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«موســـیالرضا خر
نصر ۴به مقام شامخ شهادت نائل گشت را گرامی میدارد.

رهبری

خبر

رسمقاهل

بررسی عدم انتشار رسمی لیست اسامی ساختمانهای ناایمن؛

«رهبر معظم انقالب»:

از نزدیک شاهد شخصیت
برجسته شهید بهشتی بودیم
در سالروز شهادت آیتاهلل بهشتی و یاران ایشان و به مناسبت
روز قوه قضائیه ،صبح امروز رئیس و مسئوالن دستگاه قضایی
با رهبر انقالب دیدار کردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،در این دیدار فرمودند :یاد شهید عزیز
الله بهشتی را رضوان ّ
مرحوم آیت ّ
الله تعالی علیه گرامی میدارم.
همچنین همهی شهدایی که با ایشان شهید شدند و همچنین
همهی شهدای قوهی قضائیه .شهید بهشتی رضوان ّ
الله علیه
ً
ً
انصافا شخصیت برجستهای بود .این سالهایی که از
حقا و
پیش از پیروزی انقالب ،از وقتی ایشان از خارج آمد تا وقت
شهادتش ما با ایشان همکاریهای نزدیک و مستمر داشتیم،
ً
ً
انصافا انسان میدید که ایشان یک شخصیت برجسته
حقا و
است .حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :ایام هفت تیر وضع
اینجوری بود در داخل کشور در خود این خیابانهای تهران
جنگ داخلی بود .منافقین ریخته بودند با هرچه دستشان
تبُری بگیرید تا هر چیز دیگری که در
میآمد از تیغ موک 
اختیارشان بود افتاده بودند به جان مردم و پاسدا ِر کمیته و
پاسدا ِر سپاه؛ تهران جنگ بود.
به گفته ایشان تقریبا یک هفته قبل از هفتم تیر عدم کفایت
رئیسجمهور وقت در مجلس احراز شده و برکنار شده بود.
یعنی کشور بدون رئیسجمهور ،وضع سیاسی اینجوری بود.
در یک چنین شرائطی یک استوانهای مثل بهشتی را از دست
داد .حدود دو ماه بعد از آن رئیسجمهور جدید و نخستوزیر
را با هم در یک جلسه شهید کردند .اندکی بعد یا یک فاصلهی
کوتاهی بعد از آن ،چند نفر از فرماندهان ارشد جنگ از ارتش
و سپاه در حادثهی هواپیما به شهادت رسیدند؛ شهید فالحی،
شهید فکوری ،شهید کالهدوز و امثال اینها .رهبر انقالب
گفتند :یعنی شما اص ًال در ظرف کمتر از سه ماه این همه
حادثهی تلخ ،این همه حادثهی وحشتناک ،این همه ضربهی
مخ ّرب را کجا دیدهاید؟ خب شما کدام کشور را سراغ دارید،
کدام دولت را سراغ دارید که بتواند در مقابل این همه حوادث
بایستد و از پا نیفتد؟ شما قوهی قضاییهی یک چنین نظامی
هستید .مردم ایستادند ،امام مثل کوه دماوند سربلند ایستاد،
مسئولین دلسوز و جوانهای انقالبی ایستادند ،اوضاع را ۱۸۰
درجه تغییر دادند.
حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :وقتی این حوادث اتفاق
میافتاد -چه در شهادت شهید بهشتی ،چه در حوادث بعدی-
دشمن ذوق میکرد .سر شوق میآمدند و امیدوار میشدند که
دیگر بساط این نظام انقالبی جمع شد؛ ولی ناامید شدند .آن
روز ناامید شدند ،در این چهار دهه هم مکرر این ناامیدی تکرار
شده .دشمن در یک مقطعی به یک چیزی ،به یک ضعفی ،به
یک کمبودی امید بسته در نظام جمهوری اسالمی و بعد ناامید
شده؛ این بارها اتفاق افتاده ،منتها مشکل دشمن این است که
س ّر این ناامیدی را نمیتواند بفهمد ،نمیتواند تشخیص بدهد.
نمیتواند بفهمد که چرا؛ علت چیست که جمهوری اسالمی هر
دفعه از زیر بار این همه فشار میتواند بلند بشود بایستد ،سینه
سپر کند راه خودش را ادامه بدهد ،این را نمیفهمد .نتوانستند
اینها بفهمند که در عالم بشر غیر از محاسبات و مناسبات
سیاسی یک محاسبات و مناسبات دیگری هم وجود دارد که
آنها قادر به فهم آن نیستند ،آنها سنتهای الهی است.
ایشان بیان کردند :این آیهی شریفهی سوره حج تکلیف
همهی ما را روشن کرده؛ َّ
«ال ِذینَ ِإن َّم َّک َّناه ُْم فِ ی ْ َال ْر ِض
َأ َقا ُموا الصَّ َل َة وَآ َتوُا ال َّز َکا َة و ََأ َم ُروا ِب ْال َمعْ ُر ِ
وف َو َن َه ْوا عَ ِن ْالمُ ن َک ِر»
اقاموا الصالة یعنی اقامهی نماز .این اشاره است به اینکه
حکومت الهی و اسالمی باید تعبد را و توجه به خدا را توجه
به معنویت را گسترش بدهد .اقامهی صالة به این منظور
است .باید روح تعبد در جمهوری اسالمی گسترش پیدا
کند و اتوالزکاة ،اتوالزکاة یعنی زکات بدهد ،زکات هم معلوم
است چیست لکن اشارهای ،نکتهای که در این اتوالزکاةها یا
اتوالزکاةهای متفرقه در قرآن است این است که در جامعهی
اسالمی بایستی عدالت در توزیع مورد نظر باشد .این جور
است .و ََأ َم ُروا ِب ْال َمعْ ُر ِ
وف .امر به معروف .حاال در صالت و
َ
ْ
زکات و اینها باالخره یک کارهایی شده ،أ َم ُروا ِبال َمعْ ُر ِ
وف
عقبیمَ .و َن َه ْوا عَ ِن ْالمُ ن َکرِ .معروف چیست؟ معروف عدالت،
انصاف ،برادری ،ارزشهای اسالمی ،اینها معروف است .باید
امر به معروف بکنیمَ « .ن َه ْوا عَ ِن ْالمُ ن َکر» از منکر نهی ،منکر
چیست؟ ظلم است ،فساد است ،تبعیض است ،بیانصافی
است ،اینها ،عدم اطاعت الهی است ،اینها ظلم است ،اینها
منکر است .از اینها باید نهی بشود.

سارا نصرتی

پس از  ۶سال از حادثه پالسکو ،حادثه متروپل بار دیگر ایران
را تکان داد .این حادثه عالوه بر هزینههای سنگین مالی و
جانی ،هزینههای حیثیتی و معنوی متوجه مدیریت شهری،
سازمان نظام مهندسی و بسیاری از دستگاههای منطقه کرد.
اما موضوع سازههای غیر استاندارد مسئله جدیدی نیست
و متروپل تنها ساختمانی نبوده که تخلف آشکار آن ،بر سر
ساکنانش آوار شده باشد .یکی از اهرمهای فشار شهرداریها
برای واداشتن متولیان ساختمانهای ناایمن به ایمنسازی،
انتشار اسامی این ساختمانها و هشدار به شهروندان برای
حضور در این ساختمانهاست.
خالء قانونی در برخورد با ساختمانهای ناایمن باعث شده
که سازندگان و مالکان این ساختمانها همانند مالک
ساختمان متروپل آبادان ،به اخطارها نسبت به وضعیت
مخاطرهآمیز ساختمانشان بیتفاوت باشند و منافع فردی را
بر حفظ جان مردم و امنیت شهروندان ترجیح دهند .یکی از
خالءهای قانونی یا شاید خالء در اجرای قانون در خصوص
ساختمانهای ناایمن آن است که لزوما ساختمانهایی
که اخطار دریافت میکنند پلمپ نمیشوند در حالیکه
اگر همین ساختمانها مشکالتی در پرداخت عوارض و
مالیات به شهرداری داشته باشند سریعا پلمپ میشوند.
به نظر میرسد علت این موضوع را نیز باید در کمرنگ بودن
فرهنگ ایمنی در میان شهروندان و حتی مسئوالن شهر از
یک سو و ترجیح منافع اقتصادی بر منافع عمومی جستجو
کرد .قانون زیرساختها را به درستی مد نظر قرار نداده و
متولی اجرایی فراهم کردن این زیرساختها به درستی در
قوانین مشخص نشده است .این موضوع سبب شده در
بسیاری موارد شهرداریها صرف اعالم اخطار ایمنی به
ساختمانها گمان کنند که وظیفه خود را انجام دادهاند .اما
سوال این است که آیا دادن اخطار کفایت کرده و به معنای
رفع نواقص ایمنی است .جواب خیر است.
تا امروز با وجود پیگیریهای متعدد رسانهها و خواست
افکار عمومی برای انتشار لیست اسامی ساختمانهای
ناایمن ،اینخواسته از سوی نهادهای مربوطه اجابت نشده
است که این امر بهویژه پس از فاجعه متروپل ،سؤاالت و
ابهامات بیشتری را درباره چرایی عدم انتشار این لیست
ایجاد کرده است .اما علت مقاومت در انتشار رسمی لیست
اسامی ساختمانهای ناایمن چیست؟! ساختمانهای
ناایمن شهر مشخص هستند .مراکز درمانی و پزشکی ناایمن
مشخص بوده و اخطارهای الزم به صاحبان آنها داده شده
است .تبعات خطرناک وجود این ساختمانها واضح است.
با این حال ،اما هیچ اقدامی از سوی نهادهای ذیربط برای
پیشگیری از وقوع حادثه و رفع نواقص ساختمانها صورت
نگرفته است .وزارت بهداشت درباره ساختمانهای نا ایمن
حوزه بهداشت و درمان سکوت کرده است.
از سوی دیگر شهرداری تهران نیز رازداری پیشه کرده و نام
ساختمانهای نا ایمن و پرتردد شهر را منتشر نمیکند .زیرا

فرهنگ ایمنی!

