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رسمقاهل

مرگ ساالنه  ۵۴هزار ایرانی بهدلیل
وقوع انواع سوانح؛

«دو برابر اروپاییها مرگومیر

ناشی از سوانح ترافیکی داریم»
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از خبرآنالین؛ حوادث ماههای
اخیر یکبار دیگر زنگ خطر ایمنی را به صدا درآورده است.
«ساالنه چیزی حدود  ۵۴هزار نفر بهدلیل سوانح و حوادث
جان خود را از دست میدهند ،سوانح ترافیکی ،سقوط از ارتفاع،
مرگومیر ناشی از مسمومیتها و غرق شدن از عمدهترین
علل مرگومیر ناشی از سوانح هستند ».اینها صحبتهای
«حمید سوری» است ،او که درباره ارتقای ایمنی و پیشگیری
از مصدومیتها مطالعات زیادی انجام داده ،میگوید« :سوانح
یک بحث علمی است ،اما متاسفانه تصور میشود با تجربههای
خام یا اطالعات سطحی که افراد در طول زندگیشان بهدست
میآورند ،مسئله سوانح را میشود حل کرد ،حتی با همین
اطالعات سطحی برای کشور و سازمانها نسخه میپیچند ،در
صورتی که سوانح یک مسئله علمی است و ما متاسفانه درس
نمیگیریم تا برای پیشگیری اقدام اساسی انجام دهیم .سوانح
از مهمترین علل مرگومیر در کشور است ،اما متاسفانه آنقدر
که بر روی بعد از یک رخداد تاکید وجود دارد درباره قبل از وقوع
رخداد تاکیدی نیست».
«پیشگیری بهتر از درمان است» ،این جمله اگرچه تکراری است،
اما سادهترین جملهای است که وضعیت موجود ایمنی را به
چالش میکشد ،بعید است کسی درباره این جمله تردید کند،
اما همیشه فراموش میشود ،برای اینکه پیشگیری با آرزو
کردن متفاوت است ،نیاز به اطالعات دقیق و برنامهریزی و دارد.
رئیس مرکز ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها میگوید:
«اپیدمیولوژی سوانح در کشور ما نشان میدهد مستندات
علمی موثق بومی کم داریم تا تصمیمات درستتر ،موثرتر و
کم هزینهتر داشته باشیم ،برای همین تصمیمگیریهای ما
در خصوص سوانح در فضای تاریک و مبهم گرفته میشود.
در بحث ارتقای ایمنی باید برنامه جامعی داشته باشیم و
نظارت کافی انجام بگیرد ،اما متاسفانه در خیلی از زمینهها
که دچار خسارت میشویم نه نظارت کافی انجام میگیرد نه
پایش درستی انجام میشود تا متوجه شویم در طول زمان چه
تغییراتی حاصل شده است ،و نه همه این موارد به طور مستمر
ارزشیابی میشود تا متوجه شویم مداخلههایی که انجام دادیم
چقدر موثر بودهاند .متاسفانه به جای پیشگیری بعد از حادثه
اشک میریزیم».
سوری در پاسخ به این پرسش که دلیل بیبرنامه بودن
دربارهی ارتقاء ایمنی چیست میگوید« :یکی از مشکالت عدم
سرمایهگذاری کافی برای تحقیق و آموزش است ،منظور از
سرمایه فقط مسائل مالی نیست بلکه مث ًال متناسب با نیازهایی
که داریم رشتههای تحصیلی ایجاد نشده است ،دانشگاههای ما
نسبت به ایمنی کمتر توجه کردهاند درصورتی که ایمنی یک
مسئله میان رشتهای است و رویکرد جزیرهای به آن داشتن
کافی نیست».
یکی از موارد رعایت نشدن ایمنی ،تولید خودروهای داخلی
است ،مسئلهای که مدتی است مورد توجه پلیس قرار گرفته
و هر از چند گاهی سبب افزایش اختالف پلیس با شرکتهای
خودروساز میشود ،بهخصوص باز نشدن کیسه هوای خودروها
طی ماههای اخیر مورد توجه کارشناسان ایمنی قرار گرفته است.
سوری درباره تاثیر کیفیت خودرو در بروز سوانح رانندگی به
خبرآنالین میگوید« :رخداد سوانح ترافیکی علتهای چندگانه
دارد ،علتهایی که بر یکدیگر اثرگذار هم هستند ،اما وقتی این
اثرگذاری را محاسبه میکنیم طبیعی است که خطای انسانی
عمدهترین علت در بروز حوادث رانندگی باشد ،اما درخصوص
سهم خودرو با توجه به بررسی عوامل حوادث ،چیزی حدود ۲۰
درصد علت حوادث رانندگی که در کشور رخ میدهد به خاطر
خودروهای نا ایمن است ،بههمین دلیل خودروهای نا ایمن
نقش جدیتری نسبت به جاده نا ایمن در بروز تصادفات رانندگی
دارند ».او در مقایسهی استاندارد ایمنی ایران با کشورهای حوزه
اتحادیه اروپا بیان میکند« :متاسفانه علیرغم تالشهای گذشته
که سبب کاهش حوادث شده است همچنان جایگاه خوبی در
جهان از نظر بروز سوانح و حوادث نداریم ،بنابراین خیلی کارها
باید انجام شود تا به سطح استاندارد جهانی برسیم ،در خصوص
سوانح ترافیکی از میانگین جهانی باالتر هستیم اما اگر در
مقایسه با کشورهای موفق محاسبه کنیم وضعیت خوبی نداریم،
مث ًال در اروپا میزان مرگ ناشی از سوانح ترافیکی چیزی حدود ۱۰
نفر در  ۱۰۰هزار نفر است اما این رقم در کشور ما حدود  ۲۰نفر در
 ۱۰۰هزار نفر است ،این یعنی دو برابر کشورهای اروپایی در کشور
ما مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی وجود دارد».

خبر

سارا نصرتی

با حذف یارانه از داروهای تولید داخل که برای تهیه مواد
ت داروها «واقعی»
اولیه وابسته به ارز ترجیحی بودند ،قیم 
شده و قرار است با اختصاص یارانه دولتی دارو به بیمهها،
این یارانه به دست مصرفکننده واقعی یعنی افراد دارای
بیمه برسد .اگرچه مسئوالن هدف از اجرای طرح دارویار
را افزایش آمار افراد و تعداد داروهای تحت پوشش بیمه،
کاهش هزینههای بیماران و جلوگیری از قاچاق دارو
عنوان کردهاند ،اما اجرای شتابزده این طرح در حالی
صورت گرفته است که همچنان شمار قابلتوجهی از
شهروندان تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند.
دارویار طرحی که قرار است با انتقال یارانه دارو از طریق
بیمهها به مردم ،پوشش بیمهای داروها را افزایش
داده ،اقالم بیشتری از داروها را زیر چتر بیمهها برده و
در عین حال قیمت دارو را به سمت واقعیشدن سوق
دهد ،با این شرط که پرداختی از جیب بیمار نهتنها
افزایش نیابد ،بلکه در برخی از اقالم کاهش قیمت نیز
داشته باشد .در اجرای این طرح اعالم شده است که
تمام داروهای تولید داخل مشمول اصالح سیاستهای
ارزی قرار خواهد گرفت .نکته اصلی در طرح دارویاری
ً
مستقیما به
این است که یارانه دارو از طریق بیمه
مصرفکننده اختصاص مییابد .در این طرح تغییر
قیمتهایی برای داروهای تولید داخل اتفاق افتاده
است ،اما برای داروهای وارداتی ،داروهایی که تحت
لیسانس در کشور تولید میشوند ،برای مکملها،
فرآوردههای گیاهی که در داروخانه عرضه میشوند،
فرآوردههایی که بدوننسخه و توسط داروخانه عرضه
ً
اتفاقا نیفتاده است .مردم
میشود تغییر قیمتی
مادامی که از مسیر نسخه دارو را تهیه کنند احساس
افزایش قیمت دارو نخواهند کرد ،اما اگر بخواهند دارو
را آزاد تهیه کنند مشمول تغییر قیمت خواهد بود .این
در حالی است که با توجه به افزایش پوشش بیمهای،
برخی داروها حتی مشمول کاهش قیمت شدهاند.
هدف نهایی دارویاری این است که پرداختی از جیب
بیماران افزایش نیابد و مکانیزه طوری تعریف شده که
این اتفاق نیفتد .افزایش رشد صادرات رسمی دارو،
حذف قاچاق ،اصالح الگوی مصرف و پیشگیری از
خوددرمانی از مزایای طرح دارویار است.
از مشکالت اجرای طرح دارویار میتوان گفت هنوز
برخی از مردم زیر پوشش بیمه نیستند و با وجودیکه
اعالم شده این افراد میتوانند با ثبت نام در سامانه بیمه
سالمت بصورت رایگان بیمه شوند اما بهتر بود که ابتدا
پوشش بیمهای انجام و سپس طرح عملیاتی میشد.
همچنین برخی از بیمهها مانند سالمت همگانی نیز با
همه بخشها طرف قرارداد نیستند و افراد زیر پوشش آنها
ناچار به مراجعه به مراکز دولتی هستند ،این مشکل درباره
بیمه روستایی نیز وجود دارد و با همه بخش ها طرف
قرارداد نبوده و از طرفی مشخص نیست که تفاوت یارانه
ارزی آنها از کدام محل باید پرداخت شود .در ضمن برخی
از مشکالت در داروخانهها در اجرای طرح دارویار وجود
دارد .بیمهها بطور مرتب در حال تغییر درصد تعهدات

نقل قول

طرح «دارویار» ،از اجرای شتابزده تا متضرر شدن مردم؛
ِ

نســخهناخـــوانا!

خود هستند که به سردرگمی در داروخانه برای به روز
رسانی قیمتها منجر شده است .داروخانهها باید بطور
مرتب مبلغ تحت پوشش بیمهها را بروزرسانی کنند که
کاری زمانبر بوده و مشکالتی را برای آنها ایجاد کرده است.
بیمهها چند ماه به داروخانه ها بدهکارند و بعد از  ۶تا ۱۲
ماه پول آنها را میپردازند و اکنون با اجرای طرح دارویار،
تعهدات بیمهها بیشتر شده یعنی بار بیشتری را به دوش
میکشند و اگر قرار باشد پرداختی تعهدات آنها به همین
از مشکالت
اجرای طرح دارویار
میتوان گفت هنوز برخی از
مردم زیر پوشش بیمه نیستند
و با وجودیکه اعالم شده این افراد
میتوانند با ثبت نام در سامانه
بیمه سالمت بصورت رایگان
بیمه شوند اما بهتر بود که
ابتدا پوشش بیمهای
انجام میشد.

