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آزادی  ۳۰زندانی جرایم مالی در البرز؛

 ۲۰۰بانوی فعال از خانواده زندانیان تجلیل شدند

مریم آقانوری
خبرنگار

مدیرکل سازمان زندان های استان البرز گفت :همزمان
با روز نسیم مهر با اعتباری بیش از یک میلیارد و ۳۰۰
میلیون تومان ۳۰ ،زندانی جرایم مالی آزاد و  ۲۰۰مادر و
همسر فعال زندانیان زندان های استان تجلیل شدند و ۲۱
خانواده زندانی زندان های استان البرز به مشهد مقدس
اعزام خواهند شد.
اسماعیل جمیاری مدیرکل سازمان زندانهای استان
البرز در مراسم تجلیل از  ۲۰۰نفر از مادران و همسران
فعال زندانی زندان های استان البرز که برای اولین بار در
مصالی امام خمینی کرج برگزار شد؛ ضمن گرامیداشت

روز نسیم مهر و روز ملی حمایت از خانواده های زندانیان،
بیان کرد :صرفا نامگذاری این روز نمی تواند مشکلی را
از خانواده های زندانیان حل کند و همدلی و همراهی
مسئوالن برای حمایت از خانواده های زندانیان که عموما
هیچ نقشی در وقوع جرم نداشته اند ،مورد نیاز است.
وی افزود :در روز ملی حمایت از خانواده زندانیان و روز
نسیم مهر ،برای اولین بار در استان البرز از  ۲۰۰مادر و
همسر فعال زندانیان زندان های استان البرز که با زحمت
و تالش ،کانون خانواده را حفظ کرده و معیشت خانواده
را تامین می کنند ،تجلیل شد .همچنین  ۳۰نفر از
زندانیان بدهکار مالی را با صرف اعتباری حدود یک میلیارد
تومان آزاد کردیم تا به آغوش خانواده های خود برگردند.

همچنین به قید قرعه  ۲۱خانواده زندانی را به پابوس امام
رضا (ع) در مشهد مقدس اعزام خواهیم کرد.
این مقام مسئول میزان اعتبار برای جشن نسیم مهر
در استان البرز را یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان اعالم
کرد و افزود :از این میزان یک میلیارد تومان برای
آزادسازی  ۳۰زندانی جرایم مالی ۲۰۰ ،میلیون تومان برای
تجلیل از  ۲۰۰مادر و همسرفعال زندانیان استان هزینه
شده و حدود  ۱۰۰میلیون تومان نیز برای اعزام  ۲۱خانواده
به مشهد مقدس در نظر گرفته شده است که این رقم از
محل اعتبارات سازمان زندان ها ،ستاد دیه ،انجمن های
حمایت از زندانیان استان البرز ،مرکز نیکوکاری وابسته
اداره کل زندان های استان و بخشی نیز از محل خیرین

تامین شده است.
وی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه و رئیس
سازمان زندان های کشور در خصوص رسیدگی به معیشت
خانواده زندانیان،گفت :رسیدگی به معیشت خانواده های
زندانیان از جمله اولویت های ابالغی سال  ۱۴۰۰سازمان
زندان هاست و امیدواریم با کمک دستگاه های حمایتی
بتوانیم به رفع مشکالت این خانواده هابه ویژه در خصوص
اشتغال و معیشت آن ها کمک کنیم.
جمیاری یادآور شد :اغلب خانواده های زندانیان در ارتکاب
جرم نقشی نداشتند وحتی اطالعی هم از آن نداشتند،
بنابراین غفلت از خانواده های زندانیان می تواند آن ها را
با آسیب های اجتماعی بیشتری مواجه کند.

محیط زیست

صیانت از طبیعت ،تکلیفی اجتماعی؛

ِ
اهمیت حفاظت ازمحیط زیست ،نیازمند فرهنگسازی است
درک

با وجود قوانین و مقررات متعددی که در خصوص حفاظت از
محیط زیست در کشور ما وجود دارد ،هنوز آنچنان که شایسته
است از محیط زیست کشورمان حمایت نمیشود ،فرهنگ
ملی و مذهبی ایران ،همیشه بر پاکی محیط پیرامون توصیه
کرده است .چه آیین زرتشتی که دین کهن مردم ایران بوده
است و چه اسالم ،باز هم در چنین جامعهای آلودگی محیط
زیست یکی از مشکالت عمده است .به خصوص در شهر
بزرگی مانند تهران که آلودگی آب و هوا و خاک ،نقل تمام
محافل است.
طبیعت و محیط زیست سرمایه های خدادادی هستند
که نگهداری ،صیانت و انتقال این میراث گران بها به نسل

های آینده وظیفه و تکلیف اخالقی ،اجتماعی و شرعی همه
انسانهاست و بهترین راهکار برای تحقق این مهم ،نهادینه
کردن دوستی با طبیعت میان کودکان است.
در هر جای ایران زیبا می توان آثار هنر پروردگار و زیبایی
های طبیعی را مشاهده کرد و افرادی دلسوز و دغدغه مند
هم وجود دارند که به صورت خودجوش یا در قالب گروههای
سازمان یافته نسبت به پاکسازی حواشی دریاها ،جنگل های
پرشاخ و برگ شمال ،بلوط های زاگرس و حتی کویرهای
فالت مرکزی فعالیت می کنند.
اندیشه ها و رفتارهای سطحی بین انسانی ،فشار عظیمی را
بر محیط زیست وارد ساخته است ،فشارهای حاصل شده بر

محیط زیست در حال تبدیل شدن به بزرگترین بحران های
بشری هستند ،کمبود آب ،از بین رفتن منابع طبیعی ،کاهش
جنگل ها ،آلودگی ها و  ...از جمله این بحران ها هستند ،با
وجود کمبودهای فراوانی که در اجرای برنامه های آموزش
برای آموزش حفاظت از محیط زیست وجود دارد .تصور می
شود یکی از بهترین راه حل های فایق آمدن به این مشکالت،
نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست است.
باید از سنین کودکی ،فرزندان خود را به آشتی و دوستی با
طبیعت دعوت کنیم تا هنگامی که بزرگ شدند با احساس
مسئولیت از داشته های طبیعی و زیست محیطی حفاظت
کنند و این مساله مستلزم آن است که نظام آموزشی ما در
کنار توجه جدی والدین در تربیت فرزندانی همیار و همراه
کوششکنند.
به هر حال هدف از این گزارش ضمن بیان اهمیت حفاظت
از طبیعت و محیط زیست به عنوان یک وظیفه انسانی و
شرعی ،ایجاد انگیزه و ترغیب والدین در هرجای میهن است
تا دوستی با طبیعت را به فرزندان خود بیاموزند و آینده منابع
و داشته های خدادادی را تضمین کنند و در نهایت این
میراث گرانسنگ به نسل های آینده با کمترین دخل ،تصرف
و تخریب برسد.
امروز حفاظت از محیطزیست یکی از دغدغههای بزرگ
جامعهبینالمللیمحسوبمیشود،ابعادجهانیآلودگیهای
زیستمحیطی ،موجب اتخاذ تدابیر موثری در سطح
بینالمللی شده است ،در سطح جهانی برای مبارزه با مشکل
تخریب محیط زیست اقداماتی انجام گرفته است ،عالوه
بر این ،در داخل کشور ما هم مقررات مختلف به این مهم
پرداختهاند ،از جمله اص ل پنجاهم قانون اساسی ایران مقرر

ت ک ه
ت محیطزیس 
ی اسالمی ایران ،حفاظ 
میکند :در جمهور 
ت اجتماع ی رو ب ه
ی بعد باید در آ ن حیا 
نس ل امروز و نسلها 
ی داشت ه باشند ،وظیف ه عموم ی تلق ی میشود ،از ای ن رو
رشد 
ت
ی و غیر آ ن ک ه با آلودگ ی محیطزیس 
ی اقتصاد 
فعالیتها 
ب غیر قاب ل جبرا ن آ ن مالزم ه پیدا کند ،ممنو ع است،
یا تخری 
بدین ترتیب میتوان گفت که عالیترین قانون موجود در
کشور ،بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تاکید کرده است و
با کسانی که تهدیدی برای آن محسوب شوند برخورد میشود.
استفاده های بی رویه از منابع زیست محیطی  ،برنامه ریزی
های اشتباه و غیر اصولی موجب شده است تا آب ،خاک
و هوا در محیط انسان ها تخریب شده و از سالمت آن ها
کاسته شود ،به ویژه این نابودی و تخریب در شهرهای بزرگ،
پر جمعیت و صنعتی همچون تهران ،بیشتر دیده می شود،
شاید عوامل بسیار زیادی را بتوان برای نابودی محیط زیست
انسان نام برد اما هیچ کدام به اندازه ساختار فرهنگی مردم
جامعه مهم نیستند ،نقش انسان ها و فرهنگشان بر محیط
زیست اثر غیر قابل انکاری دارد و فرهنگ و محیط زیست دو
مسئله در هم تنیده هستند و نمی توان آن ها را از هم جدا
کرد ،فرهنگ عامل مهمی در توسعه یا نابودی منابع طبیعی
و زیستی دارد .به طور کلی می توانیم عوامل فرهنگی مؤثر در
محیط زیست را در مسائل زیر بدانیم.
امروز در کشور بهشدت نیازمند اصالح و تغییرنگرش و نگاه
به مساله محیطزیست ومنابع طبیعی ،تغییر در رفتار فردی
و اجتماعی مردم ،آموزش ،توسعه و ترویج قواعد اخالقی
و نهادینه کردن فرهنگ منابع طبیعی و زیستمحیطی در
جامعه هستیم و در شرایط کنونی باید برای حفاظت از
ط زیست جهادگونه وارد کارزار شد.
طبیعت و محی 

