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کاندیدای فدراسیون فوتبال و یک حکایت تکراری؛
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«سید» کاپیتان تیمملی میشود؟

مدیرمسئول و تحریریه روزنامههای دنیای هوادار-صبح میهن و پایگاههای خبری دیوان نیوز-هواداری نیوز

با نگاهی به لیست  ۱۶نفره ملی والیبال و
احتماالت رقابتهای قهرمانی جهان؛

جناب آقای سید مناف هاشمی
ُ
رئیس هیئت مدیره رشکت هبرهبرداری راهآهن هشری هتران و حومه تربیک
انتصاب شایسته جنابعایل را بهعنوان
سن
ِ
ِ
ح ِ
و هتنیت عرض یممناییم و از خداوند متعال موفقیت روز افزون مشا را در نیل به اهداف مورد نظر آرزومندیم.

آماده باش مجموعه
مدیریت بحران البرز

«استاندار» خبر داد؛

باز هم «سیل» و تکرار این
پرسش که «آیا غافلگیر شدیم»؟

از بحران مدیریت تا بحران تفکر؛
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روزنامه

دنیـــای هوادار یـــاد و خاطره شـــهدا بویـــژه «قاســـم احمدی»

از لشـــکر ۱۰سیدالشـــهداء علیهالســـام کـــه در سردشـــت
بـــه مقـــام شـــامخ شـــهادت نائـــل گشـــت را گرامـــی مـــیدارد
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گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

قبل و بعد از سیل چه باید کرد؟
به گزارش «دنیای هوادار»؛ با توجه به تداوم
بارندگیها و وقوع سیل در مناطق مختلف کشور،
هشدارها را جدی بگیریم.
نکات زیر در حین وقوع سیل توصیه میشود :برای
کسب اطالعات در مورد سیل ،الزم است اخبار را
از طریق رسانهها دریافت کرد .هر لحظه ممکن
است سیل برقآسا روی بدهد .در چنین وضعی
باید ً
فورا به نواحی مرتفع پناه برده و منتظر دستور
مسئولین شد .همواره باید به وضع جویبارها،
آبگذرها و درهها توجه شود ،زیرا سیل برقآسا در
این محلها به طور ناگهانی و بدون عالئم هشدار
قبلی جاری میشود .قبل از ترک خانه ،از امنیت
آن باید مطمئن شد .در صورت امکان ،وسایل
موجود در حیاط خانه را باید به درون خانه برد.
بهتر است اسباب و اثاثیه مهم به طبقه باالی خانه
منتقل شوند.
دریچه اصلی آب و ورودی گاز بسته شوند .وسایل
برقی از جریان برق کشیده شوند .در صورت خیس
بودن یا در آب قرار گرفتن باید به پریزهای برق
دست نزد .در آبی که جریان دارد نباید حرکت کرد.
 ۱۵سانتیمتر آب در حال حرکت میتواند تعادل
انسان را بر هم زند .درصورت اجبار به حرکت در
آب ،باید از جایی حرکت کرد که آب ساکن است.
برای اطمینان از حرکت در آب و پی بردن به
استحکام مسیر بهتر است از چوب دستی استفاده
شود .حدود  ۱۵سانتیمتر آب ،با کف اغلب
خودروهای سواری تماس پیدا کرده و ممکن است
موجب از دست رفتن کنترل و واژگونشدن آنها
شود .حدود  ۳۰سانتیمتر آب موجب شناورشدن
اغلب خودروها خواهد شد .حدود  ۶۰سانتیمتر
آب میتواند انواع خودروها را با خود ببرد.
توصیه های الزم بعد از وقوع سیل:
میتوان از طریق رادیو و سایر رسانههای جمعی،
اطالعاتی راجع به مکانهای دسترسی به آب
سالم و بهداشتی به دست آورد .از نوشیدن آب
سیل خودداری شود .آب شرب ممکن است با
نفت ،گازوییل و فاضالب آمیخته و آلوده شود.
عالوه بر این ،آب ممکن است به جریان برق
اتصال پیدا کرده و خطرساز شود .بنابراین نباید
با آن تماس پیدا کرد .از آبهای در حال حرکت
باید دوری شود.
باید مراقب مناطقی بود که آب سیل در آنجا جمع
شده است ،زیرا احتمال دارد که جاده ،به علت
وزن حتی یک خودرو دچار نشست شود .نباید
سیمهای سقوط کرده برق را لمس نمود .موضوع
باید ً
فورا به اداره برق اطالع داده شود .فقط زمانی
باید به خانه برگشت که مقامات مسئول اعالم
بیخطری کرده باشند .اگر ساختمانی در محاصره
سیالب قرار گرفته باشد ،نباید به آنجا برگشت.
هنگام برگشت به داخل خانه ،احتیاط کامل
رعایت شود .ممکن است در هر جایی از ساختمان
ً
مخصوصا فونداسیون آن) خللی ایجاد شده
(
باشد .در اولین فرصت ،باید امکانات آسیبدیده
ساختمان تعمیر شوند .سیستم آسیبدیده
فاضالب برای سالمتی بسیار خطرناک است .هر
چیزی که با آب تماس پیدا کرده است را باید
تمیز کرده و ضدعفونی نمود .گل و الی ناشی از
سیالب میتواند حاوی فاضالب و مواد شیمیایی
خطرناک باشد.

خبر
رسمقاهل

از بحران مدیریت تابحران تفکر؛

باز هم «سیل» و تکرار این پرسش که «آیا غافلگیر شدیم»؟
سارا نصرتی

بحرانها اعم از طبیعی و غیرطبیعی ً
عموما غیرقابلپیشبینی
هستند و نمیتوان زمان و محل دقیق برای وقوع آن تعیین
نمود .بنظر میرسد ضعفهای موجود در مدیریت بحران اخیر
و حوادث مشابه گذشته را میتوان در بستر وسیعتری با عنوان
وضعیت مدیریت در سازمانها و بویژه سازمانهای دولتی مورد
توجه و بررسی قرار داد .وضعیت مدیریت بحران در کشور در
بحران است .درست است که ،بروز بحران طبیعی است و همه
کشورها در معرض بحران هستند اما آنچه در ایران طبیعی
نیست ،این است که اینموضوع بسیار مهم و حیاتی را افرادی
مدیریت میکنند که نگاه کارشناسی ندارند ،نگاه سیاسی در
انتخاب مدیران آن تاثیرگذار است و از ظرفیت رسانهها در
زمینه اطالعرسانی ،آموزش ،پیشگیری و بحرانزدایی به خوبی
استفاده نمیشود .متاسفانه معضلی که در کشور بسیار به
چشم میخورد همین موضوع است.
اغلب دستگاههای اجرایی در شهرها ،منتظر وقوع بحران
هستند تا در لحظه تصمیمگیری کنند .شوربختانه مشکل
کنونی کشور ما ،جایگاه سازمان مدیریت بحران در ساختار
اداری دولت نیست بلکه نحوه مدیریت این سازمان است ،به
گونهای که به نظر میرسد مدیریت سازمان مدیریت بحران
کشور ،خودش گرفتار بحران است .سواالت مهمی که در ابتدا
میتوان مطرح کرد این است که آیا وضعیت آشفتهای که
در مدیریت بحرانهای طبیعی وجود دارد در سایر حوزههای
اجتماعی اقتصادی ورزشی و ...دیده نمیشود؟ چرا در زمان
وقوع بحران و به ناچار در فاز کاهش آسیب به یاد مدیریت
بحران افتاده و با بحران مدیریت روبرو میشویم؟ خروجی
جلسات و اعتبارات ستادهای بحران در شهرستانها و استان
ها چه بوده است؟ و بسیاری از سواالتی که در بحرانهای
مکررً ،
مکررا تکرار و تجربه شده است.
ایکاش در فضاهای غیر بحرانی ،عملکرد مدیریتی قابل
دفاعی داشتیم .بحران مدیریت ،بسیار فراتر از ِ
ضعفهای
مدیریت بحران است .ضعف مدیریتها در سالهای اخیر
را از آنجا میتوان متوجه شد که بهرغم سرمایهگذاریهای

آموزش
«ایرنا» نوشت :خبر ابالغ آیین نامه رتبه بندی معلمان
۱۲تیرماه امسال پس از چندین ساله مطالبه فرهنگیان
در دولت سیزدهم ابالغ شد ،در این آیین نامه دولت
نهایت تالش خود را به کار گرفت تا با دقت و حمایت
از جامعه فرهنگیان در وهله اول ارتقاء کیفیت نظام
آموزشی و سپس بهبود معیشت فرهنگیان را مورد
توجه قرار دهد .در واقع مباحث مربوط به رتبه بندی
معلمان از زمان تصویب سند تحول بنیادین یعنی
سال  ۹۰به عنوان یکی از ارکان کیفیت بخشی به نظام
تعلیم و تربیت مطرح بوده است تا معلمان در رقابت
با یکدیگر صالحیت های حرفه ای و شایستگی ها
عمومی و اختصاصی را کسب کنند.
الیحه رتبه بندی فرهنگیان در شرایطی ابالغ شد که
فرهنگیان براساس وعده های داده شده از سال ۹۷
در انتظار اجرایی شدن آن بودند .این الیحه که از
دولت گذشته در مجلس شورای اسالمی قرار داشت
و در نهایت با همدلی دولت و مجلس و همچنین
پذیرش بار مالی این الیحه توسط دولت میسر شد
تا امکان حمایت موثر از فرهنگیان ایجاد شود .وزارت
آموزش و پرورش بررسی و رفع ایرادات لوایح طرح
رتبهبندی معلمان را در چند ماه گذشته برای همه
معلمان رسمی و پیمانی به کار گرفت و این طرح با
تغییرات بسیاری به سود فرهنگیان در نهایت ابالغ
شد .رییس جمهوری در آغاز فعالیت دولت سیزدهم
با صراحت از تصویب این قانون رتبهبندی معلمان در
جمع فرهنگیان صحبت کرده بود؛ بنابراین دولت در
قانون بودجه سال ۲۵ ،۱۴۰۱هزار میلیارد تومان برای
عملیاتی شدن این طرح اعتبار در نظر گرفت اما در
مجلس این مبلغ به ۳۸هزار میلیارد تومان افزایش

هنگفت و اجرای هزاران طرح بزرگ و کوچک ،اثرات
اقتصادی آنها در کشور ،متناسب با حجم سرمایهگذاریها
و اقدامات انجام شده نیست .هر طرف که سر میگردانیم،
کموبیش آثار بیکفایتی مدیریتی را مشاهده میکنیم.
اما چگونه مدیریت در کشورمان به این روز افتاد؟ موضوع
مهم این است که هر فردی باید در اندازه مقیاس خود به
بیان سیاست و مدیریت بپردازد ،زیرا مدیریت یک منطقه با
مدیریت یک زمین و ...متفاوت است و این عدممقیاس
مناسب باعث انتخاب سیاستهای اشتباه میشود .بهنظر
میرسد در حال حاضر ،در جامعه ما باور چندانی به تخصص
و اهمیت حیاتی مدیریت ،وجود ندارد .چنانکه میبینیم
افراد با سابقه و تخصصهای مختلف و بدون بررسی
و داشتن شایستگیهای الزم ،به واسطه قرار گرفتن در
باندهای خاص یا نزدیکی به افراد قدرتمند به راحتی در
مناصب حساس مدیریتی قرار میگیرند.
به طور کل و بنا بر روند عملکردها ،میتوان نتیجهگیری کرد
که انتصاب مدیران ضعیف و کمتجربه به مسئولیتهای
بزرگ و همچنین گماردن افراد توانمند به مسئولیتهای
کوچک و استفاده نکردن از توانایی مدیران الیق و متعهد،
سبب کندی پیشرفت امور و نرسیدن به اهداف واال

