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سئول هزینه نگهداری پول ایران را میگیرد!
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خبر مهم رئیس جمهور:

عمر جنگ اقتصادی علیه
ایران به سر آمده است

خرج خانه کم بود؟!

تلگرام پولی هم
می خوادبیاد

حسن روحانی در سی و هشتمین هفته از افتتاح طرحهای ملی کشور گفت :عمر
جنگ اقتصادی علیه ایران به پایان رسیده است و فرمانده شرور این جنگ در هفتههای
پایانی عمر سیاسی خویش است /...صفحه 3

وزیر بهداشت اعالم کرد:

برگزاری  2مناقصه ملی
برای تامین واکسن کرونا

وزیر بهداشت با بیان اینکه در زمینه تامین واکسن
کرونا دو مناقصه بزرگ ملی برگزار شده است ،گفت :طبق
برآوردها عالوه بر  ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار دوز واکسنی
که از سبد کووکس دریافت میکنیم ،برای واکسیناسیون
تعداد بیشتری از مردم نیازمند واکسن بیشتری هستیم.
دکتر سعید نمکی درباره وضعیت تامین واکسن
کرونا ،گفت :ما برآورد کردیم که عالوه بر  ۱۶میلیون
و  ۸۰۰هزار دوز واکسنی که از سبد کووکس دریافت
میکنیم ،برای واکسیناسیون تعداد بیشتری از مردم
نیازمند واکسن بیشتری هستیم.
وی افزود :در این زمینه هم خوشبختانه اقدام کردیم و با کشورها و سازندگان مختلف
چه به صورت مستقیم چه توسط بخش خصوصی اقدام کردیم و از بخش خصوصی هم
خواستیم با هر توانی که می توانند از هر کجای دنیا واکسن تهیه کنند .البته باید از منابع
معتبر و مورد تایید  ۱۰۰درصد واکسن تهیه کنند.
نمکی ادامه داد :این بخشها در دو مناقصه ملی که برگزار کردیم شرکت کردند
و تعدادی برنده شدند که داریم مذاکره میکنیم .انشااهلل به زودی از مسیرهای مختلف
واکسن کرونا وارد می شود و این خبر را به مردم اعالم میکنیم.ا

خبر
دادستان تهران :در حق
زندانیهای مستحق ارفاق کنید

دادستان استان تهران در ندامتگاه
قزلحصار گفت :قضات در مقابل تکتک
زندانیان مسئولیت شرعی دارند و با
دستورالعملهای جدید حقوقی ،قضات
آزادی عمل بیشتری خواهند داشت.
علی القاصی مهر دادستان استان
تهران همراه با مدیرکل زندانهای این
استان و یکصد نفر از قضات محاکم
باهدف پایش زندانیان به ندامتگاه
قزلحصار رفتند .وی در این جلسه پایش
گفت :از تمام راهکارها و ارفاقات قانونی
استفاده کنید تا هیچ زندانی مستحق
کمک در زندان نماند ،بسیاری از این
افراد تحت شرایط نامساعد خانوادگی،
اقتصادی یا اجتماعی دست به ارتکاب
جرم زدهاند.
علی القاصی مهر تصریح کرد :ما
قضات با توفیق خداوند در جایگاهی
قرارگرفتهایم که میتوانیم گرهگشای
مشکل یک شخص نیازمند و درمانده
باشیم .ما در مقابل تکتک زندانیان
مسئولیت شرعی داریم .با دستورالعملها
و تأسیسات جدید حقوقی در قانون
مجازات اسالمی و با راهکارهای جدید
تخفیفی قوانین کاهش مجازات که
توسط قوه قضاییه ابالغشده ،آزادی عمل
بیشتری وجود دارد.
وی همچنین گفت :حضور قضات
در زندانها باید مؤثر و هدفمند باشد تا
زندانی که دست نیازش به درگاه خدا
و چشمش به قلم شماست ،امروز گره
از مشکلش باز شود .وقتی این ندامتگاه
را ترک میکنید وجدانتان آسوده باشد
و دل خانوادههای زیادی را با آزادی
زندانیان شاد کنید.همچنین در این
بازدید مدیرکل زندانهای استان تهران
ضمن خوشامدگویی گفت :ندامتگاه
قزلحصار ،مختص نگهداری زندانیان
مواد مخدر و نیز اتباع بیگانه است
که اغلب این اتباع را افغانها تشکیل
میدهند و فقط ده نفر زندانی از
کشورهای دیگر داریم.سید حشمت اله
حیات الغیب تأکید کرد :با تالشهای
اخیر صورت گرفته ،یازده درصد آمار
متهمان این ندامتگاه کاهشیافته است.

