در گفتگوی تحلیلی ـ تفصیلی با بیگدلی
همه ی ابعاد «الکترال کالج» بررسی شد

انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا؛ پیچیده و مبهم ! 9

هربامداد در سراسر کشور
سخنگوی کارگزاران گفته محسن هاشمی و اسحاق جهانگیری
حضور در  1400را رده کرده اند ،گویی با حذف گزینههای موجود
کارگزاران به دنبال رسیدن به «اصلح موجودین» است

در گفتگوی آفتاب یزد و پیرمحمدمالزهی کارشناس مسائل شبه قاره،
ابعاد مختلف نشست  2+2بین هند و آمریکا بررسی شد

بهطرزعجیبی

مهندسی معکوس

ازپتانسیلهایبندرآزادچابهارغافلهستیم!

برای رسیدن به الریجانی؟

11

5
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یادداشتی از دکتر علی بهادری جهرمی

نکاتی دربار ه طرح
ممنوعیتصدورپروانه
برایبازنشستگان

8

سرقت خشن از علی دایی یک نشانه بود:
همه در یک کشتی هستیم.
فقر ،فقیر و غنی نمیشناسد
به همه آسیب میزند

پیامهای
یک سرقت

صفحه 12

| 31 October 2020

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

 14ربیع االول  | 1442سال  | 22شماره 5865

سوءمدیریتها
چه بالیی بر سر برندهای مطرح ایرانی آورد

گوسفندداری؛

سرمقاله

عیارنظرسنجیها
در آمریکا

وزیر بهداشت :مردم نسبت ًا افسردهای داریم؛ هنرمندان به کمک بیایند

با دل خونین لب خندان بیاور ...

محسنجلیلوند

صفحه 2

استاد روابط بینالملل

عاقبتبرند آزمایش
یک کارشــناس :تا اوایل دهه  ۸۰کماکان با توجه به فرهنگ مصرفی برخی محصوالت
داخلی مانند کولر ،اوضاع شرکت آزمایش چندان مشکل جدی پیدا نکرده بود تا اینکه
در سالهای اخیر با تغییر فرهنگ مصرفی مردم در حوزه لوازم خانگی و نیاز به نوآوری و
اهمیتیافتن خدمات پس از فروش ،برندهای خارجی مانند محصوالت کرهای با شناخت
درست نیاز مشتریان داخلی بازار را تا حد زیادی از آن خود کردند
صفحه 6

طرح :آفتاب یزد -محمدصالح رزم حسینی

یادداشت1-

مشکل آلودگی هوا
کجاست
اسماعیل کهرم

کارشناس محیط زیست

در فصل پاییز قرار دادیم و مانند همیشــه با
آلودگی هوا رو به رو هستیم که قطعا شرایط
با توجه به کرونا ســختتر خواهد بود .حدود
دو مــاه پیش یعنی در فصــل گرما کرونا در
کشور وجود داشت ولی با آلودگی هوا مواجه
نبودیم اما در فصل ســرما مــا با آلودگی هوا
مواجه هســتیم به این دلیل که مث ً
ال در شهر
تهــران دو میلیون و  ۸۰۰هــزار اتومبیل و
بــه همین تعداد موتور ســیکلت وجود دارد
که هر موتورســیکلت به انــدازه  ۷اتومبیل
آالیندگی دارد .از ســوی دیگر  ۳۰درصد از
صنایع ایــران در اطراف تهــران وجود دارد.
اینها عواملی هستند که باعث تشدید آلودگی
هوا میشوند هرچند هم که عدهای به خاطر
وجود کرونا دورکار باشــند و مدارس تعطیل
باشد و...
تعداد بســیاری از خودروها آنقدر فرســوده
هســتند که بــه معنای واقعــی کلمه روغن
میســوزانند لذا به اندازه کافــی عامل برای
آلودگــی هوا را داریــم به اضافــه اینکه در
فصل ســرما گاز ،دود و آالیندهها چون از هوا
ســبکتر اســت به باال میرود اما از آنجا که
یک الیه هوای سرد از سمت کوهها به تهران
میآید مانع از خروج این آالیندهها میشــود
و درنتیجــه هوای آلوده به شــهر برمیگردد
کــه به آن پدیــده وارونگی هــوا میگویند.
ایــن موضــوع از حاال تا اســفند هــم ادامه
خواهد داشت.
ادامه در صفحه 11