کرونا در ایران

تعداد بهبودیافتگانکرونا به دو میلیون و  ۳۶۲هزارو  ۴۲۸تن رسید
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :با
فوت ۱۶۳نفر دیگر از هموطنان مبتال به کووید ۱۹در
شبانه روز گذشته ،تعداد جان باختگان این بیماری در
ایران به  ۷۹هزار و ۲۱۹نفر رسید.
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در اطالعیه ای اعالم کرد :از دیروز تا امروز
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی۱۰ ،هزار و
۴۶۸بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شد که هزار و ۱۵۴نفر از آنها بستری شدند و مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به دو میلیون و  ۸۶۵هزار

و ۸۶۴نفر رسید .وزارت بهداشت در این اطالعیه
افزود :تاکنون دو میلیون و  ۳۶۲هزار و  ۴۲۸نفر
از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شده اند ،چهار هزار و  ۶۹۵نفر از بیماران مبتال
به کووید ۱۹نیز در بخش های مراقبت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند و  ۱۹میلیون
و  ۱۸۵هزار و  ۹۳۳آزمایش تشخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است .وزارت بهداشت همچنین
اعالم کرد :تاکنون دو میلیون و ۸۴۴هزار و ۶۳۹نفر
دوز اول واکسن کرونا و ۴۸۵هزار و ۶۷۰نفر نیز دوز

دوم را تزریق کرده و واکسینه شده اند .مجموع
واکسن های تزریق شده در کشور به سه میلیون
و ۳۳۰هزار و  ۳۰۹دوز رسید .بر اساس آمار رسمی
کشورها ویروس کرونا تاکنون حدود  ۱۶۷میلیون نفر را
در دنیا به طور قطعی مبتال کرده و بیش از سه میلیون
و  ۴۷۰هزار نفر نیز بر اثر بیماری کووید ۱۹جان خود
را از دست دادهاند .جهش ویروس کرونا در انگلستان،
بزریل ،هندوستان و آفریقای جنوبی که موجب افزایش
یزایی و مرگ و میر آن شده ،نگرانیهای
سرایت ،بیمار 
جدیدی را در جهان به وجود آورده است.

جامعه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «خجسته علی ین»
 -شهید مدافع سالمت  -راگرامی می دارد
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جامعه

با راه اندازی یک مجتمع پتروشیمی؛

ایران در میان  ۳کشور تولیدکننده
کاتالیست قرار گرفت
با راه اندازی یک مجتمع صنعت پتروشیمی که از کاتالیست
های ایرانی در آن استفاده می شود نام ایران در زمره سه کشور
تولیدکنندهکاتالیست قرارگرفت.
کاتالیست بعنوان یکی از کاالهای دانش بنیان و فوق راهبردی
در حوزه پتروشیمی ،پاالیش و فوالد به شمار میآید که طی
دو دهه اخیر با برنامهریزی انجام شده ،این کاال در اولویتهای
حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
توانمندسازی بخش ایران ساخت قرار گرفت.
صنعت دانش بنیان کاتالیست ایران در هفته گذشته یکی از
نقاط درخشان خود را شاهد بود و برای نخستین بار در کشور
فعالیت یک مجتمع صنعت پتروشیمی با کاتالیست های
تمام ایران ساخت افتتاح و راه اندازی شد.
این طرح از ظرفیت تولید روزانه  ۳هزار و  ۲۵۰تن اوره،
برخوردار است و سالیانه مبلغ  ۲۶۸میلیون دالر ارزآوری برای
کشور دارد .نقطه حائز اهمیت آن استفاده کامل از کاتالیست
های ایرانساخت است که تا پیش از تنها در حد یک یا دو
کاتالیست ایرانساخت در فرآیندهای پتروشیمی استفاده
میشد اما در این طرح از  ۸کاتالیست ایرانی تولیدی یک
شرکت دانش بنیان به حجم  ۳۴۴متر مکعب و به ارزش بیش
از  ۳میلیون دالر استفاده شد.
با این توانمندی ایجاد شده توسط این شرکت دانشبنیان
ایران بعنوان یکی از سه کشوری شناخته میشود که توانایی
تولید تمامی کاتالیست های مورد نیاز در فرآیند تولید اوره
و آمونیاک را دارد .کاتالیست های تامین شده از سوی این
شرکت دانش بنیان شامل کاتالیست های هیدروژناسیون
گوگرد ،سولفورزدایی ،ریفرمینگ اولیه با بخار آب ،ریفرمینگ
ثانویه ،کاتالیست های شیفت دما باال و دما پایین ،کاتالیست
متانیشن و کاتالیست حذف هیدروژن میشود.
از مهمترین مزایای بومی سازی کاالی فوق راهبردی و دانش
بنیان کاتالیست ،عالوه بر اشتغال زایی و صرفه جویی ارزی،
عدم وابستگی به کشورهای خارجی در شرایط تحریم ظالمانه
و دسترسی به خدمات فنی و مهندسی است که تداوم تولید

محصوالت پتروشیمی و پاالیش و فوالد کشور را تضمین
میکند.
طبق گزارشهای وزارت نفت ،در بخش پتروشیمی و پاالیشی
از  ۸۵نوع کاتالیست به ارزش  ۲۷۵میلیون دالر در سال،
تاکنون  ۳۰نوع کاتالیست داخلیسازی شده است و طبق
پیش بینیها تا پایان سال تا  ۲۰۰میلیون دالر صرفه جویی
ارزی از محل بومی سازی این کاالی حیاتی در کشور را شاهد
میشویم.
همچنین در بخش دیگر یعنی صنعت فوالد نیز دانشبنیان
ها خوش درخشیدند و نیاز تمام کاتالیست های مصرفی این
صنعت نیز با همت آنها به طور کامل بومی سازی شد و از
واردات کاال بی نیاز شدیم .به طوری که تا قبل از سال ۱۳۹۷
حجم واردات کاتالیست های فوالدی بالغ بر  ۱۸میلیون دالر
بوده است.

«معاون بیمهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر کشور» خبر داد:

 ۲میلیون و  ۲۰۰هزارروستایی تحت
پوشش بیمه اجتماعی قرارگرفت

معاون بیمهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان
و عشایر کشور گفت :میزان پوشش بیمه ای روستاییان در
سالهای اخیر افزایش یافته و تاکنون  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار
روستایی در کشور تحت پوشش این صندوق قرار گرفته است.
علی اخوان بهبهانی افزود :چشمانداز صندوق بر این است که
هیچ روستایی در کشور فاقد بیمه نباشد و همگان بتوانند از
مزایای اینصندوقبهرهمندبشوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و  ۴۰هزار بیمه
شده فعال روستایی در کشور وجود دارد گفت ۱۳۰:هزار پرونده
مستمری بگیر هم در این صندوق تشکیل شده و در حال
حاضر  ۱۵۰هزار مستمربگیر هم از این صندوق مستمری
دریافتمیکنند.
اخوان بهبهانی اظهار کرد  ۱۶ :سال پیش  ۱۴صندوق بیمه در
کشور فعال بود که حوزههای مختلف را پوشش می داد ولی
روستاییان صندوقی برای تحت پوشش و بهره مندی از خدمات
بیمه ای نداشتند و این صندوق با هدف بیمه جامعه روستایی
و بهرهمندی این قشر زحمتکش از خدمات صندوق راه اندازی
شد که پنج درصد حق بیمه را خود روستاییان و  ۱۰درصد دیگر
را دولت بعنوان یارانه پرداخت میکند.
اخوانبهبهانیبابیاناینکهبیمهاجتماعیروستاییانبهعنوان

«رییس کل گمرک ایران» اعالم کرد:

عبورکاالهای ترانزیتی ازقلمرو ایران  ۱۴۲درصد افزایش یافت

«معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت» خبر داد:

ل میشود
درسال جاری ۲ ،هزارواحد صنعتی راکد درکشورفعا 
ش از پنج هزار
صنعتی  ۳۰درصد رشد داشت که منجر به بی 
مورد سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی شد.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اعالم کرد که
امسال یک هزار و  ۶۰۰واحد راکد صنعتی در شهرکهای
صنعتی و  ۴۰۰واحد راکد در خارج از شهرکها فعال میشود.
«علی رسولیان» روز چهارشنبه در جلسه امضا تفاهمنامههای
واحدهای صنعتی منطقهای در سرسرای شهدای دولت
استانداری کرمانشاه ،با بیان اینکه سال گذشته کشور با ۲
چالش جدی تحریم و شیوع ویروس کرونا روبه رو شد که
کماکان نیز وجود دارد ،افزود :کرونا تقاضا برای کاال را کاهش
داده و رشد اقتصادی کشورهای جهان را به صفر رسانده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
اظهار داشت :با وجود تمام فشارهای ناشی از تحریم های
ظالمانه و تهدیدات کرونا ،صنعت کشور هشت درصد رشد
داشت که آن را میتوان حاصل حمایت از تولید داخل و
محدود کردن واردات دانست.
وی ادامه داد :سال گذشته میزان سرمایهگذاری در شهرکهای

