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اندرحکایت تعریف ابزار ،اهداف و اولویتها در تیم ملی؛
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روزنامه

دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویـــژه
«مرتضـــی زارع» از لشـــکر ۱۰سیدالشـــهداء علیهالســـام
که به مقام شـــامخ شـــهادت نائل گشـــت را گرامـــی میدارد
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خبر

خبر اول

در سایت سازمان سنجش آموزش کشور؛

نتایج نهایی کنکور سراسری
اعالم شد

نتایج نهایی آزمون سراسری  ۱۴۰۱در دورههای روزانه،
شبانه ،مجازی ،پردیس خودگردان و شهریه پرداز ،دانشگاه
پیامنور ،مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی
(اعم از باآزمون و پذیرش ً
صرفا براساس سوابق تحصیلی
«بدون آزمون») روز گذشته در سایت سازمان سنجش
آموزش کشور به نشانی  www.sanjesh.orgاعالم شد.
متقاضیان میتوانند برای مشاهده نتیجه نهایی به سایت
سازمان سنجش مراجعه کنند .برنامه ثبت نامی از پذیرفته
شدگان از سوی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعالم
میشود.
آزمون سراسری سال  ۱۴۰۱طی چهار روز و از روز
چهارشنبه (هشتم تیر) در گروه آزمایشی هنر با شرکت
 ۱۶۱هزار و  ۳۴۳داوطلب آغاز شد .داوطلبان گروه
های آزمایشی علوم انسانی و ریاضی و فنی نیز صبح
پنجشنبه ( ۹تیر) به رقابت با یکدیگر پرداختند .در
آزمون سراسری امسال در گروه آزمایشی علوم انسانی
 ۴۱۲هزار و  ۵۷۷داوطلب و در گروه آزمایشی ریاضی
و فنی تعداد  ۱۴۵هزار و  ۶۵۷نفر و گروه آزمایشی هنر
 ۱۴۵هزار و  ۶۵۷نفر شرکت کردند ۵۷۴ .هزار و ۴۷۲
نفر هم در گروه آموزشی علوم تجربی صبح جمعه (۱۰
تیر) در آزمون سراسری  ۱۴۰۱با یکدیگر رقابت کردند.
همچنین  ۱۹۰هزار و  ۹۱۰داوطلب در گروه آزمایشی
زبانهای خارجی صبح شنبه ( ۱۱تیر) در آزمون سراسری
امسال شرکت کردند.
 ۱۲۰هزار شرکتکننده بیشتر از سال قبل
بر اساس آخرین آمارها آزمون سراسری امسال با یک
میلیون و  ۴۸۹هزار و  ۲۲۰نفر داوطلب نسبت به سال قبل
حدود  ۶۳هزار نفر داوطلب بیشتر داشت ،با توجه به اینکه
داوطلبان عالوه بر گروه اصلی می توانستند در گروه های
هنر و زبانهای خارجی هم شرکت کنند ،در کل تعداد ۱۲۰
هزار شرکتکننده آزمون سال  ۱۴۰۱بیشتر از سال قبل و
میزان قابل توجه این افزایش در گروه علوم انسانی (۴۲
هزار و  ۱۸نفر) بود.
انتخابرشته  ۵۰درصدی داوطلبان کنکور
همچنین به گفته مشاور رییس و مدیرکل روابط عمومی
سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس آخرین آمار احصاء
ک میلیون و  ۱۵۷هزار
شده از کنکور  ۱۴۰۱از مجموع ی 
داوطلبی که در این آزمون مجاز به انتخابرشته شده
بودند ۵۸۹ ،هزار و  ۷۰۶نفر انتخابرشته کردند .انتخاب
رشته آزمون سراسری امسال از روز دوشنبه  ۱۷مرداد ماه
آغاز شد و داوطلبان تا ساعت  ۲۴شامگاه  ۲۲مرداد فرصت
داشتند انتخابرشته کنند .مهلت انتخاب رشته بار دیگر از
 ۱۵تا  ۱۷شهریور برای داوطلبان فراهم شد.

باب «اقتصاد»،که چندان در اولویت نیست؛
در ِ

رسمقاهل

چرا دولت مشکل کسری بودجه دارد؟!
سارا نصرتی

یکی از چالشهای اقتصاد ایران مسئله کسری
بودجه دولت است .کسری بودجه دولتها و
بدهیهای آنها امری غیر طبیعی نیست و در
تمامی کشورهای جهان وجود دارد .اما آنچه ایران
را با سایر کشورها متفاوت میکند کسری بودجه
همیشگی و ساختاری آن است که همواره وجود
داشته است .بسیاری از کارشناسان اقتصادی
معتقدند معضالتی مانند تورم ،رشد پایین
اقتصادی ،نقدینگی باال و … ریشه در همین معضل
کسری بودجه دارد .تاریخ اقتصادی نیمقرن اخیر
کشور نشان میدهد که معضل کسری بودجه
تقریبا در تمام دولتهای  ۵۰ساله گذشته ایران
وجود داشته است .هرچند تمامی دولت های
روی کار آمده در سال های اخیر موضوع کسری
بودجه را میراث نامبارک دولت ماقبل خود
میدانند اما مشخصا هیچکدام از دولت ها نیز راه
عالج و درمانی برای جبران کسری بودجه و پایان
این ماجرا ارائه و اجرا نکردهاند.
ناگفته نماند که طی چند دهه اخیر دولتها برای
جبران کسری بودجه دست به راهکارهای منطقی
از منظر اقتصادی و حتی غیرمنطقی متعددی نیز
زدهاند که در اغلب موارد بخش یا سهم عمدهای
از جبران کسری متاسفانه از جیب مردم هزینه
و تامین شده است .بیانضباطی مالیات ،اتکا
به اقتصاد نفتی و ایجاد بدهی با دستدرازی
دولت به منابع بانکی موجب شده است همیشه
دولتها با کسری بودجه و با یک بیانضباطی
مالی مواجه باشند .نظام پولی و بانک مرکزی در
سیاستهای اقتصادی استقالل ندارد .از طرفی
وعدهها فقط به دولت منتهی نمیشود و برخی
مواقع سه قوه نیز شعارگونه رفتار کردهاند .برای
حل این موضوع ،دولتها همواره راحتترین راه
را برای جبران کسری بودجه انتخاب میکنند ،در
این رابطه دولت یا با افزایش نرخ ارز درآمدهای
خود را با رشد همراه میکند و یا اینکه با گران
کردن حاملهای انرژی کسری بودجه را جبران
میکند ،در حالی که هر دو اقدام تورمزا است و
قدرت خرید مردم را به شدت کاهش میدهد.
ساختار اقتصادی ما شدیدا متأثر از مداخالت
دولت در تمام حوزههای اقتصادی اعم از تولید،
توزیع و مصرف ،از جمله دخالت در بازارها و کنترل

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم زهره شاديده ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است
که سند مالكيت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه چهارم شمالی
قطعه هشتم تفکیکی بمساحت  ۱۳۲/۹۵مترمربع بشماره پالک  ۲۸۵۹۸فرعی از
 ۱۵۱اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۴۳۹۸فرعی از اصلی مذکور حوزه ثبتی
شهرستان ذیل صفحه  ۲۲۶دفتر  ۴۱۸۶و ثبت  ۱۰۶۱۵۳بنام متقاضی ثبت بشماره
چاپی  ۲۵۲۰۳۱صادر و تسلیم شد سپس تمامی مورد ثبت در رهن بانک مسکن قرار
گرفته که سند مالكيت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور
سند مالكيت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده
 ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود
سند 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 شد۹۸۵ .ف

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج

قیمتهاست .نظام اقتصادی ما عالوه بر اینکه
نظام اقتصادی دولتی متمرکز است ،خصلتی
ایدئولوژیک نیز دارد؛ به این معنا که اقتصاد
اساسا اولویت اول نیست .اقتصاد دولتی با وجود
تاکید بر خصوصیسازی و ضرورت کوچککردن
دولت ،به شکل روزافزون ،در دو بخش بوروکراسی
دولتی و شرکتها و بنگاههای دولتی در حال
رشد و فربهشدن است .بنابراین هرچه دولت و
شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات مالی،
بزرگتر و فربهتر شوند ،به منظور جبران کمبود
مالی خود به روشهایی با شعار بهبود وضع مردم
متوسل میشوند که آن را از جیب مردم به بهای
فزونی فقر و فالکت از طریق تورم تامین کنند.
حال سوال اساسی این است که چرا دولت های
ما همواره کسری بودجه دارند و به عبارت دیگر
بیش از درآمدشان خرج می کنند؟!
در شرایط کنونی شدت گرفتن تحریمها و کاهش
درآمدهای نفتی وضعیت را دشوار کرده ،اما
واقعیت این است که حتی در زمانی که نفت
میفروختیم و پولش را هم میگرفتیم ،معموال
بودجههای سالیانه ما در عمل با کسری مواجه
میشد .تشریح جزئیات علل فزونی مخارج بر
درآمدهای دولت در فرصت این مقاله نیست.
کافی است اشاره کنیم که دولت فربه شده
و نان خور بسیار دارد ،شرکتهای دولتی زیان
میدهند -و بخش بزرگی از درآمدها را هم
میبلعند -بسیاری از نهادهای پردرآمد اساسا
مالیات نمیدهند ،دستهای پر قدرت از مالیات
میگریزند- ،اقتصاد سایه -گسترده ما هم که بنا
بر تعریف از دسترس مالیاتستانان خارج است.

آگهی ابالغ اخطار ماده  ۱۰۱آئین نامه
اجرا کالسه۱۴۰۱۰۰۲۲۰ :
آقای امیر حسن زاده با کدملی ۰۳۲۲۳۱۸۱۳۰ :به نشانی متن
سند :کرج جاده مالرد شهرک  ۱۷شهریور خیابان دوم پالک ۴۳
در خصوص پرونده اجرایی کالسه  ،۱۴۰۱۰۰۲۲۰برابر گزارش مورخ
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۰کارشناس رسمی دادگستری خودرو به شماره پالک
انتظامی ایران  ۳۸-۸۷۰۶۳۹به مبلغ  ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰لایر ارزیابی
گردیده .لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی مذکور معترض می باشید
باعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیات کارشناس
تجدید نظریه مبلغ  ۱۵/۰۰۰/۰۰۰لایر به دفتر این اجرا تسلیم
نمایید .ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی
دستمزد هیات کارشناس تجدید نظر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
در ضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامهی کثیراالنتشار محلی
چاپ و منتشر میگردد .ف۹۰۱
کفیل اداره اجرای اسناد ذمه کرج

اگر فساد فراگیر کشورمان را نیز به این مشکالت
اضافه کنیم ،در مییابیم که چرا مخارج دولت
زیاد است و دریافتهای مالیاتی آن اندک.
باری؛ در شرایط فعلی ،توانمندسازی تولید داخل
و افزایش صادرات به بازارهای جهانی و رشد
کاالهای غیرنفتی تنها راه نجات بخش دولت
در شرایط کنونی اقتصاد ایران است .افزایش
سرمایهگذاری و رشد درآمدهای حاصل از صادرات
غیرنفتی مخصوصا گردشگری بهعنوان دومین
صنعت پولساز جهان ،سرمایهگذاری در بخشهای
کشاورزی و صنعت و پتروشیمی و فرآوردههای
غیرنفتی میتواند دولت را در چنین شرایطی نجات
دهد .دولت در چنین شرایطی تنها با اقدامات
فوق میتواند خود را از کسری بودجه نجات دهد
در غیر این صورت ،وابستگی به نفت و استفاده
از هر ابزار دیگ ِر مذکور ،بسیار خطرناک است؛
به عالوه ،هریک از ابزارهایی که دولت اکنون از
آن استفاده میکند نیز جوابگو نخواهد بود .اگر
دولت یک راهکار اصولی و منطقی مبتنی بر رشد
تولید و صادرات کاالها و محصوالت غیرنفتی
و همینطور بخشهای خدماتی به خصوص
گردشگری اتخاذ نکند مطمئن باشید که رقم
کسری بودجه هر ساله تداوم داشته و افزایش
خواهد یافت .شوربختانه موضوع کسری بودجه
مسئلهای است که مدتها است وجود دارد و
هر سال این سوال مطرح میشود و شاید چهار
سال دیگر و از رئیس جمهور بعدی نیز همین
سوال را بپرسیم .بیتردید مسئله اصلی ما کسری
نیست بلکه این است که ببینیم این کسری در
کجا خرج میشود!