یادداشت2 -

مدیریت کار آمد؛
الزمه توسعه
فتح اله دهقان

دانش آموخته جغرافیای سیاسی

مدیر عادل و منصف ،پاسدار الهی در زمین است.
«امام علی(ع)»
مدیریت در جهان سابقهای به درازای تاریخ دارد.
در دوران اولیه زندگی بشر نوع مدیریت متفاوت از
دنیای کنونی بوده است.سیاره خاکی ما بحرانهای
زیادی را تجربه نموده است.
به گواه تاریخ ،جهانیان این بحران ها را با هدایت،
سعی و تالش مدیران با وجدان ،خردمند ،خبره،
باتجربه ،با انگیزه ،الیق ،صاحب نبوغ ،کارآمد و ...از
سرگذرانده اند .پیشرفت جوامع و پیچیدهتر شدن
زندگی انسانها مدیریت متناسب را طلب میکند.
به عنوان مثال ،در نگاه سنتی به مدیریت ،مدیرانی
که ساعت بیشــتری در ســازمان حضور دارند،
مدیرساعی ،سختکوش ،وظیفهشناس تلقی شده
و الگو و نمونه هســتند .در حالی که در مدیریت
مدرن امــروزی حضور طوالنی مــدت در محل
خدمت مزیت تلقی نمیشــود .به مدد پیشرفت
علوم و دسترســی بشــر به تکنو لوژی پیشرفته
مدیریت از راه دور نیزاعمال میشود.
امروزه دورکاری در سازمانها در حال رواج است.
جهــان کنونــی مدیریتــی هدفمند،بــا برنامه،
جامع،هوشمند،به روز،عالمانه ومنسجم با استفاده
از تکنولوژی روز را میطلبد.
این نوع مدیریت در کالج ها،موسسات مدیریتی،
پژوهشکدهها و ...به مدیران آموزش داده میشود.
جذب نخبگان دیگر جوامع که در قالب فرار مغزها
از دیگرکشــورها صورت میگیرد نیز دراین راستا
میباشد.
تنوع و تعدد این سازمانها و موسسات در جهان

درحالی که ســه روز تا انتخابات ریاســت
جمهوری آمریکا باقی مانده است گمانه زنیها
درباره پیروز ایــن رقابت همچنان ادامه دارد.
باتوجه به شیوع کرونا در ایاالت متحده تاکنون
حدود  80میلیون نفر نیز رای خود را پیشاپیش
ارسال کرده اند .با این وجود پیشبینی اینکه
کدام یــک در فردای ســوم نوامبر به عنوان
پیروز معرفی خواهند شد منطقی نیست چرا
که اساسا در سیاست پیشبینی فرآیند معتبری
نیست و به عبارتی هر غیرممکنی شدنی است!
در شرایط فعلی دو تحلیل نسبت به انتخابات
آمریکا وجود دارد .با توجه به اینکه به طور کلی
رئیس جمهور در ساختار سیاسی تدوینکننده
سیاستها یا به عبارتی سیاستگذار نیست بلکه
مجری قلمداد میشود تحلیل نخست به این
موضوع اشاره دارد ترامپ برای اجرای اهدافی
در ســال  2016انتخاب شده بود که موانعی
ازجمله کرونا مانع از آن شــد که او بهطور
صددردصدی اهداف را به ســرانجام برساند
بنابراین کانونهای قدرت در این کشور تمایل
به ادامه ریاست جمهوری او خواهند داشت.
تحلیل دوم امــا براین موضوع تاکید دارد که
ترامپ آنچه الزم بود را انجام داده است و در
پروندههایی مانند صلح اعراب اهداف مشخص
شده به نتیجه رسیده است و اکنون میتوان ادامه
این مسیر را به اصطالح شسته و رفته به بایدن
تحویل داد .در این صورت پیروزی بایدن مورد
تحلیلقرارمیگیرد.
ادامه در صفحه 2