کمک ۲۰۰میلیارد تومانی دولت به شهرک های صنعتی
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه با اشاره به
کاهش اعتبارات دولتی تصریح کرد :دولت سال گذشته ۲۰۰
میلیارد تومان بودجه در اختیار ما گذاشت که به هیچ عنوان
جوابگو نبود از این رو به سراغ منابع داخلی شرکت رفتیم.
او توضیح داد :امسال بیش از  ۱۰هزار زمین شهرک صنعتی
در کشور ایجاد خواهد شد که بخش زیادی از آن در مناطق
محروم و کمتربرخوردار کشور خواهد بود .رسولیان با بیان
اینکه  ۲هزار و  ۵۰۰مگاوات نیاز جدی به برق در شهرکهای
صنعتی کشور داریم ،افزود :باوجود اینکه دستگاههای خدمات
رسان موظف هستند آب و برق را تا درب واحد صنعتی بیاورند
اما بخش زیادی از اعتبار الزم را خودمان تامین میکنیم.
ارائه زمین به واحدهای صنفی در دست بررسی است
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در رابطه با ایجاد
شهرکهای صنفی نیز گفت :موضوع ارائه زمین به واحدهای
صنفی و ایجاد کارگاه های کوچک را به دولت داده ایم تا در
اساس نامه شرکت شهرکهای صنعتی اضافه شود.
در حاشیه این نشست هشت واحد صنعتی با شرکت
شهرکتهای صنعتی تفاهم نامه همکاری به منظور
توانمندسازی مناطق محروم امضا کردند.

یک پشتوانه برای جامعه هدف و گامی در جهت عدالت و
رفع نابرابریهای اجتماعی است افزود:اساس تشکیل صندوق
بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر حمایت از اقشار
ضعیف جامعه و تحت پوشش قرار دادن این قشر زحمتکش
است.
وی ادامه داد :بیمه اجتماعی روستائیان با هدف عبور از کمک
های حمایتی به خدمات بیمه ای برای حفظ عزت خانواده ها
و تأمین معیشت آنها تشکیل شده تا افراد دیگر نیاز به اثبات
فقرخود نداشتهباشند.

ت امسال یک
رییس کل گمرک با بیان اینکه در اردیبهش 
میلیون و  ۸۴۱هزار تن کاال از قلمرو ایران ترانزیت شد که در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۱۴۲درصد رشد داشته
است ،گفت :این افزایش ،حاکی از بهبود وضعیت عبور کاال
از مرزهای گمرکی ،کاهش محدودیتهای کرونایی و کمتر
شدن تأثیر تحریمها است.
«مهدی میراشرفی» اظهار داشت :در اردیبهشت ماه
سالجاری  ۲۲میلیون و  ۲۰۰هزار تن کاالی صادراتی و
وارداتی به ارزش  ۱۲میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر بین ایران و
سایر کشورها مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب  ۶.۶درصد و  ۳۸درصد
رشد را تجربه کرده است.
وی افزود :در این مدت  ۱۶میلیون و  ۹۰۰هزار تن کاال به
ارزش  ۶میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر از ایران به کشورهای
مختلف جهان صادر شد که بخش عمده آن شامل بنزین،
پلیاتیلن ،متانول ،شمش آهن و فوالد و صنایع فوالدی
بود.
میراشرفی خاطرنشان کرد :این حجم از کاالهای صادر شده
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۱۷
درصد و ارزش  ۴۸درصد رشد را نشان میدهد که به ترتیب
به کشورهای چین با چهار میلیون و  ۶۰۰هزار تن به ارزش
 ۲میلیارد دالر با افزایش  ۱۷درصدی در وزن و  ۷۴درصدی
در ارزش ،عراق با سه میلیون و  ۱۰۰هزار تن به ارزش ۹۵۳

میلیون دالر با کاهش  ۱۸درصدی در وزن و  ۱۳درصدی در
ارزش ،امارات با  ۲میلیون و  ۴۰۰هزار تن به ارزش ۸۴۹
میلیون دالر با افزایش  ۹درصدی در وزن و  ۲۵درصدی
در ارزش ،ترکیه با  ۳۸۴هزار تن به ارزش  ۳۸۸میلیون
دالر با افزایش  ۱۴درصدی در وزن و  ۱۷۲درصدی در ارزش
و افغانستان با  ۹۱۱هزار تن به ارزش  ۳۶۵میلیون دالر با
کاهش  ۱۴درصدی در وزن و افزایش  ۸درصدی در ارزش
صادر شد.
وی تاکید کرد :این پنج کشور در مجموع  ۱۱میلیون و ۵۰۰
هزار تن کاال به ارزش چهار میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر از
ایران وارد کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
از نظر وزن  ۶۸درصد و ارزش  ۷۳درصد کل صادرات ایران
را شامل می شود.
افزایش  ۱۴۲درصدی عبور کاالهای ترانزیتی از قلمرو ایران
میراشرفی عمده کشورهای طرف معامله واردات با ایران
را امارات با یک میلیون و  ۴۰۰هزار تن کاال به ارزش یک
میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر با افزایش  ۱۱۴درصدی در وزن
و  ۱۸۱درصدی در ارزش ،چین با  ۴۶۱هزار تن به ارزش
یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر ،ترکیه با  ۵۸۱هزار تن به
ارزش  ۶۴۲میلیون دالر با کاهش  ۴۸درصدی در وزن و
 ۴۲درصدی در ارزش ،آلمان با  ۱۵۶هزار تن به ارزش ۲۸۵
میلیون دالر با کاهش  ۵۴درصدی در وزن و  ۱۵درصدی
در ارزش و سوییس با  ۳۵۹هزار تن به ارزش  ۲۸۳میلیون
دالر با افزایش دو هزار و  ۶۴۲درصدی در وزن و دو هزار و
 ۶۱درصدی در ارزش برشمرد.
میراشرفی گفت :این پنج کشور در مجموع  ۲میلیون و
 ۹۶۲هزار تن کاال به ارزش  ۴میلیارد و  ۵۴۲میلیون دالر در
اردیبهشت ماه سالجاری به ایران صادر کردند که  ۵۵درصد
وزن و  ۷۰درصد کل واردات ایران را دربرمیگیرد.
میراشرفی همچنین درخصوص آمار کشفیات کاال از سوی
گمرک جمهوری اسالمی ایران در دومین ماه سال ۱۴۰۰
گفت :در این مدت  ۳۲۵پرونده قضایی به ارزش ۳۷۷
میلیارد تومان در گمرکات کشور تشکیل شد که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد پرونده  ۵۴درصد
و از نظر ارزش کاالهای مکشوفه  ۲۵۷درصد افزایش داشته
است.
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البرز چه خبر؟

«مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی» خبر داد:

قاچاقچی خودرو در البرز  ۵۵میلیارد جریمه شد
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی
از جریمه  ۵۵میلیارد و  ۸۷ریالی برای قاچاق خودرو در استان
البرز خبر داد.
محسن عسکری در این باره اظهار کرد :با گزارش پلیس
امنیت اقتصادی استان البرز ،عوامل اداره مبارزه با قاچاق
کاال و ارز حین گشتزنی منطقه کالک کرج به یک دستگاه
خودرو سواری مشکوک و با توجه به عدم ارائه مدارک گمرکی
از سوی مالک ،خودرو را به ظن قاچاق توقیف کردند.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی
افزود :پرونده این گزارش به شعبه هفتم بدوی رسیدگی
به تخلفات قاچاق کاال و ارز این اداره کل ارجاع و پس از
رسیدگی و احراز تخلف ،حکم به ضبط خودرو مکشوفه صادر
و متهم به پرداخت  ۵۵میلیارد و  ۸۷میلیون لایر جزای
نقدی محکوم شد.

فوت ۶بیماردیگ ِرمبتال بهکرونا درالبرز
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت :متاسفانه در ۲۴
ساعت گذشته شش بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دست
دادهاند و مجموع جان باختگان این بیماری در استان به
 ۳۹۸۰نفر رسیده است.
دکتر محمد فتحی در خصوص آخرین وضعیت کرونا در
البرز ،گفت ۲۴ :ساعت گذشته ۹۳ ،بیمار با عالئم کووید
 ۱۹در مراکز درمانی استان بستری شدهاند.
وی افزود :مجموع کل موارد بستری شامل قطعی،
محتمل و مشکوک از ابتدای شیوع کرونا تا امروز در
استان البرز  ۴۳هزار و  ۷۳۹نفر است.
فتحی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد  ۷۳۵نفر شامل
موارد قطعی ،محتمل و مشکوک در مراکز درمانی بستری
هستند افزود :از این تعداد ،ابتالی  ۳۶۲نفر به بیماری
کووید  ،۱۹تا این تاریخ قطعی شده است.
وی افزود :متاسفانه در  ۲۴ساعت گذشته شش بیمار

کووید  ۱۹جان خود را از دست دادهاند و مجموع جان
باختگان این بیماری در استان به  ۳۹۸۰نفر رسیده است.
فتحی در پایان تصریح کرد :خوشبختانه از ابتدای شیوع
کرونا تا کنون  ۳۹هزار و  ۱۲نفر از مراکزدرمانی ترخیص
شده اند.

«رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری کرج» خبر داد:

شهرداری تابلوهای ناایمن ارگانهای شهررا جمع آوری میکند
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری کرج
گفت :از مجموع  ۸۰۰تابلوی تبلیغاتی سطح شهر۳۰۰ ،
مورد به شهرداری و مابقی به سایر ارگانها تعلق دارد
که شهرداری قصد دارد تابلوهای نا ایمن این ارگانها را
جمعآوری کند.
پیمان بضاعتی پور با اشاره به اینکه باران و طوفان شب
گذشته خساراتی به فضای سبز شهر وارد کرده است ،اظهار
کرد :در اثر بارشهای دیشب  ۱۵اصله درخت در مناطق
مختلف شهر سقوط کرده و جز این خسارات دیگری به
فضای سبز شهری وارد نشده است.
وی در ادامه با اشاره به برنامه این سازمان برای ساماندهی
تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر افزود :از مجموع  ۸۰۰تابلوی
تبلیغاتی سطح شهر ۳۰۰ ،مورد به شهرداری و مابقی به
سایر ارگانها تعلق دارد.
وی با اشاره به اینکه چند هفته پیش تابلوی تبلیغاتی
یکی از ارگانها در میدان امام حسین (ع) کرج سقوط
کرد ،اضافه کرد :هر چند این حادثه خسارت جانی به
دنبال نداشت ولی شهرداری در نظر دارد ،تابلوهای ناایمن
ارگانهای شهر را پس از سه مرتبه ،جمع آوری کند.
این مسئول در بخش دیگری از صحبتهای خود به
پیشرفت  ۹۰درصدی پارک شهید ایرانی اشاره کرد و گفت:
فاز دوم این پارک به مساحت  ۱۰هکتار و با پیشرفت
فیزیکی  ۹۰درصد مراحل آخر عمرانی را طی میکند.
وی با بیان اینکه در این پروژه درختان چند ساله از
گونههای بید ،تبریزی و نارون کاشته شده است ،گفت:
تاکنون  ۲۷۰۰اصله درخت و بالغ بر  ۷۰۰۰بوته درختچه

«رئیس شورای شهر کرج» اعالم کرد:

همزمان با روزجهانی اقوام ،نخستین باغ فرهنگ
کشوردرکرج بازگشایی میشود
رئیس شورای شهر کرج از برگزاری آیین ثبت ملی پارک ایران
کوچک به عنوان نخستین باغ فرهنگ کشور از سوی سازمان
جهانی یونسکو خبر داد.
«اکبر سلیمنژاد» اظهار کرد :طی بازدیدهای صورت گرفته از
پارک ایران کوچک از سوی اعضای کمیسیون مربوطه در
سازمان جهانی یونسکو و انجام توافقات بعدی ،این مجموعه
ب ه عنوان نخستین باغ فرهنگ کشور ایران ثبت جهانی شده
و به مناسبت روز جهانی اقوام و تنوع بیانهای فرهنگی طی
مراسمی بازگشایی میشود.
وی از برگزاری آیین ثبت ملی پارک ایران کوچک بهعنوان
نخستین باغ فرهنگ کشور ایران از سوی سازمان جهانی
یونسکو طی مراسمی با حضور سفرای خارجی ،تعدادی از
اعضای کابینه دولت و رسانههای گروهی خبر داد و و اعالم
کرد :مراسم افتتاح این باغ فردا پنجشنبه ششم خرداد ساعت
 ۱۷در پارک ملی ایران کوچک واقع در بلوار ماهان شرقی
کسری (شهید کلهر) برگزار میشود.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج افزود :پارک ایران کوچک به
عنوان مرکز باغ فرهنگ در ایران شناختهشده و دفتر سازمان
جهانی یونسکو نیز در آن راهاندازی میشود.
وی افتتاح این پارک را گامی در جهت تثبیت جایگاه کالنشهر
سرزمین قومیتها و گویشهای
کرج بهعنوان ایران کوچک و
ِ
ایرانی عنوان کرد و افزود :مایه مسرت است که پارک ایران
عنوان
کوچک از استانداردها و زیبایی الزم برای دریافت این ِ
ملی و ثبت جهانی برخوردار شد درحالیکه سایر کالنشهرهای
کشور نیز عالقهمند به میزبانی از باغ فرهنگ بودهاند.
وی افتتاح این مجموعه با حضور سفرای خارجی و

وزرای دولت را نشاندهنده اهمیت آن در حوزه فرهنگی و
نشاندهنده رو ِح صلحجویی ،اتحاد اقوام و تنوع فرهنگی در
شهر کرج عنوان کرد.
سلیم نژاد ضمن تاکید بر توجه بیشتر به ظرفیتِ تنوع فرهنگی
کرج گفت :با بهرهبرداری از پارک ملی اقوام شاهد تجلی این
تنوع در سطح ملی هستیم و قطعا انتخاب پارک ایران کوچک
بهعنوان باغ فرهنگ گامی بزرگ در همین راستا است و انتظار
داریم که با برگزاری جشنوارههای ملی بتوانیم آن را به جاذبه
گردشگری تبدیل کنیم.

«سرپرست پلیس فتا استان البرز» اعالم کرد:

اجاره شماره حساب وکارت های بانکی موجب سوءاستفاده
مجرمان سابیری می شود
سرپرست پلیس فتا استان البرز نسبت به خطرات و پیامدهای
اجاره شماره حساب و کارت های بانکی هشدار داد ،اعالم کرد
که این اقدام باعث سوء استفاده مجرمان سابیری می شود.
سرهنگ رسول جلیلیان گفت :برخی افراد به دلیل ناآگاهی
اطالعات کامل کارت بانکی و شماره حساب خود را به افراد
دیگر اجاره می دهند که باعث بروز مشکالت متعددی برای
آنها شده است.
وی افزود :این اقدام باعث سوء استفاده مجرمین سایبری
خواهد شد و ضرر جبران ناپذیری برای صاحبان حساب ها
داشته است.
جلیلیان گفت :صاحبان حساب های بانکی به هیچ عنوان
اطالعات بانکی خود از قبیل شماره کارت ،رمز ،کد اعتبارسنجی
و همچنین تاریخ انقضای آن را در اختیار دیگران قرارندهند.
سرپرست پلیس فتا البرز گفت :اگر به هر دلیلی در بستر

حساب بانکی افراد جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضایی
پاسخگوباشند.
سرپرست پلیس فتا البرز گفت :افرادی که حساب های خود
را در اختیار دیگران قرار دهند ،در صورت وقوع جرم به عنوان
مالک حساب باید در مقابل قانون پاسخگو باشند و ضرر و زیان
شاکیان را نیز پرداخت کنند.
وی افزود :طبق ماده  ۲۷۴قانون مالیات دارندگان این گونه
حساب ها چه ازطریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری
کارت های بانکی به افراد غیر ،به عنوان فرار مالیاتی مجرم
محسوب می شوند.
جلیلیان از مردم خواست درصورت مشاهده موارد تخلف و
یا تقاضای دریافت حساب های بانکی برای موارد مشکوک،
موضوع را به واحد مشاوره پلیس فتا استان البرز با شماره
تماس  ۲۱۸۲۷۱۲۹اطالع دهند.

«سخنگوی ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی البرز» خبر داد:
کاشته شده است.
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری
کرج گفت :چمن کاری ،کاشت گلهای فصلی و دائمی
و استقرار سیستم آبیاری قطرهای از دیگر اقدامات انجام
شده در این پروژه است.
بضاعتی پور با اشاره به عملیات جانمایی و نصب مبلمان
در این پروژه ،افزود :پارک شهید ایرانی با نصب  ۱۶آالچیق
خانوادگی ،احداث  ۱۶سکوی نشیمن ،دو زمین بازی چند
منظوره با وسایل بازی کودکان و سرویس بهداشتی آماده
خدمات رسانی به شهروندان منطقه  ۵میشود.

واکسیناسیون  ۶۵سالهها ازهفته آینده آغازمیشود
سخنگوی ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت:
به احتمال زیاد از اوایل هفته آینده واکسیناسیون افراد
باالی  ۷۰سال تمام و واکسیناسیون باالی  ۶۵سالهها آغاز
میشود.
مهرداد بابایی با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا
در البرز اظهار کرد :در حال حاضر  ۷۳۵بیمار کرونایی در
بیمارستانهای استان بستری هستند.
این مسئول با بیان اینکه از دو مرکز خودرویی واکسیناسیون

در البرز راه اندازی شده ،گفت :گروههای اولویت دار اعالم
شده میتوانند با مراجعه به دانشگاه آزاد و دانشگاه خوارزمی،
به صورت خودرویی واکسینه شوند.
سخنگوی ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی البرز در
پاسخ به اینکه واکسیناسیون افراد باالی  ۷۰سال کی تمام
میشود ،اظهار کرد :به احتمال زیاد از اوایل هفته آینده
واکسیناسیون افراد باالی  ۷۰سال تمام و واکسیناسیون
باالی  ۶۵سالهها آغاز میشود.

فرهنگی

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «نصرت رحمانی»
 شاعرفقید  -راگرامی می داردمیراث فرهنگی

«سردار اسالمی» خبر داد:

استقبال انگلیسیها از «پیتر خرگوشه  »۲و
«سرزمین آوارگان»
«پیتر خرگوشه  »۲و «سرزمین آوارگان» فاتح اسکار امسال،
عنوان پرفروشترین فیلمهای سینماهای
بریتانیا را به دست آوردند« ،پیتر خرگوشه »۲
تاکنون بیش از  ۴.۶میلیون پوند فروش
کرده و «سرزمین آوارگان» نیز  ۸۷۴هزار
دالر بلیت فروخته و در جایگاه دوم واقع
شده است .در جایگاه سوم نیز «گودزیال در
برابر کونگ» جای دارد.

