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دولت

خبر اول

«حسنروحانی»:

کروناهراسی و عادیانگاری کرونا
هر دو خطرناک است
رئیس جمهوری کروناهراسی را همانند عادیسازی و عادی
انگاری بیماری کرونا ،خطرناک توصیف کرد و گفت :اگر مردم
فکر کنند وضعیت عادی است و ویروس کرونا دیگر خطرناک
نیست ،با مشکل روبهرو میشویم و اگر اضطراب و هراس در
مردم ایجاد کنیم ،این موضوع هم نادرست است.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز گذشته در
جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا با بیان اینکه حدود ۵
ماه است که با بیماری کووید  ۱۹و فراز و نشیبهای آن مواجه
ایم گفت :مسأله اصلی که در جلسه امروز هم روی آن بحث
شد ،موضوع همکاری مردم و دولت است؛ اگر این همکاری
خوب و دقیق انجام بگیرد ،میتوانیم از مشکالت این بیماری،
سریعتر عبور کنیم.
رئیس جمهوری «عادیسازی و عادیانگاری» بیماری کووید ۱۹
«کروناهراسی» را دو مسأله بسیار خطرناک دانست و افزود :اگر
کاری کنیم مردم فکر کنند این موضوع عادی است و مشکلی
نیست و از آن عبور کردهایم و این ویروس خطرناک نیست ،حتما
دچار مشکل بزرگ میشویم .اگر هم اضطراب و هراس در مردم
ایجادکنیمبهگونهایکهفعالیتهایاجتماعیضروری،خدماتی
و اقتصادی دچار مشکل شودً ،
حتما این هم نادرست است.
تعطیلی بلند مدت فعالیت اقتصادی امکانپذیر نیست
روحانی بیان کرد :تمام کشورها بدون استثناء بعد از یک مدتی
ناچار شدند مسیر گشایش کسب و کار را آغاز کنند و هیچ
استثنایی هم ندارد ،کشوری ممکن است همه مراحل گشایش
را در یک هفته و کشور دیگر در دو یا سه هفته اعالم کرده است
و دلیل آن نیز این است که تعطیلی کسب و کار و فعالیت بلند
مدت اقتصادی امکانپذیر نیست و هیچ دولتی قادر نیست که ۶
ماه کل فعالیتهای اقتصادی کشور را تعطیل کند و مردم زیر بار
نمیروند و این کار نه قابل قبول است و نه کسی در دنیا قبول دارد.
رئیس دولت تدبیر و امید تاکید کرد :تجمعات به طور کلی در
شرایط امروز کرونا غیرقابل قبول است؛ اگر در آینده شرایط بهتر
شود بحث دیگری است .اجتماعات ،تجمعات ،به عنوان عزا،
عروسی ،میهمانی ،سمینار و جشنواره ،همه مضر است.
روحانی گفت :حتی اگر وزارت بهداشت نسبت به کنکور هم
اشکالی داشته باشد ،چارچوبی برای آن تدوین میکنیم که
مشکلی نباشد ،اجتماعات باید به حد ضرورت محدود شود.
مث ًال هندوستان علیرغم همه مشکالت خود اعالم کرده
در عروسی حداکثر  ۲۰نفر میتوانند حضور داشته باشند .در
کشورهای اروپایی اعالم شده که اجتماعات از  ۱۰نفر بیشتر
نباشد .پس همه جا مقررات گذاشتهاند و نمیشود آزاد بگذاریم.
رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در ادارات اظهار داشت :اجتماع نباید شکل بگیرد و
افراد نباید در کنار هم جمع نشوند .بانکها هم باید این کار را
بکنند و مقرارت جدید وضع کنند.
وی گفت :البته راحتترین راه این است که بگوییم فعالیت
تعطیل؛ از این راحتتر نمیشود .روز بعد هم مردم از
بهمریختگی ،گرسنگی ،فشار و مشکالت بیایند اعتراض کنند
این راحتترین کاری است که میشود کرد .ولی هیچکس در
دنیا این را نمیپذیرد.
رئیس جمهوری با تاکید بر این که باید فعالیتهای الزم
اقتصادی ادامه داشته باشد ،بیان کرد :حتی خارجنشینها که
رسانه برای خودشان درست کردند و مرتب در آن میدمند و
میگویند که «چرا گشایش!» ،آن ها هم زبانشان بریده شده
است برای اینکه این حرف غیرمنطقی است.
اجتماعات چه عزا چه عروسی کال ممنوع
روحانی تاکید کرد :باید اجتماعات را کال ممنوع کنیم و اگر
الزم است ،این را کمیته اجتماعی مجددا بررسی کند .در سراسر
کشور مراسمی که در آن اجتماع است ،چه عزا ،چه عروسی و
چه میهمانی باید ممنوع شود.

خبری

مراسم تشیع پیکرشهید «ابراهیم اسمی»
امروز صبح -یکشنبه 10 -صبح از منزل این شهید بزرگوار در فردیس -خ شهید
داوری (دهکده) جنب مسجد مسلم بن عقیل -به سمت فلکه اول برگزار و به
بهشت سکینه منتقل و درقطعه شهدا آرام خواهدگرفت.
روح بزرگ شهید «ابراهیم اسمی» شاد و قرین رحمت و یادشگرامی باد

«رئیس شورای شهر تهران» تاکید کرد:

ضرورت قرطنیه دو هفته ای پایتخت
رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت :برای ایمنی
پایتخت در مقابل کرونا ،قرنطینه دو هفتهای شهر ضروری
است.
به گزارش «دنیای هوادار»« ،محسن هاشمی» -رئیس
شورای شهر تهران -با اشاره به لزوم اجرایی کردن قوانین
قرنطینه در شهر تهران گفت :با توجه به اینکه تعطیالت
تابستانی نیز مطرح است باید تعطیالتی شبیه تعطیالت
نوروز به مدت دو هفته در تهران اعمال شود تا مجددا آمار
ابتال به کرونا کاهش یابد.
وی افزود :بنابراین قرنطینه دو هفتهای تهران با توجه به
تجارب روزهای نخست کرونا ضروری است ،البته به شرطی
که مردم همکاری کنند و مسافرت نروند.
هاشمی از فعال شدن ستاد مبارزه با کرونا در شورای شهر
خبر داد و گفت :کمیسیونهای شورای اسالمی شهر تهران
مشغول تدوین طرحهایی در این رابطه بوده و بزودی این
طرحها خدمت شهروندان اعالم میشود.
وی تاکید کرد :بعضی از مسائل نیاز به قانون و محدودیت دارد.
وی ادامه داد :ستاد ملی کرونا قدرت قانونگذاری باالیی
دارد و باید از ابزار این ستاد استفاده بهتری شود.
به گفته هاشمی ،خوشبختانه پایتخت یک بار تجربه
موفقیت آمیزی در مقابله با کرونا داشت؛ در آن موقع
مواردی ،چون تعطیالت نوروزی و رعایت بیشتر نکات
بهداشتی توسط مردم برای مقابله با شیوع گسترده
بیماری و جدی گرفتن مسائل توسط دولت و شهرداریها
و تمامی ارگانها و نیروهای بسیج وجود داشت که سبب
شد تعداد فوتیهای تهرانی از کرونا تا حد چشمگیری
کاهش یابد.
وی افزود :اما کمکم که فضا عادی شد و شرایط به نفع
اقتصاد پیش رفت تا مردم بتوانند زندگیشان را بر مبنای
کرونا پیش ببرند ،دوباره شاهد افزایش بیماری در شهر
تهران بودیم و همه این اتفاق را پیشبینی میکردند.
هاشمی اظهار داشت :در حال حاضر مجبوریم تصمیمهای
سختتری را در شهر تهران اعمال کنیم و باید همه
فعالیتهای اسفند و فروردین و اوایل اردیبهشت را تکرار
کنیم تا مشکالت در این رابطه کاهش یابد.

ترافیک در تهران گفت :این تصمیم باید بر اساس دستورات
ستاد ملی کرونا صورت گیرد ،زیرا این ستاد در حال حاضر
تنها مرجع قانونگذاری برای این مساله است.
وی گفت :البته اجرای طرح ترافیک در شرایط کرونایی
فواید و ضررهای خود را دارد.
هاشمی ادامه داد :اگرچه اجرا نشدن طرح ترافیک سبب
میشود مردم کمتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند،
اما آلودگی هوا که یکی از مهم ترین دالیل کاهش سیستم
ایمنی بدن انسان است بسیار بیشتر شده و ابتال به کرونا را
در میان مردم افزایش میدهد.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران یادآور شد :طرح ترافیک
در اصل مبارزه با آلودگی هواست و این موضوع به تنهایی
افزایش کرونا را سبب میشود ،اما ستاد کرونا باید به عنوان
تصمیمگیری در این زمینه تشخیص دهد که اجرا شدن
این طرح برای مردم فواید بیشتری دارد یا اجرا نشدن آن
برای مردم بهتر است.
وی افزود :مدیریت شهری در این خصوص تابع قوانین
است و بالفاصله دستورات را اجرایی خواهد کرد.

مدیریت شهری تابع ستاد ملی کرونا
رئیس شورای شهر تهران در مورد اجرا شدن یا نشدن طرح

مقصران حادثه کلینیک سینا قصور خود را به عهده گیرند
رئیس شورای اسالمی درباره حادثه کلینیک سینا مهر در

شمال تهران گفت :باید هم ه دست اندرکاران و مقصران
شناسایی شوند و هر کس سهم خودش در قصور را پذیرفته
و در جهت حذف این قصور برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار
بعدی تالش کند.
وی تأکید کرد :در این حادثه مشخصا معلوم شد که
شهرداری تهران ،وزارت بهداشت ،وزارت کار و مالکان همه
مقصرهستند.
وی افزود :تهران در حدود چهار میلیون ساختمان و
آپارتمان و منزل دارد ،اما در بررسیهای انجام شده حدود
 ۳۳هزار ساختمان ناایمن در این کالنشهر شناخته شده
و تقریبا نزدیک سه هزار ساختمان عملیات ایمنسازی را
انجام داده اند و بقیه هنوز کاری نکردهاند.
هاشمی افزود :ما در شورای شهر در حال پیگیری هستیم که
برای هم ه ساختمانها شناسنامه ایمنی در نظر بگیریم و به
مردم اعالم کنیم هر ساختمانی تا چه حد ایمنی دارد و نیاز
است ایمنی ساختمانها هر چند وقت یک بار پایش شود.
 ۱۰درصد از آتش سوزی های تهران عمدی بود
وی درباره آتش سوزیهای اخیر بوستانهای شهر تهران
نیز گفت :طبق بررسیها تنها ده درصد از این آتش سوریها
عمدی بوده است.