منوال پیش برود باعث ورشکستگی داروخانهها خواهد
شد زیرا در برابر هزینهها ،تابآوری ندارند.
بیتردید اجرای شتابزده طرح دارویاری مردم را متضرر
خواهد کرد .باید در اجرای طرح دارویاری هم شرایط بیمهها
در نظر گرفته شود و هم بیمهها کمک کنند تا هزینهای از
جیب مردم برای تهیه دارو پرداخت نشود .بر همین اساس
باید ضمن پرداخت بدهی عقب مانده بیمهها ،هزینههای
طرح به موقع و به صورت شفاف در اختیار بیمه ها قرار

«علی سالجقه»:

پرونده پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شد
«علی سالجقه» -رئیس سازمان محیط زیست -در
نمایشگاه همافزایی مدیریت ایران اظهار کرد :در بازدید
از غرفههای مختلف فعال در حوزه محیطزیست
این نمایشگاه متوجه شدم که جوانان ما در جای
جای کشور ،توانمندیها و استعدادهای فراوانی در
همه حوزهها دارند به عنوان مثال یک غرفه محیط
زیستی در این رویداد حضور داشت که میتوانست
ضایعات محیط زیستی را به راحتی به کودهای
قابل استفاده تبدیل کند که این توانایی دستاورد
مهمی است .با توجه به مصرف بسیار زیاد نایلون
و پالستیک در ضخامت  25میکرون که در کشور
داریم ،توانایی این شرکت یک ظرفیت بسیار عالی
را برای جوانان ما ایجاد میکند؛ ما به عنوان متولی
حفاظت از محیط زیست کشور تالش میکنیم که
ً
حتما از این ظرفیتها استفاده شود و این دستاوردها

را به صنایع معرفی کنیم تا از این طریق بخشی
از مشکالت محیط زیستی کشور حل شود .رئیس
سازمان محیط زیست که با «تسنیم» گفتگو می کرد،
درباره معضل شکار پرندگان مهاجر در میانکاله گفت:
در موضوع میانکاله بحث شکار سنتی همیشه وجود
داشته است و مردم بومی منطقه از گذشته این کار
را انجام میدادند؛ جوامع محلی با توجه به تجاربی
که دارند به اندازه شکار میکنند و تنظیمگر مسائل
محیط زیستی هستند اما متأسفانه شکار غیرمجاز
نیز به وفور در این منطقه انجام میشود که این
موضوع کنترل وضعیت را از دست جوامع محلی
خارج میکند .متأسفانه شکارچیان غیرمجاز به
منطقه وارد میشوند در کنار آنها ،بازارهای
مفسدهانگیز شکل میگیرد که البته این
موضوع از دید محیط زیست پنهان نمانده

گیرد تا شاهد اختاللی در اجرای طرح نباشیم .همچنین
یکی از ابهامات متوجه وضعیت افرادی است که تحت
پوشش بیمه خاصی نیستند و داروها را باید به صورت آزاد
بخرند ،قطعا نباید قیمت ها به گونه ای باشد که آن ها
توان خرید نداشته باشند .در این طرح اهداف قانون گذار
برای اختصاص بودجه جهت تکمیل زیرساخت سالمت
الکترونیک ،حذف ارز ترجیحی ،توسعه نظام ارجاع و
پزشک خانواده و همچنین اجرای دقیق سامانهها و تکمیل
سرویسهای تخصیص ،دیده نشده است .بنابراین تمامی
اساس موفقیت طرح دارویار به سازمان برنامه و بودجه
برمیگردد؛ با این وضعیت مدیریت ،این امکان وجود دارد
که طرح دارویاری با شکست مواجه شود و هر قصوری در
این خصوص نابخشودنی است.
طرح دارای ضعفهایی است .ساز و کارهای نظارتی
طرح باید تشریح شود ،زیرا در مورد آن توضیحی داده
نشده است .در این طرح تعرفههای دارویی ،بیمارستانی،
دولتی و خصوصی تعیین تکلیف نشده و همچنین
درخصوص نحوه فروش داروی آزاد ،پرداخت یارانه
به داروخانهها و وضعیت نحوه پرداخت داروخانهها
به شرکتهای دارویی توضیحی داده نشده است؛ در
این طرح با افزایش مصرف دارو مواجه خواهیم شد
نه کاهش مصرف و ادعا این است که در این طرح
تجهیزات پزشکی ،شیر خشک و داروهای خارجی
همچنان ارز  ۴۲۰۰میگیرند در حالی که این خالف
قانون است؛ تکلیف تجهیزات پزشکی در این طرح باید
زودتر مشخص شود .یقینا شتابزدگی در اجرای طرح
دارویاری نگران کننده است و عملکردها در این زمینه
مناسب نبوده است .در حقیقت با اجرای شتابزده طرح
دارویار بدون دیده شدن نقاط ضعف و قوت و فراهم
شدن زیرساختها موجب متضرر شدن مردم خواهد شد.
است و ما با مجموعه قضایی ،دادستانی استان،
مجموعههای امنیتی و نیروی انتظامی هماهنگیهای
الزم را انجام دادیم و به شکارچیان غیرمجاز اجازه شکار
و بازارگردانی را نخواهیم داد .با قطعیت میگویم که
پرونده توسعه پتروشیمی در میانکاله برای همیشه
بسته شد و دیگر شاهد چنین فعالیتهایی در این
منطقه نخواهیم بود.

اجتماعی

آیا واکسنهای ایراین مورد اتیید وزارت هبداشت عراق است؟
دکتر «بهرام عیناللهی» -وزیر بهداشت -در پاسخ به این سوال که آیا کشور عراق تمام واکسنهای تزریق شد ه
ایرانیانی که قصد پیاده روی اربعین را دارند ،مورد پذیرش قرار میدهد یا خیر؟ بیان کرد :حدود  ۳هفته قبل
عراق بودم و با هماهنگی صورت گرفته با مقامات بهداشتی عراق مشخص شد آنها که تمام واکسنهای ایرانی
کرونا را قبول دارند و اگر کسی این واکسنها را تزریق کرده باشد ممانعتی برای ورود به عراق نخواهد داشت.

گزارش
پس از ثبت تورم باال در خرداد ماه ،تورم نقطه ای تیر
ماه به  54درصد رسیده که باالترین سطح را در بازه
 26ساله داشته است .بررسی های آماری نشان می
دهد بیشترین وزن را در رشد قیمت ها تورم خوراکی
ها داشته اند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از اقتصادنیوز،
سیاست گذاری دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی
و یارانه از کاالهای خوراکی مشخص موجب شد تا
درخرداد ماه شاهد تورمی بی سابقه در کشور باشیم.
اتفاقی که برخی کارشناسان آن را شوکی گذرا در سطح
عمومی قیمت ها می دانستند و معتقد بودند این
افزایش در کاالهای خوراکی با شیب تند تخلیه خواهد
شد .این در حالی است که برخی دیگر نظری مخالف
دارند .این عده متعقدند رشد قیمت ها از مسیر زنجیره
تامین و وابستگی گروه های خوراکی و غیرخوراکی از
لحاظ قیمتی به یکدیگر مانع از افت زود هنگام تورم
در کشور خواهد شد.
گذشته از آن رویکرد دولت برای حذف ارز  4200از
کاالهای مشمول به نیت رشد وضعیت رفاه در طبقات
پایین تر جامعه بود .سوال این جاست که االن که دو
ماه از سیاست اخیر دولت گذشته است چه تغییری در
وضعیت اقتصادی دهک های پایینی رخ داده است؟
پس از ثبت تورم باال در خرداد ماه ،تورم نقطه ای تیر
ماه به  54درصد رسیده که باالترین سطح را در بازه 26
ساله داشته است .بررسی های آماری نشان می دهد
بیشترین وزن را در رشد قیمت ها تورم خوراکی ها
داشته اند .تورم این شاخه کاالیی در مقایسه نقطه ای
تیرماه برابر با  86درصد بوده و در سمت غیر خوراکی ها
معادل با  36.9درصد ثبت شده است.
آمارها را که نگاه می کنیم متوجه می شویم پیش
از این در فروردین ماه سال  98رشد قیمت خوراکی
ها تا مرز  84درصد رفته و تورم نقطهای در کاالهای
غیر خوراکی نیز در سطح  37.8درصد قرار داشته که
بیشترین سطوح تورمی را تا قبل از ماه اخیر دراین
سال ها ثبت کردهاند .اکنون اما رشد قیمت خوراکی ها
افزایش شدیدتری پیدا کرده و  2واحد درصد از ابتدای
 98باالتر بوده است .این افزایش گویا عاملی شده تا
رشد قیمت در دهک های پایین تر بیش از دهک های
باالتر باشد.
در خرداد ماه تنها دهک های اول و دوم تورم باالی 60
درصد را تجربه کرده بودند .در این ماه تورم نقطه ای
 60درصدی به دهک سوم نیز سرایت کرده است .در
همین رابطه تورم دهک اول برابر با  66.7درصد بوده
که بیشترین میزان را در بازه سال های اخیر داشته
است .این شاخص در دهک های دوم و سوم نیز فراتر
از مرز  60درصد ثبت شده است .این در حالی است که
تورم نقطه ای در دهک دهم معادل با  49درصد رقم

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

فاصله تورم رکورد زد
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«وزیر امور اقتصادی و دارایی» خبر داد:

گزارش ویژه سهمیهبندی بنزین
روی میز رییسجمهور

در حالی که رییس کل بانک مرکزی از تخلیه شوک
تورمی ناشی از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی خبر داده و قول
مهار تورم را داده است ،روز گذشته وزیر امور اقتصادی
و دارایی نیز از برنامه ریزی دولت برای مهار تورم خبر
داد و اظهار داشت« :بعد از گذشت دوره آزمایشی پنج
ماهه روش جدید سهمیه بندی عرضه بنزین در مناطق
آزاد گزارش آن به رئیس جمهور ارائه شده و بناست
درباره ادامه این طرح جمع بندی و بررسی شود ،الزم به
توضیح است که این موضوع به معنی افزایش قیمت
بنزین در سال جاری نیست».

صنعت
خورده و کمترین رشد ساالنه را در میان دهک های
درآمدی جامعه داشته است .بررسی ماهانه رشد قیمت
ها نیز نشان می دهد هنوز سرعت افزایش قیمت ها
در طبقات کم درآمد باالتر از پردرآمدتر ها بوده است.
براساس داده ها ،تورم ماهانه دهک اول برابر با  5درصد
و تورم دهک دهم معادل با 3.9درصد ثبت شده است.
رویکرد دولت
برای حذف ارز  4200از
کاالهای مشمول به نیت رشد
وضعیت رفاه در طبقات پایین
تر جامعه بود .سوال این جاست
که االن که دو ماه از سیاست اخیر
دولت گذشته است چه تغییری
در وضعیت اقتصادی
دهک های پایینی رخ
داده است؟

رشد بیشتر قیمت ها در طبقات کم در آمد در ماه
های اخیر در حالی رقم خورده که یکی از مبناهای
سیاست گذاری ها توجه بیشتر به قشر کم در آمد بوده
است .مقایسه داده های آماری تورم نشان می دهد
این رشد قیمت در طبقات پایین تر به مراتب فاصله
بیشتری را با پردرآمدها ثبت کرده است.
روند تورم دهک اول و دهم در  5سال اخیر نشان
راه و مسکن

می دهد هر مقطع با توجه به رشد قیمت خوراکی هاو
غیر خوراکی ها در کشور تورم دهک کم در آمدها گاهی
از پردرآمدها پیشی گرفته و در مواقعی نیز بر عکس.
از آنجا که خوراکی ها در سبد مصرفی کم در آمدترها
رشد بیشتری داشته مسلما در این مقطع و ابتدای سال
 98تورم تجربه شده نیز در این گروه ها بیشتر از پردر
آمدتر ها خواهد بود .اما نکته مهم در این مقطع فاصله
 17واحد درصدی ای است که میان این دو دهک ثبت
شده است.
رویدادی که در نقطه پررنگ دیگر تورم در سال 98
مشاهده نمی شود .در آن موقع تورم دهک اول و دهم
تقریبا در سطح هم دیگر بوده و فاصله زیر  1واحد درصد
داشته اند .حتی در ماه بعد یعنی اردیبهشت ماهبا
وجود تورم  84درصدی خوراکی ها فاصله تورم دهک
اول و دهم برابر با منفی  3.4واحد درصد بوده است.
به این معنا که تورم دهک اول  3.4واحد درصد تورم
کمتری داشته است.
برخی کارشناسان معتقدند به طورکلی روند فاصله تورم
در این دو گروه نشان می دهد یکی از مهم ترین دالیل
در این بازه تغییر قیمت در بخشی از کاالهایی است که
در سبد مصرفی کم در آمدها جایگاه بیشتری دارد .مثال
در این ماه تورم کاالهایی نظیر نان و غالت ،شیر و پنیر
و تخم مرغ  ،روغن ها و چربی ها به ترتیب برابر با 101
درصد 119 ،درصد و  293درصد بوده است .این در حالی
است که تورم این کاالها در سال  98برابر با  47 ،29و
 53درصد بوده است.