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه۱۴۰۱۰۰۲۲۰ :
آقای امیر حسن زاده با کد ملی ۰۳۲۲۳۱۸۱۳۰ :به نشانی متن
سند :کرج جاده مالرد شهرک  ۱۷شهریور خیابان دوم پالک ۴۳
بدینوسیله به بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور ابالغ
آدرس فوق شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج
شماره  ۱۳۸۶/۱۰/۰۷ - ۵۹۶۹بین شما و خانم بهناز اسدالهی رحیم آبادی
تعداد  ۱۱۰عدد سکه تمام بهار آزادی طالی رایج بدهکار می باشید که
بر اثر عدم پرداخت وجه ،بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می
باشد لذا طبق ماده  ۱۸/۱۹آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما
ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب
است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می
گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر
این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه
شما تعقیب خواهد شد .ف۹۰۰
کفیل اداره اجرای اسناد ذمه کرج

اجتماعی
جامعه

مواجهه اب واریانتهای جدید کروان در اواخر اپییز
«علیرضا ناجی» -رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -با بیان اینکه دسترسی
به ابزارهای نجات دهنده در برابر کرونا میتواند این بیماری را به بیماری قابل کنترل مبدل کند،گفت :چنانچه سهل
انگاری شود پیش بینی میشود در اواخر پاییز با واریانتهای جدید بیماری و پیک بزرگتری مواجه شویم .تشویق
مردم به واکسیناسیون در برابر کرونا و استفاده از ماسک در شرایط بحرانی خصوصا در فضاهای بسته ضرورت دارد.

دولتتصویبکرد؛

فرزند سوم بیاورید زمین و خانه بگیرید
هیئت دولت آئین نامه اجرایی تخصیص زمین و مسکن
به خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر را به تصویب
رساند.
خانوارها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی
موضوع این آئین نامه هستند که فرزند سوم یا بیشتر
آن خانوار پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و
جوانی جمعیت ،متولد و دارای سابقه سکونت در شهر
مورد تقاضا بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی
موضوع ماده ( )۱آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن باشد .همچنین این
آئین نامه مشمول خانوارهایی میگردد که نرخ باروری
شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند ،بر اساس سرشماری
نفوس و مسکن و با اعالم مرکز آمار ایران ،باالی
 ۵.۲نباشد .بر اساس آئین نامه یاد شده ،وزارت راه و
شهرسازی (به نمایندگی از دولت) مکلف است به منظور
تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر،
یک قطعه زمین حداکثر به مساحت  ۲۰۰مترمربع منطبق

ب�زار

با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرحهای هادی
روستایی یا طرحهای جامع شهری مصوب یا واحد
مسکونی برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از
 ۵۰۰هزار نفر جمعیت به صورت مشترک و بالمناصفه به

«دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی» پاسخ داد؛

کدام کاالهای اساســی ارزان شدند؟

روز گذشته دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی
در خصوص آخرین وضعیت بازار اقالم خوراکی
توضیحاتی را ارائه داد« .قاسمعلی حسنی» گفت:
اکنون قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر بستهبندی
 ۲۳هزار تومان است .شرکتهای بستهبندی هر
بسته  ۹۰۰گرمی را به نرخ  ۲۰هزار و  ۵۰۰تا ۲۱
هزار تومان به فروش میرسانند .البته واردکنندگان

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود
بیستون فراز پارس به شناسه ملی 10980123373
و به شماره ثبت  16950به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/03/09
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -خانم فاطمه بهرامی
جم به کدملی  0450482006دارنده 1,500,000
لایر سهم الشرکه با انتقال کلیه سهم الشرکه خود
برابر سند صلح شماره  2313مورخ 1401/5/20
دفتر خانه  256کمالشهر به آقای حسین
عظیمی به کدملی  0062501161از شرکت خارج
شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت
ندارد  - .لیست شرکاء پس از نقل و انتقال سهم
الشرکه :حسین عظیمی به کدملی0062501161
دارنده  3,000,000لایر سهم الشرکه آقای فرید رضا
الیاسی به کدملی  0451263571دارنده 1,500,000
لایر سهم الشرکه خانم معصومه عبدی دیزجی
به کدملی  1729535569دارنده  1,500,000لایر
سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
( شناسه آگهی)1383139 :

شکر خام برای رقابت با یکدیگر و تحویل کاالی
چند ماه آینده ،هر کیلوگرم از این محصول را ۱۰۰۰
تومان زیر قیمت به شرکتهای فرآوری و بستهبندی
ً
مجددا شاهد
ارائه میدهند .با توجه به رکود بازار
کاهش  ۱۰تا  ۱۵درصدی برخی اقالم روغن خوراکی
در کشور هستیم،مصرف روغن در کشورمان با
کاهش محسوسی روبهرو شده است ،از طرف دیگر

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود آتیه سازان
نیارش ایرانیان به شناسه ملی  14005800487و به شماره
ثبت  30017به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1401/04/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای محمد فیاضی به کدملی  0310659361دارنده 300.000لایر سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه
خود از شرکت خارج شد  -آقای رسول امینی به کدملی
 0018360343دارنده  100.000لایر سهم الشرکه با دریافت
کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد  -آقای علی
شیخی گروسی به کدملی  0323937888دارنده 400.000
لایر سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از
شرکت خارج شد  -سرمایه شرکت از مبلغ 1.800.000لایر
به مبلغ  1.000.000لایر کاهش یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه به شرح فوق اصالح شد .فهرست شرکاء و میزان
سهم الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه  :آقای اسماعیل
آقا پور به کدملی  1602641781دارنده  800.000لایر سهم
الشرکه خانم رضوان رضائی به کدملی 0370854225
دارنده 200.000لایر سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
(شناسه آگهی)1383138 :

پدر و مادر در شهر و روستای محل سکونت فقط برای
یک بار و بر اساس هزینه آماده سازی زمین در زمان
واگذاری به صورت فروش اقساطی با  ۲سال تنفس و ۸
سال تقسیط بدون اعمال تخفیف واگذار کند.
به دلیل رقابت بین تولیدکنندگان و افزایش واردات
این محصول ،قیمت روغن در بازار کاهش یافته و
هماکنون فروشگاههای زنجیرهای روغن را با تخفیف
به مشتریان خود عرضه میکنند .قیمت شکر به ۲۰
هزار و  ۵۰۰تومان رسیده است ،این در حالی است که
براساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی قیمت مصوب
آن  ۲۳هزار و  ۲۳۰تومان برای مصرف کنندگان
تعیین شده بود .عالوه بر این قیمت شکر در بازارهای
جهانی به ازای هر تن  ۲۵دالر کاهش یافته است که
این امر نیز بر کاهش قیمت این محصول در بازارهای
داخلی اثر گذاشته است.

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت آزمون کاران صنعت
پالستیک شرکت تعاونی به شماره ثبت 35788
و شناسه ملی  14008156303به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی مورخ  1401/02/05و نامه
شماره  660مورخ  1401/03/18اداره تعاون استان
البرز تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :امید کارگر حاجی
آبادی به شماره ملی  4911157968و عباس کارگر
حاجی آبادی به شماره ملی  0063143151و روح اله
کارگر حاجی آبادی به شماره ملی 4432080825
به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شهرزاد شاه
محمدی به شماره ملی  4911636734و جمشید
شاه محمدی به شماره ملی  4391590263به عنوان
اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای
مدت سه سال انتخاب گردیدند - .شریفه متین به
شماره ملی  0061951031به سمت بازرس اصلی
و بهیه شیرعلی به شماره ملی  6649730297به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی
انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
(شناسه آگهی)1383136 :

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود آتیه سازان نیارش ایرانیان به شناسه ملی  14005800487و به شماره ثبت  30017به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1401/04/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که
حق امضاء دارند هیات مدیره تعیین خواهد نمود و ماده مربوط در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج (شناسه آگهی)1383137 :
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دیالوگ
یک «کارشناس حوزه کار» مطرح کرد؛

از افزایش حقوق بازنشستگان
کشوری و لشگری چه خبر؟

ایسنا« -حمید نجف» -کارشناس حوزه کار -با اشاره به افزایش
 ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد:
دولت در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۸
درصد به عالوه  ۵۱۵هزار تومان ثابت را لحاظ کرد که احکام
آن از شهریور ماه صادر شد ولی در مورد بازنشستگان کشوری و
لشگری همچنان  ۱۰درصد افزایش حقوق لحاظ می شود که این
امر نیاز به بازنگری دارد .بازنشستگان کشوری و لشگری چشم
انتظار تصمیم دولت هستند که آیا برای آنها نیز این افزایش
منظور خواهد شد یا نه؟این کارشناس حوزه کار متذکر شد:
وقتی از تورم صحبت می کنیم این تورم همه افراد و گروهها را
شامل می شود و کارمند و کارگر و بازنشسته را در برمی گیرد.
در حال حاضر با مشکالت و نارسایی های ناشی از تورم روبه
رو هستیم ولی دولتها همه ساله تالش می کنند بر اساس
تورم حقوق ها را افزایش دهند البته امسال اتفاقی که رخ داد
این بود که بر خالف سنوات قبل ناهماهنگی در افزایش حقوق
و پرداختی ها را شاهد بودیم .نجف تصریح کرد :در سالهای
گذشته تفاوت در پرداختها شاید در حد دو سه درصد بود ولی
امسال در حوزه بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی
افزایش  ۳۸درصدی را در نظر نگرفتند و مثل شاغلین دولت و
بازنشستگان کشوری و لشگری ،افزایش  ۱۰درصد تعیین شد.
این مساله برخی نگرانی ها در جامعه بازنشستگان را ایجاد کرد
اما در نهایت خواسته به حق آنها محقق شد.وی با این اعتقاد
که افزایش  ۱۰درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان دولت با
توجه به نرخ تورم منصفانه نیست ،افزود :قرار بود در خصوص
افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و شاغلین دولت
نیز تصمیماتی گرفته شود که هنوز خبری نیست و تکلیفشان
روشن نشده است .این کارشناس حوزه کار در پایان بر ضرورت
اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و
بازنشستگان تاکید کرد و گفت :با توجه به شرایط اقتصادی و
تورمی و وضعیت معیشت آحاد جامعه الزم است که نسبت به
افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری
و لشگری نیز همچون بازنشستگان تامین اجتماعی تمهیدات
شایسته و الزم هرچه سریعتر پیش بینی شود.
آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود آتیه سازان
نیارش ایرانیان به شناسه ملی  14005800487و به شماره
ثبت  30017به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1401/04/25تصمیمات ذیل اتخاذ
شد- :آقای محمود پورمهدیان به شماره ملی 0053838300
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود
آقای شهرام دارابی کلهر به شماره ملی 0059515872به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود -آقای مهدی کریمی
پور به شماره ملی  0321791282به سمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت نامحدود -آقای علی شیخی گروسی
به شماره ملی  0323937888به سمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت نامحدود -خانم رضوان رضائی به
شماره ملی  0370854225به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره به مدت نامحدود -آقای اسماعیل آقاپور به شماره
ملی  1602641781به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
نامحدود ،انتخاب گردیدند- .کلیه اوراق و اسنادبهادار و
تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها
و عقود اسالمی با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر
شرکت و کلیه عقود و قراردادها و امور مربوط به سازمان
نظام مهندسی ساختمان فقط با امضای مدیرعامل همراه
با مهر شرکت معتبر است .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کرج (شناسه آگهی)1383134 :
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کشف انبار داروی قاچاق در کرج
رئیس پلیس امنیت اقتصادی البرز از کشف بیش از  ۵۰۰۰عدد انواع داروی قاچاق در یک انبار داروخانه در گلشهر کرج خبر
داد .سرهنگ «مهدی افشاری» با اعالم این خبر گفت :در راستای مبارزه با کاالی قاچاق ،ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی
موفق به شناسایی یک داروخانه در گلشهر کرج شدند که اقدام به انبار داروهای قاچاق و تاریخ گذشته کرده بود .پس از
هماهنگی قضایی و در بازرسی از این داروخانه متخلف ،تعداد  ۵۱۰۰عدد انواع داروهای غیر مجاز و تاریخ گذشته کشف شد.