یادداشت4-

یادداشت3 -
حاکی از اهمیت علم مدیریت است.
ساالنه هزینههای سر ســامآوری را برای تربیت
مدیران در جهان شاهد هستیم ،مدیریت از علوم
مهم وبه روزدنیای ماست.
مدیریــت هنر اســت ومدیران جامعه به ســان
هنرمندانی بــا ذوق و نبوغ قادر بــه اداره بهینه
جوامع هستند .مجموعه عواملی موجب پیشرفت
و توســعه کشورهای جهان شــده است .بیشک
مدیریت کارآمــد از عوامل اساســی و مهم این
پیشرفتهاست.
مالزی ،ســنگاپور ،ژاپن ،کره جنوبی ....محصول
مدیریت به روز است.
کارتلها و تراســتهایی که اقتصاد جهان را قبضه
کرده اند ،ساخته و پرداخته مدیران نخبه ،با ذوق
و ....هستند.
عقل ســلیم حکــم میکند اگر مــا بدنبال حل
مشکالت و خروج از وضعیت فعلی وتوسعه کشور
هستیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم .وضعیت
کنونی کشــور حکایت از آن دارد که مدیریت در
کشور ما دارای مشکالت اساسی است.
اوضاع اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...کشــور
حاکی از ناکارآمدی مدیریت در کشور است.
عدم تناسب مدیران با جایگاه مدیریتی از شئون
مختلف از جمله ایرادات و اشکاالت مدیریت کشور
اســت.به عنوان مثال ،قرارگرفتن یک پزشک بر
مصدر وزارت خارجه مشتی برای خروار است.
مدیریت کنونی کشــورما آیا واجد مشــخصاتی
همچون مومن به اهداف و آرمانها ،انگیزه ،وجدان
کار ،نظم و انضباط ،یگانگی مدیریت ،هدف واحد،
اختیار و مسئولیت ،ابتکار عمل ،مطالعه مدیران،
گوش کردن ،انتقادپذیری ،قاعدهمند و قانونمند
بودن ،تخصص ،تعهد ،پاک دستی ،اولویت اهداف
سازمانی بر عالئق شخصی و ...میباشد.
ادامه در صفحه 2

كل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام
سركار خانم مهندس زينب بهروز
و جناب آقاى مهندس عليرضا حقگو
ضایعه درگذشت مادرى مهربان ،دلسوز و فداكار

مرحومه مغفوره مهربانو تقى پور

را از صمیم قلب تســلیت عرض مینمائيم .خداوند
متعــال روح پاكش را بــا حضرت فاطمــه زهرا
سالماهللعليها محشــور نماید و به بازماندگان صبر
جزیل عنایت فرماید.

