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سرمقاله

اندرحکایت خصوصیسازی سرخابیها؛

کالهبرداریقرن!

شکی نیست که در پایان کار
وزارت ورزش و جوانان دولت
روحانی چیزی جز مزرعه ای
سوخته نصیب جامعه ورزش
نخواهد شد.
چنان که در بخش جوانان نیز
محمد حیرانی
نویسنده و روزنامه نگار هزاران کودک همسر و کودک
کار همچون رضای ماه عسل
یا ...قربانی بی کفایتی وزیر و اطرافیان ناالیقش شده اند .اما
این مزرعهی سوخته هنوز دو باغ نیمه آباد دارد که سلطانیفر
و زیردستانش کمر به نابودیاش بسته اند.
روزی که مجلس شورای اسالمی «خصوصی سازی» دو
باشگاه استقالل و پرسپولیس را کالهبرداری نامیدم« ،مهدی
علینژاد»  -مهاون وزیر ورزش  -سخت برآشفت و مدعی بود
این کار قانونی است و به درستی پی خواهد رفت! اما مصاحبه
روز گذشتهی دکتر امیدوار رضایی به خوبی بیان می کند که
فاجعه ای در حال رخ دادن است .تا آنجا که با روشن شدن
ابعاد غیرقانونی واگذاری سهام استقالل و پرسپولیس می توان
این شکل خصوصی سازی را «کالهبرداری قرن» ورزش ایران
نامید.
وزارت ورزش پس از هشت سال دخالت در ریزترین امور این
دو باشگاه (تضعیف استقالل و قدرتمندسازی پرسپولیس) حاال
تصمیم گرفته از این دو باشگاه پول هنگفتی هم به جیب
بزند و آن ها را به سرنوشت نفت تهران ،داماش گیالن ،صبای
قم ،پاس تهران و ...دچار کند .نمونه های این مدل خصوصی
سازی در عرصه صنعت هم نیشکر هفت تپه و صنایع نخ
ابریشم گیالن هستند که هردو نابود شدند!
واگذاری اختیار به خودی ها و فروش سهام چندبرابر ارزش
سهام به مردم عادی؛ این الگوی خصوصی سازی در بسیاری از
بنگاه های اقتصادی و صنعتی طی سال های اخیر بوده است
که در نهایت با ورشکستگی پول سهامداران عامی را هم نفله
کند .سناریویی که به خاطر زیان ده بودن دو باشگاه ،از همین
حاال قابل پیش بینی است.
گویا دولتی که از پارسال با سهام و سهام بازی دستش را
توی گنجهی پس انداز مردم کرده ،حاال چشم طمع به جیب
هواداران دو باشگاه پایتخت دارد و می خواهد در این ماه های
آخر این یکی را هم خالی کند!

خبر

«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به ویژه
شهید میرزا عزیزی ذالنی راگرامی می دارد
خبر اول

«محمدبیگی» در خصوص آلودگی هوای تهران تأکید کرد:

ِ
ضرورت ورو ِد قوه قضاییه به عنوان مدعیالعموم
سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر اینکه این فراکسیون به صورت ویژه به موضوع
آلودگی هوای تهران ورود خواهد کرد ،گفت که قوه قضاییه
نیز به عنوان مدعیالعموم به این موضوع ورود کند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،فاطمه محمدبیگی با اشاره به
تشدید آلودگی هوا در برخی از شهرهای کشور گفت :در حال
حاضر شاهد وضعیت بغرنج و اسفناکی در حوزه وضعیت
آلودگی هوای تهران و برخی کالنشهرها و شهرهایی از جمله
آبیک در استان قزوین هستیم که به واسطه آن مشکالتی
در حوزه زیست محیطی به وجود آورده و جان هم وطنان
ما را تهدید می کند .متاسفانه همه ساله شاهد این موضوع
هستیم و مردم از آن رنج می برند .وی با تأکید بر لزوم
مطالعه و پژوهش در این حوزه برای رسیدن به راهکارهای
بلندمدت افزود :باید تمرکز بیشتری بر اجرای قانون هوای
پاک کرد .با توجه به اینکه این قانون مرجع خیلی خوبی برای
کنترل و کاهش آلودگی هوای تهران و کالنشهرهاست باید
احیا شده و جدی تر از قبل مورد توجه قرار گیرد .سخنگوی
فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی تأکید کرد:
مجلس و به صورت ویژه فراکسیون محیط زیست در حوزه
آلودگی هوای تهران ورود می کند و پیگیر این موضوع
با حضور مسئوالن مرتبط خواهد بود تا بتوانیم در سایه
تصمیمات اتخاذ شده شاهد احیای قانون هوای پاک توسط
دستگاههایمسئولباشیم.
محمدبیگی ادامه داد :مجلس شورای اسالمی به صورت
جدی موضوع نظارت بر اجرای قانون هوای پاک و احیای

آن از سوی دستگاههای مختلف را پیگیری خواهد کرد چرا
که آلودگی هوا یک مسأل ه بینبخشی است و یک دستگاه به
تنهایی نمیتواند آن را حل کند.
به گفته وی یکی از مهمترین دالیل آلودگی هوا ،کوتاهی
و عمل نکردن دستگاههای مرتبط به وظایفشان است لذا
ضرورت دارد دستگاههایی که در زمینه کاهش آلودگی هوا
ی الزم را نکردهاند به مردم معرفی شوند.
همکار 
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی خاطرنشان کرد :قرار گرفتن تعدادی از
کالن شهرهای کشور از جمله پایتخت در وضعیت وخیم
آلودگی هوا باعث شده ریه های هموطنان ما در تهران و
برخی کالنشهرها آکنده از مازوت تولید شده توسط برخی
نیروگاه ها شود ،این موضوع از سوی سازمان محیط زیست
و براساس آنالیز آالیندگی در هوای تهران تایید شده اما
متأسفانه شاهد فرافکنی برخی از مسئوالن در این خصوص
و عدم پاسخ صریح و روشن آنها هستیم.
وی افزود :بیشک غلظت آالیندگی در شهرهای بزرگ برای
اقشار مختلف مردم به ویژه گروه های حساس از جمله
بیماران قلبی و ریوی ،زنان باردار ،کودکان و سالمندان بسیار
خطرناک است لذا ضرورت دارد تصمیمات آنی برای این
موضوع اتخاذ شود نه اینکه شاهد کوتاهی دولت و دستگاه
های متولی در انجام وظایف و تعهدات خود در جهت کنترل
هوای پاک و مدیریت آلودگی هوا باشیم آن هم به گونه
ای که در جلسات کاهش کنترل آلودگی هوای کالنشهرها
برخی از دستگاههای متولی حضور نداشته و یا به صورت

مناسب و شفاف پاسخ نمی دهند .با توجه به اینکه این
موضوع با سالمت مردم ارتباط مستقیم دارد سوال اینجاست
که سالمت مردم برای متولیان قانون هوای پاک در چه
جایگاهی قرار دارد؟
محمدبیگی در پایان گفت :این موضوع در مجلس و به
صورت ویژه در فراکسیون محیط زیست بررسی خواهد شد
و از مسئوالن نیز مطالبهگری الزم را در قالب ارائه گزارش
عملکرد خود در خصوص مسئولیتشان در حوزه هوای پاک
خواهیم داشت .همچنین از قوه قضاییه خواهان ورود به
این موضوع به عنوان مدعیالعموم هستیم.

سالمت

محدودیت  ۶۰درصدی پروازها ادامه مییابد
درپی مکاتبههای متعدد شرکتهای هواپیمایی برای
لغو شدن محدودیت ۶۰درصدی پذیرش مسافر در
پروازهای داخلی ،رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
اعالم کرد :حتی اگر این پروتکل تنها در ایران اجرا شود
تا زمانی که ستاد ملی مقابله با کرونا آن را لغو نکند بر
اعمال آن نظارت میکنیم.
از ابتدای آبانماه ،محدودیت ۶۰درصدی برای پذیرش
مسافر در پروازهای داخلی از سوی ستاد ملی مقابله با
کرونا تصویب و ابالغ شد و از همان زمان شرکتهای
هواپیمایی نسبت به اعمال این محدودیت انتقاد
داشتند و در چندین مرحله با ستاد ملی مقابله با کرونا
و وزارتخانههای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و راه

و شهرسازی مکاتباتی داشتند اما تاکنون پاسخی در این
زمینه دریافت نکردهاند.
کار به جایی رسید که مقصود اسعدی سامانی -دبیر
انجمن شرکتهای هواپیمایی اعالم کرد که برای
برداشته شدن این محدودیت که در شرایط کنونی
اقتصادی و کرونایی فشار مضاعفی بر ایرالینها وراد
کرده و در هیچ یک از ایرالینها رعایت نمیشود ،به
رییس جمهور نامهای را ارسال کرده است.
تورج دهقان زنگنه -رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
در این باره گفت :این نکته که اعمال محدودیتهای
۶۰درصدی برای پذیرش مسافر در پروازها در هیچ یک از
ایرالینها اجرایی نشده و از سوی یاتا و ایکائو نیز توصیه

نشده ،درست است.
وی با اشاره به اینکه اعمال این محدودیت میتواند فشار
اقتصادی مضاعفی بر ایرالینها وارد کند ،تاکید کرد :تا
زمانی که ستاد ملی مقابله با کرونا یا وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی لغو این محدودیت را اعالم
نکنند ،اجرای این پروتکل در همه پروازهای داخلی ادامه
خواهد داشت.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد :در راستای
حفظ سالمت مردم تابع متولیان بهداشت و درمان
خواهیم بود و همچنان بر اجرای دقیق این پروتکل
نظارت خواهیم کرد و اگر در پروازی خالف آن را مشاهده
کنیم مسلما با آن برخورد خواهیم کرد.