بنیادین آموزش و پرورش ،از شعار تا عمل؛
سن ِد تح ّو ِل
ِ

مرتضی دهقانآزاد

بررسیهای متقن و مستند حاکی از آن است که جوامع پیشرفته
و پویا و کشورهای مترقی جهان ،جوامعی هستند که بیش
و پیش از سایر کشورهای دنیا ،حائز زیر ساختهای بنیادین،
اصولی و عمیق در عرصهٔ تعلیم و تربیت هستند و سالهاست
که قطار بلوغ و بالندگی خویش را با تعریف رشد منتهی به
توسعهٔ پایدار و همهجانبه بر روی ریل آموزش و پرورش قرار
داده و مبانی حرکتی خویش را بر این اساس و با این پیشران،
سامان و بنیان نهادهاند .چه این که ،این دست جوامع ،بیش
از دیگران دریافتهاند که هستهٔ اصلی و موتور محرکهٔ پیشرفت
همهجانبهشان در تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی ،بیگمان با شتاب دادن به سانتریفیوژهای آموزش
و پرورش و تولید و بازتولید بیوقفهٔ ثروتهای اصیلی است
که مولد سوخت ناتمامی بنام سرمایههای اجتماعی میشود،
لذاست که این قطعه را در ر ٔاس هرم توسعه و تعالی خویش قرار
داده و با هوشمندی تمام ،این نگاه ناب را به تمام عرصههایشان
تعمیم دادهاند و با سامانهٔ اصلی فرماندهی فکر و ذهن و پرورش
سرمایههای انسانی خود ،دیگر عرصههای بسته و وابسته را حول
محور آن ساماندهی کردهاند.
ساختاری که در این جوامع پیشرفته ،بر اساس نقشهٔ راه آن،
دیگر حوزههای مختلف جامعه ،مکلفند بیش از حرکتی ،روح
تعالی و توسعه را در آن تدوین و طراحی و عملیاتی نمایند و
بدین گونه است که در جهات مختلف ،به پویایی پایا دست پیدا
کردهاند .این در حالی است که متولیان امر با وجود ت ٔاکیدات
مکرر رهبر معظم انقالب اسالمی ،کماکان ،ضرورت آن را درک
نکرده و لزوم تغییر و توجه اولویتمند به آموزش و پرورش را
با حمایتهای مادی و معنوی مضاعف و تزریق خون تحول و
پوستهشکنی و پویایی بدان را آن گونه که میبایست ،در دستور
کار قرار ندادهاند .چرا که معظم له ،به صراحت ،تحول در نظام
آموزش و پرورش کشور را نیاز اساسی دانسته و بارها ،تصریح
داشتهاند که برنامهریزان ،تصمیمگیران ،متولیان و در ر ٔاس همهٔ
آنها ،دولتها ،باید مجدانه تالش کنند که حوز ٔه مهم آموزش و
پرورش ،برای ایجاد تحول و رسیدن به افق چشمانداز مطلوب و
کمی و کیفی از ظرفیت وافر و بسیط
هدفگذاری شده ،با استفاد ٔه ّ
نیروهای فکری ،کارآمد و زبد ٔه کشور؛ فلسفهٔ نظام تعلیم و تربیت
را با تراز و ترازوی تطبیقی ،شناسنامهٔ اصالتمندی و بر اساس
هویت دینی و ملی تدوین کنند و نظام فرسود ٔه آموزش و پرورش
ناکارآمد را ،طبق پیش بینی های جامع سند تحول بنیادین ،به
سمت تغییر و تحول مطلوب ،سوق دهند .بنابراین ،فرآیند تغییر
و تحول تعالی مدار ،در آموزش و پرورش ،باید با تکیه بر نوآوری،
مشارکت و رقابت ،کاربردی کردن آموزش ،تمرکز بر فن آموزی،
تبدیل آموزش به پرورش و همچنین ت ٔامین نیازهای جدید ملی و
در عین حال ،منطبق با آخرین دستاوردهای جهانی استوار باشد.
حقیقت آن است که این جوامع مترقی ،در تفاوتی آشکار
های
با سایر کشورهای عقبماندهتر ،کوشیدهاند تا با برنامه ِ
عملیاتی مدون ،پروسهٔ پیشرفت همهجانبهٔ خویش را با
علمی،
ِ
سیاستهای پرچمدارانهٔ آموزش و پرورش ،اجرایی و به پیش
ای آیندهساز ِان
برانند .لذا ،با درک دقیق این باور ،هرگز آتیهٔ آیینه ِ
جامعهٔ خویش را درگیر و دستخوش نابسامانیها ،بیبرنامگیها
ای پی در پی و
و دگردیسیها و تغییر و تحوالت سطحی ،سلیقه ِ
پوشالی تاریخ مصرفدار نکردهاند
های بیقاعده و
ِ
وض ِع بخشنامه ِ

جستجوی «مُهرِ» گُمشد ٔه ِ
ِ
«مهر»
در
و مدام ،این مسیر را روی بُرداری جهتدار ،هدفمند و از پیش
تعیینشدهای که بر اساس تجربیاتِ تؤام با اندیشهورزی و
مداری متخصصان امرشان تعریف و طراحی شده ،سیر داده
دانش ِ
و با حرکت موزون و منطقی ،پیوسته در حال پویش و پایش ،بر
همین بُردا ِر بنیادین بودهاند و به همین واسطه ،با مرور زمان ،به
بالندگی امروزین دست یافتهاند.
بُرد و
ِ
درست ،عکس متولیان آموزش و پرورش کشور ما که متأسفانه
در دهههای اخیر ،بارها و بارها ،سیاستها ،رویکردها و ضوابط
های
و قواعد نظام آموزشیمان را ِ
بدون آتیهنگری ،انطباق ،ادله ِ
عقالیی ،حفظ هویتمندی ،ملی ،مذهبی و سنجش عواقب و
عوارض محتمل ،دچار َتل ُّون ساخته و مجموعهٔ آموزش و پرورش و
ِ
ارکان وابستهٔ آن را در دایره ای فراخ،
متحمل خسارات جبرانناپذیرِ
ِ
ناشی از این همه تغییر و تحول بیاساس و سر در گم کننده
کردهاند .بهعنوان نمونه ،طی دو دههٔ اخیر به توالی و تکرار،
تعویض پایههای آموزشی ،سنِّ ثبتنام و کتب درسی و تغییر
عنوان و تر ُّت ِب نظامهای آموزشی به جدید و قدیم و هر دوگونه!

بودجهٔ مورد کفاف ،کمبود مدارس و کالسهای درس ،معضل
دو شیفته بودن مدارس ،فقدان امکانات رفاهی و تجهیزات
آموزشی و کمک آموزشی معلمان و دانشآموزان ،کیفیسازی
فعالیتهای پرورشی ،اردویی ،بهداشتی و ورزشی نیز ،کماکان به
پایانهٔ خوشی نرسیده و علیرغم پارهای اقدامات مقطعی ،موقتی،
هنوز رهاورد محسوس و ملموس و قابل دفاعی در پی نداشته
و انگار ،هیچ نگاه و نگرهای ،نگران وضعیت اسفبار این دستگا ِه
طویل و عریض و پیوسته مریض نیست! و با این همه ،بناچار،
این بیمار محتضر ،در هنگامهٔ اوج گیری بحران ها ،هر از چند
گاهی برای زخم بستر نگرفتن ،از سوی متولیان ناطبیب! ً
صرفا
از این پهلو به آن پهلو ،تغییرِ جهتی فرسایشی ،نمایشی میدهد
فصادی غدهها و دملهای
و به جای درمان ریشهای و جراحی و
ِ
چرکین و سر برآوردهاش ،بناگزیر و علیالدوام ،به تجویز داروهای
مقطعی مکرر ،خو کرده است.
ُمشابه و تسکینهای موضعی،
ِ
با این وجود و علیرغم تفاسیر و تفاصیلی که گذشت ،از سوی
دیگر ،با شتاب جهند ٔه جهان فناوری و انفجار دانش و تکنولوژی

و ...در نهایت ،حاصلی جز بالتکلیفی ،پریشانی ،دلزدگی و بطالت
سوزی نسلها و مغزها ،در پی
عمر و اوقات و فرصت و سرمایه ِ
نداشته که با تدوام این دست بیتدبیریها ،تا به امروز ،متولیان
امر ،ناگزیر قافیهٔ تعلیم و تربیت را به کلی باختهاند و بویژه با
پیامدهای ناگزیر دوران کرونا و فقدان تجربه و امکان و آگاهی و
استراتژی الزم و از پیش تمهید شده برای رویارویی با این شرایط
شکننده و آموزشهای مجازی ابتر و همچنین ماجراهای ناتمام
غولی بنام کنکور ،مدام خانواده ها و دانش آموزان و معلمان را،
های آزمایشگاهی ساختهاند و به گرداب گرفتاری
هم ِ
نقش موش ِ
و گریو ٔه گریز از علم و عمل و فضل و فن آموزی انداختهاند.
افزون بر این موارد ،بسیاری از دیگر سیاستهای غیر کاربردی
و تدابیر ناهمگون تصمیمگیران ناکارآمد و بیکفایت این حوزه،
در عرصههای نظیر عملیاتی ساختن وعد ٔه ده سالهٔ تحقق تمام
و کمال طرح رتبهبندی فرهنگیان شاغل و همسانسازی حقوق
بازنشستگان معلم و مبحث معلمان و کارکنان حقالتدریسی
و پیمانی و شرکتی ،ساماندهی ثباتمند نیروهای مازاد و غیر
مازاد ،پیشبینی و تخصیص و ت ٔامین مطلوب اعتبارات مالی و