کرونا در ایران

کرونا جان  ۱۸۸نفردیگررا درایرانگرفت
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :تاکنون  ۲۵۵هزار و  ۱۱۷نفر در کشور به طور
قطعی به ویروس کرونا مبتال شدهاند و با فوت ۱۸۸
نفر در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار جانباختگان کرونا در
کشور به ۱۲هزار و  ۶۳۵نفر رسیده و تاکنون  217هزار
و  666نفر از مبتالیان بهبود یافته و از بیمارستان ها
ترخیص شده اند.
سیما سادات الری روز گذشته درباره آخرین آمار
مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت
ناشی از این ویروس بیان کرد :تا دیروز و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و ۳۹۷بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک
هزار و  ۷۳۹مورد بستری شدند .با این حساب ،مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۲۵۵هزار و  ۱۱۷رسید.
وی ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته،
۱۸۸بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دست دادند و

مجموع جان باختگان این بیماری تاکنون به  ۱۲هزار
و  ۶۳۵نفر رسید.
معاون وزیر بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون ۲۱۷
هزار و  ۶۶۶هزار نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۳۳۳۸نفر
از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری بیان کرد :تاکنون یک میلیون و  ۹۴۷هزار و
۱۱۴آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده
است.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :استان های خوزستان،
آذربایجان شرقی ،خراسان رضوی ،هرمزگان و خراسان
شمالی در وضعیت قرمز قرار دارند و استان های تهران،
البرز ،لرستان ،خراسان جنوبی ،کهگیلویه و بویر احمد،
زنجان ،اصفهان ،مازندران ،گلستان و ایالم هم در
وضعیت هشدار هستند.
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گزارش

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

ورودتنها 9درصدپسماند
عادیکشوربهچرخهبازیافت

در کشور ما روزانه  ۵۸هزار تن پسماند عادی تولید میشود
که از این میزان بین  ۱۵تا  ۲۰درصد پسماند خشک قابل
بازیافت است که تنها  ۹درصد آن وارد چرخه بازیافت
میشود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،مدیرکل دفتر مشارکتهای
مردمی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان حفاظت
محیطزیست ضمن اشاره به اینکه ساالنه در کشور ما نیم
میلیونتنکیسهپالستیکیمصرفمیشود،گفت:درحال
حاضر پیشنویس الیحه کاهش مصرف پالستیک در کشور
تدوین و به کمیسیون زیربنایی دولت ارائه شده است.
ژیال آقایی به مناسبت روز جهانی بدون پالستیک اظهار
کرد :طی قرن گذشته پالستیک به دلیل سهلالوصول بودن
وارد زندگی مردم شده است و در ابتدا هیچکس تصور
نمیکرد که این محصول بتواند تبدیل به معضلی برای
محیط زیست و زمین شود.
وی با اشاره به اینکه  ۱۱جوالی به دلیل جلب توجه مردم
جهان به آسیبهای زیستمحیطی مصرف پالستیک روز
جهانی «بدون پالستیک» نامگذاری شده است ،تصریح
کرد :در کشور ما روزانه  ۵۸هزار تن پسماند عادی تولید
میشود که از این میزان بین  ۱۵تا  ۲۰درصد پسماند
خشک قابل بازیافت است که تنها  ۹درصد آن وارد چرخه
بازیافتمیشود.
ایران بین  ۱۰کشور اول مصرفکننده پالستیک در جهان
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای
اجتماعی سازمان حفاظت محی ط زیست با بیان اینکه
کشور ما جزو  ۱۰کشور اول مصرفکننده پالستیک در
جهان است ،گفت :هر ایرانی روزانه بهطور متوسط سه
کیسه پالستیکی مصرف میکند که  ۹۶درصد آن مستقیم
وارد سطلهای زباله میشود.
آقایی ادامه داد :در کشور ما همچنین ساالنه نیم میلیون
تن کیسه پالستیکی مصرف میشود که اگر این میزان
مصرف را مدیریت نکنیم یک فاجعه محیط زیستی را در
پیش خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور ما قوانین
بازدارندهای برای کاهش و منع مصرف پالستیک و از
سوی دیگر سیاستهای تشویقی وجود ندارد ،گفت :این

موضوع سبب شده است که نتوانیم در حوزه کاهش
مصرف بیرویه پالستیک اقدام شاخصی انجام دهیم.
تدوین پیشنویس الیحه کاهش مصرف پالستیک
در کشور
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای
اجتماعی سازمان حفاظت محی ط زیست افزود :سال
گذشته هیات وزیران بر اساس ماده  ۴قانون مدیریت
پسماند به سازمان محیط زیست ابالغ کرد که با همکاری
وزارت صنعت الیحهای را برای حمایت از واحدهای
بازیافت و کاهش مصرف پالستیک تدوین کند .در
حال حاضر پیشنویس این الیحه آماده و به کمیسیون
زیربنایی دولت ارائه شده است .امیدواریم با تصویب
و ابالغ این الیحه اقداماتی (هر چند دیر) برای کاهش
مصرف پالستیک و اعمال قوانین بازدارنده داشته باشیم.
آقایی با بیان اینکه ایجاد برخی قوانین مانند عدم توزیع
رایگان پالستیک و قیمتگذاری روی آن میتواند در
کشور ما بر کاهش مصرف پالستیک موثر واقع شود،
اظهارکرد :البته در کنار اینها نباید از موضوع آگاهیرسانی
به شهروندان درخصوص مضرات پالستیک برای محیط
زیست و سالمت غافل شویم.
وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست
همزمان با اعالم ممنوعیت استفاده از بطریهای آب
معدنی در زیر مجموعههای خود این موضوع را به صورت
یک پیشنهاد برای تمام دستگاههای دولتی به هیات
دولت فرستاد ،گفت :متاسفانه در این زمینه مقاومتهایی
وجود دارد و تا زمانیکه نتوانیم جایگزینهای مناسبی را
اعالم کنیم کار کمی سخت خواهد بود.
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای
اجتماعی سازمان حفاظت محی ط زیست در پایان یک
گفت و گوی اینترنتی گفت :درحال حاضر کمیته کاهش
مصرف پالستیک در سازمان محیط زیست شکل گرفته
است و نمایندگان فروشگاههای زنجیرهای به عنوان
اماکنی که در آنها مصرف پالستیک بسیار باال است
در این کمیته دعوت به همکاری شدهاند .امیدواریم با
همکاری دستگاههای ذیربط و آگاهسازی مردم ،کاهش
مصرف پالستیک در کشور را شاهد باشیم.
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مدیریت شهری

بضاعتی پور خبر داد؛

ورودی غربیکرج بهسازی می شود

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری
کرج ،با تاکید بر ضرورت ساماندهی ورودی های کالنشهر کرج،
افزود :با پایان عملیات احداث فضای سبز پل چند سطحی
حصارک در فاز بعدی عملیات بهسازی و زیباسازی ورودی
غربی شهر از بهشت سکینه تا عوارضی قدیم (در مساحتی
نزدیک به  ۳.۵هکتار) آغاز خواهد شد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،بضاعتی پور در ادامه از اتمام
عملیات احداث فضای سبز مناسب در محدوده پل چندسطحی
حصارک در فضایی به وسعت  ۵/۲هکتار خبر داد.
او از پایان عملیات احداث فضای سبز در محدود پل حصارک
خبر داد و گفت :توسعه سرانه فضای سبز یکی از مهمترین
برنامه ها و اهداف کالن مدیریت شهری کرج در سال جاری

است .در این راستا عملیات عمرانی بیش از  ۱۰پروژه مهم و با
کیفیت در مراحل پایانی قرار دارد که به صورت مرحله ای وارد
فا ِز بهره برداری می شوند.
پیمان بضاعتی پور با بیان اینکه تمرکز مدیریت شهری بر روی
تکمیل پروژه ها است ،توضیح داد :عملیات کاشت گل و گیاه
در پل چند سطحی حصارک با استقرار نیرو و ماشین آالت در
کوتاه ترین زمان ممکن به سرانجام رسید.
او با توضیح این مطلب که از کاشت گونه های َکم بازده در
این پروژه خودداری شده است ،اضافه کرد :در بخشهای سایه
انداز این پُل از گونه های سایه پسند نظیر درخت افرا و درختچه
هایی نظیر بوداغ ،سوداغ و پاپیتال استفاده شده که شهروندان
طروات و سرسبزی را در تمام فصول سال مشاهده کنند.

