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۳۶ گلوگاه فساد در شهرداری 
تهران شناسایی شده است

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
شهر تهران نســبت به عدم ارائه گزارش عملکرد 
شــش ماهه شــهرداری و ســازمان های تابعه و 
همچنین عدم شــفافیت در مصوبات کمیسیون 

ماده ۵ تذکر داد.
به گزارش ایلنا، زهرا نژادبهــرام، عضو هیات 
رئیسه شورای شــهر تهران در تذکری با استناد 
به ماده ۸۳ قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهای اســالمی کشــور و انتخاب شهرداران 
مصوب سال ۱۳۷۵ و اصالحات و الحاقات بعدی 
آن گفت: براساس نتایج پژوهش انجام شده توسط 
اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبــود مدیریت، ۳۶ 
گلوگاه فسادزا در شــهرداری تهران شناسایی و 
اولویت بندی شده است که در حوزه شهرسازی و 
معماری مواردی همچون »فرآیند تصمیم گیری 
در کمیســیون ماده ۵«، فرآیند تصمیم گیری در 
شورای معماری مناطق، نحوه خدمات رسانی دفاتر 
خدمات الکترونیک، فرآیند تایید اجرای ضوابط 
در صدور پایان کار، فرآینــد صدور آرای تخلفات 
و اجرای آن در کمیســیون ماده صد، از مهم ترین 
حوزه های شکل گیری فساد در ساختار شهرداری 

ذکر شده اند.
وی از شهردار تهران تقاضا کرد ضمن پیگیری 
برای ایجاد شفافیت در مصوبات کمسیون ماده ۵ 
در راستای ارتقا نظارت عمومی شهروندان و دیده 
بان های شهری، نسبت به ارائه گزارش در خصوص 
ماده ششــم برنامه پنج ساله ســوم توسعه شهر 
تهران دســتورات الزم را معمول دارند و در اسرع 
وقت نتیجه آن را به شــورای اسالمی شهر تهران 

منعکس نمایند.
    

 جذب حداقل ۸۰۰   معلول 
در آزمون استخدامی کشور

مدیرکل دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان 
بهزیستی کشور با اشــاره به اینکه امسال حداقل 
۸۰۰ معلول در آزمون اســتخدامی کشور جذب 
می شوند، گفت: اگر بخشی از سهمیه ۳ درصدی 
اشتغال معلوالن با افراد واجد شــرایط پر نشود، 
ســهیمه مذکور از بین نمی رود تا مجددا افراد در 

سال های بعد جذب شوند.
محمدرضا شــهبازی در گفت وگو با ایسنا، در 
خصوص وضعیت اشتغال معلوالن گفت: براساس 
قانون حمایت از حقوق معلوالن سهمیه ۳ درصدی 
اشتغال برای معلوالن در نظر گرفته شده است، تا 
این موضوع در حوزه هایی که اشتغال مناسب تری 
برای معلوالن فراهم است، اجرایی شود. از جمله در 
وزارت آموزش و پرورش که االن ۵۴۳ ردیف شغلی 
در آموزش و پرورش موجود است که این افراد می 
توانند در آنها اشغال به کار داشته باشند. شهبازی 
ادامه داد: یکی از مشکالتی که معلوالن با آن رو به رو 
هستند اشتغال است، این مشکل به ویژه در میان 
نابینایان بیشتر وجود دارد، چرا که اغلب این افراد، 
تحصیل کرده هستند و به همین دلیل اشتغال آنها 

در شرایط موجود دشوارتر است.
    

موانع فرهنگی مانع دسترسی 
زنان به خدمات بهداشتی می شود
مدیر گروه مطالعات زنان و پژوهشکده مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علــوم، با بیان اینکه 
در جامعه شناختی جنســیت ثابت شده برخی 
زنان تغییرات مرتبط با ســالمت خــود را جدی 
نمی گیرند، گفت: موانع فرهنگی موجود در برخی 
نقاط جغرافیایی کشور موجب شده تا زنان زمانی 
متقاضی دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی 
باشند که دچار بیماری شده باشند، در این زمان 
عمال فرآیند پیشگیری از بیماری بی نتیجه باقی 
مانده و ســطحی از بیماری های مزمن در مناطق 
حاشیه ای فراتر می رود. به گزار اعتمادآنالین لیال 
فالحتی گفت: برای متمرکز کردن توجه زنان به 
موضوع سالمت  باید آگاهی زنان را ارتقا داد. به طور 
کلی برای بررسی میزان توجه زنان بر سالمت شان، 
نیازمند نوعی مطالعه روندی هستیم. او افزود: به 
طور مثال بیماری های دوران بارداری و مســائل 
زایمان از بحران های حوزه سالمت زنان در سطح 
جهان به شــمار می رود. اگرچه ایــران در برخی 
سیاست های کلی نتوانســته  است موفقیت های 
چشم گیری به دست آورد، اما در زمینه بهداشت 
باروری دسترسی های بسیار خوبی فراهم کرده ایم.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

