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محیطزیست

«معاون پایش و نظارت محیطزیست
تهران» خبرداد:

عدم مازوتسوزی در تهران

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران
گفت :در شهر تهران و اطراف آن تا االن مازوتی مصرف نشده،
مگر مقدار کمی در فیروزکوه که ارتباطی با تهران ندارد.
محمد رستگاری -معاون پایش و نظارت اداره کل محیط
زیست استان تهران درباره تأثیر اعمال تعطیلی بر آلودگی
هوا در تهران ،بیان کرد :بر اساس ماده ۳قانون هوای پاک
در شرایط اضطرار یکسری محدودیتها برقرار میشود که
دو هدف دارد ،یکی با این هدف که مردم کمتر در معرض
آالیندهها قرار بگیرند و مواجهه مردم با آلودگی کمتر شود و
دوم هم به این موضوع برمیگردد که وقتی تعطیلی اتفاق
میافتد ،درست است که هوا بهتر نخواهد شد ،اما به دلیل
کاهش فعالیت در سطح شهر شدت افزایش آلودگی کاهش
پیدا میکند .در شیوه نامهایی که برای تعطیلی وجود دارد،
باید شاخص آلودگی باالی  ۲۰۰باشد.
معاون پایش محیط زیست تهران گفت :شنبه کارگروهی
تشکیل و پیشنهاد شد تا دو روز تعطیلی برای کاهش مواجه
کمتر با آلودگی پیش بیاید ،البته عدد شاخص آلودگی به
 ۲۰۰نرسیده بود.
رستگاری افزود :یک سری صنایع در مقیاس بزرگ داریم که
توانایی مصرف مازوت دارند و مستمر آنها را پایش میکنیم
و طبق بررسیهایی که تا االن داشتیم ،برای شهر تهران و
اطراف تهران که در کیفیت هوای پایتخت اثر داشته باشد تا
االن مازوتی مصرف نشده ،مگر مقدار کمی در فیروزکوه که
ارتباطی با تهران ندارد.
وی ادامه داد :از مهرماه سالجاری در این رابطه کارگروههایی
داشتیم و پیگیریهای بسیاری کردیم تا این واحدها از گاز
استفاده کنند ،االن واحدهای صنعتی بزرگ فعالیتشان
را متوقف کردند ،نیروگاههای داخل شهر گاز میسوزانند و
نیروگاههای خارج از شهر هم گازوئیل میسوزانند.
رستگاری با اشاره به اینکه پس چرا هنوز هوا آلوده است؟ بیان
کرد :همچنان کانالهای زیاد آلودگی در شهر تهران داریم ،مث ًال
همین کامیونهایی که در اتوبانها تردد میکنند ،هرکدام
به اندازه یک کارخانه تولید آلودگی میکنند و بنابراین چون
تعداد منابع آالینده در شهر تهران زیاد است ،باعث انباشت این
آالیندههامیشود.
معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران
در مورد وارونگی دما و تأثیر آن بر آلودگی هوای تهران ،افزود:
وارونگی دما یک پدیدهی طبیعی و جغرافیایی است که تهران
در سال حداقل ۱۵۰روز با این وارونگی مواجه است و تنها
کاری که میتوان در این ایام انجام داد ،این است که در زمان
وارونگی دما بتوانیم منابع آالینده را کنترل کنیم تا شدت
آلودگی باالتر نرود و اینها تصمیماتی است که در چند روز
گذشته اتخاذ شده است.
وی ادامه داد :علت آلودگی هوا نه تنها در تهران بلکه در کل
دنیا شناخته شده است و اگر بخواهیم پیشبینی آلودگی
هوای تهران را بررسی کنیم باید روزنامههای دهه ۵۰را هم
بررسی کنیم چون آن زمان هم آلودگی هوا را داشتیم و این
طور نیست که هر سال بدتر از سال قبل شود.
رستگاری در پایان گفت :در این دو الی سه سال اخیر با توجه
به شرایط اقتصادی کشور یکسری از اقداماتی که باید انجام
میشد متاسفانه اجرا نشد ،از جمله نوسازی ناوگان حمل و
نقل عمومی ،کامیونها و خودروهای دیزلی که نقش مهمی
در این موضوع داشتند .اگر این اتفاق بیفتد میتواند کمک
شایان توجهی به بهبود کیفیت هوای تهران داشته باشد.

سرمقاله

پاندمی کرونا و ادامه پرخاشگری اجتماعی!
الهام آمرکاشی
دبیر تحریریه

اصلی
«پرخاشگری» واژهای است که این روزها در صفحاتِ ِ
اکثریت پایگاههای خبری به طور متناوب بارگذاری میشود
و عالئم ،آسیبهای موجود و ً
بعضا راهکارهای برونرفت
از شرایط منتهی به این واژه مورد پردازش قرار میگیرد اما
آنچه به عنوان حلقه مفقوده دراین راستا و به دور از نگاه
کارشناسان امر در ازدیاد و تکثیر این واژه ،یاریرسان است؛
گرفتن راهبرد اصولی در راستای تمرکز و ایجاد آرامش
نادیده
ِ
به طرق مختلف میان افراد جامعه است که مباشران ذیربط
در این مجرا کمتر به آن پرداخته و فرهنگسازی مناسب به
شدت لنگ میزند.
به گفتۀ شماری از جامعهشناسان در این خصوص،
تریبونهای دیداری -شنیداری و بیلبوردهای تبلیغاتی در
سطح شهر ،اولین و متمرکزترین مجرا در این میان است که
میتواند با تکرار و اعالم زنگ خطر ،از افزایش پرخاشگری
کاسته و در روند بهبودپذیری خلقیات افراد ،مؤثر باشد.
در این میان ،کاراکت ِر پاندمی کرونا درحالی به عنوان افزایش
پرخاشگری در جامعه موردنظر است که گامهای جهتدار
درخصوص کاهش این جریان برداشته نشده و خأل تدابیر
اجتماعی در حال خودنمایی است.

در حالی اعداد و ارقام در این زمینه از افزایش ۴۷درصدی آمار
پرخاشگری در جامعه شهری میگوید که در این میان و به
موازات این امر ،خشونت در میان نوجوانان نیز روند صعودی
را از ِآن خود کرده است.
گوهریسنا انزانی -روانشناس با تکیه بر این مهم که نوجوانان
در این سنین به دلیل تالش برای کسب هویت ،دچار
بیثباتیجسمانیورفتاریهستند،میگوید:طبقپژهشها
بسیاری از نوجوانان در این سنین نیازمند دریافت خدمات
مشاوره برای کشف هویت خود هستند و این ناتوانی نوجوان
در سازگاری با شرایط جدید مشکالتی را برای او ایجاد میکند
که در ایام پاندمی کووید ۱۹به دلیل افزایش حضور در خانه
این مشکالت نیز افزایش یافته است.
ایوب همتی -مشاور و روانشناس نیز با بیان این امر که
پرخاشگری کودکان در روزهای کرونایی شدت گرفته ،معتقد
است :امروزه خانوادهها تحت تأثیر و پیگیر مستمر اخبار مربوط
به حوادث کرونا هستند و در گروههای دوستانه و خانوادگی
بحث و گفتوگو پیرامون خطرات و عوارض ناشی از کرونا به
وفور وجود دارد و بنابراین کودکان نیز ناخواسته در معرض
اخبار این موضوع قرار دارند که از نظر روانی با توجه به کمبودن
میزان دانش و آگاهی نسبت به مسأله دچار آسیبهای روحی
و روانی از جمله رفتارهای پرخاشگری میشوند.
و آنچه به عنوان قوه محرکه در این زمینه میتواند از پیشروی
این آسیب جلوگیری کند ،افزایش فرهنگ استفاده از مشاور
درمان به موقع درخصوص انواع و اقسام بحرانهای روحی
و ِ
است که به دالیل متفاوت ،پنهان مانده و با رشد صعودی
و پتانسیل موجود در افراد ،به دورخیز آسیبهای اجتماعی
کمکمیکند.

در حال حاضر به عنوان نمونه در بسیاری از شبک ههای
دیداری و صفحات مجازی از کمکدرسیهای متفاوت برای
آموزش کودکان و نوجوانان ،تبلیغاتی صورت میگیرد و آنچه
به موازات این امر نیازمند پیگیری و آموزش در این مسیر
است ،رصد خلقیات و موارد روحی -روانی در افراد جامعه
است که از سنین کودکی تا بزرگسالی ،ضرورت همراهی در
این مجرا را میطلبد.
فرهنگ استفاده از مشاور و روانشناس در جامعه فعلی تا حد
آسیب
مطلوب نتوانسته جایی میان ذهنیت افراد باز کند و ِ
این عدم فرهنگ را به وفور میتوان در بازتاب رفتارهای
اجتماعی افراد در موقعیتهای متفاوت نظارهگر بود.
در این اثنا و باتوجه به پاندمی کووید 19که مزیدعلت در
کنونی
راستای پرخاشگری محسوب میشود ،ضرورت
ِ
اجتماع فعلی است تا با فرهنگسازی مستمر درخصوص
استفاده از مشاوران در کنار تبلیغات گسترده و آموزههای
روانی افراد جامعه مورد دقت
پیدرپی در سطح شهر ،امنیت ِ
قرار گیرد که تبعات اقتصادی کروناویروس تا حد زیادی
صدمات جبرانناپذیری وارد کرده و کنترل آرامش در بازه
زمانیهای متعدد ،یکی از جمله موارد قابل بیانی به شمار
میآید که نیازمند رصد ،پییگری و استمرار برای کاهش این
آسیب در سطح جامعه است.
باتوجه به زنگ خطر این هشدار و تکرار این آسیب در افراد
اجتماع حاضر ،باید منتظر بود و دید در این زمینه اولین
رویکرد مسئوالن ذیربط با چه اقدام و اهدافی در چارت
روزانۀ رسانههای ملی و بیلبوردهای شهری قرار میگیرد و
خروجی این مسیر به کاهش این آسیب منجر خواهد شد
ِ
یا خیر!

کرونا در ایران

شمارجانباختگان قطعیکرونا به ۵۵هزارنفررسید
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
با فوت ۱۰۳بیمار دیگر از مبتالیان ،شمار جانباختگان
قطعی این بیماری در کشور به ۵۵هزار و ۹۳۳نفر رسید.
سیما سادات الری روزپنجشنبه با اعالم آخرین
آمار مبتالیان و جانباختگان کرونا در ایران افزود :در
۲۴ساعت گذشته تا ظهر ۱۸دیماه ،بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ۶هزار و ۳۶۰بیمار جدید مبتال به
کووید۱۹در کشور شناسایی و ۷۵۲نفر در مراکز بستری
شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور
به یک میلیون و ۲۶۸هزار و ۲۶۳نفر رسید.

