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محیط زیست

داستان جلد

نامه هشدارآمیز کالنتری به روحانی

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

درباره مازوتسوزی

رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست
از نامه هشدارآمیز رئیس این سازمان به رئیسجمهور درباره
مصرف مازوت در نیروگاهها و کارخانهعای اطراف شهرهای بزرگ
خبر داد.
بهگزارش«دنیایهوادار»،طیروزهاوهفتههایاخیر،همهساله
فصول سرد سال شهر تهران و دیگر کالنشهرهای
و همزمان با
ِ
کشور با معضل آلودگی هوا بیش از پیش مواجه میشوند؛ یکی
از کانونهای بزرگ انتشار آالینده در شهر تهران نیز نیروگاهها
هستند که در برخی مواقع با مصرف سوخت «مازوت» بهجای
گاز ،باعث تشدید آلودگی هوای تهران و دیگر کالنشهرهای
کشور میشوند .بر همین اساس ،مسعود تجریشی -معاون
محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره
مصرف «مازوت» در نیروگاهها و کارخانههای تهران ،گفته بود
«طبق آخرین بررسیهایی که در ابتدای هفته گذشته از صنایع
بزرگ اطراف تهران انجام دادهایم ،مطلع شدیم که تعدادی از
نیروگاههای تهران از سوخت مازوت استفاده کردهاند».
حاال ،سیدمحمدمهدی میرزاییقمی -رئیس مرکز هوا و تغییر
اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به وضعیت
آلودگی هوای تهران و موضع این سازمان در قِ بال مازوتسوزی
کارخانهها و نیروگاههای تهران ،اظهار کرد :در جلساتی که اوایل
پاییز امسال و همزمان با آغاز سرد شدن هوا ،با نمایندگانی از
شهرداریهای کشور و شوراهای شهر در تهران و شهرهای اطراف
داشتیم ،نسبت به مصرف مازوت در کارخانههای حاشیههای
شهرهای بزرگ ،بهویژه تهران هشدار دادیم .وی ادامه داد :در این
جلسات ،برخی مراجع ذیربط عنوان میکردند که استفاده از
سوخت مازوت در بعضی از مواقع ،به دلیل شرایط فعلی کشور
و بحرانهایی که بهوجود آمده ،استفاده از مازوت اجتنابناپذیر
است ،اما نماینده سازمان محیط زیست در این جلسات ،همواره
موضع مخالف نسبت به این موضوع داشته و بر مض ّر بودن این
سوخت برای سالمتی شهروندان تأکید کرده و هشدارهای الزم
را نیز دادهایم .رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت
محیطزیستهمچنینبرموضعمخالفسازمانمحیطزیست
بر استفاده نیروگاهها و کارخانههای اطراف تهران تأکید کرد و
گفت :در همین راستا و با توجه به هشدارهای الزم پیرامون
استفاده از سوخت مازوت در نیروگاهها و کارخانههای شهرهای
بزرگ و بهویژه تهران ،نامهای هشدارآمیز از سوی رئیس سازمان
محیط زیست به آقای روحانی رئیسجمهور ارسال شد.
میرزاییقمیبااشارهبهجزئیاتیازنامهمحیطزیستبهروحانی
درباره مصرف مازوت در نیروگاههای کشور ،افزود :در این نامه،
موضعسازمانحفاظتمحیطزیست،بهعنوانسازمانینظارتی
و سیاستگذار در حوزه مقابله با آلودگی هوا ،هشدارهای الزم
درباره تبعات مازوتسوزی را مطرح و بر عملیاتی و اجرایی کردن
تکالیف وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط برای اجرای قانون
هوای پاک تأکید شده است .وی با بیان اینکه موضع مخالف
سازمان حفاظت محیط زیست با مازوتسوزی در نیروگاهها و
کارخانههایبزرگبهدستگاههایمرتبطاعالمشدهاست،گفت:
سازمان محیط زیست ضوابط و جایگاه قانون ی مشخصی دارد
که میبایست در این چارچوب اقدام شود .رئیس مرکز هوا و
تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست همچنین استفاده
از سوخت مازوت در کارخانهها و نیروگاهها را دارای شرایطی
دانست و اظهار کرد :ما در جلساتی که در عالیترین سطوح
درباره سوخت نیروگاهها و کارخانهها داشتهایم ،اعالم کردیم که
استفاده از سوخت مازوت نیز باید رعایت استانداردهایی باید
باشد ،به طوری که میبایست میزان سولفور آن در حد استاندارد
و زیر یک درصد وزن حجمی باشد .میرزاییقمی اضافه کرد:
حتی اگر امکان استفاده از سوختِ با آالیندگی کمتر و استاندارد
نیز توسط نیروگاهها و کارخانهها فراهم نباشد ،میبایست از
فیلترهای مخصوص جاذب آالیندههای هوا استفاده شود.
رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست در
پایان خاطرنشان کرد :ما همواره در سازمان محیط زیست موضع
خود را نسبت به خطرات استفاده از سوخت مازوت در کارخانهها
و نیروگاهها اعالم کردهایم که الزم است تمام دستگاههای
ی و هماهنگیهای الزم را داشته باشند.
مرتبط با آن همکار 

خبر

برزخکـــودکانکـــاردرداالنکـــرونا
الهام آمرکاشی
دبیر تحریریه

آمار و ارقام موجود در خصوص کودکان کار یک برآیند
مشخص را در بردارد و رصد کوچهها و خیابانهای شهر از
نزدیک ،حرفی دیگر برای گفتن ،پیشکش میکند و آنچه
همچنان در برزخ و بالتکیلفی به سر میبرد ،امروز و آیندۀ
کودکانی است که بیتوجه به استعداد ،انگیزه و اهداف
مدنظر برای هریک از کودکان در تلی از ناآگاهی ،ناکامی
و باری به هرجهت بودن پیش میرود و سرخوردگی از
این برهه از سن و سال و شرایط کنونی را از بیتدبیری
و بیکفایتی خانواده و بینظارتی مسئوالن به فردای
نامعلوم وصل میکند.
در حالی 30مهرماه جاری مدیرکل بهزیستی استان البرز
ساماندهی ۳۸۷کودک کار در استان البرز
از شناسایی و
ِ
خبرداد که به گفتۀ وی در ۶ماهه اول سال جاری به
دلیل شیوع ویروس کووید ۱۹و ب ه منظور حفظ سالمت
کودکان و تأمین منافع آنها اقدامات پیشگیرانه به عمل
آمده است.
سخنان اسداهلل حیدری ،همان یک روی سکهای است
که آمار و اعداد از آن سخن میگوید و آنچه در گذرگاهها
و معابر مشخصی که کودکان کار همیشه به وضوحرؤیت میشوند -دیده میشود ،برگ دیگری از این داستان
است که از بالتکلیفی و عدم ساماندهی خبر میدهد.
نظارت و پایش لحظهای بر چهارراههای مشخص در
سطح شهر گواه این کالم است که تعداد کودکان کار
همچنان ثابت و در حال افزایش است و آلودگی هوا و
شرایط کرونایی در دیدهنشدن و کم ظاهرشدن این افراد
هیچگونه کمکی نکرده است.
سال گذشته در حالی جعفر داراب خانی -معاون
اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز
تأکید براین مهم داشت که شهرداری و نیروی انتظامی
مکلف هستند هرهفته 10نفر از کودکانکار و خیابان
چهارراه¬ها را جمع¬آوری و برای تعیین تکلیف ،با
همکاری مرکز غربالگری کودکان کار و خیابان کرج ،به
اداره کل بهزیستی استان تحویل دهند؛ که همچنان با
پاندمی و شیوع گسترده کووید 19حضور قدرتمند کودکان
کار در معابر به وضوح دیده میشود و سیر نزولی در آمار
ظاهری که در سطح شهر به عینه قابل مشاهده است،
وجود ندارد.
شماری از جامعهشناسان درخصوص این مهم معتقدند:
ظهور و بسط آسیبهای متعدد اجتماعی که حضور
کودکان کار از جملۀ این مباحث است ،نشأتگرفته از
تعلل مسئوالن و کارشناسان در ابعاد فرهنگی -اجتماعی
است که در کالبد گستردهای و بهصورت روتین در حال
افزایش است و به انواع و اقسام متنوع به صورت اپیدمی
عنوان یکی از
قابل مشاهده است و ازآن می توان به
ِ
بیماریهای خاموش یاد کرد و بسیاری از کارشناسان امر
در این باب ،ارتباط جرم و کار کودکان را مدنظر قرار داده
و باتوجه به انواع و اقسام بزه در سطح اجتما ِع حاضر،
براین مهم تأکید دارند که ساماندهی کودکان کار نیازمند
قانونگذاری صریح در این مسیر است.
قانون در این مجرا میگوید :طبق ماده 79قانون کار
بهکارگيري کودکان زير 15سال جرم محسوب میشود و
اگر افرادی اين کودکان را مجبور به کار کنند مجرم هستند؛
اما آنچه در تقابل این دیدگاه بهعینه در سطح شهر قابل
نظاره است :تکرار این صحنه در اجتماع کنونیاست که

