
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

 آب به نخستین 
روستای غیزانیه رسید

نماینــده اســتان 
خوزســتان در شورای 
عالی استان ها گفت: آب 
به مدار نخستین روستای 
غیزانیه رسید و اعتبارات 

قابل توجهی نیز در این خصوص برای تکمیل کردن 
این پروژه در نظر گرفته شده است. به گزارش ایرنا، 
احمد زمانپور با اشاره به پروژه آب رسانی به روستاهای 
غیزانیه افزود: با توسعه و بازسازی تصفیه خانه شیبان 
و اجرای ۲۴ کیلومتر خط انتقال جدید و همچنین 
توسعه و بازسازی ایستگاه پمپاژ صفیره در گام جدید، 
دیگر کمبــود آب نخواهیم داشــت و پمپ صفیره 
می تواند به طور ۲۴ ســاعته در مدار باشد. نماینده 
استان خوزستان در شورای عالی استان ها در مورد 
اعتبار پروژه آب رسانی تصریح کرد: پروژه آب رسانی 
به هشت روستای فاقد آب دهستان در »مشرحات« 
با اجرای ۴۳ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع و 
اعتبار مالی ۳۰۰ میلیارد ریال نیز به اتمام رسیده است. 
مردم بخش غیزانیه سوم خرداد جاری در اعتراض به 
مشکل آب آشامیدنی این بخش و نیز اجرا نشدن طرح 

آب رسانی به این منطقه پرجمعیت تجمع کردند.
    

توضیحات وزارت کشور درباره 
حوادث اخیر اتباع افغان

مدیــرکل دفتــر 
امور اتبــاع و مهاجرین 
خارجی وزارت کشــور 
گفت: در خصوص شایعه 
منتشرشــده در فضای 

مجازی در رابطه با شــکنجه و غرق تعدادی از اتباع 
افغانستانی در رودخانه مرزی هریررود توسط نیروهای 
مرزبانی جمهوری اسالمی ایران، هرچند در خصوص 
صحت این صحنه سازی و ارتباط آن بازمان و مکان 
مذکور تردیدهای اساسی وجود دارد، ولی مسلماً این 
واقعه هیچ ارتباطی با مرزبانی جمهوری اسالمی ندارد. 
به گزارش ایلنا، مهدی محمودی تصریح کرد: در حادثه 
یزد بازهم افراد فرصت طلب و سودجو با بی توجهی به 
قانون با گرفتن مبالغ گزاف اقدام به قاچاق انسان کرده 
و ازآنجایی که مأموران پلیس موظف اند، طبق قانون با 
آن ها رفتار کنند، به فرمان ایست و تیر هوایی مأموران 
توجه نکردند و با سرعت زیاد متواری شدند و متأسفانه 

آن حادثه رخ داد. 
    

۶۵ درصد سارقان پایتخت 
ساکن تهران نیستند

استاندار تهران گفت: بر اســاس اعالم پلیس 
۶۵ درصد از سارقان در تهران سکونت ندارند و ۸۵ 
درصد از زورگیری ها توسط موتورسیکلت سواران 
بــدون هویت انجام می شــود. به گــزارش مهر، 
انوشیروان محســنی بندپی، اظهار کرد: در بدو 
شروع کار پلیس در تهران، پایتخت ۲۹ درصد از 
سرقت کل کشور را به خود اختصاص داده بود که 
در پایان سال ۹۸ این عدد به ۲۱.۸ درصد رسیده 
است.  او افزود: ۱۵۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه 
در پایتخت فعالیت می کنند، بین ۳.۵ تا ۴ میلیون 
موتورسیکلت سوار بدون هویت در این شهرداریم 
کــه ۸۵ درصــد از زورگیری ها توســط همین 

موتورسیکلت سواران انجام می شود.
    

