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سرمقاله

كشف حجاب سنگین تر است
یا فساد سازمان یافته؟

توهین آشكار پلیس به دین و
حقوقشهروندی!
روز یكشنبه ،بیست و سوم
شهریورماه  1399به طور
همزمان پیامكی از سوی
پلیس امنیت اخالقی برای
بیشتر مردم تهران ارسال شد
كه حكایت از جرم كشف
مجید سعیدی
نویسنده و روزنامه نگار حجاب داشت و به مالكین
خودروها ابالغ شده ظرف ده
روز باید به پلیس امنیت مراجعه كنید!
دقت كردید؟! جرم «كشف حجاب داخل اتومیبل»! جالب
است كه این پیامك تبدیل به خبر اول بسیاری از رسانه
های جهان و البته گروه های معاند شده (!) و آن را دستاویز
قرار داده اند تا سیمای جمهوری اسالمی را بیش از گذشته
خدشه دار كنند! جالب تراین است ،آن هایی كه به محض
دریافت پیامك به پلیس امنیت مراجعه كرده اند ،ضمن
ارائه تعهدنامه ،مبلغ  ٥٠٠هزار تومان جریمه بابت كشف
حجاب پرداخت كرده اند تا مشمول توقف خودرو و حبس
نشوند!
معنای چنین اقدامی از نظر حقوقی و البته حقوق شهروندی
چیست؟ ترویج دین و صیانت از ارزش های اجتماعی و
اخالقی با اهرم زور چه مفهومی دارد؟ آیا این بود ،آن مدینه
فاضله ای كه رئیس جمهور با ابالغ حقوق شهروندی وعده
داده بود؟ آیا حفظ ارزش های انقالب فقط در رعایت حجاب
هنگام رانندگی اناث است؟
اگر سهوا و به هنگام رانندگی روسری خانمی عقب برود،
اصول دین به مخاطره می افتد یا فروع دین تهدید می
شود؟ كجای دنیا با چادر و چارقد رانندگی می كنند كه در
اینجا بدون در نظر گرفتن ریسك رانندگی ،افتادن لحظه ای
روسری (!) جرم تلقی می شود!؟ چگونه می توان هنگام
رانندگی یكدست به روسری و یكدست به فرمان باشد تا
جرمی صورت نگیرد؟
آیا اگر حجاب هنگام رانندگی رعایت شود ،مشكل تحریم و
معیشت مردم حل می شود؟ راه اندازی فرد و و از سر گیری
سانتریفوژها چطور؟
یعنی اگر جرم كشف حجاب با جریمه  ٥٠٠هزار تومانی و
اخذ تهعد علی القاعده شرع اسالم رعایت گردد ،اختالس و
رشوه ای به صورت سازمان یافته در بستر جامعه اسالمی
شكل نخواهد گرفت؟ افزایش افسارگسیخته قیمت دالر،
سكه ،مسكن و ازدواج جوانان كه تبدیل به آرزو شده،
چطور؟
واقعا جرم افتادن روسری بیشتر است یا داشتن دوستانی
كه قادرند لواسان را به نام معاون قوه قضائیه بزنند؟ خانه
های مصادره ای بنیاد كه در اختیار برخی نزدیکان است
چطور؟ پلیس برای اختالسگران چقدر پیامك فرستاد كه
برای افتادن روسری به هنگام رانندگی فرستاد تا باور كنیم
پلیس (!) حافظ جان و مال مردم است؟

خبری

«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به ویژه
محمدعلی علی مددسلطانی راگرامی می دارد
خبر اول

وجود معادن مختلف شن و ماسه؛

چه چیزی سد راه انتقال عمارت زباله آمل است؟

اختصاص ۶هزار میلیارد لایر اعتبار برای حل معضل پسماند
مازندران در حالی هفته گذشته رسانهای شد که ساماندهی
مهمترین محدوده انباشت زباله استان با نام «عمارت زباله»
در شهرستان آمل همچنان با اما و اگرهای فراوان همراه بوده
و تمامی طرحهای ارائه شده طی یک دهه اخیر به بنبست
نبود زمین مناسب خورده و بازگشته است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،عمارت منطقه ای در ۳۰
کیلومتری جنوب شهر آمل در مسیر جاده هراز است که
تقریبا از چهار دهه پیش تاکنون میزبان زباله شهروندان
آملی و چند شهر همجوار دیگر است .سایت زباله ای که
حتی  ۱۵سال بیشتر از حدود استاندارد فعالیت کرده و هنوز
نیز مقصد زباله است.
این منطقه در زمینی به مساحت  ۹هکتار ،روزانه میزبان
 ۴۱۰تن زباله از شهرها و روستاهای اطراف است که به گفته
بسیاری از مسئوالن شهری و استانی و همچنین انجمن
های حامی محیط زیست خارج از توان سایت است و چند
سالی به مرحله اشباع رسید.
وزارت نیرو سال  ۹۰وعده داده بود که برای حل مشکل
ساخت سد طی  ۲سال عمارت زباله را تعطیل و مشکل را
حل کند ولی هنوز زباله شهرستان آمل به خاطر نبود مکان
جایگزین در این منطقه انباشت میشود .همچنین تاکنون
به فواصل نزدیک زمانی ،گزارش ها و خبرهای بسیاری از
وضعیت این سایت دفن زباله ،تعطیلی آن و همچنین
جایگزینی این محل با محل جدید یا ایجاد کارخانه زباله
سوز در رسانه ها انتشار یافت ولی گویا عمارت ،معضل حل
نشدنی آمل است و همواره طرح های روی کاغذ به نقطه
آغاز خود باز می گردند.
با این حال ،بیستم شهریور ماه جاری معاون هماهنگی
امور عمرانی استاندار مازندران از اختصاص  ۶هزار میلیارد
لایر اعتبار برای طرحهای پسماند استان خبر داد و گفت
که بر اساس نتیجه بررسی های صورت گرفته مقرر شد که
این مبلغ از محل تبصره  ۱۲قانون بودجه سال  ۹۹به پروژه
های مشارکتی حوزه پسماند در شهرهای بابلسر ،آمل ،نور،
بابل و قائمشهر اختصاص یابد.
نام شهرستان آمل در حالی به میان آمده است که ارائه
هرگونه طرحی برای حل معضل این منطقه نیازمند پیوست
مناسب برای تعیین تکلیف عمارت است.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در مورد
وضعیت عمارت زباله آمل ضمن تاکید بر آمادگی دولت و

وزارت کشور برای تامین سریع سرمایه جابه جایی و ساخت
نیروگاه زباله سوز در این شهرستان ،گفت :اکنون همه چیز
بستگی به تایید زمین از سوی دستگاه های متولی استانی
دارد.
سید محمد محمدی تاکامی افزود :امسال وزارت کشور و
دولت منابع خوبی برای حل مشکالت پسماند استان ها در
نظر گرفته است و محدودیتی از حیث اعتبارات وجود ندارد.
اکنون ابتکار عمل را در دستان مسئوالن شهرستانی آمل و
استان قرار دارد.
وی گفت :بزرگترین سد راه انتقال سایت زباله عمارت و
ساخت کارخانه هضم زباله ،وجود معادن مختلف شن و
ماسه و مناسب نبودن گزینههای پیشنهادی از نظر زیست
محیطیاست.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران افزود :
متاسفانه به دلیل تعدد معادن شن و ماسه در محور هراز
هر نقطه ای که در چند سال اخیر پیشنهاد شد به نحوی
جزو اراضی صاحبان معادن بوده و جالب این است که هر
کدام دارای قرارداد های طوالنی مدت حتی  ۱۰۰ساله بودند.
وی به مسائل زیست محیطی نیز اشاره کرد و ادامه داد
 :مناطقی که در تعارض با اراضی معادن نبود نیز معموال
در کاسه سد و رودخانه هراز قرار می گرفتند و از نظر
زیست محیطی دارای مشکالتی بودند که نمونه آن منطقه
پاساکش واقع در  ۴۰کیلومتری جاده هراز بود که مورد قبول
نهادهای زیست محیطی قرار نگرفت.
باغ صفا ،پیشنهاد جدید
محمدی تاکامی گفت :در تازهترین اتفاق زمینی در منطقه
باغ صفا جاده هراز پیشنهاد شد که کلیات آن از سوی
دستگاه های استانی متولی از جمله محیط زیست  ،منابع
طبیعی و اداره کل صنعت ،معدن و تجارت مورد تایید قرار
گرفت و قرار است تا پایان هفته نظرات کارشناسی این
دستگاه ها در مورد جزئیات منطقه پیشنهاد شده ارائه شود.
وی افزود :منطقه باغ صفا نیز در تملک یکی از معدن داران
و دارای قرارداد  ۲۵ساله بود که هنوز پنج سال از این قرارداد
باقی مانده است ،اما با همکاری اداره کل صنعت ،رفع
تصرف شده است.
این مسئول اظهار داشت :پس از تایید نهایی دستگاههای
متولی ،استانداری مازندران به سرعت برای دریافت
اعتبارات وارد عمل خواهد شد و آن طور که مشخص است
وزارت کشور امسال هیچگونه مشکلی و محدودیتی برای

اعطای اعتبارات ندارد.
هضم عمارت در کارخانه بیوگاز
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران به
برنامه استان برای حل دائمی مشکل زباله عمارت آمل اشاره
کرد و گفت :طبق برنامه ریزی در مکان جدید انتقال زباله
آمل قرار است کارخانه بیوگاز ساخته شود.
وی افزود :کارکرد این کارخانه به گونه ای است که زباله را
تبدیل به گاز متان می کند که می تواند برای تولید انرژی و
دیگر مصارف کاربرد داشته باشد ضمن این که آالینده های
کارخانه بیوگاز هم بسیار ناچیز است و راه حل مناسبی
برای حل دائمی مشکل زباله آمل و حتی دیگر شهرهای
مرکزی استان به شمار می رود.
محمدی تاکامی هزینه ساخت این کارخانه را حدود پنج
هزار میلیارد لایر برآورد کرد و گفت :سازمان برنامه و
بودجه و وزارت کشور به ما اعالم کردند هیچ محدودیتی
برای تامین اعتبار کارخانه بیوگاز ندارند و اکنون همه چیز
بستگی به نتیجه استعالم های نهایی دستگاه های استانی
و شهرداری آمل دارد که تا پایان هفته باید ارائه شود.
وی تاکید کرد :استاندار مازندران به طور جد پیگیر حل
مسئله پسماند به خصوص منطقه عمارت زباله آمل است
و تاکنون از هیچ تالشی برای تامین اعتبارات الزم جهت
حل دائمی این مشکل دریغ نکرده است .دولت هم هیچ
هزینهای برای منطقه دفن زباله عمارت شهرستان آمل
تخصیص نمیدهد و از نظر ما این منطقه باید هرچه زودتر
تعطیلشود.