چه بهصورت متکدی و چه بهعنوان کودککار؛ از نگاه
قانونی و جرم مشهود ،هیچگونه رخداد مثبتی در جهت
رفع این معضل دیده نمیشود و هیچ صاحبنفوذی
در این باب نافذانه ورود نکردهاست و درحالی سازمان
ملل متحد «کودک خیابانی» را اینگونه تعریف میکند:
«پسر یا دختری که خیابان (و ساختمانها و زمینهای
متروکه) ،خانه و محل زندگی او شده و تحت حمایت و
نظارت کافی بزرگساالن مسئول قرار ندارد؛ که یک مددکار
اجتماعی معتقد است :امروز بسیاری از این کودکان
درگیر سوءمصرف مواد مخدر ،محرک ،چرس و ناس و...
هستند و هنوز مرکز درمانی خاص برای کودکان (افراد زیر
18سال) وجود ندارد.
در بسیاری از مطالب و گزارشهای موجود در این راستا،
چنین برآیند است :کارکودک نزد بسیاری از کشورها و
سازمانهای بینالمللی فعالیتی استثماری تلقی میشود
و با توجه به امراض پی آین ِد آسیبهای اجتماعی که
خشونت ،افسردگی ،خودزنی ،محرومیت از تحصیل،
سوءتغذیه و واقعههای اینچنین از جمله زوایای
این بند است؛ هرگونه غفلت در این امر ،ویرانیهای
متعددی در پس دارد که اجماع و تعامل همهجانبه از
سوی دستگاههای دولتی و نهادهای اجتماعی برای یک
سرنوشت و فرجام نهایی که «کودکیکردن و سالمت و
تحصیل» در آن تعبیه شده باشد ،حیاتی و الزام حقیقی
شمرده میشود و ظهور و بسط طرحهایی که در این
راستا از سالیان پیش به طور تناوبی ذکر و به فراموشی
سپرده شده ،از جمله کارکردهای مؤثر در این مسیر است
که نگاه حمایتی در این جهت را میطلبد.
و اگرچه از سالهای گذشته تا کنون موارد متعدد و
متناوبی در این خصوص از سوی نهادهای مسئول و
ذیربط در این مسیر پیشنهاد شده که در اکثر موارد در
ابتدای امر ،اجرایی نشده و مواردی چون :طرح «مهرستان
تدوین بانک اطالعاتی کودکان کار در
کودک» در البرز،
ِ
کرج ،برآوردهکردن نیازهای کودکانکار ،ضرورت حمایت
کمپین
شهرداری از آسیبدیدگان اجتماعی ،ایجا ِد
ِ
حمایت از کودکان کار و ...از جمله طرحهایی است که
همچنان در سکوت خبری به سر میبرد و برای کوکان
کار ،فرجام نامعلومی در حال رقم خوردن است.
با توجه به گزارشی که در سال ۹۶توسط «مرکز آمار و
اطالعات راهبردی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی»
درباره کار کودک انجام شده است ،در بخشی از این
گزارش که به بررسی وضع فعالیت کودکان ۱۰-۱۷ساله
کشور پرداخته ،نشان میدهد از حدود ۹میلیون کودک

حدود ۴۹۹هزار کودک فعال -شاغل و در جستوجوی
کار هستند که نسبت به سالهای ۹۴و  ۹۵با افزایش
۹۶درصدی و ۶۰۰درصدی روبرو بودهاند .مطابق برآورد
سال ،۹۶از تعداد ۳۷۸هزار و  ۱۱شاغل  ۱۰تا ۱۷ساله
کشور ۸۲.۳درصد پسر و ۱۷.۷درصد دختر هستند که
سهم کودکان فوق در گروههای عمده فعالیت اقتصادی
«کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری» (۲۹.۳درصد)،
«استخراج معدن» (۰.۳درصد)« ،تولید صنعتی (ساخت)
» (۱۹.۵درصد)« ،تأمین برق ،گاز بخار و تهویه هوا»
(۰.۸درصد)« ،آبرسانی ،مدیریت پسماند فاضالب
و فعالیتهای تصفیه» (۰.۵درصد)« ،ساختمان»
(۷..۱۲درصد) ،و «سایر و اظهارنشده» (۳۷.۸درصد) است.
همچنین طبق اعالم مجلس شورای اسالمی در سال۹۷
نیز بین  ۳تا ۷میلیون کودک کار در ایران مشغول به کار
هستند که به دالیل مشکالت اقتصادی ،بیماری والدین
(اعتیاد) ،آسیبپذیر بودن خانواده ،عدم وجود منبع
فرهنگی و ...برای تأمین امورات زندگی خود و خانواده
مجبور به کار کردن در اماکن مختلف مانند مراکز زباله
سوزی ،کارگاههای تولیدی ،جمعآوری ضایعات آهن و
پالستیک و  ...مشغول به کار هستند».
و با عنایت براین نکته که شماری از کارشناسان در
این راستا براین امر معتقدند :وزارت کشور ،وزارت کار
و تعاون و رفاه اجتماعی -دفتر مطالعات پیشگیری
ناجا -سازمان بهزیستی ،شهرداریNGO -ها و موارد
عدیده و نهادهای مسئول و متولی بیشماری وجود
دارد که میتوانند دراین امر وارد شده و رسیدگی را به
طور ملموس ادامه دهند؛ ضرورت بیش از پیش در این
میان است تا با اهداف و رویکردهای منسجم درجهتِ
تبیین آییننامهها و بند و تبصرههای قانونی،
تدوین و
ِ
راهکارهای عدیده خلق کرده تا بتوان سرانجامی برای
کودکان کار مشخص کرد.
انتظاری به جد از صاحبانکرس ی در نهادهای متولی
در این امر است تا با نگاهی متمرکز در راستای نجات
کودکان کار برای ایجا ِد محیط مناسب و متناسب شرایط
حاضر درخصوص حال و فردای این دسته افراد ،چارت
منظم و مشخص قراردهند تا بتوان در داالن هرروزهای
که در دود ،آلودگی ،کرونا و انواع و اقسام آسیب
اجتماعی محصور است ،شرایط متناسبی را بدون کار
برای کودکان کار به وجود آورد.
روزها و ماههای آتی مشخص میکند ،روند و روال
رسیدگی به این دسته افراد شیب نزولی یا صعودی را از
ِآن خود خواهد کرد!

جامعه

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «حسن نظری»
 -شهید مدافع سالمت  -راگرامی می دارد
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3

«البرز» چه خبر؟

استان ها

هیاتگلف شهرستان فردیس آغازبهکارکرد

افزایش تستگیری کرونا در
شهرستان های قرمز

به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از روابط عمومی هیات
گلف استان البرز همزمان با گرامی داشت سالروز شهادت
سردار دل ها دفتر هیات گلف شهرستان فردیس با
حضور صیاد معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری،
یعقوبی رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر،
عزیزی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فردیس
و عباس زاده رئیس هیات گلف استان البرز و روسای
کمیسیون این هیات آغاز به کار کرد.
رضا عباس زاده رئیس هیات گلف استان البرز در این
مراسم گفت :خوشحالیم که امروز شاهد افتتاح دفتر
هیات گلف شهرستان فردیس هستیم و امیدوارم فعالیت
های اعضای هیات گلف این شهرستان بتوانند در اشاعه و
گسترش این ورزش در سطح شهرستان فردیس حضوری
پویا داشته باشند.
عباس زاده ادامه داد :ترغیب و ایجاد انگیزه و آشنا کردن
همه اقشار مردم در تمامی گروه های سنی از جمله
اهدافی است که باید در این شهرستان دنبال شود.
وی افزود :کشف استعدادها و استعدادیابی در این ورزش
نیز از جمله برنامه هایی باید باشد که به صورت جدی در
این شهرستان باید مورد پیگیری قرار گیرد.

هیات گلف شهرستان فردیس به همت برادارن احمدی
و جعفری نایب رئیس نیک آیین  ،حسینی ،مراقی و
صادقی اعضای هیات مدیره فعال شده است.
امید احمدی رئیس هیات گلف شهرستان فردیس نیز در
این مراسم اظهار کرد :هیات گلف فردیس در کوتاه ترین
زمان ممکن نسبت به جذب سرمایه گذار و بررسی زمین
های دارای استاندارد اقدام های الزم را انجام خواهد داد.
وی بیان کرد :تشکیل تیم مجرب و فعال با هدف ایجاد
اشتغال جوانان و تفریح و سرگرمی نیز در دستور کار قرار
دارد.

«معاون اجتماعی دادگستری البرز» خبر داد:

تشديد نظارت ها برای پيشگيری ازقاچاق دراستان
معاون قضایی ،اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری کل استان البرز در نشست کارگروه پیشگیری
از قاچاق کاال و ارز استان ،ضمن تأکید بر ضرورت نظارت
در پیشگیری از قاچاق ،بر تشدید این نظارت ها تأکید کرد.
جعفر داراب خانی معاون قضایی ،اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در این جلسه
اظهار کرد :با هم افزايي دستگاه های ذیربط ،تشدید نظارت
بر صدور حواله ها و اتصال كليه ی دستگاه هاي كاشف
به سامانه هاي الكترونيكي ،درصدد هستیم نسبت به
شناسنامه دار كردن با ِر گندم و آرد در استان اقدام کرده
و از کمبود گندم در سیلوها پیشگیری کنیم که مقدمات
انجام آن در البرز فراهم شده است.

رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز استان
افزود :کنترل حمل و نقل محمولههای گندم در مبادی
و مسیرها ،می تواند تا حد زیادی از قاچاق این محصول
پیشگیریکند.
در این جلسه که با حضور برخی از مدیران قضایی
دادگستری کل استان و نمایندگانی از :پليس مبارزه با
قاچاق كاال ،اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي،
تعزيرات حكومتي ،دانشگاه علوم پزشکی و اداره كل غله
و خدمات بازرگاني استان برگزار شد ،درخصوص تشديد
نظارت ها براي پيشگيري از هرگونه قاچاق به ویژه عرضه
ی خارج از شبكه در جايگاه هاي سوخت نیز بحث و
تبادل نظر شد.