وی ادامه داد :خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۵۰هزار و
۵۵۳نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند .همچنین ۴۷۴۵نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری اظهارکرد :شواهد نشان میدهد مصرف کنندگان
محصوالت دخانی مبتال به بیماری کوید ۱۹عوارض
شدیدتری را تجربه می کنند و میزان مرگ و میر مبتالیان
به این بیماری در میان این افراد بیش از سایرین است.
همچنین خانواده این عزیزان به واسطه مواجهه مستقیم
و طوالنی با دود دست دوم مواد دخانی دارای ریسک

خطر باالتری نسبت به ابتال به بیماری هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد :ما از مردم
عزیز تقاضا داریم ضمن خودداری از استعمال هرگونه
مواد دخانی از قبیل قلیان ،سیگار ،پیپ و غیره چه به
صورت انفرادی و چه به صورت گروهی از حضور در
اماکن مصرف و عرضه دخانیات از جمله قلیانسراها و
اتاقکهای سیگار که موجب انتقال ویروس میشود ،به
طور جد خودداری کنند.
وی همچنین گفت :تا کنون ۷میلیون و ۹۹۳هزار و ۵۰۲
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

«سخنگوی سازمان انتقال خون» مطرح کرد:

خطربودن اهدای خون درروزهایکرونایی
بی
ِ
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت :ویروس کرونا از
طریق اهدای خون قابل انتقال نیست و بنابراین اهدای
خون حتی در روزهای شیوع ویروس عملی بیخطر و
مطمئن تلقی میشود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،بشیر حاجی بیگی افزود :تا
کنون هیچ سندی مبنی بر اینکه ویروس کرونا از طریق
خون منتقل میشود وجود ندارد ،بنابراین ویروس کرونا
از طریق خون انتقال نمییابد.
وی ادامه داد :مردم بخصوص اهداءکنندگان خون
توجه داشته باشند که ویروس کرونا از طریق ترشحات
بینی ،بزاق و ترشحات تنفسی انتقال مییابد و مردم
در این زمینه اصول بهداشتی و ایمنی را رعایت کنند
و بهخصوص شست و شوی دستها با آب صابون و
ضدعفونی کردن آنها و رعایت فاصله با یکدیگر و به ویژه
افراد بیمار را به طور جدی رعایت کنند.
حاجی بیگی افزود :نکته دیگر که مردم و بخصوص

اهداءکنندگان خون باید مورد توجه قرار دهند این است
که در کیتهای تشخیصی برای کرونا از ترشحات بزاق و
بینی فرد مشکوک به کرونا استفاده می شود و این کیت
تشخیصی هیچ ربطی به خون ندارد.
مراکز انتقال خون امن است
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت :مراکز اهدای خون
سازمان انتقال خون ایران تشابهی با مراکز درمانی ندارند
و میزبان داوطلبان اهدای خون هستند که در گروه
سالمترین اقشار جامعه جای گرفته اند از این رو خطر
ابتال به بیماری کووید ۱۹در مراکز اهدای خون بسیار
ناچیز است .وی ادامه داد :این سازمان از بدو تأسیس
تا کنون سازمانی متفاوت با دیگر مراکز بهداشتی و
درمانی در سطح کشور بود و سازمان انتقال خون
ایران و مراکز اهدای خون وابسته به این سازمان در
سراسرکشور نه تنها میزبان بیماران نیست ،بلکه همواره

پذیرای سالمترین اقشار جامعه است .حاجی بیگی
خاطر نشان کرد :انتقال خون نهادی مؤثر در تبیین و
نهادینهسازی فرهنگ سالمت است و اهداءکنندگان
خون از سالم ترین اقشار جامعه هستند که از فرهنگ
خود مراقبتی آگاه بوده و خود را از رفتارهای پرخطر دور
نگه می دارند.
وی تأکید کرد :مراکز درمانی در ایران شامل مراکز
بهداشت شهری و روستایی ،درمانگاهها ،پلیکلینیکها
و مطبهای پزشکان ،واحدهای پاراکلینیکی همچون
آزمایشگاهها ،رادیولوژی ،فیزیوتراپیها و داروخانهها و
همچنین بیمارستانها شامل محلی ،تخصصی ،فوق
تخصصی یا مجتمعهای بیمارستانی است و غالب
مراجعه کنندگان اصلی به این مراکز را بیماران تشکیل
میدهند و افراد سالم که هریک به نحوی برای دریافت
خدمت به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه میکنند
درصد کمتری از آمار مراجعان روزانه را شامل میشوند.

جامعه

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «داوود علیان»
 شهید مدافع سالمت  -راگرامی می دارد«البرز» چه خبر؟

هشدار پلیس به اجاره دهندگان باغ ویالها در البرز
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی البرز به
اجارهدهندگان باغ و باغ ویالهای خصوصی در این
استان هشدار داد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،سرهنگ علی قاسمپور
اظهار کرد :صاحبان باغ و ویالهای خصوصی که اقدام
به سپردن اجارهای روزانه امالک خود میکنند باید در
انتخاب مستأجربا هماهنگی مشاوران امالک و اخذ
مدارک و انعقاد قرار داد ،دقت الزم را داشته باشند.
وی اضافه کرد :استان البرز به واسطه قرار گرفتن در
مسیر مناطق گردشگری کشور و داشتن آب و هوای
مناسب همه ساله با شمار زیادی گردشگر مواجه است
که در این رهگذر تعدادی از صاحبان باغ ویالها اقدام
به سپردن اجاره غیرقانونی روزانه امالک کرده و سبب
سوءاستفاده برخی افراد میشوند.
قاسمپور افزود :مشاوران امالک برای اجاره روزانه ملک
مورد نظر از متقاضیان مدارک معتبر دریافت کنند تا از
هر گونه بروز حوادث و جرایم احتمالی جلوگیری شود.
وی بیان کرد :برخی مالکان به دلیل طمع زیاد بدون
در نظر گرفتن جوانب مختلف ،مشتریانی که متقاضی
پرداخت هزینه اجاره باالتر از عرف میکنند را پذیرفته که
باید در این مورد تأمل بیشتری کنند.

وی از دستگاههای ذیربط خواست نسبت به نظارت
و کنترل اجاره این مکانها توجه بیشتری کنند چراکه
برخی جرایم رخ داده ازجمله برگزاری پارتی ،قمار ،قتل و
امثال آن در این استان در این باغها و ویالهای اجارهای
بدون اخذ مدارک رخ داده است .
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز به
پروندهای در این خصوص اشاره کرد و گفت :به تازگی در
پی ارجاع پرونده ناپدیدشدن فردی ۸۰ساله در شهرستان
کرج ،پلیس موضوع را پیگیری و در تحقیقات گسترده
مشخص شد که با توجه به اینکه این فرد از تمکن مالی
خوبی برخوردار بوده و با ۲نفر که مراودات مالی گسترده
ای با وی داشتند همزمان مفقود شدهاند و اطالعی از
آنها در دست نیست که این موضوع تحقیقات پلیسی
را وارد مرحله تازهای کرد.
قاسمپور افزود :در ادامه تحقیقات پلیسی این ۲نفر در
یکی از استان های کشور شناسایی و دستگیر شدند
که در اعترافات خود اذعان داشتند که پس از اجاره باغ
در شهرستان ساوجبالغ طعمه خود را به باغ مورد نظر
کشانده و برای تصاحب اموالش با وارد آوردن ضربات
متعدد چاقو به قتل رسانده و در همان جا دفن کرده
اند که این امر مشکالت زیادی را برای مالک باغ به

وجود آورده است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی البرز تأکید کرد:
درچنین شرایطی هرگونه جرمی رخ دهد مالکین
درمحافل قضایی تحت پیگردقانونی قرارخواهند گرفت.

تزریق واکسنکرونا اجباری نیست

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز
گفت :کسانی که هیچگونه دانشی در زمینه واکسن کرونا
ندارند حق ندارند در خصوص کیفیت ،زدن یا نزدن واکسن
و ...اظهارنظر و اذهان جامعه را دچار تشویش کنند .
به گزارش «دنیای هوادار» ،محمد نوری سپهر در مورد
واکسن کرونا ،اثربخشی و استفاده از آن گفت :وجود
واکسن برای بسیاری از بیماریهای واگیر ،انقالبی
در دانش پزشکی بود و دلیل مهم در مهار بسیاری از
بیماریها و ریشهکن شدن آنها ،تولید واکسن بوده
است؛ مثل واکسن فلج اطفال ،سرخک ،سرخجه ،دیفتری،
کزاز ،سیاهسرفه ،آبله و  ...از جمله واکسنهایی است که
در طول تاریخ بشریت را از درد و رنج این بیماریها در
امان نگه داشته است .

وی افزود :بیماری واگیردار کرونا هم یکی از بیماریهای
نوظهور است که دنیا در تالش برای تولید واکسن آن
است و به موفقیتهایی هم دست یافته است .
نوری سپهر ادامه داد :کسانی که هیچگونه دانشی
در این زمینه ندارند حق ندارند در خصوص کیفیت،
زدن یا نزدن واکسن و ...اظهارنظر و اذهان جامعه را
دچار تشویش کنند .در جمهوری اسالمی ایران وزارت
بهداشت مرجع تصمیمگیری و تشخیص در این زمینه
است.
وی ادامه داد :تولید واکسن در دنیا فرآیندی دارد که
اگر از تمامی این مراحل و آزمونها با موفقیت عبور
و سازمان بهداشت جهانی تأیید کند ،برای استفاده
از آن اقدام می گردد .لذا واکسنهایی که تا کنون از

این سازمان مجوز گرفتند مورد تأیید هستند .بنابراین
واکسنهایی که وزارت بهداشت قرار است از خارج
کشور تهیه کنند ،چنانچه تمام مراحل را گذرانده باشند
قابل استفاده است .
وی تصریح کرد :با بروز عوارض در تعداد اندکی از
جامعه نمیشود واکسن را زیر سؤال برد بنابراین مردم
به حرفهای غیرعلمی در شبکههای مجازی توجه نکنند
و فقط به نظرات مراجع ذیصالح ،همچون دانشگاههای
علوم پزشکی و وزارت بهداشت توجه کنند.
وی درخصوص تزریق عمومی واکسن گفت :مرحله اول
کادر بهداشت و درمان و گروههای پرخطر هستند و پس
از آن برای متقاضیان دیگر هم اقدام میشود .
نوری سپهر گفت :اگر فرد عادی نخواهد واکسن بزند
هیچ اشکالی ندارد و اجباری در کار نیست .
معاون تحقیقات علوم پزشکی البرز گفت :کشور ایران
سابقه ۱۰۰ساله در تولید واکسن دارد و زمانی که در کشور
ما واکسن تولید و صادر میشد بسیاری از کشورها این
دانش را نداشتند .
وی در پایان افزود :خوشبختانه در کشور چند واکسن
در حال تولید و انجام مراحل آزمایشی است و مطمئن
هستیم به دست متخصصان خودمان ،بهزودی واکسن
مناسب تولید خواهد شد .

