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روی خط آفتاب
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پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

برخی از فروشندگان میوه و تره با ر
و اغلب میوه فروشان سطح شهر اصفهان
به تقلید از یکدیگر و آنهایی که خالف و
تقلب را پیشه کردهاند ،قیمتهای کاذب
و فریبنــده و ارزانی را روی پالکاردهای
مقوایی بزرگی نوشــته و باالی میوهها
نصب میکنند ،پس از جذب مشــتری
ســاده دل و مغموم ،میوه مثال هندوانه
یا گرمــک یا موزهــای نامرغوبی را که
پایینتــر و معمــوال روی زمین چیده
شده است را نشان داده و قیمت تابلوی
بزرگ دســتنویس کذایی را مربوط به
آنها میگوینــد و به این ترتیب و با این
کلک و ترفند زشت ،مشتری را در مقابل
عمل انجام شده قرار داده و عمال با ایجاد
رودربایســتی اجباری مجبور به خرید
میوه با قیمت گرانتر آنهم با ترازوهای
قبال دستکاری شــده و کم فروشی نیز
اضافه بــر گرانفروشــی و اجحاف خود
مینمایند! چرا سازمان بازرسی تعزیرات
حکومتــی و ادارات و ارگانهای ذیربط
با بازرســیهای نامحسوس رسیدگی و
توبیخ و اقدام نمیکنند!؟
بــا ســام خدمــت مســئوالن
محترم،آفتاب یزد.
من بهعنوان یک راننده مینیبوس روزانه
حدود  35نفر را در داخل طرح ترافیک
جابهجا میکنم (طی دو سرویس رفت و
برگشــت صبح و بعداز ظهر) نزدیک به
4سال اســت که این سرویسها را دارم
و هر ســال اقدام به خرید طرح ترافیک
میکنم ،با ســهمیهای کــه برایمان در
نظر گرفته بودند ،اما میگویند که دیگر
به شما ســهمیه تعلق نمیگیرد و باید
مثل ماشینهای شــخصی روزانه طرح
بخرید .پالک ماشــن ما قرمز (عمومی)
است و ســالیانه بابت این پالک حدود
چهارصدهزار تومــان مالیات میدهیم.
اما از کمترین خدمــات هم محرومیم.
مسافران من همه کارمند و دارای ماشین
شخصی هســتند ،اگر من دیگر قادر به
انجام سرویس نباشم و حتی نیمی از آنها
با ماشــین خود تردد کنند ،چه تاثیری
در ترافیک دارد؟ امثال من زیاد هستند،
مثل رانندگان سرویس بانک مرکزی خ
جمهوری ،بیمارســتان شرکت نفت خ
سخائی ،بیمارستان نجمیه خ حافظ و...
لطفا اگر برایتان مقدور است صدای ما را
به گوش کسانی که باید برسانید و دعای
خانواده ما را برای خود بخرید.باسپاس
مترو یا بازار؟ ایســتگاههای مترو و
ترنها با وجود دستفروشان بیشباهت
به بازار نیســت .آیا مسئوالن مترو قادر
نیستند از ورود دستفروشان جلوگیری و
آسایش مسافران را فراهم کنند؟ لطفا به
تصویر ارسالی توجه کنید!

سالم ،مجبور به وام گرفتن هستیم
و زندگــی خیلیها فقط بــا وام گرفتن
میچرخه یا ادامه داره،
اما دولت هم از این موقعیت سوءاستفاده
میكنه و برای دادن وام صدها هزارتومان
یا بهتره بگم چندین میلیون تومان سود
میگیره و چقدر مردم اذیت میشن واسه
اینكه پنج یا ده میلیون تومان وام بگیرن
و بــرای دادن ده میلیون تومان ســه تا
چهار میلیون تومــان اضافهتر میگیرن
(ســود) و خیلی از مــردم چقدر حرص
میخورن و عصبی میشن بابت اینكه تو
این شرایط مجبورن وام بگیرن!!!
مهنــدس فرزیــن جبلــی؛ مدیر
چایخانه خلیج فارس :وظیفه شناســی؛
از حســن نیت و وظیفه شناسی روابط
عمومی شهرداری منطقه سیزده تهران
بــه ویژه خانم حاتمــی و معاون فنی و
عمرانی منطقه از اینکه به سرعت پیاده
رو مقابل ایســتگاه اتوبــوس و مغازهها
واقع در خیابان پیــروزی ،اقدام کردند،
قدردانی میکنیم.
از توجه و پیگیری آقای ســلمانی
یکی از مدیران متعهد و تالشگر شرکت
واحد نســبت به ســاماندهی خط بلوار
نیکنــام  -میدان هفتم تیــر ،قدردانی
میکنم .امیدواریم خدمات ارزنده ایشان
از سوی رؤسای شرکت واحد و شهرداری
مورد توجه و تشویق قرار گیرد.