اجرای طرح محدودیت تردد شبانه درالبرزادامه دارد
فرمانده قرارگاه مقابله با کرونا استان البرز گفت :شهرهای
فردیس ،ساوجبالغ و نظر آباد در وضعیت زرد و کرج در
وضعیت نارنجی کرونایی است ،طبق تصمیم ستاد ملی
کرونا ،محدودیت تردد شبانه در همه وضعیتها اعمال
میشود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،نورمحمد فردی -فرمانده
قرارگاه مقابله با کرونا استان البرز گفت :برابر آخرین
مصوبات ستادملی کرونا ،محدودیتها بر اساس وضعیت
شهرستانها اعمال میشود و در حال حاضر در استان البرز
شهرستانهای فردیس ،ساوجبالغ و نظرآباد در وضعیت
زرد قراردارند که در این وضعیت حضور دوسوم کارمندان
در ادارات الزامیاست و مابقی به صورت دورکاری فعالیت
دارند همچنین گروههای شغلی  ۲ ،۱و  ۳نیز مجاز به
فعالیتهستند.
فرمانده قرارگاه مقابله با کرونا ،کرج را تنها شهرستان البرز
با وضعیت نارنجی اعالم کرد و افزود :بر این اساس در
کرج گروههای شغلی یک و دو مجاز به فعالیت هستند
و فعالیت گروههای شغلی  ۳و  ۴ممنوع است ،ادارات
نیز با ۵۰درصد ظرفیت کارکنان به صورت حضوری اجازه
فعالیت دارند و مابقی کارکنان به صورت دورکاری باید
فعالیتکنند.
معاون استاندار البرز تصریح کرد :در تمامی وضعیتهای
کرونایی منع تردد وسایل نقلیه از ساعت ۹شب جاری

است و در خصوص اجرای محدودیتها دستگاههایی
که مسئولیت نظارتی دارند از جمله اصناف ،صمت،
فرمانداریها و غیره باید با جدیت به وظایف خود عمل
کنند.
وی با تأکید بر اینکه رعایت پروتکلهای بهداشتی
همچنان در اولویت است و مردم نباید فکر کنند بیماری
کرونا تمام شده است ،بیان کرد :در موج سوم نسبت
به ماههای گذشته کنترل خوبی انجام شد و پیش از
اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند که از اول آذر ماه
درحال اجراست ،روزانه حدود ۲۰نفر فوتی داشتیم و حاال
تعداد فوتیها تکرقمی شده که نشان میدهد اقدامات
پیشگیرانه و کنترلی به خوبی اجرا شده است.
فردی یادآور شد :از اول اسفند سال گذشته تا اول مهر
امسال در طول ۷ماه ،تعداد فوتیهای البرز بیش از هزارنفر
بوده است؛ درحال ی که از اول مهر تا کنون ظرف ۳ماه،
تعداد فوتیهای البرز به بیش از هزار و پانصد نفر افزایش
پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند،
با کاهش تعداد بستریها و ورودی بیمارستانهای البرز
مواجه بودیم و تعدادفوتیها کاهش محسوس داشته
است ،یادآور شد :این امر به معنای تمام شدن کار و
کنترل بیماری کرونا نیست و رعایت موارد بهداشتی از
سوی مردم به عنوان جامعه هدف ضرورت دارد.

معاون سیاسی ،امنیتی و انتظامی استاندار البرز گفت:
تضمین سالمت جامعه تنها با همکاری مردم و مشارکت
اصناف در اجرای محدودیتها و رعایت موارد بهداشتی
بستگی دارد که امیدواریم با استمرار این همکاریها
بتوانیم بر کرونا غلبه کنیم.

استاندار مازندران گفت:افزایش تست گیری کرونا در
شهرستانهای قرمز در دستور کار قرار میگیرد.
احمد حسین زادگان در نشست با فرمانداران با اشاره به
این که قبل از شیوع موج سوم کرونا جلسهای با فرمانداران
برگزار و گزارش کامل اقدامات انجامشده در شهرستان
ها دریافت شد ،افزود :اکنون نیز مقررشد؛ اطالعرسانی به
مردم افزایش یابد ،نظارتها بر حمل و نقل عمومی ،پمپ
بنزینها و دیگر اماکن شلوغ و پرتردد بیشتر شود.
وی با قدردانی از اصناف و بازاریان ،گفت :اصناف و بازاریان
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند که باید بررعایت
بیشتر این صنف تاکید و دقت کنیم.
استاندار مازندران افزود :افرادی که به کرونا مبتال هستند
باید در قرنطینه کامل باشند که به این افراد با همکاری
بسیج در قالب طرح شهید سلیمانی کمک وحمایت الزم
ارائه میشود و کمیته حمایتی نیز به افراد آسیبدیده کمک
میکند.
وی با بیان این که در این زمینه قطعا نظارتها نیز بیشتر
میشود و همه اقشار مردم باید مشارکت فعاالنه داشته
باشند ،تصریح کرد :رسانه ها ،صدا و سیما و فضای مجازی
برای گذر از این مقطع باید سطح و گستره اطالعرسانی را
وسیعتر نمایند.
رئیس ستاد مقابله با کرونا مازندران ،یادآور شد :به گوش
رسیدن صدای واحد در مقابله با ویروس کرونا در استان
زمینه را برای توفیق در این مسیر فراهم می کند و این
مهم یک ضرورت است تا با همدلی بتوانیم از شرایط فعلی
خارج شویم.
استاندار با تاکید بر این که افزایش تست گیری کرونا
در شهرستان های قرمز در دستور کار قرار گیرد ،افزود:
فرمانداران جلسات ستاد شهرستانی مقابله با کرونا را راسا
برگزار کنند و به صورت میدانی در ایست و بازرسی ها و بازار
حضور پیدا کنند و بر رفت و ِآمدها در ورودی و خروجی
شهرستان نظارت شدید اعمال نمایند.
او با اشاره به این که شرایط ویژه مازندران با تمام کشور
متفاوت است و به دلیل رفت و آمدها ،تراکم جمعیتی،
ترددباالی درون شهری و دورهمی ها رصد و نظارت تمام
وقت باید اولویت فرمانداران و دستگاه های اجرایی باشد،
گفت :برگزاری هر گونه مراسم و تجمع مطابق ابالغ ستاد
ملی کرونا ممنوع است و همه باید تابع تصمیمات این
ستاد باشند.
حسینزادگان اظهارکرد :باید مداخالت را افزایش دهیم و
قرنطینه و ایزوله اصلیترین دستور کار است که سپاه در
طرح شهید سلیمانی مسئولیت آن را به عهده گرفت ه است و
عملکرد قابل توجهی داشته است.
استاندار با بیان این که مسئوالن شهرستانی و استانی نباید
دچار عادیانگاری شوند ،ابراز کرد :از برخی تندخوی یها هم
ناراحت نشوید ،چرا که ما موظف هستیم به هر طریقی
سالمت مردم را تامین کنیم و از جان آنان در برابر خطر
کرونا صیانت نماییم.
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انا هلل و انا الیه راجعون
خانواده محترم زنده یاد محمود کشفی داور ارشد بین الملی و رئیس اسبق سازمان لیگ فدراسیون والیبال ایران ،درگذشت جانگداز
استاد کشفی را تسلیت عرض می کنیم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفور غفران و رحمت واسعه الهی و برای شما و سایر
بازماندگان صبر جزیل مسئلت داریم .ما را هم در این غم عظما شریک خود بدانید.
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گزارش

«دنیای هوادار» بررسی می کند؛

آلودگی هوا؛ هم ِ
دست جدید
ویروس کرونا

شهری

دریچه

نامه مهم دادستان کل کشور به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید؛

بانکها نمیتوانند بهبهانهگرفتن سود باالتر
ندگان را ضبطکنند

اموال وامگیر

حجت االسالم والمسلمین منتظری دادستان کل کشور
س کل بانک مرکزی در راستای
طی نامهای به رئی 
حمایت از تولید بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴
دیوان عالی کشور تاکید کرده است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،بر اساس این نامه بانکها
دیگر نمیتوانند به بهانه گرفتن سود باالتر اموال و وثایق
وام گیرندگان را ضبط کنند.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
سالمعلیکم؛
مطابق رای وحدت رویه شماره  ۷۹۴مورخ ۲۱.۰۵.۹۹
هیات عمومی دیوان عالی کشور که باستناد قسمت
اخیر ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
 ۹۲برای دادگاهها و سایر مراجع ،اعم از قضایی و غیر

آن الزم االتباع میباشد ،شرط مندرج در قرارداد اعطای
تسهیالت بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک
مرکزی باطل است.
عدم رعایت این امر در قراردادهای تنظیمی توسط
بانکها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکتهای
تولید کننده طرف قرارداد با بانکهای اعطا کننده
تسهیالت میگردد ،که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و
موانع و مشکالت متعددی را ایجاد مینماید.
از اینرو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی
در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور
فرمائید مراتب به منظور تصحیح قراردادهای تسهیالت
منعقده تولیدکنندگان با بانکها در مورد قراردادهای قبل
از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم
قضایی و رعایت آن در قراردادهای آتی به بانکها اعالم
گردد و از نتیجه این مرجع را مطلع نمایند.

شهری

«حاجی قاسمی» تاکید کرد؛

آلودگی هوا معضل چندین ساله کالنشهرها است؛ موضوعی
که تا سالیان قبل میشد با تعطیلی مدارس ،دانشگاهها و
دست به دعا بودن برای بارش باران امید به رفع آن داشت،
امسال اما در شرایطی که حتی مدارس و دانشگاهها به خاطر
کرونا تعطیل بوده و ادارات نیز با ظرفیت  ۵۰درصدی فعالند،
بازهم گریبانگیر کالنشهرها شد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،خبرگزاری ایسنا گزارشی در
خصوص آلودگی هوا که این روزها گریبان کالنشهرهای
کشور را گرفته است منتشر کرده است که بخش های
منتخب آن را میخوانید.
امسال با وجود بیماری کرونا و تعطیلی مدارس ،دانشگاهها،
مشاغل گروه چهار ،فعالیت  ۵۰درصدی کارکنان دولت و...
گمان میرفت آلودگی هوا که همواره معضل فصول سرد
سال است ،کمتر خودنمایی کند؛ اما متاسفانه باز باقدرت
ظاهر شد تا با ویروس تاجدار دست در دست هم داده و
شرایط ابتال به بیماری کرونا را هموارتر سازد.
طرح مبحث مازوت سوزی توسط محیط زیست و رد آن
توسط استانداری و شرکت برق حرارتی و اعالم اینکه برخی
نیروگاهها اقدام به استفاده از سوختهای غیر استاندارد
میکنند ،در حالی مطرح میشود که تا سال قبل توپ
آلودگی هوا در زمین مردم و استفاده از خودروهای تک
سرنشین بود.
در هر حال بر اساس اعالم متخصصان ،آلودگی هوا میتواند
ریهها را حساس کرده و بستر ابتال به بیماریهای مزمن
تنفسی و از جمله کرونا را فراهم کند .در این زمینه ،دکتر
علیرضا زالی_فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران اعالم
کرده است « :آالیندگی هوا از طریق ایجاد حساسیتها ،فرد
مستعد ابتال به بیماری را در خطر ابتال به کرونا قرار میدهد.
مژکها نقش مهمی در سیستم تنفسی دارند همچنین در
بیماری کرونا و زدودن فضای تنفسی از ویروس نقش
بسزایی دارند که آلودگی هوا تاثیر بسیاری بر روی آنها دارد
و این در حالی است که در وارونگی هوا ،ویروس کرونا زمان
بیشتری در فضا میماند».
همچنین دکتر سیما سادات الری_سخنگوی وزارت
بهداشت ،اعالم کرده است«:آلودگی هوا میزان آسیب پذیری
دستگاه تنفسی را افزایش میدهد و به عنوان زنگ خطری
جدی برای بیماران مبتال به بیماریهای حاد و مزمن تنفسی
و همچنین بیماران قلب و عروقی است .بر اساس مطالعات
و شواهد علمی ،آلودگی هوا یکی از عوامل افزایش بیماری
هایی مانند کووید ۱۹-است و بنابراین افرادی که بیماری
های زمینه ای دارند و در مناطقی با هوای آلوده زندگی می

