السد ،نصف قارشی ،الوحدات اردن و
الفیصلی عربستان حضور دارند و هر دو
دیدار گروه نیز با تساوی به پایان رسید.
مقتدرانهترین پیروزی هفته اول غرب آسیا
پیروزی سه گله شباب عربستان مقابل
نماینده هند بود که سبب شده سه بازیکن
از این تیم به ترکیب تیم منتخب هفته
راه پیدا کنند.

منچسترسیتی-لیورپول؛حساستریندیدارهفته

شکست آرسنال و یونایتد

در شب پیروزی پرگل چلسی
آرسنال و منچستریونایتد برابر حریفانشان در لیگ برتر شکست
خوردند .در چارچوب هفته سی و دوم لیگ برتر انگلیس،
اورتون در خانه به دیدار منچستریونایتد رفت و با یک گل به
برتری رسید تا در رده  ۱۷جدول باقی بماند .یونایتد نیز با این
شکست در رده هفتم باقی ماند.
در دیگر دیدار آرسنال در خانه با نتیجه  ۲بر  ۱برابر برایتون
شکست خورد .تنها گل توپچی های لندن را در این دیدار
مارتین اودگارد به ثمر رساند .همچنین چلسی نیز بعد از
دو شکست برابر برنتفورد و رئال مادرید توانست با شش گل
ساوت همپتون را شکست دهد و به سه امتیاز بازی دست
یابد .تیمو ورنر مهاجم تیم ملی فوتبال آلمان دو بار ،کای
هاورتز ،مارکوس آلونسو و میسون مونت دو بار برای آبی های
لندن گلزنی کردند.
گفتنی است؛ در حساس ترین دیدار هفته نیز یکشنبه
منچسترسیتی در خانه به دیدار لیورپول می رود و این
دیدار می تواند تاثیر زیادی در قهرمان این فصل لیگ برتر
داشته باشد.
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آیتهللا سید ابراهیم رئیسی:

استان البرز بیش از  ۶۰درصد از نیاز داروییکشور را تأمین میکند و این بههیچوجه شایسته
نیست که مردم این استان در صف درمان قرار بگیرند و در زمینهی دسترسی به خدمات

درمانی با مشکل مواجه باشند.

