رییس فدراسیون بدنسازی نماینده
کشتی در انتخابات کمیته المپیک!

یک ابهام مهم؛

چالش «چهارباغ»
چهار
ِ

ا یکاش ا ین در با ز بماند ؛

رسانه
م
ستقل
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روزنامه
قیمت 3000 :تومان

«استقالل» از مس طال ساخت
«پرسپولیس» از آلومینیوم

هفته سوم رقابت های لیگ برتر؛

«تاج» برای آينده فوتبال
خوب است يا بد؟

یک فرصت از جنس تجربه و کارآمدی؛

فشار فدراسیونهای جهاین
اهرم
ِ
جای مصلحتاندییش جمعی و مطالبهگری را گرفت !

باب چالشهای حضور «بانوان» در استادیوم های فوتبال؛
در ِ

حکایت شهرستانی نوپاکه از
ِ
کمبودهای زیرساختی رنج میبرد؛

بهــــــــــــــــــــار

روزنامه

2

دنیـــای هوادار یـــاد و خاطره شـــهدا بویـــژه «محمد تقـــی خلج»
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از لشـــکر ۱۰سیدالشـــهداء علیهالســـام کـــه در شـــلمچه
بـــه مقام شـــامخ شـــهادت نائـــل گشـــت را گرامی مـــیدارد.

رسمقاهل

گزارش
«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

دبیر تحریریه

ه افرادی
آبله میمونی برای چ 
خطرناکتر است؟

اکنون این پرسش مطرح است که آیا باید از
افزایش شیوع بیماری آبله میمونی در کشورهای
مختلف احساس نگرانی بیشتری داشته باشیم
و اینکه این بیماری تا چه حد میتواند جدی
باشد و جان افراد به خطر بیاندازد؟ اگر بخواهیم
به طور واضح به این پرسش پاسخ بدهیم باید
بگوییم که آبله میمونی ،کووید دیگری نیست و
برای مهار شیوع آبله میمونی هنوز هم به قرنطینه
نیازی نیست.
به گزارش «دنیای هوادار» ،در بیشتر موارد ،عالئم
بیماری آبله میمونی در عرض چند هفته خود به
خود از بین می روند با این حال این بیماری در
برخی افراد می تواند منجر به عوارض پزشکی و
حتی مرگ شود .نوزادان ،کودکان و افرادی که
دارای نقص سیستم ایمنی هستند ممکن است
در معرض خطر ابتال به نوع شدید بیماری و حتی
مرگ ناشی از آبله میمونی باشند .همچنین از
عوارض آبله میمونی می توان به بروز عفونت
های پوستی ثانویه ،ذات الریه ،گیجی و مشکالت
چشمی اشاره کرد .آمارهای پیشین از کشورهای
درگیر با این بیماری نشان میدهد که در گذشته
بین یک تا  ۱۰درصد افراد مبتال به آبله میمونی
جان خود را از دست داده اند.
آبله میمونی چه عالئمی دارد و چگونه
سرایت میکند؟
آبله میمونی مشابه به آبله مرغان است اما شدت
و سرایتپذیری آن کمتر است .تب ،سردرد ،ورم،
درد عضالنی ،احساس خستگی ،بروز بثورات
پوستی به ویژه روی صورت ،دستها و پاها از
جمله عالئم آن است .این بیماری از طریق تماس
نزدیک با حیوان یا فرد آلوده و لمس اشیاء مورد
استفاد ه بیمار منتقل می شود .همچنین واکسن
آبله مرغان و مصرف داروهای ضد ویروسی می
تواند به تسکین عالئم بیماری آبله میمونی نیز
کمک کند.
بررسی موارد اخیر شیوع آبل ه میمونی
با افزایش شیوع بیماری آبله میمونی در برخی از
کشورها ،کارشناسان و متخصصان حوزه پزشکی در
حال جمع آوری شواهد بیشتری درباره چگونگی
ابتالی افراد به این بیماری و عالئم معمول آن به
ویژه در مورد اخیر شیوع آن در کشورهای خارج از
قاره آفریقا هستند .با گذشت چندین ماه از شیوع
جهانی آبله میمونی واضح است که این بیماری
عمدتا مردانی را که با مردان دیگر رابطه جنسی
داشتهاند ،مبتال می کند.
چه کسانی در معرض خطر ابتال به
آبله میمونی هستند؟
افرادی که با فرد مبتال به آبله میمونی زندگی کرده
یا با وی تماس نزدیک دارند و همچنین افرادی
که در تماس با حیواناتی هستند که ممکن است
به این ویروس آلوده شوند ،بیشتر در معرض خطر
ابتال به این بیماری هستند .کارکنان بهداشتی
نیز می بایست در هنگام مراقبت از بیماران آبله
میمونی اقدامات بهداشتی پیشگیرانه را به منظور
عدم ابتال به این بیماری رعایت کنند .افرادی که
در برابر آبله واکسینه شده اند ممکن است در
برابر آبله میمونی نیز ایمنی نسبی داشته باشند
با این حال بعید است جوانان علیه بیماری آبله
واکسینه شده باشند زیرا واکسیناسیون آبله در
بیشتر مناطق جهان پس از ریشهکنی آن در سال
 ۱۹۸۰میالدی متوقف شد .همچنین افرادی که
علیه بیماری آبله واکسینه شدهاند نیز می بایست
اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه توصیه شده را
برای محافظت از خود و دیگران انجام دهند.

خبــــر

«زنان» عضو اصلی جامعه هستند ،نه عنص ِر فرعی.
ً
ایضا گسترش و توسعه مشارکت امرو ِز آنها در
صحنه و عرصههای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی نیز ،تحوالت و دگرگونیهای چشمگیری
را در نقش و جایگاهشان در جامعه ایجاد کرده.
حضور زنان در ورزشگاهها هم از بدیهیترین
حقوقشان است ،حقی که فیالنفسه داشتنی
است ،ممنوعیتِ قانونی ندارد ،چرا که هیچ
مقررهای از قانون بهعنوان مستند ممنوعیت
دلیل
ورود زنان به ورزشگاه وجود نداشته و
ِ
شرعی هم بر حرمتِ ورو ِد آنها وجود ندارد؛
اصل حلیت ،همگی امور
بهسبب آنکه بنا به
ِ
حالل هستند مگر آنکه خالف آن مورد تصریح
قرار گیرد که چنین هم رخ نداده است.
سالیان اخیر ،با مبحث «عدموجود
در
ِ
زیرساختهای الزم» برای حضور زنان در
ورزشگاهها ،بیشتر بهانهجویی شده ،آنهم در
شرایطی که محتوای واژه «زیرساخت» تنها در
ایجاد تشکیالت ساختاری برای خدمترسانی بهتر
تعریف میشود .آیا تعبیه چند جایگاه اختصاصی
زنان تماشاگر و ارائهی امکاناتِ متداول به
برای ِ
آنها از قبیل ورودیهای جداگانه و سرویسهای
ً
قطعا
خدماتی مستقل ،فرآین ِد پیچیدهای است؟
فقدان زیرساختهای ضرور،
خیر ،چرا که تاکنون،
ِ
تنها توجیهی برای ممانعت از حضور زنان در
ورزشگاهها بوده والغیر ...بههرجهت ،آنطور
که مشخص است ،موض ِع اخیر فیفا جدیتر از
قبل ،با قاطعیت و اصرار بر «رفع تبعیض»ها
بوده ،که سرانجام اینخواسته ،در بازی استقالل
و مسکرمان -هر چند محدود -انجام شد؛
مفهوم «تساوی» و «برابری» که مِ نبعد
همان
ِ
فوتبالمان بهتر میتواند از آن بهرهمند شود.
نیا ِز امروز اما ،نگاهی مثبت به اینموضو ع است ،با
افزایش نظم و قانونگرایی ،باید فضای سالمتری

بهـــــــــار ِآزادی
ایکاش این در باز بماند؛

در ورزشگاهها درست کنیم ،هر چند تحقق بهتر
اینمهم ،در زمینه اقداماتیست که باید برای
افزایش امکانات داخل ورزشگاهها و فرهنگسازی
در جهت تماشای هر چه امنتر فوتبال صورت
پذیرد .ای کاش این در باز بماند؛ چرا که حضور
زنان در ورزشگاههای سراسر کشور ،به افزایش

حوادث و انتظایم

امید و نشاط جامعه هم کمک میکند و ابعاد
گستردهتری از فضای یک مسابقه فوتبال خواهد
داشت .فلذا باید با اقدامات مدیریتی و امنیتی
متناسب با ارزشهای فرهنگی کشور ،امکان
توسعه حضور تماشاگران زن در استادیومهای
ورزشی ایران بیشتر فراهم شود.

ب�داشت و سالمت

موادفروشی میلیاردی در پوشش توزیع لوازم یدکی و پارچه؛

ِ
حکایت اجرای طرحی که موفقیتآمیز بود؛

«سلطان سفید» بازداشت شد

«دارویاری»ومدیریتآشفتهبازاردارو

فرمانده انتظامی سیستان و
بلوچستان از دستگیری سرشبکه
قاچاق موادمخدر در جنوب شرق
کشور معروف به سلطان سفید
تبعه کشور افغانستان خبر داد.
سردار «احمد طاهری» اظهارداشت:
با اقدامات اطالعاتی پلیس مواد
مخدر فراجا و پلیس مواد مخدر
سیستان و بلوچستان سرشبکه توزیع قاچاق مواد مخدر به همراه ۱۰
نفر از همدستانش در چندین باب منزل مسکونی در نقاط مختلف
سطح شهرستان زاهدان دستگیر و از متهمان چندین محموله انواع
مواد مخدر صنعتی و نیمه صنعتی و  ۷دستگاه خودرو و سالح و
مهمات جنگی کشف و توقیف شد .نامبرده سرشبکه باند بین المللی
قاچاق مواد مخدر با هویت و اسامی مختلف در حوزه شمال و مرکز
استان سیستان و بلوچستان به همراه ده ها نفر رابط و همدست
در زمینه مواد مخدر صنعتی به صورت گسترده فعالیت می نمود.
طی بازجویی و تحقیقات صورت گرفته ،متهم موصوف حساب های
مالی خود را در پوشش فروش لوازم یدکی خودرو های سنگین و
نیمه سنگین و پارچه فروشی بنحوی که در هریک از این مکان های
تجاری که در خارج از استان بود چند دستگاه کارتخوان قرار داده و از
آن طریق پول را به حساب خود منتقل می کرد ه درصورتی که نوعی
پولشویی محسوب می شود و گردش مالی حساب های باند وی طی
استعالم صورت گرفته در  ۵ماهه سال جاری بالغ بر  ۵۰۰میلیارد
تومان بوده است.

بیش از یک ماه از اجرای طرح
«دارویاری» به عنوان طرح ارتقای
بیمهها و کارایی بیشتر بیمهها
در پوشش هزینههای دارویی ،از
سوی وزارت بهداشت میگذرد؛
طرحی که وعده داده شده بود با
اجرای آن مشکالت زنجیره تامین
دارو که عمدتا به دلیل عدم
تخصیص ارز کافی ایجاد شده بود ،رفع شده و کمبودهای دارویی
نیز ظرف دو ماه برطرف میشود .وعدهای که البته تا حدودی محقق
شده؛ به طوری که دکتر «بهرام دارایی» -رییس سازمان غذا و دارو-
اعالم کرد که قبل از اجرای طرح در حدود  ۱۰۰قلم داروی مهم
کمبود داشتیم که این کمبودها اکنون به  ۷۹قلم رسیده است و
امیدواریم طی شهریور ماه در  ۲۰قلم داروی دیگر هم کاهش کمبود
داشته باشیم .باید توجه کرد که افزایش پوشش بیمهای داروها،
پوشش بیمهای اقالم بیشتر دارو و ثابت ماندن پرداخت از جیب
مردم در حوزه دارو ،به عنوان اهداف اصلی اجرای طرح دارویاری از
سوی وزارت بهداشت عنوان شد .همچنین تاکید شد که با اجرای این
طرح ،بهگونهای برنامهریزی شده است که وقتی بیماران تحت پوشش
بیمه با در دست داشتن نسخه پزشک به مراکز درمانی و داروخانهها
مراجعه میکنند ،هیچ تغییری در پرداخت هزینههای داروییشان
ندارند و حتی در مواردی هم کاهش قیمت داشتهاند .موضوعی که
در حال حاضر و با اجرای طرح داروخانهداران و انجمن داروسازان بر
آن صحه میگذارند.