حواشــی بازی دو تیم اســتقالل 
و تراکتورســازی در توییتر و ســایر 
شبکه های اجتماعی پس از چند روز 
همچنان ادامه دارد؛ اما این بار تحلیل ها 
بیشــتر سیاســی و امنیتی است. در 
روزهای اخیــر ویدئوهای مختلفی از 
رفتار تماشــاگران حاضر در این بازی 
دست به دست شد که نشان می دهد 
آنها فحاشــی می کنند و شــعارهای 

تجزیه طلبانه و تفرقه انگیز می دهند.
بیشــتر از همــه شــعارهای 
تجزیه طلبانه، محور توجــه و انتقاد 
قرار گرفتــه و واکنش برانگیز شــده 
اســت. شــعارهایی کــه رنگ وبوی 
ساختارشکنانه سیاســی دارد. اگر در 
گذشته فوتبال کشورهای غربی به ویژه 
فوتبال اروپا با نژادپرستی گره خورده 
بود و برخی از بازیکنان یا تماشاگران 
تیم های اروپایی زبان بــه توهین به 
نژاد دیگری بــاز می کردند، امروز این 
سکوهای برخی از ورزشگاه های ایران 
است که به محل توهین های نژادی و 

تفرقه آمیز تبدیل شده است.
بازداشت ۷ نفر از تماشاگران 
بازی استقالل و تراکتورسازی

با وجــود هزینه های سرســام آور 
فدراســیون فوتبال و ادعاهای آنان، 
فحاشی در محیط ورزشگاه های کشور 
نه تنها به قوت خــود باقی مانده، بلکه 
شعارهای نژادپرســتانه و تفرقه آمیز 
نیز بــه آن افــزوده شــده و برخی از 
ورزشگاه های کشــور مانند ورزشگاه 
تبریز به این فضا آغشته شده است. هر 
چند که روز گذشته معاون امنیتی و 
انتظامی وزیر کشور از دستگیری ۷ نفر 
در جریان اتفاقات بازی تراکتورسازی 
و استقالل خبر داد. حسین ذوالفقاری 
در گفت وگو با ایلنا درباره اتفاقات اخیر 

در بازی اســتقالل و تراکتورسازی و 
سردادن شعارهای تجزیه طلبی توسط 
برخــی تماشــاگرنماها گفت: »یک 
سری افراد معدود در بازی استقالل و 
تراکتورسازی شعارهای تجزیه طلبی 
سرداده بودند که متعلق به قوم خاصی 
هم نبودند. این افراد متاثر از تحرکات 
فراملی هســتند و تاکنون نیز ۷ نفر از 
این افراد دستگیر شده اند. همچنین 
۳ - ۴ نفر دیگر شناســایی شده اند.« 
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشــور 
خاطرنشان کرد: »تعداد ۸۰ هزار نفر 
تماشــاگر در آن بازی داشتیم و این 
افراد تنهــا تعداد معــدودی بودند و 
۱۰ تا ۱۵ نفر چنیــن حرکتی را انجام 
داده بودنــد که همانطــور که گفتم، 
تعدادی دستگیر و مابقی نیز شناسایی 
شده اند.« ذوالفقاری در پاسخ به این 
سوال که از این دست اتفاقات در بازی 
تراکتورسازی قبال نیز تکرار شده است، 
گفت: »نیــروی انتظامی، اطالعات و 
دستگاه قضایی مسئول پیگیری این 
قضایا شــده اند و طبق قانــون با آنها 

برخورد خواهد شد.«
تشکیل کارگروه صیانت از 

ارزش های اخالقی در ورزش 
دو روز پیــش هم وزیــر ورزش و 
جوانان اعالم کرد که پس از رخ دادن 
»برخی حواشی در بازی های اخیر لیگ 
برتر« دستور داده که »کارگروه صیانت 
از ارزش های اخالقــی و فرهنگی« با 
حضور نمایندگانی از وزارت اطالعات و 
سپاه تشکیل شود. مسعود سلطانی فر از 
معاون فرهنگی وزارت ورزش خواست 
هر چه ســریع تر نســبت به تشکیل 
کارگروه صیانت از ارزش های اخالقی 
و فرهنگی در محیط های ورزشی اقدام 
کند. این کارگروه با حضور نمایندگان 
وزارت اطالعــات، فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، صداوســیما، فدراسیون 
فوتبال، کمیسیون فرهنگی مجلس، 
نیروی انتظامــی، معاونت فرهنگی 

سپاه و نمایندگان باشگاه های ورزشی 
تشکیل خواهد شد.