«فرماندار فردیس» خبرداد:

مصرفگازوئیل درنیروگاه منتظرقائم فردیس
فرماندار فردیس گفت :نیروگاه منتظر قائم در حال حاضر
گازوئیل مصرف میکند اما این امر تأثیری بر آلودگی
هوای شهرستان ندارد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،ابوالفضل اینانلو در جلسه
شورای آموزش و پرورش شهرستان فردیس اظهار کرد:
نظام آموزش و پرورش بدون مشارکت سایر نهادها به
تنهایی قادر به حل مسائل این حوزه نیست و نیازمند
مشارکت همگانی است ،البته در این خصوص شورای
آموزش و پرورش زمینه خوبی را فراهم کرده است.
وی بیان کرد :شورای آموزش و پرورش در نگاه مقام
معظم رهبری از جایگاه بسیار ویژهای برخوردار است،

بهگونهای که ایشان در این زمینه میفرمایند« :شوراهای
آموزش و پرورش ،تبلور اراده مردم و نظارت همگانی بر
تعلیم تربیت است» که این نشان از اهمیت باالی این
شورا دارد.
وضعیت فردیس تعیین تکلیف شود
فرماندار فردیس با اشاره به گذشت چند سال از شهرستان
شدن فردیس ،از نماینده مجلس خواستار انتزاع کامل
شهرستان ،تعیین جرایم و استقالل شهرداری و آموزش
و پرورش شهرستان شد.
وی با یادآورشدن اعتبارات دولتی تخصیصیافته به بخش

آموزش و پرورش شهرستان فردیس و بهرهگیری از ظرفیت
خیرین که اخیر ًا دو مدرسه به همت آنها خشتگذاری
شده است ،آمادگی فرمانداری در تأمین اعتبارات از محل
ارزش افزوده روستاهای فاقد دهیاری برای بازسازی و
نوسازی مدارس را اعالم کرد.
اینانلو در پایان به موضوع آالیندگی هوا و عدم تأثیر
گازوئیل مصرفی نیروگاه منتظر قائم در تولید آالیندگی
پرداخت و متذکر شد :این نیروگاه از سال ۹۴طی مکاتبات
انجامشده مصرف سوخت مازوت را متوقف کرده و
آالیندگی کنونی موجود در هوا متأثر از آالیندگی ایجاد
شده در استان تهران است.

روزنامه
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بینالملل

ترامپیست و لمپنیسم سوار بر افول
اقتصادی آمریکا و غرب؛

ترامپیست نمرده و ترامپ های
دیگری در راهند!
وقتی هواداران اوباش
ترامپ ساختمان کنگره را در
یک رفتار بی نظیر در تاریخ
معاصر آمریکا برای مدتی
مسخر و جوالنگاه خود کردند
و دست به تخریب و انهدام
رضا تواضعی
نماد دموکراسی آمریکایی
نویسنده
زدند ،انواع و اقسام تحلیل
ها از این اعتراض که به اغتشاش و شورش و کشته شدن
دستکم  5نفر ختم شد بیرون آمد که هرکدام در نوع خود
جالب توجه است .از محکومیت کشورهای غربی که اغلب اگر
چنین اتفاقاتی در کشورهای غیر همپیمانشان اتفاق بیفتد
جانب شورشیان را می گیرند تا تمسخر و هورا کشیدن برای
چنین اتفاقی آن هم در دل کشوری که از بعد از جنگ جهانی
دوم ،کانون حمایت از شورش ها و اغتشاشات و جنگ های
داخلی خانمان سوز در کشورهای غیر همسو با خود بوده و
معموال حامی بدترین و پلیدترین و خون آشام ترین افرادی
از جنس همان هایی بوده که به کنگره آمریکا یورش بردند.
اما ورای همه این حرف ها و تحلیل ها و محکومیت ها و
تمسخرها و پوزخندها ،این اتفاق نشانه مسائل بسیاری هست
که به زودی در دنیا به وجود خواهد امد و همه ما به خصوص
در کشوری چون ایران که در خط اول درگیری مستقیم با زیاده
خواهی های غرب است باید مدنظر قرار دهد.
آنچه باعث شد ترامپ بر سرکار بیاید و ترامپیسم شعله بر دنیا
بکشد افول اقتصادی آمریکا و غرب از یک سو و عدم توازن
بین درآمدهای اقشار مختلف جامعه با هم و البته برخی
احساسات نژادی بود .به عبارتی ترامپ با نبوغ شیطانی اش
سوار بر موجی شد که سابقا جریان های چپ و برابری طلب
در دنیا بر آن سوار می شدند و با شعارهای عدالت طلبانه آن
را برای به قدرت سیاسی رسیدن خود به کار می بستند .این
مسئله را به نوعی دیگر و البته با حذف و اضافه هایی؛ ما هم
در ایران در جریان انتخابات سال  84شاهد بودیم که پدیده ای
چون محمود احمدی نژاد با ژستی عدالت طلبانه سوار بر موجی
شد که خواستار اصالح فاصله طبقاتی و شکاف شدید به وجود
آمده بین ضعفا و اغنیا بود و البته محصوالتش را تا به امروز
در کشور شاهد هستیم!
واقع امر این است که هرکجا مشکالت اقتصادی و فاصله
طبقاتی تسمه از گرده ضعفا بکشد و فرصت های اقتصادی در
انحصار طبقات فرادست جامعه تقسیم شود ،باید منتظر پدیده
هایی از جنس ترامپ یا «محمود» بود که سوار بر موج استیصال
مردم از شرایط سخت اقتصادی ،به میدان بیایند و آن کنند با
کشورشان و دنیا که شمه ای از آن را در مقابل ساختمان کنگره
آمریکا دیدیم .باورکنید اتفاقی که در آمریکا اتفاق افتاد ریشه
هایش نه در یک شخص بلکه در یک جریان است و ترامپ
معلول یک علت است که به آن اشارت کردم  .ترامپیست قطعا
با رفتن ترامپ از بین نرفته و در آمریکا هم محصور نخواهد ماند
و حتما به مابقی دنیا و به خصوص کشورهایی که به اقتصاد
و حتی خرده فرهنگ های مقبول طبقات فرودست جامعه
شان وقعی نمی گذارند سر خواهد زد .البته فعال در سرلیست
کاندیداهای کشورهایی که مستعد خیزش ترامپیست هستند
کشورهای اروپای غربی قرار دارند اما خدا را چه دیدید؟ شاید نوع
بومی شده آن که قبال در کشور ما امتحان شده باز هم در هیبت
و هیات دیگری سربر آورد به خصوص اینکه با تمام شدن دوران
کرونا و شروع دوران پسا کرونا تازه دوره افول اقتصادی جدی در
همه جای دنیا نمایان خواهد شد...
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«دنیای هوادار» مصیبت وارده را به همکارارجمند
جناب آقای دکترمهرداد فرشیدی تسلیت میگوید
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داستان جلد

گزارش

«هاشمی» یک شانس تاریخی بود؛

«دنیای هوادار» بررسی می کند؛

فقدان «امیرکبیر انقالب»
 4ساله شد

مهرداد تیموری
مدیرمسئول

خیلی حرف ها و صحبت ها و نقدها و اظهار نظرها؛
له یا علیه مرحوم هاشمی وجود دارد که باالخص در
سالگرد ارتحال ایشان اوج می گیرد و این شائبه را
به وجود می آورد که دیگر حرفی در باب «هاشمی»
نمانده که زده نشده و حرف های باقی مانده ،مشتی
تکرار مکررات است ،اما انگار در میان این همه
هیاهو ،مسائلی در باب «هاشمی» مغفول مانده و
ناگفته می ماند که من و بسیاری از عاشقان این
سرزمین چون من نمی توانند در باب آن سکوت
کنند که آن هم ناشی می شود از شخصیت عظیم
و ذو االبعاد و ذو مراتب و بسیار پیچیده آن مرحوم،
که نیاز به کشف و کشف و کشف های دوباره و
چندباره دارد تا بسیاری از آنچه تا امروز گفته شده،
در باب «هاشمی» گفته شود ،شاید برخی از جوانب
بسیار شخصیت پیچیده و کم نظیر «هاشمی» ،برای
نسل نو مشخص شود .
قصد ندارم در این یادداشت ،سخن به درازا ببرم و
فقط چند سطر به خاطر سالگرد ارتحال آن مرد دوران
ساز قلمی بر کاغذ می آورم تا نسل نو و عاشقان این
کشور و ملت و انقالبش ،بدانند چگونه گوهری را از
دست داده اند .
بگذارید سخن را از اینجا آغاز کنم که تا به حال از
خود پرسیده اید چرا مرحوم هاشمی اینقدر برای
امام و سلف برحقشان عزیز بودند؟ آیا صرفا به
خاطر سابقه مبارزاتی درخشان ایشان در قبل از
انقالب علیه رژیم ستم شاهی بود؟ آیا به خاطر
این بود که ایشان از مراتب نسبتا باالی علوم
حوزوی برخوردار بود؟ این را که بسیاری دیگر از
یاران انقالب هم داشتند و بسیاری حتی باالتر از
«هاشمی»!
یا از خود پرسیده اید که چرا در هنگامه های سخت
و در زمانی که کشور و انقالب در تندباد حوادث قرار
می گرفت همه بزرگان و زعمای کشور به هاشمی

نگاه می کردند ،حتی مقام والیت؟
شاید برای پاسخ به این پرسش بهتر باشد از اینجا
آغاز کنم که «هاشمی» معجونی بود از تدبیر و زیرکی
«قوام السطنه» و منش ملی و فداکاری «مصدق» و
اقتدار و حکمت سیاسی «امیر کبیر» و ظلم ستیزی
و شرافت انقالبی «مدرس» ،که یکجا و در یک کالبد
در خدمت اسالم والیت و نظام و انقالب و کشور و
ملت قرار گرفته بود .
هر زمان که انقالب و کشور به یک مشکل پیچیده
می خورد این هاشمی بود که در میانه میدان با آن
هوش باالی سیاسی و مدیریتی اش ،راه حلی برای
مسئله می یافت .در هیچ کجای تاریخ ایران بعد
از انقالب تا زمانی که ایشان در جوار رحمت الهی
قرار گرفت؛ جایی وجود ندارد که رد پایی از حضور
تاثیرگذار این بزرگمرد نبینید .هر بار که کشور نیاز
به جریان سازی برای ارتقاء سطح و بهبود کیفیت
داشت؛ این هاشمی بود که حتی با قربانی کردن
خود ،راه را برای این جریان ،هموار می کرد و حرکت
کشور به سوی تعالی را سکانداری می نمود .چه در
سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی او با جریان
سازی هایی که در برهه های مهم تاریخی انجام
داد؛ کشور و نظام را از طوفان های بزرگ نجات داد
و سالمت به ساحل آرامش رساند .آنجایی هم که
می فهمید چیزی به سود کشور نیست زنهار می داد
و مقابله می کرد حتی اگر ناجوانمردانه مورد هجمه
قرار می گرفت و مظلومانه زیر تیغ تیز انتقادات نابجا
می رفت ولی هرگز این ها باعث نمی شد از راه حق
منحرف شود و گه گاه در همان زمان که رفتار نا حق
با ایشان دشمن را به وسوسه می انداخت تا ایشان
را به جوار بریدگان از انقالب و ایران سوق دهد ،با
زیرکی و هوشمندی ،محاسبات دشمنان داخلی و
خارجی کشور را به هم می ریخت و آن ها را به
بازی می گرفت ولو اگر به قیمت قربانی شدن وجهه
خودش می انجامید.
«هاشمی» یک شانس تاریخی برای ایران و ایرانی
بود که امروز در سالگرد ارتحالش هستیم .گوهری
که بی شک هیچکس مانندش نبود و در سخن
امام امت ،خمینی کبیر ،اینگونه توصیف شده بود
«مدرس حاال هم زنده است .مردان تاریخ تا آخر زنده
هستند».