کرونا در ایران

شمار بهبودیافتگان کرونا به  349هزار و  984تن رسید
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
تاکنون  ۴۰۷هزار و  ۳۵۳نفر در کشور به طور قطعی به
ویروس کرونا مبتال شده و با فوت  ۱۴۰نفر در  ۲۴ساعت
گذشته ،تعداد جان باختگان کرونا در کشور به  ۲۳هزار و
 ۴۵۳نفر رسیده است و تاکنون  349هزار و  984نفر از
بیماران ،بهبود یافته و از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
سیما سادات الری روز گذشته درباره آخرین آمار مبتالیان
قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت ناشی از ابتال به این
ویروس در کشور اظهار کرد :تا دیروز و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۷۰۵بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۲۹۹نفر
از آنها بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۴۰۷هزار و  ۳۵۳نفر رسید.
معاون وزیر بهداشت گفت :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت
گذشته ۱۴۰ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۲۳هزار و ۴۵۳

نفر رسید.
وی ادامه داد :خوشبختانه تاکنون  ۳۴۹هزار و ۹۸۴
نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند .همچنین  ۳۸۱۱نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری افزود :تاکنون سه میلیون و  ۶۱۳هزار و  ۸۹۱آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
معاون وزیر بهداشت بیان کرد :بر اساس آخرین اطالعات
کرونا در کشور ،استانهای تهران ،مازندران ،گیالن ،قم،
اصفهان ،خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،کرمان ،خراسان
شمالی ،سمنان ،یزد ،زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار
دارند .همچنین استانهای آذربایجان غربی ،البرز ،فارس،
لرستان ،هرمزگان ،اردبیل ،بوشهر ،کرمانشاه ،کهگیلویه و
بویراحمد ،خراسان جنوبی ،مرکزی ،ایالم ،چهارمحال و
بختیاری ،گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار قرار
دارند.

اجتماعی
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واکسن آنفلوآنزا ازهفته اول مهرماه توزیع میشود
«سیما سادات الری» -سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -شرایط توزیع واکسن آنفلوآنزا برای
گروههای مختلف جامعه را تشریحکرد وگفت :این واکسن ازهفته اول مهرماه توزیع میشود.

سالمت

مکث

«واعظی» در پیامی به مناسبت روز ملی فوریتهای پزشکی:

وجودکادرخستگیناپذیراورژانسبرایسالمت
جامعهیکموهبتاست

رئیس دفتر رئیس جمهوری در پیامی با تبریک  ۲۶شهریور
ماه روز ملی فوریتهای پزشکی ،به همه تالشگران عرصه
فوریتهای پزشکی نوشت :وجود کادر خستگی ناپذیر
اورژانس برای سالمت جامعه یک موهبت است و برکات
خدمتشان برای همیشه در ذهن مردم این مرز و بوم
ماندگار خواهد ماند.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از پایگاه اطالع رسانی
ریاست جمهوری ،محمود واعظی در این پیام افزود:
بیست و ششم شهریور فرصتی برای قدردانی از تالشگران
عرصه فوریتهای پزشکی است که همواره با ارادهای قوی،
سختیها را در راه نجات جان هموطنان بر خود هموار
میکنند.
وی خاطرنشان کرد :وجود کادر خستگیناپذیر اورژانس
برای سالمت جامعه یک موهبت الهی است و برکات
خدمتشان برای همیشه در ذهن مردم این مرز و بوم

ماندگار خواهد ماند .بیشک ،نیروهای اورژانس به عنوان
امید و تکیهگاه مردم شناخته شدهاند و جایگاه آن ها در
کمک به آسیبدیدگان حوادث ،برجسته است.
واعظی تاکید کرد :در ایام کرونایی ،اورژانس  ۱۱۵در انتقال
بین پایگاهی ،بین بخشی و مراکز درمانی بیماران مبتال به
کووید  ،۱۹نقش به سزایی داشته و در صیانت از کرامت و
سالمت مردم به شایستگی انجام وظیفه کرده است.
وی افزود :تقدیم  ۴شهید و ابتالی  ۱۹۰۰نفر به این
ویروس در کادر فوریتهای پزشکی ،گواه جانفشانیها و
تالشهای فداکارانه آنها است .از این رو ،کادر اورژانس،
پیشگام مدافعان سالمت در مقابله با ویروس کرونا بوده و
میتوان گفت تجلیل از کادر اورژانس ،تکریم از کل جامعه
پزشکی است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پیام خود تصریح کرد:
اینجانب ،ضمن تبریک روز ملی فوریتهای پزشکی ،از

زحمات خالصانه شما عزیزان تقدیر و تشکر کرده و امیدوارم
در راه خدمت به مردم و نجات جان انسانها همواره موفق
و سرآمد باشید.

دریچه

«وزیر کار» توضیح داد؛

روند همسانسازی حقوق بازنشستگان چگونه است؟
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :اقدامات اولیه
برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری صورت
گرفته و امید است ،در مهرماه احکام مربوط به این
بخش صادر شود ،به گونهای که حداقل پرداختی به
بازنشستگان پس از همسانسازی حقوق کمتر ،تنها ۱۰
درصد از حقوق شاغالن همانند باشد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،محمد شریعتمداری روز
گذشته پس از حضور در کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی ،درباره همسانسازی حقوق

بازنشستگان اظهارداشت :همسانسازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی که حدود  ۱۴سال مورد
تاکید کانون عالی بازنشستگان بود ،با مشارکتی که
میان سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان
صورت گرفت ،مدل معینی برای تحقق این مهم از
مردادماه اجرایی شد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد :بنابراین
همسانسازی حقوق در پرداخت افرادی که بیش از ۳۰
تا  ۳۵سال در فعالیتهای گوناگون تولیدی خدمت کرده

اما از حداقلهای مزد برخوردار بودند ،را در مردادماه شاهد
بودیم.
شریعتمداری خاطرنشان کرد :با همکاری سازمان برنامه
و بودجه کشور و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری
اقدامات اولیه برای همسانسازی حقوق بازنشستگان
کشوری صورت گرفته و امید است ،در مهرماه احکام
مربوط به این بخش صادر شود ،به گونهای که حداقل
پرداختی به بازنشستگان پس از همسانسازی حقوق
کمتر ،تنها  ۱۰درصد از حقوق شاغالن همانند باشد.

«البرز» چه خبر؟

«فرمانده سپاه امام حسین(ع) کرج»:

مهمترین درس دفاع مقدس اثبات شعار ما میتوانیم بود
فرمانده سپاه ناحیه امام حسین (ع) شهرستان کرج در
تشریح عملیات خیبر در دوران هشت سال دفاع مقدس،
گفت :یکی از مهم ترین درس ها و پیام های این عملیات
و دفاع مقدس اثبات شعار «ما می توانیم» بود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،سرهنگ پاسدار مجید زنجانی
روز گذشته در مراسم روایت گری عملیات غرور آفرین
خیبر توسط یادگاران وفرماندهان دفاع مقدس که در
محوطه سپاه ناحیه امام حسین (ع) شهرستان کرج اجرا
می شود ،در جمع دانش آموزان افزود« :عملیات خیبر»
به عنوان اولین تجربه عملیات آبی وخاکی در دوران
دفاع مقدس بااحداث  ۱۴کیلومتر پل خیبری به صورت
ابتکاری -درحاقظه درخشان دوران جنگ تحمیلی به ثبت
رسیده ورزمندگان دالور کرج نقش برجسته در حفظ جزیره
عاشواراییمجنونایفاءکردند.
وی اظهار داشت :مهم ترین پیام این اقدام مبتکرانه
رزمندگان مظلوم وسرافراز اسالم تحقق واثبات شعار
ما می توانیم بود که پرورش یافتگان مکتب امام عزیز

وراحلمان آنرا در مقابل چشم مستکبران جبهه سلطه به
نمایشگذاشتند.
فرمانده سپاه ناحیه امام حسین (ع) کرج هدف ازبرگزاری
این مراسم آسمانی را انتقال فرهنگ عاشورایی دفاع
مقدس به نسل جدید مهین اسالمی مان عنوان کرد
وافزود :خاطرات ودرس های گرانمایه حماسه مردمی
ایران سربلند در جنگ تحمیلی گوهر ارزشمندی است
که باید توسط راویان وفرماندهان دفاع مقدس برای نسل
های آینده ساز این کشور قهرمان پرور بازگو شودو برای
ساختن آینده کشور عزیزمان از مکتب شهداء بهره های
معنوی ومادی کسب نمود.
وی تاکید کرد :مهم ترین درسی که از شهدا می شود
آموخت حراست از آرمان های جمهوری اسالمی است که
شهدای گرانقدر ما حتی امروز نیز با اینکه بظاهردر میان ما
نیستند اما این وظیفه پاسداری از انقالب را به شایستگی
انجام می دهند.
زنجانی خطاب به جوانان خاطر نشان کردند :شما بدانید
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که نصرت الهی همیشه زمان با جبهه حق و مقاومت
است و با تکیه بر وعده الهی وقدرت ایمان وباور واعتماد
بنفس خواهیم توانست بر مشکالتی که جبهه استکبار بر
ما تحمیل کرده است پیروز بشویم.
بازسازی عملیات خیبر برای اقشار مختلف مردمی به
سپاه استان البرز و شهرستان کرج واگذار شده که عالوه
بر روایت گری این عملیات قرار است تا فیلم و کتاب
و همچنین بازی رایانه ای از این عملیات ساخته شود.
هفته جاری روایت گری عملیات خیبر ویژه دانش آموزان،
هنرمندان وکارکنان ادارات دولتی در پادگان خاطره انگیز
شهید آقا مهدی شرع پسند ،بارعایت کامل شیوه نامه
های بهداشتی برگزار می شود.
عملیات غرورآفرین خیبر در اسفند ماه سال  ۱۳۶۲بعد
از آزادسازی خرمشهر از دست دشمن با هدف انهدام
نیروهای سپاه سوم عراق ،تامین جزایر مجنون شمالی و
جنوبی ،ادامه تک از جزایر و محور طالئیه به سمت نشوه
و الحاق به نیروهایی که از محور زید به دشمن انجام شد.