بر کسی پوشیده نیست که تهران بیشترین ساختمانهای
ناایمن و فرسوده را دارد و حدود  5هزار هکتار را شامل
میشود که بخشی از آن در بازار بزرگ تهران قرار دارد .در
این میان آنچه ناقابل است جان مردمی است که بیآنکه
بدانند هر روز و هر لحظه در ترددهای شهری خود مرگ را
بر دوش کشیدهاند .با وجود تعدد ساختمانهای ناایمن در
کالنشهرهای کشورمان از جمله تهران و تهدید بزرگی که
از این ناحیه ،جان هزاران نفر از شهروندان را تهدید میکند،
ورود جدی دولت و مجلس شورای اسالمی به این مسئله
و تشکیل یک کارگروه مشترک متشکل از تمام نهادها و
سازمانهای مسئول ،حداقلیترین اقدامی است که باید
با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد ،همچنین با وقوع
فاجعه متروپل ،دیگر جایی برای بهانهتراشیهای مختلف
در عدم اعالم اسامی و لیست ساختمانهای ناایمن وجود
ندارد و باید الاقل با اعالم و معرفی چنین ساختمانهایی،
نسبت به تخلیه و تغییر کاربری آنها اقدام فوری صورت
گیرد.
بیتردید برای جلوگیری از بروز فجایعی مانند حادثه
متروپل و پالسکو تنها همدردی و صدور بیانیه و تشکیل
جلسه کافی نیست ،آیا زمان آن نرسیده که مسئوالن پای
در میدان عمل بگذارند و با جدیت بیشتر از جان و مال
مردم محافظت کنند؟ دهها سازه در وضعیت بحرانی و
با مخاطرات مشابه متروپل و پالسکو در پایتخت و سایر
نقاط کشور جان و مال هموطنان را تهدید میکند .در کنار
مسئولیت نظارتی دستگاههایی همچون سازمان نظام
مهندسی ،محدودیتهای قانونی دستگاههای دیگری مانند
سازمان آتشنشانی ایجاب میکند ،با تصویب عاجل طرح
جامع ایمنی ،متولیان ساختمانهای ناایمن ،برای تامین
مالحظات امنیتی به تکاپو بیفتند .رانت و فساد از اصلی

ترین موارد منجر به تخلفات ساختمانی است .ما مشکالت
قانونی نداریم اما تمامی این مشکالت در حوزه رانت و
فساد است .برخی مالکان و پیمانکاران ساختمانی فقط به
منافع خود فکر میکنند و همین موضوع اساس مشکالت
زیاد در این بخش است.
شاید همین مساله باعث شده عدهای با انتشار لیست
ساختمانهای ناایمن مخالف باشند .زیرا معتقدند
انتشار لیست باعث ایجاد رانتهایی خواهد شد؛ برخی
پولی میدهند تا اسم ساختمانشان از لیست خارج
شود .رانتهایی هم برای معامالت ملکیها و گروههای
خاص ایجاد خواهد شد .این لیست به عامل تسویه
حساب بین افراد تبدیل میشود .از طرفی گروههایی
هم به راه خواهند افتاد که به دنبال مقاوم سازی
به شکل سمبل کاری هستند .بنابراین باید در کنار
اقدامات دستگاههای نظارتی ،سیاستهای تشویقی
نظیر تخصیص تسهیالت در نظر گرفته شود تا خود
مردم و مالکان ساختمانهای تجاری و مسکونی به
سمت ایمنسازی و مستحکمسازی ساختمانها
حرکت کنند .امروز تنها پاساژ یا ساختمانهای بلند
مرتبه ناایمن در سطح کشور وجود ندارد بلکه حتی
خیلی از ساختمانهای مسکونی که در حاشیه شهرها
ساخته شدهاند ،با کوچکترین لرزش یا فشاری فرو
خواهد ریخت و یک بحران ایجاد میکند .باید به نحوی
سیاستگذاری در این حوزه صورت گیرد که مالکان
ساختمان ها ملزم به ایمن سازی ساختمانهای ناایمن
شده و در عین حال تسهیالت و امکانات الزم نیز در
اختیار آنان قرار داده شود .پس صرفا انتشار لیست
ساختمان های ناایمن مشکلی را حل نخواهد کرد و
فقط امنیت روانی جامعه را هدف قرار میدهد.

نقل قول

توسط «رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا»؛

«پلیس» درباره سربازی کنکوریها هشدار داد
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با بیان اینکه مشموالن غایب در صورت قبولی
در آزمون سراسری حق ثبت نام ندارند گفت :آن دسته از مشموالنی که در کنکور
سراسری شرکت کردهاند ،توجه داشته باشند ،غیبت سربازی مانع پذیرش قبول
شدگان آزمون سراسری دردانشگاه ها و موسسات آموزشی است.
سردار «تقی مهری» دراینباره گفت :با توجه به در پیش بودن کنکور سراسری
سال  ۱۴۰۱ضروری است مشموالنی ذکوری که در کنکور سراسری شرکت
کردهاند ،توجه ویژه به مقررات خدمت وظیفه عمومی داشته باشند،
غیبت سربازی مانع پذیرش قبول شدگان آزمون سراسری در دانشگاه
ها و موسسات آموزشی است .شرکت مشموالن در آزمونهای
سراسری دانشگاهها و موسسات آموزشی دلیل بر مجوز ادامه
تحصیل نیست و مشموالن غایب حتی در صورت قبولی،
مجاز به ثبت نام نبوده و مورد پذیرش قرار نمیگیرند.
مهری ادامه داد :مشموالن مقاطع تحصیلی دانشگاهی

و دوره متوسطه که در سال مشمولیت و در خرداد ،تیرو شهریور ماه سال ۱۴۰۰
فارغ التحصیل شدهاند تا پایان شهریور ماه سال  ،۱۴۰۱مهلت معرفی دارند .این
تسهیالت فقط شامل مشموالنی میشود که در سال مشمولیت یعنی سال تولد
بعالوه  ۱۸ +فارغ التحصیل شدهاند .مشموالنی که قبل از سن مشمولیت و در سن
 ۱۷سالگی یعنی سال تولد ۱۷+یا قبل از آن در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی
فارغ التحصیل میشوند براساس قانون خدمت وظیفه عمومی پس از رسیدن
به  ۱۸سالگی تمام ،شش ماه مهلت معرفی دارند .این مشموالن باید قبل از
اتمام مهلت معرفی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس۱۰+
برای ثبت درخواست خود اقدام کنند .مهری همچنین با بیان اینکه امکان
تحصیل همزمان با خدمت سربازی وجود ندارد؛ گفت :سربازان وظیفه
غیر غایب در صورت قبولی و احراز شرایط الزم میتوانند برای
ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی و باالتر از خدمت
ترخیص و در دانشگاه ثبت نام کنند.

اجتماعی

اخطار به  ۱۱۵هزار مخدوش کننده پالک خودرو
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت ۱۱۵ :هزار خودرو و موتورسیکلت به دلیل تخلفات پوشش و مخدوشی پالک ،اعمال قانون
شدند .سردار «حسین رحیمی» گفت :برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی ،برخورد با موتور سیکلتهای سنگین ،برخورد با انواع
تغییرات در پالک و خودروهای دودزا ،تبلیغات ،خالفیهای باال ،تخلفات حادثه ساز ،قاچاق کاال با خودروهای سنگین و ...
در طرح انضباط و ایمنی ترافیک اجرایی میشود.
گزارش

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

لغو قرعهکشی خودرو تا اطالع ثانوی!
در نامه مهمی که میان دو معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت (معاون هماهنگی به معاون
صنایع حملو نقل وزارت صمت) نگارش شده،
آمده است که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو
که اولین دوره آن برگزار شد و تا همین چند روز
اخیر هم فرآیند «پسقرعهکشی» آن ادامه داشت،
اص ًال تأیید فنی و امنیتی نداشته و دفتر فناوری
این سازمان (وزارت صمت) نیز مسئولیت تأیید
و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته
بود؛ لذا تأکید شده که فع ًال از طریق این سامانه
قرعهکشی انجام نشود.
به گزارش «دنیای هوادار» ،در پی اینکه ابهامهای
بسیاری که پیرامون سامانه یکپارچه تخصیص
خودرو مطرح بود و قرعهکشی آن نیز درگیر
چالشهای بسیار بود و البته که وزارت صنعت،
معدن و تجارت این ابهامات وارده را چندان
قبول نداشت ،اما روز گذشته (دوشنبه  ۶تیرماه)
سید مهدی نیازی -معاون هماهنگی و محیط
کسبوکار وزارت صمت در نامهای خطاب به
منوچهر منطقی -معاون حملونقل وزارت صمت-
تصریح کرده است سامانه مذکور صالحیت فنی
و امنیتی و همچنین آمادگی الزم برای اجرای
قرعهکشی خودرو را نداشته و هنوز هم ندارد .بر
همین اساس تأکید کرده است که فع ًال از طریق
این سامانه قرعهکشی انجام نشود .نیازی در نامه
خود آورده است:
«بازگشت به نامه  ۸۴۸۲۰/۶۰تاریخ  ۳۱خرداد ۱۴۰۱
به استحضار میرساند همانگونه که در جلسات
کارشناسی ،پیش از دوره اول قرعهکشی خودروها
بهواسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو
بهاستناد صورتجلسات مربوطه بهوضوح اعالم
گردید ،دفتر فناوری داده ،اطالعات و امنیت فضای
مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار،
عدم عقد قرارداد با وزارتخانه ،عدم مالکیت سامانه
و همچنین عدم ورود در تحلیل فرایند تخصیص،
امکان پذیرش مسئولیت در خصوص تأیید و
نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و
ً
صرفا در این شرایط ،امکان ارائه مشورت فنی در
جلساتی که در این رابطه برگزار میشود وجود دارد.

الزم به ذکر است در صورت واگذاری رسمی
مسئولیتهای مربوط به مباحث فنی سامانه
مذکور ،مواردی از جمله انتخاب پیمانکار ،اجرا،
و پیادهسازی و تست همهجانبه سامانه ،نیازمند
طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع بوده و
تحلیل فرآیندها و زیرساختهای مربوطه نیز
میبایست تعیین تکلیف شود .از طرفی با توجه به
حساسیت و اهمیت این سامانه ،زیرساختهای
ارتباطی ،سختافزاری ،و نرمافزاری و امنیتی
مناسبی میبایست تدارک شود که تأمین آنها
اعتبار متناسب خود را نیاز دارد که میبایستی
در چارچوب ردیفهای مرتبط طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای سال جاری پیشبینی شود
و تخصیص پیدا کند .لذا پیشنهاد میشود برای
قرعهکشی آتی از طریق سامانه مزبور ،فع ًال موارد
و نقطهنظرات مرکز افتای ریاستجمهوری بهطور
ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و
آمادهسازی سامانه مطابق آن موارد نسخه نهایی
بهمنظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی
از آزمایشگاههای حائز صالحیت تحت نظارت
مرکز افتا قرار داده شود و قرعهکشی به بعد از
آن زمان موکول شود .دفتر فناوری داده اطالعات
و فضای مجازی آماده همکاری برای موارد

ذکرشده است ».گرچه «امید قالیباف» -سخنگوی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت -شایعات طرح
شده در مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو را
تکذیب کرد و گفت :آنچه در مورد این سامانه
مطرح شده مراحلی است که باید طی شود تا
مسوولیت انجام قرعهکشی به وزارت صمت
واگذار شود .در حال حاضر تصدی گری وزارت
صمت در واگذاری خودرو در دستور کار نیست
و مرحله دوم تخصیص خودرو مشابه مرحله
نخست از طریق سامانهای که مورد استفاده قرار
میگیرد انجام خواهد شد .وی ضمن گالیه از
رسانه ای شدن مکاتبات کارشناسی و مرسوم
وزارت صمت ،تاکید کرد :وزارت صنعت ،معدن
و تجارت با دقت ،سالمت و شفافیت سامانه
یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد و نامه
منتشر شده این دغدغه را ثابت میکند .وزارت
صنعت ،معدن و تجارت دیدگاههای پیشنهادی
و مشورتی در خصوص بهبود کیفیت سامانه را با
دقت بررسی میکند و در صورت لزوم جهت اجرا
به پیمانکار ارائه میدهد .نه بحث حذف سامانه
یکپارچه مطرح است و نه ابهامی در قرعه کشی
نوبت نخست وجود دارد ،بلکه هدف اول ما بهبود
کیفیت خدمت به مردم عزیز است.