ً
متعاقبا ،دسترسی سهل الوصول و جایگزین
در جهات مختلف و
دانشآموزان به ابزار ،امکانات ،معلومات ،معلمان ،مدارس ،مکاتب
و شیوهها و الگوهای آموزشی متنوع ،جذاب و تازه تر در عصر
اینترنت و گسترش ساحت مساحتمند فضاهای مجازی و به
دیدن رایگان آنان در مدارس غیر حقیقی ،که در
تبع آن ،تعلیم ِ
دو سالهٔ اخیر کرونا ،دو چندانتر شد؛ واقعیتی را که مدتها
در زیر پوست آموزش و پرورش و شریانهای فرهنگی جامعه،
بطور خزنده ،جریان داشت و اهالی این عرصه ،اعم از خانوادهها،
معلمان ،متعلمان و متولیان را با عرضه و اوجگیری و همگانی
شدن خویش ،دچار انواع دغدغه ،تنش و چالش ،تردید و تشکیک
در قبول یا عدم قبول و در یک کلمه ،دوگانگی باور ساخته بود،
به یکبارگی ،کام ًال عریان و آشکار ساخت .دوگانهای که اکنون با
این شوارع و شرایط جدی و جدید ،به نظر میرسد که در صورت
قطعا و ً
مدیریت نشدن و برنامه نداشتن ،در درازای زمانً ،
حتما،
تحصیلی ما را همچون همیشه و بر طبق تقویم
سال
پروژ ٔه آغاز ِ
ِ
سنتی مِهر ماه ،در هاله ای از ابهام فرو خواهد برد .زیرا با وجود
این تعارضات و پیش آمد و پیدایش این اوضا ِع جدید ،هنوز هیچ
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کردن نگاه و نظام و راهبرد و
حرکت و ّ
همت و حمیّتی در به روز ِ
توان این وزارتخانهٔ کهن و فشل و فرسوده و منطبق سازی آن با
فرآین ِد فزآیند ٔه تکنولوژی مشاهده نمی شود و این نهاد ،کماکان،
تنها افتخارش ،همانند دولت ناقص الکترونیک! ً
صرفا راه اندازی
یک کالس درس به اصطالح هوشمند؛ آن هم با ابزار و رسانه
هایی بی کیفیت و ناقص است که نه قابلیت استفاد ٔه چند سویه
دارند و نه آحاد معلمان و مدارس و دانش آموزانش در مناطق و
مختلف و جهات پراکند ٔه جغرافیای آموزش و پرورش ،بطور فراگیر،
از همین اندک ظرفیت ،امکان و فرصت بهره وری حداقلی دارند.
تردیدی نباید داشت که با این همه کمبود و ضعف و نقص
محرز ،نمیتوان انتظار داشت آیندهای آفتابیتر از آنچه امروز
پیشروی ماست ،برای تمامیت جامعه و بخصوص آیندگانمان،
با چشم انداز پیشرفتهای قطره چکانی امروز ٔه آموزش و
پرورش ،متصور باشد و محقق گردد .لذاست که به تعبیری ،مِهر
پویندگان مسیرِ مهر ،سال هاست که دچا ِر "بی مهری" شده اند
و
ِ
سال تحصیلی نیز ،سال هاست که در تقویمِ توسعه و تعلیم
و ِ
و تربیت؛ از مِهر آغاز نمیشود .چرا که با این تفاسیر ،دافعه،
مدارس
جای جاذبهٔ مدارس را گرفته است .حال با این ِ
توانش ِ
آموختن هنر زندگی
مجازی ،اگر فلسفهٔ تعلیم و تربیت را در واقع
ِ
های درست؛
و مهارتِ چگونه زیستن بدانیم و اگر درس آموزه ِ
معنی واقعی تعلیم
های درست بینجامد ،آن گاه به ِ
به زیستن ِ
زیستن با حقیقت است ،نزدیک تر شده ایم
و تربیت ،که همانا
ِ
سیمای"انسان سالم" و به تب ِع آن "جامعهٔ سالم"
و در نتیجه به
ِ
دست یافته ایم.
اساس
از طرفی دیگر ،چون ساختار تعلیم و تربیت کشور ما بر ِ
های دینی و اشراقی ،طرح ریزی شده است ،بایستی در
آموزه ِ
عصر کنونی که بر اثر هجوم فن و سلطهٔ سیاست و سیطر ٔه
امپراتوری بال منازع رسانه؛ آموزههای اخالقی در لبهٔ پرتگاه
سقوط قرار گرفته ،به گونهای عمل کرد که دانش آموز ِان مت ٔاثر
از جهانی شدن؛ از تعلیم و تربیت ناصواب و مسموم رها شده و
به تربیت فطری و الهی خویش ،یعنی تربیت َّ
مهذب و معصوم
دست یابند .اما ،متأسفانه آموزش وپرورش غلط پایه گذاری و
غلط تر پیگیری شد ٔه ما؛ با وجود این مخاطرات ،کماکان ،اندیشه
آموزی را جایگزین اندیشه ورزی و علم اندوزی را جایگزین علم
پژوهی و بدتر از همه ،دین دهی را جایگزین دین یابی ساخته
و بر مداومت آن پا فشاری کرده است .لذا در این گونه نظام
آموزشی منجمد و متوقف و ایستا ،روش های آموزش و پرورش،
ِ
ً
انباشتن محتویات ذهن می
سازی مغز و
صرفا ِ
ِ
حول محو ِر فربه ِ
َ
سازی مغز و ذهن! و بر این
چابک
و
تحریک
و
تحرک
ه،
ن
چرخد؛
ِ
نمطِ ،
هدف غایی آن ،ذخیره سازی علم و معلومات و محفوظات
بی ثمر است ،نه بازسازی و بازآفرینی و لذا دانشآموزانً ،
صرفا
معلومات و پاسخ هایی را که دیگران ،از پیش برایشان آماده
تنبلی ناگزی ِر ذهن
ساختهاند ،حفظ میکنند و با این فربهی و ِ
و مغز ،خود در فرآیند کشف و ابداع و اختراع و ابتکار خالقانه
و پویا ،هیچ تالش سودمند و سویه داری نمی کنند .بنابراین،
چنانچه ،علی الدوام به همین روال در حرکت باشیم ،به یقین
آینده ای اسفناک را پیش رو خواهیم داشت ،مگر این که با
پوستین جهل و جمود و شوالی رخوت و
دگردیسی آگاهانه،
ِ
پوشالی
دیرین خود را بر َدریم و پروانه وار ،از پیلهٔ پوسیده و
ِ
رکو ِد ِ
آفاق آفتابی
تفکراتِ تاریک به در آییم و در عرصهٔ زالل ذهن و ِ
اندیشه ،پیوسته و پویشگرانه ،بال و پر بگشاییم و فلک را سقف
بشکافیم و طرحی نو در اندازیم .آن گاه است که از خالف آم ِد
این عادات می توان مدعی بود؛ سرانجام ،آموزش و پرورش ما
ُمهرِ گمشد ٔه مِهر را پیدا کرده است.
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البرز شرکت تعاونی به شماره ثبت  23732و شناسه ملی 10190051495
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/09/30و
نامه شماره 70مورخ  1400/01/16اداره تعاون استان البرز تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - :مدت فعالیت شرکت تعاونی 5سال از تاریخ 1400/09/30
تمدید گردید - .حذف روزنامه کثیر االنتشار اطالعات انجام گردید و دعوت
مجامع و اعالم تصمیمات از طریق دعوت کتبی با پست ویا پیامک و
اتوماسیون اداری صورت گیرد و ماده  20اساسنامه بدین شرح اصالح
گردید - .اساسنامه جدید در  78ماده و 62تبصره به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کرج
(شناسه آگهی)1383135 :

فرهنگی
خ�ی
شوک ب

پخش مستند فرانسوی درابرۀ «تراژدی عراق» از شبکۀ مستند
مستند «عراق ،نابودی یک ملت» تولید تلویزیون ملی فرانسه داستان چهل سال تاریخ معاصر عراق ۲۷ ،تا ۳۰
شهریور ساعت  ۲۰از شبکه مستند پخش میشود .تلویزیون ملی فرانسه به همراه شبکه تاریخ این کشور در
سال  ۲۰۱۹یک مجموعه مستند چهار قسمتی ساختند و در آن تاریخ چهل سال عراق از سال  ۱۹۷۹تا سال ۲۰۱۹
را بررسی کردند .نام این مجموعه عراق ،نابودی یک ملت است که به نام تراژدی عراق هم شناحته می شود.

آقای آلن دیگر فیلم نخواهد ساخت!
وودی آلن کارگردان ،نویسنده و بازیگر آمریکایی گفته
که پس از اتمام فیلمبرداری آخرین کار خود که در
پاریس مراحل نهاییاش را پشت سر میگذارد ،دیگر فیلم
نمیسازد و خود را بازنشسته میکند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،آلن که هم اینک در پاریس
مشغول ساخت پنجاهمین فیلم خود است به روزنامه
اسپانیایی ال وانگاردیا Spanish newspaper La -
 Vanguardiaگفت قصد دارد از فیلمسازی کنارهگیری
کرده و وقت بیشتری را روی نویسندگی در سالهای
گرگ و میش بگذارد .فیلم جدید آلن چند هفته دیگر
به طور کامل به زبان فرانسوی در پاریس فیلمبرداری
میشود .این کارگردان آمریکایی فیلم آیندهاش را
شبیه امتیاز نهایی  Match Point -که آلن آن را در
سال  ۲۰۰۵ساخت توصیف کرده و گفته این اثر
هیجانانگیز ،دراماتیک و بسیار شوم خواهد بود .امتیاز
نهایی در آن سال بیش از  ۸۵میلیون دالر فروخت.
وودی آلن به تازگی پنجمین مجموعه از قطعات طنز
خود با عنوان «جاذبه صفر  » Zero Gravity -نوشته
که در  ۲۷سپتامبر توسط آلیانزا  Alianza -در اسپانیا
منتشر خواهد شد .این مجموعه توسط آرکاد Arcade -
در آمریکا منتشر و توسط انتشارات سایمو ن اند شوستر
  Simon & Schusterتوزیع شد .آلن در طول ششدهه دوران حرفهای خود چندین فیلم ساخت که جایزه
اسکار گرفتند .او فعالیت حرفهای خود را در دهه ۱۹۵۰
با نوشتن برای آثار تلویزیون آغاز کرد و در کنار مل

فیمل ت
کو�ه

بروکس ،کارل راینر ،لری گلبرت و نیل سایمون کار کرد.
او همچنین چندین کتاب شامل داستانهای کوتاه و
نمایشهای طنز برای نیویورکر به چاپ رسانده است.
او اوایل دهه  ۱۹۶۰در کنار گرینیچ ویلج ،لنی بروس،
الین می ،مایک نیکولز و جون ریورز در گرینیچ ویلج
نمایشهای استندآپ کمدی اجرا کرد .آلن از اواسط
تا اواخر دهه  ۱۹۶۰سه آلبوم کمدی منتشر کرد که
برای یکی از آنها نامزد دریافت جایزه گرمی شد .در
سال  ،۲۰۰۴کمدی سنترال نام آلن را در فهرست صد
استندآپ کمدین بزرگ جهان رتبهبندی کرد و یک
نظرسنجی در بریتانیا ،او را سومین کمدین بزرگ

معرفی کرد.راجر ایبرت منتقد سینما ،آلن را «یک
گنجینه سینما» توصیف کرده است .او  ۱۶نامزدی جایزه
اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی ۹ ،جایزه از آکادمی
فیلم بریتانیا ،جایزه آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون
بریتانیا ،جایزه بفتا فلوشیپ و نیز جایزه گلدن گلوب
سیسیل بیدمیل را برای یک عمر دستاورد دریافت
کرد.آلن نامزد دریافت یک جایزه تونی نیز شد .انجمن
نویسندگان آمریکا در سال  ۲۰۱۵فیلمنامه آنی هال را در
فهرست « ۱۰۱فیلمنامه خندهدار» قرار داد .به تازگی کتاب
خاطرات وودی آلن با عنوان (به خاطر هیچ) توسط علی
موسوی ترجمه و در ایران منتشر شده است.