کنند ،در معرض خطر بیشتر ابتال به کووید ۱۹-قرار دارند»
این نکات از سوی مسئوالن وزارت بهداشت در حالی مطرح
میشود که اخیرا اختالف نظرهایی بر سر علت آلودگی هوا
مطرح شده است .هرچند که بر اساس مطالعات خودروهای
دیزلی ،موتورسیکلتها ،ناوگان حمل و نقل عمومی و...
بیشترین سهم را در آلودگی هوای کالنشهرها دارند ،اما ظاهرا
امسال نیروگاهها و صنایع نیز ب ه دلیل استفاده از سوختهای
غیر استاندارد نقش مهمی در آلودگی هوای برخی کالنشهرها
داشته اند؛ موضوعی که سبب شد تا مسعود تجریشی  -معاون
محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از تذکر
به وزارت نیرو درباره مازوت سوزی خبر دهد؛ هرچند که مدتی
بعد این موضوع از سوی مدیر عامل شرکت برق حرارتی
تکذیب شد و استاندار تهران نیز در جلسه کمیته اضطرار
آلودگی هوای تهران گفت «:هیچ صنعت و نیروگاهی از
سوخت مازوت استفاده نمیکند؛ اما دادههایی وجود دارد که
نشان میدهد نیروگاهها و صنایع اطراف تهران از سوختهای
غیر استاندارد استفاده میکنند».
وزارت بهداشت ،آلودگی هوا را چهارمین علت مرگ در دنیا
می داند و تاکید دارد که این معضل می تواند بر روی سکته
های قلبی و مغزی ،سرطان ریه ،دیابت و ....موثر باشد .اما
موضوعی که در شرایط کنونی و در بحران کرونا مهم است،
این است که ثابت شده ویروس کرونا می تواند بر روی
ذرات معلق ریز بچسبد و وارد سیستم تنفسی فرد شود؛
بنابراین ذرات معلق در هوا می توانند یک نوع مسیر انتقال
برای کرونا باشند و بر همین اساس هم وزارت بهداشت
اعالم کرد که آلودگی هوا تا  ۱۵درصد منجر به افزایش موارد
ابتال و مرگ به علت کرونا می شود.
در چنین شرایطی موضوع تعطیلی کالنشهرها در کمیته
اضطرار آلودگی هوا مطرح شد؛ موضوعی که معاون بهداشت
وزارت بهداشت درباره آن معتقد است «:دیگر تعطیلی برای
رفع آلودگی هوا کارساز نیست .در این مدت کم تعطیلی
نداشتیم ولی مسائل دیگر هم وجود دارد .اگر مردم در تهران
تعطیل شوند به سمت شمال حرکت میکنند و همین
اتفاقی میافتد که حاال در استانهای شمالی پیک کرونا
رخ داده است».
وی می گوید «:تعطیلی یعنی افراد در خانه بمانند و به
این معنی نیست که سفر بروند .کرونا و آلودگی هوا اکنون
معضل دو سویه است .مدارس که تعطیلاند ،کارمندان
دولت هم که نصفه و نیمه سرکار رفتند و کسب و کار هم
که اکثرا در این  ۱۱ماه تعطیل بودند ،بنابراین در مورد آلودگی
هوا ،خیلی هم به تعطیلی فکر نکنید که کارساز نیست».

نصب سطل زباله مکانیزه در
تمام معابر شهر تسریع شود
رئیس کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شورای
اسالمی شهر کرج خواستار تسریع در نصب سطل زباله
مکانیزه در تمام محالت و معابر سطح شهر شد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،مهدی حاجی قاسمی با
اشاره به اعتراض شهروندان به جمعآوری سبدهای زباله
از مقابل ساختمانهای مناطق کرج ،گفت :این اقدام
بخشی از طرحهای اجراشده در کشورهای توسعهیافته
جهان است که بدون مطالعات فرهنگی ،فرهنگسازی
و در نظر گرفتن همه جنبههای آن اجرایی شد و
متأسفانه اهداف آن محقق نشد و به بهبود بهداشت و
محیطزیست شهری کمکی نکرد.
او گفت :یکی از اهداف این طرح مقابله با پدیده
«زباله گردی» بود که در حال حاضر به دلیل بالتکلیفی
چندساعته زبالهها از ساعت  ۹شب تا زمان جمعآوری
آنها توسط عوامل پیمانکار زمان مناسبی برای فعالیت
تیمهای زباله گرد فراهمشده و درنتیجه مشکالت
بهداشتی ،انتشار بوی نامطبوع و تجمع حیوانات مزاحم
تشدید شده است.
عضو هیئترئیسه شورای شهر کرج خواستار تسریع در
نصب سطل زباله مکانیزه در تمام محالت و معابر سطح
شهر شد و ادامه داد :انتظار داریم با استفاده از ماشینآالت
مکانیزه و افزایش تیمهای جمعآوری ،این پروسه از
ساعت  ۹الی  ۱۱شب صورت پذیرد تا مردم در عمل شاهد
آثار مثبت این طرح بر زیبایی چهره شهر و بهبود بهداشت
شهری و رفع مشکالت زیستمحیطی باشند.
حاجی قاسمی بابیان اینکه با حرکت به سمت فصول
گرم سال معضالت اجرای مطالعه نشده و ناقص طرح
خودنمایی خواهد کرد ،گفت :انتظار میرود شهرداری
کرج با همکاری رسانهها و استفاده از ظرفیت فضای
مجازی بهدرستی اهداف و سیاستهای طرح تغییر
شیوه جمعآوری زبالهها را برای مردم بازگو کرده و نحوه
همکاری آنها را نیز بازگو کند ،ضمن آنکه شهرداری نیز
باید بهدرستی این طرح را اجرایی کند.
او گفت :متأسفانه آنچه در این طرح اکران شد،
جمعآوری عجوالنه مخزن جمعآوری زبالهها از مقابل
ساختمانها بود و در ادامه بدون آنکه سطل زباله مکانیزه

به سهولت در اختیار شهروندان قرار گیرد ،مردم به بیرون
گذاشتن زبالهها رأس ساعت  ۹شب دعوت شدند و در
ادامه با عدم جمعآوری مناسب پسماندها شاهد تشدید
زباله گردی ،آلودگی بصری و مشکالت زیستمحیطی
بودیم و باید عوامل و مجریان پروژه در اسرع وقت
نسبت به آسیبشناسی و رفع نواقص اقدام کند.
عضو شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه شهرداری کرج
باید با انتخاب مشاوران زبده نسبت به بومیسازی
طرحهای موفق جهانی در حوزه جمعآوری زبالهها اقدام
کند و با سایر کالنشهرهای کشور نیز در راستای دریافت
تجارب و الگوهای موفق در تعامل باشد ،گفت :اجرای
طرحهای مطالعه نشده و شروع پروژه بدون فراهم
آوردن امکانات نرمافزاری و سختافزاری موردنیاز ً
صرفا
به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم نسبت به مدیریت
شهری لطمه میزند و درنتیجه مشکالت شهری نهتنها
مرتفع نمیشوند بلکه پیچیدهتر می شوند.

فرهنگی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «جالل آل احمد»
 نویسنده و متفکر فقید  -را گرامی می دارددر شهر

