خدایا خودت به داد
مستاجران برس!

اجارهنشینی ،دیگر برای مردم خوش نیست؛

به یا ِد دکتر فوتبال ایران؛
«صـــدر»...

یادداشتی برای مفسر بزرگ فوتبال؛
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آلودگی هوا و البرزی که همچنان
شیرین خیال
طعم
ِ
ِ
در حد و اندازههای یک «استان» نیست

 50+1سال پس از
«دکامرون»ِ پازولینی؛

نهاد تصمیمگیری استان و سرپیچی «دانشگاه آزاد اسالمی»؛
دستور باالترین ِ
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روزنامه

رفتند تا بمانیم
و بنویسیم...

تر ین سالح
قوی تر
بیصدا تر ین سالح
ِ
بهیاد « َتنهای» رفته در روز ِ «قلم»؛
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دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویـــژه
ســـردار «علیاصغر بصیر» که  ۱۴تیرمـــاه  ۱۳۶۵در مهران
به مقام شـــامخ شهادت نائل گشـــت را گرامی میدارد.

خبر

یادداشت مدیرمسئول

گزارش

بهیا ِد «تَنهای» رفته در رو ِز «قلم»؛

رفتند تا بمانیم و بنویسیم...

مدیرمسئول

باز هم چهاردهم تیرماه فرا رسید« .روز قلم» دیگری آمد و
حالوهوای بروبچههای مطبوعات و آنهایی که دستی بر قلم
دارند ،دگرگونشده و با سربلندی و اعتمادبهنفسی افزون از شغل
خویش در میان اقوام و فامیل و دوست و آشنا یاد میکنند و
سینۀ خویش ستبر کرده و خود را قلمبدستِ مطبوعات معرفی
میکنند .قرنهاست که از قلم به نیکی یاد میشود و جامعه
برای اهالی قلم حرمت و احترام قائل است ،ولی جای بسی
همکاران عزیزمان
تأسف است که خود ما و شماری دیگر از
ِ
در بعضی اوقات شأن و منزلت «قلم» را از یاد برده و آن را با
مدیحهسرایی و چاپلوسی و ...تاخت میزنیم و بسیاری اوقات
شاه ِد آن هستیم که عدهای از «قلم» ،این جادوی ارزشمندی
که قرآن بدان قسمخورده ،بهعنوان ابزاری برای خوشخدمتی به
اربابان و صاحبان زر و زور استفاده میکند .با ذکر چنین مقدمۀ
نچندان شیرینی ،روز قلم را به تمام خانوادۀ بزرگ مطبوعات،
نویسندگان و دانشمندانی که با قلم شیوا و برنای خود ،جامعهای
را از ورطۀ نیستی ،رهایی بخشیده و به سرمنزل مقصود هدایت
و راهبری کردهاند ،تبریک میگوییم .به آنهایی که در راه نجات
جامعه از هستی و جهان خود گذشته اما حاضر به معامله بر سر
«قلم»ِ خویش نشدهاند .بیشترین درودها و بزرگترین ستایشها
ای مطبوعات در ایران
نثار یکایکِ آنها .تاریخ چندیندهه ِ
زنان خوشنامی را در خود پرورانده و بسیاری از آنها نیز
قلم ِ
در راه آرمانهای واالی خود که همانا تابانیدن نور بر تاریکی
و نتیجتا «آگاهی» و تبلور فکری جامعه بوده ،جانشان را فدا
جملگی ما بمانیم و بنویسیم...
کردهاند و رفتهاند تا
ِ
ورزش ایران نیز از این قلمزنان و نویسندگان خوشفکر و صاحب
سبک بسیار دیده و در خود پرورانده است .روزنامهنگارانی که با
حدأقلها ساخته و در سرماوگرما دست از اطالعرسانی و آگاهسازی
نشسته ،که جان خود را هم نثار ورزش و ورزشدوستان کردهاند.
اگر ابرمر ِد شریف و زندهنامی چون «ناصر احمدپور» ،استاد و
پیشکسوت صدیق رسانه و ورزش و پرسابقه در جامعۀ مطبوعات
ورزشی بدلیل عارضۀ قلبی درگذشت ،تماما بواسطۀ استرس ناشی
از هیجان موجود در ورزش و نامالیمتیهای سرزده از اندک
ورزشکاران و مدیران نابخرد بود ،که هشتم مرداد نیز سالمرگ
اوست .اگر «عباس عبدالملکی» در میانسالی قلم بر زمین گذاشت
و به دیار باقی شتافت ،تنها بواسطۀ رنجها و دردهای تمامنشدنی
جامعۀ ورزشی کشورمان بود که آنها در برابرش تاب تحمل
نیاوردند .وگرنه جملگی اینها شریفتر از آن بودند که بواسطۀ
زندگی الکچری و پدرخواندگی برسند! اگر
صرفا «ورزشینویسی» به ِ
«تورج الرودی» یاران خود را در مطبوعات ورزشی تنها گذاشت و به
آسمانها پر کشید ،دلیلش چه بود جز پلشتیهای ناشی از سالها
قلمزنی در عرصۀ مطبوعات ورزشی؟ و اگر دیگر همکاران پر تعداد
مطبوعاتیمان خانوادۀ خود را تنها گذاشتند ،بدلیل فشار و سنگینی
حمل همین «قلم» برنا و مقدس بود که واقعیتهای پنهان و آن
روی سکۀ ورزش و ورزشکاران را برای مردم آشکار میساخت.
چهاردهم تیرماه« ،رو ِز قلم» بهانهای شد تا درود و سپاس مجددی
برای استادان و اهالی مطبوعات ورزشی داشته باشیم که سالهای
جوانیشان را به پای قلم ورزشیشان گذاشته تا پل ارتباطی مردم
با ورزشکاران باشند .اساتید بهنام که حضورشان در مطبوعات را
باید به دیدۀ منت گرفت و از همنشینی با آنها بر خود بالید و
این روز را به آنها تبریک گفت .استاد «اردشیر الرودی» ،پیرِ دیرِ
مطبوعات ورزشی سرآمد همۀ قلمبدستان ورزشی در مطبوعات
ایران
است که شاگردان بسیاری را تربیت و بر جامعۀ مطبوعاتی ِ
عزیزمان معرفی کرد .دیگر بزرگواران عرصۀ مطبوعات ورزشی
هم همچنین؛ اساتیدی نظیر دکتر «مهرداد فرشیدی»« ،اصغر
قلندری»« ،اکبر عزیزی»« ،جمشید حمیدی»« ،مهدی هژبری»،
«مهدی همدانی»« ،محمود نظر»« ،مهدی شکری»« ،سیدرضا
فیضآبادی»« ،مرتضی نظری»« ،غالمحسین دلشاد»« ،فریدون
موسوی»« ،هدایتاهلل بهبانی»« ،امیرحسین فرخمهر»« ،توحید
وانشانی»« ،مجتبی علوی»« ،امیرمهدی علوی»« ،علی خلف» «رضا
میرزائیان»« ،علی شاکری» و بسیاری دیگر که اکنون ذهنمان
یاری نمیدهد تا نامی از آنها بیاوریم که همگی از قلمبدستان و
بزرگان مطبوعات ورزشی ایران محسوب میشوند .هریک از آنها
قرن اخیر ایران سهمی غیرقابل انکار دارند که
در اعتالی ِ
ورزش نیم ِ
امیدوارم سالهای سال بهسالمت و شادی افتخار همراهیشان را
در ورزش ایران داشته باشیم....

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

در همایش علمی آبله میمونی چه گذشت؟
روز دوشنبه -سیزدهم تیرماه -همایش علمی آبله
میمونی در مرکز انستیتوپاستور ایران برگزار شد.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ دکتر «رحیم سروری»
رئیس انستیتوپاستور ایران -گفت :از ابتدایخردادماه تاکنون غربالگری  ۸۱نمونه مشکوک به
آبله میمونی در انستیتوپاستور انجام شده و ۳۷
نمونه نیز در مراکز دیگر انجام شده که در هیچ کدام
ابتال به این بیماری ثابت نشده است .پیشگیری
و کنترل بیمار یهای واگیر جزو تکالیف ماست و
 ۱۲مرکز آزمایشگاهی در کشور جهت تشخیص آبله
میمونی ،تجهیز شده است .انستیتو پاستور ایران
کیت غربالگری ارتوپاکس ویروس را طراحی کرد و
تیم پاسخ سریع انستیتو پاستور برای آمادگی جهت
پاسخ به اپیدمیهای احتمالی این بیماری شکل
گرفته است.
سروری با اشاره به فعالیتهای مهم و شاخص
انستیتو پاستور ایران از گذشته تاکنون اظهارداشت:
پنج همه گیری بیمار یهایی مانند ویا ،حصبه و
غیره را انیستیتو پاستور مدیریت کرده و واکسن
شکل گرفته و استفاده میشود .یکی از متولیان
ریشهکنی آبله در منطقه خاورمیانه شرقی ،ایران
است .در آن زمان واکسنهای آبل ه تولیدی انستیتو
پاستور ایران در عراق ،افغانستان و مصر استفاده
شد .حدود  ۲۵۰میلیون کودک از  ۲۲کشور
واکسنهای آبله تولید شده از سوی انستیتو پاستور
را استفاده کردهاند.
سروری در زمینه تولید واکسن پاستوکووک پالس
گفت :دانشمندان ما توانستند با همکاری دانشمندان
کوبایی واکسن خوبی را تولید کنند .در مواقع
اضطراری که امکان دادن واکسن به ایران از طریق
کووکس نبود ،لزوما باید انتقال تکنولوژی ساخت
واکسن کرونا به کشور انجام میشد که به خوبی
انجام و نقش خوبی در کشور ایفا شد .در زمینه
واکسن پنوموکوک و روتاویروس هم که در دست
راهاندازی است و آن را از طریق مجلس و وزارت
بهداشت پیگیری میکنیم .سیاست فعلی انستیتو
پاستور ایران ،تحقیقات کاربردی در زمینه تشخیص
و ارائه روشهای کنترل بیمار یها است.
وی خاطرنشان کرد :انستیتو پاستور ایران مرکز

همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه هاری بوده و
آزمایشگاه مرجع کشوری هستیم .آزمایشگاه همکار
یکی از مهمترین
اقداماتی که در عرصه
کنترل بیماری کووید ۱۹در دنیا و
کشور ما انجام شد ،علت و چرایی ویروس
شناخته شد ایران جزو معدود کشورهایی
بود که از این توانایی برخوردار بود و میتوانست به
کنترل بیماری در کشور و تصمیمگیریهای بالینی
کمک کند .سازمان جهانی بهداشت معتقد است
واکسیناسیون حداقل  ۷۰درصد جمعیت کشور
یکی از راههای کنترل کرونا است و اکنون
تنها  ۵۸کشور در دنیا به این هدف
دست یافتند.

مرجع در هپاتیت ،ایدز ،سل و آنفلوآنزا هستیم و
شبکه آزمایشگاهی کووید ۱۹نیز از سوی انستیتو
پاستور راهاندازی شد که بیش از  ۵۰۰آزمایشگاه در
ب�داشت

«عضو ستاد ملی پیشگیری از تب کریمه کنگو» عنوان کرد:

تا به امروز ۱۴استان
درگیر کریمهکنگو شدهاند

دکتر «امین اسدی» -عضو ستاد ملی
پیشگیری از تب کریمهکنگو -در حاشیه
بازدید از دامداری های شهرستان
رودسر ،با بیان اینکه خوشبختانه همه
بیماران در استان گیالن مداوا شدند و
فوتی نداشتیم ،افزود :حدود  ۱۴استان
در سطح کشور درگیر بیماری تب
کریمه کنگو هستند .شهرستان رودسر
بیشترین درگیری را با بیماری تب
کریمه کنگو دارد ،تا به االن هفت نفر در
این شهرستان به بیماری مبتال شدند.
خوشبختانه همه بیماران در رودسر مداوا
شدند و فوتی نداشتیم ،حدود  ۱۴استان

در سطح کشور درگیر بیماری تب کریمه
کنگو هستند ،اما شهرستان رودسر در
گیالن بیشترین موارد را دارد .عضو ستاد
ملی پیشگیری از تب کریمهکنگو ،از
مردم خواست به توصیه های بهداشتی
هنگام خرید و مصرف گوشت دام توجه
کنند و گفت :برای گوشت هایی که تحت
نظارت سازمان دامپزشکی در قصابی ها و
هایپرمارکت ها به دست مردم می رسد،
جای هیچگونه نگرانی درباره تب کریمه
کنگو نیست .ذبح خارج از کشتارگاه
درباره بیماری تب کریمه کنگو خطرناک
است ،مردم حتما به توصیه ها توجه
کنند و به ویژه در ایام عید قربان به
مراکز تحت تایید دامپزشکی عرضه دام
مراجعه داشته باشند .پس از ذبح دام
حتما گوشت قربانی به مدت  ۲۴ساعت
در یخچال نگهداری شود تا از سالمت
گوشت اطمینان حاصل کنید.