«دوچرخهها ،پدرها ،سیگارها»

و  ۹فیلم دیگر اکران آنالین میشــوند
انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری فیلیمو
 ۱۰فیلم کوتاه «صراحی»« ،جونده»« ،مونولوگ»،
«عروسی مسلم»« ،تکلیف»« ،استخوان»،
«دریازدگی»« ،هستی»« ،سکوت» و «دوچرخهها،
پدرها ،سیگارها» را به صورت اشتراکی به نمایش
میگذارد.
ب ه گزارش «دنیای هوادار» به نقل از روابطعمومی
انجمن سینمای جوانان ایران ،امور پخش و توزیع
انجمن در تازهترین همکاری خود با پلتفرمهای
پخش فیلم ،با همکاری «فیلیمو»  ۱۰فیلم کوتاه
که در دهه  ۹۰در انجمن سینمای جوانان ایران
تهیه و تولید شده است ،به صورت اشتراکی در
دسترس عالقهمندان فیلم کوتاه قرار داد.تمام این
 ۱۰فیلم کوتاه که در ژانر درام تولید شدهاند ،بالغ

بر یک هفته است که به ترتیب روی این پلتفرم
بارگذاری شدهاند و هر روز یکی از این فیلمها در
بخش برترینها و محبوبترینهای صفحه اصلی
فیلیمو قرار دارد تا عالقهمندان به سینمای کوتاه
راحتتر به این فیلم ها دسترسی داشته باشند.
امور پخش و توزیع انجمن سینمای جوانان ایران
تاکنون بالغ بر  ۲۰۰فیلم کوتاه را که در انجمن
سینمای جوانان ایران تولید شدهاند ،به صورت
اشتراکی و برخی فروشی در پلتفرمهای هاشور،
ودیو و تیوال اکران آنالین کرده است و این  ۱۰فیلم
کوتاه برای اولین بار است که در پلتفرم فیلیمو
اکران آنالین میشوند .اکران آنالین به صورت
اشتراکی به این معناست که مخاطبان فیلم کوتاه
با داشتن حق اشتراک پلتفر م فیلیمو میتوانند
این فیلمها را تماشا کنند .اطالعات  ۱۰فیلم کوتاه
ارائه شده در «فیلیمو» به شرح زیر است:صراحی
به کارگردانی سعید نجاتی و نویسندگی سعید
نجاتی و علی توکلی در سال  ۱۳۹۳ساخته شده

است و حسین فرضیزاد و یوسف یزدانی در فیلم
کوتاه «صراحی» نقشآفرینی کردهاند .این فیلم
درباره طلبه جوانی است که به تازگی به خانهای
نقل مکان کرده است و با خواسته غیرمعقول زن
همسایه روبهرو میشود .جونده به کارگردانی نوید
صولتی و نویسندگی کریم لکزاه و تهیهکنندگی
انجمن سینمای جوانان ایران ،در سال  ۱۳۹۸و در
ژانر درام تهیه و تولید شده است و بابک کریمی،
علیرضا مهران در آن ایفای نقش کردهاند .در
خالصه داستان این فیلم کوتاه آمده است« :تعداد
شکارچیا رو امشب بیشتر میکنن .حدسشون
اینه که گرازه ،آخه من نمیفهمم ،تو دل تهرون
گراز چیکار میکنه؟!» مونولوگ به کارگردانی کاوه
قهرمان و نویسندگی رضا سعیدی درباره زنی است
که روبهروی آینه با خود صحبت میکند.
عروسی مسلم به کارگردانی و نویسندگی رضا
جمالی و با بازی والیت خوبدل و حسین نصیری
در سال  ۱۳۹۲تولید شده است.

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت آزمون کاران صنعت پالستیک شرکت تعاونی به شماره ثبت  35788و شناسه ملی  14008156303به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1401/02/05و نامه شماره  660مورخ  1401/03/18اداره تعاون استان البرز تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای امید کارگر حاجی آبادی با کدملی
 4911157968به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کارگر حاجی آبادی با کدملی  0063143151به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله
کارگر حاجی آبادی با کد ملی  4432080825به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند و امید کارگر حاجی آبادی با کدملی  4911157968به سمت مدیر
عامل انتخاب گردیدند  -کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و اوراق بهادار شرکت با امضا یک نفر از اعضای هیئت
مدیره آقای عباس کارگر حاجی آبادی نائب رئیس هیئت مدیره و به اتفاق آقای امید کارگر حاجی آبادی مدیر عامل و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند
بود و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای امید کارگر حاجی آبادی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج (شناسه آگهی)1383133 :
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میراث فرهنگی

«معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی»
تأکید کرد:

لزوم تداوم دستاوردهای ستاد
سفر سمنان

معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی گفت :دستاوردهای مطلوب ستاد سفر استان
سمنان ،در ایام پایانی ماه صفر ادامه داشته باشد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،علیاصغر شالبافیان روز گذشته
در نشست وبیناری ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور
با حضور مدیران کل استانی گفت :دستاوردهای مطلوب
ستاد خدمات استان سمنان در ایام نوروز ،در ایام پایانی
ماه صفر نیز تداوم داشته باشد.معاون گردشگری وزارت
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی افزود :استان
سمنان برای نخستین بار کمترین میزان سوانح جادهای
را در نوروز  ۱۴۰۱داشت و تداوم این دستاوردها مورد توجه
باشد.معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی با بیان اینکه پلیس راهور ،اورژانس و
هاللاحمر استان سمنان ،نقش مهمی در کاهش میزان
تصادفات جادهای در نوروز امسال داشت ،بیان کرد :به
موضوع اسکان اضطراری مسافران و نظارت بر کیفیت
ارائه خدمات در تأسیسات گردشگری استان توجه ویژهای
شود.شالبافیان ادامه داد :با توجه به وسعت مسیر تردد
در استان سمنان ،استفاده از ظرفیت فرمانداریها و
دهیاریها ،نقش مؤثری در کاهش سوانح جادهای دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان
سمنان نیز از انجام  ۴۵بازدید مشترک از تأسیسات
گردشگری استان خبر داد و افزود :در این ایام ،شکایتی از
تأسیسات گردشگری استان سمنان ارائه نشد.امیر کرمزاده
با اشاره به اینکه ضریب اشغال تأسیسات گردشگری
در ایام اربعین به بیش از  ۸۳درصد رسید ،گفت :برای
خدماترسانی مطلوب به مسافران و زائران در این ایام،
کمیتههای ستاد خدمات سفر ۱۱ ،جلسه برگزار کرد و
پذیرایی و استقبال مناسبی از زائران و مسافران صورت
گرفت.مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان سمنان به فعالیت  ١۵پایگاه هاللاحمر و امداد و
نجات و  ٢پایگاه اطالعرسانی هاللاحمر در این ایام اشاره
کرد و گفت ٨٨ :موکب نیز به زائران خدماترسانی کردند.
این جلسه با حضور مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای
استانداری سمنان برگزار شد.
سینمای ایران
به کارگردانی «هومن سیدی»؛

«جنگ جهانی سوم» نمایندۀ ایران
در اسکار  2022شد

فیلم سینمایی «جنگ جهانی سوم» به کارگردانی هومن
سیدی نماینده ایران در اسکار  ۲۰۲۳شد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،فیلم سینمایی جنگ جهانی سوم
به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار  ۲۰۲۳معرفی شد.
جنگ جهانی سوم فیلمی ایرانی به تهیهکنندگی و کارگردانی
هومن سیدی و نویسندگی هومن سیدی ،آرین وزیردفتری
و آزاد جعفریان است .محسن تنابنده بازیگر نقش اصلی این
فیلم است .این فیلم با سرمایهگذاری نماوا ساخته شده و
نخستینباری است که یک پلتفرم پخش آنالین به ساخت
یک پروژه سینمایی ورود کردهاست و همچنین دومین
همکاری سیدی و نماوا بعد از مجموعه قورباغه است .جنگ
جهانی سوم برای نخستین بار در  ۷سپتامبر  ۲۰۲۲در هفتاد
و نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ونیز نمایش داده شد
و دو جایزه در بخش افق ،از جمله بهترین فیلم برای هومن
سیدی و بهترین بازیگر مرد برای محسن تنابنده را به ارمغان
آورد .محسن تنابنده ،مهسا حجازی ،ندا جبرائیلی ،نوید
نصرتی ،مرتضی خانجانی ،لطفاهلل سیفی و حاتم مشمولی
بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
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حسن صانعیپور

فرگوسن برای ساختن منچستریونایتدی که
همواره مدعی اول قهرمانی باشد ،ابتدا قلمروی
فرمانروایی خود را تعریف کرده و سپس با
شناخت دقیق بازیکنان و تواناییهای آنان،
تیمی را به فوتبال اروپا معرفی کرد که قادر بود
تمام جامها ممکن را فتح کند .فینال چمپیونز
لیگ  ۱۹۹۹در حالی که با گل باسلر به نفع بایرین
مونیخ رو به پایان بود ،با کامبک دقایق پایانی
منچستر و با گلهای شیرینگهام و سولسشر
به کام شیاطین سرخ به پایان رسید .الکس
فرگوسن با هر ضربه محکمی که به آدامسش
میزد ،طراحیها و تاکتیکهایی را مرور میکرد
که قراربود توسط ساقهای توانمند شاگردانش،
فوتبال اروپا را به تسخیر در آورد و بالخره لحظه
موعود فرا رسید و به قول سرمربی بعد از دعا
کردن ،ممارست و تمرین و البته تمرکز ،باعث
شد تا رویای چندین ساله انگلستان بعد از
سالها ناکامی به واقعیت تبدیل شود .حال در
فاصله کمتر از دوماه مانده به آغاز جام جهانی
قطر ،و بعد از اینکه کارلوس کیروش دوباره
سکان تیمملی را بدست گرفت و همچنین بعد
از انتشار لیست بازیکنان تیم ملی در دومرحله و
با توجه به اینکه بازیکنان حال حاضر تیم ملی
نسل ،چهارم طالیی فوتبال ایران می باشند ،ذکر
چند نکته ضروری به نظر میرسد:
کیروش و عادت گذشته
سرمربی جدید تیمملی بالفاصله بعد از ورود به
ایران لیست بازیکنان داخلی را اعالم و اردوی
تیمملی بالفاصله آغاز شد .لیست دوم کیروش
برای انجام دو بازی تدارکاتی که به تعبیری
نمای اصلی لیست نهایی او در جام جهانی است،
عادت گذشته وی را نشان داده و گویا سرمربی
هنوز هم به مربیان ایرانی کماعتماد است .بعد
از بازگشت چند ستاره همچون محمد محبی و
کاوه رضایی به لیگ ایران که بیگمان با تفکر
دیده شدن و حضور در جام جهانی ،اروپا را به
مقصد ایران ترک کرده بودند ،تفکرات کیروش
این دست از بازیکنان را از تیمملی دور کرده
است .به هر تقدیر باید به انتخاب سرمربی در
هر حالتی احترام گذاشت اما نباید از این نکته
به سادگی گذر کرد که رویکرد کیروش میتواند
همچون گذشته هجمه احساسی بازیکنان و
مربیان داخلی را در برداشته و این موضوع با دو
جریان مخرب فوتبال ملی را تضعیف کند .خالی
شدن لیگ ایران از ستارههایی که راه ورود به
تیمملی را فعالیت در فوتبال خارج کشور دانسته
و به هر پیشنهاد درست و نادرستی پاسخ
مثبت میدهند و ذهنیت منفی بازیکنان و
مربیان داخلی که در نهایت روحیه رقابت را
در آنان پایین میآورد و کیفیت لیگ را
تحت الشعاع خود قرار می دهد و دست
آخر مقدمات سقوط سرمربی را فراهم
مینماید.
انتظارات به حق فوتبالدوستان
چرایی این موضوع که اسکوچیچ
علیرغم موفقیت در مرحله مقدماتی
جام جهانی با اقبال کمتری روبرو
گردید و پس از اخراج نافرجام
درمرحله اول ،نسخه وی با انتخاب
تاج بهعنوان سکاندار فدراسیون
پیچیده شد ،به انتظارات برحق
فوتبالدوستان ایران برمیگردد.
به جز موافقان سرسخت دراگان
اسکوچیچ ،اغلب کارشناسان و
هواداران فوتبال بر این باور بودند که