اجتماعی
گ
دید�ه

رهایی  ۱۳محکوم به قصاص و آزادی  ۵زنداین در یک هفته
پویش مردمی «به عشق حسین (ع) میبخشم» یکی از اقداماتی است که در راستایی ایجاد صلح و سازش بین
طرفین پرونده با کمک دستگاه قضا در حال اجرا است .تالش مراجع قضایی در سراسر کشور برای ایجاد سازش
در پروندهها در یک هفته گذشته موجبات آزادی  ۵مددجو و رهایی  ۱۳محکوم از قصاص نفس را فراهم کرد.

باب چالشهای حضور «بانوان» در استادیوم های فوتبال؛
در ِ

اهرم فشار ِ فدراسیونهای جهانی جای
مصلحتاندیشی جمعی و مطالبهگری را گرفت!
سارا نصرتی

مسئلهی ورود بانوان به ورزشگاهها برای
تماشای باز یهای فوتبال مدتهاست که یکی
از موضوعات پرچالش در ایران به حساب میآید
و تنها کار ما در این سالها این بوده که صورت
مساله را پاک کردهایم و بهجای اینکه دولتها
بهدنبال حل اینموضوع باشند ،جاخالی داده
و تالشی برای آن نکردهاند .اما حضور زنان
در ورزشگاههای ایران پس از انقالب اسالمی
با محدودیتهایی روبهرو شد .در سالهای
دهههای هفتاد و هشتاد اینموضوع با درخواست
ً
خصوصا
زنان برای دیدن باز یهای ورزشی
فوتبال جدیتر شد و فشار کنفدراسیونهای
ورزشی آسیایی و جهانی برای پایاندادن به
این ممنوعیت ابعاد تازهتری به این موضوع
داد .نخستین اظهارنظر رسمی مراجع عظام
تقلید و مخالفت صریح آنان با حضور بانوان در
مسابقات فوتبال به سال  ۱۳۸۵برمیگردد .زمانی
که رئیسجمهور وقت اجازه حضور بانوان جهت
تماشای مسابقات فوتبال را صادر کرده بود .آنچه
که مورد دقت و توجه مراجع عظام تقلید قرار
داشت «رعایت مسائل شرعی و حرمت بانوان» در
چنین فضاهایی بود.
حمایت از حضور بانوان در ورزشگاهها مانع
از نادیده گرفتن واقعیتها و آسیبهای
ورزشگاهها نیست ولی این آسیبها نیاز
به برنامهریزی و فرهنگسازی برای اصالح
دارد .واقعیت این است که اثر فوتبال در
بازدارندگی از معضالت اجتماعی بسیار
باالست و هماکنون از فوتبال بهعنوان ابزاری
سیاسی ،اجتماعی و برای کنتر لهای فرهنگی
در سطح دنیا استفاده میشود .فرهنگ ما و
شرایط جامعهی ما بسیاری از مشکالت را
برای این حضور دارد که شاید حتی دست
مسئولین هم نباشد و آنها هم در این مورد
کاری را نتوانند انجام دهند و شاید بتوان
گفت جا افتادن حضور بانوان در ورزشگاهها
مقداری سخت باشد .ممنوعیت حضور بانوان
موجب شد که در سالهای اخیر برخی
دختران با تغییر چهره وارد ورزشگاهها شده
و انتشار تصاویر این امر در فضای مجازی،
بازتابهای منفی زیادی را در پی داشته باشد.
ورود بانوان به استادیومهای فوتبال جهت
تماشای مسابقات مردان ،خواست درصد قابل
توجهی از بانوان است و این را نمیتوان منکر
شد .این که فضای استادیومها ،امروزه برای
همه نسلها ،مسموم و مملو از رفتارهای غیر
اخالقی و بدآموزی است نیز ،جای تردیدی
ندارد .این که در استادیومها ،همیشه شاهد
فحاشی و استعمال گسترده مواد دخانی و زد
و خورد و رفتار خشن هستیم نیز ،بر همگان
روشن است .بنابراین ،فدراسیون فوتبال به
منظور تسهیل و تسریع حضور بانوان در
استادیومها ،باید با کمک ناجا و دستگاه
های مسئول ،اول فکری به حال تماشاگران
خشن و خشونتطلب و فحاش بکند .فحاشی
و ادبیات سخیف و رفتار غیر ورزشی شمار
کثیری از تماشاگران در استادیومهای فوتبال
سراسر کشور ،گرچه مصداق فرهنگ عامه

نیست و جایگاهی در فرهنگ ایرانی ندارد،
اما متاسفانه شاهد تداوم این پدیده زشت در
 ۴۰سال اخیر هستیم که فضای مسمومی را
برای حضور بانوان در ورزشگاهها رقم میزند.
استادیومهایی که حتی مردانش هم برای
ورود و خروج دچار مشکل هستند حاال
باید میزبان زنان هم باشند .بیاهمیتی
آنچه موجب
تأسف است اینکه با
وجود ظرفیتهای اجتهاد
پویا ،ساختارهای همفکری و
مصلحتاندیشی در کشور و نهادهای
حاکمیتی و مردمنهاد ،شاهکلید جواز
شرعی ،مصلحتاندیشی جمعی و
مطالبهگری حقوقی نتوانست
درهای ورزشگاهها را به روی
زنان باز کنند .

به ایجاد ساختار مناسب و مدیریت سراسر
غلط در فوتبال حاال یقه مسئوالن را گرفته و
هیچ راهی نیست جز ایجاد بستری مناسب
برای حضور زنان .البته بعضی هم اعتقاد
دارند که با حضور بانوان در ورزشگاهها و
تبدیل شدن جو استادیومهای فوتبال به
فضایی خانوادگی تا صرفا مردانه ،میتوان
به کاهش التهابات مصنوعی در استادیومها
کمک کرد و این اقدامی برای ترغیب ورزش
و دوستی و مشارکت همگانی در اصالح
ناهنجار یهای فرهنگی است .شوربختانه تا
وضعیت اینگونه است و مسابقات فوتبال
در ایران ،محفل زد و خورد و تنشهای قومی
و قبیلهای و تسویه حسابهای جناحی
و ...است ،فضا هم برای مردان و هم زنان
مسموم است .اما سوال اینجاست که آیا در
دیگر فضاهای جامعه،حتی در تاکسی و مترو
ممکن نیست چنین اتفاقاتی رخ بدهد؟

این مسائل باعث شده تا با توجه به امکان
تماشای بازی از تلویزیون در فضای امن
خانواده ،تالش برای کشاندن زنان به ورزشگاه
و آسیبهای متعدد بعدی برای آنان امری
غیرضروری و نامفید تلقی شود .بیتردید باید
واقعیتهای جامعه در بررسی مسائلی مانند
حضور بانوان در ورزشگاه مورد توجه قرار گیرد
زیرا به طور قطع ورزشگاه بُرشی از جامعه
است و نباید انتظار داشت که ورزشگاهها
مدینه فاضله باشد.
بدون شک اگر کارکردهای حضور زنان با
حفظ شئونات شرعی در میادین متعدد از
جمله ورزشی و تفریحی بیش از پیش تبیین
شود ،بسترهای فرهنگی و عقیدتی فراهم
میشود تا دریافت متناسب و بهروزتری
از حضور مطلوب بانوان در اجتماع درک
شود .از این رو باید از تمام فرصتها در
مسیر گفتگوهای مدنی ،مباحثات علمی و
مناظرات نرم سیاسی بهره برد .امیدواریم
حضور بانوان در تماشای رقابت های فوتبال
در سال جاری ،بستری برای آرامسازی فضای
استادیومها و ارتقا پرستیژ فوتبال ملی ما
شود .بیشک در بسیاری از موفقیتهای
جمهوری اسالمی ایران این زنان بودند
که تاثیرگذاری چشمگیری داشتند و به
هیچ عنوان نمیتوان منکر تاثیر گذاری
عظیم بانوان حتی در شکلگیری رفتارهای
اجتماعی شد ،بنابراین میتوان امیدوار بود
که با حضور زنان در ورزشگاهها اخالقمداری
ترویج پیدا کند و فوتبال زیباتری را شاهد
باشیم .اما آنچه موجب تأسف است اینکه با
وجود ظرفیتهای اجتهاد پویا ،ساختارهای
همفکری و مصلحتاندیشی در کشور و
نهادهای حاکمیتی و مردمنهاد ،شاهکلید جواز
شرعی ،مصلحتاندیشی جمعی و مطالبهگری
حقوقی نتوانست درهای ورزشگاهها را به
روی زنان باز کنند و بهجای کلید از اهرم
فشار فدراسیونهای جهانی برای احقاق این
حق استفاده کردیم.

روزنامه
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گزارش
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«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

افزایش تولید میوه و

نصف شدن خرید آن

گرچه تولید محصوالت کشاورزی نسبت به سال گذشته
 ۱٫۵برابر افزایش یافت ،اما خرید میوه توسط مردم
نصف شد .موضوعی که باعث افزایش میوههای فاسد و
دورریز در میادین میوه و ترهبار شده است.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تجارت نیوز؛ آمار
نشان میدهد تولید محصوالت کشاورزی نسبت به پنج
ماه نخست سال گذشته رشد  ۱٫۵برابری دارد .اما این
موضوع هم منجر به کاهش قیمت میوه نشد .آنطور
که فعاالن صنفی میگویند گرانیها کاهش  ۵۰تا ۶۰
درصدی خرید میوه را در پی داشت .آنطور که رئیس
اتحادیه فروشندگان میوه و ترهبار به سایت خبری بازار
میگوید ،فراوانی هم میوه را ارزان نکرد .بر اساس
اعالم «مصطفی دارایینژاد» به دلیل هزینههای جانبی
و افزایش قیمتهایی که در بحث کارگر ،حملونقل و
بستهبندی محصوالت شاهد هستیم ،کاهش قیمت و
افزایش خرید میوه به میزانی که انتظار میرفت ،محقق
نشد.
ً
اخیرا نیز فیلمی در شبکههای اجتماعی از یکی میادین
میوه و ترهبار منتشر شد که نشان میدهد حجم زیادی
از انواع میوهها به دلیل نبود تقاضا برای خرید میوه و
انباشت ،در حال فاسد شدن است .طوری که فروشندگان
به دورریختن این محصوالت روی آوردهاند .در این بین
حتی برای میوههایی هم که قیمتشان سرشکن است
تقاضایی وجود ندارد.
افزایش خرید میوه به شکل دانهای
فیلمهای منتشرشده در کنار اظهارات دارایینژاد حاکی
از افزایش تقاضا برای خرید میوه به شکل دانهای است.
دارایینژاد کاهش خرید میوه را تائید کرد و گفت :امسال
تولید محصوالت کشاورزی ما  ۱.۵برابر نسبت به سال
قبل بیشتر شد .ولی از آن طرف تقاضای خرید و مصرف
میوه و صیفی  ۵۰تا  ۶۰درصد کاهش یافت .در این میان
عدهای از مردم که توانایی خرید میوه را ندارند با مراجعه
به برخی از میوهفروشیها به دنبال یافتن میوههای
دورریز و یا در حال فساد هستند .این در حالی است که
اکنون بسیاری از خانواده حتی برای تامین اصلیترین
اقالم صیفیجات مانند پیاز ،سیبزمینی ،هویج و …
دچار مشکل شدهاند.
جوالن میوههای الکچری در بخش دیگر بازار
بهرغم اینکه بسیاری از خانوار ماهها بدون میوه سر
میکنند ،در یخچال برخی خانوادهها فقط میوههای
الکچری مشاهده میشود .نگاهی به قیمت برخی از
میوه و سبزیجات در بازار قیمتهای غجیب و غریبی
را به تصویر میکشد .برای مثال در حال حاضر یک
عدد میوه دراگون فروت در یکی از سایتهای فروش
آنالین میوه و سبزیجات بین  ۱۴۵هزار تا  ۱۹۵هزار
تومان است .قیمت اسالیس آناناس  ۱۰۰گرمی نیز ۲۲۲
هزار تومان است .در این سایت قیمت یک کیلوگرم
موز  ۴۷هزار و  ۹۰۰تومان ،گالبی  ۷۲هزار تومان ،هلو
انجیری  ۴۲هزار تومان ،شلیل  ۴۰هزار تومان ،خیار
 ۱۷هزار تومان در حال عرضه است .در یکی دیگر از
سایتهای فروش آنالین خرید میوه ،یک عدد خربزه
با قیمت  ۵۲هزار تومان در حال فروش است .یکی از
نکات قابل توجه در فروش این نوع میوه این است که
در توضیحات آن عنوان میشود« :این محصول با دقت
فراوان دستچین شده ،اما از داخل آن خبر نداریمً .
لطفا
با در نظر گرفتن ریسک خرید انتخاب کنید!».
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پلیس الربز در قله افتخار
ِ
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در دوازدهمین گردهمایی روسای پلیس فتا کشور که در سالن همایش ستاد کل فراجا برگزار شد ،پلیس فتا استان البرز رتبهبرتر کشور
در کشف جرایم سایبری را کسب کرد .سرهنگ «رسول جلیلیان» -رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان البرز -بهعنوان مدیر
برتر در سطح فراجا معرفی شد .اینپلیس در حوزه پیشگیری و کشف جرایم سایبری طی سالجاری رتبهاول کشوری را کسب کرد.