در بازی تراکتورسازی و استقالل 
که روز جمعه ۱۰ آبان در ورزشــگاه 
یادگار امام تبریــز و با حضور ۷۰ هزار 
تماشــاگر برگزار شــد، شــعارهای 
تفرقه آمیز به اوج خود رسید و در چند 
نوبت از بازی تماشاگران تیم فوتبال 
تراکتورسازی با سالم نظامی از دولت 
ترکیه حمایت کردند و به شــدت به 
کردها و وریا غفوری، بازیکن کردزبان 
استقالل تاختند. شعار های هواداران 
تراکتورســازی در دفــاع از ترکیه در 
حمله به کرد های ســوریه بود. شعار 
علیه وریــا غفوری نیز بــه این خاطر 
بود که او چنــد بــاری در حمایت از 
کرد های سوریه در برابر تهاجم ترکیه 

موضع گیری کرده بود.
با وجود این که فیلم های زیادی از 
اتفاقات ناخوشــایند ورزشگاه یادگار 
امام تبریز و شعارها و توهین های برخی 
از تماشــاگران تیم تراکتورسازی در 
شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شــود و از دید ناظران فوتبال نیز 
شعارهای این افراد نژادپرستانه تلقی 
شده بود، اما مدیرکل ورزش و جوانان 
استان آذربایجان شرقی می گوید که 
در دیدار تیم های تراکتور و استقالل 
شــعار نامتعارفی از ســوی هواداران 

تبریزی داده نشده است. 
ایوب بهتاج شعار هواداران تراکتور 

علیه کرد ها و وریا غفوری را به شدت 
تکذیب کــرد و گفت: »مــن چنین 
فیلمی ندیــدم. ولی به هیــچ عنوان 
چنین اتفاقــی رخ نداده اســت! ای 
کاش دوستان در اســتادیوم بودند و 
فضا را می دیدند. حتی در مورد اینکه 
گفته می شد قرار است به وریا غفوری 
توهین شــود، هم هیچ اتفاق بدی رخ 
نداد. در این مورد آقای فتحی را شاهد 
می گیرم، هر حرفی او بزند قبول دارم.«

 رفتار های نژادپرستانه
 ریشه کن شود

برخالف مدیرکل ورزش و جوانان 
اســتان آذربایجــان شــرقی دیروز 
نماینــده ارومیه خواســتار برخورد 
با عامــالن شــعار های تفرقه آمیز در 

بازی تراکتورســازی تبریز شد. نادر 
قاضی پور در گفت وگو با خانه ملت با 
اشاره به حواشی ایجاد شده در دیدار 
دو تیم اســتقالل و تراکتورســازی 
در تبریز و ســردادن شــعار های غیر 
اخالقی و سیاسی از ســوی هواداران 
تیم تراکتورسازی، گفت: »قطعا باید 
با افرادی که شــعار های انحرافی سر 
می دهند و فضای پاک ورزش را آلوده 
می کنند، برخورد انضباطی شود.« او 
احترام به تمام اقوام و مذاهب در کشور 
را یک ضرورت خوانــد و تصریح کرد: 
»رفتار های نژادپرستانه همانطور که 
در سایر کشــور ها نیز مورد پذیرش 
نیست، در ورزش ما نیز باید ریشه کن 
شود و قطعا تقبیح و برخورد با چنین 