شده است .در حال حاضر مشکل فعلی مدیریت بحران
در کشور ،ساختار موجود یا قانون آن نیست بلکه ایراد،
دیدگاه مدیریتی نسبت به مقوله مدیریت بحران است.
وقتی در حوزه مدیریت بحران ً
بعضا شاهد ناهماهنگی
میان دستگاهها ،عدموجود برنامههای راهبردی ،عدموجود
اعتبارات مناسب و کافی ،همچنین ضعف بدنه کارشناسی و
مدیریتی متخصص اینحوزه هستیم و عم ًال اقتدار الزم برای
اجرایی شدن تصمیمات وجود ندارد ،حتی تغییر ساختار
هم مشکلی را حل نمیکند .در پایان میتوان به این نتیجه
رسید که ما بحران مدیریت نداریم بلکه بحران تفکر داریم
و سیاستمداران بر اساس تفکر خود تصمیمگیری و عمل
میکنند و به همین دلیل بحران تفکر آسیب زننده است.
حال این سؤال مطرح میشود که چه باید کرد؟ به صورت
نظری راهکارهای متفاوتی را میتوان پیشنهاد کرد که البته
در قالب یک برنامه جامع نیازمند بحثهای کارشناسی
است .اما در چارچوب واقعیتهای کنونی کشور امیدی
وجود ندارد که این برنامه قابل اجرا باشد .درمان بیماری
مزمن بحران مدیریت کشور بسیار فراتر از محدوده وظایف
سازمان مدیریت بحران کشور است و با اصالحات جزئی
نمیتوان این مهم را به سرمنزل مقصود رساند.

رفع ایرادات رتبه بندی معلمان؛

یک پله به ســوی اجرایی شدن قانون

یافت .همچنین در سالهای گذشته ۲۰هزار میلیارد
تومان برای اجرای سهساله رتبهبندی در نظر گرفته
شده بود ،درحالیکه در دولت سیزدهم برای ۱۸ماه
۳۸هزار میلیارد تومان برای رتبهبندی معلمان در نظر
گرفته شده است .همچنین براین اساس قرار است
که ۸۰۰هزار نفر از نیروهای آموزش و پرورش شامل
قانون رتبهبندی معلمان شوند و فقط معلمانی که در
مرخصی هستند یا در دستگاه دیگری بهجز آموزش
و پرورش در مأموریت و در حال خدمت هستند و
نیروهای مازاد مشمول رتبهبندی نخواهند شد که
مطابق گفته های «یوسف نوری» -وزیر آموزش و
پرورش -به دلیل کمبود معلم درآموزش و پرورش،
نیروی مازادی وجود ندارد که شامل قانون رتبهبندی
معلمان نشود .چنانچه معلمی نتواند کف امتیازات
جدول رتبهبندی را بیاورد و احراز رتبه نشود ،به مدت
یک سال رتبه یک به وی تعلق خواهد گرفت تا در این
مدت بتواند رتبه خود را کسب کند .هرچند که آموزش
و پرورش در ظرف زمانی قانونی مراحل بررسی و رفع
ایرادات لوایح را انجام داده و در نهایت مصوب شده
که از ۳۱شهریور  ۱۴۰۰پرداختی معلمان صورت میگیرد
اما برخی در این میان تا زمان اجرایی شدن این قانون
با کوچکترین موانعی در شبکه های مجازی همهمه
ای ایجاد کردند که گاهی موجب دل نگرانی برخی
معلمان شده است .قانون رتبه بندی معلمان هدف
را ارتقا کیفیت ،شایستگی های عمومی و تخصصی

دانست که ما به ازای مادی هم دارد و باعث ایجاد
انگیزه در میان فرهنگیان شود .همچنین اعتبار پایدار
برای این طرح پیش بینی شده است .از زمان ابالغ
این آیین نامه تاکنون ،با توجه به برخی ابهامات در
قانون تازه مصوب شده و بررسی همه جانبه آن نیازمند
پیگیری است تا در نهایت به مرحله اجرا برسد .در
واقع برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
کمیسیون تلفیق قوانین مقررات مجلس در چند وقت
اخیر ایراداتی را به آیین نامه رتبه بندی معلمان وارد
کرده بودند که در نهایت چهارم مرداد ماه وزیر آموزش
و پرورش در جمع خبرنگاران اعالم کرد که ایراداتی را
کمیسیون تلفیق قوانین مقررات مجلس در خصوص
این آیین نامه داشتند که در چند روز گذشته به ما
ارجاع دادند .در کمیسیون مربوطه ایرادها برطرف شد و
در این کمیسیون به توافق رسیدند که در اولین جلسه
هیات دولت ،آیین نامه نهایی شود.

اجتماعی

روزنامه

دکتر محمدیان ،مسئول سازمان بسیج رسانه کشور اعام کرد:باید با اتخاذ
تدابیرصحیح،گایهمندیمقاممعظمرهبریازجبههرسانهانقابرارفعکنیم.
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گزارش

یادداشت

با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،احتکار روغن ،افزایش
بیرویه صادرات محصوالت حاوی روغن و خروج
غیرقانونی روغن از کشور کاهش پیدا کرد؛ این در
حالی است که پیش از این به دلیل پایین بودن نرخ
روغن خوراکی داخلی نسبت به کشورهای همسایه
با قاچاق این محصول مواجه بودیم .درواقع به
علت ارزان بودن روغن خوراکی در ایران نسبت به
کشورهای همسایه ،در سالهای اخیر در کشورهای
عراق ،افغانستان و پاکستان نیز روغن یارانهای ایران
بهطور قاچاق منتقل میشد و منابع ارزی ملت ایران
به جیب کشورهای همسایه میرفت.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ خبرگزاری «ایرنا» در
گزارشی نوشت :در پی اصالح نظام یارانهای قیمت
مصوب برای مصرفکنندگان روغن مایع آفتابگردان
 ۸۱۰گرمی پختوپز  ۶۳۰هزار لایر و روغن مایع ۸۱۰
گرمی سرخکردنی  ۶۲۰هزار لایر تعیین شد .طبق
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ اقالم خوراکی مناطق
شهری در خردادماه امسال ،روغن رکورددار افزایش
قیمت اقالم خوراکی شد به طوری که روغن نباتی
جامد  ۲۴۷درصد و روغن مایع  ۲۳۳درصد رشد
داشتهاند .اما با گذشت  ۲.۵ماه از اجرای این طرح
و با وفور کاال در کشور ،قیمت روغن خوراکی در
فروشگاههای زنجیرهای روند کاهشی به خود گرفته
به طوری که برخی شرکتها اقدام به کاهش قیمت
و تخفیفات  ۲۰درصدی روی کاالهای خود کردهاند.
البته ناگفته نماند که در پی جنگ اوکراین و روسیه
با افزایش جهانی قیمت غالت و روغن در دنیا روبرو
شدیم اما با این وجود اکنون نرخ جهانی این کاال نیز
روند کاهشی پیدا کرده که همین امر در قیمتگذاری
شرکتها در بازار داخلی نیز بیتأثیر نیست .نیاز
ماهانه کشور به روغن خوراکی بین  ۱۴۰تا  ۱۶۰هزار
تن و نیاز ساالنه بین  ۱.۵تا  ۲میلیون تن است ،البته
هر ساله نزدیک  ۵۰۰هزار تن روغن خوراکی از محل
روغنکشیهای داخلی تأمین میشود .در سالهای
اخیر میزان ورود روغن خام کشور بین  ۹۰۰هزار تن تا
یکمیلیون و  ۹۰۰هزار تن بوده است .بر اساس آمار
سال  ۱۴۰۰حدود  ۱.۹میلیون تن روغن خام به ارزش
 ۲.۵میلیارد دالر وارد کشور شده بود.
در سال  ۱۴۰۰نزدیک  ۲میلیون و  ۲۷۰هزار تن دانه
روغنی وارد کشور شد که از این میزان نزدیک  ۴۰۰هزار
تن روغن خام از محل واردات دانههای روغنی تأمین
شد .وضعیت تولید بیانگر آن است که کمبودی در
روغن خوراکی موردنیاز خانوار ،صنف و صنعت نداریم
و روغن به میزان کافی در کشور موجود است .کل
مصرف اردیبهشتماه سال  ۱۴۰۱روغن خوراکی کشور
نزدیک  ۱۳۵هزار تن شد درحالیکه در مدت مشابه
سال  ۱۴۰۰این رقم  ۲۰۹هزار تن بود که حدود ۳۵
درصد کاهش را نشان میدهد .مصرف روغن خانوار

ادعایخبرگزاری«دولت»؛

روغــن ارزان شــد!

در اردیبهشتماه سال  ۱۴۰۱نزدیک  ۸۴هزار تن است
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۳۶هزار تن
بود که حدود  ۳۸درصد کاهش داشته است .روغن
صنف و صنعت در اردیبهشتماه  ۱۴۰۱حدود  ۵۰هزار
تن شد درحالیکه در سال  ۱۴۰۰حدود  ۷۲هزار و ۴۰۰
تن بود که  ۳۰درصد کاهش را نشان میدهد.
به گفته برخی کارشناسان ،حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی به
ُکند شدن قاچاق کاالهای اساسی به خارج از کشور
منجر شد ،زیرا تخصیص یارانه به روغن باعث شده
بخش عمدهای از این محصول با قیمتهای باال از
مرزها به شکل قاچاق خارج شود .همچنین سال
گذشته با تقاضای کاذب مصرف روغن خوراکی در
کشور روبرو بودیم که با حذف و اصالح ارز ۴۲۰۰
تومانی و واقعی شدن قیمتها عالوه بر کاهش
قاچاق ،مصرف نیز به سمت واقعی شدن حرکت کرد؛
آمارها در کشور نشان میدهد که یکی از پرمصرفترین
کشورها در مصرف روغن خوراکی بودیم که با اصالح
نظام یارانهای مصرف این محصول بین  ۳۰تا ۴۰
درصد در ماههای اخیر کاهش یافت که همین امر
در سالمت جامعه نیز اثرگذار خواهد بود .پیش از این
نیز «امیر هوشنگ بیرشک» دبیر انجمن صنایع روغن
نباتی کشور در خصوص وضعیت تولید و توزیع روغن
نباتی در کشور گفته بود :در حال حاضر روغن موردنیاز
کشور تأمین است و کمبودی در این خصوص نداریم
و همچنین با اصالح نظام یارانهای قیمت روغن
راه و مسکن

خبر جدید «وزیر راه و شهرسازی» درباره وام  ۷۰۰میلیون تومانی؛

زمان تحویل واحدهای نهضت ملی
مسکن اعالم شد

وزیر راه و شهرسازی با اعالم این
که وام  ۷۰۰میلیون تومانی نهضت
ملی مسکن هنوز تصویب نشده
است گفت که ،بر اساس برنامه
ریزی انجام شده به صورت ماهانه
تعدادی از واحدهای این طرح
را تحویل خواهیم داد« .رستم
قاسمی» در حاشیه تجلیل از دست
اندرکاران پروازهای حج امسال در
پاسخ به پرسش «تسنیم» درباره
وام  700میلیونی نهضت ملی
مسکن گفت :این وام هنوز در
شورای پول و اعتبار تصویب نشده
است .شهریور ماه  100هزار واحد
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را تحویل می دهیم و بر اساس
برنامه به صورت ماهانه تعدادی
از واحدهای این طرح را تحویل
خواهیم داد.
رستم قاسمی در ادامه همچنین
با تاکید بر این که فروش بلیت
پروازهای اربعین به صورت
چارتری ممنوع است گفت :قیمت
این پروازها مشخص است و کسی
اجازه گرانفروشی در این پروازها
را ندارد .با چند ایرالین که اقدام
به گران فروشی بلیت کرده بودند
برخورد شده و به سازمان تعزیرات
حکومتی معرفی شده اند.