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

دستفروشان؛ چالش پایان ناپذیر کسبه فردیس

مریم آقانوری  -نویسنده
وجود دستفروشان درمعابر،سال هاست گریبانگیر فردیس ومورد
اعتراض کسبه شهر است و حاال این معضل به جایی رسیده که
کسبه به اقدامات حقوقی علیه مدیریت شهری متوسل شدند.
با توجه به بازار ویژه تجاری و مرکزیت فردیس در بین شهرهای
همجوار و تراکم جمعیتی آن ،از سال های گذشته و حتی پیش
از شهرستان شدن و استقالل مدیریت شهری فردیس از کرج،
وجود دستفروشان و جمع آوری آن ها به عنوان یکی از مهم
ترین معضالت شهری و مطالبات کسبه این شهر مطرح بوده و
در مواقعی حتی به تجمع کسبه در مقابل دستگاه ها و نهادهای
ذیربط منجر شده است.
اما شاید بتوان گفت؛ مهم ترین اقدام مثبت اولین دوره
مدیریت شهری فردیس که با پیگیری جدی اعضای شورا ،همت
شهرداری به ویژه معاون وقت خدمات شهر شهرداری فردیس و
نیروی انتظامی این شهرستان به ثمر نشست؛ طرح ساماندهی
دستفروشان بود که در نیمه دوم سال  ۹۷اجرا شد و با تامین
بازارچه ای در بلوار بهاران شرقی توسط شهرداری ،دستفروشانی که
به گفته کسبه برای خود امپراتوری و باندبازی در معابر فردیس راه
انداخته و حتی به فروش مواد نیز اقدام می کردند ،طی اقدامی
جهادی ،از معابر شهر جمع آوری و در بازارچه فوق ساماندهی
شدند و پس از سال های طوالنی مهم ترین مطالبه مردم به ویژه
کسبه فردیس به بهترین نحو ممکن در ایام پایانی سال  ۹۷به
اجرا رسید و مورد رضایت مردم قرارگرفت.
استمرار این طرح در سال  ۹۸با تصویب شورا طی قراردادی جدید
با نیروی انتظامی قرار بود به اجرا برسد؛ که به خوبی انجام نشد
و با شیوع کرونا و بهانه کاهش فشار اقتصادی به اقشار ضعیف
جامعه ،عمال موضوع جمع آوری دستفروشان فردیس به دست
فراموشی سپرده شد و دوباره معابر پر شده از بساطی هایی که
همه پیاده رو را جزو مایملک خود می دانند.
شهرداری عوارض صنفی می گیرد اما رفع سد معبر نمی کند!
در این راستا نایب رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه پوشاک
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شهرستان فردیس در صحن علنی شورا حضور یافت تا دغدغه
کسبه معترض به ویژه هم صنفی هایش را به گوش مسئوالن
برساند.
شمسیسخایینایبرئیساتاقاصناففردیسباتاکیدبراینکه
رفع سد معبر و ساماندهی دستفروشان از وظایف شهرداری است؛
گفت :در حالیکه شهرداری بیشترین عوارض صنفی را از پوشاکی
ها دریافت می کند؛ دستفروشان فردیس همچنان بازار فروش
پوشاک را در دست گرفته اند و هیچ اقدامی برای جمع آوری آن
ها انجام نمی شود.
وی یادآور شد :در سال گذشته و تعطیلی صنوف در شرایط
کرونایی ،بازار شب عید برای کسبه از دست رفت و حاال با حضور
دستفروشان و البته بساطی هایی که بدون پرداخت هیچ هزینه
اجاره و خدمات آب و برق و عوارض شهرداری ،اجناسشان در معابر
بیش از مغازه هاست؛ بیشترین آسیب متوجه صنف پوشاک
است.
رئیس اتحادیه پوشاک فردیس گفت :این ها دستفروش و از
اقشار ضعیف جامعه نیستند؛ بلکه بساطی هایی هستند که با
ماشین شاسی بلند می آیند و با سوءاستفاده از شرایط موجود و
عدم وجود نظارت کافی ،در معابر مرکز شهر به راحتی رگال لباس
می گذارند و اجناسشان را حتی گرانتر از مغازه ها دست مردم
می دهند .امسال هم با نزدیک شدن شب عیدُ ،گل کاسبی را
دستفروشان از بین می برند و همت و اراده ای برای جمع آوری
بساطی ها دیده نمی شود که این دردآور است.
وی با اشاره به آسیب کسبه در شرایط کرونایی و تعطیلی صنوف،
اظهار کرد :با وجود اینکه کسبه با پرداخت عوارض و مالیات ،منبع
درآمدی برای مدیریت شهری و دولت هستند و با ایجاد اشتغال،
باری از دوش دولت برمی دارند ،متاسفانه در شرایط کرونایی و
بسته شدن واحدهای صنفی عوارض صنفی و مالیات کم نشد.
سخایی از نمایندگان مردم فردیس در شورای شهر تقاضا کرد
که ساماندهی دستفروشان فردیس را با جدیت و در اسرع
وقت و پیش از فرا رسیدن بازار شب عید پیگیری کنند و

موضوع را به سال  ۱۴۰۰واگذار نکنند.
کسبه برای جمع آوری دستفروشان به اقدام حقوقی
متوسلشدند
در ادامه مجتبی قاسمی رئیس شورای اسالمی شهر فردیس
جمع آوری و ساماندهی دستفروشان فردیس را از جمله اقدامات
مثبت شورا و شهرداری در اولین دوره مدیریت شهری فردیس
برشمرد و گفت :متاسفانه با وجود پیگیری های شورا از شهرداران
وقت از سال گذشته تا کنون به دلیل شرایط کرونایی و مالحظات
اقتصادی ،اقدام عاجلی در این خصوص انجام نشده و در حال
حاضر وضعیت معابر از حضور دستفروشان نابه هنجار است.
وی با اشاره به گله مندی کسبه فردیس در خصوص وجود
دستفروشان در معابر و ارسال دو درخواست مکتوب شورا از شهردار
کنونی فردیس در خصوص جمع آوری دستفروشان ،از مجموعه
شهرداری خواست در اسرع وقت نسبت به این امر اقدام کند.
رئیس شورای شهر فردیس به مصوبه شورا در خصوص تامین
هزینه همکاری نیروی انتظامی در طرح ساماندهی دستفروشان
اشاره کرد و گفت :متاسفانه تعلل شهرداری در استمرار طرح
ساماندهی دستفروشان فردیس موجب شده کسبه فردیس ،در
این خصوص بر علیه شورا به مکاتبه با دادستان محترم و اقدام
حقوقی دست بزنند که امیدواریم شهرداری در اسرع وقت طرح
ساماندهی دستفروشان را پیگیری و اجرا کند.
وی با تاکید بر لزوم حمایت دستگاه های ذیربط در جمع آوری
و ساماندهی دستفروشان فردیس ،بیان کرد :متاسفانه با وجود
هزینه های مدیریت شهری در ایجاد بازارچه برای ساماندهی
دستفروشان و پرداخت مبلغی از قرارداد نیروی انتظامی ،کار به
درستی انجام نشده است و به اعتبار مدیریت شهری لطمه وارد
کرده است.
عدمهمکاریمناسبنیرویانتظامیطرحساماندهی
دستفروشان فردیس را با چالش مواجه کرد
در بخش دیگری سید حمید یعقوبی عضو شورای اسالمی شهر
فردیس با اشاره به انعقاد قرارداد مدیریت شهری فردیس با نیروی
انتظامی در سال  ۹۷و  ۹۸در خصوص ساماندهی دستفروشان،
خاطر نشان کرد :با توجه به موفقیت اجرای طرح فوق در سال
 ۹۷با همکاری نیروی انتظامی و رضایت شهروندان ،در سال ۹۸
با مصوبه شورا ،قراردادی برای مدت دوسال با مبلغ یک میلیارد

و  ۳۰۰میلیون تومان با نیروی انتظامی با تعداد نیرو ،ساعت و
روزهای مشخص ،منعقد شد و مبلغ  ۳۰۰میلیون تومان نیز به
عنوان قسط اول قرارداد پرداخت شد.
وی با تاکید بر لزوم حمایت از اجرای این طرح و استمرار آن
توسط دستگاه های ذیربط ،افزود :شورا و شهرداری آمادگی
ساماندهی دستفروشان را دارند؛ اما متاسفانه با توجه به عدم
همکاری مناسب نیروی انتظامی در این خصوص در سال ۹۸
و عدم حضور به موقع و نیروهای کافی در سطح شهر ،موجب
شد شهرداری به تنهایی نتواند طرح را اجرا کند و به همین
دلیل از شهرداری خواستیم تا تعیین تکلیف وضعیت قرارداد و
متعهد شدن طرف آن به اجرای طرح ،از واریز مابقی مبلغ قرارداد
خودداری کند ..یعقوبی با اشاره به اینکه هزینه های عوارض و
اجاره بها ،شرایط کرونایی و رکود اقتصادی بسیاری از کسبه را به
سمت ورشکستگی برده است؛ بر ضرورت اجرای طرح ساماندهی
دستفروشان و حمایت از کسبه تاکید کرد و افزود :با همه
اینها دستفروشان با استفاده از نور مغازه ها جلوی آنها بساط
پهن می کنند و در پایان شب نیز زباله هایشان را در پیاده
روها رها می کنند ،از سوی دیگر برخی کسبه برای جلوگیری از
بساط دستفروشان ،اجناس مغازه را بیرون از مغازه می گذارند
و همه اینها موجب بر هم زدن نظم شهر است .وی ادامه داد:
همچنین دیده شده برخی دستفروشان عالوه بر پیاده رو ها در
حاشیه معابر هم بسا ط پهن می کنند و صبح ها نیز قبل از
رسیدن کسبه ،خودروهایشان را در کنار خیابان پارک می کنند و
جایی برای پارک خودرو های عابران و مغازه دارها نمی گذارند و
موجب افزایش ترافیک در شهر می شوند .حسین احمدوند عضو
دیگر شورای اسالمی شهر فردیس با اشاره به الیحه مطروحه در
کمیسیون عمران مبنی بر برونسپاری و استفاده از حریم بان برای
ساماندهی دستفروشان ،جمع آوری سگ های ولگرد و نخاله ها،
گفت :این الیحه پس از طی مراحل قانونی در بودجه سال ۱۴۰۰
شهرداری دیده می شود .وی با بیان اینکه پیش از برونسپاری
به بخش خصوصی باید شهر پاکسازی شود؛ خاطر تشان کرد:
نگهداشت شهر در حوزه های فوق به بخش خصوصی واگذار
می شود و مدیریت شهری در زمان باقیمانده از سال باید برای
رفع این مشکالت به ویژه ساماندهی دستفروشان ،با همکاری
نیرویانتظامیودستگاههایذیربط،راهکاریموقتیتدبیرکند.

