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آغازگشته امامت مهدی موعود
روشن کنید شمعها و عود
برای آمدنش دعا کنید
طوالنی کنید نمازتان را با سجود
دنیای هوادار آغاز امامت امامزمان (عج) را گرامی میدارد

نهنگآبی ،مومو و چالشهاییکهادامهدارد...

ازتــولدتامــرگدر
فضایمجــازی!
عنوان «نهنگ آبی»
چالشهای اینترنتی که چندسالی است در دنیا به وجود آمده و در سراسر جهان قربانی میگیرد ،مدتی با ِ
در این اواخر با نامِ «مومو» در فضای مجازی ،رعب و وحشت فزایندهای را برای کودکان و خانوادهها به وجود آورد و به گفته
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا؛ «در روزهای اخیر شاهد مطرحشدن چالش
مومو در سطح برخی استانهای کشور بهخصوص استانهای جنوبی بودهایم و برخی کاربران که بیشتر آنها
دانشآموز بودهاند ،پیامهایی حاوی محتوا و تصاویر مومو را دریافت کردهاند.
دستگیری عوامل چالش مومو در ایران،
اگرچه در روزهای گذشته ،اخباری مبنی بر
ِ
بارگذاری شد اما رصد گذرا درخصوص فرهنگِ استفاده از فضای
فعلی جامعه و چگونگی راهبرد در این میان،
مجازی در شرایط ِ
ً
میتواند برای چالشهایی از ایندست که قطعا ادامهدار
خواهد بود ،کارساز باشد...
ادامه در صفحه ۲

سفره خالی جایی برای دعوای جناحی؛

فحش درمانی بیعرضگی و بیعملی!
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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به ویژه
شهید صاحبعلی عظیمی راگرامی می دارد
ذرهبین

نهنگ آبی ،مومو و چالشهایی که ادامه دارد...

از تــولد تا مــرگ در فضای مجــازی!
الهام آمرکاشی
دبیر تحریریه

چالشهای اینترنتی که چندسالی است در دنیا به وجود
عنوان
آمده و در سراسر جهان قربانی میگیرد ،مدتی با
ِ
«نهنگ آبی» در این اواخر با نامِ «مومو» در فضای مجازی،
رعب و وحشت فزایندهای را برای کودکان و خانوادهها به
وجود آورد و به گفتۀ رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری
از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا؛ «در روزهای اخیر شاهد
مطرحشدن چالش مومو در سطح برخی استانهای کشور
بهخصوص استانهای جنوبی بودهایم و برخی کاربران که
بیشتر آنها دانشآموز بودهاند ،پیامهایی حاوی محتوا و
تصاویر مومو را دریافت کردهاند.
دستگیری عوامل
اگرچه در روزهای گذشته ،اخباری مبنی بر
ِ
چالش مومو در ایران ،بارگذاری شد اما رصد گذرا درخصوص
فعلی جامعه و
فرهنگِ استفاده از فضای مجازی در شرایط ِ
چگونگی راهبرد در این میان ،میتواند برای چالشهایی از
ایندست که ً
قطعا ادامهدار خواهد بود ،کارساز باشد.
باتوجه به آموزشی که این روزها به دلیل ادامهدار بودن
فراشمولی کووید ،19فرهنگ جدیدی از تحصیل را به
و
ِ
پس
محیطهای آموزشی وارد کرده،
ذهنی تازهای در ِ
درگیری ِ
ِ
استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان و خانوادهها در
امر آموزش و تحصیل ،به وجود آمده که از آن میتوان به
یکی دیگر از دغدغههای آموزشی در جامعه فعلی یاد کرد.
آموزشی که پیریزی و بافتِ آن ،همچنان با مصالح قدیمی
و سنتی در حال ادامه است و در ابتدای امر ،راههای کاربردی
و چگونگی استفاده از شبکهها بدون آموزههای اصولی کنار
الفبایی گذشته شده است.
گذاشته شده و وارد همان فضای
ِ
فضایی با کمی تغییر ،که کالسهای درس درون اتاقهای
پس تصویرِ گوشی ،درس
کودکان تعبیه شده ،معلمان در ِ
میدهند و گسترهای از ارتباطات به دست کودکانی است که
ذهنیتِ نرم و منعطفشان با هر چالش و برنامهای به سرعت
میتواند دچار دگردیسی شود.
در این میانً ،
قطعا بسیاری از جامعهشناسان و دغدغهمندان
در این امر نیز با این کالم میتوانند موافق باشند و برآن
کودکان امروز،
پافشاری داشته باشند که :فضای الفبایی
ِ
«بابا آب داد» نمیخواهد! آن مرد در باران آمد و شعرهای
کودکانه و تلطیف و فضاسازیهای مرتبط با روحیه کودکان،
یک اپیزو ِد ماجرا محسوب میشود و آموزشهایی توأم
با آمادهسازی کودکان در برخورد و مواجه با چالشها و
معضالت عدیده در شبکههای اجتماعی ،بخش دیگر از
موضو ِع آموزش از را ِهدور است.
آموزش خطهای
اما هنوزهم درحالی همچنان در بدو امر ،با ِ
ممتد و عمودی ،الف را به کودکان یاد میدهند که در گذر
زمان با قرارگرفتن در کنار سایر حروف ،کلماتِ آب و بابا را
آموزش اولیه و اصولی در کاربر ِد شبکههای
فرا بگیرند که ِ
مجازی به فراموشی سپرده شده و بیان این مهم تأمل برانگیز
گیری ذهنی کودکان با چالشهایی که در
است :رویه و شکل ِ
فضای مجازی با آن برخورد میکنند دچار دگرگونی خواهد
شد و نحوۀ صحیح مقابله با آن به شکلی درست و اصولی ،از
ضروریاتِ آموزههای ابتدایی محسوب میشود!
مجازی امروز در بستر ابتدایی ،به درسهایی که در
فضای
ِ
قالب گذشته به بهانۀ تکرار حروف الفبایی ،چند «ب»
قاب و ِ
و «الف» را به هم وصل میکرد تا از کلمات متناوب ،جمالت

و عبارات متعدد را به کودکان بیاموزد ،احتیاج ندارد.
این روزها آموزش ،نحوۀ یادگیری ،نوع مکالمه و ارتباط
و آموزههای ذهنی در کودکان به حدی با نسل گذشته
الفبایی آموزش ،نیازمند تعمیر
متفاوت است که فرهنگ
ِ
و نوسازی است و در وهله ابتدایی به فرهنگ استفاده
از فضای مجازی نیازمند است که در مرحله بعد کودکان
بتوانند به فراگیری کلمات و ساختار دروس مسلط شوند.
فرهنگی که در بسیاری از خانوادهها استفاده از آن به
کودکان آموزش داده میشود و اما در شماری از خانوادهها
فرهنگی حاکم و یا مشغلههای عدیده و
به دلیل فقر
ِ
پس آن ،هزار
نادیدهگرفتن در این امر به نسیان رفته و در ِ
کودکان
معضلی متولد خواهدشد که فرجام تلخی را برای
ِ
امروزه رقم خواهد زد.
تماس با  ،۱۲۳راهبرد ابتدایی!
سرپرست دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور با اشاره به پیامدهای اجتماعی چالش
مومو در فضای مجازی معتقد است :این چالش میتواند
سالمتِروان یا حتی زندگی کودکان را باخطر مواجه کند و
والدین میتوانند درصورت احساس خطر و احتمال وقوع
بحران قریبالوقوع برای کودکان خود برای دریافت مشاوره
با شماره تلفن ۱۴۸۰و در صورت مشاهده اقدامات عملی و
خطر برای کودکان با شماره تلفن ۱۲۳تماس بگیرند.
با توجه براین نکته که خط اورژانس ۱۲۳برای رسیدگی به
مواردی مانند کودکآزاری ،خودکشی و همسرآزاری درنظر
گرفته شده ،محمود علیگو تأکید دارد«:اعتماد بیش از حد به
محتواهای منتشر شده در فضای مجازی ،عدم آگاهی کامل
از قابلیتهای فضای مجازی و استفاده ناصحیح از فضای
مجازی از آسیبهای فضای مجازی است که باید نسبت به
آن توجه داشت».
استفاده از شماره جدید ،راهبرد میا نبُر!
درخصوص چالش مومو اینگونه برآیند است که؛ تماسی از
یک شماره ناشناس در واتساپ و به آن پاسخ میدهید
که به چالشی خطرناک و پر از دلهره «مومو» ( )MOMOقدم
میگذارید .شروع ماجرا همینقدر ساده است ،اما دستهای
پشتپرده ،قرار است آنقدر کاربر را با ترس و وحشت و
رفتارهای خشونتآمیز درگیر کند که او تا مرز جنون و
خودکشی پیش برود .این موضوع درخصوص چالش نهنگ
آبی هم صدق میکرد ،نوع برخورد ذهنی با کاربر تا حدی
روانشناسانه تعبیه شده بود که راهی به غیر از خودکشی در
برنداشت و همچنین امکان سرقت اطالعات کاربران ،ارسال
محرمانه محصوالت جنسی ،ایجاد مزاحمتهای تلفنی،
دریافت مداوم پیامهای خشونتآمیز و تصاویر وحشتناک،
ترغیب کودکان و نوجوانان به انجام عمل خودکشی و تهدید
آنان ،امکان اخاذی و باجخواهی ،برخی خطرات این چالش
اعالم شده بود.
و مبحثِ جدی در این قسمت ،تکیه براین امر است که
این چالش که در ابتدا استانهای جنوبی کشور را به خود
درگیرکرد و در روزهای اخیر شاهد مطرحشدن این چالش در
برخی استانهای کشور و همچنین استان خراسانرضوی نیز
بودهایم و برخی کاربران که بیشتر آنها دانشآموز هستند،
پیامهایی حاوی محتوا و تصاویر مومو دریافت کردهبودند،
ممکن است در بازههای متفاوتی در قالب و عناوین و
چالشهای تازهای به وجود بیاید که باتوجه به فراشمولی
این چالش و چالشهای از ایندست ،اولین اقدام که از
سوی رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی نیز به آن
تکیه شده است ،استفاده از یک شماره جدید است .به
گفتۀ سرهنگ جهانشیری حتی پساز پاککردن اکانت و