اصالحشده و اکنون با قیمتهای مصوب و جدید
به بازار عرضه میشود و هیچ برنامهای برای افزایش
مجدد قیمت روغن در کشور نداریم.
در حالی که بر اساس تصمیم وزارت صمت قرار
شده است از فردا شنبه تولیدکنندگان روغن قیمت
محصوالتشان را  ۱۰تا ۲۵کاهش دهند ،گزارش
از مغازهها و فروشگاهها حکایت از آغاز تخفیف
تولیدکنندگان برای فروش روغن حکایت دارد.
یکی از کارخانجات بزرگ قیمت انواع محصوالت
روغن خود را  ۲۰درصد کاهش داده است .پیش از
این «مهدی برادران» -معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت -با اشاره به دستور وزیر صمت برای کاهش
قیمت انواع روغن نباتی گفته بود :این دستورالعمل
از شنبه هشتم مرداد برای تمام کارخانجات روغن
کشور الزم االجرا است .وی هدف از این کار را
حمایت از مصرف کنندگان اعالم کرد و گفت:
«همه کارخانجات ملزم به کاهش قیمت هستند
و با واحدهای که از این دستورالعمل پیروی نکند،
برخورد خواهد شد».
معاون وزیر صمت درباره روغنهای فعلی موجود
در بازار با قیمت قدیم نیز گفت :قرار است برای
این روغنها نیز تخفیفات در نظر گرفته شود .این
کاهش قیمت به دنبال برنامه دولت برای کاهش
تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات روغن
اعمال میشود.

جامعه

بازنشستگان در انتظار مصوبه جدید دولت؛

افزایش حقوق از چه زمانی
اجرا میشود؟
مهلت یک هفتهای دولت برای اصالح
مصوبهیافزایشمستمریبازنشستگان،
چهارشنبهی گذشته به پایان رسید؛
بازنشستگان همچنان در انتظار اصالح
مصوبهی قبلی دولت هستند و هنوز
هیچ نتیجهای به طور رسمی اعالم نشده
است .از قرار ،در روزهای گذشته فعاالن
صنفی بازنشستگان و کانون عالی،
جلساتی با مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی و مقامات دولتی داشتهاند اما
این جلسات هنوز به نتیجه نرسیده و
خروجی آن اعالم نشده است.
«یداهلل فرجی» (بازنشستهی کارگری) با
اشاره به اطالعیهی هفتهی قبل سازمان

تامین اجتماعی میگوید« :تامین
اجتماعی اعالم کرد نظر دولت مساعد
است؛ خود سازمان هم که پیشنهاد
افزایش  ۳۸درصدی به اضافهی مبلغ
ثابت را مدتهاست برای دولت فرستاده؛
بازنشستگان در انتظار اجرای قانون
هستند؛ انتظار داریم به نامهی رئیس
مجلس عمل کنند و مصوبه جدید را
براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار
صادر نمایند .مشخص نیست برگزاری
نشست برای چیست؛ قانون همه چیز را
روشن کرده و یک روال عرفی چهل ساله
داریم که قرار نبود به این سادگی زیر پا
گذاشته شود».

به بهانه درگذشت جمعی از هموطنان
در حوادث اخیر؛

آواز قـــو...

حسن صانعیپور

«دنگدنگ ساعت گی ِج زمان در شب عمر ،میزند
پیدرپی زنگ ».چند سالی است که زندگی جای
خودش را به مرگ داده و دلخوشیها پشتنقابهای
رنگین پنهان شدهاند .گویا تاناتوس در جهان
تاجگذاری کرده و بهنظر میرسد هستی به نفرین
مدوسا دچار گردیده است .قرار است گورستان ها آباد
شود .دیگر آواز شادی کودکان در بوستانها شنیده
نشده و برافراشتهشدن پرچم سیاه خبر از تالطمی دارد
که دلها را نگران کرده است.
ساختار هستی ،راز آفرینش و مرگ از مهمترین
موضوعاتی است که اندیشه را به خود مشغول ساخته
و اینمقوله از نگاه نکتهسنج شاعران ،نویسندگان
و دانشمندان پنهان نمانده است .به جرات میتوان
ادعا کرد بزرگترین دغدغه فکری انسانها ،تقابل
زندگی و مرگ است« .از کجا آمدهام ،آمدنم بهر چی
بود ،به کجا میروم آخر ننمایی وطنم ».روح و بدن
پیوسته با هم راه تکامل خود را پیموده و به کمال
میرسند .موسم جدایی این دو از هم بسان جدایی
موشکی میماند که از پایگاهاش رها شده و خود را
از کششهای زمینی دور کرده و به دنیای دیگری که
غیر مادی است سفر میکند .عرفا این سیر و سلوک
را مرگ نامیده و مسیر آن را انتقال از عالم مادی به
عالم روح تعریف کردهاند.
انسان ،تنها موجودی است که از مرگ خود اطالع
دارد .او میداند این دنیا فانی است .و ابدیت در روی
کرهزمین متصور نیست .با این حال مرگ همواره
پیچیدهترین پدیدههای دنیا محسوب شده و هراس از
آن مرد و زن و پیر و جوان را به خود مشغول ساخته
است .درحقيقت ،مرگ از معنای زندگی شروع میشود
و با درک حیات ،مفهوم مرگ نيز بهتر درک میگردد.
ویژگی و وجه تمایز انسان با دیگر موجودات نیز در
همین حیات ویژهای است که آن را روح خداوند
نامیده و خارج از کالبد مادی ،دنیایی از تعابیر و
معنا را به خود اختصاص داده است« .مرگ پایان
کبوتر نیست».
با این حال مرگ در کمین آدمیان نشسته است و هر
آینه به او مینگرد .قرآن کریم آن را از رگ گردن به
انسان نزدیکتر میداند و در سخن و حدیث پیشینیان
به ک َرات از آن سخن گفته شده است .مرگ گاه در
سایه نشسته است به ما مینگرد و همه می دانیم؛
ریههای لذت ،پر اكسیژن مرگ است .قوها در نزدیکی
لحظات مرگ ،به گوشهای پناه برده و آوازی زیبا سر
میدهند و با اتمام آواز در کام مرگ فرو میروند.
اصطالح «آواز قـــو» به معنی آخرین کار باشکوه
یک فرد یا یک مجموعه است و آخرین نگاهها،
آخرین حرفها ،آخرین حضور برای راهی شدن است.
آنگاه که قبل از رفتن تردید وجود دارد ،بعد از آن
یقین حاصل میگردد .در حقیقت مرگ پایانی بر
سیاهیها و انتهایی بر شکها ،تهمتها ،پلیدیها و
کدورتهاست .دهان چو بستی از این سوی آن طرف
بگشا ،که های هوی تو در جو المکان باشد.
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خانه ملت

«حدادی»:

امکانات و تجهیزات امدادی استان
پرحادثه البرز ناچیز است

«علی حدادی» -نماینده مردم ساوجبالغ ،نظرآباد ،طالقان و
چهارباغ در مجلس شورای اسالمی -در حاشیه بازدید میدانی
از مناطق سیل زده روستاهای طالقان در گفتوگو با «مهر»
اظهار کرد :البرز نیاز به تجهیزات و امکانات زیاد برای مقابله با
حوادث طبیعی و غیرطبیعی دارد .شرایط این استان به خاطر
جمعیت زیاد ،قرار گرفتن در مسیر مسافران  ۱۴استان کشورو
وضعیت اقلیمی ،ویژه است ،درسیل اخیر کمبود امکانات
و تجهیزات امدادی در این استان آشکار بود که با توجه به
تذکرات جدی مسئولین اجرایی جهت تکمیل تجهیزات توجه
جدی به این موضوع را میطلبد.
حدادی اظهار داشت :امداد رسانی به مناطق سیل زده طالقان
به علت کوهستانی بودن منطقه و دوری از مرکز استان و
نداشتن امکانات کندی انجام شده که مطلبد با اطالع رسانی
دقیق روستاهای در خطر قرار دارند امکانات و مورد نیاز با
استفاده از همه ظرفیتها به صورت جهادی بهرمند شوند.
حدادی ادامه داد :شهرستان طالقان به دلیل فاصله زیاد از
شهرستانهای دیگر ،پراکندگی روستاها ،صعب العبور بودن راه
دسترسی برخی از روستاها و همچنین به خاطر جاذبههای
خاص بکر طبیعی و گردشگری و حضور باالی مسافران به
ساخت بیمارستان رو به صورت جدی پیگری هستیم که با
توکل به خدا و مساعدتهای رئیس بنیاد مسکن این امر با
سرعت درحال انجام هست و باید در بخش حوادث بحران
طالقان و بخشهای کوهستانی همانند چندار ویژه دیده
شود .وی بیان کرد :اجرای جدی موضوع آبخیزداری داری
که از تأکیدات مقام معظم رهبری میباشد در جلوگیری از
حوادث اینچنینی و بحث ترمیم و ساخت پلهای ارتباطی
روستایی که بارها تاکید شده است باید در دستور دولت
مردمی انقالبی جهت اطمینان خاطر مردم عزیز قرار گیرد.

 ۱۸۰هکتار محصوالت زراعی و ابغی و  ۶۰۰کلین زنبور عسل دچار خسارت شده است
«عبدالرضا روشن نژاد» -رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز -با بیان اینکه میزان
خسارت سیل به بخش کشاورزی شهرستان طالقان در حال ارزیابی است؛ افزود۱۸۰ :هکتار
محصوالت زراعی و باغی و  ۶۰۰کلنی زنبور عسل در سیل اخیر طالقان دچار خسارت شده است.

«استاندار» خبر داد؛

کدر شدن آب موجب خروج یک
تصفیه خانه کرج از مدار شد

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان البرز اعالم کرد:
تصفیه خانه آب شماره یک کرج به علت بارش های شدید و
کدر شدن آب رودخانه کرج به طور موقت از مدار بهرهبرداری
خارج شد .با تداوم بارش های جوی به خصوص در محدوده
جاده کرج-چالوس ،حجم کدورت آب ورودی از رودخانه کرج
که منبع تامین کننده آب شرب تصفیه خانه آب شماره یک
کرج است باال رفته و به ناچار این تصفیه خانه از مدار بهره
برداری خارج شد.
بنابراین گزارش حجم آبی این تصفیه خانه معادل  ۴۰۰لیتر
در ثانیه بوده که تامین کننده آب شرب بخش های مرکزی
و شرقی کرج است .این گزارش می افزاید :همچنان با تداوم
کدورت آب رودخانه مواجه هستیم و حتی اگر کدورت هم
برطرف شود ،حدود پنج ساعت زمان نیاز است که تصفیه
خانه به حالت متعادل و متعارف برای فعالیت بازگردد.
آبفای استان البرز از مردم استان البرز خواست ضمن صرفه
جویی در مصرف آب با این شرکت همکاری بیشتری کنند؛
برای جبران قطع آب تصفیه خانه شماره یک کرج مدیریت
شبکه و تامین آب از سایر خطوط و شبکه در حال انجام است
که میزان کافی برای جبران کامل آب این تصفیهخانه نخواهد
بود بنابراین صرفه جویی جدی مردم ضروری است .همچنین
اداره کل هواشناسی استان البرز اعالم کرد که بارش های
تندری تا روز دوشنبه هفته جاری در استان البرز ادامه دارد
و برهمین اساس تیم های امدادی و اجرایی استان در آماده
باش و خدمات رسانی به سر می برند .بارش باران و جاری
شدن سیل طی  ۲روز گذشته تاکنون خساراتی به تعدادی از
روستاهای شهرستان طالقان و ابنیه استان البرز وارد کرده
است .این بارش ها سبب از بین رفتن  ۴۰دستگاه خودرو
گردشگران در شهرستان طالقان شد اما خوشبختانه تاکنون
هیچ گزارشی از تلفات انسانی در استان گزارش نشده است.