بشنویم| ببینیم| بخوانیم
موسیقی

کتاب

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

Songs of Changing Light

 - 1984 Wonder Womanزن شگفتانگیز۱۹۸۴ :
 ::پتیجنکینز ::

 ::ترجمه :نویداصالنی::

آلبوم نیو ایج نغمههای تغییر نور  Songs of Changing Lightاثری پراحساس و لطیف
از آهنگساز و پیانیست چیرهدست آمریکایی ،کاترین کی  Kathryn Kayeاست .کاترین
کی  Kathryn Kayeآهنگساز و نوازنده پیانوی تحسینشده و معتبر آمریکایی است.
کاترین کی آهنگسازی است که تا به امروز ۲بار برنده جایزه  ZMRشده است و
بهواسطه خلق موسیقی آرامشبخش و روحنواز از دل موسیقی فولک ،از اعتبار باالیی
برخوردار است.
 Songs of Changing Lightبهعنوان هفتمین آلبوم او ،مجموعهای از قطعات تکنوازی
محبوب که بیشترین ارتباط را با شخصیت او دارند را شامل میشود .برخی قطعات این
آلبوم نیز پیش از این با تنظیم و سازبندی گستره ارائه شده بود که در این آلبوم بهصورت
تکنوازی پیانو ارائه شده است.
این آلبوم را میتوان یک بیانیه شکوهند از یک هنرمند تحسینبرانگیز دانست که در آن
او با پیانو نوای قلب و احساسش را بروز میدهد .این آلبوم یکی از موفقترین آثار کاترین
کی نیز محسوب میشود که توانست به فروش بسیار خوبی نیز دست یابد .تک تک
قطعات این آلبوم شگفتانگیز است و هر کدام از آنها توانایی غرق کردن مخاطب را
در دنیای بیپایان احساسات دارا هستند .موسیقی بی کالم آلبوم Songs of Changing
 Lightاز قطعات روحنواز و آرامشبخشی تشکیل شده است که میتواند تا عمق جان
مخاطب نفوذ کند و تجربه لذتبخش از مواجهه با احساسات مختلف به ارمغان بیاورد.

خالصه داستان :در سال ۱۹۸۴و در طول جنگ سرد ،پرنسس دایانا /زن شگفتانگیز
با دو دشمن قدرتمند روبهرو میشود :باربارا ان مینروا یا چیتا و مکسول لرد .از طرفی
نیز عشقش استیو ترور برای کمک به او برمی گردد .استیو یا همان عشق دایانا با
استفاده از سنگ آرزو ها بر می گردد اما...
در بخشی از نقد و بررسی فیلم به قلم  - James Berardinelliجیمز براردینِلی در
نشریه reelviewsآمده است:
توانایی فیلمهای ابرقهرمانی در نگهداشتن روند خوب خودشان از فیلمی به فیلم دیگر
در طول سالیان دراز کار دشواری به نظر رسیده است ،بنابراین چیز عجیبی نیست که
حاال این دنباله برای فیلم « زن شگفتانگیز » (  ) Wonder Womanکه سال ۲۰۱۷
عرضه شد هم نمیتواند با معیارهای فیلم قبلی اثر موفقی محسوب بشود و جا پای
جای آن بگذارد « .زن شگفتانگیز ) 1984 :Wonder Woman ( »۱۹۸۴ :بیش از حد
طوالنی است ،به شدت قطعه قطعه و نامنظم و همینطور ضربآهنگ آن کامال
ضعیف است .اگرچه که در طول ۱ساعت آخر خود وارد سطحی متفاوت میشود اما
۹۰دقیق ه ابتدایی کامال ناکارا و ضعیف است .این ۹۰دقیقه از روایتی غیرمنطقی و
ضعیف تا جایی ادامه پیدا میکند که شخصیت اصلی (که باز هم با بازی « گال
گادوت » است) کاری به جز گریه و آه و ناله برای عشق از دست رفتهش یعنی «
استیو ترور » ( با بازی کریس پاین ) بکند و...

اندیشیزندگی،بهترینجمالتکارلگوستاویونگ
کتابپنجاهجملۀطالییبرایباز
ِ
با ترجمه نوید اصالنی است در این کتاب گزیدهای از جمالت کارل یونگ ،بنیانگزار
مکتب روانشناسی تحلیلی و از چهرههای شاخص روانکاوی ،ارائه میشود .کارل
گوستاو یونگ مشهورترین رویکردهای حوزه روانشناسی را ابداع کرده است ،از جملۀ
این رویکردها میتوان به این موارد اشاره کرد :ناخودآگاه جمعی ،کهن الگوها و این
ایده که تأثیر اجتماعی چگونه به آرامی سرنوشت ما را میسازد و آن را محدود میکند.
دانشی که این مرد در طول عمرش کشف کرد به جمالتی طالیی تبدیل شدند که
قادرند نگرش ما به دنیای اطرافمان را دگرگون سازند.
اندیشی زندگی:
بخشی از کتاب پنجاه جملۀ طالیی برای باز
ِ
اگر انسانی اطرافمان نباشد تنها نمیشویم ،بلکه اگر نتوانیم چیزهایی را که از نظ ِر ما
مهم جلوه میکنند به دیگران منتقل کنیم یا اگر نتوانیم دیدگاهی را حفظ کنیم که
دیگران بیاعتبار میپندارند؛ تنهاییً ،
لزوما ،به معنای نبود دیگران در اطر ِاف ما نیست،
بلکه در انزوا بودن به معنای تنهایی است.
به تعداد روزها ،شب وجود دارد و هر کدام نیز بهمانند رو ِز بعد ،به یک اندازه طول
میکشد؛ حتی شادترین و خوشبختترین زندگیها نیز بدون لحظاتی تاریک معنا
ندارند .اگر در زندگی کفهٔ ترازوی شادی و خوشبختی با کفهٔ ترازوی غم به تعادل نرسد،
آنگاه واژ ٔه خوشبختی بیمعنا میشود.

 ::کاترینکی ::

پنجاه جمله طالیی برای بازاندیشی زندگی -کارل یونگ

6

روزنامه

سه شنبه 16دی - 99شماره 657

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «علی موثق»
 -پیشکسوت فقیدکاراته  -راگرامی می دارد

پایتخت

«محمد علیخانی» مطرح کرد:

سازمان محیطزیست باید مانع
مازوتسوزی شود
تعطیلی ،تاثیری درکاهش آلودگی هوا ندارد
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران گفت:
تعطیلی تهران در شرایطی که مازوتسوزی میشود ،هیچ
تاثیری در کاهش آلودگی هوا نخواهد داشت.
به گزارزش «دنیای هوادار» به نقل از ایلنا« ،محمد علیخانی»
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر در پاسخ به
این سوال که آیا تغییری در اجرای طرح ترافیک بویژه در روزهای
تعطیل و نیمه تعطیل پایان هفته با توجه به آلودگی هوا اعمال
نمیشود گفت :شورای ترافیک تهران مسئول هرگونه تغییر در
محدودیتهای ترافیکی است .بحث آلودگی که اکنون تشدید
شده است ،خیلی ارتباطی به ترافیک ندارد ،تشدید آلودگی به دلیل
سوخت مازوت در کارخانجات و نیروگاههای اطراف تهران است
و وظیفه سازمان محیط زیست است که جلوی آنها را بگیرد.
او ادامه داد :در کنار این موضوع باید گفت که اکثر قوانین
مربوط به آلودگی هوا نیز اجرا نشده است و در صورت اجرا قطعا
شاهد چنین وضعیتی نخواهیم بود.
علیخانی در پاسخ به این پرسش که چرا شهرداری تهران
تغییراتی در طرح ترافیک حداقل در روزهای تعطیل و نیمه
تعطیل پایانی هفته در نظر نمیگیرد؟ گفت :مصوبه آن طبق
قانون با شورای ترافیک است و البته در دوره کرونا ستاد مقابله
با کرونا نیز در اعمال محدودیتها نقش دارد.
محدودیتها فقط برای مردم در نظر گرفته میشود نه
تولیدکنندگانآلودگی
او در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر اعمال تعطیلی به منظور
کاهش آلودگی هوا گفت :در صورت تعطیل شدن شهر نیز با
توجه به استفاده از سوخت مازوت چندان تغییری در وضعیت
آلودگی هوا رخ نخواهد داد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران افزود:
معموال محدودیتها برای مردم در نظر گرفته میشود و کسانی
که تولید آلودگی میکنند و منشاء اصلی این وضعیت هستند،
برایشان محدودیت عملی در نظر گرفته نمیشود و همه چیز در
حد حرف و شعار میماند.
علیخانی تاکید کرد :تعطیلی تهران در شرایطی که مازوت
سوزی میشود هیچ تاثیری در شرایط تهران نخواهد داشت.
این آلودگی در تهران بیسابقه است و تا دامنههای شمال تهران
آلودگی کشیده شده است و نمیتواند تنها مربوط به خودروهای
شخصیباشد.
او ادامه داد :با تعطیلی اتفاقی رخ نمیدهد ،پنجشنبه و جمعه
تهران تعطیل بود ،آیا اتفاقی رخ داد؟ باید منشا اصلی آلودگی
این روزهای تهران برطرف شود که اکنون بیشتر متوجه استفاده
از سوخت مازوت است.
علیخانی با تاکید بر اینکه کیفیت سوخت باید کنترل شود،
گفت :چرا که این عامل بر روی افزایش آلودگی تاثیر دارد.
او با بیان اینکه در گزارش کمیسیون اصل  ۹۰مجلس به
دستگاههایی که قوانین موجود در زمینه آلودگی هوا را
اجرا نکردهاند ،اشاره شده است ،گفت :در این لیست اسمی
از شهرداری تهران ذکر نشده است ،چرا که کار شهرداری در
این زمینه گسترش فضای سبز است که شهرداری کار خود
را در این سالها به درستی انجام داده است .علیخانی ادامه
داد :همچنین معاینه فنی اقدام دیگر شهرداری است که
سختگیرانهتر شده است.