تا آبان ماه سال جاری؛

واکسن کرونای چین به زودی
آماده خواهد شد
کارشناس ارشد ایمنی زیستی چین اعالم کرد واکسن کرونای این
کشور تا ماه نوامبر (آبان) امسال برای استفاده عموم آماده خواهد شد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از پایگاه ریپابلیک ورلد« ،گویژن
وو» -کارشناس ارشد ایمنی زیستی مرکز کنترل و پیشگیری از
بیماریهای چین -در مصاحبه با تلویزیون دولتی چین اعالم
کرد :آزمایشهای بالینی مرحله سوم این واکسنها به آرامی
ش رفت و واکس ن ها میتوانند در ماه نوامبر یا دسامبر سال
پی 
جاری برای استفاده عموم آماده شوند.
در حال حاضر ،چهار واکسن چینی که برای مقابله با کووید۱۹-
ساخته شده اند ،در مرحله نهایی آزمایش های بالینی قرار دارند.
حداقل سه مورد از این واکسنها پیش از این برای استفاده
اضطراری کارمندان چینی پیشنهاد شده اند.
کارشناس ارشد ایمنی زیستی چین همچنین اظهار داشت که
خود از این واکسن استفاده کرده و هیچ عارضه جانبی را تجربه
نکرده است .البته وی مشخص نکرد که از کدام واکسن استفاده
کرده است .ارتش چین ( )PLAدر ماه ژوئن استفاده از واکسن
کووید ۱۹-را که با همکاری شرکت دارویی «کانسینو» این کشور
تولید کرده بود ،تایید کرد .استفاده از این واکسن حتی قبل از ورود
به مرحله سوم آزمایش های بالینی تایید شد .سه واکسن دیگر
در چین توسط شرکت داروسازی «سینوفارم» و شرکت خصوصی
زیست فناوری چینی «سینواک»در حال ساخت است.

در شهر

بررسیهمکاریبینشرکت
استعدادیابیوبهبودسرمایهانسانی
برنا اندیشان و اداره کل ورزش کارگران
اداره کل ورزش کارگران و موسسه برنا اندیشان در نشستی بر
همکاری متقابل جهت اجرایی کردن طرح سنجش ساختار
قامتی کارگران تاکید کردند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،دکتر سید طه نانگیر و همسرشان
خانم دکتر یاسمن غالمی به عنوان زوج کارآفرین ورزشی با
تالش و پشتکار فراوان موسسه ای علمی ورزشی را راه اندازی
کرده اند که به هدایت و مشاوره ورزشی افراد از  ۶سال به باال
می پردازند.تیم مجرب شرکت برنا اندیشان بر پایه شاخص
های علمی و ابزار دقیق تاکنون به استعداد یابی ورزشی و
بررسی ساختار قامتی افراد پرداخته و به شما می گویند که
فرزندتان بهتر است چه رشته ورزشی رو انتخاب نمایند ،البته
به بزرگساالن نیز در راستای اصالح ناهنجاریهای اسکلتی
قامتی کمک کرده تا به سبک زندگی سالم نزدیک تر شوند.
نشست اخیر اعضای موسسه برنا اندیشان با حضور این زوج
جوان و با حضور یکی از متخصصین این مرکز ساراخوش
جمال فکری در دفتر اداره کل ورزش کارگران برگزار شد .خانم
خواجه نژاد معاون اداره کل ورزش کارگران با استقبال از طرح
ساختار قامتی این موسسه پیشنهاد کردند.
در زمینه های مختلف از قبیل پیشگیری و کاهش آسیب
های شغلی ،سنجش سالمت ،برگزاری دوره ها و کارگاههای
آموزشی ویژه کارگران همکاری هایی به وجود آید تا در قالب
یک تفاهم نامه این همکاریها انجام شود.

4

در چنین روزی!

روزنامه
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«دنیای هوادار» بررسی می کند؛

گزارش

بحرانبعدیجهانچیست؟

یک موسسه استرالیایی درباره عوارض بیتوجهی دولتها
به «تغییرات شدید آب و هوایی» هشدار داد .مطالعات
نشان میدهد دگرگونی منفی اقلیمی که عالئم اولیه آن
بهصورت افزایش دمای کرهزمین و بروز سیلهای سریالی
ویرانگر در کشورهای مختلف بروز کرده است ،میتواند
«ابربحران مهاجرت گسترده» در  ۳۱کشور تا  ۲۰۵۰ایجاد کند
که دامنه اثرگذاری آن جهانی خواهد بود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،بحران آب و هوایی ممکن
است به جابهجایی جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر از
مردم جهان تا سال  ۲۰۵۰منجر شود؛ چراکه فجایع طبیعی
میتوانند موجب موجهای مهاجرتی ،افزایش نزاع و درگیری
نظامی و فروپاشی اقتصادی کشورهای کمتر توسعهیافته
شوند .همزمان گسیل موجهای گسترده مهاجران به
کشورهای توسعهیافته موجب بروز بیثباتی سیاسی و رشد
خصومت علیه مهاجرت خواهد شد .از این رو برای تعدیل
آثار و خرابیهای بحران تغییرات آبو هوایی ،توجه ویژه
ی و کمکرسانی بینالمللی به کشورهای در حال
به همکار 
توسعه در این زمینه ،حیاتی است .به گزارش گروه اقتصاد
بینالملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از سیانان،
موسسه اقتصاد و صلح واقع در سیدنی استرالیا تخمین زده
است که تا سال  ،۲۰۵۰حدود  ۱/۲میلیارد نفر از مردم سراسر
جهان ،وادار به جابهجایی میشوند .بر این اساس ،هیچ
کشوری قادر نخواهد بود از پیامدهای بحران آب و هوایی
بگریزد ،اما در این میان فقیرترین کشورها و اقتصادهای
آسیبپذیر متحمل شدیدترین صدمات خواهند شد.
این گزارش میافزاید« :تهدیدات زیستمحیطی و تغییرات
آب و هوایی چالشهایی جدی را متوجه توسعه جهانی و
صلح میکند .کشورهایی که کمترین انعطاف اقتصادی را
دارند ،زمانی که با خرابیهای ناشی از بالیای طبیعی مواجه
شوند ،بیشتر با خطر بروز ناآرامیهای مدنی ،بیثباتی
سیاسی ،شکاف اجتماعی و فروپاشی اقتصادی مواجه
خواهند بود».
این گزارش براساس دادههای سازمانهای بینالمللی
نظیر سازمانملل ،مرکز نظارت بر جابهجایی داخلی،
فائو و تحقیقات پیشین موسسه اقتصاد و صلح در
مورد انعطافپذیری کشورها جمعآوری و تهیه شده
است .با استفاده از این آمارها ،موسسه اقتصاد و صلح
تهدیدات نسبی رشد جمعیتی ،کمبود آب ،ناامنی غذایی،
خشکسالی ،سیل ،گردباد ،افزایش دما و سطح آب دریاها
را محاسبه کرد.

شهری

 67سال پیش درچنین روزی ،با اينكه دكترمصدق ازبيست و نهم مرداد  1332زنداني شده
بود ،در اين روز  26 -شهريور  -قرار بازداشت وي از سوي يك بازپرس نظامي به اتهام ضديت
با شاه و قصد برانداختن سلطنت صادرشد و همان روزمورد تائيد دادستان ارتش قرارگرفت.

این گزارش نشان میدهد که بیش از یک میلیارد نفر از
 ۳۱کشور جهان که دارای انعطافپذیری اقتصادی کمتری
هستند و نمیتوانند از خرابیهای به جامانده از بالیای
طبیعی جان سالم به در ببرند ،وادار به جابهجایی و مهاجرت
خواهند شد .مناطقی که با باالترین میزان تهدیدات طبیعی
روبه رو خواهند بود ،کشورهای شاخ آفریقا ،آسیای جنوبی،
خاورمیانه و آفریقای شمالی هستند .این گزارش البته
تاکید میکند که همه مردم این کشورها وادار به جابهجایی
نخواهند شد اما محتمل است که تعداد باالیی از آن ها،
جابهجا شدن را انتخاب کنند.
کمبود آب و غذا
این گزارش با استناد به دادههای دپارتمان امور اجتماعی
و اقتصادی سازمان ملل مینویسد :جمعیت جهان اکنون
 ۷/۸میلیارد نفر است که انتظار میرود این عدد تا سال
 ۲۰۵۰به  ۱۰میلیارد نفر برسد و همین موضوع موجب فشار
بیشتر بر منابع طبیعی میشود .تخمین زده میشود که
بخش عمده رشد جمعیت در کشورهای شاخ آفریقا که
دچار درگیریهای نظامی هستند ،رخ دهد.
همچنین با توجه به دادههای موسسه منابع جهان ،این
گزارش پیشبینی میکند که تا سال  ،۲۰۵۰تقاضا برای غذا
با رشد  ۵۰درصدی مواجه خواهد شد و  ۳/۵میلیارد نفر از
ناامنی غذایی رنج خواهند برد .کمبود آب حتی میتواند
مساله جدیتری نیز باشد .هم اکنون بیش از  ۲/۶میلیارد
نفر از مردم جهان با کمبود باال یا شدید آب روبهرو هستند
به معنای آنکه یا به آب کافی دسترسی ندارند یا اینکه
ذخیره آب آن ها با خطر مواجه است.
تغییرات آب و هوایی موجب برهم خوردن بارشها،
افزایش دما و دیگر چالشهای زیستمحیطی شده است
که هماکنون نیز موجب بحران کمآبی شدهاند .در سال
 ،۲۰۱۹چنای ،ششمین شهر بزرگ هند تقریبا با اتمام
منابع آبی روبه رو شد .آب مورد نیاز ساکنان این شهر را
باید هر روز با کامیونهایی از شهرها و ایالتهای دیگر
فراهم کنند و مردم نیز ساعتها در صفهای طویل
میایستند.
این گزارش میافزاید :تا سال  ،۲۰۴۰مجموع  ۵/۴میلیارد
نفر یا بیش از نصف جمعیت پیشبینی شده جهان در
آن سال ،در کشورهایی زندگی خواهند کرد که با کمآبی
باال یا شدید روبهرو هستند .هند و چین ،پرجمعیتترین
کشورهای جهان نیز در میان این کشورها خواهند بود.