باز هم سرما؛ باز هم آلودگی؛ باز هم بی مسئولیتی
آلودگی هوای کالنشهرها و به ویژه تهران موضوع امروز و دیروز
نیست ،بلکه قصه تکراری زمستان هر سال است که به نظر میرسد
عزم جدی برای مقابله با آن هم وجود ندارد .نکتهای که شاید کمتر
به آن توجه شده این است که وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) هم یک سر این کالف سردرگم است؛ چراکه در سالهای
گذشته در راستای منافع خودروسازان و موتورسیکلت سازان ،اجرای
چندین بند از قانون هوای پاک را به تعویق انداخت یا لغو کرد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،ایسنا گزارشی در خصوص منبع آلودگی
هوای کالنشهرها به خصوص تهران منتشر کرده است که بخش
های منتخب آن را در ادامه می خوانید .آلودگی زیاد و طوالنی
هوای تهران ،هفته گذشته دوباره خبر ساز شد و امسال با توجه
به اینکه علیرغم ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در تهران طی
هفته گذشته ،غلظت آالینده دیاکسید گوگرد  -که ارتباط مستقیمی
با مصرف سوختهای غیر استاندارد ازجمله مازوت دارد  -افزایش
یافته ،متهم اصلی آلودگی هوا هم نیروگاهها و برخی صنایع
شناخته شدهاند؛ موضوعی که تاکنون با اظهار نظرهای متناقض
مسئوالن مواجه شده است.
اما نقش نیروگاهها و صنایع در آلودگی هوا تا جایی پیش رفته که
حتی به گفته برخی مسئوالن محیط زیست ،سهم منابع ثابت و
متحرک در آلودگی هوای تهران برعکس شده ،اما عموما در سالهای
اخیر سهم منابع متحرک مانند خودروها در آلودگی هوا بسیار بیشتر
از سهم منابع ثابت مانند نیروگاهها و صنایع عنوان شده است .به
طور کلی طبق گفته کارشناسان ۷۵ ،تا  ۸۵درصد آلودگی هوای
تهران مربوط به منابع متحرک؛ یعنی خودروها ،موتورسیکلتها
و سایر وسایل نقلیه است که در میان آنها موتورسیکلتهای
فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوای تهران دارند .همچنین بر
اساس جدیدترین مطالعات ۴۰ ،درصد آلودگی شهر تهران مربوط به
خودروهای فرسوده است.
بنابراین آلودگی هوای کالنشهرها و به ویژه تهران موضوع امروز
و دیروز نیست ،بلکه قصه تکراری زمستان هر سال است که به
نظر میرسد عزم جدی برای مقابله با آن هم وجود ندارد .در این
میان نکتهای که شاید کمتر به آن توجه شده ،این است که وزارت
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) هم یک سر این کالف سردرگم
است؛ چراکه در سالهای گذشته در راستای منافع خودروسازان و
موتورسیکلت سازان اجرای چندین بند از قانون هوای پاک را به
تعویق انداخت یا لغو کرد.
در روزهای اخیر شینا انصاری ،رئیس اداره کل محیط زیست و
توسعه پایدار شهرداری تهران ،بر لزوم اجرای مصوبات قانون هوای

پاک از سوی دستگاههای متولی تاکید کرد و گفت که از رده خارج
کردن خودروهای فرسوده ،تولید و عرضه سوخت استاندارد ،ارتقای
استاندارد خودروهای نو ،تجدید و توسعه ناوگان حمل و نقل
عمومی ،تبیین شرایط اضطرار آلودگی هوا ،پایش و کنترل آلودگی
صنایع ،رفع آالیندگی موتورخانهها و سامانههای احتراق خانگی،
بیابانزدایی و مقابله با گرد و غبار ،توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
ط زیستی در
و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به تخلفات محی 
مراجع قضایی از مهمترین مواردی است که در قانون هوای پاک
مطرح شده ،اما با وجود گذشت سه سال از ابالغ قانون هوای پاک،
محورهای این قانون با اولویت از جانب دستگاههای متولی پیگیری
نشده است.
نقش خودروسازان در آلودگی هوا
واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کاال ،به ازای
واردات هر دستگاه خودرو ،چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری
فرسوده را از رده خارج میکردند ،اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو
در تیر ماه سال ،۱۳۹۷گواهیهای اسقاط در مراکز اسقاط خودرو
نیز بیمشتری ماند .از طرف دیگر مصوب ه دولت که براساس آن از
سال  ۱۳۸۷خودروسازان باید  ۳۰درصد از تولیدشان را جایگزین
خودروهای فرسوده کنند هم بر اساس مصوبه مهر ماه سال ۱۳۹۶
هیات وزیران حذف شده است.
در چنین شرایطی ،به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی
کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ،تا سال
 ۱۴۰۴تعداد خودروهای فرسوده در کشور به هشت میلیون دستگاه
میرسد و با توجه به اینکه در سال گذشته تنها  ۸۰۰۰دستگاه
خودروی فرسوده اسقاط شده ،اگر همین روند ادامه پیدا کند ،اسقاط
این هشت میلیون خودروی فرسوده هزار سال طول میکشد!
او مهمترین مشکل صنایع اسقاط را خودروسازان داخلی دانست که
از سال  ١٣٨٨موظف بودند  ۳۰درصد گواهی اسقاط کشور را مصرف
کنند ،اما هیچ وقت زیر بار آن نرفتند و حاال هم راه حل اصلی سرعت
بخشیدن به اسقاط خودروهای فرسوده و در نتیجه کاهش آلودگی
هوا مربوط به آنها است؛ به طوریکه فعاالن این حوزه پیشنهاد
میکنند که خودروسازان داخلی ملزم شوند در اولین سال تصویب
قانون که در حال حاضر در کمیسیون صنایع مجلس در دست
بررسی است ،معادل  ۲۰درصد تولید خود ،خودروی فرسوده اسقاط
کنند؛ یعنی اگر  ۱۰۰خودرو شماره گذاری کردند ۲۰ ،خودرو اسقاط
کنند .اما این رقم در مدت  ۹سال باید به  ۱۰۰درصد برسد؛ یعنی هر
سال  ۱۰درصد به این رقم اضافه شود.

شهری

تا کنترل کامل ویروس کرونا؛

ضدعفونی ناوگان حمل و نقل عمومی کرج ادامه دارد
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت:
ضدعفونی ناوگان حمل و نقل عمومی کرج ادامه دارد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،محمد یساولی با اشاره به اینکه ضدعفونی
ناوگان حمل و نقل عمومی کرج برای پیشگیری از شیوع کرونا به
صورت مستمر انجام میشود ،گفت :اتوبوسهای خطوط مختلف
شهر کرج در راستای حفظ پروتکلهای بهداشتی و پیشگیری از
شیوع کرونا در بین مسافران ،هر شب با الکل ضدعفونی میشوند.
او گفت :با توجه به سیر نزولی شیوع کرونا در هفتههای اخیر ،با
رعایت پروتکلهای بهداشتی میتوان به کنترل این ویروس در آینده
ای نزدیک امیدوار باشیم.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در ادامه در
پاسخ به چگونگی اجرای طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده در کرج
توضیح داد :منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح از اعتبارات
شهرداری تامین شده و به پیگیر فرایند اداری اجرای آن هستیم.
یساولیاضافهکرد:دراجرایاینطرحاولویتباتاکسیهایبسیارفرسوده
مثل خودروهای پیکانی است که چند دهه از فعالیت آنها میگذرد.
او با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح پرداخت الکترونیکی کرایه
تاکسیها گفت :شیوع کرونا اجرای این طرح را با تاخیر مواجه کرده
ولی پیگیر اجرای آن هستیم و رایزنیها با بانک عامل به پایان
رسیده است.

فرهنگی

«دنیای هوادار» یاد و خاطر زنده یاد «قدرت اهلل صالحی»
 -پیشکسوت فقید تئاتر  -را گرامی می دارد

جهان سینما
«خورشید» مجید مجیدی در میان  ۱۰شانس اول
شکاراسکار
نشریه ورایتی با انتشار فهرستی از فیلمهایی
که در ردیف مدعیان کسب جایزه بهترین فیلم
بینالمللیاسکارنودوسومجایدارند«،خورشید»
مجید مجیدی را در میان ۱۰شانس اول جای داد.
«جوکر» پرفروشترین فیلم در صنعت سرگرمی
خانگیبریتانیاشد
خانهنشین شدن مردم در سال  ۲۰۲۰رشد
صنعت سرگرمی خانگی بریتانیا را موجب
شد و در این میان«جوکر» بیش از دیگر
فیلمهای سینمایی توانست توجه مردم را به
خود جلب کند.
«میناری»انتخاباولمنتقدانکارولیناشد
انجمن منتقدان فیلم کارولینای شمالی اعالم کرد
برنده امسال جایزه بهترین فیلم آنها «میناری»
است .این فیلم موفق شد تا ۴جایزه از این
انجمن دریافت کند که شامل بهترین بازیگر
نقش مکمل برای یوئن یو-جونگ ،بهترین
فیلمنامه غیراقتباسی برای لی آیزاک چونگ و
جایزه یادبود کن هانکه برای بازیگر ویل پاتون است.
مراحل فنی «لیپار» بهزودی به پایان میرسد
فیلم سینمایی «لیپار» به کارگردانی حسین
ریگی و تهیهکنندگی سعید خانی که از
فیلمهای متقاضی سی و نهمین جشنواره
فیلم فجر است ،این روزها در حال پشت
سر گذاشتن آخرین مراحل فنی و ساخت
موسیقی متن است.
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دریچه

ابهامات خصوصی سازی دو باشگاه بزرگ پایتخت
حمیدرضا تیموری
نویسنده و خبرنگار

سال هاست که واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقالل
به بخش خصوصی مطرح و وزارت ورزش و جوانان برای
واگذاری سهام این دو باشگاه تا پایان سال و در فرابورس
اعالم آمادگی کرده است .البته ممکن است در مقطع
کنونی و در ماه های باقیمانده از دولت ،واگذاری سهام
این دوباشگاه از منظر ورزشی نباشد و ابعاد دیگری باعث
می شود که در این مقطع وزارت ورزش و جوانان اقدام به
واگذاری سهام این دو باشگاه نماید .آیا به میان کشیدن
واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی بازی کالمی
است یا واقعا اقدامی در شرف وقوع است؟
انتقال از مالکیت دولت به بخش خصوصی اجتناب ناپذیر
است و دیر یا زود این اتفاق می افتد .تاکنون ناخواسته
صاحبان قدرت ورزشی کشور اجازه از دست دادن قدرت
خود بر اداره این دو باشگاه را نمی داد .آیا این دو باشگاه
توانمندی و پتانسیل ورود به بورس را در این مقطع زمانی
دارند و آیا مطالعات اولیه و بررسی ساختار انجام شده که
اصرار به خصوصی سازی و ورود به بازار بورس را داریم .
بر اساس مصوبه شورای نظارت بر اصل  44قانون اساسی
 10درصد سهام برای کشف قیمت در بورس 50 ،درصد به
شرکت های سهامی عام با حداقل  10000سهامدار و  40درصد
به تعاونی های فراگیر کل کشور واگذار می شود .با توجه
به این که هنوز جزئیات واگذاری سهام این دو باشگاه
مشخص نیست چگونه می خواهیم تا آخر سال سهام آن