صنعت

ماجرای عدم اعالم وصول یک استیضاح؛

دولت بعد از تفکیک وزارت صمت باید  ۲وزیر به مجلس معرفی کند
روز گذشته در حالی استیضاح وزیر صمت از سمت رئیس مجلس اعالم وصول
نشد که بهنظر میرسد دولت بایستی بهزودی و پس از تفکیک وزارت صمت،
دو گزینه جدید بهعنوان وزرای صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به
مجلس معرفی کند و «فاطمی امین» نیاز به رأی اعتماد جدید دارد.
بنا به گزارش تسنیم؛ روز سه شنبه قالیباف رئیس مجلس شورای
اسالمی در صحن علنی اعالم کرد« :وزارت صمت از سنگینترین
مجموعههای وزارتخانههای دولتی است؛ بارها به رئیس جمهور
گفتم این وزارتخانه مشکالت ساختاری و مدیریت دارد .امروز پایان
وقت زمان استیضاح است و  17نماینده تاکنون طرح استیضاح را
امضا کردهاند .با رئیس جمهور گفتوگو کردیم و به جمعبندی
رسیدیم که در ساختار وزارت صمت تجدیدنظر شود و  2وزیر
به مجلس برای  2وزارتخانه جدید معرفی شود .قرار شده است
جداسازی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با ارائه الیحه انجام
شود .چون دولت خودش تصمیم گرفته اصالح ساختاری کند،
خواهش میکنم استیضاحکنندگان وزیر صمت ،به دولت  2ماه
فرصت دهند تا الیحه تشکیل دو وزارتخانه ارائه شود ».الزم به
ً
اخیرا نیز سخنگوی دولت از موافقت هیئت وزیران با
ذکر است،
تشکیل وزارت بازرگانی خبر داده بود ،بهگفته بهادری جهرمی از

جمله دالیل اعالم موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار،
کنترل مؤثرتر قیمتها ،تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی ،سیاستگذاری
واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدیتر از مصرفکننده بود.
پیگیری از نمایندگان مجلس نشان میدهد که پس از جدا شدن وزارت
بازرگانی از وزارت صنایع و معادن دولت باید دو وزیر را بهصورت جداگانه
به مجلس معرفی کند؛ یک وزیر برای وزارت صنایع و معادن و یک
وزیر نیز برای وزارت بازرگانی .با در نظر گرفتن این موضوع دولت
باید عالوه بر معرفی یک فرد جدید بهعنوان گزینه وزارت بازرگانی،
در خصوص گزینه وزارت صنایع و معادن هم یا فاطمیامین را
ً
مجددا به مجلس معرفی کند یا فرد جایگزین دیگری برای این
منظور درنظر بگیرد .با توجه به شرایط فعلی که ابهامات زیادی در
خصوص عملکرد فاطمی امین وجود دارد و سبب شده است بحث
استیضاح او در مجلس مطرح شود ،شانس معرفی وی بهعنوان
وزیر صنایع و معادن خیلی باال نیست و اگر هم از سوی دولت
معرفی شود ،بهنظر کار سختی را برای گرفتن رأی اعتماد مجدد از
پیشرو دارد .این موارد از چالشهایی است که پس از
مجلس ِ
تشکیل وزارت بازرگانی در خصوص تعیین وزیر صنایع و معادن
وجود خواهد داشت.

روزنامه
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یادداشت
سرزمین کاوه و دیار رستم؛

اینجا ایران است

بشمار ،دوباره بشمار و سپس
حسن صانعی پور
سکوت کن .اینجا ایران است
به رنگ رویای شیرین ،عشق فرهاد و بیستون و تیشه.
دسته سارها ،سیاهی پرواز کالغها وشکستهشدن
سکوت برکه در بازی چند مرغابی وحشی ،وحشت
آسمان در غرش ابرهای خسته و رگبار دانههای بلورین
باران برتن داغ ستوران کنار باغچه ،نمنم مستانه خاک
و آتش و رنگینکمان هفت رنگ قلههای پر برف،
کتاب سپیدی که میتوان شرح حال قوم آریایی را
در آن بازخوانی کرد .اینجا ایران است و سکوتش
پر معناست .فریادش صفشکن و غرورش قاطعانه
است .خطهی پارس ،سرزمین شکوه و جالل است .از
انتها علیه آذربایجان تا کویر لوت و ساحل سیستان و
غم لطیف ساحل کارون ،نشانههایی از غیرت مردان و
زنانی دارد که سرود زیبای آبادی خود را زمزمه میکنند
و فریاد بلند غیرتشان را سر میدهند .برخیز شال و کاله
کن ،و زنبیلت را برای رسیدن به آرامش بردار ،رفیقت
را صدا بزن ،یارت را در بر بگیر و عاشقانه بخرام ،نگذار
پلیدیهای روزگار تو را به بیراهه توهم ببرد.
تفنگت را خشاب کن و آن دور دستها برای دشمن
خط ونشان بکش ،اما حرمت دوستی و اندازه
انسانیت را نگه دار ،قرار است برای رسیدن به اتحاد
برسیم .سرزمین یاقوتی من و تو ،دیار شاه توتی
قهرمانانی که با دستان خالی به دل دشمن زدند و
سجاده پر از راز و نیاز مادربزرگها و پدر بزرگها که
اذان مسلمانی را در گوش کودکیمان زمزمه کردند،
رزم شبانه سربازان که ترس را در دل متجاوزان
زمانه نهادینه کردند ،جملگی خط و نشان و نقشه
زیبایی است که گرداگرد این شهر بزرگ پیچیده و
بوی خوش سرزمینمان را به آنسوی مرزها صادر
میکند .به قول سهراب :باید قفسی با رنگ و لعاب
عاشقی ساخت ،قفسی در خور عشقبازی و پرواز،
قفسی برای نگریستن به موجهای خروشان زندگی،
قفسی برای باال رفتن از دامنه آزادی و رسیدن به قله
معرفت ،قفسی برای شنیدن آواز شقایق ،قفسی برای
تازه شدن دل تنهایی من و شما و قفسی برای فریاد
زدن و رها شدن.
آری تو اگر در تپش باغ خدا را ديدی ،همت كن و بگو
ماهیها ،حوضشان بیآب است.
تکرار میکنم :بشمار و دوباره بشمار و سپس سکوت
کن .اینجا ایران است ،سرزمین کاوه ،دیار رستم،
عرصه سیمرغ ،محله پهلوانان و خطه نامآوران تاریخ،
بشمار و سکوت کن .کوچه باغهای خاطراتمان
خالی نیست؛ از البفای کودکی که گذر کنیم
باید جغرافیایی سرزمینمان طی کنیم .سرزمین
چهارفصلی که از شرجی خزر تا گرمای طاقت فرسای
جنوب با شاخههای امید نقاشی شده و در هر
ایستگاهی اکالسی از محبت برپاست .اهل ایرانم،
پیشهام طنازی است ،سرزمین دارم بهتر از کل
جهان ،دوستانی مردتر از پهلوانی و نرمتر از مهربانی،
نشان مرا از سوره ناس از برکت کوثر و از قل حول اهلل
احد بخواهید و آدرس مرا از سپیدیهای زمستان،
سبزی تابستان و غنچههای نوشکفته بهار بگیرید.
بله! اینجا ایران است.
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آموزش

با پیام ویدیوکنفرانسی رئیس قوه قضاییه و همزمان با  ۶استان کشور ،پروژه ساختمان ثبت اسناد و امالک ناحیه سه
کرج روز گذشته به بهرهبرداری رسید« .فرجاهلل علیزاده» -مدیرکل ثبت اسناد و امالک البرز -در آیین بهرهبرداری از این پروژه
گفت :پروژه ساختمان ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج ،در زمینی به مساحت هزار و  ۸۵۰متر مربع احداث شده است.
این پروژه با هدف تکریم ارباب رجوع و ارائۀ فضای مناسب در جهت اهداف سازمانی اجرایی شده است.

سالمت

دکتر «صیادی» خبر داد:

همزمان با سراسر کشور؛

بستری  18بیمار کرونایی در البـــــرز

آغاز پویش «صحن حرم ،مدرسه ام»
در استان البرز
همزمان با سراسر کشور ،پویش «صحن حرم ،مدرسهام» در
استان البرز آغاز شد.
به گزارش «دنیای هوادار»؛ «محسن پورگلیان» -مدیرکل نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس استان البرز -گفت :این طرح ،به منظور
اجرای طرح تحولی مشارکتهای مردمی «آجر به آجر» و با
هدف جلب مشارکتهای ُخرد مردمی در عرصه مدرسهسازی
اجرا میشود .این پویش پنجمین پویشی است که در آن منابع
مالی جمع آوری شده به نیت امام هشتم ،صرف ساخت هشت
مدرسه دانش آموزان استثنایی در استانهای مختلف کشور
میشود.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان البرز تاکید کرد:
شهروندان و خیران نیک اندیش استان میتوانند با مراجعه
به کانال مهر مدرسه در شبکه اجتماعی شاد و یا تارنمای
 ajorBajor.irدر این پویش خیرخواهانه شرکت کنند.
شایان ذکر است؛ دیگر پویشهای «مهر را با محرم آغاز کنیم»،
«من مادرم ،بچههای ایران فرزندمن»« ،آجرهای مهربانی» و
«به رنگ مدرسه» نیز در راستای طرح «آجر به آجر» اجرا شده و
بیش از یک و نیم میلیون نفر در سراسر کشور در این پویشها
شرکت کردند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان
البرزاعالم کرد ۱۸ :بیمار بدحال کووید ۱۹
در مراکز درمانی استان البرز بستری و تحت
مراقبت های پزشکی قرار دارند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،دکتر شهرام
صیادی روز گذشته به خبرنگاران گفت :طی
 ۲۴ساعت گذشته سه بیمار بدحال کووید
 ۱۹در مراکز درمانی استان البرز بستری شدند
و مجموع بیماران بستری از ابتدای شیوع
کرونا تا کنون در مراکز درمانی به  ۸۸هزار و
 ۳۱۲نفر رسید .این مسئول با اشاره به اینکه

هیچ مورد فوتی طی  ۲۴ساعت گذشته به
ثبت نرسیده است ،اظهار داشت :طی هشت
روز گذشته شمار متوفیان کرونا در البرز روی
عدد  ۶هزارو  ۸۳۷نفر متوقف شده است.
صیادی خاطر نشان کرد ۸۱ :هزار و ۴۵۷
بیمار کووید  ۱۹از ابتدای شیوع کرونا تا
کنون بهبود یافته و از مراکز درمانی استان
البرز ترخیص شدند .تزریق واکسن ،استفاده
از ماسک و مواد ضدعفونی کننده مهم ترین
اقدام برای پیشگیری از کرونا است .استان
البرز در وضعیت آبی کرونایی قرار دارد.

امام ج�عه

«امام جمعۀ چهارباغ»:

اقدامات تروریستی دشمنان ،ملت ایران هوشیارتر کرد

فرهنگ و ارشاد
در البرز؛

نمایشگاه مجازی حقوق بشر
آمریکایی برگزار شد
همزمان با آغاز هفته حقوق بشر آمریکایی ،نمایشگاه «دستکش
مخملی» در فضای مجازی گالری مرکز دیجیتال حوزه هنری به
همت حوزه هنری البرز برگزار شد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،کارشناس تجسمی حوزه هنری
استان البرز روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه
ششم تا دوازدهم تیر ماه به عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی
توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است ،افزود :وقوع
اتفاقات مختلفی از جمله بمب گذاری مسجد ابوذر(ترور مقام
معظم رهبری) ،حادثه هفتم تیر ماه ،هدف قرار دادن هواپیمای
ایران ایر در آسمان خلیج فارس و بمباران شیمیایی سردشت از
جمله دالیل نامگذاری این هفته است .علیرضا کریمی با بیان
اینکه جشنواره حقوق بشر آمریکایی طی چندین سال متوالی
برگزار شده ،افزود :حوزه هنری استان البرز در زمینه تولیدات
هنری از جمله کارتون و کاریکاتور و طراحی پوستر دبیرخانه این
جشنواره فعال بوده و در این راستا ،حوزه هنری در سال های
اخیر ،در بخش تولیدات هنری ،شبیه سازی دادگاه های تمرینی
(موت کورت)را در دستورکار خود قرار داد .کارشناس تجسمی
حوزه هنری استان البرز اظهار داشت:نمایشگاه دستکش مخملی
از آثار منتخب پنجمین دوره جشنواره حقوق بشر آمریکایی در
سال  ،۱۳۹۶در فضای مجازی گالری مرکز دیجیتال حوزه هنری
بارگذاری شده و  ۳۹اثر هنرمندان تجسمی در معرض نمایش
مجازی قرار گرفته است .وی خاطر نشان کرد :به منظور برگزاری
نمایشگاه های فیزیکی و حضوری توسط سایر استان ها ،این
آثار برای آن ها نیز ارسال شده و برخی استان ها اقدام به برگزاری
این نمایشگاه به صورت فیزیکی نموده اند.