ایجاد یک حساب جدید ،به این دلیل که از همان شماره
همراه استفاده میکنید ،مومو باز هم شما را پیداخواهد
کرد؛ اگردرگیر چالش مومو شدهاید ،بهترین راهکار ،پاککردن
حساب واتساپ و استفاده از یک شماره جدید است.
آموزش ،راهبرد همیشگی اما مغفول!
رئیس اورژانس اجتماعی کشور نیز میگوید :متأسفانه
چالش «مومو» با دستیابی به اطالعات گوشی فرد از این
اطالعات پنهانی به عنوان نقطهضعف کودک استفاده
میکند و با توجه به روحیه حساس کودکان ،آنها از ترس
آشکار شدن اطالعات یا ترس روانی ناشی از آگاهبودن فردی
به تمام اطالعات شخصی آنها ،تحتتأثیر قرار میگیرند و
این احتمال وجود دارد که دست به اقدامات تهدیدکننده
برای سالمت خود یا اطرافیا ن بزنند.
یک کارشناس تعلیم و تربیت نیز معتقد است :انتشار خبر
چالش مومو ،همچون نهنگ آبی باعث نگرانی خانوادهها
شده است.
محمد کاوند میگوید :امروز با توجه به تدریس مجازی و
دسترسی آسان دانش آموزان به اینترنت و گوشی هوشمند
خانوادهها نگران هستند مبادا فرزندانشان در دام چنین
چالشی گرفتار شوند .وی ضمن ابراز نگرانی از این چالش
اینترنتی تدکید دارد :انتظار میرود با توجه به جمعیت
میلیونی دانشآموزان برخوردار از اینترنت ،وزیر ارتباطات
برنامهای جدی برای کاهش این خطر داشته باشد.
و باتوجه به دامنهداربودن این موضوع و چالشهایی که
همچنان مستتر و متناوب خواهد بود ،اولین رویکرد و برنامه
جدی در این امر ،آموزش در بستر فضای مجازی است که
به تکرار باید مورد هدف قرار بگیرد و خستگیناپذیر بودن در
پیگیری مداوم است.
این اثنا از ضروریاتی است که نیازمند
ِ
اینترنت پاک ،راهبرد اصلی در فضای مجازی!
درحالی که مدیرکل وقتِ دفتر وزارتی آموزش و پرورش،
۱۴فروردین ۹۷در بخشنامهای به معاونتها ،مراکز و
سازمانهای تابع ،ادارات کل و ادارات کل استانها اعالم
کرد« :استفاده از شبکههای اجتماعی و بسترهای نرمافزاری
پیامرسانهای خارجی برای انتشار یا به اشتراک گذاردن
اطالعات سازمانی ،اطالعرسانی و انجام امور روابط عمومی
سازمانی و اطالعرسانی اخبار ،بهرهبرداری اداری مانند
دبیرخانه ،تبلیغات ،فراخوانها و همچنین اطالعرسانی
تکالیف دانشآموزی ،انتقال عملکرد آموزشی دانشآموزان
و عملکرد مدارس اعم از دولتی ،غیردولتی ،هیئت امنایی
و ...مجاز نیست و در هر سطحی پیگرد قانونی دارد»؛ اما

همچنان بعد از گذشتِ دوسال و نیم ،استفاده از شبکههای
داخلی برای علیالخصوص آموزش کودکان در فضای مجازی
مورد غفلت واقع شده است و جای خرسندی است که در این
راستا ،معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش،
با توجه به این مهم که «مومو» را یکی از چالشهای
جزئی فضای مجازی میداند ،از ایجاد اینترنت پاک برای
دانشآموزان در آینده خبر داد.
علیرضا کاظمی معتقد است :چالش مومو یکی از موضوعات
بسیار کوچک فضای مجازی است .فضاهای شبهه افکنی،
مسائل اخالقی ،شایعهپراکنی ،دروغپردازی ورود دانش
آموزان به فضاهای مختلف ،اعتیاد دانشآموزان به اینترنت
و ...همه اینها از جمله آسیبهای فضای مجازی است .به
گفتۀ وی ،طبیعی است که باید نسبت به این مسأله واکنش
نشان بدهیم که مهمترین اقدام عملیاتی آموزش و پرورش
در راستای مبارزه با پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در
فضایمجازی ،راهاندازی شبکه امن شاد است .باید فکر
کنیم که اگر شاد نبود ،چه اتفاقی میافتاد و امروز آنها
در چه فضایی سیر میکردند .وی تأکید دارد :ما در حال
انجام اقدامات سلبی هستیم که این اقدامات یک مقدار
زمانبر است .بهعنوان مثال یکی از این اقدامات سلبی ایجاد
اینترنت پاک است یعنی فضایی درست شود تا زمانی که
دانشآموز وارد اینترنت میشود و در آن فضا سیر میکند در
فضای مطمئنی قرار بگیرد .شاید در آینده به سمت و سوی
یک سیم کارت اختصاصی برای دانشآموزان هم برویم تا
خانوادهها مطمئن باشند دانشآموزان با این سیمکارتها در
فضای پاک و امنی هستند.
با توجه به موارد مذکور و تفاسیر موجود ،آنچه به عنوان
زنگخطر در فضای تازهوار ِد آموزشی میتوان از آن نام بُرد،
عدمِ فرهنگ و آموزش متناسب برای استفاده از شبکههای
مجازی در دسترس کودکان است که چالشهایی چون:
نهنگ آبی و مومو در برهههای متمادی با القاب جدید ً
قطعا
به وجود خواهد آمد و قطعبهیقین ،آنچه در بازه فعلی از
ضروریات کنونی محسوب میشود ،آموزش ،فرهنگسازی،
پیگیری و استمرار در ام ِر استفاده صحیح و کاربردی از فضای
مجازی برای کودکان است که برخی کاربرها با سن کم ،از
تولد تا مرگ را در این فضا بهطوری در پارهای از چالشها
و برنامههای مجازی تجربه میکنند که میتواند درصورت
استمرار و تکرار ،در ردۀ آسیبزاترین آسیبهای اجتماعی
از آن یاد کرد.
آموزشی جدید در
درنظرگرفتن شرایط
باید منتظر بود و دید با
ِ
ِ
جامعه ،چه راهکار اصولی برای برونرفت از معضالت مستتر
در این زمینه از سوی مسئولین ذیربط ارائه میشود!

جامعه

تزاده مدیرکل توانمند مخابرات
دنیای هواداردرگذشت دلخراش آقای هم 
استان البرز را تسلیت عرض نموده و علو درجات برای آن مرحوم و صبر و
شکیبایی برای بازماندگان و خانواده محترم مخابرات مسئلت دارد
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دیدگاه

سفره خالی جایی برای دعوای جناحی؛

فحش درمانی بیعرضگی و بیعملی!
رضا تواضعی
نویسنده

پس از سپریشدن دوران سیاه محمود احمدینژاد و جنگ
قدرت و شهرآشوبی فاجعهبار ،88مردم برای رهایی از آن
خاطرات شوم و به امید بازگشت تدبیر به سیاست کشور
و چرخیدن چرخ معیشتشان ،با شوری فوقالعاده به پای
صندوقهای رأی در انتخابات 1392آمدند تا حسن روحانی
را که وعدههای طالیی داده بود و از سوی برخی خوشنامان
جناح اصالحطلب هم حمایت میشد بر صدر امور بنشانند.
طولی نکشید که معلوم شد تمام آنچه حسن روحانی و
شرکاء از تدبیر منظور نظرداشتند کنارآمدن با غرب برای
رفع تحریمها بوده -با دادن کلی امتیاز -که البته در زمان
خودش و شرایطی که در آن قرا داشتیم چندان چارهای
هم نبود و حتی میتوانست تدبیری نیکو باشد اگر از
موضع ضعف به آن پا نمیگذاشتیم .البته افسوس که آنچه
غرب در پس آن انتخابات میدید ،مردمی بودند که از شدت
تحریمهای غرب به جان آمده بودند و به دنبال بزنگاهی
بودند تا دولتی را برای رفع آن تحریمها روانه مذاکره با غرب
کند و گشایشی در معیشت و معاش سختشده آنها ایجاد
کند و البته دولتی که به هر قیمتی میخواست با غرب
ببندد و خود را پیروز عرصه دیپلماسی و اقتصادملی نشان
دهد و با همین نگاه دولت روحانی مسیر مذکرات را پی
گرفت و حتی در زیر فشار شدید مخالفان از جناح دیگر راه
توافق با غرب را رفت تا رسیدیم به برجامی که البته در جای
خود و با تمام اشکاالتش قرارداد نسبتا قابل دفاعی بود .اما
برجام به فرجامی نرسید و با تعویض دولت در آمریکا کاخ
آرزوهای بسیاری را برباد داد و دولت ایران که تدبیر دیگری
در آستین نداشت ،دوباره در محاصره تحریمهایی قرارگرفت
که برایش راهکاری نمیدانست؛ اما هیچکدام اینها شاید
مشکل بزرگی نباشد اگر ارادهای واقعی برای حل مشکالت
به وجود آمده ،در مسئولین وجود داشت .مشکالتی که
سقف معیشت مردم را بر سرشان آوار کرده و زندگی را
چون زهر به کامشان تلخ کرده است و سفرههایشان را چون

عزیزان مجلسنشین اصولگرا اگر به قدر
کفایت به رئیس جمهور فحش دادهاند
و برای به دار کشیدن ایشان خوابهای
خوب دیدند و االن در حالت نرمالی قرار
دارند بفرمایند مصداق کار جهادی ایشان
در این 6ماه چه بوده است که در زندگی
مردم ملموس باشد؟ حضراتی که قبل
از جلوس بر کرسیهای مجلس ،فریاد
شفافیتخواهیشان به قدری رسا بود که
خطره پارهکردن پرده گوش مخاطبینشان را
هم به همراه داشت چرا در این چندمدت
کاری برای ایجاد شفافیت آراء و مایملک
شخصیشان نکردهاند؟