ها را واگذار کنیم.
ورود هر شرکت یا باشگاهی به بورس ،مستلزم پیش
نیازهای متعددی است که به نظر می رسد وزارت ورزش
و جوانان بدون درنظر گرفتن این پیش نیازها و فقط با
اختصاص دو ورزشگاه به هریک از این دو باشگاه ،استارت
واگذاری سهام این دو باشگاه در فرابورس را زده است.
ابهامات فراوانی در این نوع واگذاری است .پرسش های
بسیاری در انتقال این ورزشگاه ها مطرح است از جمله:
آیا مشکلی در انتقال سند مالکیت این استادیوم ها که جز
سرمایه اولیه آن ها محسوب می شود به وجود نمی آید؟
آیا تغییر جناح بندی سیاسی در دولت ،تغییری در مالکیت
سرمایه اولیه داده شده به این دو باشگاه ایجاد نمی کند؟
«ابوالقاسم شمسی جامخانه»  -معاون سازمان خصوصی
سازی  -درخصوص عرضه سهام دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس در فرا بورس می گوید :پیرو جلسات مختلفی
که در وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی برگزار شد
و اجرای مصوبه ای که هیات واگذاری تکلیف کرده بود،
واگذاری این دو شرکت طبق الزامات اصل  44از طریق
واگذاری از بازار سرمایه ،بورس یا فرابورس بررسی شود و
در نهایت واگذاری صورت بگیرد .خوشبختانه بحث اصالح
ساختار مالی که دنبالش بودیم و زیان انباشته قابل توجهی

که این دو باشگاه داشتند ،مسیرش را با افزایش سرمایه از
طریق آورده غیر نقدی (اختصاص دو ورزشگاه) به خوبی
ادامه داد!
سرمایه یک باشگاه شامل سرمایه اولیه ،سرمایه حمایتی
و سرمایه توسعه ای است که برای ورود به بورس و بازار
سهام و گرفتن سهامدار از بین مردم ضرورت دارد آیا در این
زمینه کار کارشناسی انجام شده یا به صرف این که سرمایه
اولیه این دوباشگاه از یک میلیون تومان به هفتصد میلیارد
تومان آن هم با انتقال دو استادیوم به هریک از آن ها و
رساندن سرمایه اولیه باشگاه به حد زیر استاندارد قابل قبول
می خواهیم این دوباشگاه را وارد گرداب سختی نماییم.
سرمایه های حمایتی و پشتیبانی و سرمایه های توسعه ای
کجاست؟ این حرکت ،حرکت سنجیده ای با این سرعت و
در این زمان نیست .
در زمانی که دولت در زمینه اعتمادسازی در بورس موفق
نبوده و تعداد کثیری از مردم سرمایه خود را از دست داده
اند چگونه می توان آنان را ترغیب به سرمایه گذاری بر روی
دوباشگاه بزرگ پایتخت نمود!؟ به نظر می رسد دست
اندرکاران خصوصی سازی ابتدا باید سرمایه اولیه ،حمایتی و
توسعه ای هر دوباشگاه را مشخص نموده و پس از کاهش
تنش ها و نوسانات در بورس ،اقدام به واگذاری نمایند...

بشنویم| ببینیم| بخوانیم
موسیقی

کتاب

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

You Are Here

 - The Midnight Skyآسمان نیمه شب
 ::جورجکلونی ::

 ::ترجمه :مریممفتاحی ::

آلبوم کالسیک مدرن تو اینجایی  You Are Hereاثری از آهنگساز سرشناس
ایسلندی آتلی اوروارسون  Atli Örvarssonاست .آتلی اوروارسون Atli Orvarsson
آهنگساز ایسلندی است .او متولد سال ۱۹۷۰و از سال ۲۰۰۰وارد عرصه موسیقی
شده است .عمده آوازه او به ساخت موسیقی متن برای فیلمهای سینمایی باز
میگردد ،اگرچه او جدا از دنیای سینما نیز فعالیت موسیقی مستقل خود را دارد.
او به عنوان یک آهنگساز موسیقی متن و همچنین عضوی از گروه راک Sálin
 hans Jóns mínsاز شهرت زیادی برخوردار است .از سال ۲۰۲۰او تالش کرد تا در
مسیری جدید گام بردارد و اولین آلبوم استودیویی فردشاش با نام تو اینجایی
را منتشر کرد .این آلبوم موسیقی بدون کالم ،ویژگیهای بسیاری از آثار سینمایی
او را دارد ،اما این آلبوم چیزی بیش از آثار قبلی او است .در این آلبوم شنونده
موسیقی عمیقی هستیم که شاخصه بسیاری از آثار آهنگسازان ایسلندی از جمله
اولوفور آرنالس  Ólafur Arnaldsو اسنوگری هالگریمسون Snorri Hallgrímsson
است .موسیقی آلبوم  You Are Hereنمودی از توانمندیهای آتلی اوروارسون
در یک وادی جدید است .موسیقی او در عین بیکالم بودن ،سرشار از پیامهای
احساسی و قابل فهم است .سازبندی ارکسترال در کنار فضاسازی رویایی و
درگیرکننده این آلبوم را به اثری سزاوار توجه در میان خیل آثار نئوکالسیک و
کالسیک مدرن دنیا بدل کرده است.

خالصه داستان :دو داستان ظاهرا غیرمرتبط به یکدیگر که هر کدام پیچیدگیهای
خود را دارد به خاطر حادثهای که زمین را ویران کرده است به هم گره میخورند.
در نقد و بررسی فیلم به قلم  - James Berardinelliجیمز براردینِلی آمده است:
توصیف اینکه مواجهشدن با یک فیلم پادآرمانشهری که برای مخاطبان نوجوان
ساخته نشده است به چه اندازه طراوتانگیز است برایم سخت است .اگرچه گه
گداری الیههایی از دو فیلم الهام بخشش« ،جاذبه» و «از گور برخاسته» ،در آن
دیده میشود« ،آسمان نیمهشب» مشخصه منحصربهفرد خود را در جستجو افراد
به آخر خط رسیده در تأمالتشان درمورد تصمیمها و راههای نرفته حفظ میکند.
لحن فیلم رثاست بدون آنکه حزنانگیز باشد .اندک امیدی و بارقه نوری وجود
دارد اما فیلم تسلیم وسوسه تبدیل شدن به یک پایان خوش نمیشود .آسمان
نیمه شب با ترکیب صحیحی از پاالیش روان و ابهام تمام میشود .بزرگترین
ً
ظاهرا غیرمرتبط
کار کارگردان «جورج کلونی» تعادل بخشیدن به دو داستان
است تا زمان جفت شدنشان است .علیایحال ،جورج کلونی امور را به جریان
میاندازد و هر دو داستان رو جذاب میسازد .به رویه بسیاری از فیلمهای
پادآرمانشهری/پساآخرالزمانی سرگذشت داستان تیرهوتار و مبهم است .چیزی
نامعلوم زمین را ویران کرده است و آن را غیرقابل سکنی کرده است .عده قلیلی
از انسانها همچنان زندهاند اما چشم اندازشان کم نور است و...

کتاب یک بعالوه یک ،رمانی عاشقانه از جوجو مویز با ترجمه عالی مریم
مفتاحی است .رمان با آشنایی دو شخصیت داستان با پیشینههایی متفاوت
آغاز میشود و روایتی از زندگی و مشکالت قشرهای مختلف اجتماع است.
یک بعالوه یک داستان زندگی جسیکا توماس است .جسیکا مادری تنها
است که کار مراقبت از دختر خودش و پسر همسرش بر دوش او است.
همسرش آنها را رها کرده است و حاال جسیکا با کار نظافت در هتلها،
خرج زندگیاش را درمیآورد .جسیکا تمام سعیش را میکند که زندگی خوبی
برای بچهها فراهم کند؛ دخترش که از رژ زدن معمولی هم متنفر است و در
عوض عاشق ریاضی است و برای المپیاد آماده میشود و پسری که حسابی
عاشق آرایش کردن است .جوجو مویز در کتاب یک به عالوه یک ،نگاهی
به زندگی مردم متفاوت دارد .مردمی از قشرهای مختلف اجتماعی .مردم
فقیر و ثروتمند که در مسیر زندگی در کنار یکدیگر قرار میگیرند .هر کدام
با مشکالت خاص خودشان میجنگند و در تالشند تا زندگی را مطابق میل
خودشان پیش ببرند .قهرمان این داستا ن هم مانند داستان دیگر جوجو مویز،
من پیش از تو ،زنی فقیر اما قوی است که با روحیهای شاد به جنگ مشکالت
رفته است .آشنایی او با مردی ثروتمند ،باعث میشود تا مسیر زندگی هر دو
تغییراتی کند.

 ::آتلیاوروارسون ::

یک بعالوه یک -جوجو مویز
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ورزشی

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «فتحاهلل فتحی»
 -پیشکسوت فقید مطبوعات ورزشی  -راگرامی می دارد

یادداشت

در شهر

چه کسانی برای مدیران شکست
خورده ورزش هورا می کشند؟

«معاون اجتماعی دادگستری البرز» مطرح کرد:

انتخابات فدراسیون اسکی
جزو معدود انتخاباتی بود که
نتیجه آن از مدتها قبل قابل
پیشبینی بود .از همان زمان
که اسامی کاندیداهای ریاست
این فدراسیون اعالم شد برخی
آرش عبدی
نویسنده و روزنامه نگار تالش کردند تا حد امکان آب
را گلآلود کنند تا شاید شانسی
برای کاندیدای مورد عالقهشان ایجاد کنند؛ اما در نهایت این
اتفاقنیفتاد.
درخصوص اینکه عباس نظریان میتواند در فدراسیون اسکی
موفق باشد یا خیر نمیتوان پیشبینی خاصی انجام داد؛
اما همین که کاندیدایی که در دوره مدیریتی خود عملکرد
فاجعهآمیزی داشته نتوانست پیروز انتخابات شود مایه
امیدواری است.اسکی ایران شرایط آنچنان خوبی ندارد و باید
دید نظریان میتواند ناجی این رشته باشد یا خیر؛ االن کار
به جایی رسیده که باید تنها به این امیدوار بود اسکیبازان
ایران بتوانند از خط پایان بگذرند .حال تصور کنید برخی تالش
میکردند ریاست فدراسیونی را بر عهده بگیرند که مشکالت و
معضالت فراوانی دارد و خودشان هم به معضالت فدراسیون
اضافهمیشدند.
در حال حاضر در انتخابات فدراسیونها افرادی کاندیدا میشوند
که هیچ شناختی از آن رشته ندارند و بارها اتفاق افتاده برخی
در انتخابات چندین فدراسیونهای شرکت کرده تا بتواند
ریاست یکی از آنها را بر عهده بگیرد .این مدیران غیرمتخصص
که عدهای را هم دور خود جمع کردهاند تا برایشان کف بزنند
و هورا بکشند با حضور در حوزه ورزش راحتتر میتوانند به
اهداف خود برسند؛ همین مسائل است که باعث شده تعداد
روسای فدراسیونهایی که خودشان از جنس رشته تحت
مدیریتشان هستند تا این حد کم باشد.
همین حاال هم که افرادی همچون رضوانی و اینچه درگاهی
که ریاست فدراسیونهای واترپلو و شنا را بر عهده دارند برخی
تالش میکنند مدیران سفارشی را جایگزین این افراد کنند.
در چنین وضعیتی نمیتوان انتظار داشت که ورزش قهرمانی
ایران بتواند پیشرفتی داشته باشد .چرا که ورزش قهرمانی
نشات گرفته از فعالیت فدراسیونها است.
در حال حاضر برخی از کسانی که بیرون گود نشستهاند و مدام
از فدراسیونها ایراد میگیرند تنها یک هدف را دنبال میکنند
و آن هم بازگشت به مسئولیتهای گذشته خود در ورزش
است .آنها هستند که باعث شدند تر و خشک با هم بسوزند؛
چون جبههگیریهایشان هم بوی طمع میدهد و حاال لباس
دلسوزی را بر تن کردهاند تا کسی متوجه نیت آن ها نشود.
ورزش ایران دلسوز میخواهد؛ اما وضعیت به گونهای است
که همین تعداد کمی که از دلسوزان ورزش باقی مانده هم
در حال رفتن از ورزش هستند .آن وقت است که باید شاهد
حضور همان غیرمتخصصها در ورزش باشیم .وقتی رییس
صنف چلوکبابیها به عنوان سرپرست تیم والیبال نوجوانان
منصوب میشود تنها میتوان به یک نتیجه رسید و آن هم
ترس از حضور افراد متخصص است.
تنها باید امیدوار بود به روزهایی که مشخص نیست چه زمانی
میرسند؛ همان روزهایی که مدیران متخصص و متعهد،
ورزش کشور را از این وضعیت نجات دهند؛ همان روزهایی
که بیرون ماندههای شکست خورده نتوانند دوباره به ورزش
بازگردند .این امیدواری میتواند گام اول برای رسیدن به نقطه
مطلوب در ورزش کشور باشد؛ پس باید امیدوار بود.