البـــرز

امام جمعه شهرستان چهارباغ استان البرز با اشاره به اقدامات
تروریستی دهه  ۶۰دشمنان اسالم علیه نظام اسالمی گفت:
این ترورهای کور موجب بیداری و هوشیاری بیشتر ملت
سرافراز ایران شد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،حجت اسالم «قادر محمدی»
روز گذشته در سلسله نشست های جهاد تبیین در اداره کل
آموزش و پرورش استان البرز ،افزود :زمانی انقالب اسالمی به

پیروزی رسید ،دشمنان یکی از راه های رسیدن به اهداف شوم
و پلیدشان را ترور و شهادت شخصیت ها قرار دادند و فکر
می کردند با ترور این شخصیت ها نظام اسالمی سقوط می
کند لذا دست به جنایات و ترور شخصیت های بزرگ انقالب
زدند .وی خاطرنشان کرد :دشمنان تصور می کردند با ترور
این شخصیت ها جمهوری اسالمی سقوط می کند در حالی
که این اقدام آنها بیشتر موجب بیداری و هوشیاری مردم
شده است .امام جمعه چهارباغ گفت :باید شکر گذار نعمت
ارزشمند والیت و رهبری معظم انقالب در جامعه باشیم زیرا
نافرجام ماندن ترور ایشان در ششم تیرماه سال  ۱۳۶۰نشان از
این محبت الهی برای مردم ایران و جامعه اسالمی در جهان
دارد .وی بیان داشت :والیت فقیه ،نعمت عظمایی است
که خداوند به ملت عزیز ایران اسالمی عطا فرموده و شاکر
و سپاسگزار این نعمت هستیم چرا که رهبر معظم انقالب
اسالمی با عنایت خداوند با خطدهی ،هدایت و رهبری خود،
این انقالب را مدیریت کرده و به دست صاحب اصلی آن یعنی

حضرت امام زمان(ع) برسانند .محمدی به بصیرت ،عالقه و
محبت مردم نسبت به نظام ،انقالب و والیت فقیه پرداخت
و اضافه کرد :امام خمینی(ره) فرمودند تا زمانی که پشتیبان
والیت فقیه هستیم ،هیچ دشمن و ابرقدرتی نمیتواند به
مملکت و نظام ما خدشه وارد کند .وی تصریح کرد :کشتی
انقالب به دستان رهبر معظم انقالب هدایت می شود که
همه باید گوشمان به دهان ایشان باشد تا در مسیر انقالب
اسالمی حرکت کنیم .وی ادامه داد :جامعه ما همچنین نیاز
به ترویج رفتاری الگوی مصرف با محوریت صرفه جویی از
جمله در بخش آب و برق به خصوص در فصول گرم سال برای
پیشگیری از خسارت دیدن کشاورزان و صنعتگران در استان
و کشور دارد ..امام جمعه شهرستان چهارباغ استان البرز تاکید
کرد :در زندگی فردی و اجتماعی به الگوی مصرف حتی در
تغذیه توجه کنیم و ترویج کننده این فرهنگ مهم در جامعه
باشیم .این نشست با حضور سرپرست و کارشناسان آموزش
و پرورش شهرستان ساوجبالغ برگزار شد.

دانشبنیان
دربذورغالت ،سبزی و صیفی درکشور؛

«البرز» ،قطب تولید دانشبنیان اســت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت :این
استان بدلیل وجود مراکز بزرگ علمی و تحقیقاتی ،
قطب تولید دانش بنیان بذور غالت و سبزی و صیفی
در کشور است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،عبدالرضا روشن نژاد روز
گذشته با حضور در مرکز فرآوری و بوجاری بذور غالت
در شهرستان نظرآباد استان البرز ،از روند خرید بذر گندم
و جو و فرایند بوجاری و کیسه گیری این بذور توسط

شرکت پیشرو کشت البرز واقع در شهرستان نظرآباد
بازدید کرد .وی در این بازدید با اشاره به اهمیت تأمین
بذر سالم و با کیفیت ،برای تولید کیفی غالت و افزایش
عملکرد محصول ،تصریح کرد :استان البرز ظرفیت های
خوبی در تولید بذور سالم و گواهی شده محصوالت
کشاورزی از جمله غالت و سبزی و صیفی دارد و با
بهره گیری از ظرفیت مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه
نهال و بذر ،کشاورزان پیشرو و شرکت های دانش بنیان،

عالوه بر تأمین نیاز داخل استان در تأمین بخشی از
نیاز کشاورزان در سایر استان ها نیز همواره پیشگام
بوده است .وی اظهار امیدواری کرد که با پیگیری های
صورت گرفته بیش از گذشته شاهد توسعه و رونق
بیشتر تولید بذر و خودکفایی در این زمینه باشیم .در
این بازدید اعالم شد در شرکت پیشرو کشت البرز ساالنه
سه هزارو ۶۰۰تن بذور غالت فرآوری ،ضدعفونی و
بسته می شود و تا کنون ۲هزار و  ۳۰۰تن گندم و جو
خریداری شده از کشاورزان استان در این مرکز بوجاری،
ضدعفونی و کیسه گیری شده است که عالوه بر تأمین
 ۲هزار تن بذر مورد نیاز کشاورزان استان بذر پایه ۱۳
استان دیگر در این مرکز فرآوری می شود.

محل و نقل

صدور قریب دههزار برگ معاینهفنی برای خودروهای سنگین البرز
معاون حمل و نقل راهداری البرز با اشاره به اهمیت
سالمت فنی ناوگان خودروهای سنگین در کاهش
حوادث و آلودگی هوا اعالم کرد ۹ :هزار و ۴۸۳
برگ گواهی معاینه فنی برای خودروهای سنگین
این استان طی سه ماهه اول ساری جاری صادر
شده است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،میثم قدمی روز گذشته
با اعالم این خبر به خبرنگاران گفت ۱۱ :هزار و ۹۰۰
خودروی سنگین و نیمه سنگین طی سه ماهه
نخست امسال به مراکز معاینه فنی این استان
مراجعه کردند که از این تعداد  ۹هزار و  ۴۸۳خودرو

در مراحل اول و دوم قبول و  ۲هزار و  ۴۱۷مورد رد
شدند .وی افزود :خودروهایی که نتوانند در معاینات
فنی نمره قبولی را کسب کنند مجاز به دریافت بارنامه
جهت حمل بار و صورت وضعیت برای جابجایی
مسافر در جاده ها نخواهند بود .این مسئول از رشد
چهار درصدی صدور گواهی معاینه فنی طی این
مدت خبر داد و گفت :مراکز معاینه فنی به منظور
افزایش ایمنی تردد و کاهش میزان آلودگی هوا به
صورت مکانیزه کنترل فنی خودروهای سنگین را
انجام میدهند تا در صورت نبود نقص فنی گواهی
معاینه فنی برای آن خودرو صادر شود .معاون حمل

و نقل ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز
تصریح کرد :در این مراکز عالوه بر بازدیدهای ظاهری
مانند کیفیت آج الستیکها ،چراغ ها و کمربند و در
و شیشهها ،آزمون های مکانیزه شامل تست ترمز،
لغزش جانبی چرخها ،تست آالینده ها ،کیلومترشمار
و تست نور برای خودروها انجام میشود .البرز دارای
سه مرکز معاینه فنی برای خودروهای سنگین و
نیمهسنگین است که زیر نظر ادارهکل راهداری و
حمل و نقل جادهای استان فعالیت میکنند و در
این بازه زمانی  ۱۴بازدید از عملکرد آن ها توسط
کارشناسان این ادارهکل انجام شده است.

اخطار اداری پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۰۰۰۱
بدینوسیله به شرکت طلوع اقتصاد مازند ساکن تهران خ شریعتی
خ ظفر کوچه همایونی پ  ۱۶ط  ۵واحد  ۱۷ابالغ میگردد که
در خصوص پرونده اجرایی کالسه  ۹۷۰۰۰۰۱له بانک رفاه و علیه
شرکت بازرگانی اعتماد گستر پرشین و غیره پالک مورد رهن در
مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۲۱توسط کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ
 ۲/۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰لایر ارزیابی گردیده مراتب جهت اطالع اعالم
میگردد .این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار
چاپ و عملیات اجرایی ادامه مییابد .ف۹۸۵
اداره اجرای اسناد رسمی کرج

فرهنگی

چهرههای ماندگار میراثفرهنگی ایران تجلیل میشوند

وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی« ،نخستین نکوداشت مفاخر میراثفرهنگی کشور» را چهاردهم تیر ماه
 ۱۴۰۱برگزار میکند .در نخستین نکوداشت مفاخر میراثفرهنگی کشور که روز چهاردهم تیرماه  ۱۴۰۱برگزار می شود از
 ۱۲چهره شاخص و اثرگذار در حوزه میراثفرهنگی کشور که در حفظ ،احیا و مرمت میراثفرهنگی و نیز آموزش علمی
و عملی به نسلهای جوان ،خدمات شایانی ارائه کردند ،تجلیل و قدردانی خواهد شد.

رادیو و ی ز
تلو� یون

آیین سخن برای پاسداشت زبان فارسی میآید

مدیران برنامه ساز ،دوره دوم برای تهیه کنندگان رادیو
و دوره سوم برای گویندگان و گزارشگران رادیویی بود.
محمدزاده افزود :در این دوره ها بیش از آن که به موضوع
چه طور غلط ننویسم و غلط نگوییم بپردازیم بیشتر به این
پرداختیم که چرا باید زبان فارسی را پاس داشت و ارزش
آن در چیست و آیا کاری زیبایی شناسانه است یا اهمیتی
بیش از این دارد؟
رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا برای
نشان دادن اهمیت این موضوع به قسمتی از بیانات
رهبری استناد کرد و گفت« :زبان ملی مهم ترین و اصلی
ترین شاخصه هویت فرهنگی یک ملت است هر چه بر
ذهنیت این ملت حاکم باشد تجسم و تبلورش در زبان
ملی است هر ملتی که زبان ملی عاریتی و غیر اصیل
داشته باشد نمی تواند ادعا کند که فرهنگ ریشه دار دارد
هر چه زبان ملی ریشه دارتر فرهنگ ملی ریشه دارتر است
و بدون تردید تجسم هویت فرهنگی یک ملت در زبان
ملی اوست زبان ملی یک آیینه است زبان ملی ضعیف و
نارس و نارسا قادر نیست در خودش یک فرهنگ قوی و
غنی را بگنجاند» این اهمیت زبان ملی از نگاه شخص اول
این کشور است.
این نویسنده و پژوهشگر زبان ادبیات تصریح کرد :وقتی از
پاسداشت زبان ملی در جشنواره صحبت می کنیم به دنبال
پاسداشت فرهنگ آن ملت هستیم؛ چون این فرهنگ در
زبان آن ملت تجلی پیدا می کند ،پس پاسداشت زبان،

پاسداشت فرهنگ است و پاسداشت فرهنگ یعنی
نگهبانی از هویت یک ملت .وی افزود :رسانه موظف به
حفظ شان زبان است که یک بخش آن شامل درست گفتن
و درست نوشتن است و بخش دیگر این که مانع از هجوم
واژه های بیگانه به زبان شویم و این مسئله ای نیست
که فقط ما با آن مواجه باشیم بخش دیگر حفظ ساختار
زبان و نظام آوایی آن است و از دیگر موارد این شان حفظ
خط فارسی است .تولید موسیقی فاخر و ارزشمند یکی از
مواردی است که می تواند به حفظ زبان کمک کند .این ها
کار رسانه است ،هم رسانه دیداری و شنیداری و هم رسانه
های مکتوب .مبحث پاسداشت زبان فارسی با جشنواره
های دیگر متفاوت است اگر کسی دغدغه ایران و فرهنگ
ایران را دارد باید بداند که به زبان فارسی اهمیت دهد.
وی در پایان یادآور شد :مراسم اختتامیه نخستین
جشنواره ملی «آیین سخن» با سخنرانی غالمعلی حداد
عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ،علی
بخشی زاده معاون صدای جمهوی اسالمی ،مسعود
احمدی افزادی مشاور رئیس سازمان و رئیس امور
جشنواره های سازمان صدا و سیما و با حضور جمعی
از فرهیختگان و استادان زبان و ادبیات فارسی از
فرهنگستان و مراکز علمی و پژوهشی زبان و ادبیات
فارسی ،پیشکسوتان رادیو  ،برنامه سازان و مدیران رسانه
ای سه شنبه  ۱۴تیر ماه ،همزمان با روز قلم در استودیوی
شماره یک ساختمان شهدای رادیو برگزار میشود.