بیابانی خشک رها کرده است و این همان سؤالیاست که
میخواهیم برایش جوابی بیابیم که آیا اراده و توانایی
واقعی در مسئولین برای حل مشکالت مردم وجود
دارد یا اینکه ً
صرفا سفره خالی مردم را جوالنگاهی برای
درگیریهای بیهوده و همیشگی جناحیشان یافتهاند و
ماهی مراد سیاسی
میخواهند از مصیبت و بیچارگی مردمِ ،
خواهی خود را صید کنند؟
و قدرت
ِ
القصه! آنچه به نظر میآید؛ فعال این است که از یک سو
رئیس جمهور و برجامیان پیرامونش دچار روانپریشی
تاریخی شدهاند و دم از صلح حسنی میزنند و در مقابل؛
جناح مدعی اصولگرایی و کار جهادی و شفافیت ،بدون
آنکه در این چند وقت که در مجلس جلوس کرده باشند
برای مهار وضعیت وحشتناک اقتصادی کشور و مردم کاری
کرده باشند ،صرفا با فحش و ناسزا و تهدید ریاست جمهوری
سعی در پنهان کردن بیعملی خود در مهار وضعیت فعلی
دارند .
آنچه از این پس مقابل شما عزیزان قرار خواهد گرفت
خالصهای است برای تحلیل مدعای این چند وقتِ
مسئولین به خصوص در گیس و گیسکشیهای اخیر از
کشی
هر دو سو و تحلیل اینکه اصال در این گیس و گیس ِ
سیاسی چیزی هم عاید برهوت سفرههای مردم خواهد شد
یا خیر!؟
ً
واقعا تاریخ اسالم را نخوانده و
الف :حسن روحانی ،یا
یا ً
عمدا در حال خدعه و نیرنگ است که اینطور از صلح
حسنی دم میزند .اوال :امام حسن با معاویه سازش نکرد
بلکه مصلحت دید که درگیری نظامی برای گرفتن خالفت
را بهخاطر نفوذ دشمن در سپاه ایشان و باالرفتن صدای
صلحخواهی حتی در حلقه نزدیکانش!!! به کناری بگذارد
و تن به مذاکره برای صلح تحمیلی دهد .صلحی که البته
یزید به مفاد آن پایبند نماند و در نهایت به فاجعه کربال
ختم شد .
دوما :ایشان (حسن روحانی) اگر دچار روانپرییشی شده
و بهخاطر همنامی با امام دوم شیعیان احساس میکند
رسالت صلحسازی برای امت اسالم دارد! باید بداند آن امام
همام به نسبت شرایطی که برایش پیش آمده بود تن به
مذاکره برای صلح داد و اگر سپاهیانی مهیای رزم و مقاومت
داشت و سرداران و اطرافیانیش توسط زر و وعدههای
معاویه خریداری نشده بودندً ،
قطعا راه جهاد و مقابله را
میپیمود و نه اینکه بگذارد صلح را به وی تحمیل کنند.
حاال حسن روحانی بفرماید کجای داستان امام حسن شبیه
به شرایط فعلی ما است ؟ کسی را خریدهاند؟ خیانتی در
کار است و یا ...
سوما :همین چندوقت پیش بود که حسن روحانی بهخاطر
خلف وعده و عهدشکنی آمریکا در برجام به صراحت گفت:
«آمریکاییها به بعضی از کشورهای شرق آسیا پیغام
میدهند که با ما مذاکره کنند؛ این کشورها مگر دیوانه
ً
ها]علنا
شدهاند که با شما مذاکره کنند؟ شما [آمریکایی
مذاکره دیروز را زیرپا میگذارید».
حال رئیس جمهو محترم بفرمایند دقیقا چه چیزی عوض
شده که مذاکره با آمریکا دیگر دیوانگی نیست و حتی
میشود بهخاطر مذاکره با ایشان (آمریکا) از امام حسن
(ع) مایه گذاشت؟
چهارما :االن بر سر میز مذاکره با آمریکا به جز 12شرط
تحقیرآمیز پمپئو چیز دیگری هم هست که اینطور
رئیس جمهور واصالحطلبان برای مذاکره با غرب
بلوا راه انداختهاند؟ اینبار باید برویم چه چیزی را
بدهیم تا دوباره همان امتیازات برجام را که ندادند
به ما بدهند!؟
پنجما :سیب و گالبیهای برجام از بس رسیده

و شیرین بوده که گلوی مردم را زده و آنچنان رونقی به
زندگی مردم داده که بیا ببین!! بدنیست بگذارید مردم در
همین وضعیت فعلی بمانند و با وعده گشایش بیشتر
در فردای مذاکرات دوباره با غرب ،این ملت را ذوقمرگ
نکنیم؟
ب :اما در طرف دیگر و جناح مقابل که اصولگرایان چندان
خوش ادا و اصولی به نظر نمیرسند! و چند وقتیاست بر
صندلیهای مجلس جلوس کردهاند و مدعی کار جهادی و
نگاه به درون و شفافیت هستند گرچه به درستی در مقابل
هذیانهای رئیس جمهور محترم در باب مذاکره دوباره با
آمریکا ایستادهاند اما واقعا برای حل مشکالت بسیار مردم
دقیقا چه در سر میپرورانند و در آستین دارند؟
میخواهند با فحش دادن مسائل کشور را حل کنند که
اینطور بیترمز و بعضا مادون شأن خانه ملت به دولت
فحاشی میکنند؟ یا ً
فرضا میخواهند با استیضاح روحانی
رونقی به امور وامانده کشور دهند؟
تکلیف فحاشی که مشخص است و اگر قرار بود با فحاشی
و بلندکردن صدا ،کاری به سامان رسد ،در این ششماه که
حضرات نماینده مجلس از نطق پیش از دستوردر مجلس
تا هر تریبونی که برای نطق کردن گیر آوردهاند ،دولت را
به زیر ضرب فحاشی و دشنام گرفته اند؛ اتفاقی میافتاد
و رونقی در امور جاریه مردم حادث میشد که بدبختانه
اوضاع نه تنها بهتر نشده که ...خودتان مستحضرید .اگر هم
به دنبال استیضاح هستند که این هم قوز باالقوز است و
ادعایی برای اینکه عریضه خالی نماند و ادای کار انقالبی
و جهادی درآوردن.
چون پروسه استیضاح روحانی حتی اگر به نتیجه برسد
چندماهی طول خواهد کشید .تازه اگر روحانی رأی عدم
اعتماد مجلس را بگیرد و از ریاست جمهوری عزل شود طبق
قانون ،جناب جهانگیری! زمام امور ریاست جمهوری را به
دست میگیرد تا کشور را مهیای انتخابات زودهنگام
کند .با توجه به اینکه تا انتخابات بعدی ریاست
جمهوری فقط 8ماه مانده این راهکار نه تنها دردی
از مردم دوا نمیکند که خود یک شوک اقتصادی
و سیاسی سنگین به کشور وارد میکند که
اوضاع را چندبرابر بدترهم خواهد کرد .
از اینها که بگذریم چند سؤال و ابهام دیگر
جدی هم از حضرات مجلسنشین اصولگرا و
در باب ایشان هست که قطعا باید از این عزیزان
پرسیده شود و ابهامزدایی شود تا عیار
کاراییشان برای مردم واضحتر شود تا
مبادا خدای نکرده چاهی باشند که
در پس بیرون آمدن مردم از چاله
انتظارشان را میکشد .
مجلسنشین
عزیزان
اصولگرا اگر به قدر
کفایت به رئیس
جمهور فحش
د ا د ها ند

و برای به دار کشیدن ایشان خوابهای خوب دیدند و
االن در حالت نرمالی قرار دارند بفرمایند مصداق کار جهادی
ایشان در این 6ماه چه بوده است که در زندگی مردم
ملموس باشد؟ حضراتی که قبل از جلوس بر کرسیهای
مجلس ،فریاد شفافیتخواهیشان به قدری رسا بود که
خطره پارهکردن پرده گوش مخاطبینشان را هم به همراه
داشت چرا در این چندمدت کاری برای ایجاد شفافیت آراء و
مایملک شخصیشان نکردهاند؟ قله دولت اصولگرا و جوان
و جهادی و شفاف و ضدفساد و مردمی که ما از اصولگرایان
محترم به یاد داریم دولت نهم و دهم محمود احمدینژاد
است که تا قبل از حسن روحانی نه فقط معنای فاجعه
مدیریتی را ترجمانی تلختر کرده بود که میشد بسیاری از
عملکردهایش را در حد دشمنی با کشور طبقهبندی کرد .در
کلیت به دور از شعار و فحش و ادعا چه در آستین دارید؟
از بنده حقیر بپرسید میگویم تمام داد و بیداد شما
حضرات اصولگرا برای ایجاد جو روانی به هدف انتخابات
ریاست جمهوریاست و اگر نه شما نه ارادهای و نه برنامهای
واقعی برای حل مشکالت ملت ندارید .
چرا؟ عرض میکنم:
گرچه در ابتدا فکر میکردید با عملکرد ترسناک روحانی
در این چند وقتِ بعد از سقوط برجام ،شما اصولگرایان
محترم رقیبی در مقابل ندارید اما ظهور دوباره محمود و
اعوان و انصارش با مصاحبههای پی در پی با هر جایی که
به ایشان تریبون دهد و صد البته ظهور یک جریان جدید
عدالتخواه و جوان مذهبی که مرزبندی جدی با اصولگرایی
سنتی و حتی محمود احمدینژاد دارد و حمایت جریان
ایران شهری و حتی چپ نوین از آن عم ًال خوابهای شما
برای ریاست جمهوری را آشفته ساخته و اعصاب شما را به
هم ریخته است .به همین دلیل است که به شکل عصبی
در حال حمله به این دولت بیخاصیت هستید
تا در پی مشروعیتآفرینی از آن بتوانید
طیفهای رقیب دیگر را قبل از رسیدن
به میدان زورآزمایی انتخابات1400
از میدان به در کنید .اتفاقی که
بعید است با ادامه روند بیعملی
فعلیتان چیزی جز یک رؤیای
زودگذر باشد.
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فیلمنامه «کیک هویج» به جشنوارهای دراسپانیا راه یافت
فیلمنامه «کیک هویج» به نویسندگی ایمان داوری به بخش رقابتی نهمین دوره یک جشنواره بینالمللی
خواب
در مایورکای اسپانیا راه یافت .گفتنیست که ایمان داوری در سالهای گذشته نیز با فیلمنامه
ِ
بیدارنامزد بهترین فیلمنامه بلند ازچند جشنواره بینالمللی شده بود.

جهان سینما
«جیمز باند» در مسیر اکران آنالین
سرویسهای بزرگ نمایش آنالین چون نتفلیکس و
َاپل در تالش برای خریداری حق اکران آنالین بیست و
پنجمینقسمتازسریفیلمهای«جیمزباند»هستند
اسکارلت جوهانسونبه«عروس»پیوست
اسکارلت جوهانسون بازیگر و تهیهکننده یک درام
داستانی تخیلی به نام «عروس» شده که قرار است
سباستین للیو آن را کارگردانی کند.
اسپایک لی جایزه افتخاری سینماتک آمریکا را
دریافتمیکند
اسپایک لی با دریافت جایزه سینماتک در مراسمی
مجازی ۱۴ژانویه ۲۰۲۱تجلیل میشود .ریک نیکیتا
رییس سینماتک آمریکا از این کارگردان به عنوان افسانهای
که همیشه انگشت خود را روی نبض جامعه گذاشته ،یاد کرد.
«آبادان یازده »۶۰به اکران آنالین میآید
فیلم سینمایی «آبادان یازده »۶۰به کارگردانی مهرداد
خوشبختوتهیهکنندگیحسنکالمیپسازنمایش
در سینماهای کشور ،از هفته جاری اکران آنالین میشود.
«مسخ در مسلخ» ایرانی راهی اسپانیا میشود
فیلم سینمایی «مسخ در مسلخ» که پیش از این
با نام «بطالن» شناخته میشد ،به بخش مسابقه
فیلمهای بلند پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی
ماربال اسپانیا راه یافت.
«ملکوت» نامزد دریافت ۲جایزه از جشنوارهای
خارجی
انیمیشن «ملکوت» به کارگردانی فرنوش عابدی
نامزد جوایز بهترین کارگردانی و بهترین فیلم در
جشنواره فیلم «گناه»  SIN FILM FESTIVALشده است که
برپای ه مضمون هفت گناه کبیره برگزار میشود.