تلگرام

پولی میشود!؟
ورود سرمایهگذار چینی به اراضی  ۲۴۰۰هکتاری بندر شهید رجایی؛

آغاز سرمایهگذاری  ۲۶هزار میلیارد تومانی

وزیر راه و شهرسازی از سرمایه گذاریهای داخلی
و خارجی در اراضی  ۲۴۰۰هکتار بندر شهیدرجایی به
ارزش  ۲۵هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت :بندر
شهید رجایی به بندر نسل سوم تبدیل شده است و
اینکار باید در سایر بنادر نیز رخ دهد.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در مراسم
امضای تفاهمنامه همکاری سازمان بنادر و دریانوردی
با چهار شرکت داخلی و یک شرکت چینی برای
سرمایهگذاری در اراضی  ۲۴۰۰هکتاری بندر
شهید رجایی ،در خصوص اهداف این تفاهمنامه و
سرمایهگذاریها در گفتگو با خبرنگاران ،گفت :یکی
از اهدافی که در این امضای تفاهم نامه دنبال میشود
تسهیل در قدرت لجستیکی و تبدیل بنادر به بنادر
نسل سوم است که در این راه گامهای مهمی برداشته
شده است.
وزیر راه و شهرسازی ویژگی نسل بنادر را عالوه
بر تولید بار ،فرصت پردازش و ایجاد ارزش افزوده
عنوان کرد و افزود :با تبدیل بنادر شهید رجایی
و سایر بنادر کشور به بنادر نسل سوم ،در تالش
هستیم تا سهم بازار ایران را در قیمت تمام شده
کاالها کاهش دهیم و در عین حال با ایجاد جذابیت
های اقتصادی و تجاری ،در صدد ایجاد رقابت در
بنادر کشور و ایجاد صادرات پایدار هستیم که اینکار
با تالش های فراوان در بندر شهید رجایی در حال

انجام است.
اسالمی توضیح داد :هم اکنون  ۲۴۰۰هکتار
اراضی جدید به بندر شهید رجایی ملحق شده است تا
طرحهای توسعه تجارت در درون این بندر ایجاد شود و
این گام مهمی است که با امضای تفاهمنامه و با حدود
 ۲۵هزار میلیاردتومان سرمایهگذاری انجام شده است.
وی سرمایه گذاری در اراضی پس کرانه بندر

شهیدرجایی را در پنج رشته فعالیتی در حوزه های
ساخت کانتینر ،ایجاد کارخانجات روی ،سرب و
منگنز ،احداث کارخانه های تولید لوازم خانگی و ایجاد
پاالیشگاه برشمرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم اهمیت سرمایه
گذاری ها در اراضی پس کرانه شهید رجایی را
ایجاد  ۲۰هزار اشتغال عنوان کرد و گفت :این

تفاهم نامه ها بر موضوع دانش بینان بودن و
رقابتی کردن فعالیت ها تمرکز دارد .بخشی از این
سرمایهگذاریها نیز خارجی است و عمده هدف آنها
بازارهای صادارتی است که در هنگام امضای تفاهم
نامه نیز بر تسهیل و تسریع در این امر ،تاکید شد.
اسالمی با اشاره به اینکه در استان نیز هماهنگی
های الزم برای تسهیل گری توسط استاندار و مسئوالن
استانی ایجاد شده است ،افزود :زمانبندی اجرای این طرح
های سرمایه گذاری ها حداکثر سه سال است که باید
به نتیجه برسند.وی توسعه تجارت را در سایر بنادر از
دیگر برنامههای در دست اجرای وزارت راه و شهرسازی
برشمرد و گفت :مجموع ظرفیتهای بنادر در حال
حاضر  ۲۸۰میلیون تن است که باید این میزان به
حداقل دو برابر ظرفیت در مدت زمان پنج ساله برسد.
در نظر است تا ظرفیت بنادر سواحل مکران به ۲۲۰
میلیون تن برسد.
اسالمی یادآور شد :در طرح جامع لجستیک و
حمل و نقل کشور ،سه شهر لجستیکی ،شامل چابهار،
بندر عباس و ماهشهر مصوب شد .بنابراین این سه
قطب صنعتی -تجاری بزرگ ،و سه بندر قدرتمند می
تواند پیستون حرکتی انرژی ساز و قدرت آفرینی باشد
که سرمایه گذاری و توسعه را رو به جلو هدایت کند و
با اعتمادسازی تالش میکند تا سرمایه گذاران بتوانند
بیشتر و بیشتر در بنادر کشور ،سرمایه گذاری کنند.