راه و شهرسازی

در جلسه راهبری محدوده تپه مرادآب مطرح شد؛

تأمین مالی اجرای رینگ  30متری دردستورکار
دومین جلسه راهبری محدوده تپه مرادآب در حالی برگزار
شد که طی آن مقرر شد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای
معماری
شهری حداکثر طرف مدت  ۱۰روز آینده نقشه جزئیات
ِ
مربوط به بلوک های مجاور رینگ  ۳۰متری و دیواره سازی آن
را جهت بررسی و به معاونت شهرسازی و معماری ارسال کند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،احمدی پرگو ،معان شهرسازی و
معماری شهرداری کرج با اشاره به اینکه با گذشت بیش از
 ۳ماه از تائید نقشه جانمایی بلوک های ساختمانی این
قطعه توسط معاونت شهرسازی ،طوالنی شدن فرآیند اقدامات
سازمان عمران و نظر به اینکه اجرای بلوک های ساختمانی
مجاور رینگ  ۳۰متری در اولویت اقدامات شهرداری کرج
قرار دارد ،گفت :مقرر شد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای
شهری حداکثر طرف مدت  ۱۰روز آینده نقشه جزئیات معماری
مربوط به بلوک های مجاور رینگ  ۳۰متری و دیواره سازی
آن را جهت بررسی و به معاونت شهرسازی و معماری ارسال
کند و پس از گرفتن تائیدیه کتبی ،پروانه ساختمانی توسط
منطقه یک صادر شود.
سعادت؛ سرپرست منطقه  ۱شهرداری کرج نیز در خصوص
تامین منابع مالی اجرای رینگ  ۳۰متری ،گفت :این منطقه
آمادگی دارد با استفاده از اراضی و منابع طر ِح ساماندهی،
برای تامین منابع مالی اجرای رینگ  ۳۰متری اقدام کند.
در این جلسه مقرر شد هر دو هفته یک بار به منظور نظارت
و پایش اقدامات مرتبط با تپه مرادآب جلس های راهبری
به صورت منظم و با حضور شهردار کرج و اعضای شورای
اسالمی شهر کرج برگزار و کلیه حوزه های مربوطه گزارش
اقدام های صورت پذیرفته و مشکالت اجرایی خود را ارائه
نمایند.
موضوع بازنگری در طرح شهرک بهارستان ،تدقیق کاربری

های طرح مصوب حوزه عمومی ،رفع مشکل آبگرفتگی در
مقاطعی از ترانشه های شمالی مسیر رینگ  ۳۰متری و
انتقال اسناد مالکیتی اراضی طرح ساماندهی به نام
همچنین ِ
شهرداری کرج (حداکثر تا پایان شهریورماه) از موضوعاتی بود
که در این جلسه به آن پرداخته شد.
هم چنین بازنگری در طرح شهرک بهارستان ،تدقیق کاربری
های طرح مصوب حوزه عمومی ،رفع مشکل آبگرفتگی در
مقاطعی از ترانشه های شمالی مسیرِ رینگ  ۳۰متری و
انتقال اسناد مالکیتی اراضی طرح ساماندهی به نام
همچنین ِ
شهرداری کرج (حداکثر تا پایان شهریورماه) از موضوعاتی بود
که در این جلسه به آن پرداخته شد.
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اختصاصی

«دنیای هوادار» پروژه «حمالت رسانه ای به چین» را بررسی می کند؛

رضا تواضعی
نویسنده

محمودومملآمریکاییهایداخلی
درکنار«قمپوزوسیونخارجی»همهباهم!

پس از اینکه «علی ربیعی» -سخنگوی دولت -در دوم تیرماه  1399خبر از تصویب پیش
نویس قراردادی استراتژیک با چین را در هیات دولت داد ماجرا از عصر روز شنبه  ۷تیر ۱۳۹۹
در مراسمی که به مناسبت سالروز هفتم تیر برگزار گردید شروع شد ،درست جایی که «محمود
احمدی نژاد» با اشاره به تصویب معاهده برجام در مجلس گفت«:نمایندگان مجلس که این
قرارداد را مورد تأیید قرار دادند از متن آن اظهار بیاطالعی کردهاند و اکنون نیز شنیدهام که
در حال مذاکره هستند و میخواهند یک قرارداد جدید  ۲۵ساله با یک کشور خارجی منعقد
کنند و هیچکس هم خبر ندارد».
احمدینژاد افزود«:مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطالع ملت و از کیسه ملت به
دیگران میبخشید .ظرفیت هستهای کشور و عزت ملت را دادید؛ اما تحریمها سر جایش
باقی مانده است .اگر اجازه دهید ملت از محتوای توافقات و معاهدات با طرفهای
خارجی اطالع پیدا کند ،به نفع خود شما خواهد بود ،زیرا افکار ملت فعال میشود و
پیشنهاد میدهد و مطالبه میکند و اگر خللی و یا اشکالی باشد؛ اصالح میشود».
وی تأکید کرد که«:انقالب کردیم تا هیچ مسئلهای بهویژه مسائل مهم ،از ملت پنهان نباشد و
کسانی خود را مالک ملت ندانند».
اینکه حضرت محمود خان احمدی نژاد این قدر به فکر منافع ملی و منافع کالن کشور در
مراودات بین المللی هستند فی نفسه بسیار ارزشمند و محمود است! و قطعا همه آحاد
ملت باید در مقابل حاکمیت مطالبه شفافیت داشته باشند .اما این حرف های ایشان
به چند دلیل بیش از دلسوزی برای منافع ملی بوی گند دعوای جناحی و کشکمکش
های سیاسی لحاف مالیی و قدرت طلبی می دهد که در ادامه دالیلش را عرض می کنم:
اول اینکه همین محمودخان که حاال در نقش دلسوز
و افشاگر فرورفته و طوری وانمود می کند کانه کشف
بزرگی در مچ گیری تاراج گران منافع ملی کرده ،در زمان
خودش برای کنار آمدن با غرب در یک اجالسی که همراه
با ترکیه و برزیل در اردیبهشت  1389برگزار کرد ،در یک
توافق  8ماده ای که با این دو کشور منعقد کرده بود
اعالم کرد که ایران بدون هیچ تضمینی از غرب که طرف
اصلی مذاکرات هسته ای با ما بود ،اورانیوم ذخیره شده
در ایران را به شکل امانت به ترکیه بدهد و اگر توافقی
با غرب حاصل نشد آن اورانیوم را ترکیه بعدها به ایران
عودت دهد .قراردادی که به قدری حماقت بار بود که
به سرعت مورد انتقاد همه جناح های کشور و دلسوزان
داخلی و خارجی قرار گرفت و هرگز اجرایی نشد .حاال
ایشان با پیشینه انعقاد چنین قرارداد ابلهانه ای ،منتقد
برجامی شده که با تمام انتقادات به آن حداقل در آن
طرف غربی و تمامی طرفین در پنج به عالوه یک ،غنی
سازی اورانیوم را در ایران به رسمیت شناختند و تا زمانی
که ترامپ زیر آن نزده بود تحریم ها رو به کاهش بود و
اساسا قراردادی بود که با طرف های اصلی مسئله هسته
ای ایران منعقد شده بود نه دو تا کشور هیچکاره در
پرونده هسته ای ایران!
دوم اینکه در زمان زمامداری همین محمودخان و
دولتش قراردادی با چین بسته شد که از فرط حماقت بار
و خسار آمیز بودن تنه به «ترکمانچای» می زد و بازخوانی
آن قرارداد فاجعه بار ما را به یاد ضرب المثل «دیگ به
دیگ می گوید روت سیاه » می اندازد .ایشان در زمان
صدارتشان در سمت ریاست جمهوری ،درآمد نفتی کشور
حاصل از فروش نفت به چین را در نزد دولت چین می
گذاشت تا به پشتوانه آن کاالی چینی وارد کند .قسمت
بامزه ماجرا هم این بود که مدیریت این پول هم با طرف
چینی بود! که می توانست آن را بدون دخالت ایران به

ارزهای مختلف تبدیل کند و اگر هم عمدا یا سهوا به
خاطر نوسانات ارزی ،قسمتی از این پول از بین می رفت
مسئولیت آن با طرف چینی نبود و از کیسه ایران رفته
بود و حتی با اینکه پول نقد ایران در نزد چین بود این
کشور از ایران حق بیمه هم بابت این پول دریافت می
کرد! این قرارداد به قدری فاجعه بار بود که حتی مخالفین
جدی ای در داخل دولت احمدی نژاد داشت که از آن
جمله «طهماسب مظاهری» -رئیس وقت بانک مرکزی -را
می توان نام برد .این ها همه در زمانی اتفاق افتاده بود
که اساسا فشار تحریم ها ابدا به اندازه امروز نبود و هیچ
توجیه عاجل و فوری ای هم برای آن به خاطر فشار تحریم
ها وجود نداشت .حاال کسی که چنین قراردادی با چنین
مفاد وحشتناکی را با چین بسته با چه رویی می تواند
اینچنین منتقد قراردادی باشد که هنوز مفاد آن نه نهایی
شده است و نه اعالم؟!
سوم اینکه همین گل پسر (محمود خان احمدی نژاد)
در مصاحبه اخیرش با تلویزیون اینترنتی «یو اس ایران
تی وی» در پاسخ به پرسش «جلیل مرتضوی» -مجری
یو اس ایران تی وی -درباره رابطه با آمریکا و مذاکره ایران
با آمریکا افاضه فرموده بودند :به نظر من دو ملت هيچ
مشكلي با هم ندارند .من فكر مي كنم دولت ها هم اگر
مي خواهند كمك ملت هايشان باشند ،راه را باز كنند
براي همكاري و تعامل ملت ها ،رفت و آمد بين ملت ها
و البته اين شرط الزمش ،كوتاه آمدن از بعضي مواضع
است .نه دولت آمريكا دنبال تسلط بر ملت ايران باشد،
نه دولت ايران به دنبال تخريب دولت آمريكا باشد .دولت
آمريكا ،آزادي و عدالت و احترام ملت ايران را به رسميت
بشناسد و دولت ايران هم ،دولت آمريكا را به رسميت
بشناسد و بنشينند در يك فضاي سرشار از عدالت و
احترام گفت و گو كنند و مسائل را حل كنند .با تهديد
و پرخاش و توهين و تالش براي تسلط بر يك ملت،

اين ها مشكلي را حل نمي كند .انتظار از آقاي ترامپ
اين است كه يك تغييري در مشي دولت آمريكا بدهد.
بيايد و بنشيند و گفتگو كند .دولت ايران هم همين
طور .عجب! دیدید چقدر گل و بلبل و قشنگ و مشنگ
می شود با ترامپی که برجام را پاره کرده و سنگین ترین
تحریم های تاریخ را بر گرده ملت ایران گذارده و سردار
سرافراز مقاومت« ،قاسم سلیمانی» را ترور کرده و هر
روز هم یک ریچالی هم به آن سید شهیدان مدافع
حرم می گوید کنار آمد؟ اما اگر دولت روحانی منطبق
بر منویات رهبری که در دیدار با رهبر چین اینچنین
سخن رانده بودند که سخنان رئیسجمهور چین مبنی بر
لزوم احیای «جادهی ابریشم» و گسترش همکاریهای
کشورهای واقع در این مسیر را ایدهای کامال منطقی
و قابل قبول خواندند و گفتند«:جمهوری اسالمی ایران
هیچگاه همکاریهای چین در دوران تحریم را فراموش
نخواهد کرد» و با اشاره به سیاستهای سلطهگرانهی
برخی کشورها بهویژه آمریکا و همکاری غیرصادقانهی
آن ها با کشورهای دیگر افزودند«:این وضعیت موجب
شده است که کشورهای مستقل ،بهدنبال همکاریهای
بیشتر با یکدیگر باشند و توافق ایران و چین برای
روابط استراتژیک  ۲۵ساله در همین چارچوب است
که باید با پیگیری جدی دو طرف ،توافقها حتما به
مرحلهی عملیاتی برسند .غربیها هیچگاه نتوانستهاند
اعتماد ملت ایران را جلب کنند ».بخواهد وارد قراردادی
استراتژیک با چین بشود ایشان (احمدی نژاد) هوار
هوارشان به هوا بر می خیزد.
چهارم اینکه بعد از افاضات محمود ،کلیه ممل آمریکایی
های داخلی و خارجی که هر روز برای فرستادن ایران به
پابوس ترامپ در میتینگ ها و سایت ها و شبکه ها
و رسانه هایشان سخنرانی و قلمفرسایی می کردند جان
تازه ای یافتند و مستند به اباطیل نامحمود احمدی نژاد!