برگزاری ساالنه بیش از 18000جلسه مشاوره پیش از طالق
درمراکزمشاورهدادگستریالبرز

در جلسه شورای مشورتی مراکز مشاوره خانواده استان البرز،
بر برگزاری ساالنه بیش از  18000جلسه مشاوره پیش از طالق
در مراکز مشاوره دادگستری کل استان توسط  40مشاور
حاذق تأکید شد.
در این جلسه که به میزبانی معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و با حضور اعضای

شورای مشورتی استان متشکل از نمایندگان :دادگستری
البرز ،اداره کل بهزیستی استان ،نظام روانشناسی و مشاوره
استان ،انجمن مددکاری استان و اساتید دانشگاه برگزار
گردید ،درخصوص فعالیت مراکز مشاوره در شهرستان
های باالی  50هزار نفر جمعیت ،عملکرد سامانه تصمیم و
چگونگی استقرار مرکز غربالگری طرح کنترل و کاهش طالق
در استان ،بحث و تبادل نظر شد.
جعفر داراب خانی ،معاون قضایی ،اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم دادگستری کل استان البرز ،در این جلسه ضمن
تأکید بر اهمیت مشاوره در کاهش طالق و آسیب های
حوزه خانواده ،به ارائه گزارشی از فعالیت های مراکز مشاوره
خانواده دادگستری استان البرز پرداخته و اظهار کرد :ساالنه
بیش از  18000جلسه مشاوره پیش از طالق در مراکز مشاوره
دادگستری توسط  40مشاور حاذق با تخصص های مشاوره
و روانشناسی و با مدارک کارشناسی ارشد و دکتری انجام
می شود.
رئیس شورای مشورتی مراکز مشاوره خانواده استان البرز

گفت :مطابق قانون حمایت خانواده ،دادگستری استان
نسبت به راه اندازی  4مرکز مشاوره در شهرستان های کرج،
فردیس ،هشتگرد و نظرآباد اقدام کرده است و با توجه
به حجم متقاضیان طالق ،ظرفیت ایجاد شده در این 4
شهرستان ،پاسخگوی نیازهای مراجعین می باشد.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد :در شهرستان های اشتهارد
و طالقان و شهرستان تازه تأسیس چهارباغ ،خالء عدم وجود
مراکز مشاوره خانواده احساس می شود که الزم است در
این بخش از ظرفیت مراکز مشاوره بهزیستی استفاده کنیم.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز در پایان
با اشاره به انجام فرایند جذب و گزینش مشاوران خانواده
توسط مرکز امور وکال و مشاوران قوه قضاییه گفت :با پایان
دوره کارآموزی این مشاوران و مجوزهایی که مرکز امور وکال
و مشاوران قوه قضائیه صادر خواهد کرد ،روند کار شکلی
دیگر به خود خواهد گرفت و مراکزی که ً
صرفا موفق به
دریافت مجوزهای الزم شوند ،مجاز به ارائه خدمات مشاوره
پیش از طالق خواهند بود.

خارج از گود

بهدنبال محبوبیت یا ماشین امضای صرف؟

غریبهای باکت شلوارمدیریت درپرسپولیس

محمدرضا ولی زاده
خبرنگار

سیاست کاری وزارت ورزش و جوانان فعلی در قبال
مدیریت سرخابیهای پایتخت مشخص است ،باتوجه به
کارنامه کاری و عملکرد مدیران استقالل و پرسپولیس در
طی دوران مدیریتشان ،بعضی از صفات از سوی اهالی
فوتبال به آن ها داده شده است ،قصدی برای توهین
نداریم ،اما به ک ّرات از لفظ «مدیریت کوتولهها» در راس
مدیریت پرسپولیس و استقالل استفاده میشود که با
عنایت به راندمان کاری آن ها ،بهترین توصیف برای
نصبهای وزارت ورزش در فدراسیون فوتبال است.
پرسپولیسیها پیش از دربی پایتخت ،چندان اوضاع و
احوال مناسبی ندارند و بخش عظیمی از این نابسامانی
برعهدهی مدیریت باشگاه پرسپولیس است« .جعفر
سمیعی» با عنوان مدیریت عامل باشگاه ،چندان در
چشم رسانهها نیست و اهل مصاحبه هم نشان نداده و
آنطور که مشخص است ،اغلب فعل و انفعاالت باشگاه
یا با نظر «ابراهیم شکوری»  -معاون و سخنگوی باشگاه
پرسپولیس  -انجام میشود و یا حداقل نظر مستقیم او
دخیل تصمیمات اساسی باشگاه است.
اینکه تا چه حدی مدیریت باشگاه ،پرسپولیس را در
بحرانی خودساخته فرو برده است ،کامال عیان است ،از
درخواست لغو بازی با نساجی و در پی آن لغو شدن
دیدار با ذوبآهن ،که پرسپولیس با بیست روز استراحت
به دوحه فرستاده شد و در شرایطی دور از مسابقه و
البته غیرحرفهای گری کادرفنی و بازیکنان جام را تقدیم
اولسانیها کرد و در پس از بازگشت به ایران در دیدارهای
معوقه هم نتیجهای نگرفت گرفته ،تا در حضور منفعل
در نقل و انتقاالت و انتشار بیانیههای عجیب و به دور از
عقل و منطق که به جای احیای تیم و تزریق آرامش باز

روانی منفی پرسپولیسیها را پیش از شهرآورد پایتخت
بیشترمیکند.
حضور ابراهیم شکوری در مدیریت باشگاه پرسپولیس،
تعریف بسیار مناسبی از اهداف وزارت ورزش در عزل
و نصب مدیران سرخاب ی است .شاید در مزاح پس
از انتصاب هر مدیر در پیکر استقالل و پرسپولیس
میگفتند ،این فرد یک عکس هم با «شورت ورزشی»
ندارد ،اما در قبال جناب شکوری این موضوع صدق
نمیکند ،او تا دلتان بخواهد چنین عکسهایی دارد،
اما شوربختانه با «کت و شلوار مدیریت» غریبه است.
انتصاب او به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال به اندارهای
برای اهالی فوتبال عجیب بود ،که در ابتدای امر پس از
شنیدن این خبر گمان میکردیم تشابه اسمی درمیان
است ،اما پس از دیدن ایشان پشت یکی از میزهای
خدمت فدراسیون فوتبال ،فهمیدیم اشتباه از ما بوده
و جناب شکوری حدفاصل میان به تن کردن شورت
ورزشی و کت و شلوار مدیریت را جهشی طی کرده
است ،وگرنه در حالت طبیعی این نوع پیشرفت در بخش
مدیریت ورزش برای خیلیها قفل است.
پس از ماجرای مارک ویلموتس و امضای شخص
ابراهیم شکوری پای برگ قرارداد ننگین مرد نجیب
بلژیکی ،باز هم گمان نمیکردیم او را در راس مدیریت
فوتبال کشور ببینیم ،اما پس از اخراجی نمادین از
فدراسیون فوتبال ،جناب شکوری کت و شلوار به تن
به میز مدیریت پرسپولیس رسید .معاونت شکوری در
پرسپولیس آن هم با آن کارنامه اسفناک در فدراسیون
فوتبال ،توهین به شعور فوتبال بود ،اما وزارت ورزش
همچنان در تالش برای جا کردن مدیران غیرحرفهای
در سرخابیها بود و شکوری هم گزینه مناسبی برای
پرسپولیس به حساب میآید.
درحال حاضر آن طور که مشخص است ،ابراهیم شکوری
همان راهی را پیش گرفته که در فدراسیون فوتبال طی
کرده بود ،در فدراسیون فوتبال با ماشین امضا بودن و
امضای پای قرارداد ویلموتس ،از عناصر ورشکستگی
فدراسیون فوتبال بود ،در پرسپولیس برای کسب
محبوبیت بین هواداران با ُکریخوانی های سطحی

و نازل ،پایهریزی برای انتشار بیانیههای غیرمعقول و
مصاحبههای پرتعداد غیرحرفهای با ادبیاتی نامناسب در
پست معاونت باشگاه پرسپولیس ،برای به دست آورن
محبوبیتی که در دوران بازی به هیچ عنوان به آن نرسید،
نهایت تالشش را انجام میدهد که این موضوع کم
غرامت برای سرخها نخواهد داشت.
فقط کافی است به نوع صحبت کردن او در جلوی
ساختمان فدراسیون فوتبال رجوع کنیم ،او با صحبت
درخصوص قضاوت دربی و صحبت از نتیجه خوب و
اثربخش صحبت هایش با فدراسیونی ها ،بازهم ایجاد
شائبه و حواشی بسیاری شد که قطعا عواقبش به دیدار
دربی و پس از آن بازمیگردد و همچنین اعالم آن با
کلی غلط امالیی در پست اینستاگرامی که برای پستی
به ارزش معاونت باشگاه پرسپولیس بسیار زننده است.
این نوع از صحبت آن هم پیش از دربی تهران ،فقط از
امثال ابراهیم شکوری برمیآید ،حاال باید دید پس از
دربی چه شگفتانههایی برای پوشش سوء مدیریت خود
دارند ،سومدیریتی که به همان عدم نظارت در نقل و
انتقاالت و ایجاد حواشی خودساختهای است که پس از
حضور شکوری در باشگاه پرسپولیس برمیگردد.
به هرحال رسیدگی نهادهای نظارتی در پرونده «مارک
ویلموتس» موسوم به «ویلموتس گیت» در دست اقدام
است و تنها امید فوتبالیها ،جلوگیری از حضور دوباره
عامالن این فاجعه تاریخی در فوتبال است...

ورزشی

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «اکبرافتخاری»
 -پیشکسوت فقید فوتبال  -راگرامی می دارد

جهان فوتبال
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قلندر

علی كریمی ائتالف را بهم زد؛

احتمال محکومیت بنزما به ۵سال حبس
کریم بنزما -مهاجم فرانسوی تیم فوتبال رئال
مادرید به خاطر شراکت جرم در ماجرای
اخاذی از همتیمی سابقش ممکن است با
مجازاتی سنگین مواجه شود.

اداره فوتبال اهلیت می خواهد!