رفتار هایی موثر خواهد بود.«
البته این بار اول نیست که برخی 
تماشــاگرنماها شــعارهایی را در 
استادیوم تبریز سر می دهند که رنگ 
و جنس تفرقه آمیــز دارد، تقریباً در 
یک دهه اخیر چندیــن بار این اتفاق 
افتاده است تا جایی که سال گذشته 
و در بازی پرســپولیس تراکتور پای 
کاپیتان های دو تیــم به منازعه روی 
سکوها باز شد و سیدجالل حسینی 
کاپیتان پرسپولیس و مسعود شجاعی 
کاپیتان تراکتور در پیامی مشترک، 
هواداران را نسبت به نخستین شعار 
تفرقه آمیــز و نژادپرســتانه ای که از 
روی سکوها بشــنوند تهدید کردند. 
شجاعی و حســینی در اینستاگرام 
خود نوشــتند: »اگر در هر لحظه از 
زمان مسابقه، شعارهای غیرورزشی 
و تفرقه آمیــز ســر داده شــود، ما 
کاپیتان های دو تیم پرســپولیس و 
تراکتور توافــق کرده ایم بدون توجه 
به اینکه توهین کنندگان منتســب 
به کدام تیم اند، با حمایت داور و ناظر 
بازی، مطابق مقــررات صریح فیفا، 

بازی را متوقف  کنیم.« 
در این میان خیلــی هم معتقدند 
که جمالت و ســخنان نفرت پراکنانه 
و تفرقه آمیــز مجتبــی ســاعدی، 
گزارشــگر فوتبــال در مرکــز تبریز 
بی تأثیر نیســت. البته تعداد اندکی 
از هواداران تراکتورســازی در اغلب 
بازی ها به بازیکن های تیم های مقابل 
فحاشــی کرده اند و بیشتر مواقع این 
فحاشــی ها به صورت قومیتی بوده 
اســت. نمونه این نوع فحاشــی ها به 
علی دایی بازیکــن آذری زبان فوتبال 
ایران بوده است که چه در زمان بازی 
و چه در زمان مربی گری او، همیشــه 
دربــاره او از الفاظ رکیک اســتفاده 
شده اســت. علی دایی در سال ۹۲ در 
پس شعارهای تفرقه آمیز در ورزشگاه 
تبریز گفته بود: »این جا ایران اســت. 
آذربایجان مال ایران است. من شرف 
و ناموسم را از ایران و آذربایجان دارم. 
ولی حاال باید از چند نفر که خود شما 
هم می دانیــد اصاًل بــرای فوتبال به 
ورزشگاه نمی آیند، فحش بخورم. خود 

شما خوب می دانید ریشه این اتفاقات 
کجا است.«

 قوانین فیفا 
در این باره چه می گوید؟

تیرماه ســال ۱۳۹۶ فدراســیون 
بین المللی فوتبال )فیفا( در شــصت 
و ســومین کنگــره خــود قوانیــن 
ســخت  گیرانه ای را برای جلوگیری 
از رفتارها و شــعارهای نژادپرستانه 
تصویب کرد. قوانیــن فیفا می گوید 
جریمه بــرای تیمی که بــرای اولین 
بار مسائل نژادپرســتانه مطرح کند، 
جریمه نقدی یا برگــزاری یک دیدار 
بدون حضور تماشاگران خواهد بود؛ 
ولی در صورت تکرار تخلفات تیم های 
متخلف با جرایمــی از جمله کاهش 
امتیاز، کنار گذاشته شدن از یک رقابت 
یا حتی سقوط به دسته پایین تر روبه رو 

خواهد شد.
فیفا حتی پا را از این فراتر گذاشته 
و برای نشان دادن عزم راسخ خود در 
مبارزه با نژادپرســتی در ورزشگاه ها 
تاکید کرده اســت در صورتی که هر 
فردی شامل بازیکن، مدیر و کادرفنی 
تیم ها و ... که مرتکــب عمل خالفی 
شــود، دســتکم از ۵ دیدار تا ۲ سال 
تعلیق خواهد شد و حتی اجازه حضور 
در ورزشــگاه را نیز از دست می دهد. 
همچنین ســازمان »فوتبــال علیه 
نژادپرســتی« )FARE( به عنوان 
یک نهاد غیردولتی همکار فیفا و یوفا 
به داوران، مربیان و بازیکنان این اختیار 
را داد که در صورت بروز هرگونه شعار 
نژادپرستانه در ورزشگاه های جهان، 

بازی را نیمه تمام به پایان برسانند.
باید به ایــن نکته توجه داشــت 
که بازی فوتبال در همه کشــورهای 
جهان به مکانی بــرای پیوند ملت ها 
و حتی حــذف و نابودی دشــمنی 
و خصومــت دولت ها تبدیل شــده 
است. وقتی که رســالت این ورزش 
حفظ یکپارچگی اســت، باید جلوی 
شعارهای ساختارشکنانه را گرفت و 
نگذاشت که زمین فوتبال به عرصه ای 
برای بداخالقی و رفتــار تفرقه آمیز 

تبدیل شود.