پروژه حمله به چین را کلید زدند و جارچیانشان را به
رسانه های صوتی و تصویری معاند اجنبی ساز ماهواره
ای و شبکه های اجتماعی گسیل داشتند که بانگ
برآورند «ای مردم چه نشسته اید که خالصه قرار است
ایران را به چین بفروشند پس باید تا دیر نشده سریع تر
از ترامپ برای جلوگیری از این فاجعه کمک بگیریم!»
از آن سو قمپوزوسیون غالبا مخنث خارج نشین آویزان
اجنبی و در راس آن ،شازده منتظر السلطنه و آن مادینه
درنده آلبانی نشین سرکرده خائنین به خلق و البته
شورای گذار (متشکل از چندین گروه تجزیه طلب که
سودای پاره پاره کردن ایران را دارند) که نمی خواستند
از ممل آمریکایی های دیگر عقب بمانند با سوءاستفاده
از این فرصت ِمحمودساز ،شرایط را مغتنم شمرده و طی
بیانیه ها و توئیت هایی جمهوری اسالمی را زیر آتش
حمالت سنگین رسانه ای خود گرفتند و موج جدیدی
از سیاه نمایی علیه حاکمیت ملی را به راه انداختند.
پنجم اینکه پس از یاوه های بی موقع احمدی نژاد
سیل عجیبی از دروغ های شاخدار درباره این قرارداد
بین ایران و چین به راه افتاد که واقعا برخی نه فقط
احمقانه که گاهی خائنانه بود و چه بسا اگر نهیب بیجای
احمدی نژاد نبود هرگز کوچکترین مشروعیتی برای آن
ها وجود نداشت .از فروش جزیره کیش به چینی ها و
ورود پنج هزار سرباز چینی به ایران که هرکسی با الفبای
مبانی امنیتی کشور آشنا باشد و یا اندکی قانون اساسی
مملکت را مطالعه کرده باشد و فی المثل چشمش به
اصل  146قانون اساسی افتاده باشد ،به آن می خندد تا
اباطیل دیگری در باب تاراج نفت ایران به مفت! توسط
چینی ها که هر بار ایران می خواهد با کشوری وارد
قراردادهای نفتی یا اقتصادی شود یک عده مبتنی بر
منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی اش به آتش آن
می دمد و افکار جامعه را مسموم می کند.
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دادگستری
کالم پایانی
توجه داشته باشید که هیچکس مشکلی با مطالبه شفافیت از حاکمیت بابت
قراردادهای خارجی یا هر قرارداد دیگری ندارد و ما هم بالطبع این مطالبه را که
از دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی ملت ایران است حق آحاد ملت ایران
می دانیم اما این لحن تند شدید و غلیظ جناب احمدی نژاد در باب مطالبه
شفافیت بدون در نظر داشتن جایگاهشان به عنوان یک مسئول عالی رتبه سابق
و البته جنجالی من باب عقد این قرار داد بین ایران و چین کانه کشف الفسادی
کرده و مچ مفسدین را قرار است بگیرد و باعث شود یک جنگ روانی عظیم و
سیاه نمایی کثیر علیه حاکمیت ملی ایران راه بیفتد یا نشان از اغراض و امراض
ضد ملی و میهنی دارد که بعید می دانم ایشان به چنین ورطه هولناکی افتاده
باشند و یا از روی مطامع سیاسی و جناحی و انتخاباتی گفته شده که در چنین
هنگامه و بزنگاهی اگر نگوییم بالهت آمیز که واقعا نشانه بی بصیرتی و بی
پرنسیبی ایشان است و نشان داد که تا چه میزان «عطش قدرت» می تواند
باعث سقوط افرادی شود که می خواستند قهرمان مبارزه با استکبار و استعمار
نوین جهانی باشند و داعیه دار رهبری دنیا خود را معرفی کنند ولی در عمل...
حاال که دولت کلیات این تفاهم نامه با چین را در  18صفحه منشر کرده و در
معرض دید عموم قرار داده است بد نیست جناب احمدی نژاد بابت این بساط
شرم آوری که راه انداختند اگر در خود شجاعت ابراز شرمساری در عموم را نمی
بیند حداقل در خلوت خویش به درگاه خداوند بابت این مفری که برای ضربه
زدن دشمن به این ملک و ملت گشودند توبه کنند و از خداوند طلب هدایت به
راه انقالب و مردم را داشته باشند ،باشد که در نوبت های دیگر با چنین خبط و
خطایی اسباب چشم زخم دشمن به این سرزمین آسمانی نشوند...

اینکهحضرتمحمودخاناحمدینژاداینقدربهفکر
منافع ملی و منافعکالنکشوردرمراودات بین المللی
هستند فی نفسه بسیار ارزشمند و محمود است! و
قطعا همه آحاد ملت باید درمقابل حاکمیت مطالبه
شفافیت داشته باشند .اما این حرف های ایشان
به چند دلیل بیش از دلسوزی برای منافع ملی بوی
گند دعوای جناحی وکشکمکش های سیاسی لحاف
مالیی و قدرت طلبی می دهد
این لحن تند شدید و غلیظ جناب احمدی نژاد درباب
مطالبه شفافیت بدون درنظرداشتن جایگاهشان به
عنوان یک مسئول عالی رتبه سابق و البته جنجالی
من باب عقد این قرارداد بین ایران و چینکانهکشف
الفسادی کرده و مچ مفسدین را قرار است بگیرد و
باعث شود یک جنگ روانی عظیم و سیاه نماییکثیر
علیه حاکمیت ملی ایران راه بیفتد یا نشان ازاغراض
و امراض ضد ملی و میهنی دارد که بعید می دانم
ایشان به چنین ورطه هولناکی افتاده باشند و یا از
روی مطامع سیاسی و جناحی و انتخاباتی گفته شده
که در چنین هنگامه و بزنگاهی اگر نگوییم بالهت
آمیزکه واقعا نشانه بی بصیرتی و بی پرنسیبی ایشان
است و نشان داد که تا چه میزان «عطش قدرت»
می تواند باعث سقوط افرادی شود که می خواستند
قهرمان مبارزه با استکبار و استعمار نوین جهانی
باشند و داعیه داررهبری دنیا خود را معرفیکنند ولی
درعمل...

با امضای «تفاهم نامة مشترک» تأکید شد؛

گسترش همکاری ها درراستای پیشگیری ازوقوع جرایم
درشهرستان فردیس
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری کل استان البرز گفت :با هدف گسترش
اقدامات پیشگیرانه و كاهش آسیب های اجتماعی،
تفاهم نامهی سه جانبه بین معاونت اجتماعی،
شهرداری و شورای اسالمی شهر فردیس منعقد شد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از خبرنگار معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
استان البرز« ،جعفر داراب خانی» در جلسه
کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر فردیس که
با موضوع بررسی آسیبهای اجتماعی و پیشگیری
از جرایم در صحن علنی برگزار شد اظهار کرد :مطابق
اصل  156قانون اساسی ،پیشگیری از جرایم و
آسیبهای اجتماعی از جمله وظایف قوه قضائیه
است ولی همانطور که رهبر معظم انقالب نیز تاکید
دارند ،کلیهی دستگاه ها در این زمینه باید به قوه
قضائیه کمک نموده و به وظایف پیشگیرانهی خود
عمل کنند.
این مقام قضایی تصریح کرد :تهیه ،تدوین و
تصویب مصوبات با رویكرد پیشگیری از جرایم و
آسیب های اجتماعی ،شناسایی اماكن بی دفاع در
سطح شهر ،انجام تحقیقات پژوهشی پیشگیرانه،

اطالع رسانی ،ارتقاء آگاهی های عمومی و ارائه
آموزشهای حقوقی و قضایی به شهروندان ،برنامه
ریزی و اقدام برای كاهش آسیب های اولویت دار
مانند طالق ،اعتیاد و حاشیه نشینی و ارائه راه حل
برای اقدامات پیشگیرانه وضعی در محیط های
مستعد جرایم ،از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
وی افزود :بر مبنای این تفاهم نامه ،دستگاه های
مربوطه در انجام اقدامات پیشگیری از جرایم و
آسیب های اجتماعی در شهرستان فردیس به مدت
 2سال همكاری های متقابلی خواهند داشت.
داراب خانی با اشاره به اینکه اگر دستگاههای
مختلف در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به خوبی به
وظایف خود عمل کنند ً
قطعا شاهد کاهش جرایم
خواهیم بود ،گفت :در مادة  55قانون شهرداری ها
بیش از  20وظیفه پیش بینی شده که ً
غالبا مرتبط
با پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی است.
معاون اجتماعی دادگستری البرز در پایان با بیان
اینکه باید با نظارت ،همراهی و راهوری موضوع
پیشگیری از جرم ،برنامههای مناسبی را به اجرا در
آوریم ،گفت :با تفاهم نامهای که در این خصوص
ً
قطعا شاهد
با مدیریت شهری به امضا رسید،

پیشرفتهایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم
خواهیم بود.
گفتنی است سلسله نشست های کارشناسی با
هدف پیگیری اجرای مفاد تفاهم نامة مذکور با
حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه در حال
برگزاری می باشد.