در شهر

دومین جلسه کمیته دستمزد ۱۴۰۰فردا برگزار میشود؛

«عضو شورای عالیکار» مطرحکرد :عدم اجرای مزد منطقهای
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه جلسه دوم کمیته
دستمزد دوشنبه برگزار میشود ،گفت :هنوز زیرساختها
برای اجرای مزد منطقهای فراهم نشده ،از این رو اجرای
این مؤلفه به امسال یا سال بعد نمی رسد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،محمدرضا تاجیک در مورد
زمان برگزاری کمیته دستمزد اظهار کرد :جلسه دوم
کمیته دستمزد دوشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد
تا چارچوبهای اولیه برای سال جدید مشخص شود.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود :در جلسه قبلی بحث
مزد منطقهای از سوی نمایندگان کارفرماها مطرح شد.
نمایندگان کارفرماها میگویند با توجه به شرح ماده ۱۳۹
و  ۱۴۰قانون کار که به اجرای مزد منطقهای اشاره دارد،
باید برای سال جاری یا سال آینده به صورت پایلوت اجرا

شود.
وی ادامه داد :این در حالی است که هنوز زیرساختهای
این کار در کشور ایجاد نشده است و حتی برای اجرای
آزمایشی هم باید زیرساخت وجود داشته باشد .این
موضوع ابتدا باید در مرکز پژوهشهای مؤسسه تأمین
اجتماعی با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با
حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بررسی شود زیرا
برای تغییر رویهها نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
تاجیک با بیان اینکه اجرای مزد منطقهای به سال آینده
نمیرسد ،گفت۴۰ :سال پیش مزد منطقهای اجرا شد
اما بازخورد خوبی نداشت از این رو لغو شد .در ذهن
کارفرماها این است که تهران باالترین تورم را دارد و
استانهای دیگر تورم پایینتری دارند و مزد کمتری باید

بگیرند ،این در حالی است که او ًال باید اشاره شود که تورم
در استانهای دیگر ً
بعضا بیشتر از تهران است و به عنوان
مثال استان ایالم پارسال باالترین نرخ تورم را داشت و از
سویی دیگر نیز باید در نظر داشت که رکن اصلی تعیین
مزد ،هزینه سبد معیشت کارگران است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد :در واقع
زمانی میتوان در مورد مزد منطقهای صحبت کرد که
بتوان هزینه حداقلی زندگی کارگر را تأمین کرد .در حال
حاضر طبق برآوردها هزینه سبد معیشت یک خانوار
کارگری با بعد ۳.۳نفر جمعیت ،حدود ۱۰میلیون تومان
است .یعنی یک خانوار کارگری با متوسط تعداد ۳.۳نفر
اعضای خانوار ،ماهانه ۱۰میلیون تومان برای معیشت
خود هزینه می کند.

جامعه

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

دکتر مرادینور خبر داد:

اضافه شدن رنگ «آبی» به
رنگبندیهایکرونایی

آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه کتاب سال البرز جهت
داوری توسط هیات داوران مستقر در خانه کتاب
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به موسسه خانه کتاب
و ادبیات ایران ارسال گردید و پس از ارزیابی آثار با
معیارهای مصوب؛ تعداد  5اثر شایسته تقدیر شناخته
شدند که در مراسم اختتامیه از آنان تقدیر خواهد شد.
علی مرادی نور گفت :اختتامیه کتاب سال البرز در سالن
توگوی این اداره کل در روز دوشنبه  22دی 1399
گف 
از ساعت  ۱۵الی  ۱۶.۳۰و با رعایت دستورالعمل های
بهداشتی و جمعیت مصوب برگزار می شود .معاون
فرهنگی ورسانه ای اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی
توگو اضافه کرد :اداره کل فرهنگ
استان البرز در این گف 
وارشاد اسالمی استان البرز در  24دیماه « 1399دومین
رویداد تجربه نگاری فعاالن رسانه ای کشور» را با
همکاری مرکز توسعه فرهنگ وهنر در فضای مجازی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه مطبوعات البرز
با محوریت .1 :تجارب موفق .2ایده های برتر .3توصیه
های اجرایی برگزار می کند که یک رویداد بزرگ در حوزه
رسانه و مطبوعات کشور است.

«استاندار البرز» مطرح کرد:

کـــرج و فـــردیس اشباع ازجـــمعیت

استاندار البرز گفت :کرج و فردیس شهرهایی هستند که
تعداد روزهای دارای آلودگی باالی هوا در آنها بسیار باال
است از این رو باید به جد از توسعه ساخت و سازهای
بدون توجیه و غیرمجاز جلوگیری شود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،عزیزاله شهبازی -استاندار
البرز ،صبح روزگذشته در حاشیه جلسه کارگروه زیربنایی
و کمیسیون ماده 5استان ،با اشاره به اینکه طبق
مصوبات و تأکیدات ستاد ملی کرونا ،جلسات با تراکم
کمتر و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار میشد ،گفت:
هیچ کاری در استان معطل نماند و امور در حوزههای

مختلف با رعایت دستورالعملهای بهداشتی دنبال شد.
استاندار البرز ادامه داد :پروندههای کارگروه زیربنایی و
کمیسیون ماده 5از اهمیت باالیی برخوردار هستند از
این رو باید طی زمان کافی و با حساسیت مورد بررسی
قرار گیرند.
شهبازی گفت :امسال 6جلسه در این راستا برگزار شد و
در مجموع 85پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود :با توجه به اینکه طبق منویات مقام معظم
رهبری در سال جهش تولید قرار داریم ،در خصوص
توسعه طرحهای تولیدی نگاه مثبتی در این نشستها
وجود دارد.
استاندار البرز گفت :رعایت حقوق شهروندی ایجاب
میکند که در راستای حفظ و توسعه فضای سبز و
سرانههای درمانی و آموزشی به ویژه در شهرستانهای
پرتراکم کرج و فردیس با اهتمام ویژهای ورود کنیم.
وی افزود :کرج و فردیس شهرهایی هستند که تعداد

روزهای دارای آلودگی باالی هوا در آنها بسیار باال است
از این رو باید به جد از توسعه ساخت و سازهای بدون
توجیه و غیرمجاز جلوگیری شود.
شهبازی گفت :باید طبق سند ملی آمایش استان،
بستری را فراهم کنیم که جمعیت به سمت سایر
شهرستانها برود .در کمیسیون ماده 5سعی کردیم که
از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کنیم.
شهبازی گفت :برخی طرحها همانند مسکن مهر
ماهدشت بدون زیرساخت مناسب و پیوستهای الزم
ایجاد شده از این رو جمعیتی بیش از 14هزارنفر در
ان منطقه ساکن شدند که با مشکالتی همچون بوی
نامطبوع زباله مواجه هستند.
وی افزود :مدیران ماشین امضاء نیستند بنابراین باید
تمامی طرحها و برنامهها به دقت بررسی شوند و طی
خرد جمعی تأیید و یا رد شوند تا نتایج منطقی و
کارآمدی را در بر داشته باشد.

بهسازی معابرو اجرای  ۱۲هزارمترجدولگذاری درفردیس
سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل
شهرداری فردیس از روند رو به رشد بهسازی معابر
فردیس خبر داد و طول جدولگذاری انجام شده معابر
فردیس در سه ماهه اخیر را بیش از  ۱۲هزار متر
اعالم کرد.
فرزین فرشادسرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل
و نقل شهرداری فردیس با بیان اینکه بهسازی معابر
شهری با قراردادی بالغ بر  ۵میلیارد تومان در حال
اجراست؛ گفت :در راستای تسهیل در تردد و افرایش

رضایتمندی شهروندان ،پروژه های پیاده رو سازی
و جدولگذاری در سطح معابر مناطق یک و دو شهر
فردیس اجرا می شود.
وی طول جدولگذاری در منطقه یک شهرداری فردیس
را بیش از  ۶هزار و  ۴۰۰متر عنوان کرد و افزود :این
عملیات در منطقه  ۲شهرداری فردیس به طول ۵
هزار و  ۶۰۰متر اجرا شده است که در مجموع طول
عملیلت جدولگذاری در فردیس به بیش از  ۱۲هزار
متر می رسد.

