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رئیس فدراسیون دو و میدانی
در گفتگو با روزنامه «امتیاز»:

سطح دوومیدانی
مسابقات کشورهای
اسالمی باال بود

رییس فدراسیون ورزشهای
زورخانهای خبر داد:

اقتصاد و ساختار خانواده

تبدیل
تعدادی زورخانه
به قهوهخانه!
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سرمقاله
محمد هدایتی
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«روزنامه امتیاز» علت رها کردن نوزادان در کشور را بررسی کرد؛

تاثیرمسائلاقتصادیدرافـزایشآسیبهایاجتماعی
2

گزارش «امتیاز» در مورد روش های جلوگیری از فرسایش خاک ؛

رویای عبور از خاک فرسوده

3
علیرضا اکبرپور در گفت وگو با «روزنامه امتیاز»؛

امسال استقالل  5رقیب
سرسخت دارد
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نرخ تورم
به  41/5درصد رسید

مربیان ایرانی از کیروش
فقط دفاعکردن را یاد گرفتند!
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گزارش

گفتگو با فرهاد کاظمی در خصوص اوضاع فوتبال ایران؛

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور؛

گپ و گفت

وقتی تاج برای رای آوردن دست به
دامان کی روش می شود!

️ محسن بهره دار

انتخابات فدراسیون فوتبال تا یک هفته دیگر برگزار میشود
و تــاج ،عزیز محمدی و ماجدی ســه کاندیدای نهایی تایید
صالحیت شــده برای پست ریاست فدراســیون فوتبال می
ت اصلی بین مهدی تاج و میرشاد
باشند که بنظر می رسد رقاب 
ماجدی رئیس ســابق فدراســیون فوتبال و سرپرست فعلی
فدراســیون باشد و باید دید در  ۸شهریور ماه صندلی ریاست
به کدام یک از طرفین می رسد.
مهدی تاج یکی از نامزدهای انتخابات فدراســیون فوتبال
یکشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی از برنامه های خود در
صورت رای آوردن صحبت کرد .تاج در این برنامه درباره کی
روش هــم گفت :من کی روش را قبــول دارم و با او موفق
شدیم در جام جهانی نتایج خوبی کسب کنیم .در هر صورت
فکــر میکنم کی روش مربی موفقی بوده اســت و اگر رای
روی آوردن او فکر خواهم کرد .بعد از صحبتهای تاج،
بیاورم ِ
کارلوس کی روش ســرمربی پرتغالی سابق تیم ملی فوتبال
کشورمان با انتشار یک پست در اینستاگرام به نوعی آمادگی
خود را برای بازگشت به ایران اعالم کرد.
کی روش در صفحه شــخصی خود به نوعــی به احتمال
بازگشــت خود به تیم ملی فوتبال ایران واکنش نشان داد و
نوشــت :همه چیز از یک فوتبال خوب شــروع میشود .کی
روش که هیچوقت درباره اینگونه موارد سریع موضعگیری
نمی کرد ،این بار و بالفاصله بعد از صحبت های تاج واکنش
نشان داد و شاید همه اهالی فوتبال کشورمان را به شوک فرو
برد و بار دیگر ثابت کرد که او یک انســان باهوش است که
بقولی بازی را به خوبی بلد اســت و باید منتظر ماند که هدف
کی روش از واکنش ســریع نشــان دادنش چه بوده است در
حالی که همین یکی دو ماه گذشــته تاج را به دروغگویی و
عوامفریبی متهم کرده بود.تاج که  ۳سالی بود به علت اینکه
مشکل قلبی دارد و از فدراسیون فوتبال استعفاء داده بود این
بار هم برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبتنام کرد و بعد از آن
خود و دوســتان و همراهانش مرتب در شبکههای تلویزیونی
و اجتماعی و روزنامه ها فعال شــده انــد تا بار دیگر با توجه
به نایب رئیسی در کنفدراسیون آســیا و البیهایش در فیفا
و هیئت های اســتانی یکی از شــانس های اصلی باشد و او
حتما قبل از ورود به انتخابات با خود خلوت کرده و با مشورت
ت حیثیتی گذاشته است.مهدی تاج اما
دوستان پای به این رقاب 
عالوه بر هواداران و دوستان خود ،مخالفان زیادی هم از جمله
نمایندگان مجلس ،افرادی در وزارت و در رده های باالیی دارد
و مخالفان او نیز به صورت مداوم تخلف های او از جمله پرونده
ویلموتس گیت را بولد کرده اند و هر روز با یک تخلف از جمله
همین روزها درباره مالیات میلیاردی ویلموتس و یکی دو روز
گذشــته درباره حقوق های او در زمان مدیریتش در باشگاه
سپاهان از فوالد مبارکه گرفته است به فساد متهم شده است
که تاج در بیانیهای اعالم کرد که این حقوق حق او بوده است.
تاج در صورتی از برگرداندن کی روش بعنوان گزینه تیم ملی
صحبت کرده که همه می دانیم که ریاست فدراسیون فوتبال
قدرت کامل را ندارد و در صورت مخالفت مقامات باالدستی
به راحتی از حرف خود عقب نشــینی می کند و نکته مهمتر
اینکه تاج برای پیروزی به کارلوس کیروش متوســل شده
اســت .به هر حال ریاست تاج و ماجدی نبردی بین بد و بدتر
می باشــد که برای رسیدن به پست ریاست فدراسیون به هر
شخص و چیزی متوســل می شوند و چیزی که فعال تا سه
ماه مانده به جام جهانی در اولویت نیست ،تیم ملی و وضعیت
ن است.
مشوش آ 