ی�دداشت

امام جمعه
«امام جمعه کرج»:

فعالیتهای دولت سیزدهم

با دولت قبل قابل مقایسه نیست
آیتاهلل «سیدمحمدمهدی حسینی همدانی» در
خطبههای نماز جمعه چهارم شهریور کرج با
تأکید بر اهمیت ایجاد اعتماد در کشور ،گفت:
مهمترین مأموریت دولت سیزدهم اعتمادسازی
است و تمام برنامههای دولت باید به این موضوع
معطوف شود .حرف و عمل مسئوالن باید یکی
باشد ،اگر مسئولی وعدهای بدهد و عمل نکند
اعتماد مردم از بین میرود بنابراین دولت باید به
جد مراقب این موضوع باشد.
حسینی همدانی ادامه داد :در مسیر عالیت
دولت سیزدهم فراز و نشیب ،خرابیهای به جای
مانده از قبل و کمبودهایی وجود دارد که عمل
به وعدهها را دشوار میکند بنابراین بهتر است
با مردم صادق بود چون کتمان اشتباه آسیب
بیشتری نسبت به پذیرش اشتباه به دنبال دارد.
دولت سیزدهم همین مسیر صادقانه را ادامه دهد
و مشارکت مردم را بیشتر کند ،امروز هر چه داریم
از برکت خون شهداست.
نماینده ولی فقیه خاطرنشان کرد :دشمنان این روزها
در وضعیت سختی قرار دارند به همین دلیل نباید
فرصت جدیدی برای تجدید قوا به آنها داد .برجام
به ما خسارت زد .باید به تیم مذاکره کننده گفت
که هرگز از دشمن چیزی جز دشمنی متصور نیست؛
قطعا پاسخی که دیروز آمریکا فرستاد را با دقت
خواهید خواند و جواب او را خواهید داد؛ البته
خواسته قطعی مردم از تیم مذاکره کننده آن است که
دستگاه دیپلماسی به هیچ وجه در خصوص منافع
ملی و نظارت رهبر معظم انقالب کوتاه نیایند.وی
در ادامه به فرارسیدن هفته دولت هم اشاره و اعالم
کرد :هفته دولت فرصت مناسبی برای ارزیابی دولت
است .فعالیتهای عدالت محور و فسادستیز دولت
سیزدهم با فعالیتهای دولت قبل قابل مقایسه
نیست .هر چند در بدنه دولت هنوز عناصر غیرانقالبی
حضور دارند .باید در این خصوص یک بازنگری جدی
صورت بگیرد وگرنه همین عناصر تمام اقدامات
دولت را هدر میدهند.
بهداشت و سالمت
سه کلینیک غیرمجاز در استان پلمپ شدند؛

بازی با جان و سالمت مردم ،خط
قرمز نظارت بر درمان دانشگاه
علوم پزشکی البرز

دو کلینیک غیر مجاز پوست و زیبایی و یک درمانگاه
عمومی بدون مجوز در استان با حضور به موقع
کارشناسان و بازرسان نظارت بر درمان دانشگاه پلمپ و
به مراجع قانونی جهت پیگیری های الزم معرفی شدند.
این کلینیک ها در گوهردشت و محمدشهر فعالیت
می کردند که پیرو گزارش واصله و بازرسی کارشناسان
معاونت درمان دانشگاه از این مراکز که به صورت غیر
مجاز در امر پزشکی مداخله می کردند پلمپ شدند.
«امیرعباس واعظی» -معاونت درمان دانشگاه -تاکید
کرد :اقداماتی همچون لیزردرمانی و سایر درمانهای
مرتبط با پوست و مو و طب سنتی(ایرانی) را در مراکز
پزشکی دارای مجوز از دانشگاه علوم پزشکی انجام دهند
و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مراکز
غیرمجاز ،موضوع را از طریق سامانه  ۱۹۰و یا به صورت
حضوری به کارشناسان نظارت بر درمان یا اداره بازرسی
و رسیدگی به شکایات ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز
گزارش دهند.

البـــرز

مرتضی دهقانآزاد

گل پامچال ،یکی از مهمترین
«چهار باغ» مه ِد ِ
نواحی گردشگری و مناطق و مراکزِ پرورش
ِ
ِ
محصوالت
گل و گیاه و کشت و تولی ِد
گلخانهای ،کشاورزی ،باغداری و دامپروری ،با
ِ
ظرفیت تبدیلشدن به منطقهای باغ ویالیی
حفظ هوی ِ
ِ
ِ
ّت شناسنامهای و صیانت از
جهت
استان البرز است .این قطعهٔ
جغرافیای سبزِ
ِ
ِ
ِ
بهشت اردیبهشتی ،یکی از دیدنیترین
زیبا و
استان البرز با
های
ِ
و پر جاذبهترین شهرستان ِ
عین
مناب ِع غنی و سرمایههایی آکنده و در ِ
انسانی جوان و نمایهٔ
نیروی
حال پراکنده از
ِ
ِ
جمعیتی نجیب و نخبهپرور است که با
ِ
جمعیت بومی
داشتن بیش از  ۵۰هزار نفر
ِ
ِ
رغم
و دهها هزار نفر
جمعیت شناور؛ علی ِ
های بیوقفهٔ
انتزاع و
ارتقای سهساله و تالش ِ
ِ
عین
مسئوالن و
ِ
مدیران سابق و الحق و در ِ
ِ
ِ
مباحث
حیث
حال پیگیرش ،کماکان؛ از
های مختلف ،موانع و
زیر ساختی در حوزه ِ
ِ
کمبودات محسوسی دارد و با مشکالتی جدی
و بنیادین دستوپنجه نرم میکند.
شاید در نگا ِه نخست بتوان گفت که شاخصترین
های اینشهرستان که ابتالئاتی شبیه به
چالش ِ
های انتزاعی و مبتال ِبه استان
دیگر شهرستان ِ
ای آن است
را دارد؛ بیشتر در
ِ
تطابق توسعه ِ
های انتزاعیافته،
که همچون
ِ
باقی شهرستان ِ
های
گرفتا ِر
ارتقای بیتمهید و فاق ِد پیشبینی ِ
ِ
های ساختارمند
آتیهنگرانه و عاری از بنیانهساز ی ِ
تعالی
است که به تعبیرِ نگارنده ،توسعه و
ِ
بیبسط و بسترشان؛ بیشتر ،از نو ِع کاغذی یا
ای مطلق است! اما
همان بخشنامهای و ُم َّ
صوبه ِ
با عبور از این چالهٔ نخست و با نگاهی عمیقتر،
َدر خواهیم یافت که چهارباغ مضاف بر ابتال
ِ
های
به آن دست از
معضالت سازمانی و چالش ِ
ِ
معضالت سامانهای و فقرِ زیر ساختی؛
سامانی و
ِ
مشکالت خاصتری نیز در رنج است که از
از
آن جمله ،میتوان به یکی از چهار کمبو ِد
چشمگیرِ این
شهرستان نوپا ،یعنی نبو ِد مراکزِ
ِ
درمانی ،بهداشتی ،بیمارستانی؛ و با دری ِغ فراوان،
های
حتی
ِ
فقدان داروخانهها ،بویژه داروخانه ِ
نیازهای
روزی برآورند ٔه بدیهیترین
ِ
شبانه ِ
برای
علیرغم وجو ِد
جمعیتی،
ِ
فضاهای فراهم ِ
ِ
ایجا ِد این مراکزِ پر ُمراجع ،اشاره کرد.
دنیای امروز،
سوی دیگر و از آنجایی که
از
ِ
ِ
دنیای ارتباطات ،مراودات و عبور و مرور و آیند
ِ
مین معاش و منافع
و
برای ت ٔا ِ
روندهای الزامی ِ
ِ
و مبادلهٔ
روزمره از
معنوی
نیازهای مادی و
ّ
ِ
ِ
های مواصالتی است،
ِ
طریق آمد و شد در راه ِ
های مشهو ِد َشوا ِرع
لیکن؛ کمبود و کاستی ِ
قابل تر ّد ِد ایمن
اقتصادی
های
ِ
ِ
و َشریان ِ
ای
آسان آن و فراهم
و
ِ
ِ
نبودن معابرِ جاده ِ
ارتباطی مطلوب و
مسیرهای
استاندارد و
ِ
ِ
مناسب و َسهلالوصول و نیز کمخطر و حادثه
لزوم اصال ِح هندسی و َمر ّمت و
و همچنین ِ
بهسازی بسیاری از معابرِ موجو ِد شهری و
ِ
ِ
ِ
های
ضرورت
روستایی و به تب ِع آن
احداث راه ِ
ارتباطی جدیدتر ،جهت تسهیل در فرآین ِد عبور
ِ
و مرور و ت ٔاثیر افزایی بر ترافیک؛ بیگمان
جویی
یکی دیگر از چهار
ِ
چالش نیاز به چاره ِ
چهار باغ است که اولویتگذاری ،ساماندهی
ِ
ِ
اثرات
ارتباط مستقیم و
سازی آنها،
و مناسب ِ
روی رشد و تعالی و توسعهٔ
غیرِ ِ
قابل انکاری بر ِ
افقمن ِد شهرستان دارد.
ِ
مشکالت مطروحهای که ذکر شد،
عالوه بر
بلیّ هٔ
های
بزرگ قرن و
ِ
ِ
معضل فراگیرِ کمبو ِد آب ِ
های
خشکی رو به
سطحاالرضی و
ِ
ِ
افزایش سفره ِ
زیر زمینی و فرو ِ
های
رفت سط ِح
فراوری آب ِ
ِ
اعماق چند صد متری و
تحتاالرضی تا
ِ

ِ
حکایتشهرستانینوپاکهاز کمبودهایزیرساختیرنجمیبرد؛

چهار چالشِ «چهارباغ»