ب�زار

سود  1/9میلیارد تومانی وام جدید؛

یک پرسش مهم؛

اقساط  10/8میلیون تومانی وام

قیمت  ۱۴هزار تومانی مرغ وارداتی

 ۷۰۰میلیونی نهضت ملی مسکن

از کجا درآمد؟

درحالی «رستم قاسمی» -وزیر راه و شهرسازی -از پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی
مسکن به  ۷۰۰میلیون خبر داده که اقساط ماهانه این وام با سود  ۱۸درصدی
حدود  ۱۰.۸میلیون تومان است .قاسمی در برنامه تلویزیونی با ابراز اینکه بهدلیل
تورم امکان پیشبینی قیمت تمامشده ساخت وجود ندارد ،اظهار کرد :هزینه
ساخت هر مترمربع  6تا  7میلیون با تورم امروز تمام میشود اگر تسهیالت نهضت
ملی مسکن به  700میلیون تومان برسد بخشی از مشکل رفع میشود که ما این
موضوع را به دولت و شورای پول و اعتبار پیشنهاد دادهایم .اقساط تسهیالت
نهضت ملی مسکن 20ساله و پلکانی است و براساس  50درصد از هزینههای
درآمدی خانوادهها پیشبینی شده است.
سود وام نهضت ملی مسکن  5تا  18درصد است که به متقاضیان مطابق با دهکبندی
پرداخت خواهد شد .در صورت موافقت شورای پول و اعتبار با پیشنهاد وزارت راه و
شهرسازی میزان اقساط ماهانه وام  700میلیون تومانی با سود  18درصد و بازپرداخت
 20ساله  10میلیون و  803هزار تومان خواهد بود .به عبارت دیگر متقاضی در ماه
دوازدهم سال بیستم حدود  2میلیارد و  600میلیون تومان باید به ازای وام 700
میلیون تومان پرداخت کند .کل سود این وام نیز یک میلیارد و  892میلیارد تومان
خواهد بود .میزان اقساط ماهانه وام  700میلیون تومانی با سود  5درصدی  4میلیون
و  619هزار و کل بازپرداخت یک میلیارد و  108میلیون تومان خواهد بود .کل سود
تسهیالت نیز  408میلیون و  725هزار تومان است.

قیمت هرکیلوگرم مرغ در بازار در محدود  54هزار تومان است که هنوز به حداکثر
قیمت مصوب  59800تومانی خود نرسیده است؛ هرچند بر اساس گزارشهای میدانی
این محصول در برخی نقاط تهران به شکل غیرقانونی تا  64هزار تومان نیز به فروش
می رسد .در حالی که قیمت مصوب مرغ و حتی قیمت های فعلی این محصول در
بازار ،مورد اعتراض مرغداران قرار گرفته است ،خبر رسید شرکت پشیتبانی امور دام
قیمت مرغ های وارداتی منجمد را  14هزار تومان اعالم کرد؛ هرچند دبیر انجمن
تأمینکنندگان فرآورده خام دامی نیز قیمت تمامشده مرغ را بیشتر از این دانست و
اظهار داشت :با توجه به افزایش هزینههای تولید قیمت هرکیلوگرم از این محصول به
16هزار تومان رسیده است.
قیمت مرغ منجمد وارداتی  14یا  16هزار تومانی (با احتساب هزینه های واردات)
تفاوت عمیقی با قیمت این محصول در ایران دارد .با نگاهی به قیمت های روز
جهانی نیز مشخص می شود که قیمت هر کیلوگرم مرغ در آرژانتین به عنوان
ارزان ترین کشور  1.39دالر و هنگکنک به عنوان گران قیمت ترین  17. 11دالر
است و این محصول در کشور همسایه ترکیه  1.97دالر و پاکستان  1.83دالر
است .بر اساس پیگیریهای انجام شده از انجمن تأمینکنندگان فرآورده خام
دامی مشخص شد که تعیین قیمت فروش  14هزار تومانی برای مرغ های منجمد
وارداتی مربوط به مر غهایی است که ستاد تنظیم بازار در اسفند  1399مصوب کرده
و با ارز ترجیحی  4200تومانی به کشور وارد شده است.

یک درصد قیمت کارخانه خودرو و دو
درصد ارزش گمرکی؛
شیوه پرداخت مالیات

نقل و انتقال خودرو چگونه است؟
«تجارتنیوز» نوشت :مالیات بر نقل و انتقال خودرو
را چه کسی باید پرداخت کند؟ پرداخت این مالیات
حضوری است یا آنالین و مراحل آن چیست؟ در ادامه
این مطلب به این سواالت جواب میدهیم؛ مالیات بر
نقل و انتقال خودرو بر عهده مالک خودرو است ،یعنی
فروشنده باید قبل از مراجعه به مرکز تعویض پالک
مالیات نقل و انتقال خودرو را پرداخت کند .اما روند
پرداخت مالیات بر نقل و انتقال خودرو چگونه است؟
پرداخت این مالیات به صورت آنالین انجام میشود و
قبل از مراجعه به مرکز تعویض پالک ،فروشنده حتما
باید مالیات خودروی خود را پرداخت کرده باشد.
برای پرداخت مالیات باید به سایت سازمان امور
مالیاتی کشور به آدرس cartransfer.tax.gov.ir
مراجعه کرد .در صفحه اول سایت ،سه باکس وجود
دارد که فروشنده باید روی بخش مودی مالیاتی
(فروشنده) کلیک کند و از همین طریق مالیات خودرو
را به صورت آنالین پرداخت کند .توجه کنید که اگر
مالیات خودرو را پرداخت نکردهباشید مراجعه شما به
مراکز تعویض پالک بدون نتیجه است و این کار فقط
بعد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال خودرو انجام
میشود.
پیشتر رئیس مرکز شمارهگذاری و تعویض پالک
پلیس راهور انتظامی کشور گفته بود «اگر متقاضی
مالیات وسیله نقلیه خود را نپرداخته باشد سامانه
نوبتدهی پلیس راهور برای نقل و انتقال برای وی
قفل شده و نمیتواند نوبت اخذ کرده و در ادامه برای
شمارهگذاری وسیله نقلیه خود اقدام کند».اگر وسیله
نقلیهای مالیات خود را پرداخت کرده باشد ،میتواند
خدمات نقل و انتقال را دریافت کند .همچنین برای
استعالم میزان مالیات خودرو سامانههای بسیار
زیادی وجود دارد که متقاضی میتواند با وارد کردن
شماره پالک و کد ملی صاحب ماشین ،مبلغ مالیات
خودروی خود را محاسبه کند.
اما مالیات نقل و انتقال خودروها چقدر است؟ مبلغ
مالیاتی که برای نقل و انتقال خودرو باید پرداخت،یک
درصد قیمت کارخانه خودرو است .مالیات خودروهای
خارجی هم دو درصد ارزش گمرکی آن است .اما هنگام
خرید و فروش خودرو ،طرفین باید هزینههای دیگری
را هم پرداخت کنند .مالیات نقل و انتقال خودرو بر
عهده کیست؟ در قانون کلمه مالک خودرو درج است.
یعنی کسی که پالک خودرو متعلق به اوست باید
برای تعویض پالک مالیات خودرو را پرداخت کند تا
در ادامه دریافت خدمات نقل و انتقال پالک جدید به
نام فرد دیگری صادر شود .تمامی جریمهها و خالفی
خودرو هم بر عهده مالک خودرو است .اما هزینه
تعویض پالک بر عهده خریدار است.

4

روزنامه
شماره  - 1073چهارشنبه  5مرداد 1401

توضیحات وزیر آموزش و پرورش درابره فعالیت «حضوری» مدارس در مهر
«یوسف نوری» -وزیر آموزش و پرورش -درباره نحوه تداوم آموزشها در سال تحصیلی جدید در صورت احتمال شیوع دوباره بیماری
کرونا ،اظهار کرد :درصورت همه گیری بیماری چه در سطح ملی و چه درسطح جهانی ،آخرین جایی که تعطیل می شود مدرسه و
اولین جایی که باز می شود باز هم مدرسه است؛ البته که ما باید رعایت کنیم اما روز شنبه نیز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم
شد که مدارس و دانشگاه ها با قوت« ،حضوری» خواهند شد و اگر موردی هم باشد ستادی ملی مقابله با کرونا اعالم خواهد کرد.

حقوق و قضا

«رئیس کل دادگستری استان» خبر داد:
تخریب یک شهرک غیرقانونی

با  24ویالی لوکس در چهارباغ

رئیس کل دادگستری استان البرز از تخریب یک
شهرک غیرقانونی با  ۲۴ویالی لوکس غیرمجاز در
چهارباغ خبر داد که مالک آن به جای ایجاد مجتمع
اقامتی ،اقدام به تفکیک قطعات و احداث ویال کرده
بود« .حسین فاضلی هریکندی» با اشاره به اجرای
حکم قضایی که روز گذشته در چهارباغ انجام و ۲۴
ویالی لوکس در یک شهرک غیرمجاز تخریب شد،
گفت :اجرای حکم روز سه شنبه پیامی قاطع و روشن
در خصوص مقابله با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز
است و دستگاه قضایی در هر مرحله از اقدامات
غیرقانونی با آن مقابله میکند.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود :احکامی که
اجرا شد مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز است که
در آن فردی با سوءاستفاده از «موافقت اصولی» و
مجوزهای صادر شده جهت احداث «مجتمع اقامتی،
پذیرایی و تفریحی» ،به جای ایجاد مجتمع مذکور ،بر
خالف مقررات ضمن تفکیک و قطعه بندی یک قطعه
باغ مشجر ،نسبت به احداث غیرقانونی یک شهرک با
حدود  ۲۴باب ویالی مجلل اقدام میکند.
وی با اشاره به رای قطعی صادر شده در خصوص
این پرونده در محاکم استان البرز ،به فرایند ایجاد
این شهرک غیرقانونی اشاره کرد و متذکر شد :اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
البرز« ،موافقت اصولی» با طرح مالک جهت احداث
یک مجتمع اقامتی ،پذیرایی و تفریحی در یک قطعه
زمین مشجر با کاربری باغ را در شهرستان خوش آب
و هوای چهارباغ که در آن زمان بخشی از شهرستان
ساوجبالغ بوده را صادر می کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره موافقت
جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبالغ با تغییر کاربری
مقدار  ۷هزار و ۹۸۰متر مربع از کل مساحت  ۳۲هزار
متر مربع از باغ مذکور ،افزود :این موافقت پس از طی
مراحل قانونی ،مشروط به عدم قطع درختان و فقط به
منظور اجرای طرح موضوع «موافقت اصولی» به مدت
 ۲سال و بدون دریافت عوارض مربوطه بوده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد :پیرو
موافقت جهاد کشاورزی و در اجرای آن ،فرمانداری
ساوجبالغ نیز از آنجایی که باغ در خارج از محدوده شهر
و بافت روستا بوده است ،پروانه احداث بنای «مجتمع
اقامتی ،پذیرایی و تفریحی» جهت احداث «هتل»،
«سوئیتهای اقامتی»« ،رستوران»« ،سالن ورزشی»،
«سالن اجتماعات» و فضای محدود اداری و خدماتی
برای اداره مجتمع مذکور را صادر می کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه مالک بعد از انقضاء مهلت
 ۲ساله و بر خالف موافقت اصولی اقدام به تفکیک،
قطعه بندی و دیوارکشی غیرقانونی کل مساحت
 ۳۲هزار متری باغ و احداث  ۲۴باب ویال با استخر
و آالچیق و محوطه سازی و احداث خیابان میکند؛
گفت :در واقع مالک به جای احداث یک مکان عمومی
شامل هتل ،سوئیت ،رستوران ،سالن های ورزشی و
فرهنگی جهت استفاده همه مردم از این مکان بسیار
زیبا و جذاب در چارچوب موافقت اصولی و مجوزهای
صادر شده ،با سوءاستفاده از مجوزهای اعطایی نسبت
به ایجاد یک شهرک خصوصی و ویالسازی غیرمجاز
اقدام کرده است.
فاضلی هریکندی متذکر شد :با توجه به این اقدام
غیرقانونی و اعالم شکایت جهاد کشاورزی شهرستان
ساوجبالغ ،رای قطعی و الزم االجراء مبنی بر قلع و
قمع مستحدثات ایجاد شده و جزای نقدی به میزان
یک هزار و  ۵۶۶میلیارد لایر توسط شعبه اول دادگاه
تجدیدنظر استان صادر شد که دو بار تقاضای اعاده
دادرسی محکوم علیه از سوی دیوان عالی کشور نیز رد
شد و بنابراین حکم الزم االجراء بود .رای قطعی این
تغییر کاربری غیرمجاز مربوط به هشت ماه قبل است
که امروز اجرایی شد؛ البته تاکنون چندین بار اخطار
جهت خروج وسایل و نیز لوازم قابل استفاده به محکوم
علیه و متصرفین داده شده بود.