شکل و ساختار خانواده تا حد زیادی تحت تاثیر
متغیرهــای کالن و به ویژه متغیرهای اقتصادی
است .در واقع می توان گفت نظام تولید و مسئله
اشتغال از یک سو و میزان آسیب پذیری اقتصادی
از سوی دیگر تعیین می کنند که ساختار خانواده و
روابط خانوادگی چه شکلی داشته باشد .چند سال
پیش تحقیقی در آمریکا بر روی تغییرات در نهاد
خانواده انجام شد و یافته های آن نشان می داد
که پس از بحران اقتصادی سال  2007در غرب
و بــه ویژه در آمریکا ،نهاد خانواده با چالش های
اساســی مواجه شد .یکی از نتایج بحران این بود
که جوانان ،در نتیجه از دست دادن مشاغل ناچار
به ادامه زندگی در کنار خانواده هایشــان شدند.
آن هم در کشــوری که مســئله «فردگرایی» و
استقالل فردی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در یک روند دیگر برخی از والدین ناچار سرپرستی
فرزندانشان را به پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی
واگذار کنند که کمابیش امنیتی اقتصادی داشتند.
نتیجه همه این ها بحرانی شدن وضعیت خانواده
مدرن طبقه متوسط بود.
ایــن اتفاق در ایران امروز به شــکلی حادتر در
حال رخ دادن اســت .دولت هــا از فراهم کردن
اشتغال برای جوانان ناتوان هستند ،اشتغالی هم
اگر هست ،با پشت سرگذاشتن انواع فیلترها میسر
می شــود و خود پروسه ای فرسوده کننده است.
خصوصــی پویایی برای جذب نیروی کار
بخش
ِ
وجود نــدارد ،آن هم جوانانی کــه عموما دارای
مدارک دانشگاهی هستند .کاالیی شدن افراطی
بسیاری از امور همچون مسکن و بهداشت و در
عین حــال تورم فزاینده امکان های یک زندگی
مستقل حداقلی را هم سلب کرده است .جایی و
امکانی برای زندگی مستقل نیست.
در چنین جوی خانواده ها ناچارند حمایت هایشان
را از فرزندان ادامه دهند ،جوانانی عموما سرخورده،
مایوس ،کــه همراهی چندانی هم با ارزش های
خانواده ندارند ،نتیجه چه می شود؟ خانواده ،جایی
که باید مکانی باشد برای آرامش و تاحدی لذت
از با هم بودگی ،به کانونی برای تجربه تمام تنش
های اجتماعی بدل می شود .به جایی برای نزاع
بیــن آدم هایی که جبر روزگار با هم بودنشــان
را طوالنی کرده اســت؛ آدم هایــی که با وجود
خویشاوندی ،از یکدیگر خسته اند .سازوکارهای
سیاســی و اقتصادی موجود امــکان طی کردن
طبیعی مراحل زندگی را سلب کرده است .آن ها
جوانان را وادار به تداوم کودکی می کنند ،کودکی
که دیگر نازش خریدار چندانی ندارد.
پیامدهای روانی ،اجتماعی این وضعیت چندان
پوشیده نیست .سلب شدن هر نوع احساس امنیت
و احساس شکست و بی پناهی اجتماعی .ساختار
موجود ،یکی از مقدس ترین نهادهای اجتماعی
خودش را هم بی اعتبار ساخته است .و کیست که
نداند این بحران به عرصه های دیگر هم سرایت
خواهد کرد.