معاون شهردار فردیس همچنین گفت :عالوه بر
جدولگذاری معابر ،بیش از هزار و  ۸۰۰متر مربع
کفپوش در پیاده روهای سطح شهر اجرا شده است.
وی عملیات جدولگذاری در خیابان های بیست و
پنجم قریشی ،رنجبر ،بوستان دوم و بلوار شهدای
فردیس در منطقه یک و خیابان های صاحب الزمان
(عج) ،البرز ،پارک خیزران ،شقایق و  ۲۰متری الزهرا
(س) در منطقه دو را از جمله اقدامات شهرداری
فردیس در راستای بهسازی معابر برشمرد.

«فرماندار کرج»:

برای سفربه استانهای شمالی مجوزصادرنمیشود
فرمانده قرارگاه مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر
کرج اعالم کرد :برای سفرهای غیرضروری به گیالن و
استانهای شمالی کشور هیچ مجوزی در فرمانداری
کرج صادر نمیشود.
غفور قاسمپور گفت :از روزشنبه20 -دیماه ،کرج در
شرایط زرد کرونایی قرارگرفته و تنها تردد از مبدأ زرد به
مقصد نارنجی و قرمز نیاز به مجوز دارد.
وی با اشاره به کاهش آمار شیوع کرونا در کشور و

یکشنبه 21دی - 99شماره 661

3

کرونا در ایران

برگزاری اختتامیهی جایزه کتاب سال البرز
اختتامیه جایزه کتاب سال البرز در روز دوشنبه  22دی
توگوی این اداره کل برگزار می شود.
 1399در سالن گف 
به گزارش دنیای هوادار ،دکتر علی مرادی نور معاون
فرهنگی ورسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان البرز  ،نویسندگان و مترجمان البرز در تراز استان
های پیشتاز در تالیف و ترجمه کتاب هستند که این
نشان از فرهیختگی و پویایی و بالندگی هنرمندان و
فرهنگ کتاب و کتابخوانی در البرز می باشد .رشد 320
درصدی استقبال نویسندگان و مترجمان البرزی در
ارسال اثر به دبیر خانه جایزه کتاب سال با تحویل 70
اثر به دبیرخانه که  17اثر ترجمه و  53اثر تالیف بود
که نشان از استقبال چشمگیر نویسندگان و مترجمان
البرزی برای شرکت در این برنامه به نسبت سال 1398
که  17اثر ارسال شده بود ،دارد.
مهلت شرکت در این برنامه  31مرداد  1399بود و کلیه

روزنامه

تغییر وضعیت شیوع کرونا در اکثر استانهای کشور
ادامه داد :افراد و نهادهایی که نیاز به سفر ضروری از
کرج به شهرهای نارنجی و قرمز دارند باید مجوز الزم
را دریافت کنند.
فرماندار کرج گفت :باتوجه به حجم مراجعات برای
سفرهای غیر ضروری به استانهای شمالی کشور از
همین جا اعالم مینماییم که شهرهای استانهای
گیالن و مازندران هنوز در شرایط قرمز کرونایی قرار

دارند و هیچ مجوزی برای سفر تفریحی به شمال کشور
صادر نخواهیم کرد.
معاون استاندار البرز همچنین از ایجاد زیرساختهای
صدور مجوز تردد الکترونیکی در فرمانداری کرج خبر
داد و گفت :تالش خواهیم کرد به عنوان دومین
کالنشهر کشور برای سهولت پاسخگویی به مردم
و کاهش حجم مراجعات در صدور مجوز ترددهای
ضروری باشیم.

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به کاهش بار
بیماری کرونا در کشور ،گفت :بر این اساس وضعیت جدیدی
تحت عنوان رنگ آبی یا کم خطر برای شهرها تعریف شده
است که بر این اساس پس از گذر از وضعیت زرد شهرها به
یکباره به رنگ سفید نمیرسند و به وضعیت آبی خواهند رفت
که به معنای از بین رفتن ویروس در آن منطقه نیست.
دکتر مسعود مردانی با اشاره به اضافه شدن رنگ آبی به
رنگبندی شهرها درخصوص اعالم وضعیت بیماری در شهرها،
گفت :بر اساس مصوبات ستاد کشوری کرونا وضعیت آبی
هم به رنگ بندیهای قبلی اضافه شده است و بر این اساس
شهرها از وضعیت زرد (خطر متوسط) به وضعیت آبی یا کم
خطر میروند و سپس در صورت تداوم شرایط مناسب ،به رنگ
سفید وارد میشویم.
وی ضمن اینکه اضافه شدن رنگ آبی را مناسب دانست ،ادامه
داد :با این شیوه پس از کاهش آمار دیگر این احساس به
وجود نمیآید که کرونا کال از بین رفته است ،بلکه هشداری
خواهد بود که بر رعایت پروتکلها پایبند باشیم.
این متخصص بیماریهای عفونی درباره وضعیت ورودی
مبتالیان کرونا به بیمارستانها ،اظهار کرد :خوشبختانه
وضعیت بسیار خوب است و ورودی کمی به بیمارستانها
داریم و به دنبال آن موارد مرگ و میر نیز کاهش یافته است.
وی افرود :با توجه به جهش ویروس کرونا در مناطق مختلفی
مانند انگلستان ،آفریقا و ...نگرانیهایی وجود دارد که منطقی
است اما ،تاکنون موارد گزارش شده از نوع جهش یافته آن در
کشور تغییری در روند کل بیماری در کشور ایجاد نکرده است.
سرایتپذیری نوع جهش یافته ویروس کرونا بسیار باال است
و جوانان هم در معرض خطر بیشتری هستند ،اما مرگ و میر
آن خوشبختانه زیاد نیست.
مردانی با تأکید بر اینکه آلودگی هوا معضلی برای افزایش
ابتال به کرونا است ،تصریح کرد :آلودگی هوا میتواند سبب
افزایش موارد ابتال به بیماری شود از این رو توصیه میکنیم
در شهرهایی که آلودگی هوا شدت باالیی دارد ،مبتالیان به
بیماریهای زمینهای قلبی ،ریوی و ...از منزل خارج نشوند که
هم از آلودگی هوا مصون باشند و هم احتمال ابتال به کرونا
در آنها به حداقل برسد.

تهران «زرد» شد؛

تردد بین شهرهای زرد نیاز به
مجوز تردد ندارد
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا با
اشاره به قرارگیری تهران در وضعیت زرد گفت :برای تردد بین
شهرهای زرد نیاز به مجوز تردد نیست.
حسین قاسمی در تشریح آخرین وضعیت اعمال محدودیت
های کرونایی در طرح «هوشمند مدیریت کرونا» گفت :بر
اساس این طرح ،ورود خودرو با پالکهای غیربومی به
شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است و از سوی دیگر ورود
پالکهای بومی شهرهای قرمز و نارنجی به شهرهای دیگر
ممنوع و تا زمانی که وضعیت شهرهای قرمز و نارنجی به
وضعیت عادی برگردد ،شرایط به همین منوال است.
وی افزود :تهران در وضعیت زرد قرار گرفته است لذا اگر
همشهریان تهرانی بخواهند از تهران به ۲۱۲شهر زرد بروند نیازی
به برگه تردد بین شهری نیست ،اما بیتردید ورود به ۲۹شهر
نارنجی و قرمز برای پالکهای غیربومی ممنوع است.
وی تأکید کرد :با وجود اینکه در چند هفته گذشته شهر قرمز
نداشتیم اما متأسفانه ۶شهر استان مازندران قرمز هستند،
همچنین ۲۳شهر در کشور نارنجی و ۲۱۲شهر هم زرد هستند.
ً
قطعا در ۶شهر قرمز ،اصناف بجز گروه یک ،مابقی نمیتوانند
فعالیت کنند و جلسات ادارات با توجه به محدودیتهای
کرونایی باید برگزار شود.
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روزنامه

شهری

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «نادرنادرپور»
 -شاعر ،نویسنده و مترجم فقید  -راگرامی می دارد
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گزارش

دولت

«نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران»:

با توجه به ابالغیه وزارت کشور؛

نیازمند جریانسازی برای باز
گرداندن اختیارات شوراها هستیم

برگزاری مراسم عزاداری در شرایط زرد هم ممنوع!
رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج با اشاره به
ابالغیه وزارت کشور درباره عدم برگزاری مراسمهای عزاداری در
شرایط قرمز ،نارنجی و زرد ،از شهروندان خواست به این مهم توجه
ویژه داشته باشند تا زنجیره ویروس کرونا قطع شود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،حمیدرضا عسگری با اعالم این خبر اظهار
کرد :در روزهای اخیر شاهد سیر نزولی شیوع ویروس کرونا و کاهش
تعداد جانباختگان این بیماری بودیم که نشاندهنده عزم جدی
شهروندان و مسئوالن در قطع زنجیره این ویروس منحوس است.
وی افزود :شهروندان همچنان باید بیش از گذشته پروتکلهای
بهداشتی و محدودیتهای اعمالشده را رعایت کنند تا بتوان به نحو
مطلوبی از این بحران گذر کنیم.
رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج با اشاره به
اینکه طبق اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا ،هماکنون انتشار این
ویروس سیر نزولی دارد ،عنوان کرد :برخی شهرها در وضعیت نارنجی
و زرد قرار دارند اما این دلیل نمیشود که شهروندان پروتکلهای
بهداشتی و محدودیتها را فراموش کنند.
عسگری ادامه داد :بهطور قطع در صورت عدم رعایت موارد مذکور،
موج جدیدی از ویروس کرونا پدید میآید و وضعیت قرمز خواهد

شد که بهناچار محدودیتهای تردد مجد اعمال میشود.
وی به ابالغیه وزارت کشور و استانداری البرز در خصوص ممنوعیت
برگزاری هرگونه مراسم اشاره کرد و گفت :طبق این ابالغیه برگزاری
مراسم حتی در شهرهای زرد تنها بهصورت غیرحضوری و با استفاده
از فضای مجازی و رسانهها مجاز است و هیچ مرجعی جز ستاد ملی
مبارزه با کرونا حق دادن مجوز خارج از مصوبات این ستاد را ندارد.