گ
یم�اثفرهن�
وزارت میراث فرهنگی مخالفتکرد؛

نرخ دالری بلیت هواپیما برای گردشــگران خارجی ممنوع!
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی در نامهای به رئیس سازمان هواپیمایی
کشور اعالم کرد که دریافت نرخ دالری بلیت هواپیما
از گردشگران غیر ایرانی باعث افزایش قیمت تمامشده
سفر میشود.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی ،علیاصغر شالبافیان در نامه
ای به محمد محمدیبخش معاون وزیر راه و شهرسازی
و رئیس سازمان هواپیمایی کشور به مذاکرات روزهای
گذشته پیرامون اقدام انجمن صنفی شرکتهای
هواپیمایی درباره نرخ بلیت هواپیما و اخذ نرخ دالری
بلیط پروازها از مسافران و گردشگران خارجی اشاره کرد و
نوشت :وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی،
بهعنوان دستگاه متولی امر گردشگری در کشور ،وظیفه
سیاستگذاری ،برنامهریزی و توسعه این صنعت در
کشور را با همکاری سایر دستگاهها بر عهده داشته و بر
همین اساس ،اصوال باید تصمیمات اساسی در حوزههای
مهمی همچون حمل و نقل ،که دارای نقش بسیار مهم و

موثری است .با نگاه جامع ،اجماع ذینفعان و با رویکرد
حمایتی از توسعه این صنعت اتخاذ شود.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی افزود :در همین راستا بند  ۴احکام
سند راهبردی توسعه گردشگری» به شماره ۶۶۶۳۴
مورخ  ۱۶شهریور  ۱۳۹۶موضوع بند (الف) ماده
( )۱۰۰قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،وزارت
راه و شهرسازی را مکلف کرده است سیاستهای
حمایتی را در حوزه قیمتگذاری حمل و نقل
هوایی در جهت توسعه مقاصد گردشگری تنظیم
کرده و زیرساختهای حمل و نقل مسافری خود
را با لحاظ سیاستهای توسعه صنعت گردشگری
تعیین و اجرا کند .شالبافیان خاطرنشان کرد:
اساسأ گردشگری در دنیا صنعتی رقابتی بوده و
رقابتپذیری قیمتی سفر و تورهای گردشگری ایران
بهعنوان یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی کشور
قلمداد میشود .این در حالی است که تصمیم
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رقابت  250برنامۀ رادیویی؛

رادیو ایران با همکاری شورای پاسداشت زبان فارسی
معاونت صدا ،در جهت نگهبانی ،توسعه و ترویج زبان
فارسی ،نخستین جشنواره «آیین سخن» را برگزار میکند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،نشست خبری «آیین سخن»
روز گذشته با حضور محمد جعفر محمدزاده مدیر رادیو
ایران ،کاظم داداشی قائم مقام این شبکه رادیویی ،یداهلل
گودرزی دبیر جشنواره و عبدالرسول جوادی مدیر روابط
عمومی جشنواره آیین سخن و جمعی از مدیران شبکه
های مختلف رادیویی وبا حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
در ابتدای این نشست یداهلل گودرزی ،دبیر نخستین
جشنواره ملی آیین سخن توضیحاتی را در خصوص این
جشنواره بیان کرد :فراخوان این جشنواره از آغاز اردیبهشت
ماه اعالم شد و تا  ۲۵اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی
و پاسداشت زبان فارسی ادامه یافت .اصلیترین بخش
جشنواره ،برنامهسازی در حوزه پاسداشت زبان فارسی
است که دبیرخانه این جشنواره اقدام به دریافت آثار در
قالبهای مستند ،گفتوگو محور ،گفتار محور ،مسابقه و
برنامه ترکیبی و نمایشی کرد.
بنابر اعالم دبیر جشنواره آیین سخن بیش از  ۲۵۰برنامه
به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که با توجه به
تخصصی بودن موضوع و فرصت کم ،قابل توجه و پرشمار
است .این برنامهها از شبکههای رادیویی معاونت صدا و
رادیوهای مراکز استانها به دبیرخانه رسیده است.
دبیر این جشنواره درباره ترکیب داوران اظهارداشت :در
داوری آثار سعی شده است تا از چهرههای نامدار رسانه
و فرهنگ کشور استفاده شود .به گونهای که هم از
کارشناسان رادیویی و برنامهسازی در ترکیب داوران باشد
و هم استادان زبان فارسی و ادیبانی که با برنامهسازی
رادیویی آشنایی دارند.
وی درباره نام داوران گفت :چهره هایی چون علیرضا
قزوه ،محمدجعفر محمدزاده ،محمدرضا ترکی  ،اسماعیل
امینی ،برهانی مرند ،حسین قرایی ،نادری ،موسوی
جزایری ،داداشی و کمالی در داوری جشنواره «آیین
سخن» حضور دارند.
سپس محمد جعفر محمدزاده مدیر رادیو ایران و رئیس
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا ،اعالم کرد:
پویش «آیین سخن» پشتوانه  ۵ساله دارد که امسال این
پویش به جشنواره ملی منجر شد .از دو سال پیش شورای
پاسداشت زبان فارسی که در معاونت صدای جمهوری
اسالمی ایران تشکیل شد و دوره های آموزشی برای برنامه
سازان برگزار کرد .از جمله دوره پاسداشت زبان فارسی برای

روزنامه

فوقالذکر افزایش هزینههای تمام شده سفر را به
دنبال داشته و بسیاری از کسب و کارهای دیگر به
جز حمل و نقل را نیز متأثر میسازد .وی افزود :پس
از سپری شدن دوران دشوار رکود اقتصادی حاصل
از شیوع گسترده بیماری کرونا اکنون که همراستا با
سیاستهای مبارزه با ایرانهراسی ،رونق نسبی برای
ورود گردشگران خارجی فراهم شده است ،انتظار
میرود همه ذینفعان حوزه گردشگری بهمنظور
افزایش این روند ،اهتمام جدی به عمل آورند.
شالبافیان تاکید کرد :تصمیم مزبور بدون اخذ
نظرات این وزارتخانه و بدون در نظر گرفتن مصالح
فعاالن صنعت گردشگری اتخاذ شده است ،دستور
فرمائید مراتب مورد رسیدگی فوری قرار گرفته و
تا زمان بررسی ابعاد مختلف موضوع و به ویژه
چالشها ،اثرات و تبعات اجرای آن در کار گروهی
با حضور نمایندگان مشترک بخش دولتی و
خصوصی در حوزه ،از اجرایی شدن این تصمیم
خودداری شود.

«خوسدوزی» بوشهر
مهر اصالت جهانی گرفت
معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان بوشهر گفت :در هشتمین
داوری مهر اصالت جهانی ،صنایعدستی بوشهر در
رشته خوسدوزی موفق به دریافت مهر اصالت شد
بهگزارش «دنیای هوادار» به نقل از روابطعمومی
ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان بوشهر روز گذشته ،لیال رحیمی اعالم کرد :در
این دوره از بین  ۳۱استان کشور ۱۲ ،استان منتخب
شده و شرکت کردند که «منیژه حسینی» از شهرستان
جم استان بوشهر ،در رشته خوسدوزی موفق به
دریافت مهر اصالت جهانی شد.
وی بیان کرد :داوری مهر اصالت یکی از مهمترین
رویدادهای مهم دنیا در حوزه صنایعدستی است که
این دوره در کشور ازبکستان با حضور کشورهای غرب
آسیا برگزار شد.
رحیمی عنوان کرد :معیارهای بررسی مهر اصالت،
هویت ،کیفیت ،اصالت و قابلیت تولید انبوه است
که خوسدوزی بوشهر از تمامی این فاکتورها
برخوردار بود .معاون صنایعدستی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
گفت :این اثر با اهدای صنعتگر هم استانی به موزه
ازبکستان ،در زمان حاضر در موزه بخارا نگهداری
میشود .خوس دوزی از هنرهای بومی استان بوشهر
است که با نوارهای طالیی و نقرهای رنگ نقشهایی
روی پارچههای توری دوخته میشود ،نقشهای کار
شده در این رشته به شکل ذهنی و هندسی است
و بیشتر برای تزیین در شالهای توری کاربرد دارد
و در مراسم جشن و اعیاد مذهبی ،مورد استفاده
قرار میگیرد.

رسانه

نخستین رویداد تخصصی صادرات
بازیهای هایپر کژوا ل برگزار میشود
نخستین رویداد تخصصی صادرات بازیهای
هایپرکژوال از سوی استودیو بازیسازی «آنو» با
همکاری دانشکده فنی دانشگاه تهران و بنیاد ملی
بازیهای رایانهای برگزار میشود..
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از روابط عمومی
بنیاد ملی بازیهای رایانهای ،در نخستین رویداد
تخصصی با موضوع صادرات بازیهای هایپرکژوال ،به
مسائلی چون انتقال داده و تجربه در زمینه انتشار
بازیهای هایپر کژوال و موانع صادرات این بازیها
پرداخته میشود.
مروری بر وضعیت آماری بازیهای هایپرکژوال،
شناسایی افراد توانمند در این حوزه و ایجاد زمینههای
برقراری ارتباط ،بررسی جایگاه جهانی فروشگاههای
عرضه بازیهای موبایل و بررسی جدیدترین بازیهای
موبایلی فراگیر در سال ۲۰۲۲از دیگر محورهای مهم و
اصلی این رویداد یک روزه است.
رویداد تخصصی صادرات بازیهای هایپرکژوال از
ساعت  ۱۶تا  ۲۰روز  ۱۵تیر با حضور مصطفی کیوانیان،
مدیرعامل شرکت «آنو» در دانشکده فنی دانشگاه
تهران برگزار میشود .قرار است جمعی از فعاالن
صاحب بنام صنعت بازی ایران نیز در این نشست
حضور داشته باشند و با صحبت درباره موضوعات
مختلف مرتبط با رویداد ،تجربهها و داستان موفقیت
خود را روایت کنند .عالقهمندان برای شرکت در این
رویداد و استفاده از مباحث ارائه شده در نشستهای
تخصصی آن میتوانند از همین حاال ثبتنام کنند.
بنیاد ملی بازیهای رایانهای برای عالقهمندان به
حضور در این رویداد تخفیف  ۸۵درصدی در نظر
گرفته است که با ثبت کد  a nu۱۴۰۱در زمان ثبتنام
فعال خواهد شد.
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گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

حضور غیرقانونی «نصیرزاده»
در هیات رییسه فدراسیون کشتی!