وی با اشاره به تعامل بنیاد حفظ آثار و وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری مطرح کرد :نحوه پشتیبانی بنیاد
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از پایاننامهها
و رسالههای دانشجویی با موضوع دفاع مقدس را به
دانشگاههای سراسر کشور ابالغ کرد تا دانشگاهها همکاری
الزم را در این زمینه داشته باشند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان
البرز ،مشارکت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تحقیق
و پژوهش حوزه دفاع مقدس و گسترش شناخت ،ترویج
آرمانها و ارزشها و حماسههای هشت سال دفاع
مقدس را از جمله اهداف این اقدام برشمرد و افزود:
موضوع تحقیق باید در دانشگاه مربوطه مصوب و سپس
به ادارهکل حفظ آثار اعالم شود.
سردار اسالمی بیان داشت :درصورتیکه اساتید راهنما
و مشاور دانشگاه فعالیتی در حوزه دفاع مقدس نداشته
باشند ،ادارهکل حفظ آثار البرز استاد راهنما و در صورت
لزوم استاد مشاور دوم را در مراحل تحقیق در اختیار
دانشجو قرار میدهد .این اساتید که از فرماندهان دوران
دفاع مقدس بودهاند و از اساتید امروزی حوزه دفاع مقدس
دانشگاهها هستند ،اطالعات و تجارب بسیاری در این
زمینه دارند.
وی با تأکید بر اینکه موضوع پایاننامه حتما باید با
محوریت دفاع مقدس و با هماهنگی معاونت آموزش و
پژوهش این ادارهکل انتخاب شود ،عنوان کرد :تحقیقهای
تهیه شده با موضوعات منتخب در صورت لزوم به چاپ
میرسند و خالصه آنها در قالب مقاله و بولتن برای چاپ

به دانشگاه و پژوهشگاه دفاع ملی ارسال میشود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان
البرز خاطرنشان کرد :پس از تصویب موضوع پایاننامه و
رساله و برگزاری جلسه دفاعیه و نیز کسب نمره قبولی
توسط دانشجو ،وارد فاز حمایت از آنها میشویم؛ در
این راستا چند اقدام صورت میگیرد که ارائه مشاوره در
انتخاب موضوع یکی از آنهاست.
سردار اسالمی در اختیار گذاشتن منابع کتابخانهای و
اسناد را دیگر اقدام حمایتی عنوان کرد و افزود :بیش از
پنج هزار جلد کتاب و همچنین اسناد پشتیبانی جنگ
و سپاه در حوزه دفاع مقدس در ادارهکل حفظ آثار البرز
موجود است .حمایت مالی پایاننامهها و رسالهها نیز
براساس ضوابط مربوطه صورت میگیرد.
وی افزود :پس از تصویب موضوع در دانشگاه ،قراردادی
با دانشجو منعقد و زمانی برای تهیه پایان نامه تعیین
میشود و پس از ارائه و کسب نمره قبولی پرداخت مالی
صورت میگیرد که مبلغ حمایتی با توجه به نوع کار و
وضعیت قرارداد از  500هزار تومان به باالست .حمایت از
چهار عنوان پایاننامه در سال  1400ابالغ شده است که در
صورت افزایش این تعداد ،پیگیریها و رایزنیهای الزم
جهت تخصیص اعتبار بیشتر صورت خواهد گرفت.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان
البرز از حمایت این ادارهکل از حدود  16عنوان پایاننامه
و رساله دانشجویی در این استان از سال  1388تاکنون
به جز سال گذشته که اعتباری بدین منظور تعریف نشده
بود ،خبر داد.

گردشگری

فضایگردشگری ابوموسی افزونبر ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی هرمزگان گفت :فضای گردشگری جزیره
ابوموسی که از آبان سال گذشته آغاز شده افزونبر ۶۰
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
سهراب بناوند روز گذشته در این خصوص اظهار داشت:
این مجموعه که بایستی تا نیمه تیرماه سال جاری به
بهره برداری برسد در زمینی به مساحت  ۱۶هزار متر در
حال احداث است.
وی ادامه داد :کمپینگ گردشگری ابوموسی شامل ساخت
آالچیق ،غرفه صنایعدستی ،زمین ورزشی ،سرویس
بهداشتی ،نمازخانه ،حمام ،سوئیت ،برج نور ،آبنما،
پیادهرو و محوطهسازی است» .وی اضافه کرد :اعتبار

ایجاد کمپینگ گردشگری ابوموسی از محل اعتبارهای
ملی تامین شده و  ۴۳میلیارد و  ۹۱۰میلیون لایر است.
جزیره بوموسی با وسعتی حدود  ۱۲کیلومتر مربع در
 ۷۵کیلومتری بندرلنگه و  ۵۷کیلومتری شرق جزیره
سیری قرار گرفته و دارای ساحلی بسیار زیباست.
مناقصه احداث کمپینگ گردشگری جزیره بوموسی در
مرداد ماه با ترک تشریفات انجام و کار به شرکت «داش
سازه ساحل» سپرده شد.
جزیره بوموسی از شمال به جزیره تنب کوچک ،از غرب
به جزیره سیری ،از جنوب و شرق به امارات متحده عربی
نزدیک است و سفر دریایی از بندرلنگه به این جزیره حدود
سه زمان میبرد.

رسانه

«مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های کشور»:

اصحاب رسانهکشورازعملکرد صندوق اعتبارهنررضایت ندارند

مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانههای کشور از شیوه کاری
صندوق اعتباری هنر انتقاد کرد و گفت  :بیشتر اصحاب
رسانه کشور به خاطر شیوه و عملکرد صندوق اعتباری هنر
و پاسخگو نبودن مسئوالن آن از این صندوق رضایت ندارند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،مازیار هوشمند روز گذشته در
نشست هم اندیشی رسانه های استان مازندران در چالوس
افزود :با توجه به وظیفه ای که صندوق اعتباری هنر در
حمایت از قشر رسانه ای کشور دارد  ،این حمایت را آن طوری
که انتظار داریم برآورده نکرده و این امر باعث نارضایتی بیشتر
اصحاب رسانه ای کشور شده است.
وی ادامه داد :حرفه خبرنگاری یکی از شغلهای پرخطر است
که نیاز به حمایتهای بیمهای قوی دارد و در این زمینه
نامه نگاری ،تماس و پی گیری های الزم با صندوق اعتباری
هنر صورت گرفته است ولی تاکنون تغییر رویه نداده اند و
همچنان به رویه قبلی خود ادامه می دهند.
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جهان سینما

حمایتادارهکلحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدسالبرزازپایاننامههایدانشجویی

سردار سرتیپ دوم پاسدار «اسالمی» گفت :در راستای
مأموریت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
از پایاننامهها و رسالههای دانشجویی با محوریت دفاع
مقدس در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا حمایت خواهیم
کرد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار «ابوالفضل اسالمی» مدیرکل
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز با
اعالم این خبر ،اظهار داشت :در راستای مأموریت بنیاد
حفظ آثار مبنی بر برقراری ارتباط بهتر با دانشگاهها و
نشر موضوعات دفاع مقدس از پایاننامهها و رسالههای
دانشجویی با محوریت دفاع مقدس در مقطع کارشناسی
ارشد و دکترا حمایت خواهیم کرد.

روزنامه

مدیر عامل خانه مطبوعات کشور تصریح کرد :شیوه کاری
صندوق اعتباری هنر در رابطه با حمایت های مختلف بیمه
ای  ،پرداخت عیدی و سایر موارد نیازمند تغییر اساسی است
و در این ارتباط خواستار توجه ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در جهت رفع مشکالت این قشر هستیم.
هوشمند ،خانه مطبوعات را بزرگ ترین تشکل صنفی
خبرنگاری کشور بر شمرد و خواستار ساماندهی خبرنگاران
و رسانه های کشور و توزیع مناسب یارانه ای دولت به
این صنف شد .وی با اظهار این که هرساله بودجه صندوق
کاهش می یابد  ،گفت  :ما بیش از  ۱۱هزار رسانه در کشور
داریم که بیش از  ۶۰درصد آن ها ،مکتوب هستند که نشری
زیر  ۵۰درصد دارند و یا غیرفعال هستند و می طلبد رسانه
هایی که در حال فعالیت هستند با توجه به شرایط اوضاع
اقتصادی کشور مورد حمایت جدی قرار گیرند.
هوشمند مازندران را جزو پنج استان برتر کشور در حوزه رسانه

ای دانست و اظهار داشت :با توجه به مجوزهای زیادی که
از سوی هیات نظارت در چند سال اخیر صادر شده توزیع
یارانه کاغذ و تعلق گرفتن آگهی به رسانه های دارای مجوز با
مشکل مواجه شده است.
وی به متوقف شدن صدور مجوز از سوی هیات نظارت اشاره
و تصریح کرد :برای توزیع مناسب یارانه حمایتی دولت ،
آگهی ها هم بین رسانه های مجوز دار توزیع شود.
مدیر عامل خانه مطبوعات کشور همچنین با اشاره به
نارضایتی اصحاب رسانه از وضعیت توزیع آگهی های ،گفت:
بخشی از آگهی های رسانه را آگهی های ثبتی تشکیل می
دهد که با ورود قوه قضاییه در این زمینه ،توزیع با مشکل
مواجه شده است.
وی خواستار بازنگری توزیع آگهی ثبتی از سوی قوه قضاییه
شد تا آگهی های محلی به خبرنگاران محلی که حق آن ها
نیز است ،تعلق گیرد.

