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توضیحات معاون توسعه منابع انسانی شهرداری 
تهران درباره جزییات انتصابات در شهرداری: 

 در شهرداری تهران
 مالک انتصابات شهردار رزومه نیست
  آیین نامه برای جلوگیری از فامیل ساالری تدوین 

شده است

 شهر نوشت| معاون توسعه منابع انسانی 
شــهرداری تهران بــا اعالم جزییــات دقیق 
انتصابات انجام شــده در شــهرداری تهران از 
نظر ســن، تخصص و گرایش سیاســی گفت 
که رزومه مــالک انتصابات شــهردار تهران 
نیست. ابراهیم شیخ با تأکید بر این که دیدگاه 
شــهردار تهران برای انتصابات مدیران رزومه 
نیست، ادامه داد: » دیدگاه شهردار تهران این 
نیست که افراد براساس رزومه مورد ارزیابی و 
انتصاب قرار گیرند. بدیهی اســت که داشتن 
استعداد و قابلیت انجام کار، اهمیت فراتری از 
رزومه دارد.« او با اشاره به این که رویکردهای 
نوین علمی بر اســتعدادها و قابلیت های افراد 
برای مدیریــت تأکید دارد، افــزود: »جوانان 
منشــأ نوآوری، خالقیت و ارایــه راهکارهای 
خالقانــه در حــل مشــکالت و معضــالت 
هســتند که شــهردار تهران همواره با تأکید 
بر جوانگرایی توصیه اکیدی برای اســتفاده از 
جوانان، باالخص افرادی که بــا رویکردهای 
مدیریــت جدید و همســو با انتخــاب مردم 
داشته اســت.« او با اشاره به فراوانی انتصابات 
مدیران شــهری از ابتــدای مدیریت جدید 
افزود: »تاکنــون 28.5 درصد از پســت های 
مدیریتی به افراد زیر 40ســال، 30.2 به افراد 
باالی 50ســال، 41.3 درصد انتصابات افراد 
بین 40 تا 50 ســال داده شــده که با نگاهی 
اجمالی به آمار گفته شده 30 درصد پست های 
مدیریتی در اختیار جوانان 30 تا 40 سال قرار 
گرفته و گواهی بر توجه مدیریت شــهری به 
جوانگرایی اســت.« او با اشــاره بــه گرایش 
سیاســی مدیران منصوب شده هم گفت: »در 
بین مدیــران منصوب شــده 36.5 درصد از 
افراد گرایش سیاســی پررنــگ اصالح طلبی 
داشــته اند، 6.3 درصد مدیران منتســب به 
اصولگرایان هســتند و مابقی مدیران از افراد 
مستقلی هستند که گرایش سیاسی پررنگی 
نداشــته و در شــهرداری تهران با مدیریت 
شــهری جدید همســو و آمادگی همکاری و 
به اشتراک گذاشــتن تخصــص و تجربه خود 
در سیســتم مدیریت شهری جدید هستند.« 
شیخ با بیان این که تخصص مدیران منصوب 
شــده، در دوره مدیریت جدید نیز قابل دفاع 
اســت، گفت: »20.5 درصد مدیــران دارای 
مــدرک دکتــرا، 54 درصــد افــراد مدرک 
کارشناسی ارشــد از دانشــگاه های معتبر و 
مابقی دارای مدرک لیســانس هســتند که 
نشان می دهد مالک انتصابات شهردار تهران 
عالوه بر توجه بــه جوانگرایی، تخصص گرایی 
نیز بوده اســت که قابل دفاع بــوده و تالش 
شــده با بکارگیری نخبگان علمی و تجربی، 
از شــور و خالقیت جوانی در کنار گرایشات 
اصالح طلبــی اســتفاده شــود.« او از تدوین 
آیین نامه ای بــرای انتصابات در شــهرداری 
تهران خبر داد: »ایــن آیین نامه با توجه ویژه 
به جوانــان و جلوگیری از فامیل ســاالری و 
تبارگرایی، به عنوان شرط اساسی تدوین شده 
اســت و توجه ویژه ای به افرادی که همسو با 
نظام مدیریت شــهری جدیــد دارد.« معاون 
توسعه منابع انسانی شــهرداری تهران ادامه 
داد: »این آیین نامه در کنار ارزیابی های دقیق 
علمی و موشــکافانه می تواند به تقویت نظام 

انتصابات در شهرداری تهران کمک کند.«

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی خبر داد:

 ورود مدعی العموم 
به موضوع آلودگی هوای مشهد

مرکــز  دادســتان  معــاون  میــزان| 
بــا  »مکاتباتــی  گفــت:  خراســان رضوی 
دســتگاه های مرتبــط ازجملــه معاونــت 
حمل ونقــل و ترافیک شــهرداری مشــهد و 
اداره کل حفاظت محیط زیست و استانداری 
به عنــوان باالترین مرجع اجرایی اســتان در 

بحث آلودگی هوا داشته ایم.« 
قاضی بخشــی محبی با اشــاره به اقدامات 
دســتگاه قضائی مشــهد در رابطه با آلودگی 
هوا به این کــه یکی از حقوق مردم داشــتن 
هوای پــاک اســت، ادامــه داد: »مکاتباتی 
با دســتگاه های مرتبــط ازجملــه معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری مشهد، اداره  
کل حفاظــت محیط زیســت و اســتانداری 
به عنــوان باالترین مرجع اجرایی اســتان در 

بحث آلودگی هوا داشته ایم.« 
او گفت: »مســلما هر متولی وظیفه ای دارد 
و اگر بــه وظیفه قانونی خــودش عمل نکند، 

شامل تفسیر جزایی در قانون می شود.« 
معاون دادســتان مشــهد ادامــه داد: »با 
درنظرداشــتن ایــن موضوع کــه هرکس از 
اجرای قانــون جلوگیــری کنــد، قانونگذار 
بحث انفصال از خدمــت را پیش بینی کرده و 
ماده 5۷6 قانون مجازات اســالمی قابل اجرا 
خواهد بــود.«  او با بیان این کــه انتظار داریم 
مسئوالن با جدیت بیشتر به حوزه های مرتبط 
سالمت مردم و هوای پاک ورود داشته باشند، 
گفت: »دســتگاه قضا کــم کاری و کوتاهی ها 
را مشــاهده کرده به عنــوان مدعی العموم به 

موضوع ورود می کند.« 

میز خبر

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران خبر داد:

 وقوع روزانه ۷۰ فقره آتش سوزی 
در تهران

ایسنا| روزانه حدود ۷0 فقره آتش سوزی در سطح 
شهر و اطراف آن اتفاق می افتد که هر کدام سهم خاصی 
در آلودگی هوای شــهر تهران دارند.محمدحســین 
بازگیر، رئیس اداره محیط زیست شهر تهران با اعالم 
این خبر و با اشاره به سهم ۷0 درصدی منابع متحرک 
و 30 درصدی منابع ثابت در آلودگی هوای شهر تهران 
گفت: »مطالعه درباره سهم منابع مختلف در آلودگی 
هوا حدود 10 سال گذشته انجام شد و درحال حاضر 
در مرحله به روزرسانی اســت.« او با بیان این که اداره 
محیط زیست استان تهران اقداماتی ازجمله برگزاری 
جلســه کارگروه اضطرار آلودگی هوا را برای کنترل 
آلودگی در دستور کار خود داشته است، گفت: »طی 
این مدت به برخی از واحدهای تشدیدکننده آلودگی 
هوا دستور داده شد که فعالیت خود را کاهش دهند یا 
برای برخی دیگر مانند معادن شن و ماسه دستور توقف 
فعالیت صادر شد.« بازگیر ادامه داد: »طبق مطالعات 
رســمی و کاملی که با همکاری موسسه جایکا )دفتر 
ســازمان  همکاری های ژاپن( در مورد منابع انتشار 
آلودگی هوا انجام شد، ســهم منابع ثابت در آلودگی 
هوای تهران 30 درصد و سهم منابع متحرک ۷0 درصد 
اعالم شــد.« رئیس اداره محیط زیست شهر تهران با 
اشاره به این که این مطالعات درحال به روزرسانی است، 
گفت: »سیاهه انتشار ذرات معلق حدود 10 سال پیش 
منتشر شد اما با توجه به تغییرات شهری الزم است که 
این تحقیقات به روزرسانی شود.« بازگیر با بیان این که 
منابع ثابتی مانند کارخانه ها و کارگاه ها بخش دیگری 
از منابع آالینده هســتند، ادامه داد: »موتورخانه های 
اماکن مسکونی، آموزشی، اداری و تجاری سوخت هایی 
مصرف می کنند که می توانند در آلودگی هوا اثرگذار 
باشند. ضایعات سوزی ها و پروژه های عمرانی شهری 
نیز بخش دیگری از منابع ثابت آالیندگی  هوا هستند.« 