با ۷رای اعضای شورای اسالمی شهر؛

البـــرز
گزارش

«مجید حاجی غالم سریزدی» شهردار منتخب کرج شد
اعضای شورای اسالمی شهر کرج با هفت رای
موافق از مجموع  ۱۳رای «مجید حاجی غالم
سریزدی» را برای مسوولیت شهرداری کرج
انتخاب کردند.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ سه نامزد نهایی
مسوولیت شهرداری کرج روز سه شنبه با حضور
در شورای اسالمی این شهر به بیان برنامه های
خود پرداختند .در نتیجه اعضای شورای اسالمی
شهر کرج با هفت رای موافق «مجید حاجی غالم
سریزدی» را به عنوان شهردار انتخاب کردند.
همچنین ضمن اعالم انصراف «علی سلطانی
مقدم»؛ «منوچهر غفاری» نیز  ۶رای کسب کرد.
شایان ذکر است؛ مجید غالم سریزدی مدرس
دروس شهرسازی ،حمل و نقل و ترافیک در
دانشگاه های مختلف؛ تهران ،کرج و زاهدان
بوده است و کتاب منشور کرج در افق چهارساله
را تألیف کرده است .سریزدی شهردار در پنج
شهر کشور به مدت  ۱۲سال از جمله؛ زاهدان،
سمنان و کرج بوده است ،عضو سازمان نظام
مهندسی(کانون مهندسان ساختمان کرج) از
سال  ۱۳۷۱و مشاور ارشد سازمان ایرانگردی
و جهانگردی  ۱۳۸۳نیز در کارنامه کاری او به
چشم می خورد .وی بسیجی ،مجروح جنگی و
شیمیایی و نفر اول کنگره ملی بهره وری در سال
 ۱۳۷۳است و نظریه «چگونگی مشارکت مردم در
اداره امور شهرها» تقدیر شده توسط سازمان ملل
متحد  ۱۳۷۹و احیاگر نمونه کشور در بافت های
تاریخی  ۱۳۹۱است.
اما «علی قاسم پور» -سخنگوی شورای اسالمی

شهر کرج -در پایان صحن علنی شورای شهر در
جمع اصحاب رسانه با اشاره به شرح ماوقع
شصت و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر کرج
اظهارداشت :منوچهر غفاری با  ۶رای از حضور در
کرسی شهرداری کرج بازماند و مجید حاجی غالم
سریزدی با رای حداکثری اعضای شورای شهر
کرج به سمت شهردار کالنشهر کرج منصوب شد.
سخنگو و رییس کمیسیون تلفیق شورای
اسالمی شهر کرج تصریح کرد :امروز مقرر شده
بود  ۴گزینه انتخابی شهرداری برنامه های خود
را به شورا ارائه کنند که سید مازیار حسینی به
دلیل مسئولیت در وزارت دفاع انصراف داد .علی

فرهنگ و ارشاد

پلیس

پلیس

«سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان البرز»:

«فرمانده انتظامی شهرستان کرج»
خبر داد؛

«رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
استان» خبر داد؛

«ســعید جابری انصاری» -سرپرست اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز -گفت:
خانه مــد و لباس البرز ،اولین مرکز گردهمایی
طراحان حوزه مد و لباس در استان خواهد بود
که با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
و انجمــن مــد و لباس البــرز و با مشــارکت
اتحادیه پوشاک و ســایر مجموعه های اداری
و صنفی در مســیر برندسازی و طراحی و تولید
پوشاک مناسب بر اساس مولفه های فرهنگی
و هنری ایرانی اسالمی فعالیت خواهد کرد.
وی اظهــار کــرد :پیرو خواســت عمومی برای
ورود دولــت به موضوع ترویــج فرهنگ عفاف
و حجاب ،اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
البرز نیز با رویکرد ایجابی به این مســئله ورود
پیدا کــرده و تالش میکنیم تا با اســتفاده از
ظرفیتهای موجود و بهره گیری از شرایط ،در
راستای ارائه طرح های بدیع و متنوع در حوزه
پوشاک ورود کنیم و زمینه جذاب و سازندهای
را در ایــن عرصه بوجود آوریم .اســتان البرز در
زمینه تولید پوشــاک و از ســوی دیگر در حوزه
طراحی و رنگ و رزین ،از اســتانهای پیشــرو
در کشور است.

در اجرای طرح های پاکسازی شهرستان کرج
که طی  ۴۸ساعت گذشته در سطح این شهرستان
به اجرا درآمد ۳۱۱ ،معتاد متجاهر از ســطح شهر
جمــع آوری و بــه کمپ ماده  ۱۶معرفی شــدند.
روز گذشته سرهنگ «علی قاســم پور» -فرمانده
انتظامی شهرستان کرج -در تشریح این خبر خاطر
نشان کرد :طرح منطقه ای پاکسازی مناطق آلوده
شهرســتان کرج در اســتان البرز طی  ۴۸ساعت
گذشته با حضور فعال کالنتری ها ،پلیس مبارزه
با مواد مخدر و نیروهــای یگان امداد در چندین
نقطه شهرستان کرج به اجرا در آمد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرج در پایان صحبت
های خود ،هدف از اجرای طرح های منطقه ای را
در راستای پیشگیری از سرقت و پاکسازی مناطق
آلوده از وجود معتــادان پرخطر عنوان کرد که به
صورت ویــژه در دســتور کار فرماندهی انتظامی
کرج قرار دارد .فرمانده انتظامی شهرســتان کرج
گفت :در اجرای این طرح ۳۱۱معتاد متجاهر جمع
آوری و جهــت درمان به کمپ مــاده  ۱۶معرفی
شــدند .پلیس برای پاکسازی چهره شهر از وجود
معتــادان متجاهر نیازمند همــکاری و همراهی
سایر دستگاه ها و مردم است.

ســرهنگ «حمداله رحمتی پور» -رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی استان البرز -گفت :طرح توقیف
ســاعتی وســایل نقلیه متخلف با رویکرد تشویق و
ترغیب شــهروندان در راســتای رانندگی قانونمند و
اجرایی صحیح قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
در ســطح اســتان اجرا می شــود که جایگزین طرح
قبلی مبنی بر انتقال وســایل نقلیه متخلف مرتکب
تخلفات حادثه ساز به پارکینگ شده است .این طرح
بــه منظور برخورد قانونی با مرتکبین تخلفات حادثه
ســاز و برهم زنندگان نظم و امنیــت عبور و مرور و
از ســوی دیگر ترغیب راننــدگان به رعایت مقررات و
پرهیز از تکرار این قبیل تخلفات می باشد.
وی اجرای این طرح را اینگونه تشریح کرد که وسایل
نقلیــه متخلف به صورت موقت به مدت دو ســاعت
متوقف شــده و یک بنر تحت عنوان توقیف به دلیل
ارتکاب تخلفات حادثه ساز به خودرو الصاق می شود.
این مقام انتظامی تصریح کرد :مشخصات متخلفین
اعم از مشــخصات راننده و خودرو در سوابق وی ثبت
شــده و در صورت ارتکاب مجدد تخلفات حادثه ســاز
عالوه بر اعمال قانون برابر جدول قانون رســیدگی به
تخلفات رانندگی ،وســیله نقلیه متخلف به پارکینگ
منتقل و به مدت  ۷۲ساعت در توقیف خواهد شد.

خانه لباس و مد البرز
راه اندازی میشود

جمع آوری  ۳۱۱معتاد
متجاهر در شهرستان

سلطانی مقدم نیز بعد از ارائه برنامه انصراف
خود را اعالم کرد ،البته قدردان تالشهای وی
هستیم و بر این اساس با رقابت بین مجید
سریردی و منوچهر غفاری با حضور  13عضو
شورای شهر برگزار شد.
وی در پایان در خصوص تایید یا عدم تایید
گزینه نهایی شورای شهر توسط مراجع ذیربط،
یادآور شد :قضاوت و اظهار نظر در این خصوص
به عهده شورا نیست و ما تابع قانون خواهیم
بود .شهردار منتخب پس از طی مراحل قانونی و
تائید وزارت کشور فعالیت خود را در شهرداری
کرج آغاز خواهد کرد.

اجرای طرح توقیف ســاعتی
خودروهای متخلف در البرز

فرهنگی

فصل دوم «نیسان آیب» ساخته یمشود؟
فصل اول سریال «نیسان آبی» ،به کارگردانی منوچهر هادی و تهیهکنندگی احسان ظلیپور ۲۸ ،مهر سال
گذشته روی آنتن شبکه نمایش خانگی رفت و حاال منوچهر هادی با انتشار پستی در اینستاگرامش خبر
از ساخت فصل دوم این سریال داد .هادی با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت« :اولین جلسه یا حضور
منوچهر هادی ،کارگردان ،احسان ظلیپور ،تهیهکننده و سعید دولتخانی و سعید هوشیار به عنوان نویسنده».

گزارش

صورتمجلس عدم قابلیت افراز پالک  ۲۱۰۹۶فرعی از  ۱۴۶اصلی
تاریخ رسیدگی ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ :مرجع رسیدگی :اداره ثبت اسناد و امالک
ناحیه  ۳کرج
خواهان:آقایعباسحسی نزادهمیرزارجبباوکالتخانمسمیرامنصور
بهآدرسکرج-متروکرج-بلوارآخوندی-کوچهاولیاییپالک ۱۱۸-واحد۵
خواندگان :خانمها -۱ :رقیه محمدی باقری  -۲کبری فضلینیا
 -۳صغری فضلینیا  -۴فرخنده فضلینیا  -۵زهرا فضلینیا
 -۶فرزانه فضلینیا همگی به نشانی و آدرس :تهران -خیابان شهید
باهنر -خیابان جمشیدیه -انتهای خیابان دهم -کوی آفتاب -پالک
در اجرای دستور شماره  ۴۱۶۴۲مورخه  ۱۴۰۰/۱۰/۴مبنی بر افراز
پالک  ۲۱۰۹۶فرعی از  ۱۴۶اصلی به استحضار می رساند شش
دانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق با کاربری
به پالک ثبتی  ۲۱۰۹۶فرعی از  ۱۴۶اصلی ،مفروز و مجزا شده
از  ۲۱۱۲فرعی از اصلی مذکور ،قطعه  ۱۰در طبقه ۲و واقع در
بخش  ۰۰ناحیه  ۰۱حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه سه استان البرز به
مساحت  ۱۱۸/۹متر مربع متن ملک آپارتمان مسکونی قطعه
دهم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره  ۲۱۱۲فرعی از ۱۴۶
اصلی ،به مساحت ( )۱۱۸/۹یکصد و هجده متر و نود دسیمتر مربع،
واقع در سمت جنوب شرقی طبقه دوم که ( )۳/۸۸سه متر و هشتاد
و هشت دسیمتر مربع آن بالکن مسقف ،است .توضیحات ملک
به حدود :شماال :در پنج قسمت ،که قسمت اول آن شرقی ،قسمتهای
سوم و چهارم آن غربی ،است .اول دیواریست بطول ( )۰/۰۵پنج
سانتیمتر به راه پله و راهرو دوم درب و دیوار است بطول ( )۱/۱۸