ً
ِ
نشست
بنام ریزش یا
متعاقبا تک ُّث ِر فاجعهای ِ
های عمیق و نیمه عمیق؛ از دیگر
ه
چا
پیاپی
ِ
ِ
ِ
ِ
حائزیت
شهرستان سبقهمند در
این
مشکالت
ِ
آبسالی مدام تا همین
قنات و رود و کاریز و
ِ
یکی دو دههٔ قبل است که مت ٔاسفانه ،همزمان
خشکسالی رودها و
فصول بارش و
خس ِت
با ّ
ِ
ِ
آسیب مضاعفت ِر
آمیختگی
درهم
با
نهرها،
ِ
ِ
های غی ِر مجاز و تو ٔامان؛ استفاد ٔه غیر
حف ِر چاه ِ
ِ
ِ
جمعیت ساکن و شناور از
متعارف و ناگزی ِر
ِ
دست همدیگر داده
شرب؛ همگی دست در
آب ِ
ِ
ِ
اصالح
لزوم
ِ
رمت و
هندسی و َم ّ
بهسازی بسیاری از معاب ِر
ِ
تبع
موجو ِد شهری و روستایی و به ِ
ِ
ِ
ارتباطی
های
ضرورت
آن
ِ
احداث راه ِ
جدیدتر ،جهت تسهیل در فرآین ِد عبور
و مرور و تأثیر افزایی بر ترافیک؛
بیگمان یکی دیگر از چهار
جویی
چالش نیاز به چاره
ِ
ِ
چهار باغ است

و عَ َلی ال َّنهایه ،موجب گردیده تا چشماندا ِز
سبزینگی دیرین و زبانز ِد عام و
رونق
آب و ِ
ِ
مدام کسری و
چالش
خاص در چهارباغ ،با
ِ
ِ
ِ
کاهش
آب آشامیدنی و
قطعی طوالنی
ِ
مدت ِ
ِ
ِ
آبیاری مزارع و باغات در
جهت
مایهٔ حیات،
ِ
های شهرستان ،با
مناطق ،روستاها و دهستان ِ
اواگرهای بسیاری روبرو باشد.
مصائب و ا ّم
ِ
کوتاه سخن آن که ،بایستی به مجمو ِع
ِ
بزرگ اینشهرستان ،وجو ِد
مشکالت
ِ
محیطی خطر آفرین را هم
ت
زیس
های
ِ
آالینده ِ
َ
افزون آالینده
روز
نش
ک
َرا
پ
و
ریزش
کرد.
اضافه
ِ
ِ
محاطی مخاطرهانگیزی که
و
محیطی
های
ِ
ِ
زنندگی اکو
هم
به
َر
ب
عالوه
تا
رود
ی
م
آن
بیم
ِ
سازی
ش
مغشو
و
مخدوش
و
منطقه
سیستم
ِ
ِ
ِ
ِ
سالمت
زیست حداقلی و
سیما و منظ ِر شهری؛
ِ
سمت اینشهرستان و بویژه
ساکنان آن در چار
ِ
ِ
پیرامونی
و
همجوار
ساکنین
زندگی
محالت
ِ
ِ
ِ
بدون
حوالی
و
حواشی
در
را
آالینده
مناطق
ِ
ِ
ِ
های غی ِر قانونی
تخلیه
نیز،
و
مقابله
و
مراقبت
ِ

افزایش انوا ِع
بدون پایش و رو به
بارگذاری
و
ِ
ِ
ِ
های ترکیبی ،دچا ِر عواقب و عوارض و
نخاله
ِ
زیستی فراوانی نماید .مهم تر از
سرهای
در ِد
ِ
ِ
ِ
ِ
همهٔ
انباشت
زای مرک ِز
ن
بحرا
قرابت
موارد،
ن
ای
ِ
زبالهٔ حلقه د ّره است که چهارباغ را با چالش
ِ
و تکانهٔ
تهدیدات عدیدهای مواجه ساخته که
بوی
دائمی
پراکندگی
به
توان
ی
م
جمله
از آن
ِ
ِ ِ
پسماندهای
اسفناک
تعفن
و
ها
ه
زبال
ع
نامطبو
ِ
ِ
ِ
ِ
فصول گرم و
موجود در این مرکز؛ بویژه در
ِ
های فوقالعاده
همچنین ،شیو ِع شیرآبه ِ
مسموم و مرگآو ِر جاری شده در این مرک ِز
دپوی عظیم اشاره کرد که معا ٔالسف ،سود و
ِ
های
بهره و انتفاعش
ِ
مختص همهٔ شهرستان ِ
استان و ضرر و صدمات و لطماتش؛ نصیب و
اهالی اینشهرستان
بخش اعظمی از
گریبانگی ِر ِ
ِ
و خاصه ،مجاورین آن است.
ِ
نکات ناگفته الزم آمد
در پایان ،ذک ِر این
گیران باالدستی بدانند و آگاه
که تصمیم
ِ
چالش ُم َ
عظم و
باشند که افزون بر چهار
ِ
فوق ّ
ُ
جویی
الذک ِر چهارباغ که نیازمن ِد چاره
ِ
ِ
اقدامات اولویتمندتری است؛
سریع و
ِ
ِ
پهناوری
حائزیت
بلحاظ
شهرستان نوپا،
این
ِ
ِ
پراکندگی ساحت و ساختا ِر فرهنگی،
و
گستره
ِ
ِ
بافت اقلیمی،
های
ِ
اجتماعی خاص و ویژگی ِ
ِ
درشت دیگری در
کمبودهای ریز و
انسانی؛ با
ِ
اماکنورزشی ،مدارس و مراک ِز علمی و
بخش
ِ
ِ
متناسب
های
ط
محی
و
سراها
گ
فرهن
آموزشی،
ِ
ِ
فرهنگی ،رفاهی ،تفریحی نیز دستوپنجه نرم
میکند که بر این اساس؛ انتظار میرود هفتهٔ
متولیان امر و
دولت ،باب و بهانهای باشد تا
ِ
ِ
دولت مردمی و
شهرستانی
مسئوالن استانی و
ِ
ِ
ِ
مطالبات
دقیق
بررسی
با
رئیسی؛
آقای
ِ
ِ
ِ
خدوم ِ
ِ
های
ش
چال
ترین
ی
محور
د
برآین
و
مغفول
ِ
فضل پروردگار ،در طر ِح
موجو ِد چهارباغ ،به
ِ
الزامات و تدوین و تمهی ِد برنامهها و ملحوظ
ِ
پیش
داشت اعتبارات و
های ِ
ِ
تخصیص بودجه ِ
رو ،طوری اقدام و عمل نمایند که با نقشهٔ
شهرستان
شهروندان این
راهی جامع و مانع،
ِ
ِ
چشم انتظا ِر رشد و توسعهٔ همهجانبه،
زودازود؛ شاه ِد شکوه و شکوفایی و بلوغ و
بوم خویش باشند.
بالندگی هر چه بیشت ِر زاد ِ
ِ
ان ّ
شاالله..

تفاوت از زمین تا آسمان است...
فرهنگی

پنجم هشریور ،سالروز داروساز و زادروز گرامنایه مسلمان ایراین،
محمدبن زکریای رازی بر همه زحمتکشان اینعرصه تربیک ،هتنیت و مبارکابد
داود مبهوت

نقل است شخصی ُش ُتری گم کرده بود ،سوگند خورد که
چون بیابد به یک ن
درهمو ت
بفروشد چون شتر را بیافت از
تئا�
سی�
سوگند خود پشیمان شد .گربهای در گردن شتر آویخت و
در و گربهای
بانگ میزد که :که میخرد شتری به یک درهم
چهل و چهارمین دوره این جشنواره بینالمللی؛
به صد درم؟ اما بی یکدیگر نمیفروشم .شخصی بدانجا
رسید و گفت :چه ارزان بودی این شتر ،اگر این قالده در
گردن نداشتی(.)۱
با برداشتی آزاد از اینحکایت میشود به قول بعضی از
مسئوالن اشاره کرد که قبل از شروع کار انواعواقسام
چهار فیلم کوتاه از تولیدات انجمن در چهل و چهارمین
وعدهها و وعیدها را حواله مردم میکنند؛ اما همین که بر
جشنواره بینالمللی فیلم مسکو (MOSCOW International
صندلی تکیه زدند ،چون میدان عمل را سختتر از سخن
 )Film Festivalبهنمایش درخواهند آمد .برپایه این گزارش
گفتن میبینند ،شروع میکنند به آسمان و ریسمان
فیلمهای کوتاه دوآلپا بهنویسندگی و کارگردانی محمدرضا
بافتن و قولهای قبلی را تخصیصزدن(محدود کردن) و
مرادی ،دکل بهنویسندگی و کارگردانی بابک مصطفوی،
خواسته یا نخواسته از انجام آن ها طفره رفتن .از همین
فشن بهنویسندگی و کارگردانی فردین انصاری و جان داد
رواست که باید بین افاضات تا عمل چنین اشخاصی بر اثر جَ و حاصله از ترفیع ،قولی از دهنمان خارج میشود بیچارگی های آن ها که حادثه ای برایشان ُرخ داده است
بهنویسندگی و کارگردانی سهیال پورمحمدی ،در بخش
غیر که ً
تفاوتی از زمین تا آسمان را در نظر گرفت و سخنانشان
حتما ،اما وقتی حقوق دریافت شد میبینیم که با فریاد و سخن سر می دهیم .و در ادامه به جگر گوشه مان
رقابتی مرور سینمای ایران ( )Motives Of Persiaجشنواره
را خیلی جدی نپنداشت .برای این که به هیچ مسئولی وجود گرانی موجود ،اگر بخواهیم دوچرخهای بخریم باید می گوییم همین که دوچرخه ای ندارد باید خدا را شکر
بینالمللی فیلم  MOSCOWاکران میشوند .این آثار از
بر نخورد از آوردن مثال معذوریم .اما با یک تشبیه از از اواسط ماه به بعد ُسماق بمکیم و با باد هوا زندگی را کند و . ...اما مسئله این است که چون توانایی عمل به
طریق امور بینالملل انجمن به دوره چهل و چهارم جشنواره
خودمان پذیرش کالم را سهل تر میکنیم.
بُگذرانیم .پس شروع میکنیم از آفات و مضرات دوچرخه قولمان را نداریم مجبور به سیاهنمایی از فواید دوچرخه و
مسکو معرفی شدهاند.
مثال :نزدیک به اواخر ماه است و یکی از فرزندان از ما سواری و احتمال خطر تصادف و حوادث ناگواری به بدبخت نشان دادن دیگران هستیم .با تبیین مثال فوق
جشنواره بینالمللی فیلم مسکو در سال  ۱۹۳۵تأسیس
میخواهد که پس از ترفیعی که قرار است در حقوقمان فرزندمان میگوییم که شاید وقوعشان یک در هزار باشد .حال شما میتوانید بخوانید حدیث ُمفصل از این ُمجمل.
شد و از سال  ۱۹۵۹به یک رویداد پیوسته تبدیل شد.
نصیب خانواده شود برای وی دوچرخهای بخریم .ما هم چند مورد نادر را نیز شاهد می آوریم و از بدبختی ها و  -۱بهارستان جامی
برگزارکنندگان این جشنواره بر این باورند که فیلمسازان
اقتصاد الکن
«جهان خود را میآفرینند»« ،زبان تصویر تازهای» را
شکل میدهند و حتی مسیر جدیدی را برای هنر ملی
درصد
مردادیک۴۱.۵
شد؛میکنند.
تعریف
ناظرکل
تورمعنوان
و بینالمللی به
اسالف
مانند
)۱۸۹۵
–
(۱۹۲۵
یسنین
سرگئی
شود.
ی
م
است.شایان
رسیده
چاپ
ه
ب
برآب
ش
آت
حمیدرضا
ترجمه
ه
ب
قبل 1.0 ،واحد درصد افزایش یافته است .منظور از تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت
گفته
جشنواره
این
درباره
استانیسالوسکی
کنستانتین
سرزمین
به
سفر
لرمانتوف،آرزوی
و
پوشکین
خود
بزرگ
 2,0و
قاسمی
حمیدرضا
اثر
نسیم
کوتاه
فیلم
دو
است
ذکر
نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،به ماه قبل میباشد .نرخ تورم ماهانه مرداد  1401به
مرور
دارم».بخش
باور
مسکو،
جشنواره
به
بود« :من
پای
هرگز
که
ن
ای
با
و
پروراند
می
سر
در
را
ایران
انگیز
ت
شگف
بخش
در
ایران،
از
سبحان
م
نسی
میالد
ساخته
نکش
نفس
نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد .نرخ تورم درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل،
جشنواره،
این
در
)Motives
Of
(Persia
ایران
سینمای
که
عشقی
خاستگاه
از
بود،
نگذاشته
خراسان
و
شیراز
در
برای از
ماهانهیافته
تورمبا آثار راه
مسکو
جشنواره
از
دوره
این
رقابتی
اصلی
نقطهای در مرداد ماه  1401به عدد  52,2درصد رسیده  2.6واحد درصد کاهش داشته است.
با
شعری
منظومه
از
الهام
با
که
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رقابت
غیر
بخشی
صورتی
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ایران
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وچهارمین
ل
چه
کرد.
خواهند
رقابت
جهان
کشورهای
دیگر
است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  52.2گروههای عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات»
کشور
خانوارهای
برای
1401
ماه
مرداد
ساالنه
تورم
نامنرخ
اهل
شاعر
یسنین،
سرگئی
سروده
،Persian
Motifs
سروده
را
Persian
Motifs
منظومه
کرده،
خویش
تخیل
درصد ۲
آگوست تا
۲۶
از
مسکو
فیلم
المللی
ن
بی
جشنواره
درصد بیشتر از مرداد  1400برای خرید یک «مجموعه و «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 1.4
ماه
در
اطالع
همین
به
نسبت
که
رسیده
درصد
41,5
به
برگزار
شاعر،
این
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و
شده
گذاری
م
نا
روسیه،
ایرانی»
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ه
مای
«در
نام
با
ایران
در
منظومه
این
است.
مسکو برگزار خواهد شد.
در
۲۰۲۲
سپتامبر
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«مسکو» ،میزبان  ۴فیلم کوتاه ایران خواهد بود