شهری

قاب

نگاهی به ۳مستند برتر تلویزیونی در سال۲۰۲۰؛

از راز قتل خانواده آمریکایی تا خطرات پنهان فضای مجازی
الجزیره با انتشار گزارشی به چند مستند تلویزیونی اشاره
کرده است که امسال توانستهاند در جذب مخاطب موفق
باشند .برخی از این مستندها با موضوع دنیای فضای
مجازی و شبکه های اجتماعی مطالب آموزنده ای را به
مخاطبانشانارائهمیدهند.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از ایسنا در این گزارش آمده
است :در ابتدا سریالها و فیلم های مستند فقط مربوط به
گروه خاصی از مردم میشد اما با گذر زمان و گسترش
رسانه های دیداری و شنیداری ،مستندهای جالب توجه و
متنوعی ساخته شدند که توانستد با گروه های بیشتری از
مردم ارتباط برقرار کنند .در سال جاری مستندهایی ساخته
شدند که توجه مخاطبان را جلب کرده و جزو پربینندهترین
فیلم و سریال ها قرار گرفتند .این مستندها گاه زندگی
افرادی معروف را روایت کرده و گاهی قصه ای از دل افراد
عادی جامعه را بیرون کشیده اند.
الجزیره در ادامه چند مستند موفق در سال  ۲۰۲۰را معرفی
کرده است:
«»The Last Dance
چه شما از عاشقان بسکتبال باشید و چه نباشید حتما نام
مایکل جردن را شنیده اید .البته سازندگان مجموعه مستند
«آخرین رقص» بیش از تمرکز بر زندگی مایکل جردن ،به
مسابقات قهرمانی سال  ۱۹۹۷ -۱۹۹۸توجه کردهاند .این
مستند تاریخی حوادث پشت پرده این دور از مسابقات
را به بینندگانش نشان می دهد .همچنین تالشهای
گروه برای پیروزی در خالل مشکالت و درگیریهایی که
در آن سال وجود داشت در ای ن مستند مورد توجه قرار
گرفته است .مستند آخری ن رقص درامی کالسیک را برای
مخاطبان فراهم آورده و دوره خاطره انگیز قهرمانی مایکل

جردن تکرارنشدنی را به تصویر می کشد .ای ن مستند را که
موفق به کسب جایزه امی شده حتی آن هایی که بسکتبال
دوست ندارند هم پسندیدهاند.
«آخرین رقص» طبق لیست سایت سینمایی  IMDbرتبه۱۵
از میان ۲۵۰سریال درام برتر تاریخ را به دست آورده و از
مخاطبان نیز نمره  ۹.۱را گرفته است.
«»The Social Dilemma
بدون شک مستند «معضل اجتماعی» یکی از مهمترین
ساختههای سال ۲۰۲۰است؛ به ویژه آن که این مستند
در میان ۱۰فیلمی که در سایت نتفلیکس بیشترین تعداد
بازدید را داشتند قرار دارد .این مستند درباره شبکه های
اجتماعی و سایت های معروف است که نوعی اعتیاد را در
میان کاربران خود به وجود آوردهاند« .معضل اجتماعی» با
ارائه اطالعاتی دقیق ،به کاربران فضای مجازی می آموزد که
چگونه به طور صحیحی از فضای مجازی استفاده کنند و به

آن ها گوشزد می کند که چگونه این شبکه های اجتماعی
می توانند برای مصالح خود از آن ها سوءاستفاده کنند.
«»AmericanMurder:TheFamily Next Door
ما در شبکههای اجتماعی افرادی را می بینیم که دائما
شادیهایشان را به نمایش میگذارند و فکر میکنیم که
فقط ما هستیم که با مشکالت زندگی دست و پنجه نرم
می کنیم .در صورتی که این حقیقت ماجرا نیست و یا
حداقل تمام آن چیزی نیست که آن اشخاص در زندگی
تجربه میکنند« .قتل آمریکایی:خانواده همسایه» مستندی
است که این حقیقت را به تصویر می کشد .داستان درباره
یک خانواه معروف آمریکایی است که در شبکههای
اجتماعی شادیها و زیباییهای زندگی شان را به نمایش
می گذاشتند اما واقعهای هولناک همه چیز را عوض می
کند .اعضای خانواده به طرز فجیعی به قتل میرسند و
مشخص شدن قاتل آنها همه را حیران میکند.

بشنویم| ببینیم| بخوانیم
موسیقی

کتاب

فیلم
دااگشنه علوم زپشكی و خدمات بهدا شتی ردمانی البرز
مرکززپشکی ،آموزشی وردمانی شهید رجایی

پیادهروی و سکوت ،در زمان ه هیاهو

The Beatles - Greatest Hits

دیروز

 ::دنیبویل ::

 ::ارلینگکاگه -ترجمه :شادینیکرفعت ::

آلبوم بهترینهای بیتلز ،منتشر شده در سال  1982به مناسبت بیستمین سالگرد
شروع به کار رسمی بیتلز .این آلبوم شامل تمام قطعاتی است که در صدر جدول
فروش انگلستان و امریکا در زمان پخش قرار گرفتند .این آلبوم در دو نسخه متفاوت
در امریکا و انگلستان منتشر شده .بیتلز ،گروه انگلیسی راک  /پاپ اهل لیورپول
بود که گروه آنها شامل جان لنون ،پل مککارتنی ،جورج هریسون ،و رینگو استار
میشد و در دهه  ۱۹۶۰فعالیت موسیقی خود را آغاز کردند .آنها بعد از ۱۰سال
همکاری ،در سال  ۱۹۷۰میالدی به دالیلی از هم جدا شدند .بیتلز پر فروشترین و
بزرگترین گروه موسیقی در جهان با فروشی بیش از ششصد میلیون دالر میباشند.
(فهرست پرفروشترین هنرمندان موسیقی) آنها تنها در کشور بریتانیا بیش از
چهل تکآهنگ و آلبوم به بازار ارائه دادند که در رتبهی  ۱جدول موسیقی انگلستان
قرار گرفتند .این موفقیت در بسیاری از کشورهای دیگر نیز تکرار شد .بیتلز با
فروش جهانی ۶۰۰میلیون نسخه از آثار ،پرفروشترین گروه موسیقی جهان و یکی از
پرفروشترینهای موسیقی جهان هست .انجمن صنعت ضبط آمریکا در سال،۱۹۹۹
بیتلز را با فروش بیش از ۱۰۶میلیون نسخه از آثار ،پرفروشترین گروه موسیقی
قرن ۲۰در آمریکا اعالم کردهاست .آنها با تاثیر بسیار از خوانندگانی مانند چاک بری،
کارل پرکینز و ...پیشرفت کردند.

فیلم دیروز به کارگردانی دنی بویل ،فیلمی کامال خیالی است و با این که ارتباط
مستقیمی با گروه موسیقی  The Beatlesو موزیکهایش دارد اما هیچکدام از
اتفاقات این فیلم در واقعیت نیست .این فیلم دنیای خیالی را تصور میکند که
در یک روز خیلی عادی در ظاهر اما عجیب ،مردم به طور کامل این گروه موسیقی
را فراموش کردهاند و همه مدعی هستند که تا به حال نام این گروه موسیقی را
نشنیدهاند .شخصیت اصلی فیلم که جک مالک نام دارد یکی از طرفداران قدیمی
و پر و پا قرص بیتلز است که متوجه میشود او تنها کسی است که این گروه و
موسیقیهایش را به یاد دارد .او همیشه در حال نواختن گیتار و خواندن موسیقیهای
بیتلز است و تصمیم میگیرد به تنهایی یک بار دیگر به دنیا یادآوری کند که گروه
موسیقی بیلتز ،چه آثار خارقالعادهای را طی زمان ساخته است .این فیلم توسط دنی
بویل کارگردانی شده است؛ کارگردانی که آثار فوقالعادهای همچون  Trainspottingیا
 Slamdug Millionaireرا ساخته است و نویسنده چند فیلم خارقالعااده بوده است
که جوایز مختلفی را کسب کردهاند و حال با فیلمی جذاب راجع به موسیقی بازگشته
است تا دوباره نشان دهد یکی از بهترینهای حال حاضر در هالیوود است .قطعا
فیلم «دیروز» یکی از بهترین فیلمهای ۲۰۱۹است که به هیچ قیمتی نباید دیدن آن
را از دست بدهید.

کتاب پیادهروی و سکوت ،در زمان ه هیاهو نوشته ارلینگ کاگه جلد ششم از مجموعه
خرد و حکمت زندگی است .این اثر هم مانند دیگر آثار این مجموعه به روایتهای
زندگی و بیان پرسشهای مهم در باب زندگی و دعوت به تفکر میپردازد .ارلینگ
کاگه در کتاب پیادهروی و سکوت ،در زمان ه هیاهو از عناصر مهمی نوشته است که
به انسانها کمک میکند تا درباره مفاهیم مختلف زندگی تفکر و تامل کنند .عمیق
شوند و به درک تازهای برسند .او انسانها را به سکوت دعوت میکند .همان چیزی
که جای خالیاش در زندگی پر از سر و صدای امروزی به شدت به چشم میخورد.
مجموعه خرد و حکمت زندگی آثاری را ارائه میکند که هدفشان آوردن فلسفه و
اندیشه به درون زندگی روزمره انسانهای امروزی است .البته فلسفهای که باعث
تفکر و تعمق در مسائل حتی ساده زندگی شوند.
بخشی از کتاب پیادهروی؛ و سکوت ،در زمانهی هیاهو :هزاران سال است آدمهایی
کان دنیا،
که دور از بقیه زندگی کردهاند-راهبانی که بر قلهی کوه زیستهاند ،تا ِر ِ
دریانوردان ،چوپانان یا مکتشفان که همیشه در سفرند -به این باور رسیدهاند که کلید
اسرار و کشف رمو ِز زندگی در سکوت به دست میآید .نکته همینجاست .حسابی
دریانوردی میکنید ،اما در راه برگشت ممکن است بفهمید آنچه در پیاش بودهاید در
درون خودتان است.

 - The Beatles ::بیتلز ::

آگهی

بهمناسبت والدت پیامبرمهربانیها دفترخدمات بیمهای سامانکد 45651صادق آقایی درروزپنجشنبه
 8آبان  99ساعت  15.00با حضور مسئوالن بیمه سامان و دوستان درکرج ،میانجاده بلوار شهید حدادی
روبهروی مسجد سلمان جنب دندانسازی رضوانی افتتاح میگردد.
شماره تماس و مشاوره ۰۹۰۲۱۸۷۲۰۱۳:و ۰۹۱۲۱۸۷۲۰۱۳