طول دوره همه گیری کرونا متصل شدند.
دکتر «محمدمهدی گویا» -رئیس مرکز مدیریت
بیمار یهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی -در این همایش گفت :واکسیناسیون ۱۰۰
درصدی جمعیت آسیبپذیر راه پایان کروناست
و باید واکسیناسیون را به حد بسیار قابل قبولی
برسانیم .ما در مرحله واکسیناسیون اولیه بسیار
موفق بودیم ،پوششهای باالی  ۸۰درصد در دو
نوبت اول داشتیم ولی در نوبت سوم به این
موفقیت دست نیافتیم .وی ادامه داد :زمانی که
واکسیناسیون گروه زیر  ۱۸سال را شروع کردیم،
ابتدا جمعیت  ۱۲تا  ۱۸سال را انتخاب کردیم که
بسیار خوب پیش رفت و تقریبا مانند جمعیت
باالی  ۱۸سال پوشش در جمعیت  ۱۲تا  ۱۸سال
داشتیم ،اما در جمعیت  ۵تا  ۱۱ساله هنوز آنطور که
باید به موفقیت نرسیدیم .باید برای بعد از مرحله
همه گیری کرونا برنامهریزی کنیم و هنوز خیلی راه
داریم .وی با تاکید براینکه کرونا هنوز یک تهدید
است ،گفت :باید همچنان دستورالعمل بهداشتی
تکمیل روند واکسیناسیون برای مهار کرونا در
اولویت باشد.

آموزش

«وزیر آموزش و پرورش»:

قانون رتبهبندی معلمان هفته آینده
اجرایی میشود

«یوسف نوری» -وزیر آموزش و پرورش-
با اشاره به تصویب و ابالغ آیین نامه
اجرایی قانون رتبه بندی معلمان از
سوی هیئت وزیران اظهار کرد :بر اساس
آئین نامه ،شیوه نام ه نهایی قانون رتبه
بندی معلمان در دست تدوین است؛
این شیوه نامه شامل جزئیاتی است
که هیأتهای ممیزه باید بر اساس
آن کار کنند .تالش ما بر این است
که ان شاءاهلل با همکاری سازمانهای
برنامه و بودجه و اداری استخدامی
طی هفته آینده شیوهنامه اجرایی
قانون رتبه بندی معلمان نهایی و رتبه

بندی در داخل وزارتخانه وارد عملیات
اجرایی شود« .رتبه بندی معلمان» ۲۵
اسفندماه  ۱۳۹۹در قالب الیحهای از
سوی دولت به مجلس ارسال شد که
کلیات آن در روز هجدهم خردادماه
سال  ۱۴۰۰به تصویب رسید ،اما به
دلیل تغییرات قابل توجه الیحه از سوی
نمایندگان مجلس و عدم تامین بار
مالی آن ،پس از چند ماه معطلی در
مجلس ،از سوی شورای نگهبان رد و
دوباره به مجلس بازگشت داده شد .با
انجام اصالحات وارده از سوی مجلس
در ابتدای اسفندماه سال گذشته ،رتبه
بندی از سوی شورای نگهبان مورد
موافقت قرار گرفت .در نهایت سخنگوی
آموزش و پرورش اعالم کرد که آیین
نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان از
سوی هیئت وزرا تصویب و جهت اجرا
ابالغ شد ه است.

اجتماعی
ن
خ� ِود هر آش

هشدار معاونت اجمتاعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامی به شهروندان هشدار داد:
«برای جلوگیری از کالهبرداری و فروش یک ساختمان به چند نفر و تضمین بهتر حقوق
پیشخریدار ،باید برای تنظیم قراردا ِد پیشفروش ساختمان به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود».
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گزارش

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

اجارهنشینی ،دیگر برایمردمخوشنیست؛

خدایا خودت به داد مستاجران برس!
داود مبهوت

یکی از دوستان قدیم میگفت؛ آرومآروم به پایان مهلت
قرارداد اجاره منزل نزدیک میشدم .هرچی تاریخ اون روز به ما
نزدیکتر میشد ،سعی میکردم بیشتر ازش فرار کنم .اما من
هر قدر از اون یاد نمیکردم ،انگاری دستبردار نبود و دلتنگی
آروم و قرارش رو بریده بود .میخواست هر طور شده زودتر سر
وقتم بیاد .به همین دلیل این آخری تالش کردم هر جوریه با
صاحبخونه چشمتوچشم نشم و آسه برم آسه بیام.
اما جبر روزگار اینتوان رو از من گرفته بود .متاسفانه گیر
صاحبخونهای افتاده بودم که آیکیو و ایکیوش هر دو تا
باال بود .یه جورهایی به قول معروف حسشیشمش تصاعدی
رشد کرده بود و باید در مقابلش ُلنگ پهن میکردم .ک ًال
وضعیت طراحی خونه هم به کمکش اومده بود تا این زرنگی
بیموقعه به ضررمن تموم بشه .الزم بود بخوام یه خرابکاری
رو الپوشونی کنم ،فقط با یه لبخند و نگاه معصومانه با معنی
به من میفهموند که آره خودتی .اونموقع بود که باید سرمو
مینداختم پایین و فقط سرخ و سفید شدن صورتمو برای
خانواده هدیه میبردم .البته باید بگم تو این  ۴۵سالی که از
خدا عمر گرفتم و  ۱۵سالی که سعادت ،یا اگه نگم شقاوت
مستاجرنشینی رو تجربه کردم ،پنجسالی هستش که بهعنوان
صاحبخونه حاضر و ناظر بر ورود و خروج منه .البته تاکید
میکنم که فضول نیست.
اما موقعیت راهپله طوریه که هر روز صبح باید از مقابل
چشمهای تیز بینش راهی محل کار بشم .سر شب هم بعد
از خروجی زدن از کارگاه کفاشی اسماعیل آقا باید با ماشین
تو خیابونهای پر ترافیک دور دور بزنم تا برای پرداخت اجاره
خونه سر ماه تالش کنم .بعدش هم خسته و کوفته بیام
خونه و با انگشت اشاره یه ساعت ورود هم به زنگ خونه
اکبر آقا بزنم و صاحبخونه ُگلم بیاد و در رو به روم باز
کنه .آخه زنگ طبقه باال خرابه و از پایین هم هی نمیشه
فریاد زد که حمیده در رو بازکن .در مجموع صاحبخونم آدم
خوبیه؛ هر کاری برای کمک به مردم از دستش بر بیاد دریغ
نمیکنه .اما فقط یه خط قرمزی داره که هیچوقت ازش
عقب نمینشینه و اون هم اینه که باید مستاجر را تحت

ب�زار

فشار گذاشت تا زودتر به یاد خرید خونه بیفته.
ک ًال اعتقاد داره اگر بعضی مستاجرها رو هُل ندی حاال حاالها
به فکر صاحبخونه شدن نیستند .متاسفانه برای پیادهکردن
عقیدش هم یه الگو داره که باید هرسال یه تکون ناگهانی به
کرایه خونه داد تا شوکی به مستاجرها وارد بشه .تا در مِلک
اجارهای جا خوش نکنند و برای همیشه خوابشون نبره .خدا
بیامرزه گذشتگانتون رو .پسر عموی بابام هرموقع میاومد
خونمون میگفت چند دهه قبل برای ما شعار این بود که
مستاجر نشیی و خوشنشینی .حاال نیستش که ببینه بعضی
صاحبخونهها چه جوری خوشی رو تو کام دل مستاجرها به
ناخوشی تبدیل میکنند .سر تونو درد نیارم یه روز صبح که
داشتم پاورچینپاورچین از جلوی در واحد اکبرآقا رد میشدم،
یکدفعه این کارمند بازنشسته قدیم و مدیر جدید من تو منزل
صدایم کرد و گفت :حبیب جون خوبی؟ خوبم اکبرآقا .جونم،
خودت که میدونی چند روز دیگه سر ساله و آره وقت تمدید
یا فسخ اجاره .چیکار میکنی؟ میمونید یا میرید؟ حبیب
آقا اگر اجازه بدید با حمیده یه مشورتی کنم .باشه مشورت
کن .مشورت خوبه .زودتر خبر بده ببینم چیکارهاید .حتما
اکبر آقا .اون روز بعد از صحبت با همسرم تصمیم گرفتیم
تا نقل مکان کنیم .به خاطر همین بهش
گفتم بره بیرون و از امالکیهای محل
نرخ اجارهها رو بپرسه؛ آخه من وقت
نمیکنم .همسرم چند روزی از این
بنگاه به اون بنگاه رفت و خبر
های خوبی نیاورد .چیزی جز
پول پیش بیشتر یا کرایه باالتر
از اون نشنیدم .دیگه ناامید شدم.
وامی هم که از محل کار میخواستم
برای اضافهکردن پول پیش بگیرم
آماده نشده بود.
یاد تز اکبر آقا افتادم که حتما
میخواست اجراش کنه .بخاطر همین
چهارستون بدنم لرزید .الفاتحه .به خودم
اومدم .نگاهم رو از چشم های اکبرآقا که
تو قاب عکس بهم ُزل زده بود جدا کردم.
روضهخون مجلس گفت :نقل هستش که

اول چیزی که در کارنامه مومن پس از مرگ مینویسند،
مطلبیه که مردم در حق اون میگند .اگر خوب بگند ،خوب
و اگر بد بگند بد مینویسند .بعدش اگر چهل نفر مومن سر
جنازه حاضر بشند و در حقش دعا کنند که خدایا ما جز خوبی
از میت چیزی ندیدیم و نمیدونیم ،خداوند متعال هم اون رو
می آمرزه .حاال اگر از میت راضی اید ،برای آمرزش و برای ابراز
رضایت از اون مرحوم دست هاتونو بیاریدباال .من که اشک
توچشام جمع شده بود سریع دستمو آوردم باال .مجلس تموم
شد .برگشتیم خونه .کبری خانم همسر اکبر آقا جلوی در خونه
از من و حمیده تشکر کرد و گفت :خدا رفتگانتون رو بیامرزه.
اکبر آقا این آخری از آقا حبیب خیلی تعریف میکرد .میگفت
حبیب جون تنها مستاجری بود که اذیت و آزار نداشت .برای
همین اگر زن از زیر عمل قلب در نیومدم و اتفاقی برام افتاد
بهش بگو یه دوسالی نمیخواد پول پیش رو اضافه کنه.
کرایه هم همون قدری باشه که امسال میداد .کبری خودت
میدونی اگه با حقوق بازنشستگیم خرج تو و پسر معلولمون
کفاف میداد میگفتم اصال کرایه هم نمیخواد بده اما چیکار
کنم .بغض گلوی کبری خانمو گرفت .اشک روی صورتم رو پاک
کردم و گفتم :خدا اکبرآقا رو بیامرزه .خدا بهتون صبر بده .این
راهی هستش که همه ما باید بریم .امروز اکبرآقا ،فردا هم ما.
رفتم طبقه باال .تو فکر بودم .الحق و االنصاف اکبر آقا اونطوری
که تو چهرهاش نشون میداد نبود .همون طوری که مردم در
حقش میگفتند دست خیرش بیشتر از اون چیزی بود که تصور
میکردم .دوسالی اونجا نشستیم تا باالخره با وام و قرض و قوله
یه آپارتمان  ۵۰متری خریدیم .فقط یکی از دعاهای
شبانه روزم تو راحتی و سختی شده بود
این که :خدایا خودت به داد
مستاجرها برس
و امثال اکبر
آقا رو یکیش
رو به هزارها
افزایش بده.

براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار؛

مهلت یک هفتهای به کارخانههای لبنی برای افزایش تولید  4قلم کاال
بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار ،نیمی از کاالهایی
که کارخانههای لبنی تولید و به بازار عرضه میکنند ،باید
شامل  4قلم محصولی باشد که قیمت آن مصوب شده
است .در این زمینه به شرکتهای لبنی اعالم شده تا یک
هفته دیگر میزان عرضه  4قلم کاالیی که پیش از این ستاد
تنظیم بازار نرخ مصوب تعیین کرده بود ،را افزایش دهند.
پس از اصالح یارانهها در  20اردیبهشت  ،1401کارخانههای
لبنی موظف هستند ،بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار
نیمی از کاالهایی که تولید و به بازار عرضه میکنند 4

قلم محصولی باشد که قیمت آن مصوب شده است ،اما
گزارشهای بازرسی حاکی است که عرضه این کاالها در
بازار بسیار کم است .ستاد تنظیم بازار پس از اصالح یاران
ها  4قلم محصول لبنی را با قیمت شیرنایلونی  ۹۰۰گرمی
 %۵/۱چربی  ۱۵۰هزار لایر ،شیر بطری یک لیتری %۵/۱
چربی  ۱۸۰هزار لایر ،ماست  ۵/۲کیلویی  %۵/۱چربی ۴۹۵
ً
نسبتا چرب  ۳۷۵هزار لایر
هزار لایر ،پنیر  uf۴۰۰گرمی
تعیین کرده بود .گزارشهای ماموران بازرسی از برخی
کارخانه ها حاکی است که عرضه این  4قلم کاال بسیار

کم است و در حقیقت دسترسی مردم به این نوع کاالها
به حداقل رسیده است .از آنجایی که این  4قلم محصول
لبنی ،پر مصرف هستند ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب
برای آنها تعیین کرد تا در سبد غذایی مردم این محصول
ضروری کم نشود .سرانه مصرف لبنیات در ایران روایت
های مختلفی دارد ،اما در خوش بینانهترین حالت زیر 100
کیلو در سال و تقریبا نصف میانگین جهانی است ،در
حالی که در کشورهای اروپایی این میزان معادل  350و تا
 550لیتر شیر در سال گفته شده است.

مستاجرانخوشنشین
چه کسانی هستند؟

در حالی که دومین طرح وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی
بازار اجاره از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت ارائه شده است،
بررسیها نشان میدهد بازاری عجیب و الکچری در این بخش
شکل گرفته است.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از خبرآنالین ،بر اساس اعالم
شهردار تهران نزدیک به  ۵۱درصد از جمعیت تهران اجاره نشین
هستند و همین امر بازار اجاره را به بازاری بسیار مهم برای
شهروندان تبدیل شده است .دولت در این راستا تا کنون چندین
طرح و برنامه برای مهار بازار اجاره در دستور کار قرار داده است
و حتی سران سه قوه نیز مصوبه ستاد تنظیم بازار ،در راستای
افزایش  ۲۵درصدی اجاره را مورد تایید قرار دادند اما همچنان
بازار اجاره بازار بسیار داغی است و روند رشد قیمتها ادامهدار
است .افزایش قابل توجه نرخ اجارهبها در حالی رخ داده است
که بر اساس آخرین آمار اعالمی بانک مرکزی بهای هر متر مربع
واحد مسکونی به نزدیک چهل میلیون تومان رسیده است .افزایش
شدید قیمت مسکن سبب شده است بخشی از مالکان بالقوه وارد
بازار الکچری اجازه بها بشوند  .قیمت ودیعه برخی از واحدهای
مسکونی در تهران به حدی باالست که با این پول میشد در پنج
سال گذشته یک واحد مسکونی الکچری را در تهران خریداری کرد.
چه کسانی مشتری واحدهای الکچری هستند؟
بررسیهای میدانی نشان میدهد بخش مهمی از مستاجران را
کسانی تشکیل میدهند که فعالیت های اقتصادی پرسود دارند
اما ترجیح میدهند به جای هزینهکرد پولشان در امر خرید مسکن،
نسبت به اجاره واحدهای الکچری اقدام کنند .یکی از مشاوران
امالک در این باره گفت« :این طبقه غالبا مشکلی با افزایش شدید
قیمت اجارهبها ندارند و در نتیجه ترجیح میدهند به جای خرید
ملک گران قیمت ،نسبت به اجاره اقدام کنند .در سالهای اخیر
ودیعه میلیاردی واحدهای مسکونی افزایش یافته است و در نتیجه
شمار مستاجران الکچری که مصداق خوشنشین هستند افزایش
یافته است».بررسی فایل امالک الکچری در محالت اعیان نشین
پایتخت نشان میدهد کمترین میزان ودیعه برابر با  ۵۰۰میلیون
تومان است به طوریکه در کامرانیه  ،خیابان شیبانی یک واحد
 ۲۹۰متری را میتوان با این ودیعه و اجاره ماهانه  ۷۰میلیونی ،
برای یک سال رهن و اجاره کرد .به گفته کارگزاران مشاوران امالک،
اغلب مشتریان واحدهای میلیاردی کسب و کارهای آزاد دارند .بر
این اساس به نظر میرسد این افراد ترجیح میدهند داراییهای ثبت
شده چندانی نداشته باشند و کار و فعالیت خود را به صورتی انجام
دهند که سرمایه نقد شونده باالیی را داشته باشند.
میلیاردیها چه مشخصاتی دارند؟
در اقدسیه یک آپارتمان  ۲۰۱متری را با اجاره ماهانه  ۵۰میلیونی
و ودیعه  ۵۰۰میلیونی آگهی کردهاند و در شهرک غرب یک خانه
ویالیی  ۱۸۰متری را میتوان با این میزان ودیعه و ماهانه با ۶۰
میلیون تومان ،رهن و اجاره کرد .در دروس هم یک واحد  ۳۰۰متری
را با ودیعه  ۸۰۰میلیونی و اجاره ماهانه  ۷۰میلیونی ،رهن و اجاره
میدهند.رتبه نخست بیشترین میزان اجاره ماهانه نیز متعلق به یک
واحد ۴۹۰متری در گلستان شمالی است که مالک ماهانه  ۱۸۰میلیون
تومان و با ودیعه  ۲میلیارد تومانی تعیین کرده است .در جایگاه
بعدی یک آپارتمان  ۲۵۰متری در ولنجک قرار دارد که اجاره ماهانه
آن  ۱۳۰میلیون تومان و دیعه آن  ۲.۵میلیارد تومان است .در دزاشیب
هم یک واحد  ۳۰۰متری را ماهانه با  ۸۵میلیون تومان و با ودیعه
یک میلیارد تومانی میتوان برای یک سال رهن و اجاره کرد .بیشترین
میزان ودیعه برابر با  ۵میلیارد تومان است که در فرمانیه یک واحد
 ۴۰۰متری را با این میزان ودیعه و ماهانه با  ۵۰میلیون تومان اجاره و
یک پنتهاوس  ۳۶۰متری در نیاوران با همین میزان ودیعه و اجاره
ماهانه  ۸۰میلیونی ،برای یک سال رهن و اجاره می دهند.
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به شماره ملی  4899200331به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند - .فرهاد جمشیدپور
به شماره ملی  4897749913و مجید معدنی به شماره ملی 4897875420به سمت بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی
انتخاب گردیدند - .سرمایه شرکت از تعداد  43923سهم  100،000ریالی به تعداد  160301سهم  100،000لایر افزایش سرمایه از مبلغ
4،392،300،000 .لایر به مبلغ  16،030،100،000افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.

شرکت توسعه و گسترش الکتروصنعت آسیا شرکت تعاونی به شماره ثبت  3937و شناسه
ملی  14007428056به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/10/14
و نامه شماره 6275مورخ  1400/10/28اداره تعاون استان البرز تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 - :حوزه عملیات تعاونی شهرستان ساوجبالغ می باشد ماده  6اساسنامه تعاونی به این
شکل تغییر یافت  -محل شرکت از آدرس قبلی به  :استان البرز  ،شهرستان ساوجبالغ ،
بخش مرکزی  ،دهستان سعیدآباد  ،روستا ینگی امام ،محله ندارد  ،خیابان آیت اله
طالقانی  ،خیابان بسیج  ،پالک  ، 0طبقه منفی  1کد پستی  3361133173تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.

شناسه آگهی1345617 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ

شناسه آگهی1345619 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ

روزنامه
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فرهنگ و ارشاد
پیام «سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان البرز» به مناسبت بزرگداشت روز قلم؛

خاموش قدرتمند
قلــم ،زبان
ِ

«سعید جابری انصاری» -سرپرست اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان البرز -به مناسبت فرارسیدن 14
تیرماه و بزرگداشت روز قلم پیامی صادر کرد .در متن
این پیام آمده است:
«ادبیات فقط زندگی و واقعیتها و طبیعت را بازگو و توصیف
ت جهان میافزاید.
نمیکند بلکه همواره چیزهایی را به واقعی 
همچنین بهنوعی آن شایستگیهای الزم را که زندگانی
روزانهی ما به آن نیاز دارد فراهم کرده و تقویت میسازد.
بارانی جامعهی بشری است که
آسمان
در واقع ،ادبیات،
ِ
ِ
نمیگذارد این جامعه بیخاصیت شده و از چشماندازهای
زیبای طبیعی و طبیعت و فطرتِ خود درو بماند .قلم از دیرباز
تا بحال زبان خاموش انسانها در هر لحظه از زندگی بوده.
بوقت دلتنگی وشادی ،جنگ و صلح ،قانون و هزاران اتفاق
دیگر ....قلم آنچنان قدرتمند است که وقتی بنگارد سالها وچه
بسا قرنها در ذهنها وتاریخ ماندگار خواهد شد روز قلم را به
اهالی علم وادب وقلم تبریک عرض می نمایم».

گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

ادامه حمایت های ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) از جوانی
جمعیت و فرزندآوری

روز گذشته ،دیدار با خانواده صاحب چهارقلو در بیمارستان امام علی
علیه السالم و اهداء بسته های حمایتی ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) انجام و بسته های حمایتی بنیاد  ۱۵خرداد و بنیاد احسان
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به خانواده فرزندان چهارقلو
اهداء شد.به گزارش «دنیای هوادار» ،شایان ذکر است؛ در سال جاری
این سومین حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از خانواده
های صاحب چندقلو در استان البرز است .در این دیدار از سوی دکتر
«علیان زادگان» -مدیرعامل محترم بنیاد  ۱۵خرداد ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) -تعداد چهار بسته لبخند مادری (هر بسته شامل
 ۴۰قلم کاالی ضروری مادر و فرزند) و چهار قطعه کارت هدیه ۱۰
میلیون ریالی به این خانواده اهداء و همچنین مقرر گردید هزینه
تأمین پوشک کودکان نیز به مدت  ۶ماه تأمین گردد.در ادامه این
دیدار« ،پورسلیمانی» -مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
در استان البرز و غرب استان تهران -نیز اعالم نمود؛ از سوی بنیاد
احسان ستاد ،مبلغ  ۶۰۰میلیون لایر به عنوان کمک هزینه پرستار
و تهیه شیرخشک برای این خانواده ،در نظر گرفته شده که به مدت
یک سال هر ماه مبلغ  ۵۰میلیون لایر پرداخت خواهد شد.در حاشیه
این دیدار احدی از پزشکان متخصص و پرستاران بیمارستان امام
علی علیه السالم ،گزارشی در خصوص یک نوزاد بستری در بخش
نوزادان را ارائه و عنوان نمود؛ این کودک با تشخیص آترزی مری،
باید با قید فوریت تحت عمل جراحی قرار گیرد و در صورت تعلل در
این امر ،احتمال مرگ کودک وجود دارد که با توجه به هزینه ۳۰۰
میلیون ریالی ،خانواده قادر به پرداخت هزینه جراحی نیستند و خطر
مرگ به شدت کودک را تهدید می کند ،که در نهایت مقرر شد مبلغ
 ۱۵۰میلیون لایر از سوی بنیاد  ۱۵خرداد و مبلغ  ۱۵۰میلیون لایر از
سوی بنیاد احسان جهت درمان این کودک تخصیص یابد و از همان
لحظه اقدامات الزم به منظور اعزام کودک به اطاق عمل انجام گردید.