کاهش نرخ تورم
نقطهای و ماهانه

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز

وزارت جهاد کشاورزی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
(نوبتاول)
(نوبت
دوم)

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز به نمایندگی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی انسانی ( حراست
فیزیکی و نگهبانی) در سطح استان البرز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ( یک مرحلهای) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید  .عالقه مندان می توانند
از تاریخ چاپ نوبت اول این آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  1401/06 /10جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)
مراجعه و در فرایند مناقصه شرکت نمایند.
تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  ( 1/653/000/000یک میلیارد و ششصد و پنجاه و سه میلیون لایر) بصورت ضمانتنامه بانکی( تحت عنوان ضمانت شرکت
در فرایند ارجاع کار ) با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و قابل تمدید در وجه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز به نمایندگی شرکت مادر تخصصی
بازرگانی دولتی ایران و یا ارائه فیش واریزی نقدی به (حساب سپرده شرکت در مناقصه)به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شماره شبا
 IR 390100004001058206373747و شناسه پرداخت . 916294210810373747020003513104
آخرین مهلت ارائه و بارگذاری پیشنهادات از طریق سامانه ( ستاد) روز چهارشنبه مورخ  1401/06/23و جلسه بازگشایی پاکات رسیده و بارگذاری شده در سامانه
(ستاد)رأس ساعت  9صبح روز پنج شنبه مورخ  1401 /06/24می باشد .
جهت اطالعات بیشتر یا رفع هرگونه ابهام با تلفن گویا  026 36636318داخلی  174و یا شماره همراه  09395904015امور قراردادهای اداره کل غله و خدمات
بازرگانی استان البرز تماس حاصل فرمائید.
.
مهلت دریافت آخرین مهلت بارگذاری تاریخ بازگشایی
مدت اجرای
مبلغسپرده
برآورد اولیه ریالی
موضوعمناقصه
ردیف
کار(ماه)
(تضمین ) به لایر
و ارسال مدارک
پاکات
اسناد پروژه
1

تأمین  14نفر نیروی
حفاظت فیزیکی

33/053/520/360

1/653/000/000

12

1401/06/10

توضیح  :آگهی قبلی با شناسه  1360516به تاریخ 19و 1401/05/22به دلیل عدم امکان ثبت در سامانه ستاد باطل گردید .
اول1401/06/05:
نوبتدوم :
انتشارنوبت
تاریخ انتشار
1401/06/02
تاریخ
اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز

1401/06/23

1401/06/24
شناسه1368912 :

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آيين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی(نوبت اول)
برابر آرای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۰۵۳۸مورخ  ۱۴۰۱/۴/۲۹و شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۰۵۳۹مورخ  ۱۴۰۱/۴/۲۹هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان خانم الهه شاه محمد فرزند علی اکبر به شماره
شناسنامه  ۴۱۳۷نسبت به یک دانگ و نیم مشاع و آقای حسین غفاری علی بالغی فرزند حسن به شماره شناسنامه  ۵۰۲نسبت به چهار دانگ و نیم مشاع ،به صورت
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۱۵/۳۳متر مربع مفروز از پالک  ۱۸۱۴فرعی از  ۱۵۱اصلی واقع در وهرجورد(رجایی شهر) خریداری از مالکین
رسمی خانم مهناز عظیمی و خانم الهه خوشنویس به طور قولنامه ای که مالکیت نامبردگان در صفحه  ۴۸۹دفتر  ۵۹۸محز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ف۷۳۰
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۶/۲۰ :

وارد کنند؟

روزنامه واردات خودرو به کشور
در پی وقوع بحران ارزی،
تعلیق شده و با هدف مدیریت ارزی ،این کاال،
کاالیی لوکس تلقی شد .حاال نزدیک به پنج سال
مدتهاست اخباری با
گذشته و
ـهریور 1401
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محوریت واردات خودرو ،افکار عمومی را به خود
مشغول کرده است.
ادبیات
خبرآنالین؛ در
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از
حالی که ابتدا صحبت از واردات خودروهای اقتصادی
با حضور پرشمار
نامی؛ برای
شاعردالر را
طرفداران10اینهزار
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کردند!اعالم
وداعوارد شود،
به کشور
که قرار است
خودروهایی
«سایه»
مردم با
می کردند اما حاال سخنگوی دولت پرده از افزاش این
هزار دالر
بیست
است سقف
پیکر کرده
تشییعاعالم
برداشته و
رقم
تاالر
مقابل
ابتهاج ،در
هوشنگ
مراسم
چهارمشدهنظر گرفته
واردات در
برای
است.ماه -با خوانش
شهریور
جمعه
وحدت روز
شعر وارد
توانند وخودرو
کسانی
سرود چه
کنند؟ حضور
ارغوان با
سرایمیامید»
«ایران
کمیسیون
فیروزی»
«حجت اهلل
عین حال
در
پیکر
عضو آمدنآغاز شد.
شاعر نامی
طرفداران این
پرشمار
همهو اشخاص
ممتدتوسط
تشویقواردات
ابتهاجازباامکان
هوشنگمجلس-
صنایع
خوانش
حاضران
خودروهای تمام
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رفتهو تا او
ارغوان
میانگینخانه
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محیطی بوده
زیست
مسائل
ارغوانکم و
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چهارشنبهو۱۹لذامرداد
تکنولوژی روز امکان استفاده خودروسازان داخلی از
علم جدید را فراهم میآورد.
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خودرو این امر به سه ماه بعد ،یعنی اواخر پاییر
شد!
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اولین خودروها
شود
کشورگفته می
موکول شده است.
پس از ثبت سفارش در این تاریخ وارد کشور
به
نظرسالن
افزایش ۱۰۶
سینماشهر
داشت
دیگراز باید در
موسسه سوی
مدیرعاملشد .از
خواهند
داد.
خبر
سیزدهم
دولت
در
کشور
سینماهای
ظرفیت
انتشار اخباری با این محور بازار خودرو را
که
دولت
گسترده
حمایت
به
اشاره
با
میرزاخانی»
«هاشم
دستخوش تغییر کرده و خودروهای مونتاژی
اجرای
کرد« :با
تغییرتهای
سیزدهم ازبا زیرساخ
مالحظه
عنوانقابل
سینماریزش
قیمت و
در بازار
ساخت
سیزدهم
دولت
ابتدای
از
حمایتی
روبروتهای
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شدند .قیمت خودروهای خارجی به واسطه
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سالن
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طوری
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است و
رسیده
برداری
ه
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به
جدید
حباب قیمتی در این بازار می
 ۳۰۰سالن دیگر هم در مراحل مختلف ساخت قرار
دارند که از این تعداد  ۸۰سالن آماده افتتاح هستند
یا در مراحل نهایی آماده سازی قرار دارند ».مدیرعامل
موسسه سینما شهر همچنین به ساخت  ۸سینمای
جدید با  ۳۸سالن که در مراحل پایانی کار هستند
اشاره کرد و گفت« :از آنجا که استفاده از فضاهای
موجود و بهینه کردن آنها از وظایف موسسه سینما
شهر است ،بازسازی و چند سالنه شدن آنها (تبدیل
به پردیس سینمایی) در دستور کار قرار دارد .در حال
حاضر در کشور  ۳۵۰سینما با  ۶۸۲سالن وجود دارد و
در حال حاضر  ۱۵پروژه با  ۴۴سالن نمایش در حال
بازسازی است که با توجه به سرعت مناسب بازسازی
پیشبینی میشود که این سینماها تا پایان سال ۱۴۰۱
به سالنهای فعال کشور اضافه شوند».
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صعود شاگردان مومین مقدم به نیمههنایی

شــماره - 1094شــنبه  5شــهریور 1401

سوژه
تصمیم جنجالی ساحلی تکرار شد؛

تغییر کاپیتان تیم ملی برای
رای دادن به یک نامزد!؟

انتخابات فدراسیون فوتبال روز هشتم شهریورماه
انجام خواهد شد تا سکاندار جدید فوتبال ایران در
پست ریاست و نوابانرئیس برای چهارسال آینده
مشخص شوند .بهدنبال آن باتوجه به اینکه نمایندگانی
از جامعه فوتبال ،فوتسال و فوتبالساحلی بهعنوان
بازیکن حق رأی دارند یک تغییر در تیمملی فوتبال
ایجاد شد .با اعالم «میرشاد ماجدی» -سرپرست
فدراسیون فوتبال« -وحید امیری» بهعنوان کاپیتان
تیمملی در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران شرکت
خواهد کرد.
در شرایطی که سهشنبه گذشته در جریان بازی
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مقابل آذربایجان در
یزد ،جنجالآفرین شد .وقتی درست حین پخش
سرود جمهوری اسالمی پیش از شروع مسابقه تیم
ملی فوتبال ساحلی ایران مقابل آذربایجان ،عباس
هاشمپور ،سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ،با حالت
قهر ورزشگاه را ترک کرد .ماجرای این قهر و ناراحتی از
اختالف بر سر انتخاب کاپیتان شروع میشد.
هاشمپور ،محمد احمدزاده را بهعنوان کاپیتان تیم
ملی انتخاب کرده بود اما علی دهقانی سانیج ،رئیس
دپارتمان فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال اصرار
داشت که باید مسلم مسیگر بازوبند کاپیتانی را
بر بازو ببندد .بر سر همین موضوع بگومگویی بین
سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی و رئیس دپارتمان
در میگیرد و هاشمپور خطاب به دهقانی میگوید
من سرمربی تیم هستم و خودم میدانم چه کسی
باید بازوبند کاپیتانی را ببندد .دهقانی هم پاسخش را
میدهد و همه اینها منجر به قهر سرمربی تیم ملی و
ترک ورزشگاه میشود.
بعد از رفتن هاشمپور ،تیم ملی بازی مقابل آذربایجان
را با کاپیتانی مسیگر و بدون سرمربی به پایان برد! بعد
از این ماجرا این سؤال جدی به وجود آمده بود که چرا
باید به کاپیتانی مسیگری که با  40سال سن ،نامش
از لیست تیم ملی خط خورده بود تا این اندازه اصرار
شود؟ چه عاملی باعث میشود این موضوع اینقدر
اهمیت پیدا کند که رئیس دپارتمان فوتبال ساحلی
به خاطرش با سرمربی وارد کشمکش شود و در نهایت
بازی را بدون سرمربی پیش ببرد؟ پاسخ این سؤال اما
در حین برگزاری بازی ،بین اطرافیان تیم دهان به
دهان میشد و همه حاضران از رد پای کشمکشهای
انتخاباتی در این دعوا و درگیری اطمینان داشتنند و
گویا بر اساس شنیده ها این اتفاق به تیمملی فوتبال
هم رسیده است.
در حاشیه
فرصتسوزی «هادی ساعی»؛

مهماندوست بار دیگر به تیم ملی
آذربایجان بازگشت!