مدیریت شهری

«غدیر مهدوی» خبر داد؛

برگزاری وبینارتخصصی «مدیریت شهری ،تاب آوری وکروناویروس»
رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسالمی
شهر کرج از برگزاری نخستین وبینار تخصصی «مدیریت
شهری ،تاب آوری و کرونا ویروس» خبر داد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،غدیر مهدوی گفت :هدف
از برگزاری وبینار بررسی بایدها و نبایدهای عملکردی
مدیریت شهری در سطح شهرها در دوران مقابله با کرونا و
پساکروناست که از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که
شیوع این ویروس شرایط جدیدی را به جوامع و دولتها
تحمیل کرده که می تواند تهدیدها و فرصت های متعددی
به همراه داشته باشد.
عضو شورای اسالمی شهرکرج با بیان اینکه مسئولیت
اجتماعی یکی از مصادیق تحقق حقوق شهروندی است،
افزود :شیوع بیماری جدید کرونا که امروز به سرعت در حال
درنوردیدن جهان است ،دلیل محکمی است بر اینکه بشر
نیاز دارد از این بحران جدید درسهای جدیدتری یاد بگیرد.
وی افزود :این ویروس خطرناک ،تاکنون نقاط قوت و ضعف
بسیاری در امور مختلف کشورهای جهان را عیان ساخته
است؛ حال ،متخصصان مدیریت بحران باید آنها را با جدیت
هرچه تمامتر و به صورت علمی شناخته و برای استفاده
از نقاط قوت و پیشگیری از تکرار ضعفها ،درسهایی
استخراج کرده و به صورت علمی و عملی عرضه کنند ،البته
برخی از این تجربهها بسیار دردناک و نیازمند توجه بیشتر
است.
مهدوی بیان کرد :در این راستا مدیریت شهری در برابر
جلوگیری از این ویروس و قطع زنجیره انتقال نقش و
مسئولیت های اجتماعی اثرگذاری دارد و شهرداری یکی از
نهادهای عمومی است که در راستای تحقق حقوق شهروندی
باید این مسئولیت اجتماعی را مد نظر داشته باشد.

مهدوی گفت :مدیریت شهری باید با وضع قوانین کارآمد،
برای استفاده از مکانهایی که جنبه عمومی یا همگانی
دارد ،مجموعهای از ضوابط و مقررات را برای حفظ سالمت
شهروندان ایجاد کند.
گفتنی است ،این وبینار ششم مهرماه سال جاری توسط
مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر و
همکاری سازمان فاوا و گروه آموزش شهرداری کرج برگزار
می شود.

«محمدی» خبر داد؛

پروژه آبخیزداری وکنترل سیالب حوزه آبریزکوه نوردرمراحل پایانی
پروژه آبخیزداری و کنترل سیالب حوزه آبریز کوه نور با
حمایت شورای شهر توسط شهرداری در حال تکمیل مراحل
پایانی است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،حسین محمدی گفت :از هیئت
رئیسه جدید خواستارم که مانند ادوار گذشته شورا را اداره
نکنند پیشنهاد میکنم حداقل نیمی از وقت جلسات شورا به
وظیفه اصلی شورا و به بحث و بررسی مسائل مهم شهری
و امر نظارت بر عملیات شهرداری و پروژه ها پرداخته شود و
تذکرات سئواالت و خواسته اعضای شورا و مصوبات شورا که
به عهده شهرداری گذاشته شده است جدی پیگیری شوند.
عضو شورای اسالمی شهر کرج افزود :از اقدام خوب
شهرداری و از زحمات تمام مسئوالن ذیربط سازمان سیما
و منظر بابت اجرای پروژه آبخیزداری و کنترل سیالب حوزه
آبریز کوه نور تقدیر و تشکر میکنم .ان شاء هلل این کار نیمه
تمام به عالوه عملیات آبخیز داری آبریز کوه بیجی که می
تواند بخشی از منطقه عظیمیه را از خطر سیالب در امان نگه

دارد تا پایان شورای پنجم به اتمام برسد.
رئیس کمیسیون محیط زیست و سالمت شورای اسالمی
شهر کرج عنوان کرد :از شهرداری درخواست دارم در صورت
نیاز به اعتبار در اصالحیه یا متمم بودجه پیش بینی
الزم برای تکمیل این پروژه تخصیص داده شود .موضوع
جایگزینی آب فضای سبز پسابهای شهری نیز اقدامی خوبی
است که از گذشته شروع شده اما علیرغم تاکید و خواست
شورا و اعتباری که در دو سال گذشته در نظر گرفته شده
است از هدف گذاری انجام شده دور هستیم لذا انتظار داریم
در زمینه احداث تصفیه خانه تالش و اقدام جدی صورت
گیرد.
محمدی گفت :طی دو ماه گذشته مجموعه سئواالت و
ابهاماتی در مورد عملکرد سازمان مدیریت پسماند مطرح
شده است اما پاسخ ها قانع کننده و کافی نبوده لذا انتظار
داریم با پیگیری ریاست شورا و شهردار موضوع در یک جلسه
مورد بحث و رسیدگی قرار گیرد.

فرهنگی

روزنامه

واکسن آنفلوآنزا ازهفته اول مهرماه توزیع میشود
«سیما سادات الری» -سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -شرایط توزیع واکسن آنفلوآنزا برای
گروههای مختلف جامعه را تشریحکرد وگفت :این واکسن ازهفته اول مهرماه توزیع میشود.

سینما

نمایش

«محمدرحمانیان»:

«عشق روزهای کرونا» ،ادای دینی به ایام کنونی است
نمایشنامهنویس و کارگردان نمایش «عشق روزهای کرونا»
با اشاره به ادای دین به ایامی که در حال تجربهاش هستیم
گفت :بنا بود این اثر  ۴۰اجرا داشته باشد که به دلیل از
دست دادن زمان طی پنج شب به صحنه خواهد رفت.
نشست خبری نمایش ُالد سانگز؛ عشق روزهای کرونا به
نویسندگی و کارگردانی محمد رحمانیان با حضور این
نمایشنامهنویس و کارگردان و جمعی از بازیگران این اثر
نمایشی صبح روز گذشته (سه شنبه  ۲۵شهریورماه) برگزار
شد.
عشق روزهای کرونا،ادای دین به شرایط این روزهای
کشورمان است
رحمانیان در ابتدای این نشست با اشاره به آنکه با آغاز
اجرای نمایش روزهای رادیو در اسفند  ۱۳۹۸و تنها بعد از
پشت سر گذاشتن چهار اجرا به دلیل همهگیری ویروس
کرونا این اجرا را متوقف کرده گفت :از اواخر اسفند طرح
نگارش عشق روزهای کرونا را که نام آن برگرفته شده از
رمان درخشان گابریل گارسیا مارکز با نام عشق سالهای
وبا است آغاز کردم.
وی ادامه داد :بهعنوان نمایشنامهنویس همواره تالش
کردم دینم را نسبت به اتفاقات روز جامعه ادا کنم و حال
طی چند ماه اخیر که شاهد همهگیری ویروس کرونا با
تمام عواقب سخت ،تلخ و صعب آن هستیم اینبار به
بازتاب این اتفاق از زاویه دید و نگاهی گره خورده با مسائل
عاطفی ،عشق و انسانیت پرداختم.
به دالیل مختلف از  ۴۰به پنج شب اجرا رسیدیم
رحمانیان درباره فراهم شدن شرایط و مکان این اجرا
گفت :با توجه به شیوه متفاوت تولید این اثر و حضور
بازیگران متعدد شرایط اجرا در سالنهای نمایشی فراهم
نبود .درنهایت پیشنهاد اجرا در فضای بیرون را دادیم که
مورد قبول مسئوالن قرار گرفت .هرچند زمان بسیاری را
برای این اجرا از دست دادیم درنهایت طی پنج شب این
اجرا را در محوطه بیرونی مجموعه تاالر وحدت به صحنه
خواهیم برد.
وی درباره از دست دادن زمان طوالنی برای فراهم کردن
شرایط این اجرا یادآور شد :ارزشیابی و نظارت (ممیزی)
همچنین پاره ای کاغذ بازیهای اداری (بوروکراسی اداری)
مهمترین مسائلی بود که باعث شد برنامه اجرای ما که
قصد  ۴۰اجرا طی ۲۰شب و هر شب دو اجرا را داشته باشیم
در نهایت به مدت پنج شب محدود شود.
این نمایشنامهنویس خاطرنشان کرد :نخستین اجرای ما
پنجشنبه ۲۷ ،شهریوردر دو ساعت  ۱۹.۳۰و  ۲۱.۳۰دقیقه