جدیدترین رده بندی »مرکز رتبه بندی 
دانشگاه های جهان« منتشر شد

دانشگاه آزاد رتبه اول ایران و 
۳۹۵ جهان

براســاس تازه ترین 
رده بنــدی »مرکــز 
رتبه بندی دانشگاه های 
جهان«)CWUR( در 

سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱، دانشگاه »هاروارد« برای نهمین 
سال متوالی رتبه نخســت جهان را از آن خودکرده 
و دانشــگاه آزاد اســالمی نیز رتبه اول ایران و رتبه 
۳۹۵ جهان را کســب کرده است. به گزارش ایسنا، 
این شاخص ها شامل کیفیت آموزش)۲۵ درصد(، 
اشــتغال فارغ التحصیالن)۲۵ درصــد(، کیفیت 
دانشــکده)۱۰ درصد( و عملکــرد تحقیقی)۴۰ 
درصد که شامل کیفیت نشریات و نتایج تحقیقات 
می شود(.  دانشگاه های ایران هم در این رتبه بندی 
حضور دارند به طوری که دانشــگاه آزاد اسالمی در 
صدر دانشگاه های ایرانی، در رتبه ۳۹۵ جهان قرار 
گرفت. پس ازآن، دانشگاه تهران رتبه  ۵۴۳، دانشگاه 
صنعتی شریف رتبه ۶۰۸، دانشکده علوم پزشکی 
تهران رتبه ۶۲۹، دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ۷۰۷، 
دانشگاه امیرکبیر رتبه ۷۵۹، دانشگاه تربیت مدرس 
رتبه ۷۹۹، دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه ۸۸۷، 
دانشگاه شــیراز رتبه ۹۴۹، دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی رتبه ۹۶۵ و دانشگاه فردوسی مشهد 

هم رتبه ۹۸۶ را کسب کردند. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

چنــد روزی اســت کــه بحــث 
ورزش های باستانی بانوان سروصدای 
زیادی به پا کرده است و اگر اهل پیگیری 
ورزش های بانوان باشــید حتماً از آن 

بی خبر نیستید. 
بانوان ورزشکار رشته های زورخانه ای 
چند سالی اســت که مصرانه خواهان 
فعالیت در این رشته هســتند و بنا بر 
اظهارات رئیس فدراســیون، اکثراً این 
بانوان نیز از اعضای خانواده ورزشکاران 
رشته زورخانه به حساب می آیند. ورزش 
بانوان در ســال های گذشته همیشه 
در انتظار اجــازه و رخصت مردان بوده 
است، رشــته هایی همچون کشتی، 
موتورسواری و بیلیارد تنها دو سه سال 
است که توانسته اند از مرز های جنسیتی 
عبور کنند و بانــوان عالقه مند بدون 
نگرانی و به صــورت علنــی در آنها به 
فعالیت بپردازنــد. حاال نیز تغییرات به 
رشته ورزش های زورخانه ای و باستانی 
رسیده و اراده ای برای حضور بانوان در 

این رشته ایجاد شده است.
باوجوداینکه آمــار دقیقی از بانوان 
باســتانی کار وجود ندارد، سال هاست 
که دختــران عالقه مند به این رشــته 
کهن ایرانی در سایه و سکوت در تالش 
برای پرداختن به این رشــته ورزشی 
بوده اند. اعتراض ها بــه حضور زنان در 
این رشــته به دهــه ۸۰ بازمی گردد و 
همچنان ادامه دارد و گاهی واکنش ها 
به وجود این ورزشــکاران شــدیدتر از 
قبل می شود؛ به طوری که در این مدت 
ممانعت های شدیدی برای ورود بانوان 

 به گود های زورخانه صورت گرفته است. 
گفته می شــود تنها راه پیــش  روی 
ایران بــرای جهانی کردن این رشــته 
ورزشــی، صــدور مجــوز فعالیــت 
بانــوان در ورزش باســتانی اســت؛ 
چالشــی که فدراســیون ایران نیز بنا 
دارد آن را حــل کند، امــا این تصمیم 
 هرگز باب میل برخی پیشکســوتان 