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجراییکالسه۹۸۰۲۳۸۰
به موجب پرونده اجرایی کالسه ، ۹۸۰۲۳۸۰مالکیت محمدرضا  /سبزی مبارکه فرزند بمانعلی شماره شناسنامه  ۷۲۸با جز سهم
 2/4از کل سهم  ۶بعنوان مالک دو ممیز چهار دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان یک قطعه زمین
به شماره  ۱۱۱۹فرعی از  ۱۷۱اصلی مفروز و مجزا شده از  ۱فرعی از اصلی مذکور قطعه  ۵۶به مساحت  ۲۰۰متر مربع  ،موضوع
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  ۸۱۳۷۲۴سری ب سال  ۹۵با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک ۱۳۹۶۲۰۳۳۱۰۱۱۰۳۲۸۴۰
ثبت گردیده است ،برابر سندنکاحیه  ۶۶۸۲مورخ  1376/01/15له خانم نرجس مهرابی کرمانی بازداشت گردیده است .به حدود:
شماال :پی است بطول ( )10/00ده متر به قطعه بیست وسه تفکیکی شرقا :پی است بطول ( )20/00بیست متر به قطعه پنجاه
وهفت تفکیکی جنوبا :پی است بطول ( )10/00ده متر به خیابان دوازده متری غربا :پی است بطول ( )20/00بیست متر به قطعه
پنجاه و پنج تفکیکی
محل وقوع ملک ((کرج  -بلوار ارم  -مهرشهر  -نرسیده به کیانمهر  -خیابان ارکیده غربی -کوچه میعاد  - ۷دست راست -
ساختمان  ۵طبقه نیمه کاره )) طبق نظر کارشناس رسمی مورخ 1399/05/21سهم 2/4دانگ از شش دانگ ملک مذکور
به مبلغ  20/000/000/000لایر ارزیابی گردید طبق مدارک ابرازی ملک دارای زیربنای  ۷۴۰متر مربع دارای  ۵طبقه مسکونی
و طبقه همکف پارکینگ و در حد اتمام سقف وستون وتیغه چینی رها شده است و کانال کشی کولر انجام شده و سایر
نازک کاری ها اجرا نشده است و مجموعه بصورت قفل وفاقد کار اجرائی رها شده اسکلت ساختمان بتنی وسقف تیرچه
ویونولیت است و دیوار ها از آجرسفال اجرا شده است .طبق اظهار وکیل بستانکار ملک فاقد بیمه می باشد  .مزایده از ساعت
 ۹الی  ۱۲روز سه شنبه 1399/08/20در اداره اجرای اسناد رسمی کرج واقع در میدان آزادگان ابتدای خیابان مطهری از طریق
مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ 20/000/000/000ريال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود.
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این
صورت ،عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد .ضمنا چنانچه روز
مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد99/734 .ف
تاریخ انتشار 1399/08/05 :
رییس اجرای ثبت کرج  -ایرانی بجندی
آگهی تبصره ۳ماده ۱۲۰قانون ثبت

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۱۰۰۰متر مربع پالک  168/318ذیل صفحه  ۵۶۵دفتر  ۸۸به نام جالل
فقیهی ثبت و سند مالکیت صادروتسلیم گردید سپس مشارالیه برابر گواهی حصر وراثت  ۵۲۴مورخ  97/7/1شعبه ۵۰۷
مجتمع شماره  11شورای حل اختالف تهران فوت نموده ورثه حین الفوت وی عبارتند از محمد رضا و علیرضا و فهیمه
و فرح وفرناز که همگی فرزندان متوفی میباشند.سپس فرناز فقیهی احدی از وراث نسبت به سهم االرث خود تقاضای
صدور سند نموده اند واعالم نمودند اصل سند مالکیت نزد علیرضا فقیهی ورثه دیگر نامبرده می باشد  .با توجه به اینکه
در اجرای تبصره  ۳ماده  ۱۲۰مراتب به جهت ارائه اصل سند مالکیت اخطار گردیده و نامبرده در موعد مقرر مراجعه ننموده
و با توجه به اینکه اخطار ابالغ واقعی نگردیده لذا در اجرای تبصره  ۳ماده  ۱۲۰قانون ثبت یک نوبت در روزنامه کثیر
االنتشار آگهی می گردد  .بدیهی است چنانچه پس از سپری شدن مهلت مقرر اصل سند مالکیت پالک مذکور به این
اداره ارسال نگردد این اداره وفق مقررات اقدام و نسبت به صدور سند مالکیت به نام وراث درخواست کننده وفق مقررات
اقدام خواهد نمود99/733 .ف
محمد شکری  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج  -از طرف الهه عزیزی
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

به استناد ماده  63آیین نامه مالی و

معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی
شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به
آدرس 2099090407000006 https:// www.setadiran.ir
نام سازمان:دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی البرز-مجتمع آموزشی
درمانی امام علی(ع)
موضوع  :واگذاری امور تعمیر ونگهداری تاسیسات
تاریخ توزیع اسناد  :مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گر از سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  https:// www.setadiran.irاز ساعت 8:00
روز سه شنبه مورخ  99/08/07الی روز دوشنبه مورخ  99/08/12تا ساعت 19:00
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 : https:// www.setadiran.irروز یکشنبه  99/08/25ساعت  14:00می باشد
زمان و محل بازگشایی پیشنهادی رسیده :روز دوشنبه  99/08/26راس ساعت
 10:00در ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز می باشد.
میزان سپرده تضمین شركت در مناقصه 528/000/000 :لایر به صورت فیش
واریزی به حساب جاری ( 218126438شبا )IR 930130100000000218126438نزد
بانک رفاه شعبه بهار کرج کد  972یا ارایه ضمانت نامه بانکی(بجز بانک اقتصاد
نوین) بنام دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی البرز كه مدت اعتبار
ضمانت نامه نبایدكمتر از  3ماه باشد.
تذکر :1در صورت دریافت اخطار کتبی قطعی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه
و واحدهای تابعه آن ،متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.
پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشانی سازمان  :بلوار طالقانی شمالی  -باالتر از میدان طالقانی  -شهرک اداری
ساختمانمرکزی
شناسه آگهی 1029539
شماره تماس026-33253369 :

ادارهکل ثبت اسناد و امالک استان البرزحوزه ثبت ملککرج  -ناحیه دو
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

ادارهکل ثبت اسناد و امالک استان البرزحوزه ثبت ملککرج  -ناحیه دو
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

ادارهکل ثبت اسناد و امالک استان البرزحوزه ثبت ملککرج  -ناحیه دو
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره
139960331057000633هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک کرج  -ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
قاسم حیدر خانی فرزند عباس بشماره شناسنامه  ۵صادره از کرج در ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  279/48متر مربع از پالک ۱۵۴۴
فرعی از  ۹اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای حمداله
اسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد99/691 .ف
تاریخ انتشار نوبت دوم  99/08/05 :و نوبت اول 99/07/20 :
منصور هدایتکار  -رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره
 ۱۳۹۹۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۰۷۳۴هیات اول دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک کرج  -ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
موسی محمودی فرزند محمد جعفر بشماره شناسنامه  ۶۲۹صادره از املش
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 ۱۱۴مترمربع پالک  ۱۵۱۰فرعی از  ۹اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک
رسمی آقای حیدر قربانخانلو محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد99/692 .ف
تاریخ انتشار نوبت دوم  99/08/05و نوبت اول 99/07/20 :
منصور هدایتکار  -رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره
 ۱۳۹۹۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۰۶۹۲هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک کرج  -ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
فریبا حسینی هوادرق فرزند حاجی بشماره شناسنامه  ۴۳۷۶صادره از تهران در
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۱۴
متر مربع از پالک  ۱۵۱۰فرعی از  ۹اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک
رسمی آقای حیدر قربانخانلو محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد99/693 .ف
تاریخ انتشار نوبت دوم  99/08/05و نوبت اول 99/07/20 :
منصور هدایتکار  -رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج
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بیرانوند درلیست آنتورپ حضورندارد
«علیرضا بیرانوند» دروازهبان ایرانی رویال آنتورپ پس از پیوستن به این تیم در
مسابقات رسمی به میدان نرفته و امیدوار است با رفع کامل آسیب دیدگی در
هفتههای بعد بازی کند.

جهان فوتبال
سردار دیدار برابر دورتموند را از دست خواهد داد
براساس گزارش یک نشریه روسی« ،سردار آزمون»
به دلیل مشکوک بودن به ابتال به ویروس کرونا به
احتمال زیاد دیدار هفته آینده زنیت را برابر بورسیا
دورتموند در لیگ قهرمانان از دست خواهد داد.

ورزشی

مستطیل سبز

لژیونرفوتبال بانوان به وچان

رونالدو برابربارسلونا درترکیب اصلی قرارمیگیرد؟

کردستانپیوست

اتلتیکو به رتبه دوم جدول اللیگا رسید
تیم فوتبال اتلتیکومادرید با برتری خانگی مقابل
رئال بتیس تا رتبه دوم جدول ردهبندی اللیگا
باال آمد.
لک بهترین دروازهبان غرب آسیا شد
با نظرسنجی کاربران تارنمای کنفدراسیون فوتبال
آسیا دروازهبان پرسپولیس عنوان بهترین گلر غرب
آسیا را به خود اختصاص داد.
بازیکن سابق فوالد ،مربی این تیم شد
بازیکن سابق تیم فوتبال فوالدخوزستان به عنوان
مربی این تیم انتخاب شد .علی بداوی -مربی
فصل گذشته تیم فوتبال فوالدنوین به عنوان مربی
به کادرفنی فوالد در لیگ بیستم اضافه شد.
هافبک پرسپولیس نامزد بهترین بازیکن سال۲۰۲۰
آسیا شد
یک رسانه عراقی خبر داد بشار رسن نامزد کسب
عنوان بهترین بازیکن سال ۲۰۲۰آسیا شده است.
بشاررسن -هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس عملکرد
خوبی در این تیم ایرانی داشت و موفق شد فصل گذشته
هم به عنوان قهرمانی لیگ برتر ایران برسد .این هافبک در
لیگ قهرمانان آسیا درسال ۲۰۲۰یکی از مهرههای کلیدی
پرسپولیس بود و نقش بزرگی در صعود سرخپوشان به فینال
آسیا داشت.

لژیونر فوتبال بانوان ایران بعد از
تعطیلی موقت لیگ ترکیه با تیم
وچان کردستان به توافق رسید.
به گزارش «دنیای هوادار»،
گلنوش خسروی بازیکن تیم
ازمیر ترکیه بعد از تعطیلی
سهماهه لیگ این کشور به ایران
بازگشت و برای حفظ آمادگی
جسمانیاش با وچان کردستان
به توافق رسید.
هافبک تیم فوتبال ترکیه در
ازمیر عملکرد خوبی داشت و در
تورنمنتی که میان تیمهای لیگ
باشگاهی برگزار شد به عنوان فنی
ترین بازیکن معرفی شد.
وی بعد از بازگشت به ایران به
خبرنگار ورزشی تسنیم گفت :در

ازمیرترکیهمسابقاتلیگباشگاهی
به دلیل شیوع ویروس کرونا به
مدت سه ماه تعطیل شده و من به
عنوان بازیکن قرضی میتوانم برای
حفظ آمادگی جسمانیام در تیم
ایرانی بازی کنم.
خسروی درحالی با وچان
کردستان به توافق رسیده است
که این تیم باشگاهی در یکی
دوهفته گذشته چند بازیکن
خوبش از جمله زهرا خواجوی،
سرشین کمانگر ،فروغ موری و...
را از دست داده است.
مفاخری مدیرعامل باشگاه هم
قرار است فردا پیرامون فسخ
قرارداد چند بازیکنش توضیح
دهد.