جزییات خرید واکسن کرونا از زبان رئیس بانک مرکزی؛

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح
تامین مالی  ۲۰۰میلیون یورویی برای
خرید  ۱۶.۸میلیون دز واکسن کرونا،گفت:
االن  ۷میلیارد دالر پول ما در کره سپرده
است و از ما مطالبه میکنند که هزینه
نگهداری پول را بگیرند و این زشتی کار
دولت کره است.
عبدالناصر همتی در بخش خبری
 ۲۱سیما با اشاره به تامین منابع مورد
نیاز برای خرید واکسن کرونا ،گفت:برای
خرید  ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار دوز واکسن
کرونا ۲۰۰ ،میلیون یورو تخصیص یافت.
تمام تالش ما این است که بتوانیم با دور
زدن تحریم های ظالمانه امریکا دارو و
تجهیزات پزشکی خریداری کنیم و در

سئول هزینه نگهداری پول ایران را میگیرد!

سال جاری نیز تاکنون  ۲.۷میلیارد دالر
برای خرید تجهیزات پزشکی و دارو
تخصیص یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران از زحمات کادر درمانی کشور
برای مقابله با کرونا تشکر کرد و افزود:
امروز با همکاری وزارت بهداشت و درمان
موفق شدیم منابع مالی مورد نیاز برای
واردات  ۱۶.۸میلیون دوز واکسن کرونا را
به حساب کارگزار سازمان بهداشت جهانی
حواله کنیم.
همتی با بیان اینکه با اخذ مجوز
سازمان بهداشت جهانی از اوفک ،امروز
توانستیم این منابع مالی را از طریق
کشور کره جنوبی حواله کنیم ،گفت:
پس از  ۱۰روز تالش در نهایت معادل
 ۱۸۰میلیون یورو از طریق یک بانک
امریکایی و کره ای به یک بانک در
سوئیس ارسال کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت:
ما قبال تجربه این را داشتیم که بانک های
امریکایی طبق احکام صادره پول ما را
بلوکه می کنند به طوری که پیش از این
 ۲میلیارد دالر از منابع بانک مرکزی را به
صورت غیر قانونی برداشت کرده اند.

همتی یادآورشد :ما توانستیم این
حواله را از طریق سه بانک در ترکیه،
اروپا و یک شعبه بانک ایرانی با اخذ
مجوز از اوفک ارسال کنیم ،چون پیش از
این امریکایی ها برای حواله پول همواره
برای ما مشکالت زیادی به وجود آورده
اند و مواظب بودیم که امریکایی ها این
دفعه نیز به این منابع مالی ما دست
اندازی نکنند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد:
امریکایی ها غیر قانونی نفت ،پتروشیمی،
فوالد و پول های بانک مرکزی را تحریم
کرده اند و هم اکنون ایران  ۷میلیارد
دالر در کشور کره جنوبی سپرده دارد
که طرف کره ای به جای پرداخت سود
به این سپرده ها ،هزینه نگهدار ی آن را
نیز از ما می گیرد که زشتی کار دولت
کره را میرساند.
وی با اشاره به مذاکرات وزارت
بهداشت با چینی ها برای خرید واکسن
کرونا ،اظهارداشت :هر وقت با چین توافق
شد ،بانک مرکزی پول مورد نیاز آن را برای
خرید واکسن از چینی ها تامین خواهد
کرد.
همتی با بیان اینکه بانک مرکزی