استانداری

آماده باش مجموعه مدیریت بحران البرز
روز گذشته «مجتبی عبداللهی» -استاندار البرز -در حاشیه
بازدید از مناطق و روستاهای سیل زده استان که روز هشتم
مرداد ماه صورت گرفت ،با اشاره به آماده باش مجموعه
مدیریت بحران استان گفت :در کنار مردم هستیم تا از
کیفیت و سرعت خدمات رسانی مطمئن شویم.
استاندار البرز در ادامه با بیان اینکه بالفاصله پس از بارش
باران در مناطق سیل زده حضور یافتیم ،افزود :روند امداد
رسانی به مناطق سیل زده استان را به صورت لحظه به لحظه
رصد و بازدید میکنیم .این بازدیدها و اخذ گزارش لحظهای
از سوی فرمانداران و مسئوالن مربوطه تا حصول نتیجه و
عادی شدن شرایط ادامه دارد .عبداللهی گفت :اکنون تمامی
دستگاههای خدمات رسان و اعضای مدیریت بحران استان
در مناطق اعالم شده مستقر هستند و در راستای برقراری

خدماتی همچون برق ،آب ،گاز و تلفن تالش میکنند .در
کنار مردم هستیم تا از کیفیت و سرعت خدمات رسانی
مطمئن شویم ،تدابیر پیشگیرانه برای مناطق در معرض
خطر نیز اتخاذ شده و اخطارهای الزم به مردم داده شده
است .استاندار البرز در پایان صحبت های خود تاکید کرد:
مجموعه مدیران و نیروهای عضو مدیریت بحران استان
در آماده باش کامل قرار دارند و این روند تا عادی شدن
شرایط و تکمیل خدمات و امدادرسانی تداوم دارد .الزم
به ذکر است که مجتبی عبداللهی استاندار البرز
در روز جمعه  ۷مرداد ماه در روستاهای خیکان،
پراچان و ناریان حضور یافته و در در روز جاری نیز
از روستاهای جاده کرج-چالوس و بویژه دوراهی
نوجان دیدن کرد.

ب�داشت و درمان
«رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان»:

دانشگاه علوم پزشكی در آمادگی كامل قرار گرفت

انرژی

«شرکت آب و فاضالب استان»:

البـــرز

دکتر «شهرام صیادی» -رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز -از آمادگی
کامل و وضعیت آماده باش تمامی بیمارستان ها و پایگاه های
بهداشتی و اورژانس  115در خطر وقوع سیل در البرز خبر داد.

در پی هشدار های هواشناسی و وضعیت نارنجی آب و هوا در استان البرز و شدت بارندگی
های اخیر در برخی از شهر و استان ها که منجر به وقع سیل شد ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی البرز از آماده باش کامل ناوگان اورژانس و بهداشت و درمان استان خبر داد و افزود:
با اعالم اولین هشدار های سازمان هواشناسی جلسات مدیریت و مقابله با بحران در مرکز
هدایت عملیات اورژانس البرز تشکیل شد و کد حوادث جوی به مراکز تحت پوشش دانشگاه
جهت اقدامات فوری اعالم شد .وی افزود :هشدار ها و برنامه های الزم جهت اقدام فوری
و به موقع به مراکز بهداشتی و درمانی استان در بروز احتمالی سیل ابالغ شده است .مرکز
هدایت عملیات بحران از روز پنجشنبه در ستاد اورژانس فعال شده است و معاونین بهداشت
 ،درمان و غذا و دارو و رئیس اورژانس برنامه ها و اقدامات الزم را در خصوص میزان آمادگی
قبل  ،حین و بعد از حادثه بررسی شده است .رئیس دانشگاه در پایان ضمن اینکه از مردم
شریف استان خواست هشدارها و توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند ،تصریح کرد :آماده
باش دانشگاه علوم پزشکی البرز تا پایان اعالم وضعیت بی خطر جوی در استان ادامه دارد.

محل و نقل

نقل قول

ورزش

«سرپرست سازمان حملونقل بار و مسافر
شهرداری کرج»:

«سرپرست مرکز اورژانس استان»
خبر داد؛

«رئیس هیات ورزش روستایی
و بازیهای بومی-محلی استان»:

تسهیالت نوسازی تاکسیهای
فرسوده افزایش مییابد

افزایش سه برابری تزریق
دز یادآور واکسن کرونا در البرز

بانک جامع بازیهای بومی روستاهای
البرز به زودی رونمایی میشود

«امیدوار حسینی» -سرپرست سازمان حملونقل بار و
مسافر شهرداری کرج -گفت :یکی از دالیل کند شدن روند
نوسازی ناوگان تاکسیرانی افزایش قیمت خودرو است،
زیــرا رانندگان توان مالی برای تهیه خودرو با قیمتهای
فعلی را ندارند و نیاز اســت که از تسهیالت بانکی در این
زمینه استفاده کنند .پیش از این مبلغ  ۶۰میلیون تومان
به رانندگان تاکسیهای پیکان برای خرید خودروی نو در
قالب تســهیالت کم بهره پرداخت میشد ولی این مبلغ
هم به قدری نیســت که رانندگان بتوانند از آن استفاده
کنند .وی گفت :بر این اســاس با بانکهای عامل رایزنی
الزم صورت گرفته تا بتوانیم میزان تســهیالت را افزایش
دهیم تا شاهد تسریع در روند نوسازی خودروهای فرسوده
شهر باشیم .هر ســاله با ابالغ کرایههای جدید اقداماتی
بــرای رند کردن کرایه ها انجام میشــود تــا رانندگان و
مسافران کمتر با مشــکل کمبود پول خرد مواجه شوند.
عالوه براین ،طرح کیف پول الکترونیکی در برخی خطوط
در حال اجرا است و با رفع مشکالت و نواقص آن در آینده
نزدیک در کلیه خطوط تاکسی اجرایی خواهد شد.

«احمد مهدوی» -سرپرســت مرکــز اورژانس البرز-
گفــت :با افزایش تعداد بیماران و مراجعین ســرپایی
به مراکز درمانی ،شاهد تغییر رنگ بندی کرج ،طالقان
و اشــتهارد به نارنجی از چند روز گذشــته هستیم .در
حال حاضر شهرســتانهای فردیــس و نظرآباد هم در
وضعیت زرد و ســاوجبالغ و چهارباغ هم در وضعیت
آبی قرار دارند .به طور میانگیــن روزانه حدود  ۱۲۰۰نفر
به مراکز درمانی مراجعه میکنند که این بیانگر افزایش
تعداد بستریها در روزهای آتی است .سرپرست مرکز
اورژانس البــرز اضافه کرد :در حال حاضر  ۲۴۲بیمار در
بیمارستانهای استان بستری هستند که  ۵۰نفر از آنها
بدحال بــوده و در بخش مراقبتهای ویــژه قرار دارند.
طی  ۲۴ســاعت گذشته دو نفر در استان بر اثر ابتال به
کرونا جان خود را از دست داده اند .هر چند در مقایسه
با هفتههای گذشته میزان مراجعه برای تزریق دز یادآور
واکســن سه برابر شده ولی هنوز رضایت بخش نیست
و انتظار میرود مردم با حساسیت بیشتری به اهمیت
دریافت واکسن توجه داشته باشند.

رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی-محلی
اســتان البرز از تجهیز  ۱۰خانه ورزش روســتایی خبر داد.
«مجید رضاخانی» در گفت و گویی اظهار داشت :با اعتباری
بالــغ بر  ۱۵۰میلیون تومان  ١٠باب خانه ورزش روســتایی
در روســتاهای البرز تجهیز شد .از این تعداد دو باب خانه
ورزش در اســتان البرز ،ســه خانه ورزش در ساوجبالغ ،دو
خانه ورزش در نظرآباد ،دو باب خانه ورزش در شــرق کرج
و یک خانه ورزش در چهارباغ به تجهیزات ورزشــی مجهز
شدند .رئیس هیات ورزشهای روستایی و بازیهای بومی
محلی استان البرز افزود :امکاناتی از قبیل تنیس روی میز،
شطرنج ،دارت و فوتبال دســتی برای این  ١٠خانه ورزشی
خریداری شــده تا بتوانیم جوانان را به سمت ورزش،سوق
دهیم .به زودی در گردهمایی دهیاران استان از بانک جامع
ورزش روستایی استان تحت عنوان اپلیکیشن روستاورز در
جهت معرفی ورزش روســتایی و بازی های بومی محلی
روستاهای استان رونمایی خواهد شد .شهریورماه امسال
نیز میزبان برگزاری مســابقات قویترین مردان روستاهای
کشور در شهرستان طالقان خواهیم بود.

فرهنگی
گزارش

هنگامه پناهی عضو کمیته اسکار سیمنای فرانسه شد
هنگامه پناهی به عنوان یکی از  ۷عضو جدید کمیته اسکار فرانسه ،مسئولیت انتخاب نماینده
سینمای فرانسه در جوایز اسکار را بر عهده دارد« .ژاک اودیار» و «میشل گوندری» سینماگران
سرشناس فرانسوی به همراه هنگامه پناهی ،بنیانگذار کمپانی پخش فیلم سلولوئید دریمز،
از جمله هفت نفری هستند که به عنوان اعضای جدید کمیته اسکار فرانسوی منصوب شدند.