از طرف خانواده :ضياء احمدپور

و هنوز
کرونا
مجید ابهری

رفتارشناس

زمان میگذرد و با گذشــت خود آثاری مختلف
بجای میگذارد .حوادث تلخ وشیرین در این گذر
بر یادها میماند اما گاهی تلخیها آنچنان ذائقهها
را تلــخ میکند که تا پایان حیات برکام میماند.
درتاریخ اجتماعی کشور ما امراض وبیماریهای
همه گیر گاهــی آنچنان کشــتاری انجام داده
که نقطه عطفی ســیاه بر جای مانده و شــهر و
خانهای نیست که در این بیماری کشنده درامان
مانده باشــد .طاعون ،تراخم و وبا از بیماریهای
همهگیر جامعه ما بوده که مردم به هر ســختی
وتنگنــا ومصیبت آنها را از ســر گذراندند .البته
کمبودهای پزشــکی؛ از نیروی انسانی تا دارو و
بیمارســتان با امروز قابل قیاس نبوده و خود نیاز
به گفتارها ونوشــتارهای فراوان وگسترده دارد.
بســیاری از حوادث تلخ یاد شده را شاید افرادی
به تعداد انگشــتان دیده و به یــاد دارند ،اما این
آخرین بیماری همه گیر ومهمان ناخوانده دوران
ما فصل جدیدی در تاریخ جامعه گشــوده است.
کرونا یا ویروس کووید  ۱۹برابر یا خیلی بیشتر از
طاعون و وبای دوران گذشته قربانی گرفته وهنوز
سر باز ایستادن ندارد .اگر در محاصره ناجوانمردانه
تحریمهای بانکی دور از انسانیت نبودیم با وجود
نخبگان پیش آهنگ در امور دارویی وپزشــکی
و تعهد وپشــتکار لشــگر مخلص سالمت ثابت
میکردیم کــه میتوانیم درمانگر درد انســانها
باشیم .متاســفانه در ماههای گذشته و صعود و
نزول آمارها در خیل از دســت رفتگان ،پزشکان
و کادر درمان مقــام اول را در جانباختگان بر اثر
کرونا به دســت آوردیم .درمیان بیماران تعدادی

از آنها برای دومین یا ســومین بار اســت که به
این بیماری مهلک مبتال شــده اند .هنوز علیرغم
انبوهی از تبلیغات وتوصیههای بهداشــتی برای
جلوگیری از آلوده شــدن به این ویروس موذی،
فقط  ۴۲درصد از ساکنان تهران از ماسک استفاده
وفاصله اجتماعی را رعایت میکنند .برخوردهای
ســاده و آرام با متخلفین وعــدم اعمال قانون در
برخی از موارد موجب ســاده انگاری ودر مواردی
موجب بیتوجهی به هنجارهای اجتماعی گردیده
است .عدم رعایت فاصله اجتماعی در وسایل نقلیه
عمومــی ،تراکم جمعیت در بعضی از اماکن مثل
نانوایــی ها ،مغازهها و میادین تره بار و ...ســبب
کاهش آمار مبتالیان و جانباختگان شــده است.
پاســاژ گردی به عنوان اصلیترین تفریح عصرانه
بعضی از شهروندان در غرب وشمالغرب و شمال
گشته و بیتوجهی به دستورات ستاد کرونا به نوعی
دهن کجی و قدرت نمایی ازسوی هنجارشکنها
تبدیل شــده اســت .این در حالی اســت که در
بسیاری از کشورها تعداد بیماران وفوتیها رو به
کاهش رفته اما درکشور ما آمار به طرز تاسفآوری
رو به افزایش است .سیاست خواهش و درخواست
نتیجهاش بیماران وفوتیهای چندروز گذشــته
میباشد .معلوم نیســت که چرا نهادهای متولی
تاکتیکهای خودرا تغییــر نمیدهند .تعطیلی
قطرهچکانی درتهران ،عدم انســداد خروجیهای
شهرها نوعی مماشات باهنجار شکنان و لجاجت
با دولت و نهادهای بهداشــتی اســت .تا به امروز
براساس شهادت آمار صعودی فوت شدگان ،بیاثر
بودن ابزار خواهش و درخواست به ثبوت رسیده
ودر صورتــی که اراده واقعی بــرای مقابله با این
بیماری همه گیر وجود داشــته باشد باید روشها
تغییر یابد و با گذشــته تفاوت پیدا کند در غیر
اینصورت همه نشست ها ،حرفها ودستورها روی
کاغذ باقی خواهد ماند.

وقوع زلزله شدید در ترکیه؛ 14کشته و ۲۲۰مصدوم
در پی وقوع زمین لرزهای مهیب در دریای اژه،
غرب ترکیه نیز به لرزه درآمد و موجب تخریب
تعدادی ســاختمان در شــهرهای ساحلی شد.
درپــی وقوع این زمین لرزه که بزرگی آن هفت
ریشــتر اعالم شده است ،ساکنان شهر ازمیر در
ترکیه پس از فرار از ســاختمانها به خیابانها
آمدنــد .طبــق اعالم شــهردار ازمیــر تاکنون
دستکم  ۲۰ساختمان تخریب شدهاند.
به گزارش ایسنا ،همچنین وزیر کشور ترکیه در
پیامی توئیتری اعالم کرده است در جریان این
زمین لرزه هفت ریشتری چندین ساختمان در
دو منطقــه  Bornovaو  Bayrakliتخریب
شده است« .سلیمان ســویلو» همچنین اعالم
کرده اســت :تیمهای امداد و نجــات در حال
بررســی مناطق زلزلــه زده هســتند .تاکنون