این اثر را به صحنه خواهیم برد؛ اما طی روزهای جمعه
تا دوشنبه (۲۸تا  ۳۱شهریور) به دلیل همزمانی و تداخل
اجرای این اثر با نمایش «علمدار» به کارگردانی حسین
پارسایی ،عشق روزهای کرونا تنها در ساعت  ۱۹.۳۰دقیقه و
در محوطه بیرونی مجموعه تاالر وحدت به صحنه خواهد
رفت.
عشق روزهای کرونا راوی عشق و انسانیت در  ۶اپیزود
نویسنده نمایشنامه عشق روزهای کرونا درباره مهمترین
دلیل نگارش این اثر یادآور شد :شیوع ویروس کرونا در
ایران مانند دیگر نقاط جهان تأثیرات متعددی را در تمام
شئون اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی داشته
است .حتی شاهد به وقوع پیوستن اتفاقات ،مناسبات و
خلق کلماتی هستیم که محصول دوران کروناست .با تمام
این دالیل مهمترین دلیل نگارش این اثر برای من ثبت
شدن اتفاقات این روزهاست که ممکن است با گذر زمان و
پشت سر گذاشتن این شرایط تلخ دیگر حافظه برای به یاد
آوردن این رویداد یاری نکند.
وی با اشاره به آنکه این اثر نمایشی از شش اپیزود متفاوت
تشکیل شده است یادآور شد :در اپیزود یک نخ عاشقی
شاهد وقوع اتفاقاتی در یک خیاط خانه هستیم که گروهی
در آنجا مشغول دوختن ماسکهای پارچهای هستند و
اتفاقات روی داده آنها را با نگاه و بار عاطفی پی میگیریم.
همچنین اپیزودی اختصاص دارد به احترام برومند بازیگر
شناخته شده و همسر زندهیاد داوود رشیدی که درباره رابطه
این زوج هنرمند و مسئله فقدان به رشته تحریر درآمده
است .اپیزود سو م به شکلگیری رابطه عاطفی مامور مترو
با یکی از فروشندگان خط متروی گرمدره ،کرج و هشتگرد
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باز میگردد.
رحمانیان خاطرنشان کرد :در سه اپیزود دیگر شاهد وقوع
اتفاقاتی متفاوت با محوریت مسائل عاطفی و جایگاه
عشق در مناسبات این روزها هستیم .بهعنوان مثال در
اپیزود«بانویی با گربه ملوس با بازی طناز طباطبایی قصه
بازیگری تنها در شرایط قرنطینه خانگی در روزهای کرونا را
روایت میکنیم .در اپیزود کریمخان – حافظ ،روایت سه
دختری که در چهارراه یکی کار پاک کردن شیشهها ،دیگری
دود کردن اسپند و سومی فروختن بادبزن را برعهده دارند
به نظاره مینشینیم که آنها در خیاالت خود به رفتار و
رابطه شان با سوپراستارهای سینما میپردازند .درنهایت در
اپیزود آخر آهنگساز و ترانه سرا شاهد همکاری دو هنرمند
در حوزه موسیقی برای ضبط ترانههایی در حوزه کرونا با
محوریت بیماری کرونا هستیم.

ساخته «برادران محمودی»؛

« ُمردن در آب مطهر»
در جشنواره فیلم بوسان
«مردن در آب مطهر» به نویسندگی و کارگردانی نوید محمودی
و تهیهکنندگی جمشید محمودی در جشنواره جهانی فیلم
بوسان نمایش داده میشود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،برادران محمودی با فیلم مردن در
آب مطهر در اولین حضور بین الملی خود پس از نمایش در
جشنواره فیلم فجر در بیست و پنجمین دوره جشنواره جهانی
فیلم بوسان که از جشنوارههای مهم فیلم در جهان بشمار
میرود حضور خواهند داشت.
پیش از این برادران محمودی با فیلمهای چند متر مکعب
عشق ،رفتن ،رونا مادر عظیم و هفت و نیم در این جشنواره
حضور داشتهاند که جمشید محمودی برای فیلم رونا مادر
عظیم جایزه بهترین فیلم بخش کیم و نوید محمودی جایزه
ویژه هیات داوران را برای کارگردانی فیلم «رفتن» از جشنواره
بوسان دریافت کردهاند.
جشنواره جهانی فیلم بوسان  ۱۵تا  ۲۵مهرماه مصادف با  ۷تا
 ۱۶اکتبر برگزار میشود.
علی شادمان ،ندا جبرائیلی ،متین حیدرنیا ،صدف عسگری و
سوگل خلیق علیرضا آرا ،امیررضا رنجبران ،خیام وقار ،پیمان
مقدمی ،مهتاب جعفری ،فرید اسحاقی ،فاطمه شکری ،محیا
رضایی ،فاطمه میرزایی و علیرضا مهران بازیگران این فیلم
هستند.
عاشقانه برادران محمودی قصه چند جوان مهاجر افغان را
روایت میکند که قصد رفتن به اروپا را دارند.
پخش کننده بین المللی فیلم شرکت پرشیا فیلم به مدیریت
علی قاسمی است.

هنرمند در شرایط بحران نباید دست روی دست بگذارد
رحمانیان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اشاره خود که
هدفش از نگارش این اثر ثبت اتفاقات دوران کروناست؛
حال با وجود پنج شب اجرا آیا این هدف در نهایت برای
انتقال موضوعات مد نظر نمایش به مخاطب در قامت
اجرای اثر تئاتری محقق خواهد شد یادآور شد :احساس
میکنم با شیوع ویروس کرونا در جهان همچنین در
کشورمان ،دنیا به دو ساحت قبل و بعد از کرونا تقسیم
شده است .این ویروس چنان ضربهای به تمام مناسبات
حاکم و جاری در هر جامعهای از رویکردهای اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی تا مناسبتهای فرهنگی و حتی یادها
و خاطرات زده که عبور از کنار آن به سادگی برای هنرمندان
محقق نخواهد بود.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ابوالفضل حسین به وکالت از طرف مالک کیانوش برقی ضمن تسلیم
دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالكيت 1/5
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  ۱۱۲متر مربع قطعه ۷
تفکیکی به شماره  ۱۶۳فرعی از  ۱۵۷واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان
کرج ذیل ثبت  ۱۰۱۱۶۷۸صفحه  ۳۷۰دفتر  ۳۷۹۲امالک به نام مالک فوق
ثبت و صادر و سپس به علت جابجایی مفقود گردیده و 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 مالكيت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور
باشد از تاریخ انتشار این آگهی به 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 مالكيت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم
خواهد شد99/577 .ف

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ابوالفضل حسین به وکالت از طرف مالک کوروش برقی ضمن تسلیم
دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت1/5
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  ۱۱۲متر مربع قطعه ۷
تفکیکی به شماره  ۱۶۳فرعی از  ۱۵۷واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان
کرج ذیل ثبت  ۱۰۱۱۶۸۰صفحه  ۳۷۴دفتر  ۳۷۹۲امالک به نام مالک فوق
ثبت و صادر و سپس به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور
سند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی
به ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به 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 مالكيت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم
خواهد شد99/576 .ف

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای یاسر خمسه ،ضمن تسلیم دو برگ استشهاديه تصديق شده اعالم نموده
است سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 76/9
متر مربع قطعه  ۸تفکیکی واقع در طبقه  2سمت جنوب غربی به شماره
 ۱۶۹۹۵فرعی  ۱۶۹اصلی مفروز از پالک  ۱۵۹۱فرعی از اصلی مذکور جزء حوزه
ثبتی شهرستان کرج به شماره چاپی  ۷۶۲۹۳۶مورد ثبت صفحه  ۵۷جلد ۳۱۹
امالک به نام مشار اليه صادر و تسلیم گردیده است به علت سهل انگاری
مفقود گرديده وتقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده است لذا مراتب به
استناد تبصره یک اصالحی به ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت
آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالكيت نزد خود و یا انجام
معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این اگهی به 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 مالكيت المثنی طبق مقررات
به متقاضی تسلیم خواهد شد 99/583 .ف

عباسعلی شوش پاشا  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج  -از طرف مسلم مرز آرا

عباسعلی شوش پاشا  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج  -از طرف مسلم مرز آرا

محمد شکری  -رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه3کرج  -ازطرف حسین رضا نوری شاد
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«مهین فرهادی زاد» -معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان-گفت :ظرفیت بخش زنان دیگر
نادیده گرفته نمیشود و حتی رشد این حوزه در رشتههای مختلف بیشتر هم شده است.

یادداشت

در راه بازگشت از گاالتاسرای؛

طلوع شرقی این بار در ایران

محمدرضا ولی زاده
خبرنگار

از همان هشت سالگی که
در آکادمی سپاهان اصفهان
شروع به دروازه بانی کرد
و تا سیزده سالگی که به
عضویت باشگاه ذوب آهن
اصفهان درآمد ،مشخص بود
که از این نوجوان تنومند
اصفهانی یک دروازه بان

حرفه ای در می آید.
او از همان سنین الگوی فوتبال حرفه ای اش را ناصرخان
حجازی معرفی می کرد و همیشه از آرزوی رسیدن به
جایگاه عقاب ابدی آسیا صحبت می کرد ،اما حاال آرش
شرقی در سن بیست سالگی در رویای رسیدن به آرزوی
کودکی اش ،به فکر بازگشت به ایران افتاده است.
وقتی از آغاز دوران حرفه ای او می گوییم ،آرش شرقی
فقط  ۱۵سال داشت که خود را به عنوان یکی از پدیده های
جذاب فوتبال آسیا معرفی کرد.
آرش در سال  ۹۷توسط بزرگترین و بهترین باشگاه فوتبال
ترکیه تیم گاالتاسرای جذب شد و تبدیل به یکی از جوان
ترین لژیونرهای تاریخ فوتبال ،فقط و فقط در سن  ۱۷سالگی
شد اما حاال که آرش در اوج جوانی به دروازه بانی مطمئن
و پخته تبدیل شده و ملی پوش تیم ملی امیدمان هم شده
است ،سودای بازگشت به ایران را دارد.
آرش شرقی که سابقه پوشیدن پیراهن دو تیم بزرگ و برتر
فوتبال ترکیه ،گاالتاسرای و فنرباغچه را در کارنامه دارد حاال
به دنبال طلوع و درخشش در فوتبال ایران است.
بازگشت شرقی می تواند یکی از اتفاقات جذاب برای فوتبال
ما باشد ،لیگ برتر یا تیم نظامی برای گذراندن خدمت
سربازی در لیگ یک مقصد احتمالی پدیده جوان و نوظهور
دروازه بانی آسیاست ،انتقال بزرگی که می تواند یکی از بمب
های نقل و انتقاالت این فصل از رقابت ها باشد.
شنیده ها حاکی از پیشنهاد چندین تیم لیگ برتری و لیگ
یکی به این دروازه بان آینده دار فوتبال کشورمان است،
در نهایت باید ببینیم کدام یک از تیم های کشورمان می
توانند این شاه ماهی جوان و با تجربه نقل و انتقاالت
فوتبال ایران را صید کند.