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت نقش نگار آمود البرز شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  32923و شناسه ملی  14007005458به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1401/02/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :تعداد
اعضاء هیات مدیره از  9نفر به  13نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
به شرح فوق اصالح شد  -مهرداد کشاورزی به کدملی  0073494313با پرداخت
مبلغ  500,000لایر به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد و مدیرعامل اقرار به
دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود  .سرمایه شرکت از مبلغ  1,000,000لایر به
مبلغ  1,500,000لایر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق
اصالح گردید .- .لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه  :خانم فرزانه اتابکی به
کدملی  0083456430دارنده  990,000لایر سهم الشرکه آقای مهرداد کشاورزی
به کدملی  0073494313دارنده  500,000لایر سهم الشرکه خانم مدینه ریکی به
کدملی  3620126641دارنده  10,000لایر سهم الشرکه
شناسه آگهی1345616 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

کروان در سایه یبتوجهی دوابره جان گرفته است
«احمد مهدوی» -رئیس مرکز اورژانس البرز -روز دوشنبه  ۱۳تیرماه گفت :شواهد نشان میدهد که زنگ
خطر کرونا به صدا درآمده است .در یک هفته گذشته آمار جواب مثبت تست پی سی آر افراد مشکوک
افزایش یافته است .به طور کلی تعداد و آمار بستری شدگان و مراجعه کنندگان نسبت به هفتههای
گذشته روندی ثابت دارد ،اما آنچه که ما را نگران میکند آمار باالی پی سی آر مثبت است.

البـــرز
ی�دداشت

دستور باالتریننها ِدتصمیمگیریاستانو سرپیچی«دانشگاهآزاداسالمی»؛

آلودگی هوا و البرزی که همچنان
در حد و اندازههای یک «استان» نیست
سارا نصرتی

اینروزها غباری از نگرانی و اضطراب در جامعه حاکم
شده است ،اگر زمانی اخبار گرد و غبار در خوزستان تنها
در رسانهها قابلرویت بود حاال از پشتپنجره هر ایرانی
در دسترس است .در شرایطی که بسیاری از کارشناسان،
عوامل داخلی و خارجی را مسبب این طوفان گرد و غبار
میدانند ،ایدههای علمی و غیرعلمی و راهکارهای عملی
انباشته میشود و پس از گذار از این شرایط رنگ رخوت
به خود میگیرد .فرصت تنفس هوای سالم ،از نیازهای
اولیه بوده یا به عبارت بهتر ،از مهمترین نیازهای مردم
است که باید محقق شود ،آلودگی هوا دارای عوارض
متعددی است که نتیجه آن آسیب به سالمت مردم
است و این معضل امروزه یکتهدید جدی برای جامعه
محسوب میشود و با بیتدبیری و نبود توجه کافی در
حال تبدیل شدن به فاجعه است و باید برای رفع آن
کاری جدی کرد .اگر مسئوالن فکر میکنند یک فرمول
ساده ای در این زمینه وجود دارد و با آن می شود سریع
آلودگی هوا را برطرف کرد ،در اشتباه هستند و این چنین
فرمولی وجود ندارد و اینطور بنظر میرسد که مردم و
مسئوالن این موضوع را جدی نگرفتهاند.
بیشتر اقداماتی که برای کاهش آلودگی هوا اتخاذ شده
به مواردی مانند تعطیلی مدارس ،دانشگاهها ،ادارات و
جلوگیری از فعالیت صنایع آالینده در روزهای آلوده،
محدود شده و این فعالیتها تا حدی در کاهش موقت
آلودگی هوا موثر بوده اما راهکارهای اصولی برای رفع
این معضل اساسی نبوده و به عبارتی راههای اساسی
برای رفع آلودگی هوا هنوز هم بر زمین مانده است .اما
سوال اساسی اینجاست؛ تعطیلیها تا چهاندازه میتواند
به رفع آلودگی هوا کمک کند؟ یقینا همه میدانند که
این مسئله هیچ تاثیری در کاهش آلودگی هوا ندارد
اما مسئوالن به جای چارهاندیشی ،همچنان بر این
نظریه پافشاری میکنند .به هر حال آلودگی هوا ساالنه
جان بسیاری از افراد را میگیرد و تلفات آن کمتر از
مصائب دیگری همچون سیل و زلزله نیست اما بدلیل
اینکه این مساله آرام ،خاموش و خزنده اتفاق میافتد،
شاید بسیاری از جمله تصمیمگیران این حوزه به صورت
واقعی متوجه خسارات جانی آن نشوند .آثار منفی پدیده
گرد و غبار عالوه بر سالمت ،به استانها خسارتهای
فراوانی را در زمینههای اقتصادی و زیستمحیطی،

گردشگری ،کشاورزی ،حمل و نقل ،آموزش و پرورش
و صنعت تحمیل میکند و مسئوالن باید با یک برنامه
جدی مقابله با این پدیده را در دستور کار قرار دهند .چون
افرایش این ریزگردها گاهی به حدی میرسد که باعث
تعطیلی مدارس و ادارات مناطق تحت تاثیر میشود.
ضمن اینکه آلودگی موضوعی نیست که هر نهاد و
سازمانی بتواند در مورد آن تصمیمگیری کند چرا که
منشا خارجی دارد .زیرا منشأ اصلی گرد و خاک خارج
ً
عموما کشور ترکیه با اجرای طرح گاپ
از ایران است و
که متشکل از  ۲۲سد و  ۱۳نیروگاه بر روی سرشاخههای
دجله و فرات ،مسبب اصلی این پدیده شوم و بروز
خسارات غیر قابل جبران بر محیط زیست کشورهای
همسایه و ایران شده است .یقینا چالش امروز محصول
انفعال ،ناآگاهی و عدمشناخت دولت از حقوق بینالمللی
و رعایت حقآبه در سنوات گذشته بوده است .قانون نحوه
جلوگیری از آلودگی هوا مقرر میکند :در مواقع اضطراری
که به علت کیفیت خاص جوی ،آلودگی هوای شهرها
به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و
ً
شدیدا
ش پزشکی سالمت انسان و محیط زیست را
آموز 
به مخاطره بیاندازد ،سازمان حفاظت محیط زیست با
همکاری وزارت کشور شهرداریها و نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران ممنوعیتها یا محدودیتهای
موقت زمانی ،مکانی و نوعی را برای منابع آلودهکننده
برقرار نموده و بالفاصله مراتب را از طریق رسانههای
همگانی به اطالع عموم خواهد رسانید .گرچه نوشتن

قانون کاری ندارد و دردی دوا نمیکند؛ بلکه آن چیزی که
مشکل را حل میکند عمل کردن به قانون است.
اما روز یکشنبه -دوازدهم تیرماه -معاونت هماهنگی امور
عمرانی استانداری البرز از تعطیلی تمامی ادارات ،بانکها
و مراکز علمی و آموزشی ایناستان در روز دوشنبه ۱۳-
تیرماه -بهدلیل کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت
آالیندههای جوی و گرد و غبار خبر داد ،گرچه شوربختانه
با اینکه اعالم شده بود؛ شرایط آلودگی هوا در استان
البرز ،در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارد ،برخی از مراکز
آموزشی در اقدامی خودسرانه از تداوم فعالیتِ خود
برخالف اعالمِ استانداری -خبر دادند ،از جمله دانشگاهزمان
آزاد اسالمی که با بهانهجویی برای محدودیت ِ
امتحانی از دستور باالترین مرجع تصمیمگیری استان
سرپیچی کرد .حال پرسش اینجاست ،مگر استاندار،
نماینده عالی دولت نیست؟ مگر تصمیم و نظراتِ
نهادی چون استانداری که والی دولت در هر استان
است ،فصلالخطاب نیست؟ پس به چه علتی در براب ِر
تصمیمات استانداری ،اینگونه در استان خودسرانه رفتار
جوانان مردم بازیچه سوء
جان
ِ
میشود؟ از طرفی مگر ِ
مدیریتِ شماست که اینگونه با تصمیماتِ خلقالساعه
به آن اهمیت نمیدهید؟ همهی اینها در حالی در استان
رخ میدهد ،که گویا همانطور که به کرات گفتیم ،البرز
هنوز هم زیرساختهای الزم برای استان بودن را ندارد،
چراکه به شکل عجیبی هرج و مرج و بی قانونی در آن
فریاد می کند.

آموزش
«مدیرکل نوسازی مدارس استان البرز»:

نخســتین رویداد ملی «مدارس آینده» برگزار میشود

نخستین رویداد ملی «مدارس آینده» با محوریت نقش
فناوریهای نو در فضاهای آموزشی ،تربیتی و ورزشی
مهرماه امسال برگزار میشود.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ «محسن پورگلیان» -مدیر
کل نوسازی مدارس استان البرز -گفت :سازمان
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور و بنیاد برکت
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در نظر دارند در
راستای اجرایی نمودن شعار سال (1401تولید؛ دانش
بنیان ،اشتغال آفرین) و بر مبنای اهداف سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش و برنامه زیرنظام تأمین فضا،
تجهیزات و فناوری« ،نخستین رویداد ملی مدارس
آینده» با محوریت نقش فناوری های نو در فضاهای
آموزشی ،تربیتی و ورزشی را در مهر ماه سال جاری
برگزار نمایند.
پورگلیان گفت :این رویداد در دو بخش «محیط

کالبدی فضاهای آموزشی» و «تجهیزات و فناوریهای
آموزشی(نرم افزار  /سخت افزار) در مدارس آینده»
و با مشارکت شرکت ها و موسسات دانش بنیان،
شرکتهای مهندسین مشاور ،محققان و صاحبان
ایده و مراکز تحقیقاتی /آموزشی و با هدف شناسایی
فناوری و دانش روز ساخت فضاهای آموزشی و در
جهت حمایت از طرح های برگزیده و اجرای طرح های
منتخب رویداد در مدارس صورت خواهد پذیرفت .هر
کدام از شرکت کنندگان میتوانند در محورهای هفتگانه
که در فراخوان رویداد ذکر شده است ،بدون محدودیت
ت در
در تعداد محورهای انتخابی شرکت کنند .شرک 
قالب تیمهای حقیقی حداکثر  5نفره یا حقوقی صورت
خواهد پذیرفت و در صورت تایید کمیته داوران در
خصوص عملیاتی و اجرایی بودن طرح امکان نمایش
طرح ها در نمایشگاه ف ن بازار وجود خواهد داشت.

الزم به ذکر است؛ ثبت نام و شرکت در رویداد ،به
صورت اینترنتی و با تکمیل فرم ثبت نام ،از طریق
مراجعه به تارنمای سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس کشور به آدرس  https://dres.irو یا تارنمای
رویداد  https://future.dres.irتا پایان مرداد ماه سال
جاری امکان پذیر خواهد بود .اخبار تکمیلی رویداد از
طریق پرتال فوق به اطالع عالقه مندان خواهد رسید.

فرهنگی

خالق واقعی «بروسیل» درگذشت
نی کوانگ ،فیلمنامهنویس و رماننویسی که پشت خلق برخی از معروفترین نقشهای بروس لی بود ،در  ۸۷سالگی درگذشت .او
نویسنده پرکار هنگ کنگی که برای حدود  ۳۰۰فیلم از جمله شمشیرزن یک دست ( )۱۹۶۷و سی و ششمین تاالر شاولین ()۱۹۸۰
فیلمنامه نوشت ،روز گذشته (یکشنبه ۱۲ ،تیر  )۱۴۰۱بر اثر سرطان پوست از دنیا رفت .نی کوانگ که به عنوان یکی از غول های دنیای ادبی
چین شناخته میشد ،در نوشتن داستانهایی در ژانر هنرهای رزمی ،ووشیا (قهرمانهای هنرهای رزمی) و علمی -تخیلی تخصص داشت.