کاپیتان تیم ملی در سری آ ایتالیا

میالد عبادی پور ،کاپیتان تیم ملی والیبال ایران رسما به عضویت باشگاه میالنو ایتالیا در آمد .باشگاه میالنو
رسما تایید کرد که کاپیتان تیم ملی والیبال ایران را به خدمت گرفته است .این باشگاه فصل گذشته سریآ را
با رتبه نهمی به پایان رساند اما قصد دارد در این فصل در قامت یک مدعی ظاهر شود که جذب میالد عبادی
پور نیز در همین راستا است.

ورزشی

ی�دداشت

آقای وزیر! نیک نظر کن؛

معضل ِ
بزرگ افزایش تعداد فدراسیونهای بدون رئیس!
اصغر قلندری

طبق تبصره  ۱ماده  ۱۸اساسنامه فدراسیونهای
ورزشی ،فعالیت همزمان عبدالمهدی نصیرزاده به
عنوان رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
(رییس هیات رییسه این فدراسیون) در هیات
رییسه فدراسیون کشتی ،غیرقانونی است.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا،
اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری
جمهوری اسالمی پس از تغییراتی در کمیسیون
اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق
قوانین مجلس در مهر ماه سال  ۹۸به تصویب
رسید و در آذر ماه همان سال نیز برای اظهارنظر و
تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از
تایید ،جهت اجرا به دولت ابالغ شود ،اما حدود ۲۰
ماه طول کشید تا نهایتا در شنبه  ۱۲تیر از سوی
سخنگوی شورای نگهبان اعالم شد که چهارشنبه
 ۹تیرماه  ۱۴۰۰اساسنامه فدراسیونهای ورزشی
آماتوری جمهوری اسالمی ایران ،مورد بررسی قرار
گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی
شناخته نشده تا اینگونه به تایید شورای نگهبان
برسد و در نهایت  ۱۹تیرماه بود که از سوی معاون
اول سابق رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت
ورزش و جوانان ابالغ شد و اواخر مردادماه بود که
از سوی این وزارتخانه جهت اجرا به فدراسیون های
ورزشی ابالغ شد.
بر اساس ماده  ۱۸اساسنامه جدید فدراسیونهای
ورزشی ،هیات رییسه باالترین رکن اجرایی
فدراسیون و از ترکیب اعضای مشخص تشکیل شده
است .بر اساس بند  ۱این ماده ،رییس فدراسیون
همزمان به عنوان ریاست هیئت رییسه به شمار
میرود؛ بنابراین مطابق بند  ۱ماده  ۱۸اساسنامه
فدراسیونهای ورزشی ،عبدالمهدی نصیرزاده به
عنوان رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به
عنوان رییس هیات رییسه این فدراسیون محسوب
میشود .در تبصره  ۱این ماده نیز آمده است:
اعضای هیئت رییسه به صورت همزمان نمیتوانند
در سایر فدراسیونها «مسئولیتی» داشته باشند.
بنابراین از زمان ابالغ اساسنامه فدراسیونهای
ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران که به
اواخر مردادماه سال گذشته بازمیگردد ،حضور
همزمان هیات رییسه یک فدراسیون سایر
فدراسیونها ،غیرقانونی و بر خالف اساسنامه است
که طبق تبصره  ۱ماده  ۱۸اساسنامه فدراسیونهای
ورزشی ،حضور نصیرزاده به عنوان رییس هیات
رییسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در
هیات رییسه فدراسیون کشتی غیرقانونی است.
نکته قابل تامل اینکه پیش از این طبق اساسنامه
جدید فدراسیونهای ورزشی ،فعالیت همزمان
عبدالمهدی نصیرزاده به عنوان رییس فدراسیون
بدنسازی و رییس سازمان لیگ فدراسیون کشتی
غیرقانونی بود که در نهایت منجر به برکناری وی از
ریاست سازمان لیگ فدراسیون کشتی شد اما پس
از آن مجددا از سوی علیرضا دبیر ،رییس فدراسیون
کشتی به عنوان عضو هیات رییسه این فدراسیون
منصوب شده و فعالیت وی در حال حاضر نیز در
این سمت ممنوع و غیرقانونی است!

چرا معضل انتخابات فدراسیونها حل نمیشود؟ چرا
علیرغم ضرورت حضور روُسای فدراسیونهای مدالآور
آسیایی ،جهانی و المپیکی ،انتخابات به تعویق افتاده
و برگزار نمیشود؟ با ابطال انتخابات فدراسیونهای
وزنهبرداری و سوارکاری ،تعداد فدراسیونهایی که
رئیس ندارند رو به فزونی نهاده و مشکالت دیگری
به انتخابات فدراسیونهایی که با سرپرست اداره
میشوند ،اضافه شده است.
اما پاسخ هر دو سئوال در یک نکته است و آنهم
اینمهم ،که متأسفانه گاه سلطه جناحبندیهای سیاسی
و یا خودشیفتگی و خودخواهی شخص یا اشخاص چنان
گسترده شده و سراپای روابط را گرفته که فراموش میکنند
چیزی هم بنام مصالح و منافع ملی مطرح است ،البته
منافع ملی هم خود در عمل به همان سرنوشت و بالی
سخن بسیار و عمل کم دچار گردیده است.معضل افزایش
فدراسیونهای بدون رئیس ،با ابطال انتخابات فدراسیون
وزنهبرداری و سوارکاری ،رشتههای مدالآور و المپیکی
هم به جمع فدراسیونهای بدون رئیس اضافه شدهاند
تا معضل انتخابات بیشتر از قبل شود .مدتهاست که
برخی از فدراسیونها با سرپرستی اداره میشوند و وزارت
ورزش و جوانان هنوز هیچ اقدامی در این راستا به عمل
نیاورده است و اینک دو فدراسیون دیگر هم به این جمع
بالتکلیفها اضافه شدهاند تا برگزاری انتخابات بسیار
پیچیدهتر از گذشته شود.
طبیعی است هنگامی که برای حل این معضالت جدیت
به خرج نمیدهیم و چه بسا نادیده میانگاریم مصالح
و منافع ملی و اعتبار ورزش کشورمان به خطر میافتد
و به زعم آنهایی که مخالف مصالح ملی هستند ،انواع
و اقسام تهمتها و ...بنای مبارزه با مقامات مسئول
ورزش را دامن میزنند! حال چرا باید کاری کنیم که
عمل ضد با مصالح ملی باشد و به
به روشن حکایت از ِ
ً
حقیقتا به همین
لطائفالحیل مورد هجمه قرار گیریم؟
خاطر است که به قولی ما هنوز اندر خم یک کوچهایم.
جناب سجادی وزیر محترم ورزش! که خود را از خانواده
ورزش و از قهرمانان ملی میدانید و جناب پوالدگر که
بیش از بیستسال سابقه مدیریتی در فدراسیون تکواندو
دارید و اکنون معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای
را یدک میکشید! برای لحظهای کالهتان را قاضی کنید
و ببینید بخاطر جناحبندیهای سیاسی چه فرصتهای
خوب و چه قهرمانانی را از دست دادهایم .در مطالب قبلی
این نکات را به شخص وزیر ورزش خاطر نشان کردیم و در
سفر ایشان به شهرستان سمیرم استان اصفهان خواستار
برگزاری انتخابات فدراسیونها بویژه ژیمناستیک شدیم

که نهتنها فدراسیون که هیأت ژیمناستیک استانهای
زیادی ازجمله اصفهان با سرپرستی اداره میشوند .می
بینید بازهم نکته بدیهی که ً
اتفاقا بسیار هم ضرورت دارد
مطرح است و رسانه ها به لزوم برگزاری انتخابات تکیه
دارند ولی متأسفانه آنچه شاهد هستیم داللت بر این
امر دارد که بازهم قرار است بدون در نظر گرفتن مصالح
ملی ورزش کشورمان باجناحبندیهای خاص انتخابات
صورت پذیرد.نکته دیگری که قصد بیان آن قبل از ورود
به مبحث فدراسیونهای مدالآور داشتیم ،بحث برخورد
جناب سجادی وزیر ورزش وجوانان با رسانههاست که
باتوجه به انتقاداتی که در خصوص فدراسیون ژیمناستیک
و هیأت ژیمناستیک اصفهان که مورد ُتایید هم واقع
گردید ،کوچکترین اقدامی صورت نگرفته است! آیا
تدوین آییننامه و دستورالعمل برای انتخابات ،برنامهها
را به تعویق انداخته است یا اعضای مجمع تصمیم به
برگزاری انتخابات ندارند؟ حال که با معضل انتخابات
فدراسیونهای بالتکلیف روبرو هستیم که دارای نقش
مهمی در پیشرفت ورزش ایران در مجامع بینالمللی و
مسابقات آسیایی هانگژو دارند ،بهتر نیست هرچه زودتر
نسبت به انتخابات فدراسیونهایی که با سرپرستی اداره
میشوند اقدام کنید تا از تالطم دور بمانند وبسوی آرامش
بروند و جایگاه واقعی خود را دوباره به دست آورند؟
متأسفانه چنانکه پیشتر هم اشاره کردیم فدراسیون
والیبال ایران نیز با رئیسی که باید بازنشسته میشد و
جای خود را به یک فرد تحصیلکرده و والیبالی میداد،
همچنان بدون هدف دست به جوانگرایی تیمملی
والیبال کشورمان زده که بعید است تا پایان رقابتهای
لیگ ملتهای جهان به نتایج خوبی دست پیدا کند و
هنوز مشخص نشده که با چه هدفی چنین تصمیمی
اتخاذ گردیده است! ً
حتما جناب وزیر ورزش و جوانان این
مثل معروف را شنیدهاید که میگویند؛ خود گویی و خود

حاشیه

خندی ،عجب مرد هنرمندی؟ که ً
حتما هم یقین دارید که
این مثل در جایی بکار میرود که فردی خودخواه دست
به عملی میزند که فقط خود آن را ُتایید کرده است ،حال
داستان والیبال ایران است که با تساحل و دگراندیشی
رئیس فدراسیون بدون همانديشی و مشورت با اساتید
و کارشناسان واقعی والیبال دست به جوانگرایی زود
هنگام بخصوص برای حضور در لیگ ملتهای جهان زده
است! اگر در حقیقت هدف به محکزدن و آمادهسازی
جوانان برای حضور در بازیهای المپیک  ۲۰۲۲بوده است،
پس چرا از باختها ناراحت و تالش برای پیروزی در
برابر تیم آمریکا بود که از بازیکنان اصلی استفاده نکرد
و جان اسپرا بیتفاوت در تعویض و استفاده از یاران
اصلی بدون واکنشی و با خونسردی تمام تن به باخت
داد؟ کامأل مشخص بود که هدفی را دنبال میکند ،اما
هدف فدراسیون والیبال در این رقابتها که مسئله
رنکینگ جهانی هم مطرح است چیست که به چنین
دگرگونی در تیمملی دست زده است!؟ باز هم ُتاکید داریم
در وقت مناسبی و بعد از پایان رقابتهای لیگ ملت
ها به تجزیه و تحلیل تیمملی و عملکرد کادر مربیگری
و جناب داورزنی در روزهای پایانی ریاستشان در
فدراسیون والیبال خواهیم پرداخت .شایان ذکر اینکه در
حال حاضر فدراسیونهای دوچرخه سواری ،ژیمناستیک،
شمشیربازی  ،فوتبال ،وزنهبرداری وسوارکاری با سرپرستی
اداره میشوند واز طرفی تا برگزاری مجامع ،این
فدراسیونها ،دوره چهار ساله رئیس فدراسیون بدمینتون
هم به پایان میرسد که ً
حتما این فدراسیون نیز مدتی با
سرپرستی اداره خواهد شد .باید ببینیم به قول معروف (تا
یار که را خواهد و میلش به که باشد) و مسئوالن وزارت
ورزش نسبت به برگزاری انتخابات فدراسیونهای ورزشی
چه زمانی اقدام خواهند کرد وچه کسانی را در ُراس این
فدراسیونها قرار خواهند داد.