ارتباطات

«رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» خبر داد:

جریمه دو میلیارد تومانی درانتظاراپراتورها
رئیسسازمانتنظیممقرراتبااشارهبهافزایشقیمت
بستههای اینترنت دو اپراتور عمده بازار گفت :اپراتورها
برخالف مصوبات رگوالتوری عمل کردند و باید قیمت
را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود .در غیر
اینصورت جریمه دو میلیاردی در انتظار آن ها خواهد
بود.
به گزارش روز گذشته روابط عمومی وزارت ارتباطات،
«حسین فالح جوشقانی» معاون وزیر ارتباطات و
رئیس سازمان تنظیم مقررات ،بابیان اینکه تعریفی در
بازار به نام اپراتور مسلط وجود دارد که میتواند بازار را
در اختیار بگیرد ،گفت :اگر اپراتوری بیش از  ۵۰درصد
سهم بازار را در اختیار داشته باشد اپراتور مسلط است
که هر دو اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند
و حاال هر دو اپراتور بهصورت هماهنگ بستههای
پرمخاطب خود را از کانالهایی که خرید مردم بیشتر
از آنها انجام میشود مثل  USSDخارج کردهاند و این
یعنی بازار را به سمتی بردهاند که مشترک مجبور شود
تا نیازش را بر اساس بستههای موجود با قیمت خیلی
باالترتأمینکند.
وی افزود :این کار مصداق گرانفروشی است و اگر
معادلسازیکنیممتوجهمیشویمکهمردمبایدبیش
از دو برابر پول بدهند .عالوه بر اینکه بستههایی که
جذابیت داشتهاند مثل بستههای یک ،دو و سهماهه را
ف شدهاند.
که باعث مدیریت مصرف میشد حذ 
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اپراتور مسلط برای
هرگونه تغییر قیمت ،حذف بسته و افزایش قیمت
حتی در چارچوب مصوبات را باید به تائید سازمان
تنظیم برساند ،گفت :اپراتورها حتی محدودیت در
بستهها را هم باید به تائید سازمان تنظیم برسانند ولی
این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود :اپراتورها ظاهر را درست کردهاند یعنی در

حالیکهگرانفروشیاتفاقافتاده،بستههایبلندمدتی
که مردم برای خرید آنها تمایل بیشتری داشتهاند را
حذف کردهاند تا مردم بستههای گران و نامطلوب را
بخرند .این کر اپراتورها شفاف نیست و ً
دقیقا مصداق
این است که چون  ۹۵درصد بازار را در اختیار داریم و
با هم جلو آمدهایم پس همینه که هست! و این عم ًال
یک نوع رفتار انحصارگرایانه است.
ویبابیاناینکهاپراتورهاحدودیکماهپیشدرخواست
افرایش قیمت و تغییر بسته را ارائه داده بودند ،گفت:
سازمان تنظیم بهصراحت با افزایش قیمتها مخالفت
کرده بود و این نشان میدهد که اپراتورها میدانند
برای هرگونه تغییر باید به رگوالتوری مراجعه کنند و
چوننتیجهمطلوبموردنظرخودرانگرفتهاندبهصورت
غیرقانونی اقدام کردهاند .از طرف دیگر ما گزارش هایی
داریم که این کار حتی مورد تائید هیئتمدیره آنها
هم نبوده است.
رئیس سازمان تنظیم با اشاره به اخطار پروانهای به
اپراتورها که موظف به برگرداندن قیمت و نوع بستهها
به شرایط قبل در مهلت  ۱۰روزه هستند ،گفت :اپراتورها
پس از تکمیل اطالعات سازمان تنظیم از میزان
خسارت به مشترکان باید آن را بهطور کامل جبران کنند
و بستهها را به حالت قبل برگردانند و هر چه زودتر
قیمت ها را به حالت سابق برگردانند به نفع آنهاست.
وی ادامه داد :اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو
میلیارد تومانی در انتظار آن هاست و اگر تخلف استمرار
داشته باشد مجازاتهای دیگری مانند کاهش مدت
اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.
فالح جوشقانی با اشاره به استدالل اپراتورها که
تغییرات در بستهها را برای حمایت از تولید محتوا و
ترافیک داخلی می دانند ،گفت :اپراتورها محدودیت در
استفاده از ترافیک داخلی و خارجی را اعمال کردهاند تا

با این کار برای خودشان درآمد ایجاد کنند.
رئیس رگوالتوری اظهار کرد :اینکه اپراتورها تصور
میکنندباگرانکردنترافیکبینالملل،مردمبهسمت
استفاده از ترافیک داخلی میروند اشتباه محض است
کما اینکه قب ًال در مورد ارزشافزوده آن را تجربه کردهایم
و نتیجهای هم در برنداشت.
وی افزود :اگر اپراتورها بهصورت شفاف در مورد دالیل
این تغییرات صحبت کنند میتوان با آنها مذاکره کرد
و پس از بررسی به نتیجه و راهکار رسید؛ ولی اینکه
خودشان بدون هماهنگی با رگوالتوری و بهصورت
هماهنگ این کار را بکنند اص ًال قابلپذیرش نیست.
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یادداشت

قابلیتهایمدیریتی
در فدراسیون والیبال ایران!

یادداشت

«دنیای هوادار» بررسی می کند؛

بولینگ و بیلیارد دربرزخ؛ اسکندری می آید یا مقصودلو می ماند؟

سیدفرشاد فیض آبادی
خبرنگار

اصغر قلندری
نویسنده

موفقیت در هر مقطعی نیاز به سیستمی
قوی و سالم ،افرادی آگاه و متخصص،
متعهد و دلسوز و عاشق خدمت دارد
که با عشق و عالقه ویژه ای هدفی جز
خدمت به جامعه والیبال وجوانان مستعد
و دارای قابلیت و نبوغ ذاتی ندارند .کاربرد
الگوهای ناشیانه بعضی از مدیران که با
نظریه پردازی های خیالی ،تصورات واهی،
گفتار و کردارهای بی پایه و اساس و از
همه مهم تر با عملکرد های ناموفق و
ناکارآمدشان مدینه فاضله را در ذهن خود
متصور می شوند نمی توان به سر منزل
مقصودرسید.
رویکردهای مدیریتی متولی فدراسیون
والیبال جمهوری اسالمی ایران که به واقع
می توان گفت دومین فدراسیون موفق
ورزش کشورمان در سال های اخیر بوده
که تلویحا داللت برآن دارد که از دیر زمان
با خرد و تدبیر مدیران متفکر و آینده نگر،
شخصیت و وجاهت جهانی و المپیکی
پیدا کرده است ،باید دارای قابلیت های
منطبق با تیم های المپیکی باشد تا جزو
چهار تیم برتر بازی های المپیک قرار
گرفت نه با حرف!
به نظر صاحب این قلم اساس جمیع
فضائل یک مدیر خوب و کارآمد داشتن
صداقت در حرف و عمل است و هیچ
مدیری بدون داشتن این خصیصه
فردی نمی تواند در کسب سایر خصائل

و فضیلت های مدیریتی توفیق یابد و در
سطح جمعی و گروهی جامعه کاربردی
صحیح و اصولی داشته باشد .به طور
کلی حصول به موفقیت های جهانی و
المپیکی نیاز به اجرای عملکرد و اقدامات
منطقی و اساسی دارد تا موجد تحول و
دگرگونی شود.
لکن از شواهد امر چنین استنباط می شود
که فدراسیون حتی در انتخاب کادر فنی
و مربی کارکشته کاردان هم عاجز مانده
است .آقای داورزنی با کدام منطق ادعا می
کنید و قرین دارید تیم ملی والیبال ایران
جزو چهار تیم برتر مسابقات المپیک قرار
خواهد گرفت؟! فکر نمی کنید که در پایان
بازی های المپیک اگر تیم ملی کشور
عزیزمان ایران نتواند در رده چهارم قرار
بگیرد شخص شما باید پاسخگو باشید؟!
هیچ فکر کرده اید با حرف و ادعاهای
بی اساس انتظارات مردم شریف ایران به
ویژه هواداران والیبال را افزایش دادن چه
پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟!
در اینکه تیم ملی والیبال جمهوری
اسالمی ایران اینک در سطح جهانی قرار
گرفته است شکی نیست ،اما فراموش
نکنید این تیم به یک مربی طراز اول دنیا
نیاز دارد و به عبارتی ناخدایی را طلب
می کند که قادر باشد در دریای خروشان
و مواج دریای بیکران دنیای پیشرفته
والیبال نوین امروزی دنیا کشتی تیم ملی
کشورمان را به ساحل مقصود رهنمون
شود .درست است که برگزاری مسابقات
المپیک  ۲۰۲۰توکیو به خاطر شیوع
کروناویروس یک سال به تعویق افتاده
است ولی از باب یادآوری باید اذعان کنیم
که با توجه به ضیق وقت و فرصت کم
ضروری است تا پرشتاب پیش برویم تا از
قافله عقب نمانیم!

حکم انفصال از خدماتی دولتی یا تعلیق حکم
ریاست «هاشم اسکندری» و عزل وی از فدراسیون
بولینگ بیلیارد که اواخر سال گذشته رخ داد
باعث برکناری او از ریاست فدراسیون بولینگ و
سرپرستی «محمدرضا مقصودلو» شد.
براساس آنچه که قانون حکم کرده اگر هاشم
اسکندری بتواند اتهامات وارده را از خود دور
کند و پرونده وی همانی باشد که اسکندری
را شش ماه از ریاست بولینگ تعلیق کرد او به
زودی به فدراسیون بر می گردد اما اگر بعد از 23
مردادماه نتوانست حکم بازگشت به کار بگیرد آنگاه
محمدرضا مقصودلو رئیس سابق و کارکشته کبدی
و سرپرست فدراسیون بولینگ باید مقدمات مجمع
انتخاباتی بولینگ و بیلیارد را فراهم کند.
«بولینگ ،بیلیارد و بولس» از جمله رشته هایی
است که نه در فهرست بازی های آسیایی قرار دارد
و نه بازی های المپیک؛ شاید به همین دلیل است
که فدراسیون مربوطه آن در ایران خیلی در کانون
توجهات نبود البته تا پیش از اسفندماه گذشته که
جا به جایی ناغافل در مدیریت آن نشان داد که این
فدراسیون آبستن حوادث زیادی بوده است.
کنار رفتن هاشم اسکندری از ریاست فدراسیون
بولینگ و بیلیارد البته در سکوت کامل خبری
توسط وزارت ورزش انجام شد و دقیقا همین
مسئله خیلی از نگاه ها را به سمت این فدراسیون
دلیل ناتمام
و اتفاقات آن تیزتر کرد برای پیگیری ِ
ماندن دوره قانونی ریاست آن.
هاشم اسکندری رئیس دو دوره ای فدراسیون
بولینگ ،بیلیارد و بولس بود .وی  ۳۰مهرماه  ۹۷با
کسب  ۲۵رای مثبت در مجمع انتخاباتی که ۳۹
رای داشت ،مجوز ادامه مدیریت در این فدراسیون