یک متر و هجده سانتیمتر به راه پله و راهرو سوم دیواریست بطول
( )۳/۵۴سه متر و پنجاه و چهار سانتیمتر به راه پله و راهرو چهارم
درب و دیوار است بطول ( )۰/۰۵پنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی
قطعه  ۹پنجم دیواریست مشترک بطول ( )۳/۸۶سه متر و هشتاد و
شش سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه  ۹شرقا :در سه قسمت،
که قسمت دوم آن شمالی ،است .اول دیوار و پنجره است بطول
( )۵/۷۶پنج متر و هفتاد و شش سانتیمتر به نورگیر دوم دیوار و
پنجره است بطول ( )۲/۹۰دو متر و نود سانتیمتر به نورگیر سوم
دیواریست بطول ( )۱۲/۲۰دوازده متر و بیست سانتیمتر به درز
انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن قطعه  ۴۴۳قرار دارد جنوبا :در پنج
قسمت ،که قسمت دوم آن شرقی ،است .اول دیوار و پنجره است
بطول  )(۴/۲۴چهار متر و بیست و چهار سانتیمتر به فضای حیاط
مشاعی دوم دیواریست بطول ( )۱/۰۸یک متر و هشت سانتیمتر
به فضای حیاط مشاعی سوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول ()۱/۹۲
یک متر و نود و دو سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی چهارم نیم
دیوار جلوی بالکن بطول ( )۱/۱۲یک متر و دوازده سانتیمتر به
فضای حیاط مشاعی پنجم نیم دیوار جلوی بالکن بطول ( )۰/۳۱سی
و یک سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی غربا :در دو قسمت ،که
قسمت دوم آن شمالی ،است .اول دیواریست مشترک بطول ()۱۴/۶۵
چهارده متر و شصت و پنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه ۱۱
دوم دیواریست مشترک بطول ( )۰/۲۵بیست و پنج سانتیمتر به
آپارتمان مسکونی قطعه ۱۱

5

در هفتاد و نهمین دوره ونیز؛

فیلم جدید وحید جلیلوند در بخش رقابتی جشنواره ونیز

کاروزینی /وقتی امواج رفتند کارگردان :الو دیاز /زندگی
کارگردان :الیور هرمانوسُ /مرده برای یک دالر کارگردان :والتر
هیل /ندای خدا کارگردان :کیم کی دوک /رویای وحشی
کارگردان :بیل پوالد /استاد باغبان کارگردان :پل شریدر/
سیسیتا کارگردان :پائولو ویرزی /مروارید کارگردان :تی
ِوست /نگران نباش عزیزم کارگردان :اولیویا وایلد/
بخش غیررقایتی (غیر داستانی):
آزادی در آتش :مبارزه اوکراین برای آزادی کارگردان :اوگنی
آفینیفسکی /دالل ازدواج کارگردان :بندتا آرجنتیری /آخرین
روزهای بشریت کارگردان :انریکو چزی ،الساندرو گاگلیاردو/
جاسوس دلسوز کارگردان :استیو جیمز /موسیقی برای کبوتر
سیاه کارگردان :یورگن لث ،آندریاس کوفو /دادگاه کیف
کارگردان :سرگئی لوزنیتسا /در ویاجو کارگردان :جانفرانکو
رزی /رئیس گتو کارگردان :کریستوفر شارپ ،موزس بویو/
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جشنواره

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

فهرست فیلمهای هفتاد و نهمین جشنواره فیلم ونیز اعالم
شد و فیلم «شب داخلی دیوار» ساخته وحید جلیلوند و
«بدون خرس» از جعفر پناهی در بخش اصلی برای کسب
شیر طالی بهترین فیلم رقابت خواهند کرد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا؛ «روبرتو سیکوتو»
رئیس بینال ونیز -و «آلبرتو باربرا» -مدیر جشنواره ونیز -دریک نشست خبری فهرست فیلمهای حاضر در این رویداد
سینمایی را اعالم کردند که با حضور آثار فیلمسازان مطرحی
از جمله «آلخاندرو گونزالز ایناریتو»« ،دارنت آرنوفسکی»،
«مارتین مکدونا» و  ...در کنار فیلم «شب داخلی دیوار»
ساخته وحید جلیلوند و «بدون خرس» از جعفر پناهی در
بخش مسابقه اصلی همراه است:
فهرست فیلم های بخش مسابقه اصلی
(نامزدهای شیر طالی ونیز):
نویز سفید (برفک) (فیلم افتتاحیه) کارگردان :نوآن بائومباک/
ارباب مورچهها کارگردان :جیانی آملیو /وال کارگردان :دارن
آرونوفسکی /بی نهایت کارگردان :امانوئله کریالسهَ /سنت
عُ َمر کارگردان :آلیس دیوپ /بلوند کارگردان :اندرو دومینیک/
تار کارگردان :تاد فیلد /زندگی عاشقانه کارگردان :کوجی
فوکادا /باردو ،وقایعنگاری نادرست مشتی حقیقت کارگردان:
آلخاندرو گونزالز ایناریتو /آتنا کارگردان :رومن گاوراس/
استخوانها و همه کارگردان :لوکا گوادانینو /دختر ابدی
کارگردان :جوانا هاگ /شب ،داخلی ،دیوار کارگردان :وحید
جلیلوند Banshees Of Inisherin /کارگردان مارتین مک
دونا /آرژانتین ۱۹۸۵ ،کارگردان سانتیاگو میتر /کیارا کارگردان
سوزانا نیکیارلی /مونیکا کارگردان آندرهآ پاالئورو /بدون خرس
کارگردان :جعفر پناهی /تمام زیبایی و خونریزی (مستند)
کارگردان :لورا پویتراس.
بخش غیررقابتی (داستانی):
خورشید معلق (فیلم اختتامیه) کارگردان :فرانچسکو

روزنامه

هستهای کارگردان :الیور استون.
هفتاد و نهمین جشنواره فیلم ونیز ،قدیمیترین جشنواره
سینمایی جهان ،از تاریخ  ۳۱آگوست تا  ۱۰سپتامبر ( ۹تا ۱۹
شهریور) در ایتالیا برگزار میشود و امسال لیال حاتمی بازیگر
ایرانی یکی از داوران بخش مسابقه اصلی این رویداد مهم
سینمایی است .همچنین محمد اطبایی در سینه ایران نوشت:
«سینمای ایران با داوری لیال حاتمی و دو فیلم سینمایی
در بخش مسابقه  ،۷۹یک فیلم ( جنگ جهانی سوم به
کارگردانی هومن سیدی ) در بخش افق ها و یک فیلم ( بی
رویا آرین وزیر دفتری ) در بخش افق ها اکسترا ،یک فیلم
بخش کالج سینما به تهیه کنندگی کتایون شهابی و حضور
داریوش خنجی به عنوان مدیر فیلمبرداری فیلم «باردو»
ساخته آلخاندرو ایناریتو ،سالی استثنایی را برای خود در
تاریخ جشنواره ونیز رقم زد».
مشخصاتمنضماتملک:
انباری قطعه  ۷به مساحت  ۲/۵۸به حدود اربعه :شماال :درب و
دیوار است بطول ( )۱/۵۸یک متر و پنجاه و هشت سانتیمتر به
پیلوت مشاعی شرقا :دیواریست مشترک بطول ( )۱/۷۷یک متر و
هفتاد و هفت سانتیمتر به انباری قطعه  ۸جنوبا :در سه قسمت،
که قسمت دوم آن غربی ،است .اول دیواریست بطول ( )۱/۰۰یک
متر به پیلوت مشاعی دوم دیواریست بطول  )(۰/۳۷سی و هفت
سانتیمتر به پیلوت مشاعی سوم دیواریست بطول ( )۰/۵۸پنجاه
و هشت سانتیمتر به پیلوت مشاعی غربا :دیواریست بطول ()۱/۴۰
یک متر و چهل سانتیمتر به پیلوت مشاعی پارکینگ قطعه  ۷به
مساحت  ۱۱واقع در طبقه  ۰به حدود اربعه :شماال :خط فرضی به
محوطه مشاعی است بطول ( )۵/۰۰پنج متر به پارکینگ قطعه ۶
شرقا :خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول ( )۲/۲۰دو مترو
بیست سانتیمتر جنوبا :خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول
( )۵/۰۰پنج مترغربا :خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول
( )۲/۲۰دو متر و بیست سانتیمتر
مشخصاتمالکیت:
مالکیت محمد  /فضلینیا فرزند غالم شماره شناسنامه ۶۱۵
تاریخ تولد  ۱۳۰۷/۰۷/۰۱صادره از بستان آباد دارای شماره ملی
 ۱۷۱۸۹۷۹۶۱۴با جز سهم  ۵از کل سهم  ۷بعنوان مالک پنج سهم
مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان با شماره مستند
مالکیت  ۷۰۰۷۲۱تاریخ  ۱۳۸۶/۰۸/۰۸ثبت گردیده است.
مالکیت عباس  /حسی نزاده میرزارجب فرزند حسن شماره
شناسنامه  ۴۱۷تاریخ تولد  ۱۳۳۵/۱۲/۲۰صادره از قوچان دارای
شماره ملی  ۰۸۷۱۳۵۷۸۲۸با جز سهم  ۲از کل سهم  ۷بعنوان مالک

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه۱۴۰۰۰۳۱۲۶ :
بدینوسیله به احدی از وراث مدیون(مرحوم فرهاد مهدیان نیک) خانم فاطمه علی بیکی به نشانی متن سند :فردیس خ اهری کوچه
 ۱۱۸پ  ۱۵بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور ابالغ در آدرس فوق شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج
شماره  ۱۲۶۶۸مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ابالغ میگردد که مرحوم تعداد یکصد و سی قطعه سکه طالی تمام بهار آزادی طرح جدید مورد
ضرب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بدهکار می باشد که بر اثر عدم پرداخت وجه ،بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده  ۱۸/۱۹آئین نامه اجرائی مفاد اسناد
رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی درج
ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کرج
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.ف۹۹۸

فیلم های «آرین وزیر دفتری»
و «هومن سیدی» در بخش
افقهای جشنواره

فهرست فیلمهای حاضر در هفتاد و نهمین جشنواره
فیلم ونیز در بخش افقها در حالی اعالم شد که فیلم
«جنگ جهانی سوم» ساخته هومن سیدی در بخش
اصلی افقها به نمایندگی از سینمای ایران نخستین
نمایش جهانی خود را تجربه خواهد کرد و فیلم «بی
رویا» ساخته آرین وزیر دفتری نیز در بخش اکسترا
( )Extraافقها به نمایش گذاشته خواهد شد.
در فیلم «جنگ جهانی سوم» بازیگرانی چون محسن
تنابنده ،ندا جبرئیلی ،مهسا حجازی ،نوید نصرتی،
لطفاهلل سیفی و حاتم مشمولی به ایفای نقش
پرداختهاند و در خالصه داستان این فیلم که اولین
تجربه همکاری تنابنده با هومن سیدی است ،آمده
«من همونی هستم که لباس تنت کرد ،آدمت کرد،
بهت بها داد ،من همونم »...در فیلم سینمایی «بیرویا»
ساخته آرین وزیردفتری هم طناز طباطبایی ،صابر ابر
و شادیکرمرودی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی
هستند و تهیهکنندگی این فیلم نیز بر عهده هومن
سیدی است .در خالصه داستان فیلم سینمایی«بیرویا»
آمده است :مواجههی رویا با دختری بینامونشان ،آغاز
اتفاقاتی عجیب در زندگی رویا و بابک است...