شهری

«رئیس شورای شهر تهران» دستور داد:

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر
تهران ،گفت :عالوه بر رایزنیهای متعارف و مرسوم،
به جریانسازی مثبت اجتماعی از سوی شورای
اسالمی کالنشهرها به نمایندگی  ۱۲۵۰شورای شهر
نیاز داریم.
به گزارش «دنیای هوادار» ،سید حسن رسولی ،در
جلسه مجازی رؤسای شوراهای اسالمی کالنشهرها
که با حضور رؤسای شهرهای اصفهان ،مشهد ،کرج،
اهواز و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به
ریاست محسن هاشمی رفسنجانی تشکیل شد،
با اشاره به اینکه از سالها پیش تفسیر شورای
نگهبان درباره حدود اختیارات شورا نظری بوده که
در اعتراض به ماده  ۵۳اعالم کرده است ،گفت :این
نظریه درباره حوزه اختیارات شوراهای شهر کام ًال
یک نظریه مضیع است .تا جایی که شورای نگهبان
حتی انتخاب شهردار را هم جزو اختیارات شورای
شهرنمیداند.
وی افزود :حتی بحث نظارت مالی را که تصریح
ماده  ۸۰قانون شوراها و ماده  ۷۱قانون شهردارها
به شکلی که االن انجام میشود را هم قبول ندارد.
لذا زمزمه ورود دیوان محاسبات به شهرداریها که
قب ًال فقط درباره منابع و ردیفهایی که توسط دولت
به عنوان ردیفهای کمک به شهرداریهای انجام
میشد به ردیفهایی که از منابع پایدار یا ناپایدار
خود شهرداری است ،وجود دارد.
خزانهدار شورای شهر تهران تصریح کرد :اینکه مصوبه
به مجلس برگشت داده شده ،بستری را فراهم کرده
است که ما مسیر پیش رومان را به عنوان نمایندگان
مردم از طریق مجمع تشخیص تعقیب کنیم ،چون
بسیار بعید میدانم که با تغییر واژگان ماده ۵۳
نظریه تفسیری شورای نگهبان تغییر کند .البته به
استناد اصول  ۱۰۰تا  ۱۰۳قانون اساسی استداللهای
بسیاری میتوان داشت اما تفسیر قانون اساسی با
شورای نگهبان است و دیگران نه تنها شوراها بلکه
مجلس و سایر نهادها در این حوزه فاقد صالحیت
ورود تفسیری هستند.
رسولی گفت :در حال حاضر ما عالوه بر وجود
فراکسیون مدیریت شهری ظرفیت حضور آقای
قالیباف را نیز داریم که سابقه  ۱۲سال شهرداری
تهران را دارند .ایشان اذعان کردهاند که تنشهای
بررسی بودجه و تنشهای میان دولت و مجلس
باعث غفلت درباره این موضوع شده است و قول

دادهاند با ورود مجدد مساله را حل کنند .البته
عالوه بر وجود آقای قالیباف اعضای دوره چهارم
شورای شهر تهران هم در مجلس حضور دارند
که به دلیل تعلق خاطر و اشرافی که نسبت به
مدیریت شهری دارند میتوان از حضور آنها هم
استفاده کرد.
وی ادامه داد :پیشنهاد من این است با اغتنام
فرصتی که پیش آمده ،شوراهای کالنشهرها بهویژه
رؤسای آنها دو کار را به موازات هم انجام دهند.
اقدام نخست تشدید رایزنیها است و بر این اساس
پیشنهاد میدهم تقاضای مالقات فوری با آقای
قالیباف تنظیم شود و همه بزرگان و رؤسای شورا آن
را امضا کنند تا ظرف چند روز آینده نشستی با ایشان
و اگر امکان داشته باشد با هیأت رئیس مجلس
داشتهباشیم.
رسولی افزود :اقدام دوم هم این است که همه
کالنشهرها طی هفته جاری به صورت همزمان و
یک صدا فارغ از نگاههای سیاسی درصدد ایجاد یک
ظرفیت اجتماعی مطالبه گرایانه نسبت به مجلس با
محوریت رئیس مجلسی که  ۱۲سال شهردار پایتخت
بوده پیش ببریم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فضای ملتهب
قبلی وجود ندارد ،افزود :هم اکنون شرایط مساعدی
وجود دارد که در کنار اقداماتی که ما از کانالهای
رسمی مجلس انجام میدهیم ،اقدامات دیگری هم
انجام شود .کافی است که مجلس بر سر مواضع
خود بیایستد که در این صورت مصوبه به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود و در آنجا
هم مثل سنوات قبلی میتوان این اختیار را برگرداند.
رسولی همچنین درباره پیشنهاد هماهنگی وزارت
کشور با شورای عالی استانها درباره تدوین عناوین
عوارضها به صورت سالیانه ،افزود :این کلمه
هماهنگی کلمه قابل تفسیری است و بعید میدانم
در وزارت کشور انگیزهای برای این قضیه وجود
داشته باشد .در عین حال ایرادی ندارد ،میتوان
در تقاضای مالقاتی که به رئیس مجلس میشود
با وزیر کشور هم جلسهای صورت بگیرد .در عین
حال تاکید من این است که عالوه بر رایزنیهای
متعارف و مرسوم نیازمند به یک جریانسازی مثبت
اجتماعی از سوی شورای اسالمی کالنشهرها به
نمایندگی  ۱۲۵۰شورای شهر الزم داریم تا بتوانیم از
مانعی که ایجاد شده عبور کنیم.

 ۲خط مترو شارباغ فعال شود

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت ۱۲ :سال است که  ۲خط مترو
در کنار خطوط راهآهن جنوب تهران مربوط به طرح شارباغ کشیده
شده اما غیرفعال است و زمان آن رسیده تا فعال شود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،محسن هاشمی روز شنبه در آیین کلنگ
زنی طرح شارباغ در جنوب تهران با بیان اینکه سابقه این طرح به
 ۲دوره ریاست جمهوری برمی گردد ،افزود :در دوره مدیریت محمود
احمدینژاد در شهرداری تهران ،موضوع انتقال خط راه آهن تهران -
تبریز به زیر زمین مطرح و مقرر شد که شمال این خط به زیر زمین
منتقلشود.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به اینکه در آن زمان
مسئولیت مترو تهران را بر عهده داشت و این مسیر  ۲خط راه آهن
بیشتر نداشت ،یادآوری کرد :احمدی نژاد فشار آورد که وقتی قرار
است این خطوط به زیر زمین برود پس شما هم  ۲خط مترو اضافه
کنید تا بتوانیم منطقه  ۱۷و  ۱۸را تا شهرقدس و شهریار به مترو
وصل کنیم.
به گفته هاشمی ،این طرح با کمک و تالش قرارگاه خاتم االنبیا انجام
شد و  ۲خط مترو نیز در زیر زمین اضافه شد اما  ۱۲سال است که بی
استفاده مانده است؛ به نظرم می توان آنها را فعال کرد و روزانه با ۲۰۰
هزار سفر به مردم این منطقه سرویس داد.
وی در مورد طرح بزرگراه نجفی رستگار نیز گفت :این طرح  ۶کیلومتر
است که بخش جنوبی آن فعال شده و می توان با خودرو به سمت
جاده خراسان حرکت کرد اما مسیر شمالی آن هنوز افتتاح نشده
است و باید روند احداث آن شتاب گیرد تا در آخر دوره این مسیر
تکمیلشود.
هاشمی افزود :طرح بزرگراهی شهید رستگار از دستاوردهای مدیریت
فعلی و بخشی از آن مربوط به مدیریت قبل است و به نام سردار بزرگ
ما سردار نجفی رستگار نام گذاری شده است.
وی ادامه داد :مشکالت اقتصادی ما در این دوره زیاد بود اما
توانستیم این طرح را افتتاح کنیم و بخشی از مشکل ترافیکی بزرگراه
آزادگان و میدان افسریه با افتتاح این طرح حل شد.