ورزشی

ظرفیت بخش زنان ،دیگرنادیدهگرفته نمیشود

کارگران

معاون وزیر کار در وبینار سراسری طرح ملی «کاج»:

بستههایفرهنگی–ورزشیسالمتمحوربینتمامیکارگرانتوزیعمیشود
وبینار سراسری «طرح ملی کاج» با محوریت چالش ها و
پیشنهادات و راه حل های این طرح بزرگ و ملی جهت
ارتقا سالمت جامعه کاروتالش و دور کردن آن ها از آسیب
های اجتماعی به مدت سه ساعت از ساعت  9تا  12صبح
امروز در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی وزارت تعاون کار
و رفاه اجتماعی با حضور دکتر صادقی فر معاون فرهنگی و
اجتماعی  ،معاونین و مشاورین اداره کل امور اجتماعی (در
محل سالن کنفرانس) و مدیران اجتماعی ادارت کل سراسر
کشور (از طریق ویدیو کنفرانس) برگزار شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در ابتدای این وبینار ،اظهار داشت :در راستای
استقرار نظام سالمت کارگران (برنامه ملی کاج)  ،کانون
یاریگران کار و تولید متشکل از رابطین فرهنگی ،ورزشی
و بهبان ها در محیط های کاری با ظرفیت  50تا 500نفر
تشکیلمی دهد تا این گروه های آموزش دیده نسبت
به آموزش هماهنگ و یکپارچه بسته های سبک زندگی
سالم کارگران اقدامات الزم را انجام دهند.
ابراهیم صادقی فر با قدردانی از مدیران اجتماعی  -ورزشی
و فرهنگی و مدیران استانی سراسر کشور گفت :امسال
سال پر اهمیتی به لحاظ ارتقا سالمت اجتماعی جامعه
کار و تالش بود و تهدیدی جدی برای سالمت جامعه به
خصوص خانواده بزرگ کارگری بحساب می آمد که ما
تهدید را با کمک همه ادارت کل استان ها و بزرگانی مثل
آقای دکتر دوانی که در مباحث اجتماعی جزو بهترین ها
است و همکاران خوبم در ادارات زیر مجموعه تبدیل به
فرصت کردیم  .فرصتی جهادی برای تک تک ما فراهم شد
تا خدمتی به جامعه کار و تالش انجام دهیم و کمی از
آالم و دردهای مضاعف کارگران در دوران کرونا بکاهیم و از
این بابت یک اتفاق بزرگ و مهم افتاده و باید همت کنیم
تا رسیدن به سالمت کامل جامعه کار و تالش با جدیت
این راه را تداوم بخشیم.
صادقی فر گفت :سال گذشته برنامه های مفصلی برای
کارگران در حوزه های ورزشی  -فرهنگی و اجتماعی
داشتیم اما امسال قضیه فرق کرد و همان راه را در
بخش های اجتماعی ،ورزشی و فرهنگی با تغییر مسیر
و تغییر ماهیت ادامه دادیم اگر چه سرعت کار را در همه
حوزه ها کم کرد ولی ما بیکار ننشستیم .با کمک گرفتن
از امور ورزشی و فرهنگی به سمت سالمت اجتماعی

حرکت کردیم و اینها به صورت زنجیر وار به همدیگر
متصل هستند و باید از ابزار ورزش و فرهنگ برای
توجه به سالمت کارگران و حتی خانواده های ایشان
بهره بگیریم  .بنابراین با تاکید آقای وزیر بسته های
ورزشی و فرهنگی و سالمت محور را در آینده ای نزدیک
با امضای وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تحویل مدیران
کارخانجات و بنگاه های تولیدی و اقتصادی خواهد شد
تا در اختیار کارگران قرار دهند و باور ما براین است که
کارگر به عنوان محور اصلی تولید و صنعت و اقتصاد باید
در حوزه سالمت جسمی و فکری شاداب و سرحال باشد
و ما از ابتدای نیمه دوم سال در این مسیر بسته هایی
که گفتم را در سراسر کشور توسط کارفرمایان به کارگران
عزیز می رسانیم.
وی گفت :برحسب تفاهم نامه ای که مابین وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی و ستاد مبارزه با مواد مخدر منعقد
شده ،معاونت فر هنگی اجتماعی مصمم است با تشکیل
یکصد کانون یاریگران کار و تولید ضمن تعیین نیازهای
اولویت دار کارگران در ابعاد جسمی،روانی ،اجتماعی،

معنوی و حمایت طلبی برنامه برای کارفرمایان ،نسبت
به اجرای بسته های خاص حمایتی برای کارگرانی که
درگیر آسیب های اجتماعی شده اند و اکنون در دوران
سالمت هستند و یا اراده ایی برای بازگشت (ناشی از سو
مصرف مواد مخدر داشتند یا دارند) به زندگی سالم در وجود
خود می بینند آماده و اهدا کنیم .همچنین آموزش نحوه
تشکیل کانون یاریگران کار و تولید توسط مدرسان آموزش
دیده استانی برنامه ملی کاج و بر اساس بسته آموزشی
ابالغی و ارزشیابی عملکرد کانون های مذکور نیز براساس
شاخص های مندرج در شیوه نامه ارسالی خواهد بود.
بر اساس این برنامه ،مسئولیت کانون یاریگران زندگی در
محیط کار با بهبان ها در محیط های کاری بوده و رابطان
ورزشی و فرهنگی بنگاهای اقتصادی در قالب کمیته سه
نفره با یکدیگر همکاری خواهند داشت.
در ادامه نمایندگان هر کدام از استان ها از طریق ویدیو
کنفرانس چالش ها و موانع و راهکارهای مورد نظر جهت
پیشرفت و سرعت بخشدن به اجرای طرح ملی کاج را
مطرح کردند.

«نایب رئیس فدراسیون»:

عملکرد ورزش کارگری در بخش زنان بیشتر شده است
نایب رئیس زنان فدراسیون ورزش کارگری گفت۲۰ :
رویداد قهرمان کشوری در بخش زنان برگزار شد که نسبت
به رویدادها در بخش مردان بیشتر بوده است.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از ایرنا ،سوسن دانشفر
روز گذشته با اعالم این خبر افزود :هر  ۲سال یکبار
رقابتهای جهانی شرکتها را در پیشرو داریم و قرار بود
امسال در یونان برگزار شود که به دلیل کرونا به ۲۰۲۱
موکول شد.
وی ادامه داد :این رویداد سال آینده به میزبانی ایتالیا
برگزار میشود.
نایب رئیس فدراسیون ورزش کارگری گفت :ورزش این
فدراسیون آماتوری است و جنبه قهرما ن پروری ندارد و
به همین دلیل کارگران نمیتوانند در تیمهای ملی جذب
شوند.
دانشفر می گوید :عملکرد ورزش کارگری در بخش زنان
در سال گذشته بیشتر از مردان بود.
وی اضافه کرد ۲۰ :رویداد قهرمان کشوری در بخش زنان

برگزار شد که نسبت به رویدادها در بخش مردان بیشتر
بوده است.
نایب رئیس فدراسیون ورزش کارگری افزود :به جنبه
همگانی در حوزه کارگری بیشتر پرداخته شده است که
پویشی در این باره در سایر استان در حال انجام است.
شهرناز شهربانیان نایب رئیس فدراسیون اسکواش نیز روز
گذشته گفت :هنوز مجوز از سوی ستاد کرونا در برگزاری
رقابتهای حضوری صادر نشده و پیگیر این موضوع
هستیم.
وی افزود :رقابتهای قهرمانی تیمی آسیایی قرار است
بهمن ماه در رده بزرگساالن برگزار شود.
نایب رئیس فدراسیون اسکوواش درباره نشست تخصصی
نایب رئیسان با فدراسیون های ورزشی گفت :این نوع
برگزاری در حل مسایل فراروی ورزش زنان راهگشاست.
شهربانیان درباره شمار مربیان و داوران این رشته گزارش
داد که در سال  99مر  752مربی سطح یک110 ،مربی بین
المللی و چهار داور بین المللی داریم.

ورزشی

روزنامه

نماینده خوزستان به لیگکشتی فرنگی بازگشت
حضور تیم فوالد اکسین اهواز با پیگیری فدراسیون ،سازمان لیگ و مسووالن استان خوزستان در لیگ
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برترکشتی فرنگی قطعی شد.