دو سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان باستتنای بهای ثمنیه
عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت  ۲۲۶۴۸تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
دفترخانه اسناد رسمی شماره  ۱۹۱شهر کرج استان البرز ،موضوع
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  ۳۳۵۶۶۷سری الف سال  ۰۰با
شماره دفتر الکترونیکی  ۱۴۰۰۲۰۳۳۱۰۱۱۰۲۷۱۸۳ثبت گردیده است.
حالیه خانم سمیرا منصور وکیل احد از مالکین مشاعی (عباس
 /حسین زاده میرزارجب) به استناد قانون افراز و فروش
امالک مشاع تقاضای افراز پالک فوق نسبت به قدرالسهم
خود از این اداره را نموده است .و حسب سوابق نسبت به
پالک فوق سند مالکیت معارض صادر نشده است .و مطابق
نامه شماره  ۱۴۰۱۸۵۶۳۱۰۱۱۰۰۳۷۴۷مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
موضوع افراز پالک فوق به اطالع شهرداری کرج رسانیده شد
و بموجب نامه شماره  ۶۷/۵/۳۶۶۶۰شهرداری کرج مورخه
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۳با افراز پالک فوق مخالفت نموده و پالک فوق را غیر
قابل افراز اعالم نموده است
خواهان  .........نماینده ........صحرایی نقشه بردار ........فرهنگ
تصمیم مسئول واحد ثبتی:
با مطالعه پرونده ثبتی و گزارش مامورین افراز و باعنایت به نامه
شماره  ۶۷/۵/۳۶۶۶۰شهرداری کرج مورخه  ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ششدانگ
پالک فوق االشعار غیرقابل افراز تشخیص می گردد .مراتب طبق
ماده  ۱۸قانون و مفاد اسناد رسمی در یکی از روزنامه کثیر االنتشار
آگهی تا در صورت اعتراض مطابق ماده دوم قانون افراز و فروش
امالک مشاع از تاریخ رویت ظرف مدت ده روز به دادگاه صالح
محل وقوع ملک مراجعه و اعتراض نمایند.ف۱۰۰۰
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی ابالغ اخطار ماده  ۱۰۱اموال غیرمنقول کالسه ۱۴۰۱۰۰۲۱۴
آقای علیرضا بیات به نشانی متن سند:کرج -کرج دولتآباد ابوسعید ۲۵پالک ۲واحد ۶بدینوسیله درخصوص
پرونده اجرایی کالسه  ۱۴۰۱۰۰۲۱۴به موجب گزارش مورخ  ۱۴۰۱/۰۴/۰۲کارشناس رسمی دادگستری اعالم
میدارد ،ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی  ۱۶۲/۵۴۹۲۹به مبلغ  ۱۹/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰لایر ارزیابی گردیده .لذا
چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض میباشید ،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنجروز از تاریخ
ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ  ۷۸/۰۰۰/۰۰۰به دفتر این
اجرا تسلیم نمایید .ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر
باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .این اخطار فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی درج و منتشر
سرپرست اداره اجرای اسناد رهنی و شرطی کرج
میگردد .ف۹۹۹
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رسپرست جدید فدراسیون ژیمناستیک معریف شد
روز گذشته مراسم معارفه سرپرست جدید فدراسیون ژیمناستیک در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و زهره
مرزوقی سرپرستی این فدراسیون را بر عهده گرفت .دوم مرداد ماه ماه حمید سجادی ،وزیر ورزش و جوانان در
حکمی سید طاهر علوی را به عنوان سرپرست جدید فدراسیون ژیمناستیک منصوب کرد ،اما پس از حواشی
به وجود آمده علوی از سمتش برکنار شد تا عمر سرپرستی او در فدراسیون ژیمناستیک کمتر از یک روز باشد.

گزارش

ی�دداشت

ورزش ایران مدیر میخواهد؛

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

اختالفات بی پایان در کمیسیون
ورزشکاران و احتمال انحالل آن!

باردیگر اختالفات داخلی و سلیقهایی درکمیسیون
ورزشکاران کمیته ملی المپیک باال گرفته است
موضوعی که در آستانه انتخابات ممکن است به
انحالل این کمیسیون منجر شود.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا ،کمیسیون
ورزشکاران کمیته ملی المپیک از زمانی که تشکیل
شد ،درگیر حواشی بوده است که این حواشی همچنان
هم ادامه دارد و به نظر میرسد با تداوم آن ،آینده خوبی
در انتظار این کمیسیون نیست .کمیسیون ورزشکاران
پس از اینکه تشکیل شد ،اعضا بر سر اینکه چه کسی
رئیس کمیسیون شود و کدام یک از نفرات به عنوان
نماینده این کمیسیون در هیات اجرایی کمیته ملی
المپیک باشد ،به اختالف شدیدی بر خوردند.
در نهایت هم دودستگی بین اعضای کمیسیون کمیته
ملی المپیک به وجود آمد که باعث شد تعدادی از
آنها جلسات کمیسیون را تحریم کنند .تعدادی
دیگر که در جلسات حضور داشتند ،تکلیف پستهای
ریاست نایب رئیسی کمیسیون ،نماینده حاضر در
هیات اجرایی و  ۶عضو حاضر در مجمع کمیته ملی
المپیک را مشخص کردند .پس از تعویق انتخابات
کمیته ملی المپیک ،تا مدتها خبری از کمیسیون
نبود و به نوعی میتوان گفت کمیسیون به حالت
تعطیلی درآمده بود و جلسات جسته و گریخته برگزار
میشد .اکنون دوباره در آستانه انتخابات کمیته ملی
المپیک ،آتش اختالفات در کمیسیون ورزشکاران زبانه
کشیده است.
اختالف بر سر ورود به انتخابات
شش نماینده منتخب برای حضور در مجمع کمیته
ملی المپیک در آذر  ۱۴۰۰انتخاب شدند و آنها در
مجامع عمومی اسفند و فوق العاده خرداد کمیته
ملی المپیک شرکت کردند .قرار بود این شش نفر در
مجمع انتخاباتی ششم شهریور هم حاضر شوند و حتی
دعوت نامه هم از سوی کمیته ملی المپیک دریافت
کرده بودند اما اکنون تعدادی از اعضای کمیسیون
با ارسال نامهای به کمیته ملی المپیک اعالم کرده
اند که میخواهند جلسهای برگزار کنند و بازنگری در
اسامی داشته باشند .به نظر میرسد این جلسه ای
که این نفرات میخواهند برگزار کنند ،گروه دیگر در
آن شرکت نخواهند کرد و مشخص نیست که به حد
نصاب میرسد یا خیر و در صورتی که به حد نصاب
نرسد رسمیت نخواهد داشت.
آینده کمیسیون به خطر افتاد
این اختالفات شدید که به نظر میرسد تمامی هم ندارد،
آینده این کمیسیون را در معرض خطر قرار داده است.
چرا که شنیده شده زمزمههای انحالل این کمیسیون در
کمیته ملی المپیک پیچیده است .در صورتی که کمیته
ملی المپیک تصمیم به انحالل این کمیسیون بگیرد
 ۶رای در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک هم از
دست میرود .کمیسیون ورزشکاران شش نماینده در
مجمع کمیته انتخاباتی کمیته ملی المپیک دارد که
هر  ۶نفر حق رای دارند .رای این شش نفر به همراه
 ۲۹فدراسیون المپیکی باید در مجمع انتخاباتی کمیته
ملی المپیک غالب بر اعضای غیر المپیکی باشد.
در حال حاضر تعدادی از فدراسیونهای المپیکی نظیر
فوتبال ،دوچرخه سواری ،شمشیر بازی و ژیمناستیک
بدون بدون رئیس هستند .دوره ریاست هم به پایان
می رسد و آن هم وارد دوران سرپرستی میشود و در
این شرایط اگر رای  ۶ورزشکار المپیکی هم از انتخابات
حذف شود ،در این صورت به نظر می رسد که مجمع
انتخاباتی کمیته ملی المپیک از لحاظ قانونی امکان
برگزاری را نداشته باشد .آنچه مشخص است اختالفات
ورزشکاران در کمیسیون ورزشکاران دارد به مجمع
انتخاباتی کمیته ملی المپیک لطمه وارد میکند و این
کمیسیون بهتر است برای یکبار هم که شده اختالفات
را کنار بگذارند و اجازه ندهند عالوه بر صدمه به مجمع
انتخاباتی کمیته ملی المپیک آینده این کمیسیون هم
نابود شود.

ورزشی

حسن صانعیپور

ایران کشوری است که میتوان ثروتهای فراوانی
در ذرهذره خاک مقدسش تصور کرد .به همین دلیل
است که همواره این سرزمین کهن توسط بیگانگان
مورد هجوم قرار گرفته است؛ تهاجم نظامی ،تهاجم
اقتصادی ،تهاجم فرهنگی و این اواخر تهاجم ورزشی.
از مسائلی چون اقتصاد و همچنین فرهنگ و
امثالهم که بگذریم که در جای خود الزم است توسط
کارشناسان امر مورد بررسی قرار بگیرد و معضالت آن
حل شود ،باید مسائل ورزشی ایران بزرگ را با دقت
بیشتری تحلیل و تفسیر نماییم .تجربه نشان داده
است که هرگاه مدیران متخصص و کاربلد در راس
ورزش ایران قرار گرفتهاند عالوه برکسب موفقیت
در رشتههای گوناگون ،نشاط و شادابی نیز در بین
جامعه با هر دین و تفکری که بدان منتسب هستند،
منتشر شده است .اگر هدف نهایی ورزش را صرفا
ایجاد نشاط و سرگرمی ندانیم و اگر بخواهیم اثرات
آن را در اقتصاد ،سالمت و حتی مناسبات اجتماعی و
سیاسی مورد بررسی قرار بدهیم ،حوزه ورزش و اداره
صحیح آن حساسیت ویژهای به خود گرفته و الزم
است دولتمردان ایران ورزش و مسایل آن را بیشتر از
گذشته مورد التفات قرارداده و آن را در راس امور و
وظایف خود قرار بدهند.
پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :خوشا به حال کسی که
سالم و زندگیش در حد کفایت و قوی و نیرومند
باشد» اسالم به مسأله سالمت و قدرت جسم اهمیت
خاصی داده ،تا آن جا که بر این باور است که رهبران
اسالم باید در سالمت جسم ،اعتدال خلقت و قدرت و
معنویت سرآمد دیگران باشند ،همچنان که پیامبران
ما این گونه بودهاند .تیراندازی ،شنا و سوارکاری
ورزشهایی است که توسط پیامبر عظیمالشان
اسالم(ص) و ائمهاطهار (س) توصیه شده است.
ورزشهایی که در آن توامان تربیت بدن ،شجاعت،
رقابت ،مقابله با سختیها و نشاط سرگرمی نهفته
است .اینکه بزرگان دین و حتی پیشینان ایران به
ورزش توصیه ویژه دارند ،نشان از اهمیتی دارد که
نباید ساده از آن گذشت.
در دویستسال اخیر ظهور رشتههای ورزشی در

فرصتی برای تکرار افتخارات
جوامع انسانی فزونی یافته است .بعضی از این
رشتهها چنان مورد توجه قرار گرفته که ذهنیت
تمام جامعهبشری را فرا گرفته است .اگر ورزش در
حد فاصل سالهای  1250تا  1320با اپیدمی کشتی
تجربه نشان داده
است که هرگاه مدیران
متخصص و کاربلد در راس
ورزش ایران قرار گرفتهاند عالوه
برکسب موفقیت در رشتههای
گوناگون ،نشاط و شادابی نیز در
بین جامعه با هر دین و تفکری
که بدان منتسب هستند،
منتشر شده است.

و سواکاری مواجهه بوده است 80 ،سال اخیر ورزش
دنیا را باید به ورزشهای نوظهوری چون والیبال،
بسکتبال و فوتبال اختصاص داده و بیشک
باید پنجاهسال اخیر
را به فوتبال و
تب تند آن در
جوامع(پیشرفته
و غیر پیشرفته)
اختصاصی بدهیم.
فوتبال صنعتی است
که جامع همه مسایل
مبتال به دنیا است .تبلیغات
تلویزیونی ،پایگاههای سیاسی و
اجتماعی ،اقتصاد و تورم و اجتماع و
فقر و ثروت ،همگی در مسیر این صنعت
بزرگ قرار گرفته و بیگمان در بسیاری از
موارد تحتتاثیر مستقیم آن قرار گرفته
است.