سامانه بارشی به کشور وارد می شود

بارش های پراکنده در راه تهران
ایسنا|  مدیــرکل پیش بینی و هشــدار سازمان 
هواشناسی با اشاره به ورود سامانه بارشی به کشور از 
آبگرفتگی معابر عمومی و سیالبی شدن مسیل ها در 
مازندران و گلســتان خبر داد. احد وظیفه در این باره 
گفت: »براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی 
هواشناسی، با توجه به عبور سامانه بارشی از نوار شمالی 
کشور، پیش بینی شد که از دیروز )جمعه( شمال غرب 
کشور، ســواحل دریای خزر و دامنه های غربی البرز 
ابرناکی، بارش پراکنده باران گاهی با رعد و برق و وزش 
باد را شاهد باشند.«او ادامه داد: »از شنبه با ورود موج 
دیگری از غرب و جنوب غرب کشور، ابتدا در نیمه غربی 
و به  تدریج در بخش هایی از مرکز کشــور افزایش ابر، 
رگبار پراکنده باران و وزش باد و در ارتفاعات همراه با 
رعد و برق پیش بینی می شود.از شنبه با شمالی شدن 
جریانات روی دریای خزر ابتدا سواحل شمالی کشور 
و به تدریج در روز یکشــنبه دامنه های البرز مرکزی 
و شــرقی و شمال شرق کشــور، بارش باران گاهی با 
رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید و در ارتفاعات بارش 
برف خواهند داشــت که شــدت بارش اواخر فردا در 
استان گیالن و روز یکشنبه در استان های مازندران و 
گلستان خواهد بود و سبب آبگرفتگی معابر عمومی و 

سیالبی شدن مسیل ها خواهد شد.«

محمد باقرزاده- شــهروند| »حقی قانونی 
که سال ها معطل مانده و مسئوالن شرایط اجرای 
قانون را فراهم نکرده اند«، این ســخن مشترک 5 
کارشناس و پژوهشــگر در نشست »نقد و بررسی 
حضور زنان در ورزشــگاه« اســت که با تأکید بر 
اجحاف درباره یکی از حقوق دست کم 40 میلیون 
ایرانی، از لزوم تعیین تکلیف این موضوع ســخن 
می گویند. دالیل طوالنی شدن پرونده حضور زنان 
در ورزشگاه ها، کارکرد سیاسی کش دارشدن این 
پرونده، آســیب های اجتماعی محروم کردن زنان 
از حضور در فضاهای ورزشــی به عنوان تماشاگر 
و همچنین راهکارهای پیــش روی این پرونده از 

دیگر مسائل مطرح شده در این نشست است. 
 کارکردی که از ورزشگاه می خواهند
 فحاشی دسته جمعی مردان است