پیروزی نوجواانن ایران مقابل کومور
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران به مصاف تیم ملی نوجوانان کومور رفت و با نتیجه  ۳بر یک به پیروزی رسید .نخستین
گل ایران در دقیقه  ۲۰توسط رضا غندیپور به ثمر رسید .همچنین در دقیقه  ۲۳حرکت در عرض و شوت محکم رضا
غندیپور به تیرک دروازه برخورد کرد .کومور در دقیقه  ۲۵موفق شد دروازه ایران را باز کند .رضا غندیپور در دقیقه ۷۷
موفق به زدن گل دوم ایران شد .در وقتهای اضافه پایانی پنالتی توسط کسری طاهری سومین گل ایران را رقم زد.
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ما از «کیروش» در قطر چه میخواهیم؟
فوتبال ما با اسکوچیچ در جام جهانی نتایج
جالبی بدست نخواهد آورد و رمز و راز دودستگی
ایجاد شده در اردوگاه تیم ملی نیز در همین
نکته نهفته بود .اسکوچیچ حتی برای اینکه
نشان بدهد مربی مقتدری است ،در یک مرحله
روی نام مهدی طارمی خط قرمز کشید .سرمربی
وقت در طول دورانی که سکاندار تیم ملی بود،
محافظهکارانه از دعوت بسیاری از بازیکنان
مستعد و آماده خودداری کرد و در انتها قادر نشد
مهمترین رقیبان خود را با شکست بدرقه کند .با
این تفاسیر باید عنوان کرد انتظار فوتبال ایران با
وجود بازیکنان حاضر که به جرات می توان گفت
رقیبان سرسختی را در پشت سر خود دارند ،صرفا
صعود به جام جهانی نیست و جز ارایه باز یهای
آبرومندانه و صعود به مرحله حذفی ،انتظار
فوتبالدوستان ایرانی را برآورده نخواهد شد.
اهداف و تواناییهای موجود
باید دید کارلوس کیروش بزرگتر از بهانههای
خود خواهد بود یا خیر؟ باید پرسید که هدف
نهایی سرمربی با اهداف عالیه فوتبال ایران که
البته تالشی برای رسیدن به آن نشده است و
صرفا در مقام حرف و آرزوی ملی مانده است،
توانایی دارد یا خیر؟ اگر هدف رفتن به جام
جهانی باشد ،باید اعتراف کرد :صغری کبری
چیدنهای اهالی فوتبال محلی از اعراب ندارد.
اگر هدف حذف آبرومندانه از جام جهانی است،
فوتبال ایران در دو جام جهانی گذشته تا حدود
زیادی به آن رسیده است .اگر هدف خلق شگفتی
و صعود است ،این اتفاق اگر رویا پردازانه
تعبیر نشود ،بستگی به

شانس و اقبال دارد ،زیرا تالش فوتبال ایران
تناسبی با خلق شگفتی نداشته اما به یقیین
میتوان به غیرت بازیکنان برای خلق شگفتی
اعتماد کرد .با این تفاسیر هدف باید چیز دیگری
باشد؛ کیروش در دوره قبلی حضورش در ایران
با تمام انتقاداتی که بر شیوه کار او وارد بود،
شخصیت تعریف شدهای به تیم ملی داده و
هر بازیکنی که تمایل به حضور در پازل او را
داشت را وادار میکرد در چارچوبه تعیین شده
وی حرکت کند .سرمربی حتی خطمشی مربیان
داخلی را نیز تحت الشعاع تفکرات خود قرار داده
بود .دلیلی که باعث اختالف او با برانکو و قلعه
نویی هم شد ،بنابراین هدف اصلی فوتبال ایران
قرار گرفتن در مسیری است که براحتی بتواند
در فوتبال قاره کهن مدعی اول قهرمانی باشد و
مسلما مقدمه این امر داشتن برنامه ویژه برای
تیم ملی و حضور باشگاههای قوی و مدعی در
فوتبال آسیاست .تلفیق و تکمیل و اصوال ایجاد
این شرایط امر دشواری است که فوتبال ایران
در حال حاضر یک رکن آن یعنی حضور بازیکنان
مستعد را در اختیار داشته و برای رسیدن به
سایر عوامل محتاج به همت عالی متولیان
است .مسیری که یقینا رویای درخشش در جام
جهانی را نیز برای هواداران بیشمار فوتبال ایران
محقق خواهد ساخت.
لیگ و بعد از جام جهانی
خبرهای واصله حکایت از تعویق طوالنی مدت
لیگ برتر به جهت آمادگی بیشتر تیمملی دارد.
اینکه سرمربی نگران شرایط تیم ملی است در
جای خود قابل احترام است .اینکه فرصت برای
تغییر تفکر در تیم ملی اندک است هم قابل
قبول است .اما باید عنوان کرد :جام جهانی
یک حادثه است اما لیگ یک جریان
است .جریانی که یقینا برای حادثه
جام جهانی تعیین تکیلف میکند .جریانی
که میتواند حادثه جام جهانی را شیرین یا
تلخ نماید .آیا سرمربی برای بعد از جام جهانی
برنامهای ندارد؟ آیا فوتبال ملی برای قهرمانی در
جام ملتها هدفگذاری نشده است؟ چرا باید
نحوه آمادهسازی تیم ملی خارج از قاعده
موسوم باشد و چرا نباید بازیکنان در دل
مسابقات لیگ ،آن هم با انگیزه دعوت و یا
خوف از حذف از لیست نهایی جام جهانی،
آمادگی خود را به رخ سرمربی تیمملی
بکشند .این در حالیست که باالی پنجاه
درصد بازیکنان تیم ملی لژیونر هستند و
عمال اردویهای خارج از فیفا دی باید با
بازیکنانی برگزار شود که شاید به جام
جهانی نرسند؟ این نکته مهم نباید
از نظر فدراسیون و کادر فنی تیم
ملی پوشیده مانده و لیگ داخلی
و مسیر فوتبال ملی بعد از جام
جهانی نباید تحت الشعاع
حضور در جام جهانی قرار
گرفته ومثل همیشه کاسه
چه کنم چه کنم برداشته
شود.
مخالفان و دیدگاهها
با حضور اسکوچیچ در
راس تیم ملی فوتبال
ایران ،عده اندکی بلیط قطر

را در معیت تیمملی رزرو کرده بودند .تعدادی
از باشگاهها بازیکنان پدیده لیگ گذشته را با
بند حضور در تیم ملی جذب نموده بودند .و
جمعی نیز به موفقیت تیم ملی در جام جهانی
اعتقادی نداشته و هستند کسانی که با ارائه
دالیل مختلف برکناری اسکوچیچ را مناسب
ندانسته و در کل دیدگاههای متفاوتی در این
خصوص وجود دارد .قدرمسلم اینکه سرمربی
سابق نشان داد که مرد جام جهانی نیست و در
کنترل بازیکنان توانایی اندکی دارد .پُر واضح
است که کارلوس کیروش اقتدار و کاریزمای
موفقیت بهتر و بیشتری نسبت به او دارد .اما
با بررسی اتفاقاتی که از زمان برکناری کیروش
تا بازگشت مجدد او به فوتبال ایران افتاد ،باید
گفت :مسیر طی شده پرحاشیهترین مسیر و
اوضاع اتفاق افتاده ،بیبرنامهترین اوضاع بوده
و جز موفقیت و قهرمانی پرسپولیس و حضور
در فینال آسیا را در برنداشته است .مخالفان
کیروش که با حضو اسکوچیچ به اهداف خود
نزدیک شده بودند ،یقینا با حضور وی باید از
مناسبات قدیم دور شوند و این موضوع در
نهایت به سالمت فوتبال ایران یاری رسانده و
دست آخر منجر به موفقیتهای بیشتر خواهد
شد.
سیاسیترین گروه
انگلستان ،آمریکا و ولز حریفان ایران در جام
جهانی  2022قطر سیاسی ترین گروه جام جهانی
را تشکیل دادهاند .این موضوع انگیزه ایران و
بازیکنان باغیرتش را برای شکست رقبایی که در
صحنه سیاسی ظلمهای فراوانی را به ایران روا
داشته و با تحریمهای ظالمانه شرایط سختی را
برای مردم ایران رقم زدهاند ،باال برده و هرچند
هر سه حریف ایران در مرحله گروهی به خصوص
انگلستان تدارک ویژهای برای قهرمانی جام جهانی
دیدهاند اما ایران میتواند همچون جام جهانی
 1998قدرت واقعی و ایمان مثالزدنی مردمانش
را با غلبه بر حریفان خود به رخ جهانیان بکشد.
هرچند نظرغالب در این مورد اینست که فوتبال
را سیاسی نکنیم و در ورزش با اهداف سیاسی
وارد نشویم اما آوردگاه جهانی عرصهای است
که در آن جامعه فقیر برزیل یکه تازی میکند،
جمعیت سیاهپوست آفریقا قدرتنمایی دارد و بی
شک ملت مظلوم اما توانای ایران به دنبال اثبات
تواناییهای بی نظیرخود خواهد بود.
کیروش و فرصتی برای جبران
کیروش در دوره گذشته مربیگری در ایران،
فوتبال این سرزمین را به لب چشمه کامیابیها
رسانده اما عواملی نگذاشتند که او عطش
فوتبالدوستان را برطرف کند .کیروش قربانی
خود خواهی تعدادی شد که منافع شخصی را بر
منافع ملی ترجیح دادند .نظریه غیر غالب معتقد
است :کارلوس کیروش انگیزه گذشته را ندارد و
طرح این موضوع که وی در جام ملتهای آسیا
سرمربی ایران نیست و قرارداد وی تا انتهای جام
جهانی  2022قطراست ،تالش و حتی برنامههای
او را تحت تاثیر میگذارد .اما باید اعتراف کرد
عرصه جام جهانی برای کیروش که قصد دارد
ماموریت ناتمام خود در ایران به پایان برساند،
فرصت طالیی جبران برای مردی است که در
اندیشه او رگههایی از غیرت ایرانی نهفته و برای
رسیدن به موفقت با کسی تعارف ندارد.

ابزیکن آرسنال جوانترین ابزیکن اتریخ لیگ برتر شد
آرسنال در هفته هشتم لیگ برتر انگلیس با نتیجه  ۳بر صفر برنتفورد را شکست داد تا بار دیگر به صدر جدول لیگ
برتر راه یابد .نوانری در وقتهای اضافه به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و رکورد هاروی الیوت را شکست و به
جوانترین بازیکن تاریخ لیگ برتر تبدیل شد .الیوت در سال  ۲۰۱۹با  ۱۶سال و  ۳۰روز سن برای فوالم بازی کرد و از آن
روز جوانترین بازیکن تاریخ لیگ برتر بود .نوانری محصول آکادمی باشگاه آرسنال و بازیکن تیم نوجوانان انگلیس است.