سوژه

با این وصف نگاهی به ورزش ایران و واکاوی
رشتهای چون فوتبال که باالتر از نود درصد اخبار
رسانهها و فضای مجازی را به خود اختصاص داده
است ،نشان میدهد که در همه این سالها ضعف
مدیریت اولین مولفه ای است که رشد و شکوفایی
ورزش را ُکند و گاهی متوقف کرده است .افتخارات
شصت و یا هفتاد سال پیش ورزش ایران که اغلب
در شرایط سخت بدست آمده است ،بیشتر از آنکه
حاصل مدیریت باشد ،نتیجه نبوغ فردی ورزشکاران
بوده است .ورزشهایی چون والیبال ،بسکتبال ،در
مقاطعی با داشتن مدیران دلسوز گام هایی در جهت
پیشرفت برداشته اند .دومیدانی در حالت یک گام به
جلو و چند گام به عقب بوده است ،در وزنه برداری و
بعد از اتمام دوران طالیی ،افتخارات کمتری را داشته
ایم ،کشتی جایگاه ویژه خود به عنوان ورزش اول
ایران از دست داده است و سایر رشته ها نمی تواند
شرایط قهرمانیهای مستمر را برای ورزشکارانش
فراهم کند .فوتبال در حالی که مهمترین ورزش
ایران از نگاه هواداران محسوب می شود در
بدترین وضعیت
خود بسر میبرد.
چه باید میشد
ها و چه باید
بکنیمها همواره
در البالی اتفاقات
ریز و درشت ورزش و
در راس آن فوتبال ناپدید
شده و هرگز مدیریت جامع
و الزم در آن دیده نشده
است .ورزش ایران برای تکرار
موفقیتهای گذشته و استمرار
آن موفقیتها به مدیرانی نیازمند
است که با علم مدیریت آشنایی کامال
دارند .همانند همیشه وزیر ورزش و جوانان را
به تفکر بیشتری در این امر دعوت میکنیم.

در�ه
یچ

تخصیص  ۱۴۰میلیاردی از بودجه به فدراسیونها؛

ِ
مقاومت عجیب پورتو؛

 ۱۴۰میلیارد تومان از  ۳۱۵میلیارد تومان بودجه مصوب مجلس
برای فدراسیونها به وزارت ورزش پرداخت شده و ظرف یکی دو روز
آینده این پول به  ۲۸فدراسیون واریز میشود .مجلس امسال برای
 28فدراسیون ،بودجه ویژه  315میلیارد تومانی را در نظر گرفته
است .این بودجه که در قالب تبصره  14است ،با اعتراض برخی از
رؤسای فدراسیونهایی که در این لیست مجلس نبودند مواجه شد.
حاال بعد از گذشت  5ماه ،سازمان برنامه و بودجه  140میلیارد از
 315میلیارد تومان مورد نظر را این هفته به حساب وزارت ورزش
واریز کرده و قرار است ظرف یکی دو روز آینده این پول بین 28
فدراسیون پخش شود .نکته جالب در این تخصیص این است که
در نامه سازمان برنامه و بودجه میزان واریزی  4فدراسیون ذکر
شده است .کشتی  50میلیارد تومان ،فوتبال  40میلیارد تومان،
فدراسیون زورخانهای  5میلیارد تومان ،فدراسیون ورزشهای
روستایی و بازیهای بومی محلی  5میلیارد تومان در این نامه
برای آنها تخصیص داده شده است 40 .میلیارد باقیمانده نیز
باید بین سایر فدراسیونها تخصیص داده شود 50 .میلیارد از 70
میلیارد بودجه مصوب کشتی در مجلس قرار است در این چند روزه
به این فدراسیون پرداخت شود .فوتبال نیز از  55میلیارد بودجه
مصوبش 40 ،میلیارد تومان میگیرد.

مهدی طارمی با وجود اینکه در تمرینات پیش فصل تیم فوتبال پورتو
پرتغال حاضر شده و احتما ًال سومین فصل حضورش در این تیم را
تجربه خواهد کرد اما خبرهای نقل و انتقاالت در فوتبال اروپا هنوز
پیرامون این بازیکن ادامه دارد .در تازهترین خبر ،بعضی از رسانههای
غیر رسمی و نزدیک به باشگاه پورتو مدعی شدند باشگاه آث میالن
ایتالیا خواهان به خدمت گرفتن طارمی است و حتی پیشنهادی ۲۰
میلیون یورویی برای جذب مهاجم تیم ملی ایران ارائه داده است.
صفحه توئیتر  Market FCPortoدر این ارتباط خبر داد پیشنهاد
میالن شامل قراردادی  ۱۸میلیون یورویی به عالوه  ۲میلیون یورو
پاداش است اما پورتو این پیشنهاد را نپذیرفته است .به نوشته این
صفحه ،پورتو حاضر نیست طارمی را با مبلغی کمتر از  ۳۵میلیون
یورو به فروش برساند .روزنامه «رکورد» پرتغال هم در گزارشی
اختصاصی اعالم کرد پورتو قصد ندارد طارمی را به این سادگیها
به فروش برساند .در گزارش این روزنامه آمده است« :پورتو معتقد
است طارمی یکی از مهمترین بازیکنان تیم است زیرا در دو فصل
گذشته بهترین گلزن این تیم بوده .آنها انتظار دارند که او سطح
عملکرد خود را حفظ کند ،بنابراین ،حتی با وجود باشگاههای
انگلیسی و ایتالیایی که به او عالقه مند هستند ،پورتو میخواهد
او را در پرتغال نگه دارد».

کشتی  ۵۰و فوتبال ۴۰
میلیارد میگیرند

پیشنهاد  ۲۰میلیونی میالن
برای «طارمی» رد شد؟

ورزشی

روزنامه

آقای گل لیگ برتر به اللیگا یم رود
سعید احمدعباسی ،بازیکن گیتی پسند اصفهان که در  ۲فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر فوتسال
موفق شده بود عنوان آقای گلی این رقابت ها را به دست بیاورد مورد توجه تیم آلیالی اسپانیا قرار
گرفت و مدیران این تیم با ارسال نامهای به تیم گیتی پسند اصفهان خواهان جذب بازیکن شده
بودند .شنیده می شود گیتی پسند در خصوص انتقال احمد عباسی با آلبالی به توافق رسیده است.

توپ و تور
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لیگ ملتهای ۲۰۲۲هم به پایان رسید؛

کسب عنوان هفتمی «ایران»
قهرمانی «فرانسه» و ِ
اصغر قلندری

سرانجام رقابتهای لیگ ملتهای جهان باتمام دلهرهها،
نگرانیها و تلخوشیرینیهایش به پایان رسید و در رنکینگ
 FIVBتیمملی ایران در جمع هشتتیم برتر جهان قرار گرفت.
به این ترتیب پرونده رقابتهای لیگ ملتهای جهان نیز با
قهرمانی تیم فرانسه بسته شد.
دو تیم فرانسه و آمریکا در فینال لیگ ملتها به مصاف
یکدیگر رفتند .جدالی فوقالعاده جذاب و تماشایی که ً
قطعا
والیبالدوستان از تماشای آن لذت بردند و در نهایت این
بازی پر افتوخیز ولی جذاب و تماشائی با نتیجه 2-3
به سود فرانسه خاتمه یافت .فرانسه که با مربیگری آندره
جیانلی ایتالیایی در مرحله یکچهارم نهایی موفق به شکست
ژاپن شده بود و در نیمهنهایی نیز به سادگی هرچه تمامتر
موفق شد ایتالیای میزبان را شکست دهد و به فینال برسد.
در سمت مقابل آمریکا در یکچهارم نهایی برزیل قدرتمند
را شکست داد و به جمع چهار تیم پایانی رسید .شاگردان
جان اسپرا در مسابقه نیمهنهایی بر خالف انتظار کار سادهای
برابر لهستان داشتند و با پیروزی در سهست پیاپی به فینال
رفتند .بازیکنان فرانسه با این پیروزی قهرمان 2022 VNL
لقب گرفتند.
از طرفی تیمملی والیبال ایران که پوستاندازی و جوانگرائی
کرده بود با سرمربی و کادر فنی کامأل ایرانی در شروع
رقابتهای لیگ ملتها بخاطر ناهماهنگی و استرسی که به
ملیپوشان جوان به ویژه جوانانی که برای اولینبار در چنین
تورنمنتی به بازی گرفته شده بودند وارد شده بود ،روزهای
سختی را پشتسر نهادند اما به مرور زمان هماهنگتر به
خودباوری رسیدند و روز به روز عملکرد بهتری را به نمایش
گذاشتند .شاگردان بهروز عطایی در هفته اول تن به
شکستهایی دادند که اص ًال حقشان نبود بویژه در مصاف
با تیمهای کانادا ،هلند و برزیل که اگر در هفتههای بعد
به مصاف اینتیمها میرفتند به احتمال قوی پیروز میدان
ک تک ملیپوشان جوان فراتر از انتظار
میشدند .با این حال ت 
در مقابل حریفان قدرتمند درخشیدند و تحسینبرانگیز ظاهر
شدند و نظر کارشناسان و فدراسیون جهانی والیبال را نیز بخود
جلب کردند ،بویژه وقتی همراه با تیمهای فرانسه ،آمریکا،
لهستان ،ایتالیا ،برزیل ،ژاپن و هلند در جمع هشتتیم برتر
جهان قرار گرفتند و به مرحله نیمهنهایی صعود کردند.
تیمملی والیبال ایران در این مرحله برابر تیم قدرتمند
لهستان یکی از بهترین ومهیجترین بازیهای خود را به
نمایش گذاشت که اگر بهروز عطائی دو بازیکن همتراز میالد
عبادیپور و امین اسماعیلنژاد را روی نیمکت ذخیرهها داشت
به احتمال زیاد قادر به شکست تیم لهستان بود که سابقه
قهرمانی جهان ،نایبقهرمانی لیگ ملتها  2021و کسب مدال
برنز  2019را در کارنامه دارد ،مضاف براینکه لهستانیها در
کشور خودشان و در حضور تماشاگران انبوهی که در سالن

حضور پیدا کرده بودند در یکی از مهمترین بازیهای خود برابر
ملیپوشان جوان والیبال ایران به سختی توانست به برتری
 2-3دست پيدا کند .البته ناگفته نماند که یکی از دو شکست
لهستانیها در مرحله مقدماتی توسط تیمملی والیبال ایران
قهرمان قاره کهن آسیا رقم خورد .در این بازی سوپر استار
تیمملی ایران امین اسماعیلنژاد تماشاگران لهستان ی راهم به
وجد در آورده بود و درخشش خیرهکننده امین اسماعیلنژاد
در لیگ ملتها ابعاد گستردهای داشت .سوپراستار جدید
والیبال ایران ،ستاره اینروزهای تیمملی و از عوامل اصلی
صعود تاریخی سروقامتان جوان تيمملی به مرحله نیمهنهایی
درخشانترین بازیکن ما در مرحله گروهی لیگ ملتها بود و
در نهایت در پایان رقابتها بعد از نیمیر عبدالعزیز بیشترین
امتیاز را در میان همه بازیکنان حاضر در مسابقات کسب کرد.
عملکرد اسماعیل نژاد به قدری خیرهکننده بوده که گفته
میشود چند باشگاه بزرگ اروپایی خواهان به خدمت گرفتن
این ستاره والیبال ایران شدهاند .اما همانطور که در روزهای
اخیر بارها گفته شده یک چالش پیچیده پیشروی لژیونر
شدن این بازیکن قراردارد .یعنی در حقیقت هنوز یک سال
از خدمت سربازی اسماعیلنژاد باقی مانده و او باید سال
آینده در یک تیم نظامی توپ بزند .البته صحبتهایی در
این زمینه مطرح شده تا شاید امین بتواند فصل آینده
لژیونر شود .این ستاره نوظهور باالتر از فوقستارهها از جمله
بارتوش کورک امتیازآورترین بازیکن زمین لقب گرفت.
نمایشهای درخشان اسماعیلنژاد واکنش و تمجید بزرگان
والیبال دنیا را هم در پی داشته و در جدیدترین اظهار نظر در
این رابطه سرمربی سابق لهستان یعنی ویتال هینن زبان به
ستایش از پشت خط زن تیم ملی گشود .ویتال هینن در
جریان دیدار تیم لهستان برابر ایران این گونه به تمجید از
امین اسماعیلنژاد پرداخت و گفت :معمای بزرگی که برای
من به وجود آمده ،این است که بازیکن  ٢۶ساله ایرانیها
تا حاال کجا بوده؟ من پشتخطزن ایران را پیش از این
در هیچ تورنمنت بینالمللی ندیده بودم .عجیب نیست
اگر بگویم که در یکماه اخیر او بهترین بازیکن حاضر در
لیگ ملتها بوده است .همچنین گزارشگر مسابقه نیز
نتوانست در برابر نمایش خیرهکننده امین سکوت کند و
در جریان مسابقه درباره او گفت :وای خدایا! او چطور این
زوایا را کشف میکند؟ انگار همه بخشهای زمین متعلق
به اینبازیکن است.
در حقیقت باید اذعان کنیم بار سنگین این مسابقات بر دوش
محمد طاهر وادی ،میالد عبادیپور ،امین اسماعیلنژاد،
امیرحسین اسفندیار ،مهدی جلوه ،امیر حسین توخته و
محمدرضا حضرتپور بود که فعل خواستن را در تمامی
بازیها صرف کردند و کوشیدند تا از حیثیت و اعتبار جهانی
والیبال کشورمان دفاع کنند .عملکرد خوب بهروز عطایی
سرمربی تیم و کادر فنی نیز نشان داد که والیبال ایران به
بلوغ رسیده و دیگر نیازی به مربیان خارجی ندارد .والیبال
ایران در این سالها پیشرفت محسوسی داشته که در سایه
مربیان ایرانی حاصل گردیده و باید قدردان مربیان دلسوز