«رضا مهماندوست» مدتی پس از استعفا از
سرمربیگری تیم ملی آذربایجان و به دلیل عدم
پیشنهاد از سوی «هادی ساعی» ،بار دیگر با اصرار
رییس فدراسیون تکواندوی آذربایجان ،هدایت
این تیم را بر عهده گرفت .مهماندوست در گفتگو
با «ایسنا» ،با اعالم این مطلب اظهار کرد :رییس
فدراسیون تکواندوی آذربایجان که به عنوان وزیر
حوادث غیر مترقبه در این کشور فعالیت دارد و از
قدرت سیاسی زیادی نیز برخوردار است ،از جریان
استعفای من خبر نداشت و به محض آنکه در جریان
این موضوع قرار گرفت ،سریعا با همه عوامل تیم
ملی و فدراسیون جلسه گذاشت و همه آن ها را با
خاک یکسان کرد.

مرحله اول حذفی رقابتهای والیبال جوانان آسیا برگزار شد و تیم ملی والیبال ایران در این مسابقات به مصاف تیم ملی والیبال
عربستان رفت و موفق شد با نتیجه قاطع  ۳بر صفر به پیروزی برسد .این دیدار در سه ست و به ترتیب با نتایج  ۲۵بر  ۲۵ ،۲۰بر
 ۱۵و  ۲۵بر  ۲۱به سود تیم ملی والیبال ایران پایان یافت .والیبال ایران با این پیروزی مستقیما راهی مرحله نیمهنهایی شد.

ماجرای برکناری مرحوم پورحیدری در سال ۷۵چه بود؟

ورزشی
جستار

ِ
حکایت تکراری تحریف!
حهللازاده» و
«فت 
در برنامه شبهای
عبداهلل دارابی فوتبالی« ،علی فتحاهللزاده»
مدیرعامل اسبق استقالل -به روی خط آمد و در جوابمجری برنامه ،نسبت به ماجرای برکناری مرحوم منصور
پورحیدری از استقالل سخنانی خالف واقعیت بیان
داشت!
برای تنویر افکار عمومی ،الزم است آن ماجرا بازخوانی
شود .سال  ۱۳۷۵باشگاه استقالل بهدلیل شرایط بد مالی
نتوانسته بود تیم فوتبال خود را تقویت کند و برخی
ستارگان این تیم نیز پا به سن گذاشته بودند .در آن
سوی پرسپولیس با قرار گرفتن مهندس عابدینی در راس
مدیریت باشگاه ،دو سالی بود با بهرهگیری از پولهای
یک وزارتخانه صنعتی ،ستارگان فوتبال ایران را بهخدمت
میگرفت و هیچ دغدغه مالی نداشت! دربی رفت سال
 ۷۵دیداری بود که پرسپولیس پس از  ۷سال توانست
رقیب سنتی ده نفره خود را با گل دقایق پایانی ادموند
بزیک شکست دهد و داستان برکناری مرحوم پورحیدری
از اینجا شروع شد! منصورخان استقاللیها در این بازی،
خط هافبک تیمش را به دست بازیکنان دوندهتر سپرد
و قلعهنویی -کاپیتان تیمش -را به دلیل فاصلهداشتن
از روزهای اوج و به نقلی -البته ضعیف -شاید به خاطر
درگیریاش با مجتبی محرمی در دربی جنجالی دیماه
 ۱۳۷۳و پیشگیری از وقوع مجدد چنان اتفاقی،
نیمکتنشین کرد و در دقایق پایانی به زمین فرستاد که

این مساله دلخوری شدید و قهر کاپیتان را در پی داشت،
چنان که قلعهنویی تا قبل از برکناری پورحیدری از حضور
در تمرینات و حتی بازی ماقبل نیمهنهایی جام در جام
آسیا ،خودداری کرد!
آنروزها سکوها به نفع مرحوم حجازی شده بود و شعار
دوای درد آبی فقط ناصر حجازی مدام سر داده میشد؛
حال آن که مرحوم پورحیدری توانسته بود در آن شرایط
استقالل را به نیمهنهایی جام در جام آسیا برساند! به
هرحال هیات مدیره استقالل ،فتحاهللزاده(که آن
زمان چندان شناخته شده نبود) را به مدیرعاملی
استقالل برگزید و او نیز در اولین قدم خواسته
هواداران را برآورده کرد و با برکناری پورحیدری،
حجازی را از ماشینسازی تبریز به
استقالل آورد و تیم نیز از نظر مالی،
حال و روز خیلی بهتری نسبت به
قبل پیدا کرد .الزم به یادآوری
است که در بحبوحه شایعه
برکناری پورحیدری ،بازیکنان
استقالل با امضای طوماری
حمایت خود را از ایشان
اعالم کرده ،خواستار ابقای
وی شدند؛ حتی آن زمان
گفته میشد که آن مرحوم
از فتحاهللزاده خواسته تا

پایان بازیهای جام در جام آسیا(دو بازی مرحله نهایی)
به وی فرصت دهد و پس از آن دست به تغییر کادر فنی
بزند که فتحاهللزاده جوان نپذیرفت و حکم به برکناری
منصورخان و جایگزینی ناصرخان داد و امیرخان نیز
مجددا و با آغوش باز به تیم بازگشت.
ناگفته نماند که استقالل با حجازی در مرحله پایانی جام
در جام آسیا با دو شکست به مقام چهارم رسید؛ مقامی
که پورحیدری نیز در بدترین حالت در بین ۴
تیم کسب میکرد!متاسفانه پس از  ۲۶سال و
در نبود مرحوم پورحیدری ،فتحاهللزاده که بازی
با الفاظ را خیلی خوب بلد است و استاد تغییر
رویه و گرایش حتی به سمت مخالفین در جهت
اهداف و منافعش است ،در یک برنامه
تلویزیونی واقعیت این ماجرا را
برعکس بیان میکند و حال
آن که از قلعهنویی بهعنوان
شاگرد آن مرحوم که
همگان از قهر و اختالفش
با پورحیدری و تمایلش
به برکناری وی در آن
برهه خبر دارند؛ گفتن
مطالبی خالف واقعیت
آن ماجرا بعید بود!

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آيين نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی(نوبت اول)

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آيين نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی(نوبت اول)

برابر رای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۱۲۷مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۱۸هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفاتمالکانه بالمعارض متقاضی
آقای ایرج نوبخت قاضلو بشناسنامه شماره ۱۷۲صادره از میانه فرزند بیت اله
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  ۱۰۱/۲۱متر
مربع مفروز ازپالک شماره  ۱۴۶اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقایان
محمود و جمشید حیدری و با مالکیت مالک اولیه آقای صفر شوندی تایید
مینماید .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراضطبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ف۹۹۲
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۶/۲۱ :
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

برابر رای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۱۲۸مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۱۸هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی
آقای عین اله اصغری بشناسنامه شماره  ۲۷۶صادره از هشترود فرزند رحمت
اله در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲۸۳/۸۸
متر مربع مفروز از پالک شماره  ۲۷۸فرعی از  ۱۴۲اصلی واقع در البرز و با
خریداری از آقایان افشار جعفرزاده و جعفر اصغری و با مالکیت مالک اولیه
آقای منصور جعفرزاده تایید مینماید .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد۷۵۳ .ف
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۶/۲۱ :
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۳کرج

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آيين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی(نوبت اول)
برابر آرای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۰۵۴۱مورخ  ۱۴۰۱/۴/۲۹و شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۰۵۴۲مورخ  ۱۴۰۱/۴/۲۹و شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۰۵۴۳مورخ  ۱۴۰۱/۴/۲۹هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه یک تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضیان آقای/خانم حسن تاروردی سرابی فرزند سعداله به شماره شناسنامه  ۱۴۱۹۰نسبت به سه دانگ مشاع و آقای/خانم سهراب نصیری فرزند عیوض
به شماره شناسنامه یک نسبت به یک دانگ و نیم مشاع و آقای/خانم یحیی رمضانی به شماره شناسنامه  ۲۹۵۶نسبت به یک دانگ و نیم مشاع ،به صورت شش
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۵۰متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  ۲۰۴۸فرعی از  ۱۵۴اصلی واقع در حسن آباد که انتقال مساحت ۷۶/۵۵
متر مربع از مورد تقاضا برابر وکالتنامه رسمی توسط آقای مسلم اکبری مالک رسمی ذیل ثبت صفحه  ۳۲۴دفتر  ۱۲۵۷و مساحت  ۷۶/۵۵متر مربع از مورد تقاضا برابر
قولنامه عادی توسط آقای محمدرضا مرجانی مالک رسمی ذیل ثبت صفحه  ۵۳۷دفتر  ۱۲۵۲و مساحت  ۲۴/۷۷متر مربع از مورد تقاضا برابر قولنامه عادی توسط آقای
محمد خزائی مالک رسمی ذیل ثبت صفحه  ۴۶۱دفتر  ۱۲۵۴و مساحت  ۷۲/ ۱۳متر مربع از مورد تقاضا برابر قولنامه عادی از طرف آقای علی شاه سون مالک رسمی
ذیل ثبت صفحه  ۲۱۹دفتر  ۱۲۵۳به متقاضیان منتقل شده است و تصرفات متقاضیان نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد۶۸۷ .ف
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/۰۶/20 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۱کرج

ورزشی
گ
دید�ه

روزنامه

تالش جواانن بسکتبال ایران برای پنجمی مقابل فیلیپین
تیم ملی بسکتبال جوانان ایران با برتری مقابل قطر ،برای کسب جایگاه پنجمی به مصاف فیلیپین میرود .تیم ملی
بسکتبال جوانان ایران که با باخت میلیمتری برابر کرهجنوبی از صعود به جمع چهار تیمی پایانی رقابتهای قهرمانی
آسیا  - ۲۰۲۲تهران بازمانده بود ،در نخستین بازی خود برای کسب جایگاههای پنجم و تا هشتم به پیروزی دست یافت.