ورزشی
داستان جلد

محمدرضا کاظمی

تیمملی کشتی آزاد ایران به مقام نایبقهرمانی رقابتهای
جهانی  ۲۰۲۲صربستان بسنده کرد .ملیپوشان ما سال
گذشته و در حضور روسهای همواره مدعی ،سکوی سوم
دنیا را به خود اختصاص داده بودند با این تفاوت که ما
در نروژ  ۳طال ۳ ،نقره و یک برنز گرفتیم و امسال با ۲
مدال طال ۳ ،نقره و یک برنز به کار خود پایان دادیم .در
این دوره از مسابقات کشتی فرنگی  ۳پله تنزل داشت و
آزاد کاران نیز با مرغوبیت مدال پایینتر و فاصله امتیاز
نسبتا زیاد نسبت به تیم اول روی سکوی دوم ایستادند.
سال قبل حسن یزدانی با شکست رقیب اصلی خود دیوید
تیلور بهترین سکو را به خود اختصاص داد اما امسال این
معادله به شکل دیگری رقم خورد و حریف آمریکایی پیروز
حساسترین مسابقه جهانی شد.
به جرات میتوان اذعان کرد این مسابقه در نظر یکایک
ایرانیها به دالیلی با نتایج کل تیم برابری میکرد اما
متاسفانه و بر خالف انتظار هم او و هم قاطبه نمایندگان
ما در مصاف با رقبای آمریکایی نمایش قابلقبولی از خود
ارائه ندادند .گویا جای آمریکاییها با زیرگیریهای استادانه
با ما و کشتی ایرانی که همواره مبتنی بر زیرگیری بود
عوض شده بود .در صربستان هر اندازه آمریکاییها زیرگیری
کردند کشتیگیران ما از این فن بیبهره بودند .ضعف در
آنالیز حریفان ،قدرتبدنی کمتر کشتیگیران هر دو رشته
آزاد و فرنگی و بیدفاع بودن در برابر زیرگیری و باراندازهای
حریفان از جمله نقص فاحش اکثر ملیپوشان هر دو رشته
بود .در کشتی آزاد با وجودی که نایبقهرمان شدیم ،نفرات
ما جز معدودی ،نهتنها خوب زیر نگرفتند بلکه خیلی راحت
زیر دادند و از قضا مقاومت خوبی هم نداشتند همانطور
که فرنگیکاران ما در خاک ضعیف عمل کردند و در پایان
بدون کسب حتی یک مدال طال به کار خود پایان دادند.
شانس آوردیم که روسها نبودند!
عدهای بر این عقیدهاند که نبود روسها در این دوره از
مسابقات جهانی به ضرر ما تمام شد زیرا آنها تعدادی از
بهترینهای دنیا را شکست میدادند و راه برای ما هموارتر
میشد .این دیدگاه شاید از یک منظر درست باشد اما چه
تضمینی وجود داشت که تیغ تیز همین روسها به بدن
کشتیگیران ما هم نخورد؟ وقتی نفرات شاخص ما در برابر
حریفان اصلی خود از آمریکا و حتی ژاپن و ترکیه شکست

«دنیایهوادار» عملکردتیمهایملیکشتیایراندر صربستانرا بررسیمیکند؛

قهرمان در

میخورند و در کشتی فرنگی مقابل اروپاییها و حتی نماینده
چین ناکام هستند قطعا در صورت شرکت روسها مشکالت
دو چندان میشد زیرا آنان که همواره در صدر کشتی دنیا
حضور داشتهاند به راحتی شکست نمیخورند و برای رسیدن
به موفقیت تا پای جان مبارزه میکنند .بر همین اساس باید
به صراحت اعالم کرد پیروزی کشتیگیران ما بر نمایندگان
کشورهایی که سالهاست از سطح اول دنیا فاصله گرفتهاند
دور از انتظار نبود بلکه هنر این است که ما بتوانیم برابر
حریفان طراز اول خود پیروز میدان باشیم .متاسفانه این امر
در جهانی  ۲۰۲۲قابل لمس نبود .بهعنوان مثال رضا اطری ما
در فینال و مقابل هیگوچی ژاپنی حرفی برای گفتن نداشت و
به فاصله کمتر از دو دقیقه  ۱۰امتیاز از دست داد و مغموم و
دلشکسته صحنه را ترک کرد .چه دلیل روشنی بهتر از همین
مثال ،همانطور که محمدحسین محمدیان نهتنها مقابل
اسنایدر آمریکایی حرفی برای گفتن نداشت بلکه شکست
با ضربه فنی وی در دیدار سوم-پنجمی ،نشانه دیگری از
وضعیت نهچندان مطلوب تیم کشتی آزاد بود .حسن یزدانی
پر امید ترین چهره و مرکز ثقل تیمملی هم در دیدار نهایی نا
امیدانه کشتی گرفت .در این میان میتوان قاسمپور را یک
استثنا تلقی کرد که با زیر گیریهای استادانه خود مقتدارانه
از سکوی جهانی باال رفت و رحمان عموزاده خلیلی که ً
صرفا
با تکیه بر اراده و بیباکی خود از سکوی قهرمانی باال رفت.

ضعف مدیریت در کشتی
اگر دالیل فوق حاکی از تنزل جایگاه کشتی و ضعف عملکرد
مدیریتی این مجموعه نباشد پس چه نام دیگری میتوان بر
آن نهاد؟ مسئولین فدراسیون کشتی که با ابواب جمعی خود
در بلگراد حضور پیدا کرده بودند علیرغم تالش رسانهایهای
حاضر در آنجا و سعی وافر این عده در وارونه نشان دادن
برخی حقایق ،مجموعا در انجام وظیفه محوله موفق نبودند.
مدیریتی که طی چند سال گذشته با ایجاد حواشی بسیار و
هیاهو در داخل ،تالش وافر در اثبات حقانیت خود داشته اما
توفیقی در این زمینه پیدا نکرد .این وضعیت در عرصه فنی
نیز کم و بیش حکمفرما بود چرا که علیرغم ادعاهای بسیار،
مدیریت فنی حاکم بر تیمهای ملی از ریاست فدراسیون
گرفته تا کادرهای فنی آزاد و فرنگی عملکرد مطلوبی از خود
بر جای نگذاشتهاند .این درست که ما به جهت امتیازات
کسب شده پس از آمریکا نایبقهرمان کشتی آزاد شدیم اما
نگاهی به فاصله امتیازی با تیم صدرنشین ،گویای آن است
که در مجموع انتظارات جامعه کشتی برآورده نشد .ایضا
در کسب تعداد طال نیز نسبت به سال قبل عقب پسرفت
داشتیم .بیگمان اگر کشورهای دیگر نیز بهجای تکستاره
تیم یک دستی داشتند چه بسا کشتی آزاد در کسب کرسی
نایبقهرمانی هم با دشواری مواجه میشد .در باب رخدادها
و نتایج کشتی ایران در جهانی  ۲۰۲۲بازهم میتوان نوشت.

آگهيمناقصهعمومی
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اداره كل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان
البرز در نظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات
و آئین نام ه های اجرایی آن  ،مناقصات عمومی
ذیل با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
نماید ،بدین منظور از کلیه اشخاص حقوقی واجد
شرایط که صالحیت و سوابق اجرایی و تخصصی
موضوع را دارا می باشند دعوت می نماید جهت
کلیه مراحل برگزاری مناقصات به درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس
 www.setadiran.irمراجعه نمایند .
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ
 1401/06/30می باشد .
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از
سامانه  :ساعت  14مورخه 1401/07/06
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه ردیف
 : 1ساعت  14مورخه 1401/07/19
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه ردیف
 : 2ساعت  14مورخه 1401/07/24
گشایش پاکات مناقصه ردیف  : 1ساعت 9
مورخه 1401/07/20
گشایش پاکات ارزیابی کیفی مناقصه ردیف : 2
ساعت  9مورخه 1401/07/25

خاک!

ردیف

عنوان
پروژه

محل
اجرا

نوع
قرارداد

1

تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای تهیه
ایزوگام جهت مدارس
استان البرز

استان
البرز

سایر

2

تکمیل مدرسه خیری
نیکنام

نظرآباد

زیربنایی

شماره
مناقصه

محل تامین اعتبار

روزنامه
شماره - 1111سهشنبه  29شهریور 1401
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درحاشیه
نامه خطرناک فیفا به فدراسیون فوتبال؛

چرا پول «ویلموتس» را
پرداخت نکردهاید؟

تسنیم -روز  ۵مرداد دادگاه حکمیت ورزش ( )CASرأی پرونده
شکایت مارک ویلموتس از ایران را صادر و فدراسیون ایران را
به مبلغ سه میلیون و  ۳۲۵هزار یورو که به آن  ۵درصد سود
سالیانه اضافه میشود؛ محکوم کرد .مدتی بعد دستیاران این
مربی بلژیکی نیز حکم  ۳۵۴هزار یورویی علیه فدراسیون ایران
گرفتند .این در شرایطی است که پیش از این ویلموتس و
دستیارانش  ۲میلیون یورو دریافت کرده بودند.
پس از حکم  CASبار دیگر گمانهزنیها درباره چگونگی پرداخت
این غرامت مطرح شد .مهدی تاج که قرارداد ویلموتس را امضا
کرده بود ،پیش از بازگشتش به فدراسیون فوتبال در این باره
گفته بود« :االن میتوانیم غرامت را ندهیم و بگوییم همچنان
تحریم ما پابرجاست .هیچ اتفاقی نمیافتد و تعلیق هم
نمیشویم .تا رفع تحریم میتوانیم پول را ندهیم و جریمه هم
تعلق نمیگیرد» .با این وجود وکیل ویلموتس با ارسال نامهای
عدم پرداخت مطالبات این مربی از سوی فدراسیون ایران را به
اطالع فدراسیون جهانی فوتبال رساند .فیفا نیز در نامهای به
فدراسیون فوتبال ایران خواهان ارائه توضیحاتی درباره دلیل
پرداخت نشدن پول این مربی شد .فدراسیون ایران تا اول مهر
فرصت دارد تا توضیحات خود را ارائه دهد.
این در شرایطی است که فیفا در ماههای گذشته به فدراسیون
ایران اعالم کرده که نمیتواند از محل مطالبات کشورمان در
این نهاد به شخص ثالث پول بدهد و از سوی دیگر وزارت
ورزش و جوانان نیز سال گذشته در نامهای به فدراسیون،
عنوان کرده بود که پول ویلموتس نباید از محل مطالباتمان
در فیفا پرداخت شود و مقصران این قرارداد باید آن را بپردازند.
باید دید فدراسیون ایران تا اول مهرماه چه پاسخی را آماده و
به فیفا اعالم میکند .همه این اتفاقات در حالی رخ داده که
بسیاری از کارشناسان و مردم اعتقاد دارند با توجه به قرارداد
بدی که با ویلموتس بسته شده ،مقصران این اتفاق باید هزینه
آن را پرداخت کنند.
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مبلغ برآورد (لایر)

پرداخت تمامی مبلغ مناقصه از محل سهمیه
وکیوم باتوم اداره کل نوسازی  ،توسعه و تجهیز
 1401/13مدارس استان البرز نزد پاالیشگاه نفت تهران خواهد 67/000/000/000
بود .با عنوان موضوع بند ( ز ) تبصره یک قانون
بودجه سال  1401کل کشور
پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ مناقصه از محل
اسناد خزانه اسالمی خواهد بود با عنوان طرح
 1401/14تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمام که  %50آن 109/281/699/911
توسط خیرین تامین شده است به شماره طرح
1703065001