مهاجم یوونتوس در صورت منفی شدن تست
کرونایش از ابتدا برابر بارسلونا در لیگ قهرمانان
اروپا به میدان خواهد رفت.
به گزارش «دنیای هوادار» ،کریستیانو رونالدو
که به خاطر ابتال به کووید ۱۹در قرنطینه به
سر میبرد ،میخواهد در دیدار چهارشنبه شب
مقابل بارسلونا در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا
بازی کند .آندرهآ پیرلو در نشست خبری پیش
از بازی با هالس ورونا اعالم کرد ستاره پرتغالی
حتی در صورت منفی بودن تست کرونایش در
دیدار یکشنبه شب حضور نخواهد داشت اما
مقابل بارسلونا به میدان میرود.
ستاره یوونتوس در اردوی تیم ملی پرتغال بود
که تست کرونایش مثبت اعالم شد و نتوانست
برای کشورش بازی کند .او به ایتالیا برگشت
تا در تورین در قرنطینه بماند که این تصمیم
جنجال به وجود آورد .رونالدو دوباره در این
کشور تست داد و باز هم مثبت بود و به معنای

بعضی ها داغشو دوست دارن

استرالیا قهرمان شطرنج آنالین آسیا شد
تیمملی شطرنج استرالیا روزشنبه موفق شده بود تیم شطرنج ایران را مغلوب
و به فینال رقابتها صعود کند .این تیم دردیدارنهایی در بازی نخست با
نتیجه ۲.۵بر ۱.۵برابرهند بخت نخست عنوان قهرمانی به برتری رسید
و دردیداردوم حاصل کار ۲تیم تساوی بود.بهاین ترتیب تیم استرالیا
با نتیجه ۴.۵بر ۳.۵درمجموع عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
خداحافظی عقاب داغستان با دفاع ازکمربند قهرمانی

حبیب نورماگمدوف بابرتری برابر مبارزآمریکایی خداحافظی خودش را از این رشته
ورزشی اعالم کرد .حبیب نورماگمدوف مبارز شکستناپذیر رشته هنرهای
رزمیترکیبیتوانستپیروزیشماره ۲۹خودرابابرتریبرابرجاستینگیجی
آمریکایی بهدست بیاورد .بااین حال او خبر شوکهکنندهای به هواداران خود
در سراسر جهان داد و خداحافظی خود را از این رشته ورزشی اعالم کرد.
پومسه قهرمانی آسیا بهصورت آنالین برگزارمیشود

این بود که بر اساس قوانین یوفا نمیتواند برابر
بارسلونا بازی کند .در پروتکل لیگ قهرمانان یک
بازیکن تنها زمانی میتواند در میدان حاضر شود
که هفت روز از منفی شدن تست کرونایش
گذشته باشد .با این حال مهاجم پرتغالی
امیدوار است برابر لیونل مسی بازی کند.
اگر تست کرونای رونالدو در روز دوشنبه یا
سه شنبه منفی شود شانس حضور در دیدار
مقابل بارسلونا را دارد .به همین خاطر است
که همچنان در خانهاش به آماده سازی خود
میپردازد .باید یادآوری کرد که بازیکن پرتغالی
تاکنون هیچ عالئمی نداشته است.
با وجود اینکه بیش از یک هفته است
رونالدو در میادین حضور نداشته و با هم
تیمیهایش تمرین نکرده است اما این
بازیکن در ترکیب اصلی تیمش برای دیدار
چهارشنبه قرار خواهد گرفت .پیرلو به ستاره
پرتغالی باور دارد.

«الکنو» جدیترینگزینه هدایت تیم ملی والیبال است

عضو کمیته فنی فدراسیون والیبال گفت :به لحاظ شرایط سیاسی ایران و
روسیه« ،الکنو» نزدیکترین گزینه برای هدایت تیم ملی والیبال ایران
است .فدراسیون والیبال برای انتخاب سرمربی تیم والیبال نوجوانان
گزینههایی را پیش روی دارد محمد وکیلی ،ناصر شهنازی ،علیرضا
طلوع کیان و مسعود آرمات از گزینههای روز میز هستند.
لیگ والیبال بلژیک هم به تعویق افتاد

دیدارهای هفته پنجم لیگ والیبال بلژیک ،بهدلیل تشدید دوباره شیوع
ویروس کرونا برگزار نمیشود .این تصمیم پس از آن اتخاذشد که
موج جدید کرونا در اکثر کشورهای جهان از جمله بلژیک به راه
افتاد.فدراسیون والیبال بلژیک اعالم کرد که به دستور وزارت
ورزش این کشور ،رقابتهای هفته پیشرو برگزارنمیشود.
رقابتهای جهانیکشتی دوباره درآستانه لغو قرارگرفت!

با اعالم اتحادیه تکواندو آسیا ،مسابقات قهرمانی آسیا پومسه از  ۲۲تا ۲۴آبانماه
به صورت آنالین برگزار میشود .قرعهکشی این رقابتها بهصورت تصادفی
انجام میشود و هرکشور در هر ردهسنی میتواند حداکثر۲بازیکن معرفی
کند.درمسابقاتقهرمانیآسیاتنهاملیپوشانآنکشورمیتوانندحضور
پیدا کنند و رقابتها دربخش انفرادی استاندارد و ابداعی برگزار میشود.

برگزاری رقابتهای جهانی کشتی ۲۰۲۰به میزبانی صربستان همچنان
بیسرانجامبودهواتحادیهجهانیکشتیرابابالتکلیفیوسردرگمی
مواجه کرده است.درحالی که اتحادی ه کشتی اعالم کرده بود،
رقابتهای کشتی طی روزهای ۲۲تا۳۰آذرماه سالجاری برگزار
میشود ولی این رقابتها همچنان با «اما و اگر» همراه است.

آغازمرحله دوم لیگ برترهندبال مردان از۲۰آبان
مرحله اول مسابقات لیگبرتر هندبال مردان و زنان با اخذمجوز از ستادمقابله با
کرونا بهصورت متمرکز درتهران انجام شد و طبق برنامه فدراسیون قرار است
مرحله دوم دور رفت رقابتهای لیگ برترهندبال مردان قراراست از۲۰آبان
و به میزبانی تهران انجامشود و دور برگشت لیگ برتر هندبال زنان نیز
از ۲۹آبان و به میزبانی مشهد خواهدبود.

جودوکاران روسیه دو طالی مردان را به خانه بردند
رقابتهای جودو مجارستان بادرخشش مردان جودو روسیه و برگزاری دو
فینال تمام روسی در بوداپست آغاز شد.نخستین دوره رقابتهای
جودو بعد از شیوع ویروس کرونا تحت تدابیرشدید امنیتی و
بهداشتی روزجمعه با حضور ۴۰۹جودوکار از ۶۱کشور به میزبانی
مجارستان در شهر بوداپست آغاز شد.

روزنامه

باید به کادرفنی جدید استقالل فرصت داد

ورزشی

«علی موسوی»  -پیشکسوت استقالل -گفت :استقالل کادرفنی جدیدی را به خدمت گرفته
است و باید به این کادر جدید زمان داد تا بتوانند اندیشههای تاکتیکی خود را در استقالل
پیاده کنند.

دریچه

مکث

اصفهان در غم درگذشت پهلوان کتیرایی سوگوار شد!
بار دیگر غم از دست دادن یکی از پیشکسوتان ارزشمند
ورزش کشتی و یار دیرین جهان پهلوان تختی جامعه بزرگ
ورزش استان اصفهان را سوگوار کرد.
پهلوان محمدکتیرایی از پیشکسوتان ارزشمند ورزش کشور
و از قهرمانان نامی کشتی در زمان حیات چه به عنوان
یک ورزشکار و چه به عنوان یک مربی افتخارات بسیاری
برای ورزش استان اصفهان کسب نموده بود .درگذشت
این پیشکسوت گرامی را به جامعه بزرگ کشتی استان
اصفهان و خانواده محترم کتیرایی تسلیت میگویی م واز
درگاه خداوند متعال برای زنده یاد پهلوان محمد کتیرایی
علو درجات و برای خانواده محترم و سایر بازماندگان صبری
جزیل مسئلت داریم.
اصغرقلندری

عکس مربوط به مراسم تجلیل از محمد کتیرایی قهرمان اسبق کشتی ایران و اصفهان در
سال  ۹۰توسط رئیس وقت هیأت کشتی میباشد .روحش شاد و یادش گرامیباد

دیدگاه

«دنیای هوادار» بررسی می کند؛

حاشیه های بی پایانکشتی!

محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

هنوز زمان زیادی از آغاز فعالیت ورزش اول سپری نشده
که بار دیگر حاشیه ها رو به فزونی گرفته است.
ماه ها بود که فعالیت کلیه رشته های ورزشی از جمله
کشتی تعلیق شده بود اما به قول مسئوالن فدراسیون
و بنا به اصرار آن ها ،وزارت بهداشت اجازه داد تا ورزش
اول کشور بتواند خود را برای رویدادهای آینده آماده کند
اما بالفاصله پس از بازگشایی فعالیت ،حاشیه نیز به
فدراسیون بازگشت! به جرات می توان اذعان و ادعا کرد
یک سر ن ِخ حواشی ریز و درشت به خود فدراسیون و
تصمیم گیران این مجموعه باز می گردد .به عنوان مثال
خود این بزرگواران اطالعیه صادر می کنند که رقابت های
انتخابی به طور زنده از شبکه مجازی پخش خواهد شد
اما وقتی در عمل این اتفاق رخ نمی دهد! یکدیگر را
متهم می کنند که ما نبودیم و دیگری بود .در این میان

حسرتستان

دکتر علی ساجدی
نویسنده

اندوه ،غصه ،ماتم ،افسوس ،حسرت ،ناسزا ،خشم ،یا هرچه
که این روزها این همه درگیرش هستیم نتیجه اش می
شود فشار خون باال ،تصلب شرایین ،سکته ،آنفاکتوس،
سرطان و هزار و یک درد بی درمان دیگر
این ها را البته شاید بشود با دارو و شیمی درمانی و
جراحی التیام داد اما آن ها را با امید واهی و دلخوشی
های بی نتیجه نمی شود از میان برداشت .آه! کشورم!
ایرانم ...چطور از دردهای بی پایانت ننویسم وقتی جان

عده ای انگشت اتهام را به سوی سرمربی تیم می گیرند
و برخی نیز متقابال عوامل دیگر از جمله فدراسیون را در
این رابطه مقصر جلوه می دهند .صرفنظر از کشف ماجرا
و مقصر اصلی ،آنکه در این میان متضرر اصلی است ابتدا
عالقه مندان کشتی هستند که امکان تماشای از راه دور
رویداد سرنوشت سازی چون مسابقات انتخابی را پیدا
نیافتند و سپس اصل کشتی که میان رفتارهای متناقض
طرفین دعوا گیرافتاده است .از سویی ابتدا منکر برگزاری
مسابقات انتخابی می شوند سپس این رقابت ها را به
دو وزن تقلیل می دهند و نهایتا نیز صحبت از مسابقات
درون اردویی در تمام اوزان می شود! اگر نتوان برچنین
شیوه عملکرد نام ضعف مدیریت ،تشتت آرا و بی سر
و سامانی گذاشت چه نام دیگری می توان برآن نهاد؟
فدراسیونی که نه تنها نقدها را بر نمی تابد بلکه دیواری
بین منتقدین و مشوقین کشیده و برخالف تمام
فدراسیون های گذشته هیچ بهایی به دیدگاه های
روشنگرانه نمی دهد باید هم نقد و نظر بزرگان کشتی و
عنوانداران جهان و المپیک را به مخالفت تعبیر و سر در
الک بی خبری همچنان در مسیر غلط بتازد!
مشفقانه می گوییم این شیوه اداره رفاقتی فدراسیون
و نگاه دوست و دشمنانه به افراد ،راه به جایی نخواهد
برد و موفقیتی به همراه نخواهد داشت .متاسفانه آقایان