سرمربی جدید پارما معرفی شد
سایت ً
رسما باشگاه پارمای ایتالیا از انتخاب
«روبرتو دِآورسا» به عنوان سرمربی جدیدی
این تیم خبر داد.
صعود والنسیا و کادیس و حذف اوئسکا
والنسیا و کادیس با شکست رقبای خود
به مرحله سوم جام حذفی فوتبال اسپانیا
صعود کردند.
شکست ماریتیمو در حضور عابدزاده
بامداد جمعه ،تیم ماریتیمو در زمین براگا
شکست  2بر یک را پذیرا شد تا با اندوخته
 14امتیازیاش در رده هشتم جدول لیگ
برتر پرتغال قرار بگیرد .امیر عابدزاده دروازهبان
ماریتیمو در بازی برابر براگا بود.
درخواست ۳۰میلیون یورویی زنیت برای فروش آزمون به
بوروسیا دورتموند
باشگاه بوروسیا دورتموند تمایل دارد سردار
آزمون مهاجم ایرانی زنیت را جذب کند.
باشگاه زنیت سنپترزبورگ هم برای موافقت
با این انتقال  30میلیون یورو درخواست کرده
است.

مجید سعیدی
نویسنده و روزنامه نگار

درباره حضور «علی كریمی» در انتخابات فدراسیون فوتبال
چه تحلیلی باید داشت؟ زمانیكه صحبت از حضور امثال
بهاروند ،عزیزی ،آجرلو و ...می شود! طبیعی است وقتی
چون موضوع درباره فوتبال است ،جادوگر فوتبال ما قد و
قامتی افراشته تر از همه این ها دارد و حداقل اهل فوتبال
است .اما وقتی صحبت از مدیریت در فوتبال می شود،
آنگاه باید قضاوت دیگری داشت .قضاوتی از جنس اهلیت!
علی كریمی به عنوان یكی از سرمایه های فوتبال كشور
البته كه باید دارای جایگاهی درخور شان در این فوتبال
باشد ،اما در راس فدراسیون فوتبال قدری جای بحث دارد.
به خصوص كه بدانیم مدیریت براساس تعریف آكادمیک؛
هم علم است و هم هنر در به كارگیری منابع در دست
یابی به هدف.
در اینكه علی كریمی بازیكن ممتازی بوده حرفی در آن
نیست .كما اینكه در لباس مربیگری كه شاخصی برای
ارزیابی سبک و سطح رهبری وهمچنین قابلیت و ویژگی
های مدیریتی و شخصیتی قلمداد می گردد! پیشتر شاهد
بودیم امثال همایون سرطالیی یا سلطان علی جباری هم
هیچگاه مربیان و مدیران بزرگ و كارآمدی از آب در نیامدند،
اما امثال دكتر دادگان ،تیمسار نوآموز ،مهندس عابدینی با
آنكه ملی پوش بودند و در تیم های بزرگ توپ می زدنند!

شاید نسبت به همترازان خود در سطح پایین تر از نظر
شهرت و محبوبیت بودند اما به لحاظ ویژگی شخصیتی
و مهارت های مدیریتی ،مدیران موفق و كاربلدی از آب در
آمدند كه همواره از خدمات آن ها به نیكی یاد می شود.
گرچه در این میان استثنایی نظیر كامبیز آتابای یا مهندس
صفایی فراهانی هم دیده شده كه صحبت درباره عملكرد
ماندگار آن ها مطلب دیگری را می طلبد .اما اینكه چرا
نظیر دادگان كه از جهات گوناگون اهلیت دارند ،اكنون وارد
این كارزار نمی شوند؟ عالوه بر اینكه نظریه های مختلف
مدیریتی چنین بازگشتی را نمی پذیرد و اتفاقا گورادیوال
به عنوان الگوی مدیریت نوین در مباحث رهبری سازمانی،
وقتی قصد ترک ایرن مونیخ را داشت و بارسایی ها به
سراغش آمدند ،گفتمان جالبی در این زمینه داشت و سپس
راهی انگلستان شد .از سوی دیگر ،جوانگرایی در مدیریت،
توجه به مباحث مطروحه در ایزو  ٣٤٠٠٠یا مدیریت دانش از

جمله موضوعاتی است که دانش و تجربیات امثال عابدینی
یا دادگان را باید متناسب با شان و منزلت و پتانسیل در
سایر اركان تصمیم گیری فوتبال به خدمت گرفت.
ختم كالم اینكه ،شاید حضور علی كریمی در این مقطع
سناریوی ائتالف بعضی ها را كه به دنبال مهندسی در
انتخابات بودند به هم ریخت ،اما فراموش نكنیم با انحرافی
كه متاثر از عملكرد كفاشیان و تاج در فوتبال صورت گرفته!
فوتبال ما برای بازگشت به ریل و قرار گرفتن در مسیر توسعهِ
پایدار ،نیازمند مدیری با ویژگی های شخصیتی و مهارت
های مدیریتی است كه اگر از جنس فوتبال باشد مشخصا
دارای اهلیت خواهد بود.
به نقل از شهید عالیقدر مهندس چمران (در دورانی كه
چالشی بین تعهد و تخصص برای انتصاب مدیران بود)
فردی كه تخصص داشته باشد بی تردید در انجام كارش
موفق خواهد بود...

بعضی ها داغشو دوست دارن

سریعترینگل فصل لیگ برترفوتبال زنان به ثمررسید
دور برگشت لیگ برتر فوتبال زنان از ساعت ۱۳دیروز آغاز شد و تیمها در
قالب دو گروه اول و دوم به مصاف هم رفتند .در جریان دیدار تیمهای
شهرداری بم و همیاری آذربایجان غربی ،منا حمودی ،بازیکن بم در
ثانیه ۳۰مسابقه گلزنی کرد که دومین گل سری ع تاریخ لیگ برتر
فوتبال زنان است.

باید دلیل عدم انتخاب نایب رئیس را ازداورزنی بپرسیم
سرمربی تیم والیبال زنان سایپا گفت:عدم انتخاب نایبرئیس فدراسیون برای ما
هم سوال شده و هرچقدر فکر میکنیم به پاسخی نمیرسیم؛ باید این سوال
را از محمدرضا داورزنی بپرسیم.مریم هاشمی افزود:ذوب آهن تیم خیلی
خوب،استخوانداروقدیمیاستکهخوبکارمیکند.خوشبختانهبرای
این بازی تمامی پوئنها ،برنامهریزیها و آنالیز الزم را در نظر گرفتیم.
چهارمینپیروزیاکسوندرلیگبرتربسکتبال

تیم بسکتبال اکسون تهران موفق شد با شکست دادن شاگردان اسالمی،
چهارمین بردش در لیگ را جشن بگیرد .در ادامه رقابتهای لیگ برتر
بسکتبال مردان ایران ،دو دیدار از گروه الف مسابقات در جریان هفته
هفتم لیگ برگزار شد که مس رفسنجان و اکسون تهران کقابل
حریفان خود به برتری رسیدند.
انتقاد سجاد مشایخی ازداوری دیدارتیمش با مهرام

سجاد مشایخی درمورد باخت تیم بسکتبال ذوبآهن اصفهان مقابل مهرام
تهران ،گفت :بازی سختی بود و درطول زمان مسابقه نتیجه خیلی عوض
میشد،یکبارآنهاباالبودندویکبارهمماپیشمیافتادیم.البتهشوتهای
اشتباه هم داشتیم که که تیم مارا خیلی اذیت کرد .دربرخی از زمانهای
بازی هم متأسفانه تمرکزما به دلیل اشتباهات داوری ازدست رفت.

قول وزیرورزش به بوکسورهای المپیکی

وزیر ورزش و جوانان ایران در دیدار با بوکسورهای تیم ملی ،به آنها قول
حمایت و پرداخت حقوق ۵میلیون تومانی درصورت کسب سهمیه
المپی ۲۰۲۰را داد.روز چهارشنبه ،مسعود سلطانیفر مهمان ویژه
آخرین روز مرحله ششم اردوهای تیم ملی بوکس بزرگساالن در
سالن شماره ۹ورزشگاه انقالب بود.
ساخت آکادمی اختصاصی جودو آغازشد

ساخت آکادمی اختصاصی جودو در ورزشگاه شهید شیرودی تهران
آغاز شد .پس از تالش و پیگیریهای آرش میراسماعیلی-
رئیس فدراسیون جودو و مسئوالن ورزش سرانجام
روزچهارشنبۀ هفته گذشته مراسم ساخت آکادمی جودوی
ایران آغاز شد.
وصیتنامهغالمرضاتختیمرمتشد

در پنجاهوسومین سالگرد درگذشت جهانپهلوان تختی وصیتنامه
این قهرمان ملی پس از مرمت و استحکامبخشی توسط بخش
حفاظت و مرمت موزه ملی ایران به موزه ملی ورزش ،المپیک و
پارالمپیک تحویل داده شد .وصیتنامه تختی ازسوی خانواده
این اسطوره به صورت امانی در اختیار این موزه قرارگرفت.
داورها به ویدئو چک بسنده نکنند

محمدی راد درباره استفاده از ویدئو چک گفت :باید بگویم نحوه استفاده از
ویدئو چک دچار ابهام است.ویدئو چک باید برای کمک به داورها باشد
تا عدالت برقرارشود اما این دلیل نمیشود تا داورها قضاوت را کنار
بگذارند و به ویدئو چک بسنده کند .بسیاری از اتفاقات درطول بازی
به نحوه قضاوت داورها مربوط میشود.
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تامین اجتماعی