عذرخواهی جان سینا ازچینیها
جان سینا بعد از آنکه در یک مصاحبه
تبلیغاتی از تایوان به عنوان یک کشور
یاد کرد ،مجبور به عذرخواهی از
چینیها شد .طبق گزارش  ،CNNاین
بازیگر در مصاحبه با یک شبکه تایوانی
گفته بود که تایوان ،اولین کشوری است
که مخاطبان آن میتوانند «سریع و خشن »۹
را تماشا کنند.
تلنگر

لیوان پرو خالی فرهنگ و هنر!
«نیمه پر لیوان را ببینید»!
این جمله قصار و به ظاهر
مثبت را کسانی خطاب به
افرادی که فقط نیمه خالی
لیوان را می بینند و دچار
منفی نگری شده اند ،گفته
جبار آذین
و می گویند .این دو نوع
نویسنده و منتقد
تلقی ،حاصل دو نوع نگرش
به واقعیت یگانه است و هرکدام هم طرفدارانی دارد .با
این همه ،به دو دلیل باید گفت که ،هر دو نگاه ،منفی و
غیرواقعی اند .نخست آنکه ،واقعیت ها تلفیقی از خوب ها
و بدها ،زشت ها و زیباها و خیرها و شرها هستند .به همین
علت ،دیدن هر کدام از آن ها به تنهایی،ناکامل،غلط وگمراه
کننده است .آنکه فقط نیمه خالی لیوان رامی بیند ،دیده بر
واقعیت ها بسته و با یک چشم ،به هستی و انسان ها می
نگرد و خوب ها و نیک ها را نمی بیند .از آنسو هم ،کسی
که صرفا نیمه پر را می بیند ،نگاه واقعی ندارد و با ندیدن
نیمه خالی لیوان ،خود و دیگران را گول زده و از ظن خود،
تنها خوب ها را می بیند و چون بدها را نمی بیند ،نمی تواند
بفهمد که خوب ها در کنار بدها است که معنا می یابند .تا
کسی گرسنه و بیمار نباشد ،قدر و امتیاز سیری و سالمت
را نمی داند و روشنایی بدون تاریکی ،بی معنا است .و دوم
اینکه ،هر دو نگرش ،چون یکسویه و ناقص اند ،نمی توانند
تلقی و معرف درست واقعیات و حقایق باشند .نگاه کامل و
درست ،تمام لیوان را می بیند ،هم بخش پر و هم قسمت
خالی .نکته اینکه ،حقیقت واحد و زاویه نگاه ها و برداشت
ها متفاوت است .به همین دالیل ،باید کلیت و تمامیت
لیوان و در واقع ظرف و مظروف را توامان و عالمانه دید .با
این نگاه ،به یک واقعیت ،نگاهی واقعی کنیم .لیوان فرهنگ
و هنر کشور هم مانند سایر لیوان های فرسوده اقتصادی و
اجتماعی و سیاسی ،بخش های پر و خالی دارد .با ذکر این
مهم که ،نبودها و خالی های آن ،همچنان به جای خود
محفوظ است و نیمه پر آن نیز قابل استفاده نیست ،چون از
آلوده ها و مسموم ها انباشته است .از این ها مهم تر اینکه،
خود لیوان هم فرسوده شده و شکست برداشته و آن قسمت
اندک پر آلوده نیز در حال ریزش بر سر اهالی هنر و جامعه
است .به عبارتی در فرهنگ ،با یک لیوان شکسته نیم خالی
و نیم آلوده طرف هستیم .از همین رو ،هیچ چینی بندزن
حزبی در هیچ مقام و مسئولیت دولتی و نهادی نمی تواند،
آن را بند زند و این لیوان مانند دیگر لیوان های کشور به
ظرف و مظروف و معماران و معماری نوین نیاز دارد!

6

روزنامه
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از مخابرات به پرسپولیس ،از پرسپولیس به شورای شهر؛

در را ِه بهشــت!
محمدرضا ولی زاده
دبیر سرویس ورزشی

پنجم بهمن ما ِه  ۹۹بود که پس از برگزاری مجمع
عمومی باشگاه پرسپولیس ،سید مجید صدری به عنوان
عضو جدید هیات مدیره پرسپولیس منصوب شد و حاال
در پنجم خردا ِد  ۱۴۰۰طی خبری عجیب که در رسانههای
داخلی اعالم شد ،جناب صدری رییس هیات مدیره
باشگاه پرسپولیس ،به شکلی کامال بی سر و صدا در
انتخابات شورای شهر تهران نام نویسی کرده و جالب
این که طبق شنیدهها ،جناب صدری تایید صالحیت
هم شده است.
پس از انتصاب ایشان به عنوان رییس هیات مدیره
رسیدن
باشگاه پرسپولیس ،مطلبی درخصوص چگونگی
ِ
او از وزارت ارتباطات به باشگاه پرسپولیس یادداشت
کردم ،از رزومه پُربار کاری ایشان در مجموعه ارتباطات
تا رفاقت نزدیکشان با آقای وزیر جناب محمدجواد آذری
جهرمی ،هم گفتیم که ماحصل این رفاقت به ریاست
صدری متمول
هیات مدیره پرسپولیس ختم شد و مجید
ِ
از آستین وزارت ارتباطات درآمد و به صندلی ریاست
در باشگاه پرسپولیس رسید ،که البته به حق عملکرد
درخشانی هم داشت...

دیدگاه

اما حاال پس از گذشت  ۴ماه ،با اعالم رسانهها ،جناب
تهران بزرگ درآورده
صدری سر از انتخابات شورای شهر ِ
و طبق شنیده ها در این کارزار ،تائید صالحیت هم شده
است.
همانطور که گفته شد ،سید مجیدی صدری یکی از
مدیران موفق سالیان اخی ِر کشور محسوب میشود،
ایشان مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات است و عمده
دوره فعالیت خود را در پست های این چنینی سپری
کردهاند و ملقب به مرد مخابراتی هم هستند ،اما نکته
مهم و قابل بحث درخصوص کاندیداتوری ایشان ،اینجا
است که جناب صدری ،حتی با چنین کارنامه پُرباری در
پیش از رسیدن به هیات مدیره
حوزه ارتباطات هم تا ِ
پرسپولیس ،حتی چندان چهره آشنایی برای عمومِ
گران
ردای ِ
مردم نبود و نمیتوانست به همین سادگیِ ،
نامزدی انتخاباتِ شورای شهر تهران را بر تن کند ،اما
حاال پس از گذشت تنها چهار ماه از حضورش در هیات
مدیره پرسپولیس ،دیگر اسم و رسمی بدست آورده با
محبوبیت ،مقبولیت هم کسب کرده است و به دنبال
حضور در دنیای سیاست است.
صدری که با کمکهای مالی چشمگیرش ،توانسته
شهرت باالیی هم میان هواداران پرسپولیس کسب
کند تا با حمایتهای آنها ،به عنوان نامزد شورای شهر
تهران از شانس باالیی برای رسیدن به ساختمان شورای
خیابان بهشت داشته باشد.
اسالمی شهر تهران واقع در
ِ
گرچه این موضوع را هم میدانیم که حضور صدری
در کارزار انتخاباتِ شورای شهر هم میتوانست با
نشدن او هم توام باشد ،البته آنجا بود که
پرسپولیسی
ِ

جناب صدری ،حتی با همان رزومه سنگین در حوزه
مخابرات هم نمیتوانست چندان مورد اقبال قرار بگیرد،
اما گویا پروژه ،دیگر به سرانجام رسیده و سید مجید
صدری به عنوان یکی از نامزدهای نامی انتخابات شورای
شهر تهران ،با خبر تائید صالحیتش نیمی از را ِه رسیدن
به شورا را طی کرده است.
مجی ِد صدری به عنوان متمولترین عض ِو هیات مدیره
باشگاه پرسپولیس شناخته میشود ،پستهای او در
صفحههای توئیتر و اینستاگرامشً ،
ی
تماما خبر از پرداخت 
پاداش پیروزی و صعود و رفع و رجوعهای
به بازیکنان و ِ
پروندههای سنگینی چون ماریو بودیمیر و برانکو
درخشان او در هیات
ایوانکوویچ است و همین عملکر ِد
ِ
مدیره پرسپولیس به واسطه همین بریز و بپاشهای
مرد مخابراتی ،وجه مقبولی میان پرسپولیسیها برایش
ایجاد کرده و حاال بیش از قبل میتواند پلههای ترقی را
به سمت شورای شهر تهران طی کند.