۶

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

جامعه

آفتاب یزد مطلع شد

تکاپویمجلس
برای پخش
مسابقاتورزشیبانوان
آفتاب یزد – گــروه جامعــه :ورزش یکی از
عرصههایی است که انسان میتواند از طریق آن
به شــهرت و از آن مهمتر خودشــکوفایی برسد.
خوشــبختانه زن و مرد هم نــدارد .هر کس به
اندازهی تالشــش ،نتیجه میگیرد .چند ســالی
است که در جامعهی ایران ،زنان عالقهی زیادی
بــه ورزش پیدا کردهاند .منظــورم از این ورزش
صرفا نرمش در پارکها یا باشــگاههای ورزشــی
ش حرفهای اشــاره
نیســت .به طور حتم به ورز 
دارم .کیمیا علیزاده یکی از بانوان پرتالش در این
عرصه است که نخســتین مدال المپیک را برای
زنان ایران و سراسر ایران زمین به ارمغان آورد .اما
افتخارآفرینی زنان ورزشکار ایران ،تنها به المپیک
محدود نمیشود .البته شکی نیست اگر پشتیبانی
بیشتری از این زنان شود ،قطعا مدالهای المپیکی
بیشتری برای زنان ایرانی ضرب خواهد شد .زنان
ایرانی حضور فعالی در بازیهای آسیایی و حتی
مســابقات جهانی دارند .در هر دوره از بازیهای
آســیایی کم نیست مدالهایی که به گردن زنان
ایرانی آویخته میشود.
انتظار حمایت داریم

همت و تالشها سبب پیشرفت و تحوالت زیادی
در جامعه میشود».
سیاست یک بام و دو هوای صداوسیما

همچنین براساس گزارش ایسنا،طیبه سیاوشی
عضــو کمیســیون فرهنگی مجلس دیــروز در
مجلس طی تذکری گفت« :بایستی موضع رسانه
ملی در رابطه با پخش مسابقات ورزشی به ویژه
فوتسال مشخص شــود .چرا فیلمهای سینمایی
خارجی با حضور خانمهای خارجی به نمایش در
میآید ولی صحنههــای غرورآفرین زنان ایرانی
در صحنههای بینالمللی که بــرای زنان ایرانی
بسیار دلگرم کننده است به نمایش در نمیآید؟
به دلیل نداشتن اسپانسر ،ورزش زنان محروم از
پخش است .به نظر میرسد زمان آن رسیده که
رسانه ملی در سیاســتهای یک بام و دو هوای
خود در قبال ورزش زنان تجدیدنظر کند».
صداوسیما الگوسازی کند

آفتــاب یزد در ایــن خصوص با یکــی دیگر از
نماینــدگان مجلس به
گفتوگو پرداخت .فاطمه
حسینی نمایندهی تهران
به آفتاب یــزد میگوید:
«جــای الگــوی زن
مســلمان ایرانــی برای
جوانان ما خالی اســت.
فاطمه حســینی :وقتی که دختران دختــران ما و بــه ویژه
دختران جوان نیاز دارند
دانشآموز را از همذاتپنداری با یک
تا الگوهــای موفق را به
الگوی موفق از جنس خودشــان که آنان نمایش دهیم .صدا
از همین آب و خاک اســت ایرانی و و ســیما در این موضوع
مسلمان است ،دریغ میکنند ،یعنی کوتاهــی کرده اســت.
یک خأل وجود دارد .در چنین صورتی مایلــم بــه آمــار پایین
است که زمینهی ایجاد و رشد الگوهای تحرک و فعالیت جمعی
نامناســب در جامعه فراهم میشود .دختران دانشآموز اشاره
ما باید در بخش زنــان در حوزههای کنــم .این کــم تحرکی
بعدها هزینههای زیادی
کارآفرینی ،هنر و ورزش الگوســازی
را بــرای فــرد و جامعه
مناسب و تاثیرگذار داشته باشیم
دارد؛ هزینههــای درمان