سوژه

یک فرصت از جنس تجربه و کارآمدی؛

مجید سعیدی

ن نفری بودم كه قبل از عقد
به جرات میگويم اولي 
ً
صريحا
قرارداد فدراسيونوقت با «مارک ويلموتس»
اعالم كردم؛ «تاج» بايد محاكمه شود .داليلم به
استناد آرشيو مطالب چند نكته كليدی بود آنهم
از باب شان نزول رياست فدراسيون فوتبال كه چرا
تبعيت محض از مركز فرهنگی ايران-هلند داشته
و چرا دستور وزير ورزش وقت را مورد بررسیهای
فنی و كارشناسي قرار نداده و نهايتا بهجای دعوت
از ويلموتس به تهران ،برای انجام مذاكره به سفارت
ايران در بلژيك رفت! البته اكنون چون موضوع
مدتهاست سپریشده از آن گذر ميكنم .بهويژه كه
حكم ويلموتس هم تعديل گرديد.
و اما بحث امروز پيرامون مجمع انتخابات
هشتمشهريور فدراسيون فوتبال است .انتخاباتی كه
مهدی تاج از گزينههای جدي در عرصه اين رقابت
حضور دارد .درباره چنين حضوری و هجمهای كه
از زمان ثبتنام او برای رياست مجدد فدراسيون
فوتبال نسبت به وی صورت گرفته چه تحليلی بايد
داشت؟ چرا بعد از تعديل حكم ويلموتس بالفاصله
رسانهها و به تبع آن رييس كميسيون اصل ٩٠
موضع خصمانه گرفتند و اينك با نزديكشدن به روز
انتخابات ماجرای تفحص از فوالد مباركه اصفهان
علنی شده است؟ قرار است چه چيزی ثابت شود؟ اگر
مهدی تاج متخلف است و مرتكب اختالس و رشوه

لیگ ق� ن
رما�ن

مختلف مديريتی فوتبال سپری كرده و به تعبيری
تمامي آزمون و خطاهای مديريتی را تجربه نموده،
اكنون به مرحلهای از پُختگی رسيده كه بیشك
قادر است با وجود همكارانی نظير مهدی محمد
نبی و منصور قنبر زاده مسير رشد و تعالي فوتبال
را با تدوين برنامهای از جنس استراتريك و البته
كاربری عالوه بر حضور موثر در جام جهانی قطر و
بهرهمندی از ظرفيتهای اين جام با سالمسازی و
بازآرايی ساختار فوتبال كشتی طوفانزده فوتبال را
به ساحل نجات رهنمون سازد.
با محدود شدن كانديدا(حاال به دليلی ولو
انجام مهندسی در انتخابات )حضور
مهدي تاج را حتی با رويكرد جبران
گذشته بايد يك فرصت قلمداد كرد.
فرصتی از جنس كارآمدی بلحاظ
تجربه ،دانش و مهارت در جهت
پويايی فوتبال .جان كالم اينكه برای
مهدی تاج با اين هجمهی پيشرو راهی
جز اين وجود ندارد كه با اهتمام به رونق
و توسعه فوتبال ،خود را احياء كند .نتيجه
آنكه فضای كنونی يك فرصت طاليی است
برای تاج و فوتبال ايران ،بشرط آنكه تاج
مراقب حرف زدنش هم باشد .صحبت از
بكارگيری كیروش به هر بهانهای (كه دليل
اين جنس سخن گفتن در آستانه انتخابات
فوتبال و جام جهانی امری بديهی است) نزد
عوام نوعی بازگشت تلقی میشود!؟

ارو�
لیگ پ

«طارمی» و «آزمون» هم گروه شدند؛

برگزاری قرعهکشی لیگ اروپا؛

تیم های حاضر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲۰۲۲-۲۳
حریفان خود را شناختند .قرعه کشی مرحله گروهی فصل
جدید لیگ قهرمانان اروپا در استانبول ترکیه برگزار شد و
 ۳۲تیم حاضر در این رقابت ها حریفان خود را شناختند.
حمیت آلتینتاپ ترکیه ای و یحیی توره هافبک ساحل
عاجی سابق بارسلونا و منچسترسیتی به عنوان سفیرهای
این فصل از رقابت ها معرفی شدند .بر این اساس تیم
های حاضر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان در این گروه
ها قرار گرفتند.
گروه  :۱آژاکس _ لیورپول_ ناپولی_ گالسکورنجرز
گروه  :۲پورتو _ اتلتیکومادرید_ بایرلورکوزن_ بروخه
گروه  :۳بایرن مونیخ _ بارسلونا_ اینتر_ ویکتوریاپلژن
گروه  :۴اینتراخت_ تاتنهام_ اسپورتینگ_ المپیک مارسی
گروه  :۵آث میالن _ چلسی _ سالزبورگ_ دیناموزاگرب
گروه  :۶رئال مادرید _ الیپزیگ _ شاختاردونتسک_ سلتیک
گروه  :۷منچسترسیتی_ سویا_ بوروسیادورتموند_ کپنهاگن
گروه  :۸پاری سن ژرمن _ یوونتوس_ بنفیکا_ مکابی
در این مراسم همچنین برای اولین بار جایزه ریاست فیفا نیز به
یکی از افراد مربوط به فوتبال داده شد و اولین بار آریگو ساچی
سرمربی سابق میالن به این افتخار رسید و جایزه ریاست یوفا
را برای اولین بار به خود اختصاص داد.
فینال این فصل از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه
آتاتورک استانبول ترکیه برگزار خواهد شد .همچنین گل اول
کریم بنزما به چلسی به عنوان گل برتر فصل گذشته یوفا
انتخاب شد.

قرعه کشی مرحله گروهی فصل  ۲۰۲۲-۲۳لیگ اروپا برگزار
شد و تیمهای حاضر در این مرحله از رقابتها حریفان خود را
شناختند .براساس قرعهکشی صورت گرفته گروه بندی فصل
جدید این رقابت ها به شرح زیر است:
گروه  :Aآرسنال -آیندهوون -بودوگلیمت -زوریخ
گروه  :Bدیناموکیف -رن -فنرباغچه -الرناکا
گروه  :Cآاس رم  -لودوگورتس -بتیس -هلسینکی
گروه  :Dبراگا -مالمو -یونیون برلین -سنت ژیلوس
گروه  :Eمنچستریونایتد -سوسیداد -شریف -اومونیا
گروه  :Fالتزیو -فاینورد -میتیلند -اشتورم گراتس
گروه  :Gالمپیاکوس -قره باغ -فرایبورگ -نانت
گروه  :Hستاره سرخ -موناکو -فرانس واروش -ترابزون اسپور
همچنین قرعه کشی مرحله گروهی لیگ کنفرانس اروپا برگزار
شد و تیم های حاضر در این مرحله از رقابتها حریفان خود را
شناختند .براساس قرعه کشی صورت گرفته ،گروه بندی این
رقابت ها به شرح زیر است:
گروه  :Aباشاک شهیر ،فیورنتینا  ،هارتس و ریگاس
ک بورگ
گروه  :Bوستهام ،استوا بخارست ،اندرلشت و سیل 
گروه  :Cویارئال ،هاپوئل ،آسترا وین و لچ پزنان
گروه  :Dپارتیزان بلگراد ،کلن ،نیس و اسلوواکو
گروه  :Eآلکمار ،آپولون لیماسول ،وادوژ و دنیپرو
گروه  :Fخنت ،مولد  ،شامراک راورز و ژورگاردنز
گروه  :Gاسالویا پراگ ،کلوژ ،سیوااسپور و بالکانی
گروه  :Hبازل ،اسلووان براتیسالوا ،زالگریس و پیونیک

بایرن ،بارسا و اینتر
در گروه مرگ
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رقابت  ۴کاندیدا بر سر ریاست؛

«تاج» برای آينده فوتبال خوب است يا بد؟
و مسائلی از اين دست شده! پس چگونه است كه
صالحيت وی مورد تاييد قرار گرفته است؟ آيا مرجع
رسيدگیكننده به تخلفات آقای تاج ،افكار عمومی و
رسانهها و اصل  ٩٠است؟پس نقش بازرسی كل كشور
و قوه قضاييه چيست؟ و مهمتر اينكه آيا لحظهای
انديشيدهايد كه چرا طی دو سال گذشته كه موضوع
قرار داد ويلموتس گوش فلك را كرده بود و تمامی
دستگاههاي امنيتی و نظارتی به اين پرونده
ورود پيدا كردند(!) اينك مهدی تاج با تاييد
صالحيت گزينه اصلی رياست فدراسيون به
شمار میرود؟
پاسخ كامال روشن است؛ شايد
هركس جای مهدي تاج بود و
آشكارا میدانست با حضورش با چه
حجمهای روبرو خواهد شد .عطای
آنرا به لقايش میبخشيد اما اينجانب
اكنون با توجه به جميع جهات رجاء
واثق دارم كه مهدی تاج بايد حضور
پيدا میكرد كه ثابت كند اوال ناحق مورد
قضاوت قرار گرفته است و ثانيا فارغ از
اين نظريه كه هيچكس مدير زاده نشده و
اكنون و در گام دو انقالب كه مرحله ورود
مديران جوان به عرصه مديريت كشور است
(كه تبعا چنين نظريهای بر حضور ميرشاد
ماجدي صحه میگذارد) ليكن بايد اذعان
نمود كه مهدی تاج با بيش از  ٤دهه سابقه
مديريتی كه بيش از نيمي از آن را در اركان
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یونایتد ،رم و آرسنال
حریفان خود را شناختند

«علینژاد» و «شایسته» به

انتخابات کمیته المپیک رسیدند
اسامی کاندیداهای احراز صالحیت شده برای حضور
در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک چهارشنبه
شب اعالم شد که پیش از این برای ریاست تنها
«محمود خسروی وفا» و «فضل اهلل باقرزاده» احراز
صالحیت شده بودند« .مهدی علی نژاد» دیگر
کاندیدای پست ریاست نسبت به این مسئله معترض
بود و «کیکاووس سعیدی» -سخنگوی کمیته ملی
المپیک -اعالم کرد که حضور مجید شایسته و مهدی
علی نژاد در انتخابات بالمانع است .به این ترتیب
تعداد کاندیداهای انتخابات ریاست کمیته ملی
المپیک به چهار نفر رسید.
سخنگوی کمیته ملی المپیک ضمن تائید این
خبر گفت :با عنایت به اینکه تاکنون پاسخ مکتوب
استعالم آقایان مجید شایسته و مهدی علی نژاد
دال بر تائید یا عدم احراز صالحیت ایشان به
کمیته ملی المپیک واصل نشده ،لذا بنا بر آیین
نامه انتخاباتی کمیته ،این دو کاندیدا می توانند در
مجمع انتخاباتی آتی که روز یکشنبه  ۶شهریور ماه
در محل سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می
شود حضور یابند.
تاتامی
با ارسال نامه ای انجام شد؛

درخواست عضویت «عباسی» در
انجمن کیک بوکسینگ واکو ایران

«میثم عباسی» از ورزشکاران رشته کیک بوکسینگ از
استان لرستان ،با ارسال نامه ای از درخواست عضویت
خود در انجمن کیک بوکسینگ واکو ایران خبر داده
است .متن این نامه به شرح ذیل است:
«اینجانب میثم عباسی از ورزشکاران رشته ورزشی
کیک بوکسینگ در ایران که تاکنون در فدراسیون
ورزش های رزمی فعالیت داشته ،بدینوسیله انصراف
خود را از ادامه هرگونه همکاری با فدراسیون ورزش
های رزمی اعالم می دارم و از انجمن کیک بوکسینگ
واکو (انجمن کیک بوکسینگ ج.ا.ا) به ریاست آقای
ناصر نصیری تقاضای عضویت نمودم .همچنین
اعالم نموده که پس از سالها فعالیت در فدراسیون
ورزش های رزمی ،به این نتیجه رسیدم که به صالح
اینجانب می باشد که با انجمن کیک بوکسینگ واکو
ایران (انجمن کیک بوکسینگ ج.ا.ا) که تشکیالتی
معتبر به ریاست آقای ناصر نصیری ،عضو رسمی
کنفدراسیون آسیا (واکو آسیا) و سازمان جهانی واکو
می باشد ،فعالیت نمایم.
همچنین تایید می نمایم این اطالعیه را با صراحت
تکمیل نموده و این تصمیم با توجه به معرفی انجمن
کیک بوکسینگ واکو ایران (انجمن کیک بوکسینگ
ج.ا.ا) توسط وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی
ورزش کیک بوکسینگ در ایران و تایید جایگاه و ادامه
فعالیت آن انجمن در فدراسیون انجمن های ورزشی
و همچنین عضویت رسمی انجمن کیک بوکسینگ
واکو ایران در کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا (واکو
آسیا) که عضو رسمی شورای المپیک آسیا می باشد و
از طرف آن نهاد بین المللی به عنوان مسئول ورزش
کیک بوکسینگ در آسیا منصوب گردیده و اینکه سازمان
جهانی واکو عضو رسمی گایزف و کمیته بین المللی
المپیک بوده ،گرفته شده است .اینجانب میثم عباسی
متعهد می شوم که کلیه ضوابط و مقررات انجمن کیک
بوکسینگ واکو ایران (انجمن کیک بوکسینگ ج.ا.ا)،
کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا (واکو آسیا) و سازمان
جهانی واکو را در سطوح و مراحل فعالیت خود با حفظ
امانت و صیانت رعایت نمایم».
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لیگ برتر
هفته سوم رقابت های لیگ برتر؛