بهرحال این پروژه برندسازی برای صدری به بهترین نحو
انجام شد و مجید صدری در ورزش توانست حامیان
زیادی را پیدا کند تا به اهداف سیاسیاش برسد ،همین
موضوعی که در انتخابات ریاست جمهوری بواسطه عدم
بودن وزیر جوان ،آن هم به علت سن و
واجد شرایط ِ
سال ایشان با شکست مواجه شد ،اما طبق شواهد،
پلن  Bآن ،با سید مجید صدری و انتخابات شورای شهر
تهران به ثمر نشسته و گویا به پیروزی هم ختم خواهد
شد.
در نهایت باید دید ،سرنوشت مجید صدری در انتخابات
شورای شهر تهران چه میشود ،آیا محبوبیت او میان
هواداران پرسپولیس ،سرانجام او را به صندلی شورای
شهر تهران میرساند یا اتفاق غیرمتقربه دیگری رخ
خواهد داد ،باید دید آیا مجید صدری که به راحتی از
مخابرات به پرسپولیس رسید ،می تواند راهی ساختمان
درخیابان بهشت شود؟
شورای شهر
ِ

بعضی ها داغشو دوست دارن
ِ
میلیاردعلیمنصور
تراکتوربازهممحکومشد؛اینباردو

اسپورت:کومان دربارسلونا ماندنی شد

علیرضا منصوریان که در ابتدای فصل سرمربی تیم فوتبال تراکتور بود پس از
چند هفته از این تیم اخراج و به دنبال این اقدام ،منصوریان از باشگاه
شکایت کرد ،حاال کمیته استیناف ،تراکتور را محکوم به پرداخت مبلغ
قرارداد حدود  ۱.۹میلیارد کرده است ،در صورت پرداخت نشدن ،پنجره
نقل و انتقاالتی این تیم بسته خواهد شد.

روزنامه نزدیک به باشگاه بارسلونا از توافق سران این باشگاه با رونالد
کومان برای ادامه همکاری خبر داد ،کومان در فصل نخست حضور
در بارسلونا نتوانست انتظارات را برآورده کند و کومان تنها یک
جام به دست آورد که آن هم جام حذفی بود ،حاال باشگاه
بارسلونا با کومان برای فصل بعد به توافق نهایی رسیده است.

فعالیت رسمیکمیته تنیس فوتبال درایران
با اعالم فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی ،به دستور علینژاد
معاونتوسعهورزشقهرمانیوزارتورزشوجوانان،کمیتهتنیسفوتبال
به عنوان زیر مجموعه انجمن فوتوالی در فدراسیون ورزش روستایی و
بازیهای بومی محلی آغاز به کار کرد و قرار است برنامههای توسعهای
این کمیته در دو بخش قهرمانی و همگانی اجرایی شود.

یوفا پرونده های انضباطی علیه ۳باشگاه بزرگ را شروعکرد
میالن،آرسنال،اتلتیکومادرید،چلسیبارسلونا،اینترمیالن،یوونتوس،لیورپول،
منچسترسیتی،منچستریونایتد،رئالمادریدوتاتنهامبهعنوانباشگاههای
موسس به سوپر لیگ اروپا پیوستند که در نهایت این پروژه با کناره
گیری همه تیم ها غیر از بارسلونا ،یوونتوس و رئال مادرید شکست
خورد ،اکنون یوفا پرونده های انضباطی را شروع کرده است.

مربی تیم ملیکاراته ایران درآستانه المپیک مربی هنگکنگ شد

محمود رشیدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری شد

سعید حسنی پور مربی تیم ملی کاراته ایران با عقد قراردادی دو ساله با
فدراسیون هنگ کنگ ،مربی تیم ملی کاراته این کشور شد ،سعید حسنی
پور عناوین زیادی را برای کشورمان کسب کرده است که از مهمترین
آنها میتوان به مدال طالی بازی های آسیایی اینچئون و طالی
قهرمانی جهان جوانان قبرس اشاره کرد.
فوتسال ایران در سید  ۲جام جهانی لیتوانی قرارگرفت

مسابقات جام جهانی فوتسال از  ۲۳شهریور تا  ۱۱مهر ماه به میزبانی لیتوانی
برگزار میشوند .در این دوره  ۲۴تیم حضور خواهند داشت و در  ۶گروه
 ۴تیمی به رقابت میپردازند ، .بر این اساس سیدبندی تیم های
حاضر در این رقابت ها انجام شد و تیم ملی ایران در سید دو رقابت
ها قرار گرفت.

ورزشی

مجمعانتخاباتیفدراسیوندوچرخهسواریدرآکادمیملیالمپیکبرگزارشد.
این انتخابات چهار کاندیدا داشت که سید رضا میر ابوطالبی انصراف داد
و سه کاندیدا به رقابت پرداختند ،در پایان محمود رشیدی با کسب
 ۲۷رای به عنوان رییس فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شد،
عبدالرحمن قاسمی  ۱۶رای آورد ،نوربخش عسکری بدون رای ماند.
یوونتوسبهدنبالبازگرداندنآلگری

باشگاه یوونتوس در این فصل با هدایت آندره آ پیرلو عملکرد چندان
خوبی نداشت ،هر چند این تیم توانست جام حذفی را به دست
بیاورد و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند ولی در
لیگ و لیگ قهرمانان ناکام بود تا پیرلو در آستانه برکناری از
هدایت این تیم باشد.

ورزشی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «شهریارعدل»  -باستانشناس،
کارشناس تاریخ هنرو معماری فقید  -راگرامی می دارد
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دیالوگ

مکث

توگو با «دنیای هوادار»:
«پیشکسوت ورزش اصفهان» در گف 

آیا الپورتا با رفتارشکومان
را تحقیرکرده است!؟

بایدبهجواناناعتمادکنیم
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آنچه ماکم داریم اندیشه ورزیدن است! بهتراست زبان ببندیم و بال اندیشه را بگشائیم

اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

وقتی اتاق فکر نباشد و از نظراتی در سطح مدیریتی استفاده نشود و مدیریت
قائم به فرد حاکم باشد ،هیچ وقت به نتیجه مطلوب دست پیدا نخواهیم کرد!
«حجت اهلل صالحی» از جمله مدیران و پیشکسوتان وزنه برداری استان
اصفهان و مدیرعامل شرکت توحید صنعت اسپادان ،قائم مقام شرکت تامکو
و رئیس اسبق هیات وزنه برداری اصفهان که به حق یکی از دلسوزان واقعی
وزنه برداری اصفهان است .وی در گفت و گو با «دنیای هوادار» اظهار داشت:
اگر سخنی پیرامون ورزش مورد عالقه ام وزنه برداری استان اصفهان بر زبان
می رانم ً
صرفا از روی عشق و عالقه و دلسوزی است ،لذا انتظار دارم آقای
«سیدمحمد طباطبایی»  -مدیرکل جوان ،خالق و خوشفکر ورزش و جوانان
 که برای پیشبرد ورزش این استان همت گمارده اند و در واگذاری آپارتمانبه پهلوان سهراب مرادی نیز نقش اساسی داشتند ،همچنین آقای حمید
محمدی رئیس هیات وزنه برداری استان به پیشنهادات و راهکارهایی که
ارائه می کنم توجه ویژه مبذول بدارند.
مهندس صالحی در ادامه به «تشکیل اتاق فکر» تاکید کرد و افزود :وقتی اتاق
فکر نباشد و مدیریت قائم به فرد حاکم شود ،هرگز به اهداف و نتایج مطلوب
دست پیدا نخواهیم کرد.
وی تصریح کرد :با ایجاد وفاق و همدلی و تعامل با مدیران شرکت های بزرگ
اصفهان که تعدادشان هم کم نیست می توان ورزش وزنه برداری این استان
را به سوی بخش خصوصی سوق داد ،و با کمک و حمایت اسپانسرهای
مقتدر که حاضرند برای پیشرفت این رشته مدال آور سرمایه گذاری کنند ،به
موفقیت های بزرگ و بیشتری در دو بخش آقایان و بانوان دست پیدا کرد.
وی تصریح کرد :الزم می دانم خاطرنشان کنم ،بنده برای حفظ آبرو و حیثیت
وزنه برداری زادگاهم حاضرم با کمال میل هرگونه کمکی که الزم باشد برای
رشد و پیشرفت این رشته پهلوانی ارائه دهم و حتی برای یافتن اسپانسر هم
با هیات همکاری داشته باشم.
صالحی اضافه کرد :استان اصفهان سرشار از استعدادهای ناب می باشد و الزم
است این رشته ورزشی را از سنین پایه دنبال کنیم و زیر نظر بهترین مربیان
مورد توجه قرار دهیم تا نونهاالن ،نوجوانان و جوانان به درستی تعلیم ببینند
و با فرا گرفتن آموزش های الزم و علم پیشرفته جهانی پای به عرصه رقابت
های آسیایی ،جهانی و المپیک بگذارند و پشتوانه های قرص و محکمی برای
تیم ملی بزرگساالن کشورمان باشند.
وی خاطرنشان کرد :متاسفانه امروزه اغلب مربیان و حتی روسای هیات ها در
شهرستان ها به جای آموزش وزنه برداری ،به رشته بدنسازی و پرورش اندام
می پردازند ،چون پای پول و منافع شخصی در میان است.
صالحی که افزون بر مدیریت ،حضور در سه دوره مسابقات قهرمانی کشور سال
های  ۶۵ ،۶۴و ( ۶۶اصفهان ،نهاوند و آمل) و سابقه داوری مسابقات استانی
را در کارنامه دارد با پیشینه و مجموعه اطالعات ذی قیمت خود ،با تفخیم
و گرامی داشت از حضور افتخارآمیز سهراب مرادی ،با وجود آسیب دیدگی از
مچ دست راست در رقابت های جهانی و انتخابی المپیک گفت ،وزنه برداری
در استان اصفهان ریشه و قدمتی عمیق دارد و دارای سوابق درخشان زیادی
در سطوح مختلف در رده های سنی گوناگون می باشد و قهرمانان ارزنده ای
را به تیم های ملی گسیل داشته است.
وی تصریح کرد :برای اثبات این حقیقت ،می توان نیم نگاهی داشت به
تاریخچه پرافتخار این رشته ورزشی و خاطره پیکارهای قهرمانان و نام آوران را
مرور کرد ،قهرمانانی نظیر ،زنده یاد رضا استکی قهرمان آسیا ،احمدرضا وادی
قهرمان جوانان آسیا ،علی وادی مدال آور بازی های آسیایی ،مسعود چترایی،
محمد سرلک ،گنجعلی سوم جوانان جهان ،حسن حکیمیان قهرمان آسیا