آن دفتر تسهیلگری اوقافیها
رتبه سوم رویداد شتاب از ِ
دفتر خدمات توسعه و بهسازی محلهی اوقافیها در رویداد شتاب که
 17دیماه  1399در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری کرج برگزار
شد ،حائز رتبهی سوم شد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،در این رویداد که با موضوع مدیریت
پسماند برگزار شد ،از بین  ۴۸طرح ارسالی به دبیرخانهی اجرایی
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری کرج ۱۳ ،طرح مجوز ورود به
مرحلهی نهایی و داوری را کسب کرد که از این بین ۱۰ ،طرح به
صورت حضوری و سه طرح به صورت آنالین و مجازی ارائه شد.
در پایان به سه نفر از شرکت کنندگان که موفق به ارائهی بهترین
طرحها بودند ،هدایایی تقدیم شد.
تیم اول با ارائهی دکتر آزاد فالح با عنوان طرح تولید کیتوسان
و نانوکیتوسان حاصل از ضایعات پوست میگو به عنوان محلول
القای جوانهزنی بذر و افزایش رشد گیاه ،تیم دوم با ارائهی دکتر
آلیانی با عنوان طرح بازیافت نخالههای ساختمانی و تیم سوم
با ارائهی مهندس معصموه شیخها با عنوان طرح پاک اپ حائز
رتبههای برتر شدند.

از طرح دانش آموزی نونا خاتمی با عنوان ساخت کاغذ ضد آب و
آنتی باکتریال با ضایعات گندم هم تجلیل به عمل آمد.
گفتنی است داوری این رویداد بر عهدهی محمد نبیونی؛ رئیس بنیاد
ملی نخبگان البرز ،سید علی حسینی؛ جانشین رئیس دانشگاه جامع
علمی کاربردی البرز ،سارا دشتگرد و فریده بزنی؛ از اعضای شورای
اسالمی شهر کرج بود.

فرهنگی

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «مهری مهرنیا»
 -هنرپیشه فقید سینما ،تئاتر و تلویزیون -را گرامی می دارد

جهان سینما
فعالیتسینماهایپایتختازروزشنبه
دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران با اشاره به
تغییر وضعیت پایتخت از قرمز به زرد ،از بالمانع
بودن بازگشایی سینماهای تهران از روزشنبه-
۲۰دیماه خبر داد.
۴هزار مخاطب در  ۳روز
غالمرضا فرجی -مدیر پخش مؤسسه «بهمن سبز» درباره
وضعیت فروش فیلم سینمایی «دیدن این فیلم
جرم است» گفت :این فیلم در ۳روز ابتدایی تنها
در سینماهای بازگشایی شده حوزه هنری در
شهرهای با وضعیت زرد۳۶۵۰ ،تماشاگر به خود
جذب کرده و ۵۰میلیون تومان فروش را به ثبت
رساندهاست.
تماشاخانه «ایرانشهر» از  ۱۴۰۰میزبان اجراهای
نمایشیمیشود
دبیر شورای سیاستگذاری تماشاخانه ایرانشهر
اعالم کرد :با توجه به شرایط کرونایی موجود برای
تئاتربرنامهریزیاجراهاینمایشیاینتماشاخانه
برای سال ۱۴۰۰انجام میشود.
شانس فیلم کوتاه ایرانی در جوایز اسکار
سایت معتبر « ،»Film Threatفیلم کوتاه
«شهربازی» به کارگردانی کاوه مظاهری را به
عنوان یکی از شانس های اسکار این شاخه در
جوایز اسکار ۲۰۲۱معرفی کرد.
دعوت کارگردان «دشت خاموش» به آمریکا
احمد بهرامی ،کارگردان فیلم «دشت خاموش»
برای حضور در رویدادی سه هفتهای از سوی
انجمن مطبوعات خارجی هالیوود ( )HFPAکه
برگزارکننده مراسم ساالنه جوایز سینمایی گلدن
گلوب است ،به آمریکا دعوت شد.
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سینمای ایران

«قهرمان» فرهادی چراغ کدام جشنواره را روشن میکند؟
نشریه سینمایی «ددالین» ساختۀ جدید اصغر فرهادی را به
عنوان یکی از مهمترین فیلمهای مورد توجه جشنوارههای
سینمایی در سال  ۲۰۲۱معرفی کرد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،جشنوارههای سینمایی
درسال ۲۰۲۰شرایط بیسابقهای را تجربه کردند و در سال
جدید میالدی نیز سایه کرونا همچنان بر سر جشنوارهها
است و جشنواره برلین و ساندنس از جمله رویدادهای
مهمی هستند که اعالم کرده اند ،دوره آتی خود را متفاوت
از شکل متداول و با تغییراتی برگزار خواهند کرد.
با این وجود جشنوارههای سینمایی امسال میتوانند
میزبان طیف وسیعی از فیلمهایی باشند که یا در سال
 ۲۰۲۰فرصت نمایش یافتند و یا فرآیند ساخت آنها اخیر ًا به
پایان رسیده است.
نشریه سینمایی ددالین در گزارشی به معرفی مهمترین
فیلمهای سال ۲۰۲۱پرداخته که مورد توجه جشنواره های
سینمایی قرار دارند و یکی از این آثار «قهرمان» ،نهمین
ساخته اصغر فرهادی است که اخیر ًا و پس از هفتاد و پنج
جلسه ،فیلمبرداری خود را به پایان رسانده است.
در این فیلم امیر جدیدی ،محسن تنابنده ،رعنا آزادیور،
فرشته صدرعرفایی ،سارینا فرهادی و جمعی دیگر از بازیگران
که اغلب آنان چهرههای جدید هستند مقابل دوربین فرهادی
رفتهاند و هایده صفییاری نیز تدوین فیلم را برعهده دارد.
کمپانی فرانسوی ممنتو پیکچرز ،تهیه کنندگی و فروش
فیلم «قهرمان» را بر عهده دارد و این فیلم را در فرانسه نیز
اکران خواهد کرد.
فرهادی پس از ساخت فیلم موفق «جدایی» که موفق به
کسب جایزه خرس طالیی بهترین فیلم جشنواره برلین
شد ،همه آثارش شامل «گذشته»« ،فروشنده» و «همه می
دانند» را در جشنواره کن رونمایی کرده و به احتمال فراوان
فیلم «قهرمان» نیز اولین نمایش جهانی خود را در هفتاد
و چهارمین جشنواره کن تجربه خواهد کرد که قرار است

(۲۱اردیبهشت تا ۱۱خرداد) برگزار شود و البته صحبت هایی
نیز درباره برگزاری این رویداد سینمایی با تعویق در فصل
تابستان نیز مطرح شده است.
«قدرت یک سگ» ساخته جدید «جین کمپیون»« ،مکبث»
با بازی «دنزل واشنگتن» و به کارگردانی «جوئل کوهن»،
«سه هزار سال آرزو» از «جورج میلر» با نقش آفرینی «تیلدا
سوئیتتون» و «ادریس اِلبا» ،فیلم زندگی نامه «الویس
پرسلی» ساخته «باز لورمن» و با حضور «تام هنکس»،
«دست خدا» از «پائولو سورنتینو»« ،مثلث اندوه» به
کارگردانی «روبن اوستلوند»« ،باگ بزرگ» از «ژان پیر ژونه»،
«سایه کارواجیو» به کارگردانی «میشل پالسیدو» و با نقش
آفرینی «ایزابل هوپر»« ،نیایش اختتام» ساخته «ترنس
دیویس»« ،مردی از سرزمین شمالی» به کارگردانی «رابرت
اگرز»« ،ناآرام» ساخته «یواخیم الفوسه»« ،آتش» ساخته

«کلر دنی» و با حضور «ژولیت بینوش»« ،سالن هدا» ساخته
«هانی ابوسعید»« ،تصمیمِ رفتن» ساخته جدید «پارک
چون-ووک» سینماگر کره ای« ،تنگنا» از «ژانگ ییمو»،
«گزارش فرانسوی» از «وس اندرسون» ،ـ«بلفاست» ساخته
«کنِت برانا»« ،سه طبقه» به کارگردانی «نانی مورتی»« ،زندگی
زن من» به کارگردانی «ایلدیکو انیادی»»C`mon C`mon« ،
جدیدترین فیلم با بازی «واکین فینیکس» به کارگردانی
«مایک میلز»« ،آب راکد» به کارگردانی «تام مک کارتی»،
«آنِت» از «لئو کاراکس»« ،بندتا» ساخته «پل ورهوفن»« ،در
یک صبح نیمه روشن» ساخته «برونو دومون»« ،آخرین
سیاره» از «ترنس مالیک»« ،شوالیه سبز» ساخته «دیوید
لووری» و «مموریا» به کارگردانی «آپیچاتپونگ ویراستاکول»
از جمله مهمترین آثار سینمایی هستند که پیش بینی می
شود به جشنوارههای سینمایی  2021رونق خواهند داد.