ورزشی

نصفجهان

«دنیای هوادار» بررسی می کند؛

ژیمناستیکاصفهاندستخوشمشکالتمدیریتی
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

جامعه ورزش ژیمناستیک استان اصفهان هرگز خاطره
روزهای درخشان سال های طالیی دهه  ۴۰و  ۵۰را از
یاد نخواهد برد به ویژه کسب مقام نایب قهرمانی کشور
در سال  ۴۸ارومیه را! اما معلوم نیست چرا در چند سال
گذشته این رشته ورزشی که هزاران شیفته و عاشق سینه
چاک دارد در مسیری قرار گرفته که از افتخارات و دوران
خوش و از روند رو به رشد سال های درخشان گذشته
خود باز مانده است!؟
متاسفانه در سال های گذشته ضعف مدیرانی که
بتوانند باشایستگی در مسیر مشخصی حرکت کنند و با
اجماع و اتفاق نظر پیشکسوتان با تجربه و رهنمودهای
کارشناسانه آنان و همفکری مربیان استخوان خردکرده در
کنار جوانان تحصیلکرده و با دانشی که از انگیزه و تالش
مضاعفی برخوردارند بهره الزم را ببرند و در کمال صداقت
و همدلی و در کنار هم کمک کنند تا ژیمناستیک
استان اصفهان بدون حاشیه و جناح بندی در مسیر
رشد و پیشرفت قرار گیرد رنج برده و در نهایت به چنین
سرنوشتی دچار شده است! شاید دلیل اصلی آن پنهان
بودن انگیزه ها و اکتفا کردن به عملکردهای باری به
هرجهت بوده است!
در کنار آنچه که مهم است و به عنوان مالک انتخاب
مدیری مدبر و مقتدر در مجامع قبلی مطرح بوده است،
به طور حتم یا دلیلی داشته یا علتی که برای خیلی از
کارشناسان و پیشکسوتان در پرده ابهام مانده است! در
پاره ای مسائل رجوع ما به علت هاست و در برخی موارد
مالک همان دلیل هایی است که اشاره شد به مدیری
توانمند و با نفوذ و علت هم مشخص است که بازمی
گردد به انتخاب افرادی که با عدم آشنایی به افراد و
عدم استفاده از نیروهای جوان و خالق با البی گری در
ورزش ورود کرده بودند! که بیشتر جنبه عینی عملی دارد
و دیگری جنبه ذهنی و احساسی! صد البته همان طور
که ذکر شد در میان آنچه که مخفی می ماند و می توانیم
بگوییم کمتر دیده می شود بحث برهان و قاطعیت در
اداره امور هیأت می باشد.
در آستانه انتخابات هیأت ژیمناستیک استان اصفهان و
برگزاری مجمع عمومی انتخابات رئیس هیأت این رشته
ورزشی حاشیه های انتخاباتی باال گرفته است و افرادی
که برای احراز پست رئیس هیأت کاندید شده اند و از
جنس ورزش ژیمناستیک استان اصفهان نیز به شمار
می آیند در تالش هستند نظر و افکار اعضای مجمع در
شهرستان ها که در حقیقت رای آن ها در انتخاب رئیس
هیأت بسیار تاثیرگذار است را به سوی خود جلب کنند
که امری است اجتناب ناپذیر.
ژیمناستیک استان اصفهان در حالی درگیر فرایند
انتخابات شده است که از مجمع قبلی این هیأت حدود
یک سال و یک ماه سپری نشده است! اما عمر ریاست
آقای غالمرضا کریمیان در دوره چهارساله دوم بسیار
کوتاه بود!
کریمیان کارمند شرکت فوالد مبارکه با حمایت آقای
علی نکویی دبیری که سال ها در این پست سابقه داشت
و به واقع همه کاره هیات بشمار می آمد که خود از
نوابغ ژیمناستیک و از پیشکسوتان این رشته ورزشی
محسوب می شود و با فدراسیون ژیمناستیک کشور نیز
ارتباط تنگاتنگی داشت ،در مجمع انتخاباتی با کسب
اکثریت آراء ماخوزه سکان رهبری این هیات تخصصی

تیم ژیمناستیک استان اصفهان ،نایب قهرمان مسابقات سال  ۱۳۴۸قهرمانی کشور ارومیه (رضائیه)
ردیف پشت از راست :کاظمیان ،بیژن افشارزاده ،نیلی سرپرست تیم ،جوزدانی ،ظاهر زاده
ردیف جلو از راست :ناصر منصف ،بهرام افشارزاده ،مرحوم بهمن افشارزاده و رشتی زاده
را به دست گرفت.
اما در پایان انتخابات مرحله دوم تعدادی از مربیان جوان
که وابسته به فدراسیون ژیمناستیک و خانم دکتر زهرا
اینچه درگاهی و از جمله منتقدان هیأت بودند و همواره
نارضایتی خود را از هیات و وضعیت موجود ابراز می
کردند در حاشیه قرار گرفتند و حاضر به همکاری با هیأت
نشدند اما از سوی فدراسیون حمایت می شدند که با
انتصاب آقای سیدمحمد طباطبایی مدیرکل ورزش و
جوانان استان اصفهان با توجه به واکنش برخی از مربیان
و فعاالن ناراضی این رشته و بنا به درخواست رئیس
فدراسیون ژیمناستیک غالمرضا کریمیان از سمت رئیس
هیأت غزل شد و تا تشکیل مجمع عمومی آرش ظفریان
که از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان است به
عنوان سرپرست گمارده شد .اما شنیده ها حاکی از آن
است که پس از گذشت سه ماه از معرفی سرپرست،
شرایط برای برگزاری مجمع و به احتمال زیاد تا پایان
دی ماه فراهم شده است که با حضور رئیس فدراسیون
مجمع عمومی انتخابات رئیس هیأت ژیمناستیک
استان اصفهان تشکیل می شود!
شنیده ها حاکی است که از هفته گذشته کاندیداها
در تکاپو هستند و با گمانه زنی هایی در صددند تا نظر
روسای هیأت های شهرستان هایی که برای حضور در
مجمع انتخاباتی برگزیده شده اند را به خود جلب کنند.
ناگفته نماند که چندی قبل مجمع انتخابات داخلی
هیأت های ژیمناستیک شهرستان ها برگزار شد و از بین
شهرستان های سراسر استان ،روسای هیات های خمینی
شهر ،گلپایگان ،کاشان ،و شاهین شهر و میمه به عنوان
منتخبین شهرستان ها در مجمع حق رای خواهند داشت.
مضاف بر اینکه در کمتر از برگزاری مجمع خانم عارفیار
نایب رئیس هیات در امور بانوان نیز بدون دادن استعفاء
از سوی فدراسیون برکنار شده که حق رای نداشته باشد!
به هرحال اینکه انتخاب افرادی که باید به دور از کینه
توزی و تسویه حساب های شخصی ،وقایع و اتفاقات
گذشته را به بوته فراموشی بسپارند و به جای تعقل و
خردورزی و تعمق و ژرف نگری به دنبال تعلل و بهانه
تراشی و اهمال کاری نباشند و شرایط را برای برگزاری
مجمعی سالم و انتخاب فرد اصلح سخت نکنند قابل
بحث و بررسی است! که اگر شرایط حاکم در هیأت
ژیمناستیک با انتخاب فرد مورد تائید جامعه ژیمناستیک
استان اصفهان تغییر پیدا نکند و روح تازه ای به کالبد بی
جان ژیمناستیک این استان دمیده نشود و این حکایت

تداوم داشته باشد وضع ژیمناستیک استان اصفهان از
اینکه هست.
اما آنچه که بنده حقیر به عنوان فردی که سالیان
زیادی افتخار همکاری و آشنایی با روحیه و مرام آقای
سیدمحمد طباطبایی مدیرکل ورزش و جوانان استان
اصفهان دارم با اطمینان باید خاطرنشان کنم مدیرکل با
اشراف به اهمیت اداره امور هیأت ژیمناستیک استان
اصفهان و انتخاب فردی که دارای توانایی و اقتدار الزم
باشد و مورد تایید بزرگان و پیشکسوتان واالمقام این
ورزش محبوب خانواده ها ،هرگز اجازه البی گری و
برگزاری مجمع از قبل مهندسی شده را نخواهد داد.
آقای طباطبایی خواهان سالم سازی و رشد ورزش استان
اصفهان در تمام زمینه ها به ویژه ورزش پایه ژیمناستیک
است و تردیدی نیست که باید به این نکته هم عنایت
داشته باشد که قضاوت امروزیان و آیندگان نسبت به
عملکرد ایشان و مدیران زیر مجموعه شان بستگی دارد به
حسن برگزاری و صحت و سالمت این مجمع حیاتی که
باید در عمل نشان داده شود.
البته به این مهم هم باید اشاره کنیم که بحث مدیریتی
در ورزش به ویژه در ورزش ژیمناستیک که بیش از
سایر رشته های ورزشی با خانواده ها در ارتباط است،
از اهمیت ویژهای برخوردار می باشد که با حضور چهره
ای سرشناس و مدیری که دارای وجاهت مدیریتی باشد
می تواند اعتماد بیشتر خانواده ها را به این ورزش پایه
ژیمناستیک جلب کند.
به همین خاطر ژیمناستیک استان اصفهان که در حال
حاضر با اختالف نظر ها و جناح بندی ها روبه رو است
نیاز به وسواس بیشتری در نحوه برگزاری انتخابات و
حضور اعضای مجمعی دارد که در کمال صحت و
سالمت ،بدون حاشیه و در آرامش کامل ،آزادانه به فرد
شایسته و الیق مورد نظر خود رای دهند .باید قبول کنیم
که دوران سیاسی بازی هایی که از قبل رئیس هیأت از
سوی فدراسیون یا ادارات کل ورزش و جوانان استان ها
انتخاب می شد و مجامع انتخابات به طور نمایشی و
فرمایشی برگزار می گردید امروزه دیگر نخ نما شده است .
افرادی که به عنوان اعضای مجمع معرفی می شوند و
حق رای دارند هم بینا هستند و هم هوشیار و با شناختی
که از کاندیداها دارند مطمئنا به کسی رای خواهند داد
که دلسوزانه توانایی اداره هیأت و از پیش رو برداشتن
مشکالت سلیقه ای زیر مجموعه ای را دارا باشد و وفاق
و همدلی را جایگزین نفاق و دوگانگی کند.