یکی از ســخنرانان نشستی که در کتابخانه ملی 
برگزار شد، »صادق رئیسی کیا«، کارشناس مسائل 
حقوقی ورزش بود که حضور زنان در ورزشــگاه ها 
را حقی قانونی دانســت و برای اثبات سخن خود 
از اصول 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران کمک گرفــت. او در ابتدای ســخنان خود 
به برنامــه پرطرفدار فوتبالی »نود« که از شــبکه 
سوم پخش می شــود، اشــاره کرد و کارکرد این 
برنامه را حفظ شــرایط کنونی دانست: »آنچه در 
برنامه نود اتفاق می افتد، همان چیزی اســت که 
حاکمیت مــا از ورزش ایران می خواهد. کارکردی 
که ما از ورزش انتظار داریم، همان چیزی اســت 
که در برنامه نــود اتفاق می افتد. تمــام آنچه در 
تحلیل های این برنامه با نگاه های علمی به صورت 
خالصه  شده، مردمی شده و قابل  فهم برای فردی 
که در ورزشــگاه فحش می دهــد، ارایه می دهد، 
برای حفظ شــرایط کنونی اســت.« رئیســی کیا 
که ســابقه مدیرعاملی باشــگاه راه آهن را هم در 
کارنامه دارد، در ادامــه از کارکرد ورزش و فوتبال 
در کشورهای مختلف سخن گفت و اعالم کرد که 
یکی از کارکردهای فوتبال در ایران حضور بعضی 
از افراد جامعه در ورزشگاه و فحاشی دسته جمعی 
برای تخلیه شدن است: »هرکس قرار است جایی 
خود را تخلیه کند و به نظر می آید ورزشــگاه هم 
برای تخلیه افراد دیگری برگزیده شــده اســت؛ 
این کارکردی اســت که ما از ورزش خواستیم که 
گروهی ورزشــگاه بروند و به صورت دسته جمعی 
فحش دهنــد. درجاهایی دیگر، یــک ناهنجاری 
و شــعار را 20 هــزار نفر همخوانی کننــد ولی در 
ورزشگاه این امکان وجود دارد، چون کارکردی که 
از ورزش تعریف کردیم، همین است. ما نخواستیم 
ورزش باعث شادی و نشاط شود، نخواستیم باعث 
افزایش انسجام ملی شود، نخواستیم ورزش باعث 
افزایش بهره وری نیروی کار شــود، نخواستیم از 
ورزش برای کنتــرل دخانیات یا کاهش تصادفات 
رانندگی کمک بگیریم.« او با این مقدمه به سراغ 
موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها رفت و این مسأله 
را یک حــق معطل مانده دانســت: »ورود زنان به 
ورزشگاه یک حق است و ما داریم درباره این حق 
ســخن می گوییم. قانون اساســی در اصل 20 به 
این حق تأکیــد دارد. اصل 21 هم دولت را موظف 
می کند که حقوق زنان را با رعایت موازین اسالمی 
تضمین کنــد. تا االن که صحبــت می کنیم، منع 
قانونی برای ورود زنان به ورزشــگاه و هیچ قانونی 
در مجلس برای ایــن ممنوعیت وجــود ندارد.« 
رئیسی کیا در ادامه با اشاره به 40 میلیون ذی حق 
این پرونده، کم اهمیت جلــوه دادن این پرونده را 
نادرست دانســت و گفت: »حل نکردن این مسأله، 
چندین اصل قانون اساســی را زیر سوال می برد. 
عالوه  بر این، با مالیاتی که همین زنان هم پرداخت 
می کنند، ورزشگاه ساختیم ولی اجازه استفاده از 

همین فضاها را به زنان نمی دهیم.«
استفتاء از 4 مرجع تقلید 

گروهی از منتقدان حضور زنان در ورزشــگاه ها، 
نگاهی به مســائل فقهی دارند و ایــن حضور را در 
تضاد با این موضــوع می دانند اما رئیســی کیا به 
استفتای خود از چهار مرجع تقلید اشاره می کند: 
»من خــودم از چهار مرجع تقلید اســتفتا گرفتم 
و پرســیدم که آیا حضور زنان در ورزشــگاه برای 
تماشای مسابقات ورزشی اساسا منع شرعی دارد 
یا نه؟ مقام معظــم رهبری، آیت اهلل نوری همدانی، 
آیت اهلل مکارم شــیرازی و آیت اهلل بیات زنجانی در 
پاسخ مواردی را بیان کردند ولی هیچ  کدام از منع 
شرعی نگفتند.« این کارشــناس حقوقی ورزش 
ادامه می دهــد: »چیزی که منع شــرعی ندارد و 
قانون اساســی هم آن را تضمین کرده، دولت باید 
زمینه اجرای آن را فراهم کند. هیچ مرجعی تا االن 
بر منع حضور زن نظر نداده ولی می گویند موانعی 
دارد که رفع این موانع برعهده دولت اســت. مگر 
مراجع باید محیط را آمــاده کنند؟ وزارت ورزش 
گزارش دهد که در 4 ســال گذشــته چه اقدامی 
انجام داده است. آقای احمدی نژاد در 8 سال خود 
چه کاری برای رفع موانع انجام داده اســت. اگر به 
همین 4 فتوا نــگاه بیندازیم، بحــث آماده کردن 
 محیط اســت و هیــچ مرجعی اصل حــق را نفی

 نکرده است.«
رئیسی کیا فضای نامناســب کنونی ورزشگاه را 
هم یکی از نتایج غیبت زنان در این فضا دانست و 
درباره راهکار اجرایی خود گفت: »هر افراطی یک 
تفریطی را همراه دارد. اگر امروز می گوییم فضای 
ورزشگاه مناســب نیست، یکی از دالیل آن همین 
غیبت زنان در چند دهه گذشــته است. ما افراط 
کردیم ولی ادامه دادن این موضوع جز این که وقت 

نخبگان و فعاالن اجتماعی را می گیرد، کارکردی 
نــدارد. دراین باره نیاز به قانونگذاری هم نیســت، 
چون این یک حق قانونی است ولی باید موانع آن 

برداشته شــود. وظیفه دولت 
اســت که موانع حضور زنان در 
اســتادیوم ها را برطــرف کند. 
راهــکار اجرایی ایــن موضوع، 
بحث روی اجرای قانون اســت 
و نیازی بــه قانونگذاری در این 