روزنامه
سهشنبه  14تیر  -1401شماره 1056
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الکسیکها

 1+50سال پس از «دکامرون»ِ پازولینی؛

شیرین خیـال
طعـ ِم
ِ
نخستین خود با
ِ
هیچگاه برخورِد
دانیال هاشمیپور «پدیدۀ پازولینی» و فیلمهایش
بنیادین من نه
پرسش
را در نوجوانی فراموش نخواهم کردِ .
ِ
دربارۀ فرمِ غریب فیلمهایش بود و نه پیوند تاریخ و اسطوره
در آثارش و نه رویکر ِد استعاری و کناییاش در لحن .در آن
پایان حاصل از تماشای
زدگی بی ِ
کنجکاوی بیحد و حصر و بهت ِ
فیلمهایش ،تنها از خود میپرسیدم که این دیوانه چه میگوید؟
ذهن غریب او و معمای روحش را کشف کنم
فقط میخواستم ِ
خواندن مصاحبههایش میدیدم.
و در همین راستا ،چاره را در
ِ
زبان پروبلماتیکِ این گفتوگوها نهتنها ذرهای از
با این حالِ ،
پرسش
در
مرتبه
ها
ه
د
که
نکرد،
برطرف
را
نگارنده
سردرگمی
مقابل ِ
ِ
نخستینم گیجتر شدم .سرانجام اما با گذر سالها و تماشای آثا ِر
دیگرش ،در این راه نیز مانن ِد همیشه به طریقتِ سینهفیلیایی
متوسل شدم ،هرچند که دو واژۀ «پازولینی» و «سینهفیلیا»
بینهایت دور از یکدیگر بنظر میرسند و در نظرگا ِه عمومی،
اشتراکی با یکدیگر ندارند .با این حال ،برای من مشاهدۀ چندبارۀ
آثاری که در نخستین مواجهۀ با آنها حیرتزدگی محض را
منطق رادیکال و تابوشکنی بود
تجربه کرده بودم ،تنها راه درکِ
ِ
مشکل
اساسا
و
رسید.
ی
م
بنظر
که در ابتدا شدیدا اسرارآمیز
ِ
بنیادین بسیاری افراد با پازولینی از همین رادیکالیسمِ بیانتها
ِ
نشئت میگیرد؛ تماشاگر در نخستین برخوردها بهقدری
تحت هجومِ تصاویر گستاخانه قرار میگیرد که اگر از آستانۀ
تحمل باالیی برخوردار نباشد ،هیچگاه راه گریزی برای رسیدن
به مفاهیمِ ورای این تصاویر نمییابد .در آن سالها من هم
بهمانند اکثریت ،شناختِ پازولینی را با پدیدهای بهنام «سالو یا
صد و بیست روز در سودوم»( )1975شروع کرده بودم و همین
سرآغا ِز نامعمول ،سبب شده بود تا هفتهها دیگر سراغی از او
حالجی چیزی
نگیرم و در نزاعی غریب با مغزم ،در تالش برای
ِ
باشم که سایهاش حتی ثانیهای رهایم نمیکرد .در آن زمان
فاشیستی پازولینی در «سالو» داشتم
زیبایی آنتی
نه درکی از
ِ
ِ
نمایش این حجم از شکنجه
و نه میتوانستم هدف او را از
ِ
و آزار و برهنگی درک کنم ،با این حال پس از چند هفته که
دوباره بر افکارم مسلط شدم ،تماشای «دکامرون» ( )1971برایم
شگفتی بسیاری به همراه داشت که کمتر از شگفتی پس از
تماشای «سالو» نبود .در آن زمان مدام از خودم میپرسیدم
چطور فیلمسازی که آن دایرههای کابوسوار را بهتصویر کشیده،
قادر است همان میزان برهنگی را ،این بار در میزانسنی اینچنین
مقابل فیلمِ پیشین« ،لطیف!» خلق کند؟
شعفناک و طناز و در ِ
از همان نخستین دیدار« ،دکامرون» از محبوبهای عمرم شد
و پنجاهسالهشدنش ،فرصتِ مناسب ی است برای نوشتن از آن.
زندگی پازولینی ،رویکر ِد
در بازخوانی نخستین قسمت از سهگانۀ ِ
بیواسطۀ او در فرم و محتوا همچنان بدیع مینماید .عناصر
مختلف از جمله سبکِ رئالیستی پازولینی در اجرا ،انتخابهای
هوشمندانۀ او از یکی از آثار مهمِ ادبیات کالسیک بهقلمِ
موسیقی همیشه
بوکاچیو ،حا لوهوای سرخوشانۀ موجود در اثر و
ِ
شنیدنی انیو موریکونه ،آنچنان در ساختار اثر به یکدیگر پیوند
ِ
میخورند که «دکامرون» تبدیل به یکی از شگفتانگیزترین آثا ِر

درخت پربا ِر سینمای ایتالیا میشود .پازولینی ،حکایتهای
بوکاچیو را به عاریه میگیرد ،شهوتِ عریان و خفته در آنها را
جهان
زبان پرولتاریایی مطلوبشِ ،
بیرون میکشد و با بکارگیری ِ
بدون
گستا ِخ قرون وسطایی را به دنیای معاصر پیوند میزند .او ِ
خوانش خود از تاریخ و
خودسانسوریها و احتیاطهای مرسوم،
ِ
بشریت را روایت میکند و جهانی را بنا مینهد که در آن حقیقت،
دیدگان تماشاگر قرار میگیرد؛ جهانی با تمام
بیواسطه مقابل
ِ
حرصها ،هوسها ،آزمندیها ،بیایمانیها و شادخواریها .او با
نگرشهای مارکسیستیاش ،مستقیما نظام کاپیتالیستی را نشانه
میرود و چنین رویکردی ،بیگمان نهادهای قدرت را به واهمه
میاندازد .این عادتِ
همیشگی پازولینی است؛ با سرِ نترس به
ِ
جنگی میرود که هدفش آگاهیبخشی در مقابل قدرت است.
سرانجامِ این عادت چیست؟ جنازهای مثله شده ،بدنی متالشی
شده ،پرسشهایی سر به مهر و در یک کالم ،شهادت در راِه حق.
تمام اعمال و رفتا ِر کاراکترها ،در اثرِشهوت و لذتجویی رخ
میدهد .از راهبهها گرفته تا مردمِکوچه و خیابان ،جملگی
کنشهای خود را در مسیرِ کامجویی انجام میدهند .هیچ
لحظۀ تلخی در فیلمها وجود ندارد ،سراسر نشئگ ی است و
ِ
مختلف «دکامرون»،
شادخواری و سرخوشی .در حکایتهای
شخصیتها مدام از اخالقیاتِ تثبیت شده تخطی میکنند؛
راهبهها به مغازله با باغبان صومعه میپردازند ،زنی از حماقت
قدمی او به عشقبازی با
شوهرش سوء استفاده کرده و در چند ِ
شدن پولهایش،
مردی غریبه میپردازد و جوانی پس از دزدیده ِ
اقدام به سرقتِ یک یاقوتِ گرانبها از جنازۀ اسقف اعظم ناپل
«دکامرون»ِ پازولینی
ِ
حکایات
مجموعهای از
شادیآور را در دو قسمت در بر
میگیرد که رویکر ِد هتاکانه فیلمسازش
در مقابل مقدسات ،از سر و روی این
جهان «دکامرون»
حکایتها میبارد .کلی ِد ورود به
ِ
ِ
فیلم دیگر سهگانه یعنی «حکایتهای
و البته دو
کنتربری»( )1972و «شبهای عربی»(،)1974
پذیرش فضای عیاشانۀ آن است؛ به
درک و
ِ
این معنا که لذت ،تنها عاملی است که
کنشهای افرا ِد حاضر در آن را
شکل میدهد.

سرخوشی غریب ی
فصل مشترکِ تمام این کاراکترها،
ِ
میکندِ .
درحین انجام این اعمال احساس میکنند .پازولینی
است که
ِ
با چنین کاراکترهایی تصویری سراسر عیاشانه از قرون وسطا
برهنگی تصاویر او در دورترین
بدست میدهد ،با این حال
ِ
نقطه نسبت به اروتیسیزم و زیباییشناسی اروتیک میایستند.
بکارگیری دوربینی شبیه به سینما-وریته و دوری از
پازولینی با
ِ
نورپردازی و گریمِ سینمایی ،در تالش است تا به دام اروتیسیزم
ِ

بودن تصاویر پرتعداد
نیفتد .بدلیل همین خاصیتِ بیواسطه ِ
جنسی «دکامرون» است که هیچ نوع برانگیختگی در آنها
ِ
یافت نمیشود؛ انگار نئورئالیسم دوباره پس از چند دهسال محو
شدن ،در فیلمهای پازولینی فرزندی ناخلف بدنیا آورده که با
نگرشی متفاوت ،از تکنیکهایی مشابه استفاده میکند .از سوی
بدن سالم ( )Healthy Bodyآنچنان که
دیگر پازولینی از تاکید بر ِ
فاشیسم در آثار هنری – برای مثال در آثار لنی ریفنشتال مانند
بدن زیبا و سالم تاکید میشود  -القا
المپیا( )1938که مدام بر ِ
کنش جنسی را مورد مطالعه قرار
نفس ِ
میکند ،میپرهیزد و ِ
میدهد .این رویکر ِد گریز از اروتیسیزمِ هالیوودی ،بعدها و در
«سالو» استحالهای بینهایت رادیکال ،تبدیل به نوعی نمایش
دفرمۀ بدن و تصاویر زخمها و زشتیها شد؛ مسئلهای که همان
فاشیستی پازولینی در حیثِ
شناسی آنتی
شاکلۀ اصلی زیبایی
ِ
ِ
بصری را شکل میدهد.
در بحث ساختا ِر فیلمنامه ،پازولینی تالش میکند تا بین
اپیزودهای مختلف و حکایات متعد ِد خود ،ارتباط برقرار کرده
و در این مسیر ،از دو را ِه حل استفاده میکند؛ نخست ترسیمِ
ِ
مختلف داستانها در گوشه و کنا ِر
دنیایی واحد که کاراکترهای
آن پرسه میزنند و در داستانهای مختلف ظاهر میشوند و دوم،
داستان اصلی در هر یک از
قراردادن هستۀ مرکزی روایت بر دو
ِ
ِ
قسمتها که ساختا ِر فیلمنامه هربار به بهانهای ،آنها را پس
داستان اصلی بر
میزند و یک خردهروایت را بازگو میکند .این دو
ِ
آفرینی فرانکو چیتی – بازیگرِ
مبنای دو کاراکترِ محوری با نقش ِ
محبوب پازولینی – و خو ِد فیلمساز شکل میگیرند .در قسمتِ
نخست فرانکو چیتی در قامتِ تبهکاری بهنام چیاپلتو در میآید
که از هیچ عمل جنایتکارانهای فروگذار نیست و برای انجامِ یک
ماموریتِ «شر خری» ،به شهری دیگر فرستاده میشود .چیاپلتو
ی میشود که پازولینی
در ساختار روایت تبدیل به مهمترین ابزار 
طریق آن رویکر ِد ضدمذهبی خود را بهتصویر بکشد .او پس از
از ِ
سالیان طوالنی دزدی و گناه و اعمال ناپسند ،در واپسین لحظاتِ
ِ
عمرش بواسطۀ یک گنا ِه دیگر – ِ
اعتراف دروغ به کشیش –
جایگاهی قدسی پیدا میکند و پس از مرگش مقبرهای برای
او ساخته میشود که مردم به آن ادای احترام میکنند .برای
کردن یک گناِه دیگر به با ِر سنگین گناهانش،
چیاپلتو اضافه ِ

مسئلۀ مهمی نیست؛ همانطور که تینگوچیوی ناپلی در واپسین
حکایتِ فیلم ،پس از مغازلۀ گناهآلود با دختری در بازار ،تکرار
آن را با توجیهِ «این همه گناه کردیم اینم روش!» بیعیب
میداند .بدینترتیب پازولینی در یکی از متهورانهترین لحظاتِ
نفس شکلگیری معابد و زیارتگاهها را
طریق چیاپلتوِ ،
فیلم ،از ِ
زیر سوال میبرد .تی ِغ تیزِ پازولینی که آغشته به زهری بینهایت
طنازانه و هجوآلود است ،کلیسا را مورد انتقاد قرار میدهد و
داستان دوم که در
وابستگان آن را به جان میخرد .در
خشمِ
ِ
ِ
نقش ارتباطدهندۀ ساختا ِر حکایتها را ایفا میکند،
قسمتِ دومِ ،
پازولینی تبدیل به جیوتوی نقاش میشود که ماموریتِ
بازسازی
ِ
یکی از نقاشیهای مهم ایتالیایی را بر روی دیوار یک کلیسا دارد.
ِ
جهان «دکامرون» یک هنرمند
او
برخالف اکثر شخصیتهای ِ
است؛ بهمانند خود پازولینی بیواسط ه به پدیدهها مینگرد و
خلق هنر ،از تمام وجو ِه
به ِ
خلق هنری دست میزند .برای او ِ
دیگر زندگی پیشی میگیرد؛ او دیرتر از همه سر میز غذا میآید
نهادن ادب بورژوایی ،به سرعت غذا را تمام میکند تا
و با کنار ِ
کار را از سر بگیرد .پازولینی در این لحظات ،ساختا ِر فرمیکِ
اثر را به یک کمدی اسلپاستیکِ تمامعیار نزدیک میکند .او
جوش هنرمند و
این سرعت را عامدانه فزونی میبخشد و جن 
بو ِ
دستیارانش را با المانهای کمدی فیزیکی پیوند میزند .سرعت
خلق
در چنین ساختاری ،همان المانی است که اهمیتِ هنر و ِ
هنری در نظرگا ِه جیوتو و طبعا خود پازولینی را نشان میدهد.
جهان سرخوش ،اما کمعمق و تقلیلگرای «دکامرون» ،جیوتو
در ِ
شمایل تما موعیا ِر اندیشه و تفکر است .او تنها کس ی است که
ِ
میاندیشد؛ با این حال ،از ژستهای روشنفکری دور ایستاده و
خاکی خود ،کلیسا و نهادهای
با اخالقیاتِ فروتنانه و رفتارهای ِ
قدرت را متعجب میکند .او نمایندۀ تمام نویسندهها ،نقاشها،
فیلمسازها ،هنرمندان و بطور کلی تمام افرادی است که تالش
میکنند تا در جهانی مصرفگرا و سطحینگر ،همچنان ساحتِ
اندیشه و خل ِق هنری را زنده نگه دارند .شاید به همین دلیل
تکمیل شاهکار هنری خود
است که او نیز در پایان و پس از
ِ
و درحالیکه در شادی و سرو ِر پس از آن بهسر میبرد ،مانند هر
هنرمند دیگری از خود میپرسد «چرا یک اثر هنری خلق کنم
وقتی رویای آن شیرینتر است!؟»