حواشی بازی دو تیم استقالل و تراکتورسازی در شبکه های اجتماعی ادامه دارد 

بهنامفوتبالبهکامتجزیهطلبان

گفت و گو

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر بررسی و بازپس گیری امالک شهرداری تهران 
که در اختیار غیر قرار دارد، گفت: مجلس شورای اسالمی 
در قالب تذکر به شــهرداری درخواســت خود را مطرح 
می کند، اما اگر سکوت شود،  یا رودربایستی وجود دارد و 

یا به این معنی است که شهرداری کوتاه می آید.
محمدرضا بادامچــی در گفت و گو بــا خبرنگار ایلنا 
درباره توییت اخیرش درخصوص انتشار فهرست امالک 
شهرداری تهران که در اختیار غیر قرار دارد، گفت: مساله 
امالک تحت اختیار غیر طی هفته های اخیر از سوی دو 
نفر از اعضای شورای شــهر خانم امانی و آقای میرلوحی 
عنوان شــده اســت و اگر این قضیه مهم است،  اعضای 

شورای شهر باید به این قضیه ورود کنند.
او ادامه داد: با توجه به مقررات آنها می توانند از شهردار 

تهران بخواهند به این مســاله ورود کند و جزئیات این 
امالک را اعالم کند و مشخص شود، آیا قراردادها قانونی 
بوده است؟ باید در این زمینه شفاف سازی شود، از طرفی 
شــهردار تهران باید اعالم کند، امالک در اختیار کدام 

نهادها و افراد است.
بادامچی با بیان اینکه مراجع دیگر نیز می توانند این 
مساله را مورد بررسی قرار دهند، تصریح کرد: در شرایطی 
که شــهرداری تهران مشــکل پرداخت حقوق دارد و 
بدهی های گذشــته به پیمانکاران نیز مشکالتی را برای 
آنها ایجاد کرده،  اکنون بهترین زمان است که تکلیف این 
امالک روشن شود. شــهرداری می تواند با بازپس گیری 
این امالک بخشــی از درآمدهای مدنظر خود را محقق 
کند و از این طریق بخشی از مشکالت درآمدی شهرداری 

برطرف شود.

او دربــاره ورود مجلس به بررســی 
امالک در اختیار غیــر، گفت: مجلس 
شــورای اســالمی در قالــب تذکر به 

شهرداری درخواست خود را مطرح 
می کند، اما اگر ســکوت شــود،  یا 
رودربایســتی وجود دارد و یا به این 

معنی است که شهرداری کوتاه می آید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 

اسالمی ادامه داد: تحقیق و تفحص از شهرداری 
تهران از ســوی نمایندگان مجلس 

مطرح شد که رای نیاورد،  
اما دوباره این مساله 

از سوی مجلسی ها 
مطــرح شــده 

اســت که باید پیگیری شــود،  از آنجایی کــه پیگیری 
این مســائل در کشــور ما باب نشــده،  خیلــی راحت 
از کنــار آن می گذرنــد. بادامچی بــا تاکید بر 
اینکه مجلس می تواند به این مســاله ورود 
کنــد، گفت: بــا توجه به طــرح  الیحه 
 شــفافیت،  این موضوع نیز حتما باید

 مطرح شود. 
 این مســاله کامال روشنی است که 
چند هزار ملک شــهرداری در اختیار 
غیر اســت،  در حالی که بســیاری از 
 مردم حتــی توان اجــاره یک اتاق

 هم ندارند.

نماینده مجلس در گفت و گو با ایلنا تأکید کرد:

بازپس گیری امالک شهرداری  که در اختیاِر غیر است 

بازی فوتبال در همه 
کشورهای جهان به مکانی 
برای پیوند ملت ها و حتی 
حذف و نابودی دشمنی و 
خصومت دولت ها تبدیل 

شده است. وقتی که 
رسالت این ورزش حفظ 

یکپارچگی است، باید جلو 
شعارهای ساختارشکنانه 

را گرفت و نگذاشت که 
زمین فوتبال عرصه ای 
برای بداخالقی و رفتار 
تفرقه آمیز تبدیل شود

حسین ذوالفقاری: یک 
سری افراد معدود در بازی 
استقالل و تراکتورسازی 

شعارهای تجزیه طلبی 
سردادند درحالی که متعلق 

به قوم خاصی هم نبودند. 
این افراد متاثر از تحرکات 
فراملی هستند و تاکنون 

نیز۷ نفر در این رابطه 
دستگیر و ۳ - ۴ نفر دیگر 

شناسایی شده اند
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