ورزشی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «کوروش ابراهیمی»
 -پیشکسوت فقید بوکس  -راگرامی می دارد
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حرف آخر

حکایت رسیدن به صندلی مدیریت ویرانهترین فدراسیون تاریخ؛

ازماجرایبازنشستههاتاشرایطشرکتهشتنفرمعروفوفوتبالیها
محمدرضا ولی زاده
خبرنگار

حاال که تا زمان برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال ،راهی
نمانده است ،تمام نگاهها به این رویداد مهم ورزشی است،
تا مشخص شود پس از پایان سلطه ترکیب مهیل علی
کفاشیان و مهدی تاج ،چه کسی سکاندار جدید فدراسیون
فوتبال ایران خواهد شد.
فدراسیون فوتبال ایران هم طی اطالعیهای اعالم کرد ،به
منظور اجرای مفاد اساسنامه جدید ،مقررات انتخاباتی و
دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال
جمهوری اسالمی ایران مصوب  99/9/8و پیرو مصوبه
 99/9/17هیات رئیسه فدراسیون ،مقرر است مجمع عمومی
(انتخاباتی) فدراسیون فوتبال ،برای انتخاب پستهای
هیئت رئیسه ،یکشنبه  99/12/10در شهر تهران برگزار شود
و کلیه افراد عالقمند و واجد شرایط قانونی میتوانند از روز
یکشنبه  99/10/14تا پایان روز شنبه  99/10/20درخواست
نامزدی خود را از طریق سامانه آنالین مجمع عمومی
فدراسیون فوتبال با تکمیل فرمهای (فرم ثبت نام ،فرم
تعهد ،فرم اطالعات فردی) مندرج در سامانه و بارگذاری
مدارک عمومی به صورت خوانا ثبت و ارسال کنند.
در حال حاضر نام های زیادی در حوالی ساختمان فدراسیون
فوتبال و میز مدیریت آن شنیده میشود ،در این بین

هستند افرادی که حضورشان در انتخابات فدراسیون قطعی
به نظر میرسد ،مطرح شده است.
از حیدر بهاروند سرپرست فعلی فدراسیون گرفته تا سعید
آذری ،سردار آجورلو ،شهاب الدین عزیزی خادم ،عباس
صوفی ،صادق درودگر ،علی کریمی ،محمدحسین قریب،
حبیب کاشانی ،علی فتحاهلل زاده ،هدایت ممبینی و اردشیر
سعد محمدی ،کیومرث هاشمی و حتی محمد دادکان که
برای ریاست فدراسیون فوتبال تالش خواهند کرد ،البته در
چند روز اخیر از علی دایی و عادل فردوسیپور هم به عنوان
نامزد های جدید ریاست فدراسیون فوتبال نامبرده میشد که
شدیدا از سوی این دو چهره مطرح فوتبال کشور تکذیب شد.
اما حاال که فدراسیون فوتبال ایران ،در متروکهترین حالت
ممکن خود قرار دارد و بدهی های میلیون دالری آن،
فدراسیون فوتبال را به یک فدراسیون ورزشی ورشکسته
تبدیل کرده است ،رئیس فدراسیون جدید ،با چه پشتوانهای
میخواهد قبول مسئولیت کند؟ فدراسیونی که به این
حد در مشکالت مالیای فرو رفته است ،در چه بازه زمانی
میتواند بازهم سرپا شود؟ یا ریاست جدید فدراسیون فوتبال
با چه شرایطی می خواهد منابع مالی مطلوبی را برای خروج
از این بحران سنگین فراهم کند؟
اینها فقط بخشی از ابهامات موجود برای انتخابات فدراسیون
است ،گرچه هنوز تکلیف شرایط شرکت بازنشستهها هم در
این انتخابات مشخص نیست.
اعضای بازنشسته و برخی چهرههای فوتبالی میگویند در
اساسنامه این فدراسیون که به تایید فیفا رسیده به روشنی
هیچ سخنی درباره این موضوع گفته نشده و مالک عمل در
انتخابات پبش رو ،اساسنامه فدراسیون فوتبال است اما در
سوی مقابل نهادهای بازرسی و به خصوص برخی نمایندگان

مجلس شورای اسالمی همچنان روی اجرا قانون منع
بکارگیری بازنشستگان تاکید دارند ،تا بازهم شاهد درگیری
هایی در این خصوص باشد ،گرچه عدم توافق در این
موضوع باز هم فیفا را مجبور به اقداماتی جدید درخصوص
فدراسیون فوتبال خواهد کرد و احتمال تعویق انتخابات هم
وجود خواهد داست.
یکی دیگر از موارد مهم این انتخابات ،چگونگی حضور مجدد
اعضای کنونی هیات رئیسه این فدراسیون در انتخابات
است چرا که طبق آخرین اطالع ،سازمان بازرسی کل کشور
علیه هشت نفر از اعضای هیات رئیسه اعالم جرم کرده و
پرونده آنها راهی دادسرا شده است و از شرکت در انتخابات
هم منع شده بودند ،حاال باید دید شرایط آن هشت نفر چه
خواهد شد.
موضوع دیگری که تحت تاثیر انتخابات فدراسیون فوتبال
است ،برخی از عمل هایی است که انجام آن در این برهه

زمانی ،صرفا برای کسب رای تلقی میشود.
از انتخاب سرمربی تیم ملی بانوان گرفته که بعد از گذشته
چندین ماه حاال به فکر عملی کردنش افتاده اند ،تا چیتش
داوران مسابقات لیگ برتر با مهندسی خاصی که اغلب
مسئولین آن را به جد تکذیب میکنند.
بهرحال زمان زیادی تا معرفی سکاندار جدید فدراسیون
فوتبال باقی نمانده است ،البته این انتخابات بسیار غیر
قابل پیشبینی خواهد بود جایی که تغییرات اساسنامه
پای فوتبالی ها را هم به انتخابات باز کرده و قطعا شاهد
چهرههای جدیدی خواهیم بود ،در نهایت باید دید این
انتخابات متفاوت فدراسیون فوتبال در وهله اول با چه
شرایطی برگزار میشود که قطعا حواشی خاصی خواهد
داشت و در مرحله بعدی چه کسی میتواند به عنوان
ریاست فدراسیون فوتبال برسد و بحرانی ترین فدراسیون
تاریخ ورزش ایران در آینده چه وضعیتی خواهد داشت.

بعضی ها داغشو دوست دارن

شجاعی :نگاه مسئوالن فدراسیون به فوتبال زنان منفی است
نایبرئیس اسبق زنان فدراسیون فوتبال گفت:همه مشکالت فوتبال زنان را به نایب
رئیس نباید ربط داد،چرا که وقتی نگاه رئیس فدراسیون به فوتبال این قشر
منفیاست،نبایدانتظارموفقیتداشتهباشیم.فریدهشجاعیبااشارهبهاینکه
همه مشکالت را از چشم نایبرئیس زنان فدراسیون فوتبال نبینید ،گفت:
اگرفدراسیونینگاهمثبتیبهزناننداشتهباشد،آنانپیشرفتنمیکنند.

اسکرابرد،میالدارزشمندترینبازیکنشد
ستاره ایرانی تیم والیبال اسکرا بلچاتوف لهستان ،عنوان ارزشمندترین
بازیکن را در دیدار مقابل کاتوویسه کسب کرد .دریافتکننده تیم
ملی والیبال ایران ،در پایان این بازی با کسب  ۱۷امتیاز ( ۱۶امتیاز
از اسپک و یک امتیاز از دفاع روی تور) ،عنوان  MVPاین دیدار
را از آن خود کرد.
وکیلی سرمربی تیم والیبال زیر ۱۶سال شد

پس ازآنکه محمد وکیلی با حواشی بسیار از هدایت تی م ملی نوجوانان به
عنوان سرمربی کنار گذاشته شد ،باتصمیم فدراسیون والیبال او به عنوان
سرمربی تیم زیر ۱۶سال معرفی شد.میالد تقوی -دبیر فدراسیون والیبال
در مورد این انتخاب گفت:سیاست امسال فدراسیون والیبال این است
که یکرده هم برای پشتوانهسازی رده نوجوانان ایجاد کند.
کمکیکمیلیاردیکمیتهالمپیکبهتیمهایملیکشتیپسازانتقادبنا

رئیس کمیته ملی المپیک از کمک ویژه یک میلیارد تومانی کمیته ملی
المپیک برای پرداخت به کشتیگیران و مربیان تیمهای ملی کشتی خبر
داد .قراراست این مبلغ یکی دوروز آینده به حساب فدراسیون واریز شود.
پیش از این محمد بنا از عدم حمایتهای کافی کمیته المپیک از
تیمهای ملی کشتی درسال المپیک انتقاد کرده بود.

احتمال حضورچهره شاخص جودو درکوراش

شاخصترین چهره حال حاضر جودوی ایران بابیان اینکه کوراش جزو
رشتههای حاضر در بازیهای آسیایی است،گفت :اگر تاپایان
سال تکلیف جودو مشخص نشود به رشته کوراش میروم.
محمدمحمدی بریمانلو افزود :پیش از این حریف تمرینی
نداشتم و مجبوربودم انفرادی تمرین کنم.
شروع فعالیت تیم والیبال نوجوانان درسال۱۴۰۱

تیم والیبال نوجوانان  ۱۴۰۱با سرمربیگری محمد وکیلی برای
دفاع از عنوان قهرمانی ایران در آسیا تالش خواهد کرد.
اردوی نخست انتخابی تیم نوجوانان ایران برای شرکت در
مسابقات قهرمانی جهان سال  1400از دیروز با حضور 100
نوجوان مستعد در خانه والیبال تهران آغاز شد.
رقیب آمریکایی حسن یزدانی ازکشتی با جردن باروس خبرداد

دیوید تیلور قهرمان وزن۸۶کیلوگرم سال ۲۰۱۸کشتی آزاد جهان از رویاروییاش با
جردن باروس مدعی وزن۷۴کیلوگرم درروزهای آینده خبرداد .جردن باروس
قهرمان وزن 74کیلوگرم کشتی آزادجهان چندی پیش درمسابقات
دوستانه موفق شد در وزن 86کیلوگرم حریفش را شکست دهد و در
ادامه برای دیوید تیلور کری خواند که میخواهد با اوهم کشتی بگیرد.
دعوت از۹رکابزن به اردوی تیم ملی دوچرخهسواری بانوان

نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی دوچرخهسواری بانوان برای حضور
در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شد.اردوی تدارکاتی تیم ملی
استقامت،امید و بزرگساالن بانوان ،بهمنظور حضور درمسابقات
قهرمانی آسیا  2021امارات ازتاریخ  99/10/22لغایت 99/11/3
درکمپ تیمهای ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشود.
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