دیدگاه

کشتی و پهلوانی

محمدبنابه«خانه»بازگشت

فدراسیون کشتی پیگیر است؛

فقط برای اوج و اعتالی کشتی؛

محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بار دیگر به خانه کشتی
بازگشت .خانه ای که متعلق به خود وی و بسیاری از
جمعه کشتی و بزرگانی چون اوست.
محمد بنا این بار برای نیامدن خیلی پافشاری نکرد .بی
گمان دالیلی برای رفتن و بازگشت خود داشت که شاید
تنها خود وی از زوایای آن اطالع دارد .با این وصف و
از منظر بیرونی ،این پرسش مطرح است که این رفتن و
آمدن چه حکمتی داشت؟ آیا در طول یک هفته غیبت،
خواسته های وی یا حداقل بخشی از آن ها محقق شد و
یا بازگشت وی صرفا با ریش گذاشتن محمدرضا طالقانی و
تعداد دیگری از بزرگان فیصله پیدا کرد؟ پاسخ این پرسش
ها چندان روشن نیست اما در مجموع باید حضور دگرباره
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در جمع شاگردانش را
گرامی داشت .بودن وی در کنار تیم و قهرمانان غنیمت
ارزشمندی است که می تواند انگیزه و روحیه ملی پوشان
و اصوال جامعه کشتی فرنگی را دو چندان کند .محمد بنا
طی سالیان متمادی حضور در کنار تیم های ملی اعتبار و
جایگاه ویژه ای برای خود و کشتی پیدا کرده که در نوع خود
منحصر به فرد است .در واقع موقعیت کاریزماتیک و خاص
این مربی جهانی چهره متمایزی از وی ترسیم کرده که
پیش و بعد از او هیچ مربی دیگری حداقل در عرصه کشتی
فرنگی به این جایگاه نرسیده است .بر همین اساس باید
بازگشت دوباره او را به فال نیک گرفت به این شرط که در
ادامه راه ،مسیر حرکت وی برای کسب موفقیت های آینده
هموار باشد .این مربی برتر آسیا اگرچه رفتار خاص خود را
دارد اما هرگز بی دلیل کناره گیری نمی کند .بی حساب و
کتاب اعتبار و آبروی خویش را هزینه قهر کردن نمی کند.
بی گمان او به نقطه ای رسیده بود که احساس می کرد
نمی تواند برای تیم ملی مفید و موثر باشد و یا به عبارت
دیگر ،تیم و قهرمانان نمی توانند با این وضعیت ،موفقیت
های آینده را تضمین کنند .وقتی شرایط مهیا نباشد حتی
اگر بهترین مربی جهان و آسیا هم باشی نخواهی توانست
پیروزی های آینده را تضمین کنی .گر قرار باشد امکانات و
روحیه در میان نباشد و خودی ها هم مدام در امور دخالت
کنند صورت چکار می توان کرد جز اینکه آبروی خود را
برداری و بروی؟ مگر می توان بدون امکانات و لوازم در
میدانی حضور یافت که بهترین ها در آنجا حضور دارند.
عرصه ورزش و میدان مبارزه قهرمانان ،میدان جنگ واقعی
نیست اما میدان افتخار آفرینی و عزت بخشی برای وطن

است .میدانی است که دالوران در آنجا تا پای جان اما
جوانمردانه برای خوشحالی ملت و مردم سرزمین خویش
مبارزه می کنند .برای موفقیت درچنین آوردگاهی باید از
تمام امکانات برخوردار بود .آیا کشتی در مقام ورزش اول
و مدال آور ایران از چنین امکاناتی برخوردار است؟ پس به
محمد بنا حق بدهیم.
فقط برای اوج و اعتالی کشتی
محمدرضا طالقانی که واسطه بازگشت دوباره محمد بنا به
خانه کشتی و فدراسیون بود به صراحت تاکید کرد :محمد
بنا چیزی برای خود نمی خواهد بلکه دغدغه او کشتی
و تیم ملی است .این واقعیت سال هاست برای همگان
روشن شده که بنا برخالف عده ای که در گذر زمان خود
را از فرش خاک تا عرش افالک رساندند خواسته شخصی
ندارد بلکه خواسته وی صرفا در چهارچوب رفاه قهرمانان و
افزایش انگیزه اردونشینان معنا پیدا می کند .نقل است از
محمدرضا یزدانی خرم رئیس اسبق فدراسیون کشتی که
این مربی بخشی از جوایز خود را که آن زمان معموال سکه
بود پیش از اینکه از در فدراسیون کشتی خارج شود بذل و
بخشش می کرد به همین دلیل دستور دادم از یک تاریخ
به بعد جوایز را جای آنکه به خود وی بدهند یکراست درب
منزل تقدیم مادرش کنند( .نقل به مضمون) زندگی شخصی
وی و اقامت در اطراف تهران نیز گواهی بر این مدعاست
که این مربی ،دنبال منافع شخصی و ثروت اندوزی نبوده
در حالی که اگر می خواست ،می توانست بسیار بیشتر
از کسانی که باالی شهر تهران را قرق کرده و ثروت های
افسانه ای دست و پا کرده اند ،اندوخته داشته باشد .چنین
مربی عاشق و عالقه مندی وقتی مسئولیت می پذیرد
پاسخگوی عملکرد خود نیز خواهد بود .این پاسخگویی و
ادای وظیفه نیازمند حمایت و همراهی است .اگر به جای
حمایت الزم در کار وی دخالت داشته باشیم اختالف ایجاد
می شود .همانطور که از سرمربیان تیم های ملی انتظار
موفقیت و در موقع لزوم پاسخگویی داریم به همان مقدار
هم باید به آن ها اختیار عمل و امکانات بدهیم .مربیانی
چون محمد بنا اعتبار و جایگاه خود را از سر راه نیاورده اند
که امروز به هر دلیل نسبت به خواسته ایشان بی تفاوت
باشیم اما فردا آن ها را در مقام پاسخگویی قرار دهیم.
به هر حال اکنون بنا به خانه کشتی که در واقع خانه خود
او و جامعه گوش شکسته است بازگشته ،امیدواریم و
انتظار داریم شرایطی فراهم شود تا وی بتواند با فراغ بال
و آسودگی خیال به کار خود ادامه دهد ..تا چشم روی هم
بگذاریم زمان المپیک فرا خواهد رسید و کشتی باید در
آوردگاهی سخت و دشوار از کیان ورزش کشور دفاع کند.
کاری نکنید زحمتکشان بی ادعایی چون محمد بنا دلسرد
و بی تفاوت شوند هرچند بی تفاوتی در قاموس مربیانی
چون او معنا ندارد و هر گاه عرصه بر وی تنگ شد زورش
به خودش می رسد و دست از کار می کشد تا فردای روزگار
به سبب ناکامی اشک حسرت فرونریزد...
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رنگ مدال زنان آلیشکارتغییرخواهدکرد؟
کمیته ملی المپیک پاسخ مکاتبات فدراسیون کشتی درباره
تغییر رنگ مدال  ۲نماینده تیم ملی آلیش زنان در بازیهای
داخل سالن  ۲۰۱۷ترکمنستان را داد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،با توجه به دوپینگ چند
کشتیگیر در بازیهای داخل سالن آسیا در ترکمنستان در
سال  ۲۰۱۷میالدی و حذف این کشتیگیران ،میبایست در
سایت برگزاری مسابقات ،رتبهبندی «لیال ساالروند» و «سحر
غنیزاده»  ۲نماینده ایران که در رقابتهای آلیش و ترکمن
گورش شرکت کردهاند ،تغییر کند.
بر این اساس فدراسیون کشتی مکاتباتی را در این زمینه با
کمیته ملی المپیک انجام داد که این کمیته در پاسخ به نامه
فدراسیون کشتی عنوان داشت :این مورد از طریق شورای
المپیک آسیا پیگیری شده و چند روز پیش نیز ایمیلی به
عنوان یادآوری ارسال شده است .این موضوع توسط شورای
المپیک آسیا و کمیته برگزاری در حال پیگیری و بازنگری
است و امیدواریم هرچه زودتر نتیجه نهایی اعالم و مدال و
احکام این ورزشکاران ارسال شود.

«رئیس کمیته ملی المپیک»:

اخالق سیامند ازفرهنگ قوم ٌکرد نشات میگرفت

رییس کمیته ملی المپیک با اشاره به روحیات خاص
قهرمان فقید پارالمپیک گفت« :سیامند رحمان» نمونه بارزی
از فرهنگ ٌکردی بود که شاد زیستن و وفاداری از نمودهای
بارز آن است.
به گزارش «دنیای هوادار»« ،سیدرضا صالحیامیری» روز
گذشته در آیین تغییرنام سالن وزنهبرداری فدراسیون
ورزشهای جانبازان و معلوالن به نام «سیامند رحمان»
افزود:مجموعه کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون پاکترین،
شریفترین انسانهایی هستند که ما به وجودشون افتخار
کنیم .ما باید این مجموعه را به تمام ایران معرفی کنیم.
برای تداوم ورزش به اخالق نیاز داریم .اخالقی که سرمایه
اجتماعی ورزش است.
وی ادامه داد :سرمایه انسانی و اخالقی میماند و ماندگار
خواهد شد .سرمایه اخالقی و انسانی ماندگارتر از سرمایه
اقتصادی است .کسی از سرمایه اقتصادی نمیگوید بلکه
همه از تختی و سیامند حرف میزنند و سرمایههایی مانند
شهید «ابراهیم هادی» که فراموش نشدنی است.
رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد :عصرِ قدرت نرم است و
این یعنی شهدایی که جانشان را نثار کردند و شهدای زندهای
که در فدراسیون هستند تا ما به راحتی در عرصه جهانی
بدرخشیم و «سیامند رحمان» نمونه بارزی از قدرت نرم بود.
او از خطه کردستان و مناطق کردنشین بود که یکی از با
قدمتترین اقوام ایران هستند.
صالحی امیری ادامه داد :به مردم کردنشین برای رشد
«سیامند رحمان» تبریک میگویم او نمونه بارزی از فرهنگ
ک ٌردی بود .فرهنگی که شاد زیستن و وفاداری از بارزترین
خصیصه آنان است.
رئیس کمیته ملی المپیک همچنین در جمع خبرنگاران