با آغاز ماه محرم ،تصور بر این است که سینماها دچار افت
وحشتناکی به لحاظ جذب مخاطب میشوند اما میتوان با
عملی کردن راهکارهایی مطمئن ،نسبت به سودآور کردن
سینماها طی دو ماه محرم و صفر ،امیدهای بسیار داشت.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایرنا ،با آغاز ماه محرم،
نمایش  ۴فیلم کمدی در سینماهای سراسر کشور متوقف
شد تا یک سقوط آزاد محض در گیشه ،در انتظار سینمای
ایران باشد .البته با توجه به تعطیلی چند روزه سینماها طی
هفته آینده ،این رکود ،شدت بیشتری به خود گرفته و بنابراین
ضرورت حکم میکند برای نیمه دوم محرم و تمامی ماه
صفر ،با یک برنامهریزی درست ،از خسارت بیشتر به سینماها
جلوگیری به عمل آید.
این ضرورت زمانی جدیتر میشود که با رصد وضعیت فروش
فیلمها طی دو ماه محرم و صفر سالیان گذشته ،متوجه
میشویم که در این دو ماه ،فیلمها با افت فاحشی به لحاظ
تعداد مخاطب مواجه شده و فارغ از محتوای آثار ،استقبال
چندانی از این فیلمها به عمل نمیآید .بر روی کاغذ ،این
روند برای محرم و صفر امسال ،با دور تندتری رقم خواهد
خورد و بسیار تاسفبار خواهد بود در سالی که نمایش
(اکران) نوروز ،عیدفطر و نمایش تابستان آن ،اتفاق ویژهای را
در سینمای ایران رقم نزد ،حال بخواهیم دوماه پایانی تابستان
را نیز اینچنین خنثی دانسته و تابستان را به فصل سوخته
سینما تبدیل کنیم .البته در سالهایی که مدیران سینمایی
و سینماداران برای نمایش ماه رمضان ،برنامههای ویژهای
داشتند ،سبب شد تا این نمایش به یکی از طالییترین
نمایشهای سال تبدیل شود و برای محرم و صفر نیز میتوان
با در نظر گرفتن تدابیری ،رونقی نسبی را به سینماها بازگرداند
تا سینما با دستی پر به استقبال پائیز برود .در ادامه اما سه
راهکاری را مطرح میکند که از قابلیت اجرایی باالیی برخوردار
بوده و نمایش این دو ماه را با رونق مواجه خواهد کرد.
.۱الزماالجرا شدن طرح بلیت شناور
بسیار عجیب است که چرا چنین طرح آزموده شده در بسیاری
از کشورهای پیشرفته ،در ایران ،با اما و اگرهای بسیاری مواجه
است .این تعجب زمانی بیشتر میشود که حتی پس از رشد
 ۳۵درصدی مخاطبان چند فیلمی که بلیت شناور برای آنها
به صورت آزمایشی پیادهسازی شد ،باز هم مدیران سینمایی
کشور و سینماداران ،تمایلی کافی برای الزماالجراکردن این
طرح تضمینی نشان نمی دهند .در این طرح ،نوبت ها
(سانس) ،بسته به موقعیت زمانی ،از قیمتهای شناور
برخوردار هستند و این شکست قیمتها در ساعات مختلف
روز سبب میشود تا مخاطبان هدف بیشتری ،بسته به تمکن
مالی ،از فیلمها استقبال کنند .این طرح به ویژه برای جوانان و

ن
سی� و ت
تئا�

«دنیای هوادار»گزارش می دهد؛

 ۳راهکار اجرایی برای پررونق کردن
سینما در محرم و صفر

دانشجویانی که نمیتوانند مخاطبان نوبتهای شبانه باشند،
از اهمیت بسیاری برخوردار است و سبب میشود تا ضریب
اشغال سینماهای کشور در نوبتهای ظهر و بعدازظهر ،تا
حدود قابل توجهی ،افزایش یابد.
.۲نیمبها شدن نوبتهای روزانه سینماها
اگر طرح بلیت شناور به عنوان یک طرح استاندارد جهانی،
مورد پذیرش واقع نشود ،میتوان به نیمبها کردن تمامی
نوبتهای روزانه سینماهای کشور طی  ۲ماه محرم و صفر
به شکلی ویژه اندیشید؛ طرحی که در ماه رمضان امسال
نیز به شکلی کجدارومریز به کار بسته شد اما به دلیل نبود
خوراک کافی ،نتوانست به نتیجه مطلوب برسد .بنابراین
کامال مشخص است که اگر نوبتهای روزانه سینماهای
کشور طی این دو ماه به شکل نیمبها ارائه شود ،قطعا درصد
رشد قابلتوجهی نصیب گیشه سینماهای کشور خواهد شد.
 .۳نمایش گسترده
تعطیالت چندروزه محرم ،زمان بسیار مناسبی برای کنار
گذاشتن فیلمهایی است که امتحان خود را در گیشه پس
دادهاند .بنابراین با باز شدن فضا ،از  ۱۹مرداد ،زمینه خوبی
برای نمایش فیلمهای پرمخاطب فراهم میشود .این قاعده،

بارها به اثبات رسیده که مخاطب از هر فیلم خوبی ،در هر
برهه زمانی ،استقبال میکند .لذا بازه محرم و صفر ،که طی
آن ،فرصت مناسبی برای استقبال از آثار روی پرده فراهم
است ،زمان بسیار خوبی برای نمایش آثار درخور توجه است.
قطعا تالش برای نمایش فیلمهای مخاطبپسند طی این
دوماه ،زمینه را برای جذب حداکثری فراهم خواهد کرد.
مدیران سینمایی نباید مرعوب نام این دوماه شده و قاعده
را اینگونه فرض کنند که طی این دوماه ،اقبال چندانی
در حوزه استقبال مخاطبان صورت نخواهد گرفت .مدیران
سینمایی کشور که همواره تمامی تخممرغهای خود را در
سبد نمایش فیلم خوب قرار میدادند ،اینبار باید چرخشی
معنادار به سمت مخاطب داشته باشند و زمینههایی را
فراهم کنند تا مخاطب به سینما بیاید .یعنی به جای تمرکز
بر روی فیلم ،بر روی مخاطب توجه شود تا با نمایش هر
فیلمی ،پای آنها به سینما باز شود .همین که مخاطب به
سینما آمد ،یعنی سینمای ایران یک قدم به صنعتی شدن
نزدیک میشود و این مهم محقق نخواهد شد مگر با اجرایی
کردن راهکارهایی که ضمانت بسیار باالیی در جهت گرم
کردن تنور گیشه دارند.

ن
سی�ی ب�ان

به کارگردانی علیرضا دهقان؛

با فروش آثارش در یک گالری؛

«ایساتیس» فیلم اختتامیه جشنواره

«جانی دپ» در چند ساعت

فیلم مستند سینمایی ایساتیس به کارگردانی علیرضا دهقان که
در دهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند مسکو «داکر»
حضور دارد ،به عنوان فیلم اختتامیه پخش میشود .جشنواره
بین المللی فیلم مستند مسکو «داکر» از مهمترین جشنواره های
مستند است که ساالنه بازدیدکننده بسیاری دارد .هدف اصلی این
جشنواره نمایش مستند های مستقل از سراسر دنیا و ارائه همه
ژانرها و بهترین مستندهای جهان در روسیه ،ارائه و تحلیل آنها
به عنوان یک خط مجزا از سینما با همه تنوع زیبایی شناختی
و اجتماعی فرهنگی آنها است .مستندهایی که هم روایت های
شاعرانه دارند و هم درباره شخصیت های واقعی دنیای پیرامون
هستند و قادرند کلیشه های قدیمی را بشکنند و افراد دارای
ذهنیت های نزدیک را دور هم جمع کنند ،هر ساله در این رویداد
حضور دارند .دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند مسکو
«داکر» از  ۱۵تا  ۲۴آگوست مصادف با  ۲۴مرداد تا  ۲شهریورماه
 ۱۴۰۱در شهر مسکو برگزار خواهد شد .در خالصه این فیلم آمده
است« :داستان دستهای مردمانی که از خاک کیمیا ساختند و از
نیستی به هستی رسیدند .داستانی کهن از منزلت حقیقی آب؛ از
اندیشه های نو در رانش آب .داستان پر فراز و نشیب شهری که
قرنهاست چون عقیق بر دل خاک خشک و خالی کویر میدرخشد.
داستان گفتگوی مهربان ادیان و عطر ایمان.»...

جانی دپ ،بازیگر مشهور هالیوودی تنها در چند ساعت توانست
از طریق فروش نخستین مجموعه آثار هنری خود سه میلیون
پوند به دست بیاورد .جانی دپ در عرض چند ساعت پس از
اعالم خبر عرضه آثارش در اینستاگرام ۷۸۰ ،چاپ را از طریق
 ۳۷گالری به فروش رساند .مجموعه «دوستان و قهرمانان»
افرادی را به تصویر میکشد که الهامبخش دپ بودهاند؛ افرادی
همچون کیت ریچاردز (یکی از بنیانگذاران ،گیتاریست،
ترانهنویس و خوانند ٔه دوم بند رولینگ استون) و الیزابت تیلور
بازیگر هالیوودی و  ...جانی دپ میگوید که او همیشه از هنر
برای بیان احساساتش استفاده میکند« .نقاشیهایم زندگیام
را احاطه کرده بودند ولی من آنها را برای خودم نگه داشته
بودم و خودم را محدود کرده بودم ،هیچکس نباید خودش را
محدود کند ».این بازیگر میگوید که او از هنرش استفاده کرده
که همچنین چهره آل پاچینو (بازیگر امریکایی) و باب دیلن
اسطوره موسیقی فولک را به نمایش بگذارد تا اینگونه بتواند
درباره خانواده ،دوستانش و افرادی که تحسین میکند ،تأمل
کند .همه این  ۷۸۰اثر هنری تنها در عرض چند ساعت در روز
پنجشنبه با قابهای منحصر به فرد به قیمت  ۳۹۵۰پوند به
فروش رفتند و مجموعه کامل چهار تصویر با قیمت ۱۴۹۵۰
پوند به فروش رفت.

فیلم مستند مسكو شد

 ۳میلیــون پوند به جیب زد
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دیدگاه

درباره نویسندگان دو سریال موفق که فیلمنامه
آن ها مخاطب را به تحسین واداشته است؛

«یاغی» و «مستوران»