بشنویم| ببینیم| بخوانیم
موسیقی

کتاب

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

Best of Farid al-Atrash

 - Black Bearخرس سیاه
 ::الرنسمایکللوین ::

 ::ترجمه :شهال ثریاصفت ::

آلبوم موسیقی ملل بهترینهای فرید االطرش Farid al-Atrash - Best of
مجموعهای گزیده از بهترین آثار این هنرمند در طول چهار دهه طالیی فعالیت
او است.
فرید االطرش ( Farid al-Atrashبا نام کامل عربی فريد فهد فرحان إسماعيل
األطرش و به انگلیسی اینگونه نیز نوشته میشود )Farid El-Atrache :آهنگساز،
خواننده ،نوازنده عود و بازیگر سوری-مصری است .او متولد سال  ۱۹۱۰در شهر القریا
در استان السویدا سوریه است .در سه سالگی همراه با مادر و خواهر و برادرانش
به واسطه اشغال کشورش توسط فرانسه به مصر کوچ کردند .در این کشور بود که
او زیر نظر اساتید بزرگ موسیقی ،تحت تعلیم قرار گرفت و خیلی زود استعداد
خود را شکوفا کرد .فرید االطرش یکی از افراد شاخص تاریخ موسیقی عرب و
خصوصا قرن بیستم است و تاثیر بسیار بزرگی بر موسیقی دوران خود نهاد .او
نوازنده چیرهدست عود بود و این ساز نقش مهمی در آثار او دارد و به همین علت
به عنوان پادشاه عود نیز شناخته میشود .آلبوم بهترینهای این هنرمند شامل
۱۵قطعه از برترین آثار او مانند عمری مقدر انساکی ،Omri Mahaqdar Ansaki
حبیب العمر  Habib al-Omrو قطعات ماندگار دیگر از این خواننده سوری-مصری
است .با این آلبوم میتوان کارنامه درخشان یکی از برجستهترین خوانندگان عرب
در طول دوران پرفروغ فعالیتش را مدت ۷۰دقیقه مرور کرد.

خالصه داستان :کارگردانی به مناطق خارج از شهری سفر میکند تا از تنشهای
زندگیش دوری کند ،اما متوجه میشود که جنگل ،شیاطین درون او را به
شکل حیرتانگیزی زندگی میبخشد .در بخشی از نقد و بررسی فیلم به قلم
 - James Berardinelliجیمز براردینِلی آمده است :احتما ًال بهترین حالت بررسی
« خرس سیاه » این است که آن را به عنوان دو فیلم کوتاه (هریک اندکی
کمتر از 1ساعت) با بازیگری همان سه بازیگر اصلی (« آبری پالتزا » « ،سارا
گدون » « ،کریستوفر ابوت ») درنظر بگیریم .صرفنظر از بند متصل کنندهای
که کارگردان و نویسنده فیلم « ،لورنس مایکل لوین » فراهم آورده است ،هر
فیلم به خودی خود خوب است .اولین داستان درباره مقدمهای در مورد تأثیری
ناپایدار بر ازدواجی شکننده و متزلزل است .دومین داستان به پشت پرده خلق
یک فیلم مستقل میرود و گستره اعمالی که یک کارگردان کمالطلب برای
به دست آوردن درست همان اجرایی که مدنظر دارد انجام میدهد را نشان
میدهد ،هر چند که این اعمال از لحاظ روانی سواستفادهگرانه باشند.در خرس
سیاه چیزهایی بیشتر از دو داستان مذکور در جریان است .هردو شامل همان
بازیگران با همان اسامی هستند .هردو برخی از موتیفهای اصلی (مثل لباس
حمام قرمز آبری پالتزا) را شامل میشوند و هر دو شامل صحنههایی هستند که
آگاهانه طنینانداز یا تکثیری از صحنه دیگرند و...

برای معرفی کتاب هرگز سازش نکنید ،میتوان گفت - :بهترین کتاب مذاکره
در سایت آمازون -پرفروشترین کتاب نیویورک تایمز -جزو بهترین کتابهای
کسبوکار 2016شاید تابهحال کنجکاو شده باشید که پلیس چطور با مذاکره،
خشنترین و بدترین آدمها را وادار به رهاکردن گروگانها میکند .ممکن است فکر
کنید که دانستن در مورد مذاکره با گروگانگیرها به چه درد زندگی شما میخورد؟
همیشه به یاد داشتهباشید که زندگی ،یک مذاکره است .اکثر تعامالتی که ما در
محل کار و در خانه داریم ،مذاکراتی هستند که در یک میل ساده خالصه میشوند:
«من میخواهم!» مذاکره دارای دو نقش متمایز و حیاتی در زندگی و کسبوکار
است :جمعآوری اطالعات و تأثیر بر رفتار ،که شامل هرگونه تعاملی میشود که
یکی از طرفین چیزی از دیگری میخواهد .کار ،امور مالی ،شهرت ،زندگی عاشقانه،
حتی سرنوشت بچههای شما؛ گاهی تمام اینها منوط به توانایی شما در مذاکره
است .در کتاب «هرگز سازش نکنید» اثر کریس واس که یکی از بهترین کتابهای
کسبوکار ۲۰۱۶شدهاست ،فراخواهیدگرفت که مذاکره چیزی جز ارتباط با نتایج
نیست .خواستههای شما تماما به بدستآوردن چیزی که از دیگران میخواهید
مربوط میشود .در همه روابط ،مناقشه بین دو طرف اجتنابناپذیر است؛ بنابراین
مفید و حتی حیاتی است که بدانید چگونه بدون تحمل هرگونه آسیبی ،برای
بدست آوردن آنچه که میخواهید ،وارد این مناقشه شوید.

 ::فریداالطرش::

هرگز سازش نکنید -کریس واس
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ورزشی

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «ایرج سلیمانی»
 پیشکسوت فقید فوتبال  -راگرامی می داردف جهان
نص 

ژیمناستیک اصفهان در آستانه تشکیل مجمع عمومی؛

اینبارازالبیگریومهندسیانتخاباتخبرینیست!
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

برگزاری مجمع عمومی انتخاب رئیس هیأت ژیمناستیک
استان اصفهان ،این بار با گذشته تفاوت بسیاری خواهد
داشت.
صاحب این قلم به هیچ وجه قصد آن ندارد که راجع به
صالحیت افرادی که خود را برای احراز پست رئیس هیأت
ژیمناستیک کاندید کرده اند صحبتی داشته باشد و اظهارنظر
کند که باید به چه کسی رای بدهند یا بالعکس به چه کسی
رای ندهند! بلکه سخن بر سر این است که چگونه می شود
به بعضی از کاندیداها که در مجمع انتخاباتی از برنام ه های
تدوین شده و چنین و چنان سخن می رانند اما در اجرایی
کردن برنامه های راهبردی و مدونی که نوید می دهند و حرف
و عملشان با یکدیگر مغایرت دارد اعتماد کرد!؟
بارها در هر مجالی که به دست آوردیم ،نوشتیم و گفتیم
که ورزش ما بر پایه علم و دانش پیشرفته بین المللی استوار
نیست و این بزرگ ترین معضل ورزش امروز ما محسوب
می شود! در اینکه وظیفه رسانه نقد کردن پاره ای مسائلی
است که متاسفانه دامنگیر ورزش کشورمان در اکثر رشته
های ورزشی شده است حرفی نیست ،اما اینکه هر نکاتی که
مرتب در این مورد نقد می شود و در باب آن قلمفرسایی می
کنیم ،بدان معنی نیست که خود را حاکم مطلق نقادی می
دانیم! بلکه بحث تعهد و رسالتی است که برعهده گرفته ایم و
برحسب وظیفه باید عملکردهای مدیرانی که نه از برای خدمت
به ورزش که به طمع مال اندوزی و شهرت طلبی با سخنان
عوام فریبی به ورزش ورود می کنند را نقد کنیم و واضح و
روشن در اختیار اذهان عمومی به ویژه ورزشیان و هواداران
ورزش قرار دهیم ،خصوصا ورزش پایه و مادر ورزش .اینکه
مدیران و مسئوالن و اعضای مجمع عمومی تا چه اندازه نکات