نیز گفت :امروز روز مهمی در تاریخ پارالمپیک و فدراسیون
جانبازان و معلوالن این کشور است .امروز در حقیقت از یک
نماد ورزش ایران زمین تجلیل و قدردانی شد و به صورت
سمبلیک این سالنی که امروز در آن هستیم به نام سیامند
نامگذاری شد .او یک فرد نبود بلکه نماینده یک نسل بود.
سیامند نماد غرور و غیرت در عرصه جهانی بود .او ثابت کرد
که یک جوان کرد ،باغیرت و باجسارت میتواند در عرصههای
جهانی کام مردمش را شیرین کند.
وی ادامه داد :میدانید و میدانیم که کشتی و وزنهبرداری 2
بالی هستند که همیشه ملت ایران را شاد کردند و در تاریخ
ایران از مرحوم تختی تا به امروز و در وزنهبرداری از وزنهبرداران
قدیمی تا «حسین رضازاده» و «بهداد سلیمی» همه کام مردم
را شیرین کردند اما اتفاقی که سیامند رقم زد متفاوت بود .او در
ناتوانیها خودش را ثابت کرد .فرق او با رضازاده این است که
رضازاده در اوج سالمت بر روی سکو رفت و مردم را خوشحال
کرد اما سیامند در اوج ناتوانی جسمی خود را ثابت کرد که این
موضوع بسیار برای ما ارزشمند است که یک جانباز یا معلول
میتواند دنیا را تحت تاثیر خود قرار دهد .امروز نسل جوان باید
بدانند که میتوانند به آن چیز که میخواهند برسند و دلیل
روشن ما مرحوم سیامند رحمان است.
رئیس کمته ملی المپیک ،تصریح کرد :با حضور مقامات
استانی ،خانواده مرحوم سیامند ،قهرمانان و پهلوانان
رشته وزنهبرداری« ،محمد شروین اسبقیان» رییس دلسوز
و سختکوش فدراسیون ورزش جانبازان و معلوالن،
عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی
و فراتر از همه «محمود خسروی وفا» رییس کمیته ملی
پارالمپیک که همه عمر خود را پای این فدراسیون گذاشت،
این مراسم ارزشمند برگزار شد.
صالحیامیری ،بیان داشت :از رسانه میخواهم که آنها
تصویر دقیقتری از این فدراسیون و قهرمانان آن نشان مردم
بدهند چرا که بسیار گمنام هستند .قهرمانان ما که بر روی
سکو میروند در اوج سالمت هستند اما وقتی یک معلول
در ناتوانی وزنههای سنگین بلند میکند 2 ،اراده دارد؛ یکی
اراده روحی و دیگری اراده جسمی که باید از آن تقدیر کنیم.
وظیفه دارم یادی کنم از شهدای ایران و ورزش این کشور
که حق بزرگی بر گردن ما دارند مانند شهید ابراهیم هادی و
دیگر عزیزان و امیدواریم در این ایام مقدس مشمول الطاف
حق قرار بگیریم.
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گفت و گو

«رئيس مركز مدیریت فوريت هاي پزشكي البرز» در گفت و گو با «دنیای هوادار»:

نقطه ای در البرز نیست که دور از دسترس اورژانس باشد
ما سربازانگمنام خط مقدم مبارزه باکرونا هستیم

نادر رضی
خبرنگار

در این روزهای کرونایی که اکثر رسانه های تصویری و
مکتوب تالش می کنند تا تالش های تیم درمان در جهت
بهبود مبتالیان را منعکس کنند ،به نوعی تالش های تیم
اورژانس دیده نشده و اکثر نگاه ها به سمت پرسنل زحمتکش
بیمارستانی معطوف شده است.
در همین خصوص برای امروز ( 26شهریورما) که مصادف با
روز «اورژانس و فوریت های پزشکی» است ،تصمیم گرفتیم
تا پای صحبت های جناب آقای دکتر «مهرداد بابایی» -رئیس
محترم اورژانس استان البرز -بنشینیم و دغدغه های او و
همکارانش را منعکس کنیم .با ما همراه باشید:
امروز مصادف با روز اورژانس است ،در این
خصوص چه صحبتی دارید؟
خوشحال هستم که باالخره یک روز هم به فعاالن اورژانس
کشور اختصاص یافت و جای مباهات دارد .امیدواریم
بتوانیم در این روز گوشه ای از زحمات همکاران پرتالش
اورژانس را منعکس و قدردان آن ها باشیم .ضمن اینکه
فردا مصادف است با چهل و پنجمین سال تشکیل اورژانس
پیش بیمارستانی که از این طریق به تمام همکارانم تبریک
می گویم.
چند سال است که در اورژانس البرز به عنوان مسئول خدمت
می کنید و دستاوردهای شما طی این مدت چه بوده است؟
حدود 5سال است و تالش کردیم طی این مدت به کمک
سایر همکارانم زیرساخت های الزم برای ارتقای سطح کیفی
اورژانس البرز را فراهم کنیم .خب باید گفت که اورژانس در
استان ها بسترهای قدرتمندی ندارد و ما با تالش تعداد
پایگاه ها را برای ارتقای سطح خدمات افزایش دادیم و حدود

 16پایگاه جدید افتتاح کردیم .حدود  40دستگاه آمبوالنس
پیشرفته نیز به سیستم تزریق کردیم .از سوی دیگر اورژانس
هوایی را هم در استان فعال کردیم و جزو معدود استان هایی
هستیم که بالگرد اختصاصی مخصوص اورژانس داریم و می
توان گفت که دیگر هیچ نقطه ای از استان نیست که دور از
دسترس ما باشد .البته راه پیشرفت هنوز برای ما وجود دارد
و امیدواریم بتوانیم دو پایگاه مجهز دیگر نیز افتتاح کنیم تا
خدمات رسانی بهتری به مردم داشته باشیم.
از دیگر نهادهای استان چه درخواست و تقاضای کمکی دارید؟
امیدواریم آن ها هم شرایط خاص کشور در روزهای کرونایی
را درک کنند و به یاری اورژانس بیایند .خدمات ما وابسته به
کمک سازمان های دیگر مانند شهرداری و فرمانداری است
و می توانند محیط هایی در اختیار ما قرار بدهند تا فعالیت
گسترده تری در استان داشته باشیم.
بافت فرسوده و قدیمی استان البرز در برخی از
مناطق برای شما مشکل ساز نمی شود؟
اتفاقا این مشکلی است که بارها با مسئوالن در ارتباط
گذاشته ایم و امیدواریم راه کار مناسبی پیدا کنیم .آمبوالنس
های ما بیشتر مجهز به موبایل  ICUاست و حجم بزرگی
دارد که برای تردد در کوچه های پس کوچه های محله های
قدیمی با مشکل رو به رو است .البته برای حل بخشی از این
مشکل سیستم اورژانس البرز را به 9دستگاه متور آمبوالنس
مجهز کردیم و تالش می کنیم تا  20دستگاه موتور دیگر را
اضافهکنیم.
در این روزهای کرونایی چرا کمتر از تیم
اورژانس یاد می شود؟
ما همواره تالش پایداری داریم .مانند تمام همکارانم در
بخش بهداشت و درمان کشور .تماس های زیادی با شماره
 115داریم که عالوه بر مشکالتی که مردم بابت ویروس کرونا
دارند باید خدمات دیگری هم به آن ها ارائه کنیم .اما با
تیم پرستاری باتجربه و نیروهای کارآمد ،تاکنون بالغ بر 4000
تماس را پاسخگو بودیم و این در حالی است که حتی یک نفر
هم به تیم ما اضافه نشده و با همان نیروهای سابق و اضافه

کردن توان جسمی خود پاسخگوی مردم هستیم.
همکاران شما چند ماموریت کرونایی را انجام

داده اند؟
تاکنون حدود  12هزار ماموریت کرونایی داشتیم که خدمات
سرپایی و انتقال به بیمارستان انجام شده است .بیش از 60
نفر از همکاران ما نیز به ویروس کرونا مبتال شدند که البته
در اورژانس البرز خوشبختانه فوتی از میان همکاران گزارش
نشده و همگی با بهبود حال جسمی دوباره به فعالیت و
خدمات رسانی خود ادامه داده اند.
به بیمارانی که مشکل بیماری حاد دارند و
به دلیل ترس از کرونا به بیمارستان مراجعه نمی کنند هم
خدمات رسانی داشته اید؟
بله ،یکی از وظایف ما همین است .البته ما نمی توانیم
بیماران را به مراکز سرپایی منتقل کنیم ولی اگر بیماری
شرایط خاص داشت حتما او را با رعایت موازین بهداشتی به
بیمارستان منتقل خواهیم کرد .البته ذکر این نکته خالی از
لطف نیست که بیماران عزیز نگرانی نداشته باشند و در تمام
بیمارستان های استان ،بخش هایی برای بیماران خاص دیده
شده تا از ویروس کرونا به دور باشند.
از نظر فنی هم ارتقایی داشته اید؟
ما در کنار افزایش ناوگان اورژانس استان البرز ،از نظر نرم
افزاری هم اقدامات خوبی انجام داده ایم و نیروهای تحصیل
کرده در دانشگاه های کشور در رشته های فوریت های پزشکی
و پرستاری را جذب کردیم و در کنار آن آموزش حین خدمت
هم با در نظر گرفتن کالس های آموزشی مناسب ترتیب
دادیم.
جایگاه اورژانس کشور را در روزهای کرونایی
چطور ارزیابی می کنید؟
ما سربازان گمنان خط مقدم مبارزه با کرونا هستیم .همکاران
بنده بدون واهمه بر بالین بیماران کرونایی که افرادی که
مشکوک هستند حاضر می شوند .آن هم در شرایطی که

نزدیک ترین فرد به این افراد نیز جرات نمی کند به عزیز
خود نزدیک شود .همکاران بنده دل به آتش می زنند و تا به
مردم خدمات خوبی داشته بدهند .این را هم در نظر بگیرید
که پرسنل تیم اورژانس عالوه بر اینکه باید مراقب سالمتی
خود باشند ،نگران انتقال ویروس به خانواده خود نیز هستند.
البته ماموریت های ما فقط مخصوص افراد کرونایی نیست.
همکاران بنده بدون وقفه به بیماران دیگر و حادثه دیده های
تصادفات نیز رسیدگی می کنند و آماده خدمات دهی به آن
ها هستند .بارها دیده شده که پس از انتقال بیمار کرونایی
به بیمارستان ،سریعا آمبوالنس ضدعفونی شده و به ماموریت
دیگری اعزام شده است.
ممنون از پاسخگویی شما .برای شما و سایر همکارانتان آرژوی
سالمتی داریم .اما به عنوان پرسش آخر ،در مورد روزنامه
«دنیای هوادار» و نقش این روزنامه در جامعه صحبتی دارید؟
رسانه نقش ویژه ای در اطالع رسانی دقیق به مردم دارد.
مخصوصا در این روزهایی که همه نگران سالمتی خود
هستند .روزنامه دنیای هوادار نیز نقش بسزایی در اطالع
رسانی دقیق داشته و امیدواریم این مصاحبه باب همکاری
بیشتری را باز کند تا بتوانیم گزارش های دقیقی را از طریق
دنیای هوادار به مردم بدهیم و در کنار آن بحث آموزشی
هموطنان در جهت مقابله درست و اساسی با این ویروس
را پیگیری کنیم.

«دنیای هوادار»
 26شهریورماه روز
«اورژانس و فوریت های پزشکی»
را گرامی می دارد