لحظه ای برای خرید واکسن کرونا غفلت
نکرده است ،گفت :تکیه ما تولید واکسن
در داخل است و به همکاران خود اعالم
کرده ایم ،اولویت اول ما در بانک تامین
منابع مالی برای خرید دستگاه ها مورد نیاز
برای تولید واکسن کرونا در داخل است و
همزمان با این اقدام خرید واکسن مورد نیاز
از شرکت های خارجی پیگیری می کنیم.
پیشتر علی ربیعی سخنگوی دولت
در حساب توییتری خود از صادر شدن

مجوز خرید واکسن کرونا خبر داد و نوشت:
باالخره پیگیری دولت ،به خصوص تالش
بیوقفه بانک مرکزی به ثمر نشست و یک
بامداد پنجشنبه ،مجوز انتقال پول برای
خرید واکسن کرونا از طریق یک بانک
صادر شد .وی یادآور شد :در این مرحله
دویست میلیون یورو اختصاص یافته و
بانک مرکزی به هر میزان که الزم باشد،
منابع ارزی برای خرید واکسن کرونا تامین
میکند.
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سرمقاله
تحول گفتمان مربیگری در
فوتبال ایران

مجید خاتونی

در ادبیات ورزش ،از مربی به
عنوان یکی از  ۳رکن اساسی قلمرو
ورزش در کنار ورزشکار و تماشاگر نام
برده می شود .در برخی جوامع اهمیت
و اثرگذاری مربیگری به حدی است که
مربیگری ورزشی«»sport coaching
به مربیگری زندگی «»life coaching
تبدیل شده ،لذا توجه به مقوله جامعه
شناسی مربیگری هم بر عملکرد مربی
و هم بر انتفاع جامعه ورزش مربوط می
شود.
با نگاهی تاریخی ،انسان از ابتدای
تاریخ حیاتش در جناح مبارزه با
طبیعت و حفظ بقای خویش و در ادامه
برای فراهم آوردن ارتشی قدرتمند و
سلحشور ،در حفظ سالمتی و تندرستی،
در غنی ساختن اوقات فراغت خود از
تعلیم فنون بدنی و مهارت های ورزشی
بهره جسته است.
امروزه مربیگری ورزش به یک
فعالیت اجتماعی و نیز تعامل پیچیده
بین «مربی -ورزشکار» و «مربی-
جامعه هواداری» تبدیل شده است.
نظریه «ورزش بهترین مدرسه» به
نقش پررنگ و برجسته اجتماعی
کنونی مربیان ورزش اشاره دارد.
تاثیر گذاشتن ،تعلیم و تربیت ،الهام
بخشیدن ،رهبری و الگومندی از نقش
های برجسته مربیان در ورزش مدرن
است .در کشور ایران علی رغم قدمت
و سبقه تاریخی ورزش ،پیرامون مولفه
مربیگری کمتر تحقیق روشمندی
صورت گرفته است که یک نقطه ضعف
جدی بشمار می رود.
حجم انبوهی از گفتارها و منابع
آموزشی و مطالعات انجام شده به مسائل
و عملکرد فنی مربیگری اختصاص یافته
است .چنانچه مفاهیم هستی شناختی
مربیگری ،کیستی و چیستی و فلسفه و
اثرگذاری نقشی آن به طور مطلوب برای
عالقه مندان این حوزه فهم پذیر نشده و
معنا و کارکردهای مربیگری در هر دوره
ای به دقت مورد توجه قرار نگرفته است.
جامعه شناسی مربیگری ورزش
یک چارچوب مفهومی است که
رفتارها و ُکنش های مربیان را بررسی
و مطالعه می کند .در دنیای معاصر
معنا و محتوای گفتمان مربیگری در
چارچوب نظام های ورزشی و آموزش
نوین متناسب با نظام اجتماعی برآمده
از تحوالت مدرن شکل گرفته و تحول
یافته است .در چارچوب این گفتمان
است که ما نه تنها مربیگری را فهم می
کنیم بلکه برای اصالح ،توسعه و تحقیق
در آن اقدام می کنیم/....صفحه 4