اقتصادی
رئیس فدراسیون دو و میدانی در گفتگو با «امتیاز»:

معاون وزیر راه و شهرسازی:

 ۲۰درصد خانههای خالی متعلق
به اشخاص حقوقی است

سطح دوومیدانی مسابقات کشورهای اسالمی باال بود
️ سارا طاووسی

مســابقات کشورهای اســامی در حالی به پایان رسید
که ورزشکاران رشــته های مختلف کشورمان نیز در آن
به رقابت با حریفانشــان پرداختند و مدال های رنگارنگی
کســب نمودند امــا در این بیــن برخی رشــتهها مثل
دوومیدانی آنطور که انتظار میرفت ظاهر نشدند و علیرغم
مــدال آوری های اندک ،رضایــت مردم و جامعه ورزش
کشور را برآورده نکرد.
در همین خصوص دکتر صیامی رئیس فدراســیون دو و
میدانی با روزنامه امتیاز گفتگویی انجام دادهایم که در
ادامه میخوانید:
* آقای دکتر در ابتدا کمی درباره فعالیت های
فدراسیون در رشته های مختلف صحبت کنید.
ما از سال گذشته اردوهای بســیاری زیادی را با هدف
موفقیت در رقابت های آســیایی بــه صورت متمرکز در
استان های مختلف مثل گلستان ،خراسان ،تهران برگزار
کردیم و البتــه برخی هم مثل خانــم فرزانه فصیحی و
مهدی پیرجهان دوست داشتند که اردوی خارج از کشور
داشته باشــند و ما معادل هزینه ای که در اردوی داخلی
برای ورزشــکاران هزینه میشد را به آنها پرداخت کردیم
تا با کمک اسپانسرها بتوانند خود را برای مسابقات آماده
کنند .در کنار این اردوها ما مسابقات لیگ را هم با کیفیت
باال برگزار کردیم و رقابت های دو جام امام رضا را هم در
دوســال اخیر به خوبی برپا کردیم تا با تمام این اقدامات
ورزشکارانمان را در شــرایط مسابقه و آمادگی باال قرار
بدهیم.
خدا را شــکر قبل از اعزام به مســابقات کشــورهای
اســامی رکوردهای خوبی هم ثبت شــد که با توجه
بــه آن رکوردها پیش بینی کســب پنج مدال را برای
کشور داشتیم .به عنوان مثال خانم مهسا میرزا کریمی

در ایــران چندین مرتبه رکورد پــرش با نیزه چهار متر
کردند و با این رکورد میشــد در رقابت های آســیایی
مدال گرفت اما متاســفانه در جریان مسابقات با رکورد
ســه متر و هفتاد به هدفش نرسید یا در بخش آقایان
و رشــته پرتاب نیزه آقای رضــا مقدم در ایران رکورد
هفتاد و یک متر را ثبــت کرده بود اما در رقابت های
کشورهای اســامی این اتفاق نیفتاد .احسان حدادی
و ریحانه مبینی هم شــرایط مشــابهی داشتند و مدال
نگرفتند.
* با تمام این شــرایط تیم ما دو مدال گرفت.
در این خصوص چه نظری دارید؟
یکی دیگر از مشکالت ما میدان دیده نبودن ورزشکاران
ما بود .چرا که به دلیل مشــکالت اعتبــاری ما فقط در
دو تورنمنت شرکت کردیم که آن هم بیشتر ورزشکاران
ســرعتیمان حضور داشــتند که نتیجــه اش در بهبود
رکوردهای آنها کامال نمود داشت .ضمن اینکه ما در دو و
میدانی در کشورهای اسالمی به دلیل حضور ورزشکاران