آگهی

آگهی تغییرات

تاسیس شرکت تعاونی مسکن کارکنان و استادان دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز درتاریخ 1401/04/06به شماره ثبت  42884به شناسه ملی  14011286910ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت  -1:تهیه زمین مسکونی،ساختمان خانه وآپارتمانهای مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی ً
نقدا یا
به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا - .خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام ویا تکمیل شده و واگذاری به اعضا .به استناد مجوز صادره
 6872مورخ  1401/03/17اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز به موجب مجوز از اداره کل دانشگاه آزاد اسالمی برابر با شماره مجوز  4315در تاریخ  1401/01/21در استان مربوطه
این آگهی به ثبت رسید.به موجب مجوز از اداره کل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برابر با شماره مجوز  372532در تاریخ  1400/09/22در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید .مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت تا  1405/12/07مرکز اصلی  :استان البرز  ،شهرستان کرج  ،بخش مرکزی  ،شهر کرج ،محله رجایی شهر  ،بلوار نبوت  ،بلوار شهید جعفرموذن  ،پالک  ، 0طبقه اول
کدپستی  3149968111سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  126,000,000لایر نقدی مبلغ  42000000لایر توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  4106253مورخ  1400/11/09نزد
بانک توسعه تعاون شعبه مهستان با کد  4106پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران آقای مهدی فرزام نهاد به شماره ملی  0065586824به سمت
منشی هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  3سال آقای حمید بذرپاچ به شماره ملی  0322583829به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3
سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت مدیرعامل به مدت  3سال آقای ابراهیم شیرزادآهنگر به شماره ملی  0492443531به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره
به مدت  3سال آقای علیرضا محمدی نژاد گنجی به شماره ملی  2061024157به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  3سال
آقای محفوظ کاکاوند به شماره ملی  4410336460به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت  3سال دارندگان حق امضا  :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد اور بانکی از قبیل چک
سفته برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره شرکت تعاونی با امضای ثابت اقای حمیدبدرپاچ ( مدیرعامل تعاونی ) بطور ثابت و یکی از دو امضا اقای علیرضا محمدی نژاد گنجی
( نایب ریس هیات مدیره ) و یا اقای مهدی فرزام نهاد ( منشی هیات مدیره ) و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های عادی شرکت با امضای ( مدیر عامل )
و مهر شرکت معتبر خواهد بود  .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم پروانه عظیمی به شماره ملی  0059513624به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال آقای منوچهر
بیات به شماره ملی  0452804434به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال بموجب مجوز شماره  4315مورخ  1401/01/21دانشگاه آزاد اسالمی تاسیس گردید .بموجب مجوز شماره
 372532مورخ  1400/09/22وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاسیس گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
شناسه آگهی1345618 :

شرکت فنی و مهندسی کارا صنعت بیرام شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  3103و شناسه ملی  10190025419به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1401/02/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای رضا
بیرامزاده گرمی به کدملی  1620032937دارنده  800,000لایر سهم الشرکه با
پرداخت مبلغ  23,999,200,000لایر سهم الشرکه به صندوق شرکت  ,میزان
سهم الشرکه خود را به مبلغ  24,000,000,000لایر افزایش داد و مدیرعامل
اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود  - .خانم شیرین بیرام زاده
به کدملی  1620055521دارنده 200.000لایر سهم الشرکه با پرداخت مبلغ
 5,999,800,000لایر سهم الشرکه به صندوق شرکت  ,میزان سهم الشرکه
خود را به مبلغ 6.000.000.000لایر افزایش داد و مدیرعامل اقرار به دریافت
مبلغ افزایش سرمایه نمود  - .سرمایه شرکت ازمبلغ 1.000.000لایر به مبلغ
30.000.000.000لایر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح
فوق اصالح شد .لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه  :آقای رضا بیرامزاده
گرمی به کدملی  1620032937دارنده 24.000.000.000لایر سهم الشرکه
خانم شیرین بیرام زاده به کدملی  1620055521دارنده 6.000.000.000لایر
سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ
شناسه آگهی1345615 :

روزنامه
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دیدگاه

آغاز رمسی بیستودومین دوره لیگ برتر از  ۲۱مرداد
زمان شروع مسابقات لیگ برتر فصل  1401-02به شرح زیر است :تاریخ آغاز لیگ برتر از
روز جمعه  21مرداد  /1401اردوی تیم ملی فوتبال از تاریخ  20شهریور ماه تا  5مهر ماه
 ،1401مسابقه سوپرجام قبل از آغاز نیمفصل دوم بین دو تیم استقالل قهرمان لیگ برتر
و نساجی مازندران قهرمان جام حذفی برگزار خواهد شد.

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

ِ
یادداشت یک پرسپولیسی برای مفسر بزرگ فوتبال؛

یاد دکتر فوتبال ایران؛
به ِ
«صدر»...

کیمیا سلیمی

چندین ماه از درگذشتِ دکتر فوتبال ایران« ،حمیدرضا صدر»
میگذرد و ما هنوز هم یاد و نام اینچهرهی ماندگار را
گرامی میداریم:آمدی ،عاشق شدی ،عاشقمان کردی و رفتی؟
این بود مرامورزشی و پهلوانیت؟ کاش میشد یقهی سرطان را
گرفت و چسباندش به دیوار و گفت؛ اینهمه آدم برایت بس
جان کسی که ما را عاشق فوتبال کرد ،دیگر چه
نبود؟ آخر از ِ
مثل شما داشتیم
میخواهی؟ اص ًال مگر ما در این دنیا چند تا ِ
که حاال یکی هم کم بشود؟ دکتر اما اینرسم رفاقت نبود! خدایا
کمی هم ما را ببین! در آنوضعیت که هنوز ترکشهای فوتِ
عجیب علی انصاریان به جانمان میخورد و جای نبودن مهرداد
میناوند در قلبمان درد میکرد و به وقت دقیقه  ۲۴هر بازی به
یاد هادی نوروزی از جا بلند میشویم ،دیگر شما نباید میرفتی.
مثل شما به ما بدهکار است .به
دنیا حداقل پنج-شیش تا ِ
شخصه با اینکه طرفدار رئال مادرید هستم اما حاضر بودم
قهرمان اللیگا شود ،ولی شما از پیش ما
این فصل بارسلونا
ِ
نمیرفتید .بیشتر از همه دلم برای کودکان دههی نودی
میسوزد که حتی از داشتن شما هم محروم ماندند ،تازهتازه
داشتند معنی فوتبال را درک میکردند که دیدند دیگر شما
مثل ما دل بدهند به دل شما و
نیستید تا با روایتهایتان ِ
مستقیم متصل شوند به قلب فوتبال .جایی که کمتر کسی
قادر است حتی معنیاش را هم درک کند .راستش دلم برای
نسل جدید کباب است ،وگرنه ما که عشقبازیهایمان
این ِ
را کردیم ،هرچند هنوز هوسش از سرمان بیرون نرفته .باور
کردنش هنوز هم برای ما دشوار است ،چرا که دیگر نمیتوانیم
منتظر کتاب جدیدتان باشیم دیگر آخر هفتهها پای تلویزیون
نمینشینیم تا شاید شما چند دقیقه بیایید فوتبال صد و
جان دل بسپاریم.
بیست و جملهبهجملهی صحبتهایتان را به ِ
دیگر صدای دلنواز جدیدی از شما به گوشمان نمیخورد ،مثل
علی ،مهرداد و هادی رفتید البالی دفتر خاطرهها .در کمال
ناباوری روحتشاد ،خوشلحنترین راوی و خوشقلمترین
کاتب ،بیتردید قاطعیت در سخن را از شما آموختیم .ایکاش
بودید و به بقیه میفهماندید که فوتبال تنها بازی با یک توپ
چهلتیکهی دو الیه و زمینهای خاکی نیست ،چرا که فوتبال
را میشود خواند و یاد گرفت ،میشود به جز بازی روایت کرد.
اگر داستانهای شما نبود ،ما هنوز هم همان نسل بیمنطقی
بودیم که از فوتبال فقط گلها و شیرجه های مهدی طارمی،
پرتاب دستهای علیرضا بیرانوند ،شوت از راه دور احمد نور،
بازوبن ِد جبروت سید جالل ،استارتهای وحید امیری ،ذکاوت
پروفسور و یحیی ،دریبلهای سروش و ...را میفهمیدیم ،اما
شما آمدی ،یاد گرفتن فوتبال را یادمان دادی .اما حاال وقت
رفتنت نبود ،سالمِ ما پرسپولیسیها را به بهشتیها برسان.

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک
حوزه ثبت اشتهارد
طبق ماده  ۱۴قانون ثبت تحدید عمومی قستی از امالک واقع در حوزه ثبتی
اشتهارد که تا کنون به عمل نیامده ،محل وقوع آنها تعیین گردیده جهت
اطالع عموم به شرح ذیل اعالم و تحدید حدود آنها از ساعت  ۹صبح روز
سهشنبه مورخه  ۱۴۰۱/۰۵/۰۴در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد.
 -۱بنام شهرداری اشتهارد بصورت ششدانگ یک باغ کودک پالک ثبتی ۱۲۹۶
اصلی حوزه ثبتی بخش مرکزی اشتهارد به مساحت تقریبی  ۱۱۸۶۸متر مربع
به آدرس اشتهارد خیابان شهید محمود صدری شهرک بعثت خیابان کارگر.
 -۲بنام شهرداری اشتهارد بصورت ششدانگ محل مدرسه نظامی پالک ثبتی
 ۱۲۹۷اصلی بخش مرکزی حوزه ثبتی اشتهارد به مساحت تقریبی  ۱۵۲۰۰متر
مربع به آدرس اشتهارد خیابان شهید محمود صدری شهرک بعثت خیابان کارگر.
بدینوسیله به اطالع کلیه مالکین مجاور پالک فوقالذکر میرساند تا در روز
و ساعت مقرر در متن آگهی در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه نسبت به
حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دادند از تاریخ تحدید حدود به مدت  ۳۰روز
اعتراض خود یا تصدیق مرجع قضایی مبنی بر طرح دعوی را به اداره ثبت اسناد
و امالک اشتهارد تسلیم و رسید دریافت دارند معترضین مکلفند در اجرای ماده
 ۸۶آییننامه قانون ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به ادارهی ثبت
اسناد و امالک دادخواست خود را به مرجع قضایی ذیصالح تقدیم و گواهی
مربوط را به اداره ثبت تسلیم و رسید دریافت دارند .بدیهی است در غیر اینصورت
حق واخواهی از آنان ساقط خواهد شد .ف۹۷۵
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اشتهارد