یا مراجع دیگر نیست.
داستان چه بود؟

در همین مــورد اما مشــکالت و 
جنجال هایی به پا شد. داستان جنجالی 
این روزها به مصاحبــه چندی پیش 
رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای 
برمی گردد که بعد از یک هفته واکنش 

شدیدی را به همراه داشت.
گروهی کــه در بیانیــه ای خود را 
ورزشکار، پیشکسوت، مرشد، جانباز، 
نماینده نیرو های مسلح و جامعه طالب 
معرفی کردند، نســبت به تصمیمات 
فدراســیون ورزش هــای زورخانه ای 
واکنش نشــان دادند. تعــدادی از این 
افراد که کمتر از ۵۰ نفر بودند، دقیقاً در 
روز ملــی ورزش زورخانه ای و فرهنگ 
پهلوانی در زورخانه شهید عراقی تجمع 
کرده و نســبت به حضور زنان در این 
رشــته به شــدت اعتراض کردند و به 
فدراسیون نســبت به تصمیم گیری و 
برنامه ریزی هایش دراین زمینه هشدار 

دادند.
مخالفان حتی اعــالم کردند اعطا و 
صدور مجوز نواختن زنگ جهت اعضای 
هیأت رئیسه فدراسیون و حکم پهلوانی 
به خانم ها چیزی جــز هتک حرمت و 
بی اعتنایی به پهلوانان و صاحبان واقعی 
زنگ ها که همگی ســابقه ای باالتر از 
نیم قرن حضور در گود پهلوانی داشته اند، 

نبوده و این اقدام نسنجیده و توهین آمیز 
به سخره گرفتن تمامی آداب و قوانین 

قرن های متمادی این ورزش است.
مراجع از ورزش باستانی بانوان 

حمایت کردند
در پاســخ به این گــروه، مجتبی 
جوهری، رئیس فدراسیون ورزش های 
زورخانه ای، از اعالم نظر مثبت جمعی از 
مراجع عظام تقلید در مجاز بودن حضور 
و فعالیت بانوان در رشــته ورزش های 
زورخانه ای به شــرط رعایــت موازین 
شــرعی خبر داد. بر اســاس اعالم او 
در اســتفتایی که از جمعی از مراجع 
عظام تقلیــد صورت گرفتــه و درباره 
»امکان حضور و فعالیت زنان در رشته 
ورزش های زورخانه ای« ســؤال شده 
است، جمع کثیری از حضرات آیات در 
پاسخ به این استفتا، فعالیت زنان در این 
رشته ورزشی باستانی ایرانی را به  شرط 
حفظ موازین شرعی بالمانع دانسته اند.

جوهری گفته اســت ۷ نفر از ۹ نفر 
اعضــای هیئت رئیســه فدراســیون 
ورزش های زورخانــه ای نیز با فعالیت 
زنان در این رشــته موافقت کردند و با 
توجه به درخواست های مکرر و اجازه 
مراجع عظام با فعالیــت بانوان، قصد 
داریم این موضوع را در جلســه مجمع 
فدراسیون نیز مطرح کنیم تا درنهایت در 
صورت موافقت وزارت ورزش، فعالیت 

رسمی بانوان در این رشته آغاز شود.
زنان بازوبند پهلوانی نمی گیرند!

یکی دیگر از موضوعاتی که باعث شده 
بود تا ورزش باستانی بانوان با مخالفت 
مواجه شود نوع پوشش ورزشکاران بود. 
جوهری، رئیس فدراسیون ورزش های 
زورخانه ای در این رابطه گفته اســت 
که لباس های بانوان طراحی شــده و 

کاماًل پوشیده اســت. به گفته او لباس 
طراحی شــده حتی از لبــاس بانوان 
ورزشکار در رشــته هایی مثل جودو، 
تکواندو و کاراته که البته پوشیده هستند، 
نیز کامل تر اســت. هدف این است که 
بانوان در فضایی کامالً زنانه با لباس هایی 
کاماًل متناسب با شــأن و جایگاه این 