را گرفت اما مطرح شدن برخی اتهامات و ابهامات
در مورد وی باعث شد که یک سال و نیم بعد از آغاز
دومین دوره ریاستش از فدراسیون تعلیق شود.
تصمیم بی سر و صدای وزارت ورزش برای انتخاب
محمدرضا مقصودلو به عنوان سرپرست فدراسیون
بولینگ ،بیلیارد و بولس آن هم در روزهای پایانی
سال هم موید پشت پردههایی بود که در مورد
رئیس این فدراسیون مطرح و تایید شده بود.
مقصودلو ۲۸اسفندماه سال گذشته حکم سرپرستی
خود را از وزیر ورزش گرفت و طبق روال ،برای مدت
 ۶ماه یعنی تا  ۲۸شهریورماه این سرپرستی را ادامه
خواهد داد اگرچه پیش از آن ممکن است اتفاقات
تازه ای پیرامون بولینگ ،بیلیارد و بولس و مدیریت
آن رقم بخورد که این دوره  ۶ماهه را ناتمام گذاشته
یا ادامه دار کند!
تشریح و توضیح اینکه چرا و به خاطر چه مسئله
ای هاشم اسکندری یکباره از ریاست فدراسیون
بولینگ ،بیلیارد و بولس کنار رفت ،در این گزارش
نمی گنجد اما آنچه مسلم است ،وی می تواند
تا پایان مردادماه صندلی خود در این فدراسیون
را پَس بگیرد البته مشروط به اینکه حکم و رای
جدیدی برای او صادر نشود .دادگاه در رابطه با
هاشم اسکندری حکم  ۶ماهه منع کار صادر کرده
است .محدودیت و ممنوعیت ناشی از این حکم
 ۲۳مردادماه به پایان می رسد و قاعدتا بعد از آن
نباید منعی برای بازگشت اسکندری وجود داشته
باشد اما در عین حال اینکه حکم جدیدی برای وی
صادر شود یا اینکه پرونده او مختومه اعالم شود،
اصال مشخص نیست و همین مسئله ابهامات این
پرونده و وضعیت صاحب آن را پُررنگ تر می کند.
در هر صورت اینکه فدراسیون بولینگ ،بیلیارد و
بولس کماکان با «سرپرست» اداره خواهد شد تا
تکلیف پرونده رئیس پیشین آن به طور کامل و
شفاف مشخص شود .قطعا وزارت ورزش هم بعد از
آن می تواند برای این فدراسیون ،برگزاری احتمالی
مجمع انتخاباتی ،انتصاب سرپرست جدید یا...
تصمیم گیری کند.
یکی از کارشناسان بر این اعتقاد است که برای
هاشم اسکندری چند پرونده درست کرده اند و این

پرونده ها از داخل مجموعه ورزش و فدراسیون
برایش روی هم انباشته شده و بعید است مخالفان
وی اجازه بازگشت اسکندری را به بولینگ بدهند
اما از طرفی اگر با دیده انصاف نگاه کنیم می بینیم
که هاشم اسکندری به بولینگ و بیلیارد یک سر
و سامانی داده و سالن های متعدد بیلیارد و چند
سالن مجهز بولینگ در شهرستان های مختلف را
با کشاندن بخش خصوصی به این رشته ورزشی
دایر کرده است.
برپایی این رشته ها که برای سرمایه گذار بازگشت
مالی ندارد کار سختی است و این در حالی است
که هنوز هم برخی نگاه های تندرو هنوز هم بیلیارد
را یک ورزش قمارخانه ای می دانند که یک عده
برای زد و بند و شرط بندی و سایر موارد به زیر زمین
های الکچری می روند تا به بهانه بیلیارد به تفریح و
خوشگذرانی بپردازند ،اما به واقع این چنین نیست.
بولینگ و بیلیارد جزو مفرح ترین و جذاب ترین
تفریحات و مسابقات ورزشی است که با جسم
و روح انسان سر و کار دارد و بر اهالی ورزش و
رسانه است که دیدگاه سنتی حاکم بر این دو رشته
ورزشی را تغییر دهند .اسکندری شانس بزرگی که
آورده در صورتی که حکم برائت بتواند بگیرد اینکه
سرپرست فدراسیون یک فرد اخالق گرا است و اگر
غیر از محمدرضا مقصودلو فرد دیگری بود یقینا
تالش می کرد تا اسکندری برنگردد و خودش بر
مسند بنشیند اما هر گاه به مقصودلو گفتیم که
مصاحبه کنید یا برنامه انتخابات را به کجا رسانده
اید و یا اینکه خودتان هم کاندیدا خواهید شد یا
خیر پاسخ داده که :اوال من امانت دار هستم تا
آقای اسکندری وضعیتش مشخص شود و بعد از
اینکه وی کارش درست شد فدراسیون را تحویل
می دهم و همچنان سرباز وزارت ورزش هستم اما
اگر به هر دلیلی نشد که آقای اسکندری خدمتش
را ادامه دهد بعد برنامه ها کلی و برنامه خودم را
اعالم می کنم.
یک ماه دیگر تا زمان موعود برای بولینگ و بیلیارد
باید صبر کرد تا ببینیم آن موقع چه اتفاقی می
افتد .هاشم اسکندری ،محمدرضا مقصودلو یا
نیروهای در آب نمک خوابیده؟!

یکی ازکارشناسان بر این اعتقاد است که برای هاشم اسکندری چند پرونده درست کرده اند و این پرونده ها
ازداخل مجموعه ورزش و فدراسیون برایش روی هم انباشته شده و بعید است مخالفان وی اجازه بازگشت
اسکندری را به بولینگ بدهند اما ازطرفی اگربا دیده انصاف نگاهکنیم می بینیمکه هاشم اسکندری به بولینگ
و بیلیارد یک سرو سامانی داده و سالن های متعدد بیلیارد و چند سالن مجهزبولینگ درشهرستان های مختلف
را باکشاندن بخش خصوصی به این رشته ورزشی دایرکرده است
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دیدگاه

«دنیای هوادار» بررسی می کند؛

دوپینگدرکشتیراجدیبگیریم!

محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

اعالم محرومیت سه کشتی گیر از سوی ستاد مبارزه
با دوپینگ که اخیرا اعالم شد چندان مورد توجه رسانه
ها قرار نگرفت .در حالی که همین موضوع می توانست
دستمایه خوبی برای کشتی نویسان باشد تا از این طریق
در مذمت و نکوهش پدیده مذموم استفاده از «مواد نیروزا»
دیدگاه های کارشناسی خود را بیان کنند.
کتمان نمی توان کرد تشدید گرایش برخی از کشتی گیران
به مواد ممنوعه طی سال های اخیر نگران کننده به نظر
می رسد .جای درنگ آنجاست که استفاده کنندگان از مواد
نیروزا چهره های بی نام و نشان نیستند بلکه قهرمانان
سرشناسی هستند که پیراهن تیم ملی را در مسابقات
قاره ای و بین المللی برتن کرده اند .بدیهی است موضوع
دوپینگ منحصر به کشتی نیست و کم و بیش در میان
ورزشکاران دیگر رشته های نیز به چشم می خورد .استفاده
از مواد ممنوعه در کشورهای مختلف جهان نیز مسبوق به
سابقه است اما اینجا روی سخن با کشتی گیرانی است
که انتظار از آنان فراتر از دیگر ورزشکاران است زیرا حساب
کشتی در ایران از دیگر ورزش ها جداست .به عبارت دیگر
کشتی تنها رشته ای است که پسوند «ملی» را یدک می
کشد .مروج جوانمردی و پهلوانی است و مهم تر از آن
چشم امید مردم در کسب مدال و افتخار به حساب می
آید .ورزشکار چنین رشته ای حق ندارند پای خود را از حیطه
ادب و اخالق فراتر بگذارد.مبارزه فدراسیون با این معضل
قابل ستایش اما بهتراست مسئوالن مربوطه پیشگیری را
بر محرومیت و مجازات ترجیح دهند .ورزش اول ما کم
از ناحیه دوپینگ ضربه نخورده و چه بسا معرفی سه نفر
اخیر آخرین مورد از این دست نباشد به همین دلیل الزم
است دوستان مسند نشین چشمان خود را بیشتر باز کنند
و تمهیدات پیشگیرانه موثری را در دستور کار قرار دهند.

خشکاندن ریشه این معضل در درجه نخست نیاز به کار
فرهنگی و آگاه سازی ورزشکاران دارد .امر مهمی که در
طول سالیان متمادی کمتر به آن پرداخته شده و اکنون
نیز اهتمام و جدیت در خور در این راستا وجود ندارد .تصور
کنید دوپینگ سه کشتی گیر مطرح ما در میادین بین
المللی آشکار می شد در آن صورت باید منتظر جریمه های
سنگین و چه بسا محرومیت کشتی کشورمان می شدیم.
تا همین اندازه نیز باید از پیامدهای احتمالی این موضوع
بیمناک باشیم .تغییرات غیرکارشناسی در ارکان فدراسیون
و گسست تیم پزشکی سابق فدراسیون که سال های
طوالنی ورزشکاران و اعضای تیم ملی را زیر نظر داشتند
یکی از دالیل ضعف نظارت در اردوها و مسابقات است
که رفته رفته مصادیق آن آشکار می شود .این وضعیت
در بخش های دیگر فدراسیون نیز کم و بیش حاکم است
اما در این مختصر به چند و چون آن پرداخته نمی شود.
پیشگیری بهتر از تنبیه است
همانطور که پیش تر اشاره شد ،مشکل دوپینگ صرفا
جنبه تخلف و مجرمانه ندارد بلکه مسئله ای فرهنگی است
که بر اثر بی توجهی و نادیده گرفته شدن واقعیت ها بروز
می کند .برای زدودن این معضل الزم است کشتی گیران
مدام در کالس های ویژه ،پیامدهای خطرناک استفاده از
مواد ممنوعه را آموزش ببینند .ورزشکاری که به واسطه
شرایط زندگی و لزوم پیشرفت سریع ،راه های غیرمعمول
را جهت کسب موفقیت امتحان می کند باید آگاه باشد که
رسیدن به پیروزی و ایجاد تغییر در زندگی خود و خانواده
با تمسک به مسیر نادرست تحقق پیدا نمی کند .چه بسا
گزینش راه خطا تمام اندوخته ها و زحمات طوالنی مدت
را به باد فنا داده و زندگی آینده او را تحت تاثیر قرار دهد.
مسئوالن فدراسیون اگر بتوانند همین یک نکته را به
سهولت در وجود کشتی گیران تزریق کنند گمان نمی رود
قهرمانان به پیمودن راه خطا کنند مبادرت کنند .مشکل
آنجاست که سعی می کنیم بی آنکه پیشگیری را سرلوحه
کار قرار دهیم از سنگینی مجازات و عواقب ناگواری که در
انتظار دوپینگی هاست سخن به میان آوریم .شاید زمان
آن فرا رسیده تا در نوع نگاه و شیوه مدیریت خویش در این
عرصه تجدید نظر کنیم .اگر نتوانیم مسیر درست را انتخاب
کنیم چه بسا با عواقب مهلکی رو به رو شویم...
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بانوان