ذکر شده را مدنظر قرار می دهند و مالک انتخابشان چیست
و بر چه پایه ای استوار است بحثی است که نه از اختیارات
ماست و نه درصالحیت ما ،بلکه کارشناسان و متخصصان فن
باید در این باره نظر بدهند.
دامنه سخن را کوتاه می کنم که سخن بسیار است و
دوستانی که در سال های اخیر در راس هیأت های ورزشی
استان اصفهان قرار گرفته اند خود به خوبی می دانند در
زمان انتخابات برای کسب رای چه گفتند و چه کردند! و
چه کسانی به چه افرادی رای دادند و چرا رای دادند که اگر
بخواهیم مورد بحث و بررسی قرار دهیم کار به درازا می
کشد که حوصله اش از این مقال خارج است؛ فقط این
نکته را متذکر می شویم که ژیمناستیک استان اصفهان با
سایر استان ها تفاوت بسیار دارد ،به عبارتی اینجا اصفهان
 قطب بزرگ ژیمناستیک  -است ،پس آن را با استان هایدرجه  ۲و  ۳این رشتهی ورزشی اشتباه نگیرید .همواره
به یاد داشته باشید که اصفهان در سال های زیادی قطب
اول ژیمناستیک ایران بوده و قهرمانان نامی بسیاری را به
تیم های ملی معرفی نموده است که نمونه بارزش را در
مقاله اول همراه با عکس بزرگ مردانی همچون برادران
افشارزاده ،ناصر منصف ،کاظمیان ،جوردانی ،طاهری زاده،
رشتی زاده ،یاد کردیم ،مضاف بر اینکه در ادامه کسب نایب
قهرمانی این عزیزان روند رو به رشد ژیمناستیک استان
اصفهان ادامه داشت و جوانان زیادی در عرصه ژیمناستیک
کشور درخشیدند و بارها به مدال های طالیی دست پیدا
کردند ،نظیر علی نکویی رکوردداری که با  ۶مدال طال به
«پسر طالیی ایران» لقب گرفته بود .عالوه بر آقای نکویی
احمدرضا سلیمانی ،حمیدرضا نوشاد ،حمیدرضا شمس،
عنایتی ،محمدی از نجف آباد ،و قهرمانانی از گلپایگان و...
در بخش بانوان :خانم ها فرح و سهیال فخریان روغنی ،پروین
پاکدامنیان ،محربی ،رجبی ،شمس ،طاهره جعفری ،سوسن
دستگردی ،موذنی ،قشقایی ،قفقازی و مریم زیبنده پور و...
ادامه دهنده راه بزرگان و مفاخر ژیمناستیک این استان
شدند که شاگردانی مثل خردمند نژاد ،جواد کاظمیان ،محمد
سلیمانی ،علیرضا همامی و ...را به جامعه ورزش ژیمناستیک
ایران معرفی کردند که در حال حاضر از مدرسان و مربیان

برجسته در سطح کشور هستند که همکاری نزدیکی هم با
فدراسیون ژیمناستیک کشور دارند و مایه افتخار ژیمناستیک
استان اصفهان به شمار می آیند .در شاخه هنری :زهراشکری،
راضیه عارف یار ،نسرین کریم زاده ،پگاه شرکت ،شهره تراشنده،
فاطمه کایید ،پروانه عباسی ،ثریا فراهانی ،حلیمه بدیهیان،
ثمین مهدی نژاد ،مرضیه جعفری ،ندا رضایی ،ریحانه مجیری،
ربابه ایران نژاد ،فاطمه فخاری ،عاطفه هادیان و حبیبی؛
در آکروژیم :پگاه شرکت ،زهره نفری ،زهره تراشنده ،راضیه
عارف یار ،زهره قاسمی ،پروانه عباسی ،الهه علیخانی و آزاده
صمدی؛ در شاخه ترامپولین :مرضیه جعفری ،شیما بهرامی و
آیدا احمدی؛در شاخه فورال و پیرامید :نوشین صالحی ،فرناز
سروستانی ،فاطمه عباسی ،عاطفه رضوی و ندا رضایی؛ در
شاخه ایروبیک :الهام صانعی ،نسرین کریم زاده ،نجمه نجفی،
مهناز دیانی ،الهه علیخانی درگاه شرکت؛ در شاخه ریتمیک:
نگین مساح ،نسرین کریم زاده ،فرنوش نادری ،ندا رضایی و
پروین نوابی.
در بخش آقایان :در شاخه ایروبیک و آکروژیم :علی عنایتی،
جواد کاظمی ،علیرضا قیامی ،مهیار مصفا ،مصطفی صدیقی؛
در شاخه ترامپولین :علیرضا قیامی ،حسینعلی فضیلت ،و
احساس خردمند نژاد؛ در شاخه فورال و پیرامید :علیرضا
حمامی ،روح اله میرزایی ،مهرداد نژادی و علی عنایتی؛ در
شاخه هنری :برزو فوالدی ،امیرحسین سجادی ،مهیار مصفا،
مصطفی صدیقی ،محسن سلیمانی ،مجتبی لطفی ،علیرضا
قیامی ،مهدی معیاری ،هادی توسلی ،بهمن عبداللهی ،مهرداد
نژادی ،علی عنایتی ،حسین لطفی ،ارجمندی ،سعیدی و
آقایان عبدالهی از کاشان و سمیعی از گلپایگان در امر رشد و
پیشرفت شاخه هنری زحمات زیادی کشیده اند.
درست است که در سال های اخیر با انتخاب افرادی که در
اداره امور هیات ناتوان بوده اند و با وجود تمام اعتراضات
پیشینیان ،مربیان و کارشناسان باتجربه و با دانش ،این
دغدغه های مدیریتی باعث گردید تا ژیمناستیک استان
اصفهان از سال های درخشان و طالیی گذشته دور بماند،
اما اگر این بار اعضای مجمع در انتخاب فردی که به واقع
وجاهت و توانمندی الزم را داشته باشد وسواس بیشتری
داشته باشند ،و مالک انتخابشان دور از البی گری و حمایت

درست است که در سال های اخیر با انتخاب
افرادی که در اداره امور هیات ناتوان بوده اند
و با وجود تمام اعتراضات پیشینیان ،مربیان
و کارشناسان باتجربه و با دانش ،این دغدغه
های مدیریتی باعث گردید تا ژیمناستیک
استان اصفهان ازسال های درخشان و طالیی
گذشته دور بماند ،اما اگر این بار اعضای
مجمع درانتخاب فردیکه به واقع وجاهت و
توانمندیالزمراداشتهباشدوسواسبیشتری
داشته باشند ،و مالک انتخابشان دور از البی
گری و حمایت های مهندسی شده باشد ،بی
تردید راه رسیدن به قله های رفیع و جایگاه
های ازدست رفته بازو هموارخواهد بود ،به
شرطیکه دایه های به ظاهردلسوزترازمادردر
مجمع انتخاباتیدخالتنداشتهباشند!
رسیدن به قله های رفیع و جایگاه های از دست رفته باز و
هموار خواهد بود ،به شرطی که دایه های به ظاهر دلسوزتر از
مادر در مجمع انتخاباتی دخالت نداشته باشند!
با قاطعیت می گوییم برگزاری مجمع انتخاباتی رئیس هیأت
ژیمناستیک استان اصفهان این بار با گذشته تفاوت بسیاری
دارد و افرادی که این روزها سینه ستبر کرده و در نقش
«منجی» و «منتقم» ظاهر شده اند باید بدانند که شخص آقای
«سیدمحمد طباطبایی»  -مدیرکل ورزش و جوانان استان  -بر
تمامی امور نظارت دقیق خواهد داشت و اعضای مجمع نیز
با شناخت کافی از کاندیداها ،به فردی رای خواهند داد که
به حق شایستگی احراز پست بسیار حساس و خطیر ریاست
هیأت ژیمناستیک استان پهناور اصفهان را دارا باشد...

عکس و مکث
های مهندسی شده باشد ،بی تردید راه

نفر اول از سمت چپ :جانباز حمید
حفیظی،احمدرضاسلیمانی،علینکویی.
شهید اباذری امانی ،مرتضی تربتیان،
قهرمان ملی هندبال و آقای گل هندبال
آسیا؛ نفر آخر :راخدا امانی  -سال ۵۸
اولینمسابقاتسالگردانقالب...

ورزشی

روزنامه

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

جهان فوتبال

داستان جلد

شاهکار طارمی در اروپا؛ پنالتیگیر قرن یا هنرمند؟

سویا با هتتریک مهاجم مراکشی خود سوسیهداد را
مغلوب کرد
در دومین روز از بازیهای هفته هجدهم
اللیگا روزگذشته تیم فوتبال سویا در
ورزشگاه رامون سانچس پیسخوان میهمان
خود تیم رئال سوسیهداد را با نتیجه  3بر 2
شکست داد.

عجیباغریبایامهدی!

اورتون در وقتهای اضافه صعود کرد
دیدارهای دور سوم از رقابتهای جام حذفی
انگلیس با صعود تیم فوتبال اورتون به مرحله
بعد و حذف تیم تحت هدایت ستاره سابق
منچستریونایتدپیگیریشد.
تمجید رسانه پرتغالی از طارمی
درخشش و گلزنی دوباره مهدی طارمی در
بازی تیم فوتبال پورتو در لیگ پرتغال ،یکی
از رسانههای این کشور را مجاب به تمجید از
مهاجم ایرانی کرده است.
ثبتچهارمینموردکروناییدرتیممهدیطارمی
ابتالی  4بازیکن تیم پورتو تا پیش از دیدار
بامداد دیروز برابر فامالیکائو درهفته سیزدهم
لیگ برتر پرتغال مورد تأیید قرار گرفته است.
انتقال شهاب زاهدی به تیم صیادمنش
شهاب زاهدی در آستانه انتقال به تیم زوریا
لوهانسک قرار دارد .مذاکره مدیران  2باشگاه
المپیک دونتسک و زوریا لوهانسک برای
نهایی کردن انتقال این بازیکن  25ساله
ایرانی ادامه دارد.
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محمدرضا ولی زاده
خبرنگار