طی یک سال گذشته جای آنکه در راستای وحدت و
همگرایی جامعه کشتی گام بردارند ،غالبا در بوق تفرقه و
تفرق دمیده اند! آثار چنین دیدگاه و خط مشی به وضوح
روشن است و بسیاری از آنان که دستی بر آتش کشتی
دارند این نکته را می دانند اما گویا اتاق فکر فدراسیون
هنوز به چنین باوری نرسیده است .لیگ برگزار می شود
اما هیچکدام از مسئوالن فدراسیون در رابطه با نقاط قوت
و ضعف و اینکه چه میزان اهداف از پیش تعیین شده
در این مسابقات محقق شده سخن نمی گویند .همگان
تنها به این نکته اکتفا می کنند که لیگ برای کشتی گیر
منافع مادی دارد! آیا واقعا تمام اهداف لیگ همین یک
موضوع است؟ از طرفی این مسابقات برای برخی از آقایان
به محل تبلیغات و هیاهوی بسیار برای هیچ تبدیل شده
تا برنامه های خود را برای اهداف دیگر پیش ببرند .دود
تمام این اتفاقات و حواشی که خواسته یا ناخواسته
فدراسیون نیز در آن نقش دارد به چشم کشتی می رود.
ورزشی که بسیاری از مردم به موفقیت و پیروزی آن در
میدان جهانی و المپیک دل بسته اند اما به نظر می رسد
بروز این حواشی و اتفاقات ،جز آنکه موجبات تضعیف را
فراهم سازد نتیجه دیگری به همراه نداشته باشد.
بی رودربایستی باید گفت اگر قرار است در کادر فنی
تغییراتی ایجاد شود بهتر است موضوع بطور صریح و
شفاف بیان شود تا طرفین ماجرا تکلیف خود را بدانند.
حتی اگر تعیین تکلیف به پس از مسابقات جهانی
موکول شده بازهم ضرورت دارد شفاف سازی شود تا نه
تنها در اردوی ملی پوشان تردیدی به وجود نیاید بلکه
چشم انداز آینده نیز به درستی ترسیم شود.

تلنگر
مردمانت به تنگ آمده .مگر می شود از اینهمه بال سخن
نگفت .از کارگری که سفره اش خالیست .از بیماری که
دارویش نایاب است .از کودکی که جامانده از درس و
تحصیل .از کارمندی که وامهایش از حقوقش پیشی
گرفته .از مدیری که اگر بخواهد قدمی بردارد ،هزار اما
و اگر برایش می تراشند .از تولیدکننده ای که به خاک
سیاه نشسته .نه نمی شود .نمی شود از تجاوزها نگفت .از
اختالس ها ننوشت از بی کفایتی ها و ناکارآمدی ها حرفی
نزد .اما مگر اینهمه که گفتند و گفتیم تغیری حاصل شد؟!
پس حاال یک نفس عمیق می کشم و به دشتهای
زیبای خوزستان می اندیشم بی آنکه به دختران و پسران
غم ٱلودش بیاندیشم .نفسی عمیق می کشم و با مرور
زیبایی های صخره های سیستان کیف می کنم ،بی آنکه
به روستاهای قحطی زده فکر کنم .نفسی عمیق می کشم
و به خنکای آذربایجان نفس تازه می کنم ،بی آنکه جفای
سالیان دراز را بر مردمان آذری زبان به خاطر آورم .نفسی
عمیق می کشم و در زیبایی کردستان مسحور می مانم،
بی آنکه یادی از کولبران ستم دیده در ذهنم بیاید .نفسی
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عمیق می کشم ،و در خرمی خراسان تازه می شوم ،بی
آنکه بیداد خشخاش و مرزهای رنجورش را به یاد بیاورم.
نفسی عمیق می کشم و به سواحل نیلگون خلیج فارس
فکر می کنم ،بی آنکه یادم بیفتد در این شرجی نفس گیر
صیادانی غصه نان می خورند به جای ماهی .نفسی عمیق
می کشم و به زیبایی های گیالن و مازندران و تهران و
شیراز و اصفهان می اندیشم ،بی آنکه کودکان تا کمر خم
شده در سطلهای زباله را ،بچه های دستمال به دست
سرچهارراه ها را ،زنان سرگردان در میان انبوه ماشینهای
لوکس را ،ترافیک بی امان اتوبانها را ،اجاره خانه های
قدبلند را و هزار و یک گرفتاری ریز و درشت دیگر را به
خاطر بیاورم.
حاال کم کم حالم خوب می شود .با این نفس های عمیق
دیگر می توانم پشت تریبون بروم و از اقتدار و امنیت و
شکست دشمن و مبارزه با قاچاق و مهار تورم و مدیریت
بحران سخنرانی غرایی داشته باشم.
هرچند ،با این ماسک ها نفس کشیدن هم دیگر رایگان
نیست.

«رضاگلمحمدی»؛مدیری
از جنس ورزش
سیروس جعفری  -کارشناس رسانه و ورزش
بارها و بارها نوشتم ورزش پایتخت را باید با نگاهینو ارزیابی
کرد .صرفنظر از هر نوع گرایش و برداشتهای سیاسی .بر همین
اساس نگاه به ورزش تهران باید نگاهی خاص باشد .نمونههای
آشکار و پنهانی وجود دارد که نشان میدهد میان افتخارات
بینالمللی امروز ورزش ایران و اقدامات سنجیده و برنامهدار
«رضا گلمحمدی» مدیرکل ورزش و جوانان استانتهران چه رابطه
مستقیم و مشخصی وجود دارد .روز شنبه -سوم آبانماه -روز
خداحافظی رضا گلمحمدی از خانه ورزش پایتخت بود .خانه ای
که اول عشق بود و سپس به ایثار معرفت و مردانگی بدل شد
آنگاه گردآوری و هماهنگ کردن این کوششهای فردی و سپس
نظارت و حمایت همکارانی که جان خود را سرمایه کارکردن و به
قیمت جوانی حتی پیری و بازنشستگی خود ورزش را در پایتخت
به یک ضرورت درجه اول کردند .اگر امروز در تهران سخنی از ورزش
تا این حد و اندازه جدی است هم به همت این عاشقان راستین
وامدار و هم به کوشش و تالش انسانهای وارسته پاکنهاد و
پاکسرشتی چون رضا گلمحمدی و یاران صدیقش شکل گرفت
آری طبق رسومبهجامانده از گذشتههای دور ،نمایندهای از وزارت
ورزش در سالن اجتماعات ادارهکل لببهسخن خواهد گشود و
مداهنهگویان از عملکرد گلمحمدی تعریف و تمجید خواهد کرد
فقط در حرف نه در عمل او را از فرش به عرش خواهد رساند
و تکهکاغذی به پاس خدمات صادقانهاش تقدیمش خواهند
کرد .اما واقعیت چیز دیگریست .درست که رضا گلمحمدی
براساس قانون و مقررات مثل خیلیها مثال داورزنی و ...باید
باالاجبار بازنشسته میشد اما نمیتوان از بدخواهان و کینهتوزان و
قانونگریزانکهدرخصوصبازنشستگیوینقشبسزاییداشتند
یادی نکرد .او مردی از جنس ورزش که چهارسال و چهار ماه
خدمت صادقانه خود را در راس ورزش تهران سپری کرد بدون
استثناء از جمله مدیران شایستهای بهشمار میرود که با وجود
فشارهایمحسوسوغیرمحسوستنیچندازمسئوالنسیاسی
هیچگاه حتی حاضر نشد کفشهای کهنه و مندرس همکاران
صدیق و متخصصش را با کفشهای نو و براق مهمانهای
ناخوانده ورزش که میخواستند بر مدیریتهای کلیدی ورزش
تهران تکیه بزنند تعویض کند و مردانه حقانیت ورزش را اثبات کرد
و ورد کالمش این بود«:من از جنس ورزشم و مخاطبانم خانواده
بزرگ ورزش هستند» .گلمحمدی در دوران طالییاش در ورزش
تهران کاری کرد کارستان .اعتمادبهنفس را به تمام همکارانش
هدیه کرد و از تمام کارشناسان و تحصیلکردگان ورزش تهران
و مسئولیتهای مختلف بهنحواحسن استفاده کرد و از ورود
مهمانهایناخوانده به ورزش تهران بیزار بود .در امور فرهنگی
ورزشیوعمرانیپیشتازتماماستانهابودومهمتریناصلیعنی
قانونمداری را جایگزین قانونگریزی در ورزش پایتخت کرد .رضا
گلمحمدی کارشناسخبرهورزشی که معاونت تربیتبدنیکرج،
رئیس اداره تربیتبدنی ساوجبالغ و  7سال معاون تربیتبدنی
ادارهکل تهران و همزمان رئیس تربیتبدنی کرج و معاونتملی
فوتبالایران ،ریاست خانهکشتی فدراسیونکشتی ،ریاست
اسکیرویآب ،عضو هیاترئیسه فدراسیون قایقرانی و مدیرکلی
ورزش استانالبرز و بهمدت چهارسال و چهار ماه مدیرکلی ورزش
و جوانان استان تهران را در کارنامه پلکانی خود دارد و یکی از
ورزشکاران صاحبنام و اخالقمداریست که در رشتههای فوتبال،
والیبال ،اسکی ،کوهنوردی و شطرنج در مسابقات استانی و
کشوری به مقام های خوبی دست یافت .وی که از افتخارت ورزش
کشور و خطه همیشه سربلند البرز «ایران کوچک» بهشمار میرود
اعتقاد راسخ دارد که «فوتبال» با سایر ورزشها تفاوت عظیمی دارد
و چون به ابعاد گوناگون فوتبال حرفهای و آماتور نگاهی عمیق
میاندازیممتوجهخواهیمشدکهمدیریتکنونیدرهیاتفوتبال
تهران فاجعهبار است و دایرهای به وسعت تمامجامعه قابل لمس
و محسوس است .رضا گلمحمدی که چند روز پیش با یک لوح
تقدیر تعریف شده و به بازنشستگی نائل شد حقیقتی را در ورزش
تهران نمایان و آشکار کرد که حرف دل تمام دل سوختگان ورزش
است ...ورزش جایگاه تاخت و تاز سیاسیون نیست ومهمانهای
ناخواندهدرورزشهیچجایگاهیدرورزشکلکشورنداشتهوندارند
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حرف آخر

از دادکان و قریب تا شیرین عقل هایی از جنس دالل ها؛

وزیر کفایت اداره پرسپولیس و استقالل را ندارد!
سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار

دیشب بعد از این همه بالیی که مدیران منتسب وزارت
ورزش بر سر استقالل و پرسپولیس آوردند وزیر ورزش در
حال اظهار فضل بود که این هفته سهام دو باشگاه در
بورس مطرح می شود!
به قول «پیمان معادی» که در نوشتهای اخیرا منتشر کرده
و دور از جان همه در جایی از مطلبش نوشته نسل ما فیلم
گاو را دید تا گاو نباشد! عجیبه که متولیان ورزش همچنان
خودشان در هوای فیلم گاو پرسه می زنند و مردم را مثل
خود می پندارند!
آمدند در گوشه و کنار جار زدند که ما این رنگی و آن
رنگی هستیم و هواداران دو تیم را به جان هم انداختند
ولی امروز مشخص شده که ضرباتی که به پیکره استقالل
و پرسپولیس زده اند هیچ دشمن خارجی نتوانسته بزند.
یک شیرین عقل را یک زمانی آوردند و همه کاره پرسپولیس
کردند و حاال می بینیم صد رحمت به شیرین عقل ها که
این افرادی که مشخص نیست از کجا و با چه سبقه ای بر
پرسپولیس گمارده شدند توان اداره بیت الخال مسجد بازار را
هم نداشته اند! حداقل نوع ادبیاتشان که این را می گوید.
عجیب است که این ها با این ادبیات خود را دکتر و دارو
ساز و دندان ساز معرفی می کنند و حال می پرسیم اگر
دکتر دادکان و دکتر زادمهر و مهندس کالنی و دکتر کاشانی
دکتر بودند و هستند این بی سرپناهان از کدام خراب شده
مدرک دکترا گرفته اند؟
حال متوجه شدید چرا وزیر ورزش نمی تواند با دکتر دادکان
و علی پروین دکتر قریب و حسن روشن در استقالل و
پرسپولیس کار کند .و یا بهتر بگوییم چرا این بزرگمردان
اسم وزیر ورزش که می آید چشم و گو ش می بندند تا
نبینند و نشنوند!
حرف هایی که این بی سرپناهان به وزارت ورزش و شخص
وزیر زدند اگر به مشتی حسن بقال سر کوچه ما میزدند
دهانشان را با درفش می دوخت و گل می گرفت ولی
جناب وزیر خم به ابرو نیاورده است! آقای قاضی زاده که بر
سر قرارداد کی روش و ویلموتس  85ساعت پشت سر هم
در همه رسانه های ایران و افغانی و تاجیک دادخواهی
می کرد چرا سکوت کرده اند.
چرا نمی پرسند از وزیر ورزش که این ها را از کجا جمع
کرده و در کدام تور آن ها را به دام انداخته تا بیایند

حال متوجه شدید چرا وزیر ورزش نمی
تواند با دکتردادکان و علی پروین دکترقریب
و حسن روشن در استقالل و پرسپولیس
کارکند .و یا بهتر بگوییم چرا این بزرگمردان
اسم وزیر ورزش که می آید چشم و گوش
می بندند تا نبینند و نشنوند!

سردمدار باشگاهی بزرگ مثل استقالل و پرسپولیس
شوند .پرسپولیس فینالیست آسیا شد و قراردادهایی که با
اسپانسرها بستند به کجا رفت و به کی دادند.
تفرقه اندازی هنر شما بود آقای وزیر .فالن گدازاده خودرا
پرسپولیسی جا زد و استقاللی ها مثل دشمن به حریف
می نگریستند و فکر کردند وزار ت ورزش  4عنوان قهرمانی
و فینالیست شدن آسیا را به پرسپولیس داده است اما
امروز آن ها هم به این بازیهای بچه گانه خو گرفته اند.
امروز مدیرعامل استقالل دست نشانده شخص وزیر و یکی
از مدیران ارشد سیستم ورزش که با فشار باند مازنی های
وزارت و در راس آن ها رئیس دفتر وزیر در دوسال سه تا
پست مدیریتی گرفت تا عجوالنه به استقالل بیاید در حالی
برکنار می شود که مربی را وزارتخانه می خواست انتخاب
کند و سعادتمند در ایتالیا دنبال برج پیزا می گشت.
صندوق حمایت ،ورزشگاه انقالب و آزادی و شیرودی و
کشوری ،مهندسی علنی انتخابات که معاون وزیر در قضیه
شطرنج بر سر یکی از کاندیداها فریاد زده ما می خواهیم
فالن خانم رئیس شود و به هیچکس هم مربوط نیست.
خانه نشین کردن مدیران کاربلد مثل رضا گلمحمدی و
سپردن فرمان ورزش تهران به دست مدیری معمولی که
کارنامه شاخصی در بخش های قبلی نداشته و یک مدیر
بی خطر و برای کارهای ستادی می تواند باشد اما برای
تهران شاید هرچه گل محمدی طی  5سال هموار کرد
دوباره وارد چاله چوله شود و این همه اعتراض و نارضایتی
جامعه ورزش ،آیا مجلس انقالبی را به جایی نرسانده که
دست از مماشات با وزیر بردارند؟ به قول خانم فالحی
نماینده شجاع ایالم و چرداول نباید در این  6ماه وزرا را به
حال خود رها کرد به این اندیشه که عمر دولت رو به پایان
است! یعنی در این  6ماه چراغ سبز به برخی داده شود که
هر جور دوست دارید ادامه دهید.
این روزها فینالیست لیگ قهرمانان آسیا دچار بحران های
خودساخته ای شده که هواداران این تیم را نگرانه می کند.
رفتن بازیکنان و اخطارهای فیفا و پنجره بسته کم بود،
مهدی رسول پناه هم با اظهارات جنجالی و توهین های
خود که در نهایت موجب استعفای او از سرپرستی باشگاه
پرسپولیس شد این بحران را جدی تر کرد .رسول پناه در
فایل های صوتی و تصویری که از او در فضای مجازی
منتشر شد الفاظی رکیک را به کار برد که دور از شان یک
مدیر و حتی یک شهروند معمولی است و شنیدن آن از
زبان یک فرد تحصیلکرده و دندانپزشک و مدیر یک باشگاه
پرهوادار و پرمخاطب باعث تاسف است.
با نگاهی دقیق تر به این اتفاق تلخ که پرسپولیس را به
این وضعیت انداخته مشخص می کند وزارت ورزش چقدر
برای تیم پرسپولیس دلسوزی کرده است؛ وزارتخانه ای که
استقاللی ها بارها و بارها این مجموعه را به طرفداری و
حمایت از سرخ ها متهم کرده اند با انتصاب یک چنین
فردی قصد داشته پرسپولیس را به زعم برخی
طرفداران استقالل به سرمنزل مقصود برساند؟!
واقعا مدینه فاضله ای که مسعود سلطانی فر
برای پرسپولیس می خواست این بود؟!
البته مدینه ای که برای استقالل می خواست
را هم کمی پیشتر دیدیم؛ احمد سعادتمندی
که شب دربی راهی ایتالیا شد و با راه
انداختن نمایش بازگرداندن آندره آ
استراماچونی ،آن بلبشو جلوی مجلس
و باشگاه استقالل را مسبب شد و در

نهایت مشخص شد ،نه تنها برای استراماچونی بلکه برای
الکس نوری هم هیچ اقدامی صورت نداده بود و با این
اقدام باعث از دست رفتن جام حذفی و برکناری فرهاد
مجیدی و تضعیف تیم در لیگ قهرمانان آسیا شد و در
نهایت حکم برکناری خود را از دست هیئت مدیره گرفت.
االن هم شاهد اتهامات و افشاگری های وی و اعضای
هیات مدیره استقالل علیه هم در فضای مجازی هستیم.
اما نکته مهم اینجاست که سکوت وزارت ورزش در این
برهه حساس و در این بحران ها به شدت توی ذوق می
زند! وزیری که در گماردن سرپرست و مدیرعامل از صنوف
مختلف برای این دو مجموعه ید طوالیی دارد و هرازگاهی
یک مدیر از نزدیکان خود اعم از هتل دار یا دندانپزشک
یا بساز و بفروش یا بنگاه معامالت ماشین از آستینش
بیرون می آورد و او را با اتومبیلی مشکی رنگ روی
صندلی ریاست این دو باشگاه می نشاند حاال کجاست؟
چرا سکوت؟ تاکنون وزارتخانه یا سازمان تربیت بدنی به
این بی تفاوتی ندیده بودیم!
حداقل اقدام این بود که وزارت ورزش پیش از استعفای
رسول پناه خود اقدام به برکناری چنین مدیری می کرد
تا بلکه کمی از اتهامات موجود در رابطه با انتخاب چنین
فردی برای باشگاه قهرمان لیگ برتر و فینالیست آسیا از
دوش سلطانی فر کاسته شود .هرچند انتظاری بیجا از
وزیری است که به خاطر انتصاب های قبلی خود امثال
عرب و انصاری فرد و فتحی و افتخاری و ...و شاهکارهای
آنان هیچ پاسخ قانع کننده ای نداده است.
این وزارت ورزش همان وزارتخانه ای است که از فرط
خوشحالی پس از برکناری کارلوس کی روش از روابط
عمومی اش پیامی به بیرون صادر شد که زیدان ،کلینزمن
و مورینیو کاندیداهای جانشینی کی
روش هستند ولی در نهایت
مارک ویلموتسی از
قوطی وزیر بیرون
آمد که سفارشش
را در موسسه ای
در هلند به رفقای
فوتبالی اش کرده
بود و البته مهدی
تاج هم بارها این
موضوع را تأیید و
در نهایت ایران را زیر
بار بدهی  6میلیون
یورویی برد.

خانه نشین کردن مدیران کاربلد مثل رضا
گلمحمدی و سپردن فرمان ورزش تهران به
دست مدیری معمولی که کارنامه شاخصی
در بخش های قبلی نداشته و یک مدیر بی
خطر و برای کارهای ستادی می تواند باشد
اما برای تهران شاید هرچهگل محمدی طی 5
سال هموارکرد دوباره وارد چاله چوله شود و
این همه اعتراض و نارضایتی جامعه ورزش،
آیا مجلس انقالبی را به جایی نرسانده که
دست ازمماشات با وزیربردارند؟
اگر تدبیر و امید این است که استقالل و پرسپولیس دو
باشگاه مردمی با خاستگاه چند ده میلیونی را به یکی
مانند سعادتمند بسپارند که  7ماه همه هواداران این تیم
را سرکار گذاشت و دیگر مدیر باشگاه در پرسپولیس (مهدی
رسول پناه) حرف هایی زد که نمی توان آن ها را با صدای
عادی در جمع خانواده شنید ،باید به حال این دولت و به
ویژه ورزشش گریست!
انتطار داریم در این وضعیت دادکان و قریب وارد شوند تا
پرسپولیس استقالل را نجات دهند...
در یک صورت امکان پذیر است و معاون اول رئیس
جمهور با اختیار تام عنان فوتبال و دو باشگاه بزرگ را به
گروهی از دلسوزانی بدهد که از همین جنس هستند
و سلطانی فر به همان راه خود برود تا این  5ماه
به سر آید .یقینا نه دادکان ها و قریب ها با
این شرایط آبروی حود را برای نجات سلطانی
گرو می گذارند نه سلطانی فر آن جرات و
جسارت را دارد که با افرادی بزرگ و کاربلد
کار کند .حداقل در اقدامی فوری فینالییت
آسیا را اورژانسی دست یک فرد کاردان و
قاطع و کاربلد بسپارید تا وضعیت استقالل
و فدراسیون هم مشخص شود.