آفریقایی مثل ساحل عاج و اتیوپی که جز قهرمانان جهان
هم هستند سطح بسیار باالیی دارد و موفقیت در آن برای
ورزشــکاران عمدتا جوان ما بسیار سخت بود و امیدواریم
با تجربه ای که در این رقابتها کســب کردند سال های
آینده نمایش بهتری را ارائه دهند.
* درمورد مســابقات نوجوانان و مســابقات
شهریور ماه هم صحبت کنید.
ما به دنبال جریان سازی در رقابت دو و میدانی هستیم
و قصد داریم با راه اندازی لیگهای پویا و قوی نوجوانان
و جوانان در سالهای متمادی بتوانیم به موفقیت برسیم.
دو و میدانی یکی از رشــته های مهم در المپیک است و
مدال آوری در آن بسیار سخت است .پای کار آمدن تیم
هایی مثل گلگهر سیرجان و چادر نسوز یزد و ...هیجان
را به لیگ آورده و ماحصل این رقابتها هم یک تیم ملی
قوی اســت که به زودی نفرات برتــر به این تیم دعوت
میشــوند تا در مهرماه به کویت بروند و در آنجا افتخار
افرینی کنند.

معاون وزیر راه و شهرســازی اظهار داشت :تقریبا حدود یک پنجم یعنی  20درصد از
واحدهای شناسایی شده متعلق به اشخاص حقوقی است.
محمود محمودزاده درباره تاخیر در مالیات ستانی از مالکان خانههای خالی و ورود این
درآمدها به صندوق ملی مسکن اظهار داشت :پروژه مالیات بر خانههای خالی با موفقیت
به اجرا رسیده و سامانه امالک اسکان موفق شد با تمام مشکالت و کمبودهایی که در
امکانات و ارتباطات داشت ،شناسایی واحدهای خالی را انجام دهد.
وی ادامه داد :در دی ماه ســال گذشته  570هزار خانه خالی از سکنه را شناسایی و به
سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم 90 .هزار مالک پس از دریافت پیامک مالیاتی نسبت
به شناسایی و مشمول شدن به این مالیات اعتراض و در نهایت این افراد اطالعات خود
را در سامانه ثبت کردند و پس از آن ،آمار خانههای خالی از سکنه تا بیش از  400هزار
واحد رســید و کاهش پیدا کرد .معاون وزیر راه و شهرسازی افزود :اما دو ماه گذشته با
ادامه شناســایی خانههای خالی  120هزار واحد دیگر به مجموع خانههای خالی اضافه
شد و دوباره آمار خانههای خالی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شد به بیش از 560
هزار واحد رســید که برای تمام مالکان این واحدها اظهارنامه مالیاتی ارســال شد ه و از
شهریور ماه اجرایه صادر خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرســازی درباره میزان مالــکان حقوقی و حقیقی واحدهای خالی
که مشــمول مالیات شــدند ،گقت :تقریبا حدود یک پنجم یعنی  20درصد از واحدهای
شناسایی شده متعلق به اشخاص حقوقی است.

یادداشت

جشن ورود  VARبه فوتبال ایران!

️ هادی شاهمرادی

اعتراض تیمها به داوری تقریبا به وجه مشــترک
پایان هر بازی در فوتبال باشــگاهی کشــورمان
تبدیل شــده و از بازیکن گرفته تــا مربی در اکثر
اوقات از عملکرد داوران ناراضی هستند .به همین
دلیل اســت که اکثر آنها در فصول اخیر از لزوم به
کارگیری کمک داور ویدئویی یا همان  VARدر
لیگ برتر صحبت میکنند.
هر چند مســئوالن امر تا به امروز تحریمها را به
عنــوان مهمترین دلیل عدم تحقــق این موضوع
عنوان کرده بودند ،حاال به نظر میرســد در لیگ
بیســت و دوم و در حالی کــه تحریمهای مذکور
کماکان پابرجاست ،قرار است  VARوارد فوتبال
کشور شود.