زمینه نیست.«
صبــوری«،  »دارویــن 
جامعه شــناس ورزش هم در 
این نشست، محروم کردن زنان 
در دهه های گذشــته از حضور 
در ورزشــگاه ها را نتیجه ضعف 
و ناتوانی مدیران دانســت. این 
جامعه شناس با اشاره به این که 
در چنیــن موضوعاتی معموال 
حرف مخالفان خواســته های 
مدنی به کرســی می نشــیند، 
ادامــه داد: »در احقاق حقوق 
مدنــی و اجتماعی همیشــه 

همین بوده و خواســت مخالفان رعایت می شود. 
می گویند، مدیــران ضعیف هســتند اما این طور 

نیست بلکه کار خود را بلدند.«
این جامعه شــناس ادامه می دهــد: »اگر رفتن 
به ورزشــگاه در شأن زنان نیســت، پس در شأن 
روحانیــون هم نیســت، چــرا می رونــد؟« این 
جامعه شــناس در ادامه از امید خــود به نهادهای 
بین المللی و باالدســتی ورزش ســخن گفت که 
با قوانین خــود بتواننــد زمینه حضــور زنان در 
ورزشــگاه ها را فراهم کنند؛ موضوعی که مخالفت 
یکی از حاضران در این نشســت را  همراه داشت. 
خانم الیاســی که در ســال های گذشــته تالش 
زیادی برای پیگیری حق ورود زنان به ورزشــگاه  
داشته، نهادهای باالدستی و بین المللی ورزشی را، 
بنگاه های اقتصادی دانســت: »اینکه امید ما برای 
دستیابی به حق مان به سمت نهادهای بین المللی 
باشــد، کارکردی ندارد و درســت نیســت. همه 
ما می دانیم کــه این نهادها تبدیــل به بنگاه های 
اقتصادی شده اند. مثال در همین مسابقات والیبال 
که امکان حضور تعدادی از زنان آن هم به صورت 
گزینشی فراهم شد، این موضوع را شاهد هستیم. 
برگزارکننــده ای که قرار بود از این مســابقات به 
مبلغ هنگفتی برســد، تحت فشار نهادهای حقوق  
بشــری از ایران خواســت که زنان در ورزشــگاه 
حضــور یابند و این خواســته و شــیوه اجرای آن 
کامال نمایشــی بود تا بتوانند به منفعت اقتصادی 
خود برسند. در مجموع تجربه و سابقه به ما نشان 
داده که نمی توان به فشارهای این نهادها و قوانین 
بین المللی امیدی داشت، چون دغدغه اصلی آنها 

چیز دیگری است.«
 محروم کردن زنان 

یک آپارتاید جنسیتی بزرگ است
»امیر حاج رضایی« کارشــناس شناخته شــده 
فوتبال هم در این نشســت از لزوم ایجاد شــرایط 
برای حضــور زنان در ورزشــگاه ســخن گفت و 
محروم کردن زنان در ســال های گذشته از حضور 
در ورزشــگاه ها را به آفســاید توصیــف کرد. این 
کارشناس ورزشــی در توضیح گفت: »در فوتبال 
اصطالحی داریم به نام آفساید که یک خط فرضی 
نادیده اســت که روی زمین کشــیده نکشــیده و 
اگر بازیکــن از روی آن خط رد می شــود، با پرچم 
کمک داور جریمه می شــود. در جامعه زنان را در 
آفساید همیشگی گذاشته اند، در یک بازی فوتبال 
شاید 5-4 آفســاید از طرف دو تیم به وجود بیاید 
ولی این آفســاید 40ســاله خیلی ظالمانه است. 
40 ســال در آفســایدبودن! حتی فیلیپ اینزاگی 
هم تا این اندازه در آفساید نبوده است تا جایی که 
آلکس فرگوســن گفته بود؛ اینزاگی در آفساید به  
دنیا آمده است. بنابراین این آفساید ابدی ظالمانه 
اســت و در آن تردیدی نیســت.« اما چرا مدیران 