با سابقه  ۱۱سال به طور مستمر و متوالی عضویت در تیم ملی و قهرمان
ارتش های جهان (سیزم) ،حسن نصیری قهرمان ارتش های جهان ،علی
اصغر غفوری قهرمان باشگاه های آسیا ،رشید شریفی نفر ششم بازی های
المپیک  ،۲۰۰۸فضل اهلل دهخدا نفر پنجم المپیک  ۱۹۷۶مونترال ،امیر حیدری
نایب قهرمان پیشکسوتان جهان ،استاد سیدمرتضی سیف زاده نایب قهرمان
مسابقات بین المللی شوروی سابق ،سعید آذری قهرمان آسیا ،سیدرضا
موسویان قهرمان بزرگساالن آسیا ،قهرمان و رکورددار پیشکسوتان جهان،
سیدحسن موسویان قهرمان کارگران ،رسول تقیان قهرمان جهان ،سهراب
مرادی قهرمان آسیا ،جهان و دارنده مدال طالی المپیک ،رسول معتمدی
قهرمان جهان ،عارف خاکی ،یداهلل باقری مدال آوران مسابقات پیشکسوتان
جهان.
وی با این اشاره اضافه کرد :در وزنه برداری استان اصفهان قهرمانان ارزنده ای
در پیکار با فوالد سرد میادین بزرگ بین المللی ،آسیائی ،جهانی و المپیک در
سال های گدشته وحال حضور داشتندکه بارهابا کسب مدال های خوشرنگ
وبه اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوری ایران برای جامعه ورزش اصفهان
افتخار آفریده اند ودل دوستداران این ورزش پهلوانی را شاد کرده اند.
مهندس صالحی با اشاره به خدمات  ۴۴ساله استاد نصراهلل دلوی و استاد
سیدمرتضی سیف زاده که الحق این دو بزرگوار به نوبه خود در مقاطع مختلف
منشاء کارهای ارزشمندی در راستای اشاعه و رشد و توسعه این رشته ورزشی
بوده اند گفت :همه ما وظیفه داریم حرمت و احترام بزرگان ورزش بخصوص
وزنه برداری اصفهان را حفظ کنیم و گرامی بداریم و خدمات گرانبهای آنان را
از یاد نبریم و قدرشان را بدانیم.
وی با اشاره به تنها سالن استاندارد خانه وزنه برداری که به همت واالی
سیدمرتضی سیف زاده ساخته شده است ،از نبود و کمبود سالن های تمرینی
در اقصی نقاط شهر اصفهان با بیش از دو میلیون و پانصد هزار جمعیت و
شهرستان های دارای جوانان مستعد یاد کرد و افزود :نه تنها وزنه برداران
جوان ،که ملی پوشان و مدال آوران جهانی هم برای تمرین و آماده نگاه
داشتن بدنشان ،با مشکل کمبود سالن مواجه هستند که الزم است با ایجاد
سالن های متعدد خصوصی ،ویژه وزنه برداری و مدیریت اصولی آن ها به رشد
و توسعه این رشته کمک کنیم.
مضاف بر اینکه با استفاده از تجربه و تفکرات خردمندانه پیشکسوتان و تدوین
برنامه های کاربردی یک ساله و پنج ساله ،انتقال امکانات مکفی به شهرستان
ها به ویژه مناطق محروم و فاقد امکانات که دارای استعداد های بسیار
خوب و جوانان قدرتمندی می باشند ،می توا ن گام های مثبتی را در این
راستا برداشت.
حجت اهلل صالحی که خود از عاشقان و شیفتگان خدمت به ورزش به ویژه
ورزش پایه و جوانان آینده دار وزنه برداری است در پایان افزود ،هیات وزنه
برداری استان اصفهان عالوه بر اعتماد به جوانان ،باید با بزرگان و پیشکسوتان
وزنه برداری نیز ایجاد تفاهم کند و از تجربیات آنان حداکثر بهره برداری را به
عمل آورد تا در رسیدن به اهداف خود که به واقع باال بردن سطح کیفی وزنه
برداری این استان پهناور است موفق باشد.

تنها وزنه برداران جوان،که ملی پوشان و مدال آوران جهانی هم برای تمرین و آماده نگاه
داشتن بدنشان ،با مشکلکمبود سالن مواجه هستندکه الزم است با ایجاد سالن های متعدد
خصوصی ،ویژه وزنه برداری و مدیریت اصولی آن ها به رشد و توسعه این رشتهکمککنیم.

خوان الپورتا و رونالد کومان با یکدیگر وارد
مذاکره شدند .در این مالقات  28دقیقهای،
رئیس بارسا از مربی هلندی درخواستی عجیب
داشته است.
در تابستان گذشته بود که رونالد کومان بعد
از کش و قوس های فراوان و پس از نتایج
فوقالعاده ای که با تیم ملی هلند کسب
کرده بود ،نهایتا تصمیم به جدایی گرفت و با
بارسلونا برای بر عهده گرفتن هدایت این تیم
به توافق رسید.
رونالد کومان در زمان مدیریت جوزپ بارتومئو
به عنوان سرمربی جدید بارسلونا انتخاب شد و
از او به عنوان گزینه ای مناسب برای تغییر و
تحوالت مورد نظر باشگاه کاتاالنی یاد میشد
اما سرمربی هلندی طی ماههای گذشته
روزهای خوبی را در این تیم تجربه نکرده است.
روز گذشته در محل باشگاه بارسلونا مذاکراتی
رودررو بین خوان الپورتا(رئیس) و رونالد
کومان و وکیل او صورت گرفت و پس از 28
دقیقه بدون نتیجه پایان یافت.
وکیل کومان در مورد مالقات گفت که حس
خوبی دارد و خوشبین است این مربی ماندنی
شود ولی تی وی سه کاتالونیا دقایقی پیش
گزارش داد که الپورتا در این گفت و گو به
کومان گفته است که تمایلی برای ادامه

همکاری ندارد ولی از او  15روز مهلت خواسته
تا مذاکراتش با دیگر گزینه ها را ادامه دهد و
در صورتی که با آنها به توافق نرسد ،او به کارش
ادامه خواهد داد.
در واقع الپورتا به این دلیل هنوز حکم به
برکناری کومان نداده است که در یافتن
جانشینی مناسب برای او موفقیتی کسب
نکرده است .نه ژاوی ،نه یورگن کلوپ و آرتتا
به الپورتا پاسخ مثبت نداده اند و گفته می
شود او قصد دارد هر طور شده ژاوی را راضی
کند جانشین کومان شود .کومان از نوع رفتار
الپورتا به شدت ناراحت است و حاال دیگر می
داند که گزینه دوم و پالن  Bباشگاه محسوب
می شود .او معتقد است چنین رفتاری با او
منصفانه نیست چرا که یک سال پیش در
بدترین شرایط بارسا را تحویل گرفت و برای
پذیرش این پست ،از مربیگری تیم ملی هلند
استعفا کرد .کومان توانست بارسا را فصل
گذشته قهرمان کوپا دل ری کند در حالی که
بارها گفته بود تیمی که در اختیار دارد ،در حد
نام بارسلونا نیست .اکنون سرمربی هلندی
یا باید استعفا کند که در این صورت حق و
حقوقش را دریافت نخواهد کرد یا با پذیرش
این تحقیر ،منتظر پایان مذاکرات الپورتا با
گزینه های جانشینی اش بماند.

سوژه

آقاکریم به تیمملی رفت!

اولین روز اردوی جدید تیم ملی فوتبال ایران
پیش از سفر به منامه ،یک چهره ویژه داشت
و دستیار جدید اسکوچیچ کار خود را به صورت
رسمی در تیم ملی آغاز کرد.
همزمان با اعالم لیست تیم ملی بود که باشگاه
پرسپولیس هم با صدور اطالعیهای از موافقت
خود با حضور «کوتاهمدت» کریم باقری در اردوی
تیمملیبهعنواندستیاردراگاناسکوچیچبرای
انجام دیدارهای مقدماتی جام جهانی خبر داد تا
به کادرفنی تیم ملی در کنار وحید هاشمیان،
یک مربی ایرانی دیگر هم اضافه شود.
روز گذشته در شرایطی اولین روز اردوی جدید
تیم ملی فوتبال ایران در کمپ تیمهای ملی
برگزار شد که کریم باقری همراه با شهابالدین
عزیزیخادم رئیس فدراسیون فوتبال وارد کمپ

شد و به صورت رسمی مراسم معارفه او به
عنوان دستیار جدید دراگان اسکوچیچ برگزار شد
و سپس یک به یک ملیپوشان برخورد گرم و
صمیمی با کریم باقری داشتند و از حضور وی
در تیم ملی استقبال کردند.
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