این را ســهیل مهدی در روز قرعه کشــی فصل
جدید مســابقات عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود
با برنامه ریزیهای صورت گرفته امسال از کمک
داور ویدئویــی در رقابت های لیگ برتر اســتفاده
شود .نیازی که شاید امسال ضروریتر از هر زمان
دیگری به نظر میرســد .چرا که تعــداد تیمهای
مدعی بیشتر شده و قدرت آنها نیز افزایش یافته و
این یعنی بیشتر شدن حساسیت مسابقات هر هفته.
در همین دو هفتهای که از لیگ گذشته نیز برخی
سوتهای اشتباه که شــاید بتوان گفت در نتیجه
تاثیرگذار بوده را شاهد بودهایم.
حاال مســئول کمیته داوران فدراسیون فوتبال
خبــر داده که از نیــم فصــل دوم کمک داور
ویدئویی وارد سیســتم قضاوت بازیهای لیگ
برتر میشــود .بدون شــک این خبر با استقبال

اهالــی فوتبال همــراه خواهد شــد .در همین
خصوص خداداد افشــاریان در یک گفتوگوی
تلویزیونــی اینگونــه توضیــح داد :طبق آخرین
اطالعاتی که در این بــاره دارم ،وزارت ورزش
و جوانان به نتیجه رســیدند و طی یکی دو روز
آینده شرکت مربوطه را اعالم خواهیم کرد.
بد نیســت توجه داشته باشــیم که بحث آموزش
داوران در اســتفاده از  VARبســیار مهم است.
اینکــه کمیته داوران در چه مقطعی قصد دارد این
فناوری را وارد کند و چقدر زمان دارد که ورزشگاه
های میزبان را تجهیز سازد و چه میزان وقت دارد
که به داوران آموزش دهد ،مهمترین مباحثی است
که در این شرایط مطرح میشود.
شکی نیست که کمک داور ویدئویی حلقه گمشده
داوری در فوتبال ایران بود و انتظار میرود پس از

ورود این فناوری آرامشــی که چندین سال است
گم شــده به تمامی خانواده فوتبال اعم از هوادار
و پیشکســوت و بازیکن و کادر فنــی و مدیریت
باشگاهها برگردد.
هنوز کسی نمیداند با آمدن  VARمیزان لذت
از فوتبال تا چه اندازه برای همه ما بیشــتر خواهد
شد اما هر چه هســت فرصتی است برای مسدود
کردن تمام کانالهای توجیهات مسئوالن داوری
و لیــگ برتر و در عین حال زمان مغتنمی اســت
برای بســتن منافذ بهانه جویی مربیان و بازیکنان
و هواداران.
اما از همه اینها گذشــته برخی جمالت مسئول
کمیته داوران فدراسیون فوتبال در لحظاتی که خبر
بهــره مندی از  VARرا مــیداد در نوع خودش
جالب و قابل تامل بود .جایی که او از عباراتی مثل

«جشن اســتفاده از کمک داور ویدئویی» استفاده
کرد تا نشــان دهد که ظاهرا این موضوع نه تنها
مطالبه قلبی هواداران بلکه خواسته خود مسئوالن
برگزاری مســابقات نیز میباشد .افشاریان در این
خصوص گفت« :با توجه به اینکه وزارت ورزش و
فدراســیون فوتبال پای کار هستند به نظر میرسد
که این کار نهایی شــود و در همین فصل جشــن
استفاده از  VARرا داشته باشیم».
بنابر این همه ما که تا به امروز درباره اشــتباهات
بعضا عجیــب داوری صبر و تحمل کردهایم ،یک
نیم فصل دیگر هم به این صبوری اضافه میکنیم
و منتظر میمانیم تا سرنوشــت این موضوع معلوم
شود و ببینیم آیا باالخره میتوانیم یکی از گامهایی
که ما را از فوتبال دنیا عقب انداخته را به ســامت
برداریم یا خیر.