روی کاکل دهه هفتادیها
به تازگی پخش سریال «مستوران» از شبکه یک تمام شده
است و «یاغی» همچنان در شبکه خانگی منتشر می شود.
اولی ،پرمخاطبترین سریال حال حاضر تلویزیون است و
دومی بحث برانگیزترین سریال خانگی.
مستوران؛ نگاهی نو به قصه های کهن
«مستوران» داستانی کهن دارد و قصه اش برگفته از حکایت
های ایرانی است .با این حال مخاطب با داستانی تر و تازه
مواجه شد .فائزه یارمحمدی و یزدان کاظمی ،مسائل روز
(از جمله آن چه بعد از کرونا در جهان گذشت) را وارد قصه
کردند و همین مشابهت سازی بر جذابیت قصه افزود.
مواردی چون «دوال پا»«،شهر کوتاه قامتان»« ،سمیرغ»،
«سحر و جادو» و  ...نیز رنگ و بویی امروزی گرفت .برگ
برنده این دو نویسنده جوان را می توان در روایت شسته
رفته یک قصه ،شخصیت پردازی های دقیق و نیز دیالوگ
های دلنشین جستجو کرد .از همان قسمت اول ،قالب قصه
مخاطب را گیر انداخت و تا پایان با خود همراه کرد .تعدد
داستان ها ،مانع از تشتت روایت و گیج شدن مخاطب نشد.
نکته دیگری که نباید از یاد برد سختی و حساسیت دیالوگ
نویسی ،آن هم برای یک قصه کهن است .نویسندگان اما
ضمن وفاداری به کالمی مبتنی بر اصول ادبی ،گرفتار
پیچیده گویی نشدند و مخاطب با هر سطحی از دانش،
دیالوگ ها را درک می کردند .اهتمام به شعر و جمله های
ادبی ،عالوه بر ایجاد تفاوت ،یک ارزش مضاعف دیگر هم
دارد و آن آشنا کردن گوش مخاطب با یک گنجیه ارزشمند
است .بازخوانی نظرات عوامل «مستوران» نشانه ای است
از اهمیت کار نویسندگان سریال .مثال محمدرضا سرشار
نویسنده و منتقد با سابقه در مصاحبه ای گفته ،یکی از
دالیل پذیرش همکاری با سریال در مقام راوی ،قصه خوب
آن است«:همان اوایل کار چند قسمت آماده شده را دیدم
حس کردم سریال در سطح پایینی نیست ».مشابه چنین
صحبتی را می توان در کالم بازیگرانی چون رویا میرعلمی
و رسول نقوی یافت .نقوی گفته «:با نویسندگان سریال
آشنایی نداشتم و تصویر ذهنیام این بود که شاید کسانی
فیلمنامه را نوشتهاند که نویسندگان بنامی هستند و من
توفیق آشنایی با آنها را نداشتهام .اما بعد که متوجه شدم
از نسل جوان هستند ،اتفاقا بیشتر استقبال کردم .به دلیل
اینکه نوع نوشتار و نوع قصهپردازیشان بسیار خوب بود».
فایزه یارمحمدی متولد سال  ۷۳و یزدان کاظمی متولد سال
 ۷۷است.
ترکیب موفق یاغی
شکلی دیگر از موفقیت نویسندگان جوان را می توان در
سریال خانگی «یاغی» دید .محمد کارت عالوه بر کارگردانی،
در نگارش فیلمنامه با پدرام پورامیری و حسین دوماری
همکاری داشته است .این دو نویسنده ،فعالیت هنری شان
را با هم شروع کردند و خیلی زود طعم شیرین موفقیت را
چشیدند .فیلم های «قنات شهر خاموش»« ،سکوت کن» ،
«ایوب» و «نسبت خوبی» خبر از استعدادهای تازه می داد
و نام سازندگان را در محافل مختلف سر زبان ها انداخت.
«جاندار» نخستین فیلم سینمایی این دو در مقام نویسنده
و کارگردان است که در جشنواره سی و هفتم فجر تحسین
مخاطبان را به همراه داشت و در بخش نگاه نو نامزد دریافت
سیمرغ بهترین فیلم شد .در کارنامه آن ها فیلم «ما همه
با هم هستیم» دیده می شود که البته در گیشه شکست
خورد .نقطه اتصال این دو با محمد کارت« ،شنای پروانه»
است که هر سه به طور مشترک فیلمنامه این فیلم را
نوشتند و برای آن نامزد دریافت سیمرغ فجر شدند .پدرام
پورامیری و حسین دوماری در جشنواره سی و هشتم
فجر ،نماینده دهه هفتادی ها بودند و عنوان «جوانترین
فیلمسازان سینمای ایران» را یدک کشیدند .طبعا بخشی
از موفقیت «شنای پروانه» و «یاغی» نگاه تازه ای است که
دوماری ،پورامیری و کارت به عنوان هنرمندان نسل نو به
دو اثر دارند« .یاغی» شمایلی تازه از قهرمان را معرفی کرده
و نشان داده اگر به فیلمسازان جوان فرصت داده شود ،آن
ها اتفاق های مهمی رقم می زنند .این تجربه ای است که
پیش تر در سینما و تلویزیون تجربه شد و حاال وجهی دیگر
از آن عیان شده است.
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سوژه
برای برگزاری دو دیدار دوستانه؛

دیدار ایران با اروگوئه و سنگال؛
در حال نهایی شدن؟

«ایسنا» نوشت :اروگوئه و سنگال دو تیم قدرتمند آمریکای
جنوبی و آفریقا گزینههای نهایی فدراسیون فوتبال برای
برگزاری دو دیدار دوستانه هستند .تیم ملی فوتبال ایران آماده
برگزاری دو دیدار دوستانه در پنجره بازیهای ملی (فیفادی -
 )FIFA DAYSمیشود .فدراسیون فوتبال از مدتها قبل رایزنی
خود را با تیمهایی از آمریکای جنوبی و آفریقا انجام داده است
اما با توجه به اتفاقات گذشته مانند لغو بازی با کانادا ،این
مذاکرات در سکوت پیش میرود.
بازی اول با اروگوئه
پیش از این رسانههای اروگوئهای و مسئوالن فوتبال این
کشور از برگزاری بازی دوستانه با ایران در اتریش خبر داده
بودند .طی روزهای گذشته دبیرکل و سخنگوی فدراسیون
فوتبال اعالم کردند که قرارداد برگزاری این دیدار توسط ایران
امضاء شده و برای طرف اروگوئهای ارسال شده است .طبق
اطالعرسانی رسانههای اروگوئهای این دیدار یکم مهر در یک
کشور اروپایی (احتماال اتریش) برگزار خواهد شد.
بازی دوم با سنگال یا ...
مسئوالن فدراسیون و تیم ملی در حال رایزنی برای برگزاری
بازی دوم با یک کشور آفریقایی هستند .سنگال نخستین
حریف مدنظر فدراسیون فوتبال است که پیش از این هم
بحثهایی مبنی بر دیدار با قهرمان آفریقا و یکی از تیمهای
حاضر در گروه نخست جام جهانی وجود داشت .مذاکرات با
این کشور قدرتمند آفریقایی خوب پیش رفته و احتمال توافق
با سنگال بسیار باال است اما در صورت عدم توافق ،فدراسیون
دو گزینه آفریقایی دیگر را برای پنجم مهر در نظر گرفته است.
با توجه به اینکه کشورهای اروپایی در این پنجره از بازیهای
ملی باید در لیگ ملتها به میدان بروند ،فدراسیون فوتبال
تمرکز خود را بر دیدار با کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقایی
گذاشته است .تیم ملی ایران در پنجره بازیهای ملی در خرداد
دچار مشکالت عدیدهای شد و نهایتا یک دیدار دوستانه با تیم
دوم الجزایر در قطر انجام داد که با حواشی بسیاری برای این
تیم همراه بود.

نقل قول

یکی از وکالی پرونده مطرح کرد؛

گاف بزرگ «ویلموتس» که تبدیل به
برگ برنده ایران شد!

حکم اولیه پرونده ویلموتس محکومیت فوتبال ایران به
پرداخت  ۶میلیون یورو بود که پس از قرار گرفتن در دادگاه
 CASو دفاعیه مناسب تیم حقوقی تقریبا به نصف کاهش
یافت« .علی ملیحزاده» -یکی از وکالی این پرونده -در گفت
و گوییی با «خبرآنالین» درباره چگونگی کاهش این حکم
گفت :بعد از صدور کمیته وضعیت فیفا من با توجه به
شناختی که از شخصیت ویلموتس به دست آورده بودم
در خصوص اخبار و مصاحبههای او جستجو کردم و به
زبان فرانسوی هم تحقیقاتی انجام دادم که خوشبختانه
مصاحبهای پیدا شد که ایشان با یک سایت معتبر فرانسوی
انجام داده بود و امکان چالش روی اعتبار آن پایین بود.
ایشان در آن مصاحبه گفته بود دو پیشنهاد ملی و دو
پیشنهاد باشگاهی دارد و موبایل او همچنان نگ میخورد
ولی نمیخواهد به تیمی برود و منتظر رای فیفا و دریافت
طلبش از ایران است .یک بحثی در خصوص «عدم فعالیت»
و «کاهش ضرر از سوی زیاندیده» وجود دارد و من این
لینکها را ذخیره کردم و در الیحه اولیه به صورت مستند
آوردم و بعد اساتید در الیحههای بعدی به آن اشاره کردند.
این بحث مهمی است و سوءنیت طرف را نشان میدهد و
خدا را شکر مورد تایید هم قرار گرفت.
او در خصوص دیگر دالیل شکسته شدن رای کمیته وضعیت
فیفا گفت :بحث تحریمها هم وجود داشت و به آن اشاره
داشت .همچنین سوءنیت ویلموتس که پس از فسخ قرارداد
دوباره به تمرینات برگشت و حتی مبلغی را هم دریافت کرد
که اضافه بر چیزی بود که باید میگرفت.

واکنش جالب روانلدو؛ یکشنبه اپدشاه ابزی یمکند!
پس از اینکه کریستیانو رونالدو در اینستاگرام اخبار منتشر شده توسط نشریات را دروغ خواند ،اعالم کرد یکشنبه
در دیدار مقابل رایووایکانو بازی خواهد کرد تا باالخره نخستین حضور او تحت نظر تنهاخ رقم بخورد .فوقستاره
پرتغالی در بازی با اتلتیکومادرید غایب بود اما اعالم کرده در دیدار با رایووایکانو حضور خواهد یافت .او زیر پست
یک صفحه اینستاگرامی که خبر از غیبتش در بازیهای آخر هفته داده بود ،نوشت «:یکشنه پادشاه بازی میکند!»

ورزشی
توپ و تور

با نگاهی به لیست  ۱۶نفره تیم ملی والیبال و احتماالت رقابتهای قهرمانی جهان؛

«ســید» کاپیتان تیمملی میشود؟
اصغر قلندری

دعوت «سید محمد موسوی» به تیمملی والیبال برای
رقابتهای قهرمانی جهان قابلپیشبینیبود؛ چرا که «بهروز
عطایی» -سرمربی تیمملی -پیش از لیگ ملتها وعده داده بود
که احتمال دعوت این بازیکن به تیمملی وجود دارد .عطایی
در برنامه ورزش و مردم اظهار کرد« :سیدمحمد موسوی را برای
انتخابی المپیک میخواهم .موسوی بازیکنی است با استاندارد
پبینالمللی ،وی را برای مسابقات جهانی و انتخابی المپیک
میخواهم ،نه برای مسابقات فرسایشی مانند لیگ ملتهای
جهان تا خسته شود».
اما نظراتی که ارائه میشود باید فنی باشد ،تا کسی از نزدیک
در جریان قضایا قرار نگیرد ،نظرات قابلوثوق نیست .لیست ۱۶
نفره تیمملی والیبال برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان
اعالم شد .در این لیست ،میالد عبادیپور ،امیرحسین اسفندیار،
مرتضی شریفی ،میثم صالحی ،محمد جواد معنوینژاد،
شهروز همایونفرمنش ،سید محمد موسوی ،علیاصغر مجرد،
امیرحسین توخته ،مهدی جلوه ،امین اسماعیلنژاد ،صابر
کاظمی ،جواد کریمی ،محمدطاهر وادی ،محمدرضا حضرتپور
و محمدرضا موذن حضور دارند .این لیست نسبت به لیست
تیم ملی در لیگ ملتها چند تغییر اساسی داشت ،هر چند
هیچکدام از این تغییرات را نمیتوان غیرقابل پیشبینی یا
شگفتی قلمداد کرد .در ادامه به مهمترین موارد لیست تیم ملی
والیبال اشاره شده است.
در لیگ ملتها بازیکنانی همچون ابوالفضل قلیزاده ،فاضل
پژومان ،احسان دانشدوست ،رضا عابدینی ،علی رمضانی،
بردیا سعادت ،امیررضا سرلک ،محراب ملکیسرخی و اسماعیل
مسافر در لیست تیمملی بودند؛ اما عطایی این بازیکنان را برای
رقابتهای قهرمانی جهان به اردو دعوت نکرد .در لیست  ۱۶نفره
تیمملی والیبال نام محمد موسوی ،محمدجواد معنوی نژاد،
شهروز همایونفرمنش ،جواد کریمی ،میثم صالحی و علیاصغر
مجرد که در لیگ ملتها شانس همراهی تیمملی را نداشتند
دیده میشود ۱۰ .بازیکن دیگر این لیست در لیگ ملتها هم
برای تیمملی به میدان رفته بودندً .
قطعا مطرحترین بازیکن
در لیست  ۱۶نفره عطایی ،سیدمحمد موسوی است که پس از
یکسال و اندی به تیمملی دعوت شده است .آخرین باری که
موسوی برای تیمملی والیبال به میدان رفته بود ،المپیک توکیو
بود .اما در حالی که برخی دعوت موسوی به تیمملی را سورپرایز
میدانند؛ اما عطایی در نشستخبری که پیش از لیگ ملتها
داشت به احتمال دعوت این بازیکن اشاره کرده بود.
اما به جز هفته اول لیگ ملتها ،جلوه و توخته عملکرد قابل
قبولی در این رقابتها داشتند و حاال با دعوت موسوی و
علیاصغر مجرد به تیمملی ،رقابت بین این چهار بازیکن سرعتی