«مدیر تیمهای ملی وزنه برداری» خبر داد:

ِ
بازگشت ملی پوشان معترض!

با اعالم «کوروش باقری» -مدیر تیمهای ملی وزنه برداری -ملی پوشانی که به شرایط بد
اردوی تیم ملی معترض بودند از  ۱۱تیر در اردو حاضر خواهند شد .بعد از کنار رفتن «علی
مرادی» از ریاست فدراسیون وزنه برداری و انتخاب شدن سجاد انوشیروانی به عنوان
سپرست جدید این فدراسیون ،او در اولین اقدام خود با ملی پوشان معترض وزنه برداری

جلسهای برگزار کرد و به آنها گفت که شرایط اردوی تیم ملی بهتر خواهد شد و آنها
بهتر است به اردو برگردند .بعد از آن انوشیروانی ،بهداد سلیمی و کوروش باقری  ۲ملی
پوش سابق تیم ملی وزنه برداری را به ترتیب به عنوان نایب رئیس و مدیر تیمهای ملی
وزنه برداری منصوب کرد.
با روی کار آمدن کورورش باقری به عنوان مدیر تیمهای ملی ،تمرینات ملی پوشان برای حضور
در بازیهای کشورهای اسالمی قرار است از اوایل هفته آینده در قزوین برگزار شود ،همچنین
باقری امروز اعالم کرد ملی پوشانی که به شرایط بد اردوی تیم ملی معترض بودند قرار است از
 ۱۱تیر به تمرینات بازگشته و در کنار سایر ملی پوشان خود را برای بازیهای کشورهای اسالمی
که قرار است مرداد در قونیه ترکیه برگزار شود ،آماده کنند .تمرینات تیم ملی وزنه برداری
کشورمان ابتدا از اوایل خرداد و با حضور  ۱۶ملی پوش در کمپ مجموعه ورزی آزادی آغاز شد،
اما چند روز از شروع تمرینات نگذشته بود که هر  ۱۶ملی پوش حاضر در اردو به دلیل شرایط
بدی که در تمرینات حاکم بود ،اعتراض کرده و تصمیم گرفتند اردوی تیم ملی را ترک کنند
و اعالم کردند تا زمانی که شرایط به وضعیت ایده آل بر نگردد به تمرینات باز نخواهند گشت.

ورزشی
داستانجلد

روزنامه

وریا غفوری از استقالل جدا شد

وریا غفوری ،کاپیتان تیم فوتبال استقالل مدتی قبل اعالم کرده بود منتظر تماس مسئوالن این باشگاه است تا
قراردادش را با این تیم تمدید کند .مسئوالن استقالل نیز گفته بودند شرط تمدید قرارداد غفوری منوط به تأیید ریکاردو
ساپینتو ،سرمربی پرتغالی آبیپوشان است .غفوری به دلیل عدم تماس مسئوالن استقالل تصمیم به جدایی گرفت.
گفته میشود مقصد بعدی غفوری فوالد خوزستان خواهد بود.

مکث

«استقالل»نیازمندثبات«،پرسپولیس»درمسیرپوستاندازی؛

احواالت دربی نقلوانتقاالت
دبیر تحریریه

استقالل قهرما ن شده و نیاز چندانی به تغییرات عمده
و نق لوانتقاالتِ شلوغ ندارد ،اما میتواند در لیگ آتی در
پرسپولیس
موقعیتِ پرسپولیس لیگ هفدهم قرار گیرد،
ِ
لیگ شانزدهم با هدایت «برانکو ایوانکوویچ» قهرمان شد
و برای تدارک در لیگِ هفدهم ،با جذب شجاع خلیلزاده،
سیامک نعمتی ،بشار رسن ،گادوین منشا و شایان مصلح
قهرمانی را دبل کرد و در ادامه با همین روند به هتتریک
و پوکر و گالت هم رسید ،اما آنتیم جدا از مقولهی
تقویت ،از نعمت «ثبات» هم بهرهمند بود ،جایگاهی
فصل گذشته استقالل با
که برای تدوامِ موفقیتهای ِ
تودوم نیز باید تکرار شود.
«ریکاردو ساپینتو» در لیگ بیس 
اما تیم فعلی استقالل ظرفیتهای باالیی دارد ،ساپینتوی
پرتغالی هم میتواند گزینهی امیدوارکنندهای باشد ،اما
نیاز اول این تیم حفظ شاکل ه و ستون فقراتِ آن است.
سیستمِ مور ِد عالقهی سرمربی جدید استقالل ً
غالبا -۲-۴
 ۱-۳بوده و باتوجه به نیازهای این نوع سیستم؛ آبیها
در خط دروازه با سید حسین حسینی و علیرضا رضایی
بینیازند ،پس از جدایی محمد دانشگر ،با برگشتِ
محمدحسین مرادمند ،خرید قطعی محمد حسینی

مدافع هوادار -یا رایان تفضلی و تمدید احتمالی رافائلسیلوا ،عارف غالمی و یا حتی روزبه چشمی ،اینداشتهها
استقالل را در دفا ِع میانی همچنان منسجم نگه خواهد
داشت ،آنهم در شرایطی که با حضور صالح حردانی،
جعفر سلمانی ،ابوالفضل جاللی و خرید احتمالی محمد
نادری در دفاع کناری نیز تهدید نخواهد شد .از طرفی
تمدید با مهدی مهدیپور و خرید امید حامدیف ِر جوان
داشتن زبیر نیکنفس و سعید مهری و رضا آذری و
و
ِ
عزیزبک آمانوف اگر با بازگشتِ علی کریمی هم همراه
شود ،خط هافبکِ استقالل را در شرایط ایدهآلی قرار خواهد
جذب کریمی به
داد ،گرچه در صورت پیوستن یا عدم ِ
احتمال اضافهشدن یک هافبک خارجی نیز
استقالل،
ِ
وجود دارد ،اما با خروج ژرژ ژستد و اضافه شدن سجاد
شهباززاده و رضا میرزایی و خرید احتمالی کاوه رضایی
داشتن
و محمد محبی ،تمدید قرارداد با آرمان رمضانی و
ِ
کوین یامگا ،امین قاسمینژاد و ارسالن مطهری ،حفظ
امیرحسین حسینزاده میتواند استقالل را در فاز تهاجمی
در وضعیت مطلوبی قرار دهد .گرچه همهی اینها در گرو
بهبود روند باشگاه استقالل در نقلوانتقاالت و خروج از
انفعال فعلی خواهد بود.
ِ
اما بیشک شرایط پرسپولیس متفاوت است ،تیمی که
شمایل جدیدی در
در اینفصل پوستاندازی کرده و با
ِ

تودوم خواهد داشت ،اما مهمترین نکته در
لیگ بیس 
پرسپولیس امروز برطرفکردن نقاط ضعف فصل گذشته
ِ
پرسپولیس یحیی در این فصل
است ،بیتردید داشتههای
ِ
کمنقص خواهد بود؛ تیمی که در خط دروازه با علیرضا
بیرانوند و احمد گوهری ایرادات گذشته را نخواهد داشت،
در قلب خط دفاع حتی با خروج کاپیتان جالل و ابراهیمی
هم پرسپولیس مستحکمتر از قبل است و با اضافهشدن
داشتن علی نعمتی
مرتضی پورعلیگنجی و گولسیانی و
ِ
و فرشاد فرجی در کنا ِر دانیال اسماعیلیفر و وحید امیری
در جناحین ،یک خط دفاعی ایدهآل را برای یحیی خواهد
ساخت .در خط هافبک نیز تمدید با میالد سرلک ،خرید
سروش رفیعی و داشتن کمال کامیابینیا و در کنارهها،
خروج احسان پهلوان با داشتن مهدی ترابی ،امید عالیشاه
و اضافهشدن سعید صادقی از خط هافبک پرسپولیس
بهترین لیگ برتر را ساخته است ،گرچه نقطه ِ
ضعف بزرگ
ِ
فصل پیش سرخها در امر گلزنی برای خط حمله همچنان
ِ
پابرجاست که احتما ًال با خری ِد یک بازیکن خارجی ترکیب
سرخها را تکمیل خواهد کرد.
ً
حقیقتا پرسپولیس نقلوانتقاالت را از آبیها برده و قدم
اول را هم برای موفقیت برداشته است ،اما ادامهی این
راه به رویکر ِد کادرفنی استقالل و پرسپولیس و مدیریتِ
آنها بازمیگردد.

یک ابهام بزرگ؛

چرا با گذشت  ۲ماه ،نایب رئیس زندانی عزل نمیشود!؟
فاطمه ابراهیمی

چرا نمیتوان نایب رئیس زندانی زنان فدراسیون فوتبال
را که ماههاست برای پرونده کینگ مانی در زندان است
از سمت خود برکنار کرد؟
بیش از  ۲ماه از زندانی شدن شهره موسوی مدیرعامل
شرکت بادران که در اسفند  ۹۹به همراه شهابالدین
عزیزی خادم به عنوان نایب رئیس سوم به ساختمان
فدراسیون وارد شده میگذرد و نایب رئیس زنان
همچنان به قوت خود در این سمت باقی مانده است.
در روزهایی که وضعیت بخش زنان فوتبال ایران معلق
است ،سرمربی تیمهای ملی فوتبال و فوتسال قرارداد
ندارند و ماهها از آخرین اردوی برگزاری آنها میگذرد،
باالترین عضو زنان فدراسیون فوتبال ماههاست که در
زندان به سر میبرد و در کمال تعجب جلسات رسمی را
به صورت آنالین شرکت میکنند! اما «حسن کامرانیفر»
توگو با ایران
-دبیر کل فدراسیون فوتبال -در گف 

ورزشی به ابهامات مربوط به موضوع نایب رئیسی زنان
فدراسیون اینگونه پاسخ داد ۸« :شهریور بعد از انتخابات
اعضای هیئت رئیسه در خصوص وضعیت نایب رئیس
سوم فدراسیون تعیین تکلیف خواهد شد».
حال پرسش اینجاست ،چرا نایب رئیس زندانی زنان
از سمت خود برکنار نمیشود؟ برای برگزاری انتخابات
جهت جایگزینی هریک از اعضای هیئت رئیسه باید
آن عضو عزل و یا استعفا داده باشند ،همچنین
عدم شرکت در  ۴جلسه از جلسات هیئت رئیسه
میتواند باعث بالتصدی شدن آن عضو و
امکان برگزاری انتخابات برای جایگاه
مربوطه شود .شهره موسوی جلسات
هیئت رئیسه را از زندان به صورت
آنالین شرکت میکند پس گزینه
نهایی برای بالتصدی شدن این عضو
هیئت رئیسه برای ایشان کاربردی
ندارد .همینطور ایشان تاکنون از
سمت خود استعفا ندادند پس گزینه
استعفا نیز عم ًال منفعل میشود.