گزارشــی از تلفات احتمالی این حادثه منتشر
نشده است .به گزارش شبکه خبری سی ان ان،
بنابــر اعالم مرکز لرزه نگاری آمریکا ،کانون این
زمین لرزه در  ۱۴کیلومتری شمال شرق منطقه
 Néon Karlovásionدر جزیره ساموس در
یونان بوده و در عمق  ۱۰کیلومتری از ســطح
زمین رخ داده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از مرکز مدیریت و بالیا
در ترکیــه از افزایش تلفات زلزله مهیب در این
کشــور خبر داد و اعالم کرد :تاکنون (تا لحظه
تنظیم این خبــر)  14نفر در جریان این حادثه
کشــته و حدود  ۲۲۰نفر نیز مصدوم شده اند.
همچنین گزارشها حاکی از آن اســت ساکنان
ساختمانهای خســارت دیده در شهر ازمیر در
میان آوار گرفتار شدهاند.

تو را به جشن تولد
فراخوانده بودند!
امید مافی

روزنامه نگار

حاال ســیزده ســال اســت که غریبترین
چکامهســرای دنیا زیر خاک تفتیده گتوند
خفته است .شاعری که قید زمان را زده و دور
از جنبش بیفایده این محنت آباد ساعتها را
به وقت بهشت تنظیم کرده است.
جهان شعر بیقیصر اما چیزی کم دارد.انگار
دســتور زبان عشــق در فقدانش به گونهای
دیگر نوشته میشود و انگار باغهای آینه در
غیابش به سترونترین باغات این گنبد کبود
بدل شدهاند.
شــاگرد خلف شــفیعی کدکنی که کالس
درس استاد را در سه شــنبههای غبارآلود،
پایتخــت جهــان میپنداشــت ،در پلــک
بهمزدنی فاصله ناســوت تا الهوت را پیمود
تا در دیار ســایهها با ساکنان مینوی جاوید
قدم بزند و دل به پرندگانی ببندد که بر روی
شــاخه نخلهای جاوید نغمهای شــورانگیز
سر میدهند.
شــاعر آینههای ناگهان اینک در کوچههای
بیآفتــاب برای مرگ رجــز میخواند و در
قامت خداوندگار واژههای بیجانشین پشت
چراغهای قرم ِز بــرزخ ،نابترین رباعیها را
زیر گوش ارکیدهها نجوا میکند.
ســیزده ســال گذشــته و همــه گلهای
آفتابگــردان در ســرای باقی نــام مردی را
از بر کردهاند که تنفس روی تلی از دلتنگی
خستهاش کرده بود.آنقدر خسته و دلزده که
در برگریزان زرد این حوالی،چمدان هایش
را بســت و زمین را ترک کرد تا سرانگشتان
تمام شــدهاش زیر لحد به شکوفههای بهار
نارنج بــدل شــوند و از اســتخوان هایش
درختی بروید ســبزتر از تمام اشــجار.تا در
هوای روحش گتونــد لبریز از عطر دارچین
شــود و ابرهای ناشناس جای خالیاش را با
بارانهای موسمی پر کنند.
در ســالمرگ مردی که دلش برای خودش
تنگ میشد به پروپای دنیا میپیچیم و این
ســوال رمزآلود را از روزگار غدار میپرسیم
که چگونه اســت در هجوم تندبادهای تلخ
مرگ ،این تحفه روزهای دلواپســی ریحان
میچیند؟
مرا
به جشن تولد
فراخوانده بودند
چرا
سر از مجلس ختم
درآوردهام؟