«استقالل» از مس طال ساخت،
«پرسپولیس» از آلومینیوم

از هفته سوم لیگ برتر ایران ،استقالل و مس کرمان از ساعت
 ۱۹پنج شنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این
دیدار با پیروزی یک بر صفر استقالل خاتمه یافت .هواداران
استقالل برای نخستین بار از ابتدای فصل در دیدار خانگی
تیمشان حضور داشتند که با اولین حضور زنان در بازیهای
لیگ برتر توام شد.
نتیجه :استقالل یک  -مس صفر
گلها :کوین یامگا در دقیقه  ۷۵برای استقالل :ستاره
فرانسوی استقالل ،در دقیقه  ۷۵توپ سرگردان در محوطه
جریمه را وارد دروازه مس کرمان کرد.
کارت زرد :امیرحسین عسگری ،آرمان شهدادنژاد و احمد
نصیری (مس) ،پیمان بابایی ،مهدی قایدی ،صالح حردانی
بیژن طاهری و ریکاردو ساپینتو (استقالل)
کارت قرمز- :
ترکیب استقالل :سید حسین حسینی ،عارف غالمی ،رافائل
سیلوا ،صالح حردانی (جعفر سلمانی  ،)۸۲ابوالفضل جاللی،
روزبه چشمی ،مهدی مهدیپور (سعید مهری  ،)۸۲آرش
رضاوند (پیمان بابایی  ،)۷۱کوین یامگا ،محمد محبی (آرمان
رمضانی  )۷۱و سجاد شهباززاده (مهدی قایدی .)۵۵
ترکیب مس :آرمان شهدادنژاد ،حسن مرادی فرد ،میالد
خدایی اصل ،حسین دوستدار ،محمود صبوری ،احمد
نصیری ،عارف رستمی (تورانیان  ،)۸۰محمد قاسمی نژاد
(شروین بزرگ  ،)۸۰محمدامین کاظمیان (پورصف شکن ،)۸۰
مهرداد آوخ و امیرحسین عسگری.اما تیم فوتبال پرسپولیس
در جریان هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران ،از ساعت ۱۹
جمعه در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک ،میهمان آلومینیوم
بود که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر پرسپولیس به
پایان رسید .درحالی که اعالم شده بود این دیدار بدون حضور
تماشاگر برگزار میشود ،باشگاه پرسپولیس اعالم کرد حدود
 ۵۰۰هوادار با حضور در ورزشگاه از تیم آلومینیوم حمایت
کردند.در اواسط نیمه دوم ،نیمکتنشینان پرسپولیس نسبت
به شعارهای هواداران حاضر در ورزشگاه اعتراض کردند که
این موضوع باعث شد بازی برای دقایقی متوقف شود.
نتیجه :آلومینیوم صفر  -پرسپولیس ۱
گل :میالد سرلک ( :)۴۱پاس در عمق مهدی ترابی برای میالد
سرلک ،او را با دروزاهبان آلومینیوم تک به تک کرد و هافبک
پرسپولیس هم با استفاده از این فرصت برای پرسپولیس
گلزنی کرد.
کارت زرد :علیرضا بیرانوند ،رضا جبیره ،فاضلی
کارت قرمز- :
ترکیب پرسپولیس :علیرضا بیرانوند ،گولسیانی ،فرشاد فرجی
( ۷۱وحدت هنانوف) ،علی نعمتی ،دانیال اسماعیلیفر (۶۷
سیامک نعمتی) ،میالد سرلک ،مهدی ترابی ،سعید صادقی،
سروش رفیعی ( ۸۷سینا اسدبیگی) ،امید عالیشاه ( ۸۷امید
عالیشاه) و یورگن لوکادیا ( ۷۱حامد پاکدل).
ترکیب آلومینیوم :حسن پورحمیدی ،وحید محمدزاده،
امیرمحمد هوشمند ( ۷۵امین نوری) ،علیرضا نقیزاده،
والنتینو یوئل ( ۵۹علی دشتی) ،محمود قائدرحمتی ،هانسل
زاپاتا ،مهران موسوی ،یونس اکبرپور ،محمدرضا آزادی ( ۵۹
رضا جبیره) و میالد فخرالدینی.
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محمدرضا کاظمی

در میان معرکه انتخابات ارکان اجرایی و مدیریتی
کمیتهملی المپیک ،یک نکته ظریف در نظر اهالی
رسانه و عالقهمندان ورزش مغفول ماند .موضوع از
این قرار است که جمعی از روسای فدراسیونهای
ورزشی به نمایندگی از سوی جامعه ورزش همان
رشته جهت کسب کرسیهای مختلف کمیتهملی
المپیک ثبتنام کردند جز یک فدراسیون ،که
نمایندهای غیر از چهرههای سرشناس رشته مربوطه
را برای حضور در جمع هیات اجرایی معرفی کرد.
فدراسیون کشتی تنها مجموعهای بود که مدیریت
آن جای اینکه شخصا در میدان رقابت حضور و با
دیگر رقبا رقابت کند ،رییس فدراسیون بدنسازی را
به نمایندگی از سوی جامعه کشتی برای احراز یکی
از کرسیهای هیات اجرایی معرفی کرد! در تاریخ
ورزش سابقه ندارد رییس یک فدراسیون آنهم
در حد کشتی ،فردی را که چهره شناخته شده و
شاخصی در عرصه آن ورزش نبوده تا این اندازه
مورد توجه قرار دهد .خصوصا اینکه فرد یاد شده
رییس فدراسیون دیگری بوده و اگر هنری داشته
و دارد باید در جهت پیشبرد اهداف مجموعه تحت
مدیریت خود صرف کند .یا فرد معرفی شده کاریزما
و محبوبیت بیشتر از رییس فدراسیون کشتی برای
کسب رای دارد و یا این موضوع دیگری در میان
است که ما از آن بیاطالعیم.
اگر نگوییم اقدام اخیر رییس فدراسیون کشتی
توهین به جامعه این ورزش است ،حداقل کملطفی
در حق آنان به حساب میآید .ورزشی که نام اول بر
آن نهاده شده و از اعتبار فنی و معنوی باالیی نزد
مردم برخوردار است .الزم به یادآوری نیست که گفته
شود در میان جامعه کشتی ،چهرههای دانشگاهی
و فرهیختهای هستند که به جهت مقام قهرمانی و
درجه علمی باال بسیار فراتر از افراد غریبه میتوانند
به این ورزش خدمت کنند اما متاسفانه به هر
دلیل در حال حاضر مورد توجه مسئولین فدراسیون
مربوطه قرار ندارند .نگاهی به عملکرد و حضور برخی
چهرههای وارداتی کشتی طی چند سال اخیر این
پرسش را به ذهن متبادر میکند که آیا حضور این
افراد منافعی برای ورزش اول داشته است یا صرفا
به واسطه رفاقت پای آنان به عرصه کشتی باز شده
است؟ اگر قرار باشد حضور این ناشناسان به قیمت
خانهنشین کردن چهرههای شناخته شده و امتحان

یکابهاممهم؛

حرف آخر

رییس فدراسیون بدنسازی نماینده
کشتی در انتخابات کمیته المپیک!

پس داده کشتی تمام شود باید در آینده شاهد
ریزش نیروهایی از این دست و انزوای بیش از پیش
آنها باشیم .درست مانند مربیان سازنده زحمتکشی
که قهرمانان ارزنده و مدالآور را به تیمملی معرفی
کردند اما قرعه فال هدایت به نام کسان دیگری
افتاده.
بحث فرد در میان نیست و قطعا جامعه ورزش
بدنسازی بهتر از هرکسی میتوانند در مورد رییس
خود قضاوت کنند اما در باب کشتی ،بزرگان این
ورزش و کارشناسان واقعی میتوانند اظهار نظر
کنند که چه کسانی حقانیت بیشتری برای حضور در
مقاطع حساس خدمتگزار باشند .امری که متاسفانه
طی سالهای اخیر کمتر مورد توجه مسئولین
فدراسیون قرار گرفته و انتخابهای صورت گرفته
سلیقهای و از باب عالئق شخصی انجام شده است.
اثبات این مهم چندان دشوار نیست و اگر متر و
معیار واقعی در میان بود چه بسا بسیاری از آنان که
اکنون حول دایره محدود خودیها اجتماع کردهاند
هرگز نمیتوانستد به این پایه از کار برسند.

به سخن دیگر ،قداست و جایگاه کشتی فراتر از آن
است که افراد بخواهند در خصوص سرنوشت و آینده
این ورزش تصمیمات شخصی بگیرند .جای شگفتی
است بسیاری از کسانی که ادعای کارشناسی و
نویسندگی کشتی را دارند نیز مهر سکوت برلب زده
و کنج عافیت گزیدهاند .آنان حتی به خود جرات
نمیدهند در باب امور فنی نقد و بررسی داشته
باشند چه برسد به اینکه بخواهند در رابطه با نحوه
مدیریت و تصمیم گیری های این ورزش داد سخن
دهند .این جمع هنگام موفقیت های ورزش اول
که مسبوق به سابقه بوده و همواره در طول تاریخ
کشتی اتفاق افتاده هورا می کشند اما به خود
زحمت نمی دهند در باب مسائل مختلف نقطه
نظرات نقادانه ای ارائه دهند .به هر روی انتخابات
کمیتهملی المپیک نیز بزودی برگزار و مسئولین
بخش.های مختلف این مجموعه مشخص خواهند
شد اما هضم اینموضوع که فردی غیر از جامعه
سرشناسان ورزش اول بهعنوان نماینده کشتی برای
امری مهم معرفی شود جای سئوال دارد.

ارو�
فوتبال پ

ماموریت ژرژ مندز؛

«رونالدو» به  ۳تیم پیشنهاد داده شد

کریستیانو رونالدو آنقدر مصمم به ترک
منچستریونایتد و بازی در لیگ قهرمانان
اروپاست که به مدیربرنامههای خود ژرژ
مندز مأموریت داده هر طور شده است او را
به تیمی ببرد که در مهمترین تورنمنت
باشگاهی دنیا حضور دارد ،به همین
دلیل هم او این ستاره  37ساله
را به تیمهای میالن ،ناپولی
و اسپورتینگ لیسبون
پیشنهاد داده است.
منچستریونایتد امسال
جایی در لیگ قهرمانان
اروپا ندارد و این یعنی
که رونالدو با ماندن در این
تیم بعد از نزدیک به  20سال از
بازی در تورنمنتی که لقب آقای

گل آن را یدک میکشد ،باز خواهد ماند.
این اتفاق ممکن است به رقیب دیرینه
او لیونل مسی این فرصت را بدهد که
رکورد گلزنی خود در لیگ قهرمانان را
ارتقا دهد .به همین دلیل او میخواهد
قبل از آنکه خیلی دیر شود ،راهی برای
بازگشت به لیگ قهرمانان پیدا کند.
در همین راستا جانلوکا دیمارتزیو
خبرنگار شبکه اسکای اسپورت ایتالیا
مدعی شده است که مندز با چند
باشگاه تماس برقرار کرده تا شرایط آنها
را برای پذیرایی از رونالدو بررسی کند که
در میان آنها ناپولی بیش از دو تیم دیگر
به خدمت گرفتن ستاره سابق یوونتوس
تمایل نشان داده است .البته با توجه به
هزینههای سنگین جذب رونالدو و اضافه

شدن مهاجمانی مانند کواراتسخلیا ،جاکومو
راسپادوری و جووانی سیمئونه به تیم لوچانو
اسپالتی بسیار بعید است که این تیم بتواند
رونالدو را به خدمت بگیرد مگر اینکه مهاجم
پرطرفدارش ویکتور اوسیمهن را بفروشد.
با توجه به جابجاییهای صورت گرفته در بازار
تابستانی امسال ،برای رونالدو گزینههای زیادی
باقی نمانده ،اما او هنوز امیدوار است که بتواند
از منچستریونایتد جدا شود و به تیمی برود که
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان حضور دارد و
امیدش هم به تیمهایی مانند چلسی ،مارسی
و اسپورتینگ لیسبون است .در این میان
سایت کاتآفساید هم گزارش کرده که رونالدو
در آستانه پیوستن به اسپورتینگ لیسبون
بوده است ،اما منچستریونایتد مقابل انتقال او
مقاومت میکند.