در ســال های گذشــته زمینه را برای حضور زنان 
در ورزشــگاه ها فراهــم نکردند؟ این کارشــناس 
ورزشی در پاســخ به این سوال هم گفت: »در تمام 
دنیــا بهترین مربیــان اخراج 
می شــوند، چــون حســاب و 
کتاب وجود دارد و شکســت ها 
نمی تواند منافع اقتصادی یک 
باشــگاه را تأمین کنــد، اما در 
این جا مدیران بهترین مربی ها 
را بی دلیــل اخــراج می کنند 
و همیــن مدیران بــرای حفظ 
صندلی های خود می گویند که 
شــرایط برای حضور زنان مهیا 
نیســت. این مدیران ضعیف و 
ناکارآمــد توانایی ایســتادگی 
در مقابل ســخن ناحق مدیران 
باالدســت خود را ندارند. چرا 
این همه ســال این همه مدیر 
نتوانستند شــرایط فیزیکی را 
برای حضــور زنان مهیا کنند.« 
حاج رضایــی ادامــه داد: »در 
فوتبال به کسی می گویند مربی 
که بتواند فوتبالیســت های یاغی را مدیریت کند 
و اگر غیر از این باشــد، آن فرد چوپان اســت و نه 
مربی. ما در سال های گذشته هیچ مدیری نداشتیم 
که از حق حضــور زنان در ورزشــگاه دفاع کند.« 
حاج رضایی شــرایط کنونی ایران و فراهم نکردن 

زمینه برای حضور زنان را یک آپارتاید جنســیتی 
بزرگ دانســت: »در این جا یک آپارتاید جنسیتی 
داریم که تبعیض بسیار بزرگی است. تیم فوتسال 
زنان ایران با تمام محدودیت ها قهرمان آسیا شد و 
یک خانم، خانم  گل شد و من پرسیدم چه پاداشی 

به شما دادند، گفت: 5 سکه. این واقعا ظلم است.«
حق ورود به ورزشگاه یا دیگر حقوق؟

»تبدیل شــدن بحث ورود زنان به ورزشگاه ها به 
اصلي ترین دغدغه فعــاالن اجتماعی« موضوعی 
است که در ماه های گذشــته با انتقادهای فراوانی 
روبه رو شــده و منتقدان معتقدند که پرداختن به 
این مســأله منجر به نادیده گرفتــن دیگر حقوق 
مهم جامعه زنان شــده اســت. »بی تــا مدنی« و 
»فروغ صالح دیرین« دو پژوهشــگر حوزه زنان در 
این نشســت تا اندازه ای به این موضوع پرداختند 
و با تأکید بر نادرســت بودن چنین انتقادهایی از 
درهم تنیده بودن حقوق زنان و فعالیت های مدنی 
کنشگران سخن گفتند. مدنی درباره این موضوع 
گفت: »حق خواهی زنان مثل یک گدازه آتشفشان 
اســت که هر روز و دوره ای بخشــی از آن فوران 
می کند. این حقوق درهم تنیده اســت و نمی توان 
گفت، پرداختن به یــک موضوع، باعث بی اعتنایی 
و کم توجهی به دیگر موارد می شــود. پیگیری این 
مسأله با دیگر مســائل هیچ منافاتی با حق خواهی 
در دیگر زمینه ها ندارد. ما نبایــد به این دلیل که 
االن مسأله ای دیگر مهمتر است، یک حق مهم را 

نادیده بگیریم.«
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رسمي اروپایي- عالمت مصدر جعلي
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زمان 
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مشترک دشوار و دشمني 
4- پرهیزگار- سنگ سخت- النگو

5- نشانه قرآني- سیاســتمدار فرانسوي که 
بارها به خاطر مشاجره با پدرش زنداني شد- 

زمین ورزش بوکس
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9- صد مترمربع- شعر ژاپني- از خشکبار
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5 پژوهشگر از لزوم ایجاد شرایط برای ورود زنان به ورزشگاه ها سخن گفتند

۴۰سال معطلی در »آفساید«
  حاج رضایی، کارشناس ورزشی: مدیران برای حفظ صندلی های خود می گویند که شرایط برای حضور زنان در استادیوم مهیا نیست

  ما در سال های گذشته هیچ مدیری نداشتیم که از حق حضور زنان در ورزشگاه دفاع کند

حاج رضایی، کارشناس فوتبال: 
4۰ سال نگه داشتن زنان در 

آفساید ظالمانه است

رئیسی کیا، کارشناس مسائل 
حقوقی ورزش: از 4 مرجع 

استفتاء گرفتم و حق ورود زنان 
به ورزشگاه را نفی نکردند

مدنی، پژوهشگر زن و خانواده: 
حقوق زنان درهم  تنیده است

 پرداختن به حق ورود به 
ورزشگاه به  معنی نادیده گرفتن 

دیگر حقوق نیست
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