حرف آخر

آموزش و استفاده از راهنمای
کاربری خدمات غیر حضوری تأمین
اجتماعی طرح ()3070

 ۴سال از رحلت جانسوز «اکبر یاران» گذشت؛

به گزارش خبرنگار «دنیای
هوادار» به نقل از روابط
عمومی ،ابوالحسن قورچیان
سرپرست اداره کل تامین
اجتماعی استان البرز خدمات
ارائه شده در طرح  3070را
وحید تیموری
تشریح کرد.
خبرنگار
قورچیان گفت :اجرای طرح
( ۳۰۷۰ارائه سی خدمت به صورت غیرحضوری برای کاهش
هفتاد میلیون مراجعه به واحدهای اجرایی تامین اجتماعی)
مهم ترین برنامه کنونی این سازمان است.
قورچیان خاطر نشان کرد :باتوجه به بیانیه گام دوم رهبری
ت محور سازمان برآن شد
و تاکید ایشان بر ارائه خدمات عدال 
اقدامات موثری جهت تسهیل در روند ارائه خدمت به امور ،بیمه
شدگان ،کارفرمایان و مستمری بگیران و کاهش مراجعات غیر
ضرور ،خدمات غیر حضوری زیر به مراجعه کنندگان انجام گردد.
قورچیان در خصوص طرح  3070سازمان تامین اجنماعی
گفت  :با تدبیر مدیران سازمان علی الخصوص جناب آقای دکتر
ساالری مدیرعامل محترم از ابتدای خرداد سال جاری تامین
اعتبار دفاتر درمان حذف گردیده و انشاهلل تا آخر سال دفترچه
های درمان بیمهشدگان و مستمریبگیران نیز حذف خواهد
شد که این اقدامات قدم های خوبی در جهت شفاف سازی
ایجاد می نماید.
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی البرز با بیان اینکه
هدفگذاری سازمان این است که  ۳۰خدمت اصلی را به صورت
کامال غیرحضوری ارائه کند ،گفت :اکنون  ۹۶میلیون مراجعه در
سال به تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که با اجرای این
طرح  ۷۰میلیون مراجعه کم خواهد شد.
وی اضافه کرد :بر همین اساس تاکنون 20خدمت از 30خدمت
مهم و پرمخاطب تامین اجتماعی از طریق سامانه خدمات
غیرحضوری به نشانی  es.tamin.irقابلارائه است .وی به بیان
 20خدمت به شرح ذیل پرداخت:
 .1پرداخت کمک هزینه ازدواج  .2حذف مراجعه حضوری
فرزندان اناث مستمری بگیر ثبت هوشمند خاتمه کفالت
 .3ابالغ الکترونیک احکام مطالباتی جایگزین سامانه خدمات
غیر حضوری  .4ابالغ مفاصا حساب واگذارنده و پیمانکار 5.1 -
استعالم وضعیت دریافت مستمری  5.2 -استعالم وضعیت
بیمهشده  .6نام نویسی غیر حضوری افراد طبیعی توسط بیمه
شده  .7درخواست غیرحضوری تکمیل سوابق  .۸انعقاد
قرارداد و دریافت برخط بیمه اختیاری  .۹اخذ غیر حضوری
تعهدنامه و حذف ابالغ غیر الکترونیک  .10امکان مشاهده
جزئیات محاسبات و گردش حساب بدهی ها  .11دریافت
غیرحضوری اعتراض کارفرما و تعیین و اعالم زمان رسیدگی
 .12درخواست غیرحضوری حوادث  .13سرویس غیرحضوری
احتساب سوابق دوران خدمت سربازی  .14اخذ الکترونیکی
درخواست و صدور هوشمند و ابالغ مفاصا حساب  .15ارتقاء
سامانه دریافت لیست و ارائه میز کار و امکانات کنترلی به
کارفرما برای اصالح لیست قبل از ارسال  .16انعقاد قرارداد و
دریافت برخط بیمه حرف و مشاغل آزاد  .17درخواست غیر
حضوری کمیسیون پزشکی  .18پرداخت غیر حضوری کمک
هزینه مراسم ترحیم  .19قیمه بیکاری غیر حضوری  .۲۰اخذ
غیر حضوری در خواست کفالت و بازرسی

 nدبیر تحریریه :الهام آمرکاشی

قدر زر ،زرگر شناسد قدر گوهر ،گوهری

اسداله جعفری جلگه  -نویسنده
مرحوم آیت اله هاشمی رفسنجانی از موسسان و فعاالن
نهضت انقالب اسالمی بود که بیشتر عمر شریفش را در راه
مبارزه با نظام ستمشاهی و استقرار نظام اسالمی ،صرف کرد
و در این راه از بذل جان و مال و آبرو ،دریغ نکرد.
مرد بزرگی که تجمیع زیرکی و درایت و همت در اندیشه
و رفتارش ،برای دوستان ،شگفت و مایه قوت قلب و برای
رقیبان و حسودانش ،سترگ و قابل تحمل نبود.
عمر مبارک ایشان ،منشا تحوالت و خدمات ارزنده ای بود
که طبعا به دلیل عدم عصمت ،برخی از آن ها« ،محتمل به
اشتباه» و یا «محل مناقشه» نیز می تواند باشد.
 58سال سابقه مجاهدت و مدیریت (از سال  1337تا
 ،)1395توفیق و شاخصه فرید و وحیدی از این شخصیت
بزرگ پدید آورد که وی را از سایرین متمایز می کند.
قبول عاشقانه مسئولیت های مهم و خطیر در مقاطعی که
عاقالن ،جرات یا توان ورود به آن ها را در خود نمی دیدند،
فداکاری-درایت و توان باالی وی را به رخ دیگران می کشید.
دل بزرگ و احساسات عمیقش به سایرین ،به او ظرفیتی داد
که دوست و دشمن ،در آستان او ،احساس محبت و بخشش
و امنیت و پذیرش داشتند ،کسی که هیچگاه ،با وجود اقتدار
و جایگاه واالی همیشگی اش ،به سمت انتقام از مخالفان
و دشمنان سوقش نداد.
خیرخواهی و تبعیت و والیت پذیری وی ،در طول حیات
امام راحل و رهبری رهبر معظم انقالب ،الگو و ترازی از

رفتار و سلوک یک مجتهد سیاسی در تبعیت از رهبر خود را
به خوبی به نمایش گذاشت .آنجا که «انطباق نظر» داشت،
در «حسن عمل» کوشید و آنجا که رای و نظرش متفاوت
یا مخالف بود« ،طرح حجت و تبعیت از ولی» را پیشه کرد.
شخصیت و روح بزرگش ،دوستان و دشمنانش را به طمع
می انداخت ،تا آنجا که حتی سفله گان جبهه های سیاسی
مختلف هم ،در سال های اخیر ابایی نداشتند که با دشمنی
و دشنام به وی و پاشیدن خاک به سوی خورشید ،برای
خود کسب وجهه و جایگاه کنند و او اگرچه خاطرش مکدر
می شد اما همچون عقابی متین ،نمایش و سخافت های
گنجشکان کوچک دل و کوته بین ،را نظاره و تحمل می کرد
و هیچگاه از دایره صبر و متانت ،خارج نشد.
در طی حیات مرحوم هاشمی ،حاسدان جاعل و کوچکان
جاهل ،با بی اخالقی تمام و طمع در صبر و متانت ایشان،
بسیار سب شخصیتش کردند تا آنجا که در برهه ای ،برخی
کوته نظران انقالبی منظر ،به قصد تقرب ،در مباهته و هتک
حرمت و سب شخصیتش ،از هم پیشی می گرفتند.
در طول «فتنه و بازی نوانقالبیون مدعی در سال »88
که در پازل دشمن شکل گرفت و منجر به توطیه و رخنه
تفرقه در خیمه انقالب شد ،هاشمی رفسنجانی ،به تاسی
از سفارش موالی متقیان ،نه پشتی داد که سوارش شوند
و نه پستانی تا او را بدوشند .برای خود ،اجتهاد سیاسی و
عمل به تکلیفش را داشت و در اقتضایات نظام ،تابع و پیرو
تشخیص ولی فقیه بود که به تعبیر مقام معظم رهبری

«وسوسهی خناسانی که در سال های اخیر با ّ
شدت و جدیت
در پی بهرهبرداری از این تفاوتهای نظری بودند ،نتوانست در
محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد».
پس از درگذشت نابهنگام ایشان ،مقام معظم رهبری پیامی
سترگ را صادر کردند که الحق در نوع خود و در تبیین
شخصیت بزرگ مرحوم هاشمی رفسنجانی ،بی نظیر بود.
سوگنامه فراق دو رفیق و مبارز قدیمی ،که هر بند از آن،
اشکوار و آه آلود نگاشته شده است .جماعت بداندیش ،آن
پیام را بایکوت کردند و همانان که در سایر پیام های رهبری،
به قصد اثبات نیات و مطامع جناحی شان ،از البالی کلمات
رهبری ،نیت خوانی می کردند ،فرازهای صریح و بلند پیام
مقام معظم رهبری را نخواندند و مسکوتش گذاشتند تا
مبادا ،فضاسازی های قبلی شان ،نقش بر آب شود.
در مراسم عظیم تشییع و نماز بر پیکرش ،مقام معظم
رهبری ،فضایل متعدد و ادعیه کم نظیر و منحصربفردی را
برای ایشان به کار بردند که بزرگی افتخار هر یک از آن تعابیر،
برای مجد و افتخار یک قوم کافی است ،لیکن خناسان
بداندیش و تفرقه افکن ،که کینه های بدر و حنین را در دل
داشتند ،با بهره گیری از توپخانه پرشمار رسانه ای ،همچون
مگسی که قدر و منزلت گل را نمی داند و تاب و تحمل عطر
گل را نیز ندارد ،تکریم های مسلم و مکرر رهبری را نشنیدند،
گشتند و گشتند و یک نگفته ی رهبری در نماز را ،چنان
بزرگ کردند و ساختند و پرداختند که انگار ،رهبری عزیز ،هیچ
کالم و متنی در رثا و ثنای هاشمی بزرگ ،نداشته اند .آنجا
بود که جفای بد اندیشان و تفرقه افکنان به ساحت رهبری و
هاشمی ،عیان تر از گذشته شد.
سوگ و فراق آیت اله هاشمی رفسنجانی و بی مهری های
به شخصیت بزرگ ایشان ،همچنان بر دل انقالبیون پنجه
می کشد و تاکنون نیز ادامه دارد .چه درست و چه زود
تشخیص داد ،عالمه جوادی آملی(حفظه اله) ،که در اعتراض
به عدم تجلیل شایسته و در رثای مرحوم آیت اله هاشمی،
با صدای بلند فرمودند«:مظلوما ،حیا و میتا» – هاشمی در
حیات و مماتش ،مظلوم بود [ -قدر زر ،زرگر شناسد -قدر
گوهر ،گوهری] یاد و نامش جاوید و روح بلندش ،همنشین
ارواح مطهر اولیا و صلحا باد...

نصفجهان

از سوی مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفه ای وزارت ورزش و جوانان؛

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان تقدیرشد

اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفهای و امور باشگاهها و
دبیر کمیسیون اصلی موضوع ماده پنج ،در پیامی از
سید محمد طباطبایی مدیر کل ورزش و جوانان استان
اصفهان تقدیر کرد.
فرهاد نیکوخصال مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفهای و
امور باشگاهها و دبیر کمیسیون اصلی موضوع ماده پنج
طی پیام کتبی از سید محمد طباطبایی مدیرکل ورزش
و جوانان استان اصفهان به جهت تبیین وضعیت کارایی
سامانه آزمایشی کمیسیون ماده پنج امور باشگاهها
قدردانی کرد.

متن پیام به شرح زیر است:
جناب آقای سید محمد طباطبایی
مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان اصفهان
سالمعلیکم
بی شک فعالیت در عرصه های مختلف مدیریتی و
ساماندهی خدمات رسانی به جوانان و عالقه مندان
به فعالیتهای ورزشی در سطح کشور ،فرصتی بسیار
مغتنم برای تعالی برنامه ها ،سیاست ها و طراحی
فرایندهای کارشناسی در بهبود مستمر اقدامات،
ارتقابخشی کیفی و تسهیل در تعامالت الزم با باشگاه
داران سراسر کشور بر مبنای شاخصهای مبتنی بر
قوانین و مقررات است که مستلزم همراهی ،همکاری
و همدلی دغدغه مندانه در همه سطوح ملی ،استانی
و شهرستانی می باشد که به تبع آن شفافیت در امور
و استاندارد سازی فرآیندهاومستند سازی آنها با رویکرد
سیستمی در چارچوب ُ
ماموریت های اصلی و همکاری
مسئوالنه همه اجزای ساختار اجرایی فراهم خواهد آمد.
بدین وسیله مراتب قدردانی وسپاس خود را از همکاری

جناب عالی در تبیین وضعیت کارایی سامانه آزمایشی
کمیسیون ماده پنج امور باشگاهها اعالم داشته،
امیدوارم با توکل بر خداوند متعال در پیشبرد اهداف و
خدمت گزاری به نظام جمهوری اسالمی و مردم شریف
به ویژه حوزه ورزش و جوانان موفق باشید.
فرهادنیکوخصال
مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفهای و امور باشگاهها و
دبیر کمیسیون اصلی موضوع ماده پنج