با وجــود این کــه زنان
ایرانی هــر روز افتخارات
بیشــتری در عرصــهی
ورزش کســب میکنند،
اما آن گونه که شایستهی
آنهاست به افتخارآفرینی
آنها پرداخته نمیشــود.
البته مرســوم اســت که
صدا و سیما پس از کسب
مــدال ،تقدیــری از این
ورزشکاران میکند و آنها
را بــه برنامههای مختلف
چــون ماه عســل دعوت
میکند .امــا کاش توجه
بــه ایــن افتخارآفرینان
پیش از کســب مدال نیز
صــورت بگیرد .به تازگی
فاطمه اعتــدادی یکی از
ملیپوشان فوتسال ایران،
در ایــن خصوص گفته اســت« :تا جایی که من
میدانم اصــا بازیهای ما در شــبکهی ورزش
پخش و پوشــش داده نشد .ما انتظار داریم از ما
حمایت شود .شبکهی ورزش ،شبکهی ورزشکاران
اســت ،ما انتظار داریم از این شبکه پخش بشود.
ولی از دنیای مجازی پخش شــد ».پخش شدن
بازیهای این زنان از رســانهی ملی و شــبکهی
ورزش خواســتهی بزرگی نیســت .این بانوان با
زحمت فراوان به این بازیها راه پیدا کرده و از آن
مهمتر قهرمان شدهاند ،سزا نیست که تالشهای
آنان چنین در خاموشی و سکوت فرو رود.

و بــار مالی این مســئله
در ســنین میانســالی زنان و دختران بر دوش
حوزهی بهداشــت و ســامت قرار میگیرد .این
مشــکل با الگوســازی موفق در زمینهی ورزش
برای دختران جوان به ســادگی برطرف میشود.
وقتی که دختران دانشآموز را از همذاتپنداری
با یک الگــوی موفق از جنس خودشــان که از
همین آب و خاک اســت ایرانی و مسلمان است،
دریــغ میکنند ،یعنی یک خأل وجــود دارد .در
چنین صورتی اســت که زمینهی ایجاد و رشــد
الگوهای نامناســب در جامعه فراهم میشود .ما
باید در بخــش زنان در حوزههــای کارآفرینی،
هنر و ورزش الگوســازی مناســب و تاثیرگذار
زنان در رسانهی ملی حضور جدی داشته باشند
داشــته باشیم .من امیدوارم زحمت این دختران
علیرغــم تبعیضها و محدودیتها به درســتی
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست
نمایش داده شــود .اگر این کار صورت بگیرد هم
جمهوری ،در این خصوص گفته است« :مسابقات
تصویر از نشاط در جامعه
بانــوان ورزشــکار ایرانی
ایجاد میکند و هم برای
نیــز بایــد ماننــد دیگر
نســلهای بعدی ایجاد
مسابقات از صدا و سیمای
انگیــزه و تالش میکند.
جمهوری اسالمی پخش
ما باید الگوهای مناسبی
شــود .با رئیس سازمان
را در اختیار نســلهای
صدا و ســیما بــرای این
بعدی قرار دهیم و صدا و
موضــوع صحبت کردم و
ســیما باید در این زمینه
تقاضا داشــتم واقعا اگر
میتواننــد راهکارهایــی سیدمحمد ساداتموســوی :نشان تالش کند .موفقیتهای
پیدا کنند تا مســابقات دادن ورزش زنــان در تلویزیون ،اگر زنان ایرانــی باید نمایش
بانوان را در رســانه ملی جهات شــرعی در پوشــش رعایت داده شــود .به نظرم هیچ
پخــش کننــد .معتقدم شــده باشــد ایرادی ندارد .این کار مانع قانونی در مورد این
بایــد بانــوان بــه ویژه صدا و ســیما در نشان ندادن ورزش موضوع نباید وجود داشته
باشــد .پیــش از این نیز
بانوانی که افتخارآفرینی
زنان اشــتباه است؛ مثل برخی دیگر
مسابقات زنان از تلویزیون
برای کشــور دارنــد ،در
رسانه ملی حضور جدی از کارهای اشــتباه این سازمان .اگر پخش شــده است .وقتی
داشته باشند و مسابقات پوشش مناسب باشد ،میتواند نمایش پوشش آنها برای حضور
آنها نیز در این رســانه داده شود ،اما یک مسئله وجود دارد .در بازیهــای بینالمللی
پخش شود .قهرمانی تیم باید پوشش بازیکنان تیم مقابل را هم تایید شــده اســت ،پس
ایــن پوشــش در پخش
فوتسال دختران در آسیا در نظر بگیریم
در رســانهی ملــی نباید
و تیم کاراته را هم تبریک
مشکلســاز شود .حضور
میگویم و باید گفت این
در بازیهــای بینالمللی و پخــش در تلویزیون
موضوع نشاندهنده همت زن ایرانی است و این

جشن قهرمانی تیم ملی فوتسال زنان ایران در رقابتهای آسیایی

نباید به لحاظ حجاب و عفاف فرقی داشته باشد.
دختران فوتسالیست ما با حمایتهای اندک مالی
و تخفیفهای کم در حــوزهی بودجهای مواجه
هســتند .با وجود این که  50درصد جامعه ایران
را زنان تشــکیل میدهند ،اما از بودجهی کافی
برای ورزش برخوردار نمیشــوند .علیرغم تمام
این محدودیتهــا زنان ایرانی در حوزهی ورزش
بســیار افتخارآفرینی میکنند .من در جلسهی
فراکسیون جوانان این موضوع را از آقای الریجانی
درخواست کردم .گفتم که این مسئلهی اخیر که
صدا و ســیما در رابطه با فوتسال زنان به وجود
آورده است ،خاطر ما را ناراحت کرده است .آقای
الریجانی در این خصوص گفت به مسئوالن صدا
و ســیما تذکر داده میشــود ،ما هم بر ضرورت
نمایش درســت الگوی زن مسلمان ایرانی تاکید
داریم».
افراط و تفریط