برای حضور در ترکیب اصلی تیم تنگاتنگ خواهد بود .به
احتمال زیاد از این پس موسوی کاپیتان تیم ملی والیبال است.
جواد کریمی که ماههاست به دلیل مصدومیت از میادین دور
بوده بهبود یافته و به تیمملی دعوت شده است .گرچه عملکرد
غیرقابلتصور وادی در لیگ ملتها کار کریمی را برای اینکه
پاسور اول تیمملی شود سخت میکند .محمد جواد معنوینژاد
هم شرایطی همچون کریمی دارد .او نیز با مصدومیت طوالنی
مدتی مواجه بوده؛ اما شنیده میشود شرایط نسبتأ خوبی به
لحاظ قدرت بدنی دارد و بهنظر میرسد ،دعوت معنوینژاد به
تیمملی بهخاطر ضعفهایی باشد که تیم ملی در دریافتها
داشت .صابر کاظمی در هفته اول لیگ ملتها عملکرد خوبی
نداشت و به همین خاطر جای خود را به بردیا سعادت داد؛ اما
سعادت هم نتوانست آنچنان که باید انتظارات را برآورده کند.
به همین خاطر کاظمی یکبار دیگر شانس حضور در تیمملی
والیبال را پیدا کرد .ستاره جوان تیمملی از انگیزههای باالی خود
برای بازگشت به اوج صحبت کرده است.
یکی از بازیکنانی که در هفته اول مسابقات لیگ
ملتها عملکرد دور از انتظاری داشت صابر کاظمی
بود؛ موضوعی که باعث شد حتی او جای خود را به
امین اسماعیلنژاد واگذار کند .این اتفاق در حالی
رخ داد که هواداران والیبال انتظار داشتند کاظمی
ستاره اول ایران در هفته اول لیگ ملتها باشد .البته
صابر کاظمی پس از خط خوردن از لیست تیمملی برای
هفته دوم ،دلیل این عملکرد دور از انتظار خود را
مصدومیت عنوان کرد و گفت :انشااهلل
مصدومیتم طی دو ،سه هفتهآینده
بهبود پیدا میکند که اکثرأ فشار
و خستگی بدنی و ذهنیام را
بیشتر کرده بود .ستاره جوان
تیم ملی در هفتههای اخیر با
تیمملی ب در تهران تمرین
کرده است ،همچنین با
اعالم لیست تیمملی برای
مسابقات قهرمانی جهان
مشخص شد که او نیز
دوباره نظر رضایت کادر
فنی را جلب کرده است.
اما پس از انتشار اسامی
نفرات دعوت شده به
تیمملی والیبال ایران ،مهدی
جلوه ،سرعتیزن تیمملی
والیبال ایران به بازگشت محمد
موسوی واکنش نشان داد .بعد از
مصدومیت رضا عابدینی در هفته

اول لیگ ملتها مهدی جلوه جای او را در ترکیب تیم ملی
گرفت و ً
اتفاقا توانست در طول مسابقات قابلیتهای باالی
خود را بهنمایش بگذارد و بازیبهبازی سرعتیزن جوان تیمملی
عملکرد بهتری از خود بجای گذاشت و ثابت کرد که آینده
درخشانی در انتظارش خواهد بود .با این حال مهدی جلوه
کار بسیار دشواری برای حضور در ترکیب شروعکننده تیمملی
والیبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان خواهد داشت چرا
که با توجه به بازگشت سید محمد موسوی و علیاصغر مجرد
و البته حضور امیرحسین توخته ،ترافیک باالیی از بازیکنان
در پست سرعتی وجود دارد .اما با پایان یافتن لیگ ملتها
و انتشار لیست تیمملی مهدی جلوه در مورد جایگزین شدن
در ترکیب ایران پس از مصدومیت رضا عابدینی گفت :در
وهله اول باید خداراشکر کنم که شرمنده مردم کشورم نشدم
و توانستم عمکرد خوبی داشته باشم .در مورد عملکرد تیم
در لیگ جهانی ،همه دیدند که یک عملکرد خیلی خوب و
دور از انتظاری داشتیم و هرچه جلوتر رفتیم شرایط بهتر و
تیم هماهنگتر شد؛ هر روز بچهها بیشتر به هماهنگی
و خودباوری رسیدند و این نوید روزهای خوب را
میدهد .من از روزی که در تمرین تیم بزرگساالن
شرکت کردم با این هدف که به جمع نفرات اصلی
برسم در این مسیر حرکت میکردم .من منتظر این
روز بودم و خدا خواست این اتفاق زودتر برایم افتاد.
کار با بهروز عطایی بسیار لذتبخش است و این حس
دو طرفه است؛ من هم با بهروز عطایی راحتتر
کار میکنم .اینبازیکن تیم ملی والیبال
در مورد انتقادات در هفته اول به
دفاع روی تور ایران و پیشرفت
در هفتههای بعدی گفت:
بحث پیشرفت نیست،
دفاع یکی از قشنگترین و
سختترین کارهای والیبال
است .این نقطه ضعف
ما نبوده و سطح والیبال
لیگ جهانی برای بازیکنان
با تورنمنتهای دیگر
متفاوت است و فقط
والیبال بازی کردن باعث
شد بهتر شویم .بازیها
رفتهرفته باعث شد
هماهنگی به وجود
بیاید تا در دفاع ،زمان
مناسب برای پریدن
و تشخیص بهتر را
داشته باشیم.

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت

اقای مسعود منوچهری ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که
سند مالکیت ششدانگ ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه چهارم قطعه
ششم تفکیکی بمساحت  ۶۴/۳۲مترمربع بشماره پالک  ۱۴۰۳۹فرعی از  ۱۵۷اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  ۲۲۹۸و  ۲۲۹۷فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی
شهرستان ذیل صفحه  ۳۶۶دفتر  ۲۲۰۶و ثبت  ۸۲۸۶۱۰بنام خانم معصومه نوش زاده ثبت و
سند بشماره چاپی  ۴۳۸۷۴۷صادر و تسلیم گردید سپس تمامی مورد ثبت برابر سند انتقال
شماره  ۳۰۴۷مورخ  ۱۳۸۹/۱۲/۱۰دفتر  ۱۳۷کرج به متقاضی منتقل و برابر سند رهنی لشماره
 ۳۰۴۷مورخ  ۱۳۸۹/۱۲/۱در رهن بانک مسکن قرار گرفته که سند مالکیت بعلت سهل انگاری
مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد
تبصره یک اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از
تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره
تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی
تسلیم خواهد شد .ف۱۰۰۲

آقای علی فتحی فهیم ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در
طبقه دوم سمت جنوبی بمساحت  ۸۴/۵۸مترمربع قطعه چهارم تفکیکی
بشماره پالک  ۱۲۴۱۱فرعی از  ۱۵۱اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳۳۲۵
فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان بنام متقاضی ثبت
و سند بشماره  ۹۴۲۷۳۵و دفتر الکترونیکی بشماره ۱۳۹۸۲۰۳۳۱۰۰۹۰۰۳۲۱۱
صادر و تسلیم گردید که سند مالکیت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است
لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد
تبصره یک اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می
شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات
عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به
متقاضی تسلیم خواهد شد .ف۱۰۰۱

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج

مشکل استقالل و پرسپولیس حل شد
در فاصله چند روز مانده به شروع مسابقات لیگ برتر ،چندین باشگاه لیگ برتری تاکنون وضعیت بدهیهای خود در کمیته
وضعیت فدراسیون فوتبال را تعیین تکلیف نکردهاند .دو باشگاه استقالل و پرسپولیس که تا چند وقت پیش مشکالت
و پروندههای متعددی در کمیته وضعیت و ارکان انضباطی فدراسیون فوتبال داشتند ،طی هفتههای اخیر با شاکیان
خود به توافق رسیدهاند و با ارائه اسناد به کمیته وضعیت ،اکنون مشکلی برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود ندارند.

ورزشی
داستان جلد

کاندیدای فدراسیون فوتبال و یک حکایت تکراری؛

دبیر تحریریه

یکی از پرسشهایی که اینروزها کمتر به آن
رئیس آینده
پرداخته میشود ،این است که
ِ
فدراسیون فوتبال ایران -که یک«ویرانه» را
فوتبال
تحویل خواهد گرفت -برای اداره این
ِ
آکمند ،چه اهدافی باید داشته باشد؟ هر چند
پاسخ بسیار است اما ،متصدی آیندهی کرسی
ریاست در وهلهنخست باید توانایی اجرای
برنامههای ارائهشده خود در بازسازی ایننهاد در
همهی سطوح را دارا باشد ،آنهم با تقویت و
برجستهسازی برن ِد فدراسیون ،که در سالهای
اخیر با تصمیمسازیهای نادرست در افولی
تاریخی قرار گرفته است.
 /۱تحول اقتصادی :در احیای فدراسیون فوتبال بر
علم اقتصاد ،ساختارسازی و برنامهمحوری
مبنای ِ
مدیریتی در یک «جراحی بزرگ» تعریف میشود،
آنهم با تدوین برنامهای استراتژیک و بکارگیری
نیروهای متخصص و سرآمد ،چرا که چنین
اقدامی ،نیازمن ِد نگاهی کارشناسانه برای توسعه
اصل درآمدزایی پایدار و بهبود پروسهی انجام
ِ
فعالیتهای تجاری در فدراسیون فوتبال خواهد
بود.
 /۲استانداردسازی :تجهیز و بروزرسانی
زیرساختهای فوتبال با بهرهگیری از تمامی
ظرفیتها و سرمایههای ملی ،با استفاده از
الگوهای منطبق بینالمللی است .فرآیند
تامین امنیت
مهمی که هم در راستای
ِ
اهالیفوتبال -از بازیکنان و مربیان تا
داوران و تماشاگران -خواهد بود و
هم در بازسازی داشتههای ساختاری
نسل نو تعریف
فوتبالمان به
ِ
گام
میشود که همان نخستین ِ
حرفهایگری در فوتبال است.