رشته، در زورخانه ورزش کنند.
بازوبند پهلوانی هم از آن دسته نقاط 
ابهام بود که معترضان به آن اشاره کرده 
بودنــد که البتــه رئیس فدراســیون 
ورزش های زورخانــه ای درباره انتقاد 
از اینکه فدراسیون قصد دارد به بانوان 
بازوبند پهلوانی هم بدهد، گفت: اصاًل 
چنین چیزی صحت ندارد و ما نه تاکنون 
این کار را انجام داده ایم و نه قصدی برای 
انجام آن داریم چراکه بازوبند پهلوانی 

متعلق به پهلوانان بــوده و خواهد بود. 
هرچند معتقدیم بانوان ما در بسیاری 
از زمان ها همچون دوران جنگ و حتی 
وقایع اخیر مثل ســیل، زلزله و کرونا 
مردانه وارد میدان شدند و واژه پهلوانی 
برازنده آن هاســت. متأسفانه عده ای با 
مطرح کردن این صحبت ها قصد تخریب 
دارند و می خواهند با این حرف ها وارد 
فضای تحقیر دیگران شوند. هدف بانوان 
فقط اجازه برای فعالیت در این رشــته 
است و اصاًل دنبال بازوبند و این چیزها 

نیستند.
زنان، پیروز میدان 

این که هنــوز نگاه جنســیتی در 
بســیاری از فعالیت ها گریبان زنان را 
گرفته واقعیتی انکارناپذیر اســت. این 
نگاه که در محیــط کار، خانه، ورزش و 
به صورت کلی در جامعــه وجود دارد 

زخم های زیادی به زنان زده است. 
اعتراض های اخیر زیــاد هم دور از 
ذهن نبوده و البته اتفاق جدید و عجیبی 
نیست، چراکه ورود زنان به رشته هایی 
که پیش تر به عنوان رشته های مردانه در 
جامعه ایرانی شناخته می شدند، همواره 
با واکنش ها و شــاید ممنوعیت هایی 
مواجه بوده است، اما بااین وجود حمایت 
دولت و مقامات تصمیم گیرنده درنهایت 
به ورود زنان به این رشته ها منجر شده 

است. 
شاید کســی فکرش را نمی کرد با 
توجه به نوع پوشــش رشــته ای چون 
کشــتی، روزی دختران ایرانی بتوانند 
با پوشش اســالمی کشتی بگیرند و در 
مسابقه بین المللی حضور پیدا کنند، 
اما این اتفاق با کشتی کالسیک بانوان 
در فدراسیون رسول خادم در تورنمنت 
بین المللی لبنان رخ داد و آرزوی زنان این 
سرزمین برای کشتی گرفتن با رشته ای 

به نام کالسیک، محقق شد.
در وزنه برداری نیز همیشــه تصور 
بر این بود که صرفــاً مردان می توانند و 
یا عالقه مندند که در این حوزه فعالیت 
کنند، اما دو سالی است که در فدراسیون 
علی مــرادی، اســتارت وزنه برداری 
بانوان زده شــده و الهام حســینی نیز 
در تورنمنتــی بین المللی بــه مدال 

دست یافته است.
در رشته بوکس هم شرایط به گونه ای 

است که فدراسیون حسین ثوری، یکی 
از شــعارهای انتخاباتی اش را رسمیت 
بخشیدن به فعالیت های بوکس بانوان 
عنوان کرده بود و کارشناسان این حوزه 
در مصاحبه هایشان تأکید داشتند که 
بوکس زنان از حالــت زیرزمینی باید 
خارج شود و آن ها نیز به عنوان عضوی 
از جامعه این اجازه را داشته باشند که در 
صورت تمایل، به صورت قانونی و رسمی 