مبلغ تضمین شركت در
فرآیند ارجاع کار (لایر)

3/350/000/000

5/465/000/000

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع کار  :مطابق مبلغ ذكر شده فوق كه به صورت اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی اداره کل ،ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما  ،اوراق
مشاركت بی نام و یا یکی از صورتهای مشروحه براساس بخشنامه شماره /123402ت  50659ه تاریخ  94 /09/22تصویب نامه هیئت وزیران است که باید همراه با اسناد مناقصه ضمن
بارگذاری در سامانه درپاکت ((الف)) بصورت فیزیکی به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
شرایط شرکت در مناقصه:
 -1درج آگهی جهت اطالع بوده و هیچگونه تعهدی را برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند و همچنین کارفرما مختار به لغو یا تمدید مناقصات می باشد.
 -2سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
 -3این آگهی در سایت پایگاه ملی مناقصات به نشانی  http://iets.mporg.irقابل رویت می باشد.
اطالعات تماس اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیزمدارس استان البرز جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :
شناسه آگهی1383046 :
آدرس :كرج ،عظیمیه ،بلوار اقاقیا ،ضلع شمال میدان بعثت،خیابان سرو  ،کدپستی  31558-75611 :تلفن  32518802 :فاکس 32531662 :
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www.donyayehavadar.ir
@Donyaye_havadar

کیروش :بله ،ایران مرا
به جام جهانی برد
وقتی «کیروش» سرمربی تیم ملی شد ،عدهای به شوخی
گفتند بر خالف دو جام جهانی قبل اینبار این تیم ملی ایران
است که کیروش را به جام جهانی میبرد .این مسئله از
سوژه های «عادل فردوسی پور» در مصاحبه با کیروش بود و
جالب این که کارلوس خیلی راحت و طبیعی با این موضوع
برخورد کرد و گفت« :بله این مسئله را قبول دارم .چرا که نه؟!
واقعا این بار ایران مرا به جام جهانی برد اما من باید بگویم
که اهل کودتا نیستم و اگر در این مدت پیشرفت نمیکردم،
منصفانه نبود که روی نیمکت تیم ملی بنشینم ».کیروش با
توجه به جنگ روانی انگلیسیها امیدوار است شاگردانش را
برای این بازی تهییج کند و نتیجه الزم را بگیرد.

خیز  ۳ملیپوش برای
رسیدن به رکورد تاریخی
سه بازیکن تیم ملی فرصت رکوردشکنی در جام جهانی
را دارند .در تاریخ فوتبال ایران مسعود شجاعی با  ۳دوره
حضور در جام جهانی رکورد دار است .او در جام های جهانی
 ۲۰۰۶آلمان ۲۰۱۴ ،برزیل و  ۲۰۱۸روسیه با پیراهن تیم ملی
به میدان رفت و  ۵بازی در  ۳دوره جام جهانی انجام
داد .حاال در آستانه جام جهانی جهانبخش ،حاج صفی و
انصاری فرد شانس این را دارند تا به رکورد شجاعی کاپیتان
پیشین تیم ملی برسند و حتی از نظر تعداد بازی نیز از
وی سبقت بگیرند.علیرضا جهانبخش با توجه به شرایط
سنیاش فرصت حضور در جام جهانی  2026را هم دارد و با
توجه به سن و سال حاجصفی و انصاریفرد او میتواند به
تنهایی رکورددار شود.

ماجرای پیشنهاد تیم ملی
عراق به اسکوچیچ
یکی از رسانه های کشور چند روز پیش به نقل از دراگان
اسکوچیچ سرمربی پیشین تیم ملی کشورمان اعالم
کرد که این مربی کروات از تیم ملی عراق پیشنهاد
دریافت کرد .اما اسکوچیچ بالفاصله با انتشار پیامی در
اینستاگرامش این مصاحبه را تکذیب کرد .سایت «ایرث
نیوز» عراق از پشت پرده پیشنهاد عراق به سرمربی سابق
ایران پرده برداشت .این رسانه عراقی نوشت :منبع آگاه
از پشت پرده پیشنهاد فدراسیون فوتبال عراق به دراگان
اسکوچیچ سرمربی برکنار شده ایران خبر داد .داللی با
دراگان اسکوچیچ از زمان آغاز اختالفات در اردوی تیم ملی
و کودتای بازیکنان علیه مربی کروات وارد مذاکره شد .فرد
واسطه به اسکوچیچ پیشنهاد مربیگری در تیم ملی عراق
را داد .اما عدنان درجان رئیس فدراسیون فوتبال عراق به
حضور اسکوچیچ رضایت نداد.

تکذیب شایعه حضور رونالدو
در عربستان
نشریه «اتلتیک» انگلیس هفته گذشته به نقل از «یاسر المسحل»
رئیس فدراسیون فوتبال عربستان اعالم کرد که کریستیانو رونالدو
ابرستاره پرتغالی منچستر یونایتد از یک باشگاه سعودی پیشنهاد
دریافت کرده ولی این پیشنهاد را رد کرده است .همچنین این
رسانه انگلیسی به نقل از رئیس فدراسیون عربستان نوید انتقال
رونالدو به لیگ سعودی در زمستان را داد .اما یاسر المسحل
رئیس فدراسیون فوتبال عربستان دست به روشن گری زد و اعالم
کرد حرف هایش تحریف شده و با نوعی مبالغه در رسانه انگلیسی
منتشر شده است .رئیس فدراسیون عربستان در این زمینه ،گفت:
«من با این روزنامه انگلیسی دو هفته پیش مصاحبه کردم.
خبرنگار انگلیسی از هم سوال کرد آیا شما به عنوان رئیس
فدراسیون عربستان دوست ندارید رونالدو به لیگ کشورت منتقل
شود .من در جواب گفتم :بله».

 nصاحب امتیاز و مدیرمسئول :مهرداد تیموری

 nسردبیر :مهدی تیموری
 nمدیر هنری :کاوه رحیمی

 nدبیر تحریریه :محمدرضا ولی زاده

 nدبیر سرویس عکس :میالد فیروزان
 nمدیر روابط عمومی :مهسا تیموری
nتحریریه :دکتر مهرداد فرشیدی ،اصغر قلندری ،محمدرضا کاظمی ،سیدرضا فیض آبادی ،امیر کریمی ،حسن صانعیپور ،فرشید گلهداری و سارا نصرتی
 nچاپ :کهن
 nنشانی :کرج ،چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا ،ساختمان حکیم ،طبقه  ،8واحد  82کد پستی 3134896384 :تلفن 32219147 :نمابر32400023 :
«دنیای هوادار» یاد روح قلم و مرام زنده یادان ناصر احمدپور و عباس عبدالملکی ،بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی کشور را پاس می دارد
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«شیخ» باز هم
مصدوم شد!
روز گذشته «علیرضا حقیقت» -پزشک تیم فوتبال پرسپولیس -درباره
مصدومیت شیخ دیاباته گفت :متاسفانه بازیکن خارجی پرسپولیس در
تمرین روز یک شنبه از ناحیه چهارسر ران آسیب دید و چند هفته در
اختیار تیم نخواهد بود .متاسفانه شیخ دیاباته در تمرین روز یکشنبه
بود که از ناحیه چهارسر ران دچار آسیبدیدگی شد .از لحظه وقوع
مصدومیت ،اقدامهای پزشکی الزم انجام شد و در نهایت بررسیهای
تکمیلی و پاراکلینکی نیز صحت تشخیص را معلوم کرد .به این
ترتیب ،این بازیکن برای چند هفته جهت انجام تمرینات در اختیار
نخواهد بود .با توجه به تاثیر متغیرهای مختلف در روند بهبودی،
تالش کار پزشکی در جهت به حداقل رساندن دوران بهبودی است
تا دیاباته در سریعترین زمان ممکن در اختیار کادر فنی قرار بگیرد.

اسپانیاقهرمانبسکتبال
اروپا شد
فینال رقابتهای بسکتبال قهرمانی اروپا (یوروبسکت)  ،۲۰۲۲برگزار
شد که در پایان ،تیم ملی اسپانیا با برتری مقابل فرانسه ،عنوان
قهرمانی این مسابقات را به دست آورد تا همچنان بهترین تیم قاره
سبز باشد .در این دیدار از همان ابتدا شاگردان «سرخیو اسکاریلو»
نبض بازی را در اختیار داشتند و حتی با اختالف  ۲۱امتیازی نیز از
فرانسه پیش افتادند .با این وجود اما رفته رفته خروسها با عملکرد
خوب «فورنیه» و «یابوسله» اختالف را کاهش دادند ،اما باز هم
نهایتا بازی با نتیجه  ۷۶ - ۸۸و اختالف  ۱۲امتیازی ،به سود اسپانیا
پایان یافت .اسپانیا بجز کوارتر سوم که  ۲۰-۱۹به سود فرانسه پایان
یافت ،کوارترهای اول ،دوم و چهارم بازی را به ترتیب با نتایج -۲۳
 ۲۳-۲۴ ،۱۴و  ۱۹-۲۲با پیروزی پشت سر گذاشت تا قهرمان این دور
از رقابتها شود.

چند میلیون ایرانی مسابقات
کشتی را آنالین دنبال کردند؟
پلتفرم تلوبیون در طول برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی
جهان ،میزبان بیش از  ۹میلیون مخاطب ایرانی شد .عالوه بر
پخش تلویزیونی مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۹.۱ ،میلیون
کاربر منحصر به فرد از ظهر شنبه ۱۹ ،شهریور تا شامگاه یکشنبه،
 ۲۷شهریور ماه از طریق پخش زنده شبکههای سه و ورزش
سیما در تلوبیون ،مسابقات کشتی قهرمان جهان  ۲۰۲۲بلگراد را
آنالین تماشا کردند .از این تعداد نیز  ۵.۶میلیون کاربر منحصر
به فرد از اپلیکیشن و  ۳.۵میلیون کاربر منحصر به فرد از سایت
تلوبیون استفاده کردند .همچنین در این بازه زمانی  ۳۳میلیون
و  ۹۰۰هزار مراجعه به سایت و اپلیکیشن تلوبیون ثبت شد.
مسابقه فینال میان حسن یزدانی و دیوید تیلور با ثبت  ۶۲۸هزار
کاربر همزمان ،رکورد تماشای مسابقات غیرفوتبالی در تلوبیون
را شکست.

تیرچندپرسپولیسی
به سنگ خورد
بازیکنان پرسپولیس در حالی تمرینات خود را پیگیری میکنند
که در بین آنها چند نفر به قرارداد مالی که در ابتدای فصل
تمدید کردند اعتراض دارند .امید عالیشاه کاپیتان نخست
پرسپولیس و تعدادی از هم تیمیهایش برای افزایش رقم
قرارداد مالی خود جلساتی را با رضا درویش برگزار کردند تا
مدیرعامل باشگاه را راضی به عقد متمم مالی قرارداد کنند.
درویش نیز این موضوع را با هیأت مدیره در میان گذاشت که
با مخالفت اکثریت آرا روبرو شد .مشورت با بازرسان سازمان
امور مالیاتی دلیل اصلی مخالفت هیأت مدیره باشگاه با چنین
خواستهای است .این در حالی است که گفته میشد مهدی
عبدی به دلیل بندهای مندرج در قراردادش میتواند مبلغ آن
را افزایش دهد که این اتفاق نیز عملی نشده است تا او نیز
همچون عالیشاه مجبور به ادامه فعالیت با توجه به توافقهای
مالی از پیش تعیین شده باشد.