ورزشی
گزارش

وقتی خبری از حکم و سرپرست برای فدراسیون سوارکاری نیست!
بیش از سه هفته از برگزاری انتخابات پُرحاشیه
فدراسیون سوارکاری میگذرد اما تا به امروز وزارت
ورزش نه برای گزینه منتخب مجمع حکم ریاست
صادر کرده و نه سرپرستی تعیین کرده است!
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از مهر ،با
وجود تاکید چندباره ای مسئوالن وزارت ورزش در
رابطه با عدم پذیرش مجمع انتخاباتی فدراسیون
سوارکاری و نتیجه آن داشتند و حتی برنامه ای که
جهت انتخابات سرپرست در این فدراسیون داشتند
اما تا به امروز هیچ اقدامی در این راستا انجام
نشده است.
انتخابات فدراسیون سوارکاری در حالی  ۲۱خردادماه
برگزار شد که یک روز پیش از آن وزارت ورزش
تشکیل مجمع را لغو و برگزاری آن را به  ۳۱خردادماه
موکول کرد با این حال اما دبیر و دیگر اعضای
مجمع این فدارسیون اقدام به تشکیل آن در همان
زمان مقرر اولیه کردند اما بدون حضور نماینده
ای از وزارت ورزش و با حمایت کامل کمیته ملی
المپیک و در محلی که این کمیته در اختیارشان
گذاشته بود .نتیجه هم ادامه ریاست مسعود خلیلی
برای سومین دوره متوالی شد .وی البته تا به امروز
حکم ریاست خود را از وزارت ورزش دریافت نکرده
است اما با این حال دوره جدید مدیریتش در این
فدراسیون را آغاز کرده به خصوص که فردی هم
به عنوان سرپرست و برای رسیدگی به رتق و فتق
فدراسیون تعیین نشده است.
مسعود خلیلی در گفتگویی گفت :از نظر برخی
افراد و با استناد به اساسنامه فدراسیون ها و آئین
نامه انتخاباتی ،مجمع برگزار شده برای فدراسیون
سوارکاری کامال قانونی بوده است .با این حال باید
مرجع رسمی باشد که در این زمینه حکم بدهد
و در مورد سالمت و صحت مجمع و نتجیه آن
قضاوت کند .احتماال دوستان مان در وزارت ورزش
در این زمینه استعالم هایی گرفته اند ،امیدوارم
زودتر پاسخ آن مشخص و اعالم رسمی شود.
منتظر هستیم با دوستان به توافق برسیم و بدون

مشکل کارها دنبال شود .رئیس منتخب مجمع
فدراسیون سوارکاری با تاکید بر اینکه فعالیتش
در این فدراسیون را آغاز کرده است ،خاطرنشان
کرد :چاره ای نبود ،من کارم را آغاز کرد .طبیعی
است وقتی فرد جدیدی معرفی نشود فردی قبلی
همچنان مسئول است و باید کارش را ادامه
دهد .طبق اساسنامه مجمع باالترین رکن در هر
فدراسیونی است ،اساسنامه فدراسیون ها مصوب
دولت است و تاییدیه شورای نگهبان را دارد .طبق
این اساسنامه ،تصمیماتی مانند انتخاب رئیس با
مجمع است و نتیجه آن مالک عمل قرار می گیرد.
مجمع فدراسیون سوارکاری هم قانونی تشکیل شد
آن با حضور و رای حداکثری؛ بنابراین امیدوارم با
درایت ،تدبیر و مدیریت وزارت ورزش موضوع حل
و فصل شود.
وی در واکنش به این پرسش که «تا به امروز برای
پیگیری موضوع و به خصوص صادر شدن حکم
ریاست مکاتبه و رایزنی با وزارت ورزش داشته

اید؟» ،گفت :خیر ،اقدام اینچنینی نداشتم .شاید
به خاطر صحبت هایی که از طرف مسئوالن وزارت
ورزش مطرح می شد ترجیح دادم اقدام نداشته
باشم اما حتما در صورت ادامه این روند خدمت
دوستان در وزارت ورزش می رسم تا پیگیر قضیه
باشم .رئیس فدراسیون سوارکاری همچنین با
تاکید بر اینکه تا به امروز از طرف وزارت ورزش
دعوت نامه ای برای حضور در این وزارتخانه و
انعقاد تفاهم نامه همکاری دریافت نکرده است،
گفت :در کل طی چندماه گذشته فقط یک مرحله
تخصیص از وزارت ورزش داشتیم که آنهم مربوط
به هفته های پایانی دوره قبلی ریاستم می شود.
مبلغ دریافتی هم خیلی ناچیز بود .بعد از آن از
محل اعتبارات وزارت ورزش مبلغی به حساب
مان واریز نشد .از طرف بودجه  ۲میلیاردی مصوب
مجلس هم تا کنون هیچ دریافتی نداشته ایم .در
این زمینه هم باید تعیین تکلیف شود که نحوه
تخصیص به چه صورت است.

سوژه

گوشه و کنار
تغییر  6مربی در  16تیم؛

ربیعــی ،گلمحمدی و قلعهنویی؛
باثباتتریــن مربیان فعلی لیگ
محمد ربیعی در آغاز چهارمین
سال مربیگری خود در مس
رفسنجان ،طوالنیترین حضور را
در یک تیم به خود اختصاص
داده و جلوتر از یحیی گلمحمدی
و امیر قلعهنویی است .شش تیم
از  ۱۶تیم لیگ برتر ایران فصل
جدید را با سرمربیان جدید شروع
خواهند کرد .استقالل ،سپاهان،
تراکتور ،صنعت نفت ،هوادار و
نساجی تیمهایی هستند که
برای فصل جدید با گزینههای
جدید خود به توافق رسیدهاند.
در پی فعل و انفعاالت جدید،
عمر مربیگری در فوتبال ایران به
شدت کاهش یافته است .چند
تن از مربیان سابقه فصل گذشته
که دومین یا سومین سال
حضور خود را در تیمشان تجربه
میکردند ،در این فصل بیکار یا
سراغ تیمهای دیگری رفتهاند.

در نتیجه در فصل جدید ،محمد
ربیعی همچنان باسابقهترین
مربی از زمان انتخاب به عنوان
سرمربی مس رفسنجان است
و بعد از او یحیی گلمحمدی
و امیر قلعهنویی دیده میشوند
اما عجیب این که باسابقهترین
مربی هم فقط سه فصل در یک
تیم حضور داشته است .یحیی
گلمحمدی دو فصل و نیم در
پرسپولیس مربیگیری کرده و
امیر قلعهنویی دو فصل هدایت
گل گهر را برعهده داشته است.
به طور میانگین عمر مربیگیری
مربیان در باشگاههای ایران در
مقطع کنونی که شش مربی به
تازگی استخدام شدهاند ،معادل
حدودا هشت ماه است که
مطمئنا با شروع فصل تغییراتی
را به علت نتایج ضعیف برخی از
تیمها خواهیم دید.

غایبان پُر سر و صدا؛

دلیــل غیبت مربیان لیگ برتری
در نشســت هماندیشی چه بود؟
سرمربیان پنج تیم لیگ برتر
فوتبال در نشست هماندیشی
سازمان لیگ غایب بودند و
احتما ًال تعدادی از آنها ،در فصل
جاری از برنامه مسابقات انتقاد
خواهند کرد .سازمان لیگ فوتبال
ایران هفته گذشته از سرمربیان
تیمهای حاضر در بیستودومین
دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال
دعوت کرد تا در جلسه هماندیشی
میان آنها ،برای تعیین برنامه
مسابقات تصمیم بگیرند .در این
برنامه ،نمایندگان  11باشگاه لیگ
برتری حضور داشتند که تنها سه
نفر از آنها سرمربیان تیمهای خود
بودند! استقبال کمتر از  20درصد
سرمربیان را میتوان به حساب
مشغلهها و برنامههای تمرینی
سکانداران نیمکت تیمها دانست،
اما برنامهریزی مسابقات برای پنج
باشگاه لیگ برتری اهمیتی نداشت

که نمایندهای به این نشست
هماندیشی بفرستند! پرسپولیس،
سپاهان اصفهان ،نساجی مازندران،
نفت مسجدسلیمان و ملوان بندر
انزلی ،تیمهایی بودند که به نشست
مشورتی لیگ برتر وقعی ننهادند.
این در حالی است که بازیکنان،
سرمربیان و بازیکنان این تیمها
این حق را در طول مسابقات برای
خود قائل میشوند که به برنامه
لیگ برتر اعتراض کنند ،بدون اینکه
از فرصت سازمان لیگ برای خود
بهرهای ببرند .این در حالی است
که مربیان و مدیران این باشگاهها
فصل گذشته از منتقدان برنامه
لیگ بودهاند .پیشبینی میشود
سرمربیانی که اهمیتی برای شرکت
در نشست هماندیشی سازمان لیگ
قائل نشدند ،فصل جدید از منتقدان
درجه یک سازمان لیگ در برنامه
فشرده لیگ بیستودوم باشند.

ورزشی
توپ و تور

پیروزی راحت تیم میل بسکتبال و صعود به عنوان تیم دوم
روز گذشته تیم ملی بسکتبال ایران در دومین (آخرین) بازی خود از پنجره سوم انتخابی جام
جهانی  ۲۰۲۳به مصاف تیم ملی سوریه رفت که در پایان ،با نتیجه  ۵۶ - ۹۱مقابل حریف نه
ت تا پس از قزاقستان صدرنشین ،به عنوان تیم دوم
چندان قدرتمند خود به پیروزی دست یاف 
گروه  Cبه دور بعد (پنجره چهارم انتخابی جام جهانی) صعود کنند.

پیشبازیهفتهسوممسابقاتلیگملتهایجهان؛

آغاز ثبتنام ریاست فدراسیون فوتبال
ثبتنام برای ریاست فدراسیون فوتبال از روز سه شنبه  ۱۴تیر آغاز میشود تا پس از طی شدن
پروسه و روند اداری ،این فدراسیون رئیس جدید خود را بشناسد.
«تسنیم» نوشت :بعد از ماهها چالش ،بالتکلیفی و رفت و آمد قرار است انتخابات فدراسیون
فوتبال در تاریخ  8شهریور  1401برگزار شود .ریاست فدراسیون ،نایب رئیسی اول و دوم و
همچنین یک صندلی از هیئت رئیسه ،جایگاههایی هستند که باید در روز مجمع تکلیفشان
روشن شوند .ثبتنام از متقاضیان و کاندیداها از امروز ( 14تیر) آغاز میشود و تا  20تیرماه
ادامه خواهد داشت و بعد از گذشت حدود  8هفته 87 ،نفر به عنوان اعضای مجمع فدراسیون
باید کِشتی به گِل نشسته فوتبال ایران را به یک ساحل امن هدایت کنند .در فاصله دو ماه
تا برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال معادالت انتخاباتی نیز آغاز شده و نفراتی برای بر دست
گرفتن سکان هدایت این مجموعه عریض و طویل اعالم کاندیداتوری کردهاند .نخستین فرد،
مهدی محمدنبی ،دبیرکل اسبق فدراسیون فوتبال بود .نفر دوم میرشاد ماجدی ،سرپرست
کنونی فدراسیون بود که حدود  4ماه است سکان مدیریت این مجموعه را برعهده دارد .عالوه
بر ماجدی و نبی که برای حضور در انتخابات  8شهریورماه اعالم آمادگی کردهاند ،زمزمههایی
برای ورود دیگر گزینهها نیز شنیده میشود از جمله مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استقالل
و منصور قنبرزاده مدیرعامل اسبق نفت تهران و دبیرکل پیشین فدراسیون فوتبال که البته
تاکنون اظهارنظری در این باره نکردهاند و مشخص نیست که عزم حضور در انتخابات را دارند یا
نه .اسامی دیگری هم مطرح شده که باید دید تا روز  20تیر که مهلت ثبت نام در انتخابات به

گزارش

و «استقالل» نهم آسیا

تیم از ساعت  ۱۹و  ۳۰دقیقه شنبه برگزار خواهد شد .با نظر
بهروز عطایی سرمربی تیمملی والیبال کشورمان امشب با ترکیب
محمدطاهر وادی ،فاضل پژومان ،امین اسماعیلنژاد ،بردیا
سعادت ،میالد عبادیپور ،امیرحسین اسفندیار ،مرتضی شریفی،
احسان دانشدوست ،مهدی جلوه ،امیررضا سرلک ،محراب
ملکی ،امیرحسین توخته ،محمدرضا حضرتپور و ابوالفضل
قلیپور به مصاف تیم لهستان میزبان سومین هفته رقابتهای
لیگ ملتهای جهان خواهد رفت که از ساعت  ۲۲:۳۰دقیقه
آغاز و از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.
بازیهای بعدی تیمملی والیبال کشورمان از این قرار است:
پنجشنبه ۱۶،تیر :ایتالیا-ایران
شنبه ۱۸،تیر :اسلوونی-ایران
یکشنبه ۱۹ ،تیر :ایران-صربستان