به ورزش بوکس بپردازند.
حــاال نوبــت ورزش زورخانه ای و 
پهلوانی است که زنان رسماً اجازه فعالیت 
در آن را پیدا کنند. هرچند این رشته در 
بخش مردان نیز در حال فراموشی است 
و فدراســیون برای احیای این رشــته  
تالش می کند، اما این امر نباید بهانه ای 
باشد بر اینکه زنان در بخش زورخانه ای 
هیچ گونه فعالیت رسمی نداشته باشند. 
نکته جالب و قابل تأمل اینکه مهرعلیزاده 
در رأس فدراسیون جهانی زورخانه ای و 
همچنین فدراسیون زورخانه ای ایران به 
دنبال گسترش این رشته در سراسر دنیا 
هستند و هزینه های زیادی هم در این 
خصوص صرف شده است. نکته عجیب 
اینکه گفته می شــود زنان غیرایرانی 
اجازه فعالیت در رشته ای که از آن ایران 
اســت را دارند، اما با حضور زنان ایرانی 
در گود زورخانه مخالفت هایی صورت 

گرفته است.
آخر اینکه در این سال ها برای حفظ 
فرهنگ پهلوانی، بودجه های کالنی خرج 
شده است، اینکه تا چه حد مؤثر بوده و یا 
نبوده، موضوع موردبحث ما نیست؛ اما در 
رشته ای که قرار است اخالق و پهلوانی 
حرف اول را در آن بزند، قطعاً پذیرفتن 
مخالفت های این چنینی و اینکه گفته 
شــود حضور و فعالیت زنان قداســت 
زورخانه را زیر ســؤال می برد، با اصل و 
ماهیت این رشــته منافات زیادی دارد 
و مسئوالن باید با این نوع نگاه برخورد 
کنند. حضور زنان که بارها نشان داده اند 
در شــرایط مختلف پا به پای مردان در 
عرصه های مختلــف پهلوانی کرده اند 
نه تنها قداســت و عظمت مکانی را زیر 
سؤال نمی برد بلکه به آن مکان معنویت 

بیشتری هم می بخشد. 

ورود بانوان به گود های زورخانه بالمانع اعالم شد

با اجازه مخالفین و پیشکسوتان!

گزارش

کرونا مهمان ناخوانده ای که این روزها برای 
همه دردسرســاز شده اســت همچنان در دنیا 
یکه تازی می کند. در روزهای اخیر مســئوالن 
حوزه بهداشت خبرهای خوبی در رابطه با توقف 
کرونا یا بــه ثبات رســیدنش ندادند. یک هفته 
می شــود که آمار ابتال و فوتی ها باال رفته است 
و کارشناســان عدم رعایت نکات پیشگیرانه و 
سفرهای بین شــهری را دلیل این افزایش آمار 

می دانند. 
روز گذشته معاون مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت ضمن هشدار نسبت به کاهش 
حدود ۵۵درصدی رعایت پروتکل های بهداشتی 
مقابله با کرونا از سوی مردم و اصناف، از تعطیلی 
بیش از ۲۵۰هزار واحد صنفی و صنعتی به این 
دلیل خبر داد و گفت: متأسفانه شرایط رعایت 
پروتکل ها در شهر تهران نسبت به سایر استان ها 
ناامیدکننده تر اســت و ناچار بــه برخوردهای 

قضایی و حقوقی با متخلفان هستیم.
محسن فرهادی گفت: تا ۲۷اردیبهشت ماه 

وضعیت اجــرای پروتکل ها در کشــور در حد 
مطلوب بود و تا میانگیــن ۷۷.۵۷درصد مردم و 
کســب وکارها پروتکل های بهداشتی را رعایت 
می کردند کــه در شــهر تهران بــه ۵۶درصد 

می رسید.
به گفته فرهادی متأســفانه تا ۱۵خردادماه 
این میانگین در کل کشــور بــه ۲۲.۶۶درصد 
نزول کرد و متأســفانه شــهر تهران که گلوگاه 
اصلی مراودات و کسب وکار در کل کشور است، 
به ۱۰.۵۴درصد نزول کرد که این موضوع زنگ 
خطری را برای ما به صدا درمی آورد. باید توجه 
کرد که  عماًل زمانی می توانیم بازگشــایی ها را 
انجام داده و ادامه دهیم و با کرونا همزیســتی 
کنیم و با سالمت فعالیت کنیم که پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنیم. وضعیت مترو، اتوبوس 
و تاکسی هم به همین منوال است و هم از مردم 
و هم از ارائه دهندگان خدمات عمومی خواهش 
می کنم که پروتکل های بهداشــتی را رعایت 

کنند.