دربی  ،۷۹دقیقه  ،۶۰تعویض طالیی درخشان ،پاس گل به
نوری ،قیچی برگردون به فروزان ،درخشش با برد دربی ،دیدار
با لخویا ،تهران ،سوپر پاس گل به نوروزی فقید در جشن
آزادی ،بازی با النصر ،پنالتی و چیپ ،خوشحالی خاصاش
مقابل تیم عربی جلوی ۱۰۰هزار نفر و باالخره سالم «مهدی
طارمی» به فوتبال ایران.
کمتر از یک فصل برای مهاجم خوش استایل بوشهری
نیاز بود ،تا همه فوتبالیها را از درخشش خیرهکننده اش
حیرتزده کند .از اولین دیدار او برای پرسپولیس تا همین
دیدار چند شب پیش در برابر فامالیکائو در لیگ پرتغال،
جوان اول بوشهری فوتبال ایران فراز و فرودهای عجیبی را
تجربه کرده است.
دعوت به تیم ،کسب عنوان مرد سال فوتبال ایران ،دبل
در آقای گلی لیگ برتر ،انتقال ناموفق به ریزهاسپور و
محرومیت  ۴ماهه ،بازگشت به پرسپولیس و جدایی پس
از یک فصل و در نهایت شروع ماجراجوییهای طارمی در
با حضور در لیگ ستارگان قطر و پیوستن به تیم الغرافه
این کشور آغاز شد.
حضور دو فصله مهدی طارمی در لیگ ستارگان قطر با آمار
 ۱۹گل در  ۳۸مسابقه ،پیشنهادی را از سوی تیم ریوه آوه
پرتغال برایش به ارمغان آورد .باالخره مهدی طارمی راه اروپا

را پیدا کرد و برخالف اظهارنظرها ،ریوه آوه و لیگ پرتغال،
برای پسر بوشهری فوتبال ایران یک انتخاب طالیی شد،
عملکرد خیرهکننده طارمی در ماریتینو ،از یک تیم متوسط
لیگ پرتغال یک مدعی ساخت و طارمی هم به عنوان آقای
گلی لیگ پرتغال رسید ،با زدن  ۱۸گل در  ۳۰مسابقه ،عنوان
آقای گلی این رقابتها به طارمی رسید و ریوه آوه هم با
درخشش ستاره ایرانیاش سهمیه لیگ اروپا را کسب کرد.
آمار درخشان طارمی در ریوه آوه ،غولهای پرتغالی را مجاب
به خرید او کرد ،طوری که تیم های بزرگی چون پورتو،
بنفیکا ،اسپورتینگ لیسبون و براگا برای حضور طارمی در
تیمهایشان لحظه شماری میکردند ،اما در نهایت طارمی
پیشنهاد یکی از بزرگترین باشگاه های تاریخ فوتبال پرتغال
را پذیرفت و با عقد قراردادی چهار ساله ،به عضویت قهرمان
سابق لیگ قهرمانان اروپا درآمد.
اما جدا از تمام دوران حرفهای مهدی طارمی ،حضور او در
تیم پورتو شاید می تواند نقطه عطف کارنامه او باشد.
عملکرد طارمی در لیگ پرتغال با پورتو ،از درخشش هم
گذشته و هواداران تیم پورتو ،او را شاهکار تیمشان در نقل
و انتقاالت میدانند ۸۶۳ ،دقیقه حضور در بیست مسابقه ،با
آمار هشت گل و پنج پاس گل ،قطعا میتواند خالصهای از
عملکرد بینظیر طارمی در لیگ پرتغال باشد.
مهاجم ملیپوش پورتویی ها ،حاال در اوج دوران فوتبالی
خود به سرمیبرد ،جایی که مهارت پنالتی گرفتن مهدی
طارمی و شم گلزنی باالی او ،تمجید تمام فوتبالیها را در
ایران و پرتغال برانگیخته است ،جایی که رسانههای خارجی
با القابی چون هنرمند و پنالتیگیر قرن طارمی را مورد
تحسین قرار میدهند و عکسش از روی جلدهای رسانههای
معتبر پرتغال جدا نمیشود ،قطعا با ادامه دادن این عملکرد
طارمی را در تیمی بزرگتر ار پورتو خواهیم دید.

بعضی ها داغشو دوست دارن

لیگ برترروئینگ  ۲۲و  ۲۳دی برگزارمیشود
نخستین دوره مسابقات لیگ برتر روئینگ با انجام مسابقات هفته اول
در روزهای دوشنبه و سهشنبه  22و  23دیماه در دریاچه آزادی
برگزار میشود .مسابقات در مسافت  1000و  500متر و در مواد
تکنفره سبکوزن ،تکنفره سنگینوزن و امدادی  500متر انجام
خواهد شد.

یکی از صحنههایی که فوتبالیها از مهدی طارمی
فراموش نمیکنند ،تک به تک او در زمان بازی در الغرافه
است که پس از جاگذاشتن دروازهبان حریف ،در موقعیتی
فوقالعاده و در دروازهی خالی حریف ،توپ را به بیرون
زد ،اما جدا از عجیب بودن این صحنه ،گزارشگر عرب زبان
آن مسابقه ،چندین مرتبه پس از از دست دادن موقعیت
طارمی از لفظ «عجیبا غریبا» استفاده کرد ،آن هم به خاطر
تعجب از گلنزنی طارمی در آن دیدار ،اما حالت واقعا
در این عملکرد خیره کننده او در لیگ پرتغال جای آن
گزارشگر عرب زبان خالی است ،تا از تمجید طارمی ،فریاد
عجیبا غریبا یامهدی سر نهد...

ی سرمربی تیم ووشوی پارس جنوبی شد
امیراوجاق 

«امیر اوجاقی» بهعنوان سرمربی جدید تیم ووشوی پارسجنوبی معرفی
و جانشین برادرش شد .پیش ازاین «حسین اوجاقی» هدایت
پارسجنوبی را عهدهدار بود ،او سالها هدایت پارسجنوبی را بعهده
داشت و با این تیم به افتخارات زیادی درلیگ برتر دست یافت،اما
اوچندی پیش اعالم کرد تمرکزش به تیم ملی معطوف خواهدبود .

پیروزی سیچوان با درخشش حدادی
تیم سیچوان بلو والز دربیستوششمین بازی خود درلیگ بسکتبال چین
به مصاف تیانجین رفت و با نتیجه  108بر  99به پیروزی رسید.حامد
حدادی -ستاره ایرانی سیچوان در این دیدار 22امتیاز16 ،ریباند و
11پاس گل داشت تا با ثبت پنجمین تریپل دابل خود ،یکی ازعوامل
مهم سیزدهمین پیروزی فصل سیچوان بود.

لیگبوکسقطعااسفندماهبرگزارمیشود

واریزهای۱۵درصدی درشأنکشتیگیرنیست

بسیاری ازبانوان درورزش بدنسازی دچاراشتباه هستند

پرویز هادی -دارنده مدال برنز آزاد جهان واریزهای  ۱۰-۱۵درصدی در لیگ را در
شأن کشتیگیران ندانست و تأکید کرد صالح ندانسته در این رقابتها
روی تشک برود .وی در مورد دوریاش از کشتی بعد از شکست در
مسابقات انتخابی تیم ملی آزاد نیز گفت :کنار خانوادهام در تبریز
هستم و از کشتی خداحافظی نمیکنم.
تستهایکرونایتیمهایملیکشتیمنفیبود

در دوروز گذشته اعضای تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد به نوبت برای
حضور دردومین مرحله از اردوی تیم ملی وارد خانه کشتی شهیدهادی
شدند و اینبار از کشتیگیران تست ( RDSشناسایی التهابات ریوی)
نیز گرفته شد .به گفته سید جالل عسگری -دبیر فدراسیون نمونه
همه کشتیگیران و کادرفنی هر دو منفی بوده است.

دبیر فدراسیون بوکس با اشاره به اینکه لیگ این رشته ً
قطعا اسفندماه برگزار
خواهد شد ،گفت :تا کنون استانهای تهران ،مرکزی ،گیالن ،قم و
سیستانوبلوچستان نامزد میزبانی لیگ شدهاند .حمیدرضا قبای یزاده
اظهارکرد:اقداماتاولیهرابرایبرگزاریلیگانجامدادهایموباشگاههایی
که خواستار حضور هستند نیز بهتدریج آمادگی خود را اعالم میکنند.

مربی بینالمللی بدنسازی بانوان با اشاره به اینکه بسیاری از بانوان در
ورزش بدنسازی دچاراشتباه هستند ،گفت:این قشر باید متناسب
با وضعیت جسمی خود به ورزش بدنسازی بپردازند.الهه رنجبری
افزود :برخی بانوان ورزشکار رویهای درپیش گرفتهاند درواقع این
روش افراط در ورزش برای آنان است.
خضرایی:شایستهحضوردرمرحلهنهاییبودیم

مربی تیم تکواندو فتح صدر البرز گفت :تیم جوانی داریم و بیتجربگی این
جوانان باعث شد از صعود به فینال که واقعا حق تیم ما بود محروم
شویم.خضراییگفت:روزجمعهمسابقاتبسیارخوبازتیمهایحاضر
در گروه نخست رقابتهای لیگ برتر را شاهد بودیم.متأسفانه دوری
چندماهه ازمسابقات روی کارفنی خیلی از تکواندوکاران تأثیرگذار بود.
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