«فاطمهقاسمی»:

با پنج اردوی یک هفتهای توقع قهرمانی نداشته باشید

عضو تیم ملی فوتبال زنان گفت :وقتی در مسابقات برون
مرزی شرکت میکنیم همه از ما توقع دارند تا مقام بیاوریم
در حالی که هیچ تیمی با پنج اردوی یک هفتهای به جایی
نمیرسد و نتیجهای هم نمیگیرد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از ایرنا ،فاطمه قاسمی روز
گذشته اظهار داشت :در این فصل برای تیم وچان کردستان
بازی کردم و امسال چند بازیکن خوب از سپاهان و نیز زهرا
خواجوی از شهرداری بم را جذب کردیم.
توانستیم عملکرد خوبی را از خود نشان دهیم .بازی با
شهرداری بم تکلیف قهرمانی را مشخص کرد و با توجه به اینکه
دقیقه  ۸۰از این تیم جلو بودیم اما باختیم ولی میتوانستیم
قهرمان شویم.
وی افزود :نمیدانم چرا فدراسیون تکلیف لیگ فوتبال زنان را
مشخص نمیکند چون تعلل در این تصمصمگیری ،نه تنها به
بازیکنان بلکه به لیگ فصل آینده آسیب میرساند.
قاسمی ادامه داد :بازیکنان در حال حاضر از باشگاههای مختلف
ف آنان مشخص نیست .اکنون که لیگ
پیشنهاد دارند اما تکلی 
مردان در حال برگزاری است دست کم برای لیگ زنان نیز
تصمیم بگیرند و مسابقات را لغو کنند که بهترین تصمیم
است زیرا در چهار بازی باقی مانده هیج تغییری در جدول
ردهبندی برای تیمها ایجاد نمیشود و تکلیف قهرمان و نایب
قهرمان مشخص است.
وی افزود :باید تکلیف مشخص شود تا بازیکنان بدانند که برای
فصل آینده چه کاری انجام بدهند آیا به بدن سازی ادامه دهند
یا تمرینات هوازی را انجام دهند.
ملیپوش فوتبال زنان گفت :نزدیک به  ۶ماه است که رییس
فدراسیون فوتبال نداریم و پس از او مدتی ابراهیم شکوری
کارهای فوتبال زنان را انجام میداد .وی به ما گفته بود تا
زمانی که تکلیف انتخابات جدید مشخص نشود برنامهریزی
هم برای فوتبال زنان نداریم .به همین دلیل همه چیز را باید
معوقه کنیم و اردویی هم برپا نشود.

وی افزود :بهنظر میرسد که انتخابات فدراسیون در شهریور یا
مهرماه برگزار میشود و تا آن زمان هیج برنامهای برای فوتبال
زنان در نظر گرفته نشده است.
قاطمی اظهار داشت :این قضیه به تیم ملی خیلی آسیب
میرساند زیرا میتوانیم در ماه دست کم یک هفته در اردو
باشیم .حتی نمیتوانیم در تورنمنتهای مختلف شرکت کنیم
اما تیمهای ضعیفی چون افغانستان برای افزایش رنگینگ
جهانی خود در تورنمنتهای بزرگ حضور مییابند تا سطح
فنی خودشان را باال ببرند.
وی اضافه کرد :قرار بود مسابقات مقدماتی آسیا در شهریورماه
برگزار شود اما بدلیل کرونا و با تصمیم ایافسی و فیفا این
رقابتها به تعویق افتاده است .هر چند که االن نمیدانیم
تاریخ این مسابقات چه زمانی است اما حداقل فدراسیون
یک اردوی داخلی میتواند برای ما بگذارد .فدراسیون برای ما
هزینهای نمیکند زیرا بودجهای نیست.
قاطمی گفت :به تیم ملی فوتسال زنان رسیدگی شد تا به
قهرمانی آسیا رسید .سطح فوتبال و فوتسال آسیا غیرقابل
قیاس است و تیمهای اول تا سوم فوتبال آسیا بال استثنا جزو
 ۶تیم برتر جهان هستند.
وی افزود :در فوتسال تیم قرقیزستان که در رده سی و شش
جهان است در آسیا در رده هشتم قرار میگیرد و کلی هم
گل میخورد و ایران از همه این تیمها قویتر است .تفاوت
فاحشی میان تیمهای فوتبال و فوتسال زنان وجود دارد .خیلی
از کشورهای بزرگ دنیا تیم فوتسال زنان را تشکیل ندادهاند زیرا
دیدگاه جهانی نسبت به فوتبال و فوتسال خیلی فرق میکند
و فوتبال جهانیتر است.
فاطمه قاسمی یادآور شد :ما اردوهای منظمی نداریم و نزدیک
به مسابقات به اردو دعوت میشویم .وقتی به رقابتی میرویم
همه از بیرون توقع دارند تا مقام بیاوریم در حالی که هیچ
تیمی با پنج اردوی یک هفتهای به جایی نمیرسد و نتیجهای
هم نمیگیرد.

کتمان نمی توان کرد تشدید گرایش برخی ازکشتی گیران به مواد ممنوعه طی سال های
اخیر نگران کننده به نظر می رسد .جای درنگ آنجاست که استفاده کنندگان از مواد نیروزا
چهره های بی نام و نشان نیستند بلکه قهرمانان سرشناسی هستندکه پیراهن تیم ملی را در
مسابقات قاره ای و بین المللی برتنکرده اند.
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حرف آخر

ضربه مهلک کرونا به جذاب ترین ورزش دنیا؛

صنعتفوتبالهمچنانتحتتاثیر
کروناویروس

فوتبال پدیده ای جذاب
و البته صنعتی جدید که
در جهان امروز ،تبدیل به
یک عصر مهم در بخش
درآمدزایی و اقتصاد کالن در
محمدرضا ولی زاده آالشتی جهان هستی شده است .به
عقیده برخی از متخصصان
خبرنگار
این رشته ،فوتبال یک
صنعت نوپاست ،پدیده ای فراورزش که عاشقان زیادی به
ذات خویش جلب کرده است و تفاوت گران این رشته
با ورزش های دیگر ،همین بخش تولید سرمایه در عین
جذابیت این ورزش پرطرفدار است.
اشتغال زایی ،موضوعی بسیار مهم که هیچ حکومتی نمی
تواند به طور قطع از موفقیت و حل این معضل جهانی
صحبت کند ،اما فوتبال در این مشخصه هم کارنامه ای
قابل دفاع دارد ،یک باشگاه ورزشی بیش از صد زیرمجموعه
دارد ،از مدیر ،مربی ،بازیکن تا کادر اداری باشگاه و تدارکات
و اگر به طور میانگین هریک از این زیرمجموعه های تحت
تکلف باشگاه های فوتبال ،چهار عضو دیگر داشته باشند،
عددی قابل توجه به دست می آید ،با توجه به تعداد باالی
باشگاه های ورزشی در تمامی دنیا ،به معنای واقعی کلمه،
فوتبال را یک صنعت مهم در کل جهان معرفی می کند
که تعداد باالیی از انسان های جهان از آن کسب درامد
می کنند.
اما حاال فوتبال هم مانند دیگر صنایع مهم جهان درگیر
ویروسی مهلک به نام کرونا شده است ،همان طور که
روزانه هزاران هزار انسان جانشان را در اثر ابتال به این
ویروس عجیب از دست می دهند ،ارزش سرمایه و اقتصاد
جهانی هم کامال تحت تاثیر این غول کشنده قرار گرفته
است ،ضرر بزرگ کرونا به اقتصاد در همه صنایع فراگیر شده
است و فوتبال هم به عنوان یک منبع درآمدزایی در مقیاس
اقتصاد جهانی ،از این موضوع مستثنا نیست.
با شیوع این ویروس در جهان ،تعدادی از لیگ های مهم
فوتبال از جمله لوشامپیونه فرانسه و لیگ های هلند و
بلژیک نیمه تمام ماندند و دیگر لیگ های مهم جهانی هم
که مجبور به از سرگیری مسابقات شدند ،بدون تماشاگر و
در شرایطی غیر معمول بازی هایشان را آغاز کردند ،تعطیلی
و برگزاری مسابقات با شرایطی خاص تبعات مالی بسیار
باالیی را برای فوتبال و فوتبالی ها داشت .از نابودی جریان
بلیط فروشی تا کاهش عجیب و باورنکردی ارزش بازیکنان
فوتبال ،کامال درآمدزایی این ورزش را تحت تاثیر قرار داد.
اما این موارد ،تنها ضرر کرونا به فوتبال نبود ،حاال با
پیشرفت این ویروس ،برگزاری آوردگاه های جهانی ماندد
المپیک و جام جهانی را هم تحت تاثیر قرار داده است،
اگر هرکدام از این رویدادهای بزرگ ورزشی برگزار نشود،
جذاب ترین ورزش دنیا ،ضرری باورنکردنی و غیرقابل تصور
را متحمل می شود .حال بازیکنان و اعضای باشگاه های
بزرگ دنیا ،اغلب با کاهش دستمزدهایشان موافقت کردند،
اما این کمک نمی تواند زیان بزرگ کرونا به جهان فوتبال
را جبران کند ،البته که در کشور ما به هیچ وجه چنین
کارهایی انجام نمی شود!
حال و روز این روزهای فوتبال کرونایی عجیب است ،لیگ
های معتبر دنیا با رعایت پروتکل های بهداشتی فیفا
درحال برگزاری است ،اما هنوز هم هیچ کس نمی تواند
جان فوتبالیست ها را در برابر این ویروس خطرناک تامین
کند ،امیدواریم سایه سنگین این ویروس از سر تمام دنیا
کم شود تا زندگی به زیبایی قبل بازگردد...
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«دنیای هوادار» یاد روح قلم و مرام زنده یادان ناصر احمدپور و عباس عبدالملکی ،بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی کشور را پاس می دارد