سوژه

اما چرا شهره موسوی از سمت خود عزل نمیشود؟
پاسخ ساده است ،جلسات هیئت رئیسه به حد نصاب
نمیرسد و در واقع جلسهای بطور رسمی تشکیل
نمیشود که اعضای هیئت رئیسه بتوانند در خصوص
برکناری شهره موسوی به اتفاق نظر برسند .حال با
شرایط کنونی راهکار صحیح برای برکناری موسوی و
انتخاب نایب رئیس جدید چیست؟ هیچ راهی
وجود ندارد جز صبر کردن برای به حد نصاب
رسیدن اعضای هیئت رئیسه ۸ ،شهریور
انتخابات برگزار خواهد شد و بعد از به حد
نصاب رسیدن اعضای هیئت رئیسه
میتوانند در این خصوص تصمیم
گیری کنند .در نتیجه طی یک
اتفاق نادر و عجیب حداقل تا ۲
ماه دیگر شهره موسوی نایب
رئیس سوم فدراسیون فوتبال
از زندان وظیفه ریاست بر بخش
زنان فدراسیون فوتبال را به عهده
خواهد داشت.

ابطال انتخابات دبیرکلی فدراسیون جهانی وزنهبرداری؛

آرای رقیب «مرادی» باطل شد!
انتخابات پست دبیرکلی فدراسیون جهانی وزنهبرداری
باید یکبار دیگر انجام شد .فدراسیون جهانی وزنهبرداری
باید رأیگیری تازهای را درخصوص معرفی پست
دبیرکلی خزانهداری این فدراسیون انجام بدهد.
انتخابات فدراسیون جهانی وزنهبرداری چند روز قبل

در تیرانا پایتخت آلبانی برگزار شد که طی آن «خوزه
کوینونز» از پرو با کسب  68رأی در مقابل  60رأیی که
آنتونیو اورسو بهدست آورد ،مسئول پست دبیرکلی
خزانهداری  IWFمعرفی شد .این انتخابات که علی
مرادی نیز حضور داشت و  16رأی به خود اختصاص
داد ،با انتقاد آنتونیو اورسو مواجه شد و وی ،آن را یک
سیرک خطاب کرد.
پس از بررسیهای انجامشده ،مشخص شد که اشتباهی
صورت گرفته است و باید انتخابات یک بار دیگر برگزار

شود .فدراسیون جهانی در این باره اعالم کرد که یک
خطای انسانی رخ داده است ،دلیلش این تجدیدنظر این
بود که کوینونز باید  50+1درصد آرا یعنی بیش از  73را
کسب میکرد ،در حالی که فقط  68رای بهدست آورد.
بر همین اساس قرار است دور دوم انتخابات برای این
پست روز پنجشنبه هفته جاری ( 30ژوئن ـ  9تیر ماه)
برگزار شود و رأیگیری چه برای کسانی که در آلبانی
حضور دارند و چه کسانی که به کشور خود بازگشتهاند،
بهصورت آنالین برگزار خواهد شد.
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افکار عمومی شفافسازی هم میخواهد؛

آقای درویش!
«هم رونق زمان شما نیز بگذرد»!
«رضا درویش» که در چندماه
عبداهلل دارابی مدیریت خود در باشگاه
پرسپولیس نشان داده که مانند سرپرست و سرمربی
تیمش از قلب واقعیتها و فریب افکار عمومی ابایی
ندارد ،چندی پیش مسووالن باشگاه استقالل را به
فریب افکار عمومی متهم نمود!
ابتدا باید گفت که عملکرد مسئوالن استقالل
در نقلوانتقاالت ،جذب سرمربی جدید و حتی
تضییع حق قانونی و طبیعی باشگاه در موافقت
رایگان با جدایی سرمربی سابق مورد نقد جدی
است ،اما مدیرعامل پرسپولیس نمیتواند با
درنظر گرفتن این اوضاع ،در جهت فریب افکار
عمومی برای سرپوش نهادن به افزایش نامعقول
قیمت بازیکنان و روش جذب آنان توسط
باشگاهش ،سخن براند! آقای درویش بهتر است
به عملکرد اسالف و بزرگترهای خود در باشگاه
متبوعش نظری افکند که همین حربه وی را
به کار میبردند ولی گذشت زمان پرده از نحوه
قرمزپوش شدن علی دایی در زمان رهبری توامان
علی پروین در تیم ملی و پرسپولیس و بسیاری از
ملی پوشان دوره مدیریت عابدینی در پرسپولیس
برداشت! صحبتهای کیروش نحوه بُر زدن سید
جالل حسینی و وحید امیری از دست استقالل
و پیوستنشان به رقیب را با همکاری حسین
هدایتی -عابر بانک سابق پرسپولیس -و افشین
پیروانی -سرپرست اسبق تیم ملی -آنهم در
اردوی تیمملی بر همگان آشکار ساخت!
آقای درویش که دیگران را به فریب افکار عمومی
متهم میکند ،کاش با شجاعت ،واقعیت پروسه
پیوستن سعید صادقی به تیمش پس از توافق
اولیه با رقیب و آنهم با افزایش چند برابری
قیمت و شائبههای قوی حول این بر زدن را
بیان میکرد! کاش این مدیر مخالف فریب مردم
توسط مسئوالن استقالل واقعیت عقد قرارداد با
بازیکنان تاجیکی با چند برابر قیمت ،در حالی
که توافق اولیه با قیمت بسیار نازلی بوده است
و نقش و سود افراد خاص را دراین افزایش چند
برابری بیان می فرمود!
آقای درویش! شما نیز به مانند همگان نیک
میدانید که واقعیت امروز فوتبال همانی
است که شما فریب افکار عمومی مینامیدش
و فعال این جریان قدرتمند ،اوضاع را باب
تعلق و میلش ساماندهی و فرماندهی می
کند تا کی چون موارد سابق مذکور؛ از پرده
ً
ضمنا آقای درویش! الزم است
برون افتد راز!
شفافسازی کند که بودجه سنگین و خاصه
خرجیهای پرسپولیس در جذب ستارهها و
دستیار خارجی ،با قیمتهای گزاف آن هم در
حالی که تا همین چند وقت پیش پول آب
معدنی نیز نداشتند؛ از کجا و به صورت بر قآسا
تامین شده است؟!
«ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن ،تاثیر
اختران شما نیز بگذرد!»
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«دنیای هوادار» یاد روح قلم و مرام زنده یادان ناصر احمدپور و عباس عبدالملکی ،بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی کشور را پاس می دارد

«شیشه» در ایران تولید نمیشود
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار کرد :امروز روند
مصرف مواد در کشور به این صورت است که اولویت اول تریاک و سپس حشیش،
هروئین و شیشه است .شیشه دارد به سرعت وضعیت خطرناکی را نه تنها در ایران
بلکه در تمام کشورها به عنوان مواد مخدر صنعتی ایجاد میکند .شیشه در ایران
تولید نمیشود ،امروز همانطور که بیش از  ۹۵درصد تریاک جهان در افغانستان تولید
میشود ،بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان باز هم افغانستان است.

دستگیری  ۳نفر از تبلیغکنندگان سایتهای شرطبندی
رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری سه نفر در خصوص تبلیغ سایتهای شرط بندی در
فضای مجازی خبر داد .سرهنگ «داود معظمی گودرزی» گفت :به دنبال دریافت گزارشاتی
مبنی بر دعوت کاربران به سایتهای قمار و شرطبندی توسط چند کانال و گروه تلگرامی
با بیش از یک میلیون نفر دنبال کننده و بازتاب این اقدام هنجارشکنانه در فضای مجازی،
پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت .از کاربران به خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار
داریم به تبلیغات دروغین افراد سودجو در فضای مجازی توجه نکنند.

کشف و توقیف  ۴۰میلیارد ریال کاالی قاچاق
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از  ۱۰۰۰دستگاه انواع لوازم خانگی
و پارچه خارجی خبر داد و گفت :با انجام اقدامات فنی ،اکیپ عملیاتی پلیس موفق به
کشف محل دپوی کاالهای قاچاق به ارزش بیش از  ۴۰میلیارد لایر از کارواشی در محدوده
خیابان خاوران تهران شدند .طی بازرسیهای اولیه مشاهده شد محل نگهداری کاالها،
فاقدشناسه و کاربری انبار و همچنین فاقد اسناد و مدارک مثبته گمرکی است .کارشناسان
ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از  ۴۰میلیارد اعالم کرده اند.

تراکم جمعیت کیفری در حد مطلوبی قرار ندارد
رئیس سازمان زندان ها درباره وضعیت امروز زندان های کشور بیان داشت :به صورت
کلی ،تراکم جمعیت کیفری در زندان های کشور در حد مطلوب نیست چون ما با
افزایش تراکم جمعیت کیفری مواجه هستیم که سیاست های کاهش جمعیت
کیفری مورد تصویب قرار گرفته است .اگر ما با تراکم جمعیت کیفری مواجه نبودیم
در باالترین سطح تصمیم گیری در نظام که مجمع تشخیص مصلحت نظام است باید
سیاست های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان ها را مورد تصویب قرار دهد.

پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فراجا

خبرهای خوش از پارک ملی توران؛ مشاهده سه یوزپلنگ ایرانی
یکی از محیطبانان پارک ملی توران موفق به ثبت تصویر از  ۳یوزپلنگ ایرانی در منطقه
توران شده است« .احمد رادمان» -مدیر پارک ملی توران -از مشاهده  ۳یوزپلنگ ایرانی
در این منطقه خبر داد و گفت :این تصاویر توسط محیطبان نادر کرمی در روز دوشنبه
مورخ  ۶تیرماه و در زمان گشت و پایشهای روزانه و علوفهرسانی به حیات وحش
ثبت شده است .به دلیل ثبت تصاویر توسط گوشی موبایل عکسها کیفیت پایینی
دارند .برای ثبت تصاویر دقیقتر از این گونه ارزشمند ,نیاز به دوربین عکاسی داریم.

مسمومیت غذایی شایعترین بیماری فصل گرما
بررسی وضعیت شیوع بیماریها در فصل گرما از افزایش ابتال به بیماریهای ویروسی و
عفونی حکایت دارد و میزان مراجعه افراد با نشانههای اسهال باال رفته است .یکی از شایعترین
بیماریهای فصل گرما ،مسمومیت غذایی است که عمدهترین دلیل آن هم مصرف مواد غذایی
یا استفاده از آب آلوده برای خوردن یا شستوشوی ظروف است .باکتریها ،ویروسها ،سموم و
مواد شیمیایی از این طریق وارد بدن میشود و بیمار یزایی ایجاد میکند .همین مسئله سبب
میشود تا شکم درد ،حالت تهوع ،اسهال یا استفراغ در فرد دیده شود.

اعالم آخرین آمار کرونا در کشور
در طول  ۲۴ساعت گذشته ،هیچ بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور جان خود را
از دست نداد .مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد :تا
کنون  ۶۴میلیون و  ۶۳۷هزار و  ۲۹۴نفر ُدز اول ۵۷ ،میلیون و  ۹۸۶هزار و ۹۵۹
نفر ُدز دوم و  ۲۷میلیون و  ۷۲۸هزار و  ۱۵۸نفرُ ،دز سوم واکسن کرونا را تزریق
کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به  ۱۵۰میلیون و  ۳۵۲هزار
و ُ ۴۱۱دز رسید.

آمار تکان دهنده مرگ کودکان در زلزله افغانستان
اداره هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل «اوچا» در افغانستان اعالم کرد که
در زلزله مناطق پکتیکا و خوست  ۴۰۵کودک کشته و زخمی شده اند .در نتیجه زلزله در
والیتهای ۱۵۵ ،کودک کشته شده اند .به گفته این اداره ،در این رویداد  ۲۵۰کودک
دیگر هم زخمی شده اند .بر پایه این گزارش ۶۵ ،کودک هم در این رویداد زلزله یتیم یا
بدون سرپرست باقی مانده اند .موسسه نجات کودکان ،از وضعیت اطفال بی سرپرست
پس از زلزله اخیر ابراز نگرانی کرده است.