همان گونه که این نمایندهی مجلس اشاره کرد
در گذشته تصاویری از حضور بانوان در بازیهای
ورزشی بینالمللی از صدا و سیمای کشور پخش
شــده است؛ نمونهی آن بازیهای کیمیا علیزاده
در المپیک ریو بود که از تلویزیون پخش شد .اما
چرا در مورد بازیهای فوتسال این اتفاق نیفتاد؟
در این خصوص با ســیدمحمد ساداتمنصوری

بازگشت زنان تیم ملی فوتسال به میهن

من روی خود مسئله اظهارنظر نمیکنم ،چرا که
رئیس مرکز پاسخگویی به سؤاالت دینی سازمان
این بازیها و پوشــشها را ندیــدهام .این را هم
تبلیغات اسالمی گفتوگو کردیم .این روحانی به
بایــد در نظر گرفت که صدا و ســیما نمیتواند
آفتاب یزد میگوید« :نشان دادن ورزش زنان در
خیلی دســت به کارهــای متناقــض بزند .اگر
تلویزیون ،اگر جهات شــرعی در پوشش رعایت
دقت داشته باشید بسیار
شده باشد ایرادی ندارد.
پیش آمده اســت که به
ایــن کار صدا و ســیما
خاطر پوشــش نامتعارف
در نشــان ندادن ورزش
تماشــاگران والیبال را با
زنان اشــتباه است؛ مثل
چند ثانیه تاخیر نشــان
برخی دیگــر از کارهای
میدهد .پــس در مورد
اشــتباه این سازمان .اگر
پوشش بازیکنان تیمهای
پوشش مناســب باشد،
حریف در فوتســال هم
میتوانــد نمایــش داده
شــود ،اما یک مســئله فاطمه اعتــدادی :تا جایــی که من برخوردی مشابه را انجام
وجود دارد .باید پوشــش میدانم اصال بازیهای ما در شبکهی میدهــد .اگر بخواهم در
بازیکنان تیــم مقابل را ورزش پخش و پوشــش داده نشد .ما مورد فتوای شــرعی در
هم در نظر بگیریم .شاید انتظار داریم از ما حمایت شود .شبکهی این مــورد اشــاره کنم،
حساسیتهایی که روی ورزش ،شبکهی ورزشکاران است ،ما باید بگویم که در مواردی
پخش بازیهای فوتسال انتظار داریم از این شبکه پخش بشود .که احتمال تحریک داده
میشــود ،اجــازه پخش
وجــود دارد از همیــن
ولی از دنیای مجازی پخش شد
تصویــر داده نمیشــود.
جهت باشــد .همیشــه
بهتریــن راه این اســت
در نشــان دادن تصویــر
که در این خصوص اســتفتاء شود .صدا و سیما
زنان ،روش صدا و ســیما این بوده که پوشــش
میتواند بر این اســتفتائات اســتناد کند .صدا و
تحریککننــدهی خانمها را رنگآمیزی کند .اما
سیما با توجه نکردن به این مسائل ،خودش برای
در یک بازی فوتســال نمیتواند این کار را انجام
خودش گرفتاری ایجاد میکند .بنای ما جامعهی
دهد؛ انجامش سخت است یا امکانپذیر نیست.
اســامی است که موازین شــرعی را باید در آن
رعایــت کنیم .مراجع فتوایی دارند مثال در مورد
زن غیر مسلمان اگر لباس متعارف پوشیده باشد،
حتــی نگاه کردن به خود او نیز اگر به قصد لذت
نباشد ،اشکال ندارد .باید از مراجع سوال پرسیده
شــود که درباره این بازی به خصوص (فوتسال)
نظر شــما چیست؟ مستند شــما چیست؟ اگر
مستندی هست بگویند تا صدا و سیما بر اساس
آن عمل کند و فشــار بر این سازمان کم شود».
بــا وجود تمام این مســائل ورزش زنان ایران رو
به پیشــرفت است .تیم ملی فوتسال ایران دو بار
قهرمان آســیا شده است .راه برای قهرمانی زنان
ایران در عرصههای مختلف ورزشــی باز است و
این ورزشکاران افتخارآفرین روز به روز بیشتر نزد
مردم شناخته خواهند شد».