قلندر

شاخص عضويت در هيات مديره سرخابی چيست؟
مجید سعیدی
نویسنده و روزنامه نگار

به تركیب كنونی هیات مدیره دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس نگاه كنید .نه از سابقه ورزشی برخوردارند و نه
دارای برند هستند! اگرچه در سوابق آن ها سابقه مدیریت در
سطح میانی دیده می شود اما اینكه قادر به اداره مجموعه
ای باشند كه در بستر جامعه مخاطبان زیادی دارد (!)
محتمل به نظر نمی رسد و شاید به همین دلیل است كه باز
زمزمه تغییر در هیات مدیره این دو تیم به گوش می رسد.
تغییری كه باید انجام شود و باید مردانی كارآمدتر به
خدمت گرفته شوند .مردانی از دل ورزش و از جنس
اقتصادی كه حداقل با ادبیات باشگاه داری آشنا باشند و
رابطه منابع و مصارف را بشناسند و از هنر استفاده از منابع

برای دستیابی به اهداف برخوردار باشند .كاری ندارم كه تا
امروز انتخاب اعضای هیات مدیره سرخابی بر اساس روابط
سیاسی و تمایالت جناحی و ایضا گروهی شكل رفته و به
همین دلیل هم تداوم نداشته و دستاوردی جز انباشت
بدهی به دنبال نداشته است!؟ اكنون وقت آن رسیده كه
استقالل و پرسپولیس و طرفداران این دو تیم در انتخاب
هیات مدیره و مدیرعامل پیشقدم شوند و نقش آفرینی
كنند.
چه دلیلی دارد كه رئیس مجمع این دو باشگاه تحت تاثیر
عوامل بیرونی و بدون توجه به موضوع عملكردی دائما به
تغییرات مدیریتی این دو باشگاه مبادرت نماید؟ مردمی كه
قادرند فی المثل «ایرج عرب» را عوض كنند و در انتخاب
سرمربی نقش آفرین باشند چرا نباید در انتخاب اعضای
هیات مدیره تاثیر گذار باشند؟ وقتی در تغییرات نفرات
هیات مدیره سرخابی ،گزارش حسابرسی كمترین تاثیری
در تصمیم گیری دارد و برای رئیس مجمع این دو باشگاه
معامالت سیاسی حائز اهمیت است ،چرا نباید تركیب
هیات مدیره توسط طرفداران این دوتیم برگزیده شود؟
آقایان نگران روش نباشند! طرفداران سرخابی راهش را

بلدند .به شرطی كه مردان در صحنه و مردان در سایه (!) نه
در شعار ،بلكه در «عمل» برای طرفداران این دو تیم منزلتی
قائل باشند ،منزلتی در شان طرفداران آن ها ...باشد تا به
زودی مفصل تر در این باره سخن بگویم...

گزارش آخر

«دنیای هوادار» از رشد کمی و کیفی بدمینتون گزارش می دهد؛
سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار

به بهانه راه اندازی شاتل تایم همگانی توسط فدراسیون
جهانی بدمینتون که هفته گذشته از سوی فدراسیون
جهانی را اندازی شد به اضافه عضویت رئیس فدراسیون
بدمینتون در هیات رئیسه آسیا و عدم برگزاری مسابقات
مهم و بین المللی دهه فجر که قرار بود  15تا  19بهمن
گذشته با حضور  30کشور در شیراز برگزار شود و حکم
انتخابی المپ را هم داشت و پیشرفت های کم نظیر
بدمینتون ایران طی دهه اخیر مروری می کنیم بر عملکرد
فدراسیون بدمينتون تا بدانیم این جهش همگانی و
قهرمانی چگونه به دست آمد.
شاتل تایم همگانی
فدراسیون جهانی بدمینتون یک کمپین را تحت عنوان
شاتل تایم همگانی راه اندازی نموده است  .در این کمپین
از نمایندگان چند کشور آسیایی که در زمینه ترویج شاتل
تایم فعالیت مطلوب داشته اند ،جهت عضویت در کمپین
فوق برای در اختیار گذاشتن تجارب و برنامه ریزی دراین
زمینه دعوت به عمل آمده است .طی نامه ای که از سوی
کمیته توسعه بدمینتون آسیا دریافت گردیده است.
بدمینتون آسیا  6نماینده کشورآسیایی را که در این زمینه
فعایت گسترده و مطلوبی داشته اند به فدراسیون جهانی
معرفی نموده که نمایندگان این کشورها به شرح ذیل
می باشند:
 .1آقای «گالکو زولباتار» از کشور مغولستان
 .2خانم «فریبا مددی» از کشور ایران
 .3آقای «علی کزما» از کشور لبنان
 .4آقای «دورجی» از کشور بوتان
 .5آقای «یان جیل» از کشور فیلیپین
 .6آقای «عزیزبیگ» از کشور ازبکستان
الزم به ذکر است ،افراد فوق در زمان تعین شده از سوی
فدارسیون جهانی طی مصاحبه ای تجربیات و برنامه های
خود را در زمینه توسعه شاتل تایم ارائه خواهند داد.

پیش به سوی افق های روشن

بدون سر و صدا به سوی افق های بلند
بدون شک فدراسیون بدمينتون از جمله فدراسیون هایی
است که بی حاشیه و بدون سر و صدا طی یک دهه اخیر
فعالیت های مفیدی در زمینه همگانی کردن و توجه به
ورزش قهرمانی داشته و باید به «محمدرضا پوریا» -رئیس
فدراسیون -خدا قوت گفت که یک تیم مجرب را در هیات
رئیسه جمع کرده و بدون جار و جنجال و هیاهو کارش
را دنبال کرده است.
مسابقات بین المللی دهه فجر که در تقویم جهانی به
عنوان یک تورنمنت معتبر جای خود را باز کرده محل رشد
دختران و پسران بدمينتون باز ایرانی است و این تورنمنت
که امسال به دلیل شیوع کرونا برگزار نشد پای بازیکنانی با
رنکینگ باالی جهانی را به کشورمان باز کرده است و این
خود باعث ارتقای فنی و تکنیکی بازیکنان جوان کشورمان
شده است .قهرمانان نامداری از مالزی و سنگاپور و سایر
کشورهای صاحب نام بدمينتون جهان که در گذشته
تمایلی برای حضور در تورنمنت های منطقه نداشتند با
آغوش باز به تورنمنت دهه فجر می آیند و خود این حضور
باعث ارتقا سطح فنی بدمينتون بازان ما شده است.
حضور موثر خانم مددی
حضور خانم دکتر «فریبا مددی» -نایب رئیس -که
ارتباطات خوبی با کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی
دارد زمینه را برای توسعه بدمينتون در میان دختران ایرانی
فراهم کرده و ادامه این روند منتهی به کسب سکوی
آسیایی از سوی بدمينتون بازان ایرانی در بازیهای
ٱسیایی خواهد شد.
نگاه فدراسیون جهانی به ایران خیلی تفاوت کرده است
در حالی که قرار بود مسابقات بین المللی دهه فجر با
جایزه  25هزار دالری بهمن ماه  98در شیراز برگزار شود
و  30کشور هم اعالم آمادگی کرده بودند ولی ویروس
کرونا باعث تعطیلی این موقعیت شد و رئیس فدراسیون

بدمینتون از برگزاری آن در شرایطی مناسب تر می گوید
و اضافه کرد :پیشتر ایران در رده بندی آسیا جایگاه برنز
داشت ولی هم اینک با قرار گرفتن در رده بندی طالیی
آسیا جایگاه خوبی در این قاره داریم و یکی از ُکرسی های
کنفدراسیون آسیا را هم کسب کردیم.
وی ادامه داد :نگاه کنفدراسیون بدمینتون آسیا به جایگاه
این رشته درایران تغییرکرده است؛ از این رو در مجمع
آسیایی به عنوان مسوول کمیته قوانین و مقررات
انتخاب شدم.
رئیس فدراسیون بدمینتون اظهار داشت :این فدراسیون
طی  ۱۰سال در توسعه و گسترش این رشته فعالیت
داشته است که این دوره تمام شده و هم اینک وارد
مرحله قهرمانی شدهایم و در بخش همگانی افزون بر ۲۰۰
هزار نفر و در بخش قهرمانی هم  ۳۰هزاز نفر در  ۳۱استان
و چهار منطقه آزاد فعال هستند.
وی با بیان اینکه نگاه ویژه ای به بخش قهرمانی داریم،
افزود :بهترین قهرمانان جهان در شرق آسیا هستند از این
رو برنامه بسیارخوبی برای حوزه قهرمانی داریم تا بتوانیم
با آن ها رقابت و جایگاه خود را ارتقا دهیم.
پوریا گفت :همچنین در رده های پایه ها هم برای
استعدادیابی  ۱۲منطقه در کشور تشکیل دادیم که پس
از شناسایی استعدادها ،نخبگان نیز برای حضور در کمپ
های تمرینی به فدراسیون معرفی می شوند.
پوریا افزود :مسابقات باشگاهی در سطح لیگ برتر و
دسته یک هم در رده بانوان و هم در رده آقایان فعال
است اما اینکه دهه فجر امسال کرونا برنامه ها را تغییر
داد تابع قوانین جهانی هستیم ولی در صورت برگزاری
این مسابقات می توانیم به کسب سهمیه المپیک هم
امیدوار باشیم هر چند کار بسیار سخت و رقابت های
کسب سهمیه فشرده و دشوار است.
با صحبت هایی با که محمدرضا پوریا داشتیم از آینده
بدمینتون بسیار امیدواریم که که در آسیا و جهان دارای
یک وجهه خوبی شده ایم؛ به خصوص که پوریا عضو
هیات رئیسه کنفدراسیون آسیا هم هست...