شهرستانها باشیم که با وجود کاستیها و کمبود امکانات
سختافزاری و چشمداشت مالی نوجوانان و جوانان خوبی
را تعلیم داده و به تیمهای ملی معرفی کردهاند .اگر حمل بر
اغراق نباشد باید گفت اسماعیلنژاد الماس درخشان و سوپر
استار تیمملی آینده خوبی را بهعنوان پشتخطزن پیشرو
دارد .همچنین محمد طاهر وادی به طور حتم جای خالی
سعید معروف را پر میکند که در این تورنمنت بینالمللی
ً
واقعا خوش درخشید و با پاسهای دقیق و ترکیبی ثابت کرد
که شایستگی پوشیدن پیراهن تیمملی را داراست .کاپیتان
میالد عبادیپور با کولهباری از تجربه و حسن تدبیر ،شناخت
از حریفان اروپائی و تسلط به زبان انگلیسی بدوناغراق
بازیکن ششدانگ و خستگیناپذیری است ،اسفندیار که الحق
بهترین یار دریافت قدرتی بود حضرتپور محکم و استوار در
برابر سرویسهای جهشی قدرتی و فوقالعاده سرعتی ایستاد،
در پوشش دادن پشت مدافعان عالی عمل کرد و در مواقعی
نیز در قالب پاسور نقش ُتاثیر گذاری در پیروزیها داشت،
مهدی جلوه و امیرحسین توخته دو سرعتیزن قهاری که
برای اولینبار در لیگ ملتها حضور یافتند ،خوش درخشیدند
و هرگاه بکار گرفته شدند ،صاعقهواربا آبشارهای کوبنده و
برقآسای خود کار دفاع را برای مدافعان تیمهای حریف
دشوار کردند اما این تیم یک مدافع وسط نظیر سید محمد
موسوی کم داشت که اگر داشت به پیروزیهای بیشتری
دست پیدا میکرد .با این تفاسیر ملیپوشان جوان تیمملی
والیبال کشورمان در این تورنمنت فوالد آبدیده شدند و تجربه
اندوختند و از بوته آزمون سربلند بیرون آمدند تا به آینده
والیبالمان امیدوارتر باشیم .خوشبختانه خبردار شدیم که
میثم صالحی و جواد کریمی دست به توپ شدند و علیاصغر
مجرد نیز در آمادگی نسبی بسر میبرد.
تیمملی بعد از ماراتن لیگملتها باید برای قهرمانی جهان
در اسلوونی آماده شود؛ والیبال پر مسابقهترین رشته ورزش
در جهان است در این بین با اینکه سرمربی تیمملی وعده
تغییراتی در تیم اعزامی به پیکارهای پیشرو را داده است؛
اما ابهاماتی بر سر باز گشت مصدومان سرشناس وجود دارد؛

همچنین جواد کریمی پاسور مازندرانی تیمملی به صراحت
اعالم کرد که کار با توپ را آغاز کرده و هیچ مشکلی برای
پیوستن به تیمملی ندارد ،کریمی اگر آماده باشد باید با
مرد با تجربهای چون محمد طاهر وادی رقابت کند و اینکه
آیا نوبت به جوانترهای رو به رشد امیر افشار ،بهنژاد ،علی
رمضانی و ...خواهد رسید یا نه؟ البته بستگی به روند روبه
رشدی دارد که سرمربی تیمملی تعیینکننده آن است؛ در باره
کریمی اخبار ضد و نقیضی به گوش میرسد که امیدواریم
او را در میدان جهانی ببینم ،علیاصغر مجرد خوشبختانه
از درد و آسیب رهایی پیدا کرده و با حضور خود میتواند
خالء مدافعان وسط را پر کند و اما میثم صالحی ،جوان
اول شهر والیبالخیز ارومیه ،بعد از پشت سر گذاشتن عمل
جراحی از ناحیه کتف در ایتالیا ،اینک در اردوی تیم (ب)
حضور دارد و دست به توپ شده ،فقط در نواختن ضربات
سرویس مشارکت نمیکند ،با جمع شدن دو باره این مثلث
تیمملی کامل میشود و دیگر دل هیچ کس نخواهد لرزید،
البته بحث پشتوانهسازی نیز در میان است که باید اصولی
پیگیری شود .بیتردید با پیوستن علیاصغر مجرد و میثم
صالحی هم مشکل دفاع وسط حل میشود و هم اینکه
یک یار دریافت قدرتی خوب به ترکیب اصلی تیم افزوده
میگردد .امیدواریم جواد کریمی هم بهبودی کامل حاصل
کند و به بازیهای جهانی برسد تا از نظر پاسور هم خیالمان
راحتتر شود.
اسامی بازیکنان تیم رویایی لیگ ملتهای :2022
بهترین پاسور :میکاکریستنسن از (آمریکا)
بهترین قطرپاسور :ژانپاتری(فرانسه)
بهترین دریافتکننده :تروور کلیونات و اروین انگاپت(فرانسه)
بهترین دفاع وسط :ماتیوژ بینیک (لهستان) دیوید اسمیت
(آمریکا) بهترین لیبرو :ژنیا گربنیکوف (فرانسه )
ارزشمند ترین بازیکن  :اروین انگاپت از فرانسه
چنانچه تیم ایران به جمع چهار تیم مرحله نهایی صعود
می کرد چه بسا امین اسماعیلنژاد نیز جزو بهترین ها
معرفی می شد.

سوژه
«ساعی» آمد؛

رونمایی از نخستین کاندیدای کمیته ملی المپیک
هادی ساعی زودتر از موعد و به عنوان اولین
کاندیدا برای یکی از پستهای رییس یا نایب
رییسی کمیته ملی المپیک ثبت نام کرد.
با اعالم کمیته ملی المپیک ،نخستین
نشست هماهنگی ستاد برگزاری انتخابات
کمیته ملی المپیک روز سهشنبه با ریاست
«کیکاوس سعیدی» -دبیرکل کمیته -برگزار
شد .در این نشست که با حضور سعیدی دبیر
کل کمیته ملی المپیک و نصراهلل سجادی
مشاور رئیس و اعضای ستاد برگزار شد

طراحی و تنظیم فرمهای ثبت نام ،چگونگی
روند ثبت نام کاندیداها برای ریاست ،نایب
رئیسی و اعضای هیات اجرایی و همچنین
بررسی مدارک الزم و زمانهای مشخص برای
انجام امور مربوطه توسط دبیرخانه مجمع
مورد بررسی و هماهنگی نهایی قرار گرفت.
در این نشست پیمان فخری رئیس مرکز
نظارت بر تیم های ملی ،اصغرفرخی مشاور
رئیس و رئیس حراست ،فرید فتاحیان مدیر
امور بین الملل ،محمود عبدالهی مدیر روابط

عمومی و سپیده گلیجانی مقدم مدیر موزه
ملی ورزش ،المپیک و پارالمپیک حضور
داشتند .مجمع انتخابی کمیته ملی المپیک
ششم شهریور برگزار و ثبت نام از داوطلبین
در ساعات اداری از چهارشنبه  ۵مرداد آغاز
و تا پایان وقت اداری پنج شنبه  ۲۰مرداد
ادامه خواهد داشت .هادی ساعی که معاون
کاروان ایران در کشورهای اسالمی قونیه
است یک روز زودتر از موعد ثبت نام خود را
انجام داده است.
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اضعی،سارا
کریمی و
آبادی،امیر
فیضاضعی،
پستی:تو
سیدرضارضا
آبادی،
محمدرضا
اصغر قلندری،
سمتاد
دکتر مهرد
تحریریه:
ولی ز
محمدرضا
nnدبیر
چاپn :
البرز
نمابر32400023 :
تلفن:
3134896384
فیضکد
سیدرضا82
واحد
کاظمی،8،
طبقه
حکیم،
تحریریه:میدان
طالقانیnبه
نشانی:ادهکرج،
تحریریهn :
مهسازاده
تیموریولی
محمدرضا
تواضعی ،امیر کریمی و سارا نصرتی
فیض
سیدرضا
کاظمی،
محمدرضا
قلندری،
اصغر
فرشیدی،
مهرداد
دکتر
تحریریه:
مدیردبیر
n
nn
رضا :کهن
آبادی،چاپ
فیروزان
میالد
عکس:
سرویس
دبیر
کریمی
طهورا
آرایی:
صفحه
و
طراحی
تیموری
عمومی:
روابط
مدیر
کهن
:
چاپ
فیروزان
میالد
عکس:
سرویس
دبیر
کریمی
طهورا
آرایی:
صفحه
و
طراحی
مهسا
عمومی:
روابط
n
n
n
n
n
n
n
کهن
:
چاپ
فیروزان
میالد
عکس:
سرویس
دبیر
رحیمی
کاوه
گرافیک:
تیموری
مهسا
عمومی:
روابط
مدیر
n
n
nn
n
پاس می دارد
کشور را
مطبوعات
بزرگان عرصه
احمدپور
یاد
32400023
نمابر:
32219147
3134896384
عبدالملکی،پستی:
پستی :کد
کد 82
عباساحد
طبقه  ،8و
حکیم،
یاداندا،
شه
زندهمیدان
سمت
طالقانیدانبه
روحراه
چهار
هوادار»کرج،
نشانی:
32400023
تلفن:ورزشینمابر:
32219147
تلفن:
3134896384
احدو82
ساختمان  ،8و
ناصرطبقه
حکیم،
ساختمان
مرامشهدا،
قلم ومی
سمت
طالقانی به
کرج ،چهارراه
نشانی:
«دنیایn
نمابر32400023 :
تلفن32219147 :
کد پستی3134896384 :
 nنشانی :کرج ،چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا ،ساختمان حکیم ،طبقه  ،8واحد 82

پاس می دارد
کشور
مطبوعات
بزرگان
عبدالملکی،
احمدپور و عباس
ناصریادان
یادانزنده
زندهو مرام
روح قلم
هوادار»
«دنیای
میرادارد
ورزشیپاس
کشور را
عرصهورزشی
مطبوعات
عرصه
عبدالملکی ،بزرگان
ناصرو عباس
احمدپور
یادمرام
قلم و
یاد روح
«دنیای هوادار»
«دنیای هوادار» یاد روح قلم و مرام زنده یادان ناصر احمدپور و عباس عبدالملکی ،بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی کشور را پاس می دارد

ن
پ
ج
ع
ممرداد ماه ،سالروز ملیات
رغورآفرین مرصاد هب فرماندهی
م
صیا د د لاه گرا ی باد

عید سعید غدیر خم ،عید لبیک به دعوت حق و

دهه

برشیفتگان هدایت مبارک باد

ادارهکلنوسازیتوسعهوتجهيز
ماد رساستانالبرز