 بیشترین تخلفات مربوط به 
رستوران ها و سفره خانه ها

او در ادامــه بیــان کرد: ایــن تعطیلی ها در 
مکان هایی انجام شــده که ازنظر مــا اهمیت 
بیشتری داشته و حجم مراوداتشان بیشتر بوده 
است. حجم عمده ای از این مراکز رستوران ها و 
سفره خانه هایی بودند که بر اساس مجوز ستاد 
ملی مقابله با کرونا فعالیتشــان را آغاز کردند، 
اما به صورت غیرمجاز مــواد دخانی هم عرضه 

کرده اند. 
 لزوم فعالیت اتوبوس ها و هواپیماها 

با ۵۰ درصد ظرفیت
او دراین باره افزود: اتوبوس ها اعم از برون شهری 
و درون شــهری و هواپیماها باید بــا ۵۰درصد 
ظرفیتشان استفاده کنند. همان طور که در مصوبه 
ستاد هم در زمینه ســینماها و مراکز فرهنگی و 
هنری این درصد دیده شده است. اگر طرح ترافیک 
را اجرا کنیم، ترددهایمان رو به افزایش باشــد و 
پروتکل ها را رعایت نکنیم، این وضعیت در متروها 

و خطوط حمل ونقلمان ادامه خواهد داشت. باید 
حمل ونقل عمومی تقویت شود و مردم همچنان 
از ترددهای غیرضروری اجتنــاب کرده و تردد را 
کماکان بــرای تهیه ارزاق و ســرکار رفتن انجام 
دهند. اگر این موارد را رعایت کنیم در تهران هم 

شاهد کاهش تراکم خواهیم بود.
 دو هزار و 11 ابتال، 81 فوتی در 24 ساعت

فارغ از این موضوعات کرونا همچنان قربانی 
می گیرد. روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت 
از شناسایی ۲هزار و ۱۱ مورد جدید کروناویروس 
طی روزهای سه شــنبه تا ظهر چهارشــنبه در 

کشــور خبر داد و گفــت: به این ترتیب مجموع 
مبتالیان کووید-۱۹ در کشــور به ۱۷۷هزار و 
۹۳۸نفر رسید. به گفته الری در این بازه زمانی، 
۸۱ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند. 
به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۸ هزار و ۵۰۶ نفر رســید. الزم به ذکر اســت 
استان های خوزستان، کردستان و کرمانشاه نیز 
در وضعیت قرمز قرار دارند. عالوه بر آن، ۶ استان 
ازجمله استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، 
آذربایجان شرقی، اصفهان و یزد نیز در وضعیت 

هشدار به سرمی برند.

تعطیلی بیش از 2۵۰هزار واحد صنفی و صنعتی را در پی داشت 

کاهش ۵۵ درصدی رعایت پروتکل های بهداشتی

این که هنوز نگاه جنسیتی 
در بسیاری از فعالیت ها 

گریبان زنان را گرفته 
واقعیتی انکارناپذیر است. 
این نگاه که در محیط کار، 

خانه، ورزش و به صورت 
کلی در جامعه وجود دارد 

زخم های زیادی به زنان زده 
است 

جمعی از آیات عظام در 
واکنش به برخی اعتراضات 

و در پاسخ به استفتایی در 
این زمینه، فعالیت زنان در 

رشته ورزش باستانی ایرانی 
را به شرط حفظ موازین 

شرعی بالمانع دانسته اند
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