بـد ترکیبـــــــــ !
پایان تهدی ِد تعلیق :برطرفسازی و اصالح
/۳
ِ
ِ
میان
ایرادات وارده به اساسنامه ،با ایجاد تعامل ِ
فدراسیون ،دولت و مجلس ،تا فدراسیون فوتبال
کشور به لحاظ ماهیت حقوقی ،بهعنوان یک
موسسه «مستقل غیردولتی» و «غیرانتفاعی»،
بدونامکان هیچگونه دخالت دولتیها در
امور مدیریتی فدراسیون به رسمیت شناخته
االجل فیفا
شود ،همچنین تعیینتکلیف ضرب ِ
برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاههای سراسر
کشور در چارچوب مالحظات اجتماعی با تهیه
اهم
زیرساختهای فرهنگی-عقیدتی نیز از
ِ
اقداماتی است ،که میتواند پایانی برای کابوس
تعلیق فوتبال ایران تلقی شود.
 /۴تمرکز بر آمادهسازی تیمملی فوتبال :تنها چند

در�ه
یچ
خطرکمبود داور در لیگ برتر بیست و دوم؛

حذف ۲۰داور سرشناس از قضاوت
در لیگ برتر؛ شــوک به جامعه داوری

طرفداری نوشت :در تست آمادگی
جسمانی داوران که روز جمعه پس
از برگزاری همایش از نامزدهای
قضاوت در لیگ برتر بیست و دوم
گرفته شد ،داوران با تجربه بسیاری
مردود شدند .اگرچه فدراسیون
فوتبال هنوز نتیجه این پست ها
را به صورت رسمی اعالم نکرده اما
پیگیری های اخیر نشان می دهد
داوران و کمک داوران سرشناسی
در این تست رد شدهاند .گفته
میشود  ۲۰داور و نزدیک به ۳۵
کمک داور که اغلب آنها چهره های
با تجربه و سرشناس داوری فوتبال
ایران هستند ،موفق به قبولی در
تست ها نشدند .این موضوع لیگ
بیست و دوم را در آغاز راه با بحران
کمبود داور و کمک داور با تجربه
روبرو می کند.
پیش از این فدراسیون فوتبال
اعالم کرده بود از داوران تا پایان
نیم فصل اول تست مجدد گرفته
نمی شود اما حاال که اغلب چهره
های سرشناس داوری ایران جا
ماندهاند ،به نظر می رسد فدراسیون
زیر قول و قرار خود بزند و حوالی

هفتههای پنجم یا ششم نیمفصل
اول تست آمادگی جسمانی
مجددی بگیرد تا داوران و کمک
داوران باتجربه جامانده این فرصت
را داشته باشند که با قبولی در
تست در بازیهای باقیمانده نیم
فصل اول لیگ برتر بیست و دوم
قضاوت کنند .در میان داوران
مردود شده در تست یک داور
بین المللی ،یک کمک داور بین
المللی و چند داور سرشناس که
سابقه قضاوت در دربی سرخابی
را دارند نیز دیده میشوند .اشکان
خورشیدی ،محمدحسین زاهدی
فر ،کمیل غالمی ،علی صفایی،
میثم حیدری ،رضا عادل ،مهدی
سیدعلی ،روح اهلل شریفی و علی
اصغر مومنی سرشناس ترین
داوران حذف شده در این تست
هستند .علی میرزابیگی ،کمک
داور بین المللی که اصرار داشت
در تیم اعزامی علیرضا فغانی به
جام جهانی باشد نیز در این تستی
مردود شد .محمدرضا مدیر روستا
نیز یکی دیگر از کمک داور های
سرشناس جا مانده از تست است.

ماه تا آغا ِز جام جهانی  ۲۰۲۲قطر باقی مانده
تدارک تیمملی برای سفری آبرومند به قطر،
و
ِ
از اصلیترین چالشهای رئیس آتی فدراسیون
فوتبال خواهد بود ،مشخصکردن آیندهی نیمکت
آوردن یکمربی نامی و صاحبسبک و
تیم ،با
ِ
برگزاری اردوهای آمادهسازی مطلوب با دیدارهای
دوستانه با کیفیت در اندک فرصت باقیمانده،
میتواند جزوی از برنامههای اینپروژه کوتاهمدت
باشد.
ِ
ریاست فدراسیون
اما کدامیک از کاندیداهای
توانایی اجرای اینبرنامهها را خواهند داشت؟
«میرشاد ماجدی»« ،عزیزاهلل محمدی» یا «مهدی
انتخاب
ِ
تاج»؟ معتقدم هیچکدامشان! گویا بازهم
بین و بد و بدتر خواهد بود.

ب� تز�ب
سرنوشت مشابه اوالدقباد؛

مشــكل بازیكن تیم ملی ایران برای
پیوســتن به «آلبالی» چیست؟

مهر نوشت« :سعید احمدعباسی»
آقای گل دو فصل گذشته لیگبرتر فوتسال و یکی از ملی پوشان
ایران -طی ماههای اخیر مدنظر
باشگاه وینا آلبالی اسپانیا قرار
گرفته بود .احمدعباسی برای
پیوستن به این تیم چند مانع
پیش روی خود داشت از جمله
داشتن قرارداد با تیم گیتی پسند
اصفهان .این بازیکن بعد از مذاکره
و گفتگو با سرمربی و مدیران
باشگاه گیتی پسند ،موفق شد
رضایت آنها را برای جدایی از این
تیم به مقصد باشگاه آلبالی بگیرد؛
البته این رضایت منوط به گرفتن
مبلغی از تیم اسپانیایی و جدایی
احمدعباسی در پایان هفته ششم
لیگ برتر فوتسال ( ۲۱مرداد) شد و
به نظر میرسد دیگر مشکلی از این
نظر وجود نداشته باشد.
پیگیریها نشان میدهد مسئله
بزرگتری برای ملی پوش فوتسال
ایران به مشکل خروج از کشور او
مربوط میشود .این بازیکن که
هنوز به خدمت سربازی نرفته
است ،برای خروج از کشور نیاز به

گرفتن مجوز و تمدید هر چند ماه
یکبار آن داردً .
ظاهرا همان مشکلی
که مسلم اوالدقباد دیگر ملی پوش
فوتسال ایران برای پیوستن به تیم
پالما اسپانیا با آن مواجه شده بود،
این بار برای احمدعباسی تکرار
شده است .اوالدقباد بیش از یک
ماه است که درگیر پروسه خروج از
کشور است و هنوز مجوز نهایی را
دریافت نکرده است .با این تفاسیر،
به نظر میرسد احمدعباسی هم
به چالشی خورده است که شاید
حتی در نهایت حضورش در تیم
آلبالی را تحت تاثیر قرار بدهد.
یک منبع آگاه در اسپانیا گفت که
باشگاه آلبالی ممکن است برای
حل مشکل احمدعباسی سراغ
«تیرادو» رئیس باشگاه پالما برود
تا پروسه حل مشکل اوالدقباد را
برای تسریع در امور احمدعباسی به
کار بگیرد .باید دید در نهایت باشگاه
آلبالی که تالش زیادی برای جذب
احمدعباسی به کار بسته بود ،چطور
با این مشکل کنار میآید و میتواند
معادالت حضور این بازیکن در لیگ
اسپانیا را حل کند یا نه.
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درحاشیه
بهانهجویی به سبک دوومیدانی؛

پولها کجا خرج میشود؟
«تسنیم» نوشت :حضور در مسابقات جهانی ،آرزوی ورزشکاران
در هر رشتهای است ،فرقی هم ندارد که این رویداد در رده سنی
بزرگساالن باشد ،جوانان یا نوجوانان .ورزشکاران در بسیاری از
رشتهها برای حضور در مسابقات جهانی باید به رکورد خاصی برسند
یا سهمیه الزم را بدست بیاورند ،بنابراین رسیدن به آن نیازمند
تالش بسیار زیاد و همچنین عملکردی مطلوب است.
دوومیدانی این روزها درگیر با حاشیهای خودساخته شده؛
حاشیهای که ضربه اصلیاش به ورزشکاران همین رشته وارد
میشود .رقابتهای قهرمانی جوانان جهان قرار است طی روزهای
اول تا ششم آگوست به میزبانی شهر «کالی» در کشور کلمبیا
برگزار شود .قرار بود  5ورزشکار از ایران به نامهای سارینا ساعدی،
سمیر اقبالی ،علی امیریان ،ارسالن قشقایی و ارشیا مصدقی به
واسطه کسب سهمیه و ثبت رکورد ورودی در این رقابتها حضور
داشته باشند ،اما اعزام آنها با تشخیص فدراسیون منتفی شد تا
حسرت بزرگی بر دل این جوانان بااستعداد باقی بماند.
بهانهجویی به سبک فدراسیون
پس از مطرح شدن موضوع عدم اعزام دوومیدانیکاران به کلمبیا،
مسئول امور مسافرتهای فدراسیون دالیلی را برای این مسئله
عنوان کرد که البته بیشتر شبیه به بهانهجویی بود .جواد خسرو
شیری گفت که بواسطه عدم صدور روادید و مسیرهای پروازی
بسیار سخت و دشوار ،ورزشکاران به کلمبیا اعزام نشدند .اینکه
گفته میشود تیم کشورمان به دلیل مشکالت مالی به این
مسابقات اعزام نشده ،اص ًال صحت ندارد و این حرف از پایه بی
اساس است.
کنایه ورزشکاران برای واریز پول
این دالیل در حالی از خسرو شیری مطرح شد که هنوز هیچ
مقامات رده باالتری در فدراسیون از جمله رئیس و دبیر ،اظهار
نظر نکردهاند و سکوت را ترجیح دادهاند .در همین خصوص گفته
میشود که بیپولی دلیل اصلی عدم اعزام است و اگر مورد دیگری
نیز وجود داشته ،فدراسیون میتوانسته حل و فصل کند .نکته
جالب اینکه چندی قبل چند دوومیدانیکار فعال و بازنشسته،
پیشنهاد جمعآوری پول در فضای مجازی را مطرح کرده بودند که
به نوعی ،تمسخر فدراسیون و اشاره به بی پولی آنها بود.
چرا فدراسیون بی پول شده است؟ چرا از کمیته
درخواست نشد؟
داستان بی پولی فدراسیون ،اتفاقی است که به تازگی رخ داده
و البته در کنار سوء مدیریت فدراسیون ،منجر به عدم اعزام
ورزشکاران به مسابقات جوانان جهان شده است .ظاهر ًا اسپانسر
اصلی فدراسیون بنا به دالیلی ،دست از حمایت مالی خود کشیده
و همین مسئله دست فدراسیون را در آستانه این اعزام در پوست
گردو گذاشته است .البته مسئوالن فدراسیون میتوانستند در این
باره با کمیته ملی المپیک رایزنی کنند و هزینه بلیت این سفر را از
این نهاد بگیرند ،اما به نظر میرسد ترجیحی بر انجام این مسئله
نداشتهاند .در این چند ماهه هزینه بلیت چند فدراسیون از سوی
کمیته پرداخت شده و کمکهای خوبی نیز به فدراسیونها انجام
داده است .رئیس این کمیته بارها اشاره کرده که نهاد مورد نظر
همواره آماده کمک درخصوص اعزامهای مختلف است ،اما اینکه
چرا این درخواست از مسئول فدراسیون مطرح نشده ،سوالی است
که مسئوالنش باید پاسخ بدهند.
پول برای آمریکا هست ،برای جوانان نیست؟
در حالی صحبت از بی پولی برای انجام این اعزام میشود که
فدراسیون دوومیدانی طی ماههای اخیر پول داشته و البته صرف
برخی مسافرتهای ورزشکاران خاص نیز شده است .همین
چندین قبل بود که احسان حدادی برای یک اردوی سه هفتهای
راهی آمریکا شد؛ اردویی که هیچ خروجی از آن مشاهده نشد.
همان زمان برگزاری اردو ،دبیر فدراسیون اعزام کرد که به اندازه
هزینه اردوی در ایران به حدادی کمک شده و باقی پول این سفر
از سوی ورزشکار و حامی مالی پرداخت شده است .ظاهر ًا آن زمان
و حتی در سفرهای دیگر ،پول به وفور در فدراسیون وجود داشته،
اما حاال که نوبت به جوانان رسیده ،مسئوالن فدراسیون تصمیم
گرفتهاند این پنج ورزشکار را به یک تورنمنت بینالمللی به جای
مسابقات جهانی اعزام کنند.
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