سوژه

این گوی و این میدان برای مدعیان؛

سهشنبه  14تیر  -1401شماره 1056

«پرسپولیس»پنجم

اصغر قلندری

است .از طرفی ایتالیا تنها شکست لهستان را هم رقم زده است.
این دو تیم رقیبان سرسختی برای ملیپوشان جوان تیم ملی
ایران هستند که میتواند تجربه خوبی برایشان باشد .تجربه
پیروزی برابر آمریکا در شرایطی که اکثر کارشناسان و آنالیزها،
آمریکا را برنده دیدار با ایران میدانستند ،به این معنی است که
ایران بارها ثابت کرده که در دیدار با تیم های بزرگ دنیا توانایی
شکست این تیمها را دارد .اسلوونی سومین حریف ایران است
که دیدار بین این دو تیم از ساعت  ۱۹و  ۳۰دقیقه روز جمعه
آغاز میشود .اسلوونی در هشت بازی گذشته خود تنها سه برد
کسب کرده است و اکنون با  ۹امتیاز در جایگاه دهم جدول
ردهبندی قرار دارد .صربستان آخرین رقیب ایران در هفته سوم
است که همچون ایران چهار برد دارد و با یک امتیاز کمتر نسب
به ایران در جایگاه نهم جدول قرار گرفته است  .دیدار این دو
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«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

مسیری دشــوار پیشروی جوانان ایران
تیم ملی در هفته سوم لیگ ملتها رقابتی سختی با رقیبان
خود دارد.
لیگ ملتهای  ۲۰۲۲در گروه مردان از  ۱۸خرداد در حالی آغاز
شد که تیم ملی والیبال ایران با ترکیب جوان به این رقابتها
رفت .در گروه مردان  ۱۶تیم برزیل ،لهستان ،فرانسه ،آمریکا،
اسلوونی ،صربستان ،آرژانتین ،ایتالیا ،کانادا ،ژاپن ،ایران ،چین،
آلمان ،هلند ،بلغارستان و استرالیا در این رقابتها حضور دارند.
این مسابقات ،دوم مرداد با معرفی تیمهای برتر به پایان خواهد
رسید .حضور بلندقامتان ایران در این رقابتها با سرمربی ایرانی
برای نخستین بار اتفاق میافتد .پیش از این ایگور کوالکوویچ
در سالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹و والدیمیر آلکنو در سال  ۲۰۲۱هدایت
ایران را در لیگملتها بر عهده داشتند .ایران در دوره قبلی این
رقابتها (لیگ ملتهای  )۲۰۲۱با هدایت آلکنو روسی نتایج
خوبی نگرفت و در آخر در رده دوازهم این رقابتها ایستاد.
ملیپوشان کشورمان در اولین بازی هفته سوم مسابقات لیگ
ملتهای جهان از ساعت  ۲۲و  ۳۰دقیقه امشب سهشنبه ۱۴
تیرماه مقابل لهستان به میدان میروند که یکی از مدعیان
قهرمانی در لیگ ملتها است .این تیم با هفت پیروزی و تنها
یک باخت در رتبه دوم جدول ردهبندی قرار دارد .از طرفی میزبان
مسابقات گروه ششم در هفته سوم میباشد و از این امتیاز
مقابل رقیبان خود برخوردار است .ایران در دومین دیدار از
ساعت  ۱۶و  ۳۰دقیقه پنجشنبه ۱۶ ،تیر به مصاف ایتالیا میرود.
این تیم هم وضعیت خوبی در جدول دارد و با  ۶پیروزی سوم

روزنامه

پایان میرسد ،وارد گود میشوند یا خیر .عالوه بر پست ریاست ،رقابت دیگری نیز برای تصاحب
جایگاههای نواب رئیسی وجود دارد ،با این تفاوت که کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال
باید در هنگام ثبت نام ،نواب رئیس مد نظرشان را معرفی کنند و افراد برای تصاحب این
کرسیها نمیتوانند به صورت مستقل وارد کارزار انتخابات شوند .از سویی دیگر یک صندلی
خالی در هیئت رئیسه وجود دارد که البته باید از بین مدیران باشگاهها انتخاب شود .پستی
که در اختیار مهرداد سراجی مدیرعامل پیشین سایپا بود اما مجمع رأی به عزل او داد .قرار
است در تاریخ  8شهریور ماه تکلیف فدراسیون مشخص شود و چند روز پیشرو فرصتی است
برای تمام افراد و مدعیانی که میگویند و احساس میکنند میتوانند شرایط فوتبال را بهبود
ببخشند .مدیران جدید فدراسیون البته بعد از این انتخابات قرار نیست  4سال سکان کار را
برعهده بگیرند 4 .سال آنها از تاریخی که شهابالدین عزیزی خادم روی صندلی ریاست نشست
( 10اسفند  ،)99آغاز شده و تنها از شهریورماه  1401تا اسفند  1403زمان دارند تا برنامههایشان
را برای نجات فوتبال پیش ببرند .اهالی تازه انتخاب شده فدراسیون فوتبال تنها  2ماه و خردهای
فرصت دارند تا تیم ملی را با شرایط هر چه بهتر راهی جام جهانی  2022کنند و وضعیت بغرنج
دیگر تیمهای ملی را سروسامان دهند .تیمی که باید روز  30آبان در اولین دیدار خود در جام
جهانی به مصاف انگلیس برود .فوتبال ایران با انتخابهایی که داشته ،دوران سیاهی را سپری
میکند و االن این فرصت طالیی وجود دارد تا با بهترین انتخاب مسیر را به سوی روشنایی
حال نیمه جان فوتبال
هدایت کرد .از همین رو هر کسی که فکر میکند میتواند کمکی به ِ
ایران کند ،در این برهه باید به میدان بیاید .از سوی دیگر  87عضو مجمع نیز این وظیفه را
دارند  8هفته دیگر و در تاریخ  8شهریورماه ،خارج از هیاهوی انتخاباتی و البیهایی که صورت
میگیرد ،اصلحترین افراد را انتخاب کنند .باید از گذشته درس گرفت؛ همه ما در سرنوشت و
عاقبت فوتبال ایران مسئول هستیم.

در تازهترین ردهبندی تیمهای فوتبال باشگاهی
جهان ،پرسپولیس بدون تغییر ماند و استقالل یک
پله سقوط کرد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان؛ بر اساس تازهترین ردهبندی تیمهای باشگاهی
فوتبال جهان که از سوی سایت «فوتبال دیتابیس» اعالم
شد ،تیم فوتبال پرسپولیس با  ۱۶۰۴امتیاز همچنان در
رتبه نخست باشگاههای فوتبال ایران ایستاده است .این
تیم بدون تغییر نسبت به رده بندی هفته گذشته در رتبه
ششم قاره آسیا قرار گرفت .از طرف دیگر شاگردان یحیی
گل محمدی مانند رده بندی هفته گذشته در رتبه ۱۲۰
جهان جای گرفتند.
تیم فوتبال استقالل ،قهرمان این فصل فوتبال کشورمان
با  ۱۵۶۶امتیاز و بدون تغییر نسبت به رده بندی هفته
قبل در رتبه دوم فوتبال باشگاهی ایران و جایگاه  ۹آسیا
باقی ماند ،اما آبی پوشان با یک پله سقوط نسبت به رده
بندی پیشین در رتبه  ۱۶۹جهان قرار گرفته اند.
تیم فوتبال سپاهان با  ۱۵۰۵امتیاز بدون تغییر نسبت
به رده بندی قبلی سومین تیم برتر فوتبال ایران است و
در رتبه  ۱۷آسیا ایستاده است .طالیی پوشان اصفهان
در سطح جهانی هم با یک پله صعود در رتبه  ۲۷۹جای
گرفته اند .در این رده بندی تیم فوتبال فوالد ،گل گهر
سیرجان و تراکتور در رتبههای چهارم تا ششم فوتبال
ایران قرار دارند.
بر اساس این ردهبندی در قاره آسیا جایگاه  ۵تیم نخست
نسبت به رده بندی پیشین تغییرنکرده و الهالل عربستان
سعودی با  ۱۶۶۸امتیاز صدرنشین است و تیم کاوازاکی
فرونتال ژاپن هم با  ۱۶۵۸امتیاز در رتبه دوم قرار دارد.
پس از این تیم ،الدحیل قطر با  ۱۶۲۳امتیاز در رتبه
سوم و اولسان هیوندای  ۱۶۲۲امتیازی دررتبه چهارم
قاره کهن جای دارند .جنبوک موتورز کره جنوبی با ۱۶۰۷
امتیاز همچنان باالتر از پرسپولیس در رتبه پنجم قرار
گرفته است.
در ردهبندی جهانی جایگاه  ۵تیم نخست نسبت به رده
بندی پیشین تغییری نکرده است و لیورپول با ۲۰۴۲
امتیاز همچنان صدر جدول را در اختیار دارد .پس از
سرخپوشان انگلیسی ،تیم منچسترسیتی با  ۲۰۱۳امتیاز
همچنان در رتبه دوم قرار گرفته است .رئال مادرید ۲۰۱۰
امتیازی در رتبه سوم و بایرن مونیخ با  ۱۹۵۵امتیاز در
رتبه چهارم ایستاده اند .اینترمیالن هم با  ۱۹۱۷امتیاز
در رتبه پنجم برترین تیمهای باشگاهی جهان قرار دارد.
پورتو با مهدی طارمی با یک پله سقوط نسبت به رده
بندی پیشین در رتبه  ،۱۴لورکوزن با سردار آزمون بدون
تغییر در جایگاه  ۱۸و فاینورد هم با علیرضا جهانبخش،
بدون تغییر در رتبه  ۴۹قرار دارند.
 ۱۰تیم برتر فوتبال باشگاهی جهان:
لیورپول ،منچسترسیتی ،رئال مادرید ،بایرن مونیخ ،اینتر
میالن ،آث میالن ،آژاکس ،چلسی ،پالمیراس و ناپولی.

حاشیه

هشت روز آماده سازی؛

آغاز اردوی تیم ملی در شهریور بدون حضور لژیونرها
«ایسنا» نوشت :پنجره بازیهای ملی در اواخر شهریور باز میشود و بازیکنان
باشگاهی به مدت هشت روز در اختیار تیمهای ملی خواهند بود تا از آخرین فرصت
خود برای برگزاری دیدار دوستانه و تمرینات آمادهسازی به منظور حضور در جام
جهانی استفاده کنند .تیم ملی ایران هم در این پنجره اردویی را در اروپا خواهد
داشت و در صدد برگزاری دو دیدار دوستانه است که احتماال یکی از بازیهای ایران
مقابل اروگوئه خواهد بود که طبق اعالم رسانههای این کشور روز یکم مهر برگزار
میشود .با این حال اسکوچیچ برنامه ویژهای را برای بازیکنان شاغل در داخل کشور
در نظر گرفته و بر همین اساس بازیهای باشگاهی در ایران حدودا یک هفته زودتر
از موعد مقرر تعطیل خواهد شد .در این اردو ،اسکوچیچ روی شرایط بدنی و تاکتیکی

بازیکنان لیگ برتری کار میکند چرا که او اعتقاد دارد بازیکنان داخلی از شرایط فنی
و بدنی پایینتری نسبت به بازیکنان شاغل در اروپا برخودار هستند .در گذشته
هم کارلوس کیروش برای بازیکنانی که در تیمهای لیگ برتر ایران بازی میکردند،
برنامه ویژه و جداگانهای را در نظر میگرفت تا آنها را مهیای بازیهای مهم کند .در
اردوهای اخیر تیم ملی از جمله در پنجره آخر بازیهای ملی که در خردادماه برگزار
شد ،اسکوچیچ  ۱۵بازیکن لژیونر و  ۱۵بازیکن شاغل در ایران را دعوت کرده بود .بر
همین اساس هم او از بیستم شهریور اردوی خود را با بازیکنان لیگ برتری آغاز
خواهد کرد تا رفته رفته لژیونرها به تیم ملی اضافه شوند و تیم ملی با ترکیب کامل
خود راهی اروپا و احتماال اتریش شود.
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