هنگام زدن سوزن به خویش
فرا نرسیده؟

تندباد جعل؛
اندرحکایت روزگار ما تماشاچیان
ِ

پرسپولیس
اولویتهای
ِ
«یحیی» چه خواهد بود؟

لیگ  ۲۱و احتمال تغییر فلسفه فوتبالی؛
ِ
رسانه
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ستقل
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قیمت 3000 :تومان

هفدهم مرداد یادآور روزی است که خون به ناحق ریختۀ
مردی که رسالت خبررسانی و آگاهیبخشی صحیح و دقیق را
دشمنان این
حتی در میانۀ جهنمی بهپاشده از سوی اشرار و
ِ
مرز و بوم درک کرده بود ،اسباب نقشبستن عنوانی در تقویم
کشورمان شد که تا آن روز وجود نداشت .شهید واالمقام «محمود
صارمی» همان خبرنگاری بود که رسالت قلم و آگاهیرسانی
را در باالترین سطح و با نثار خون خود ،با جهاد و شهادت
درهمآمیخت و جان را گواه ارزشهایی کرد که باید هر فردی

رسالت مشترک و
یک
ِ
اهمیت روزافزون قلم
ِ

مدیرمسئول

الگوسازی مبتنی بر دینباوری
و رعایت هنجارها و ارزشها

ِ
شرافت قلم
تعهد  +تخصص =

«هیاتهایمذهبی» و نقشیکهدر فرهنگجامعهموثر است؛

«قلم» و «خبرنگار» را حفظ کنید؛

روزنامه

باشد که شأن

که خود را در این سرزمین روزنامهنگار و خبرنگار قلمداد میکند،
مدعی آن باشد و از ارزشهای آن دفاع کند .همان آرمانها و
ایدههایی که امروز در پس هجمۀ سنگین و همهجانبه دشمن
در انواع جبهههای اقتصادی ،فرهنگی و رسانهای به این کهن
مرز و بوم و ملت هزارانسالهاش ،جلوهای صدچندان یافته و
خویشتن خویش را در این هماوردی با خصم در جبهۀ
آنان که
ِ
حق میدانند ،بیش از پیش باید در دفاع و حفاظت از آن و حتی
پراکندنش ساعی و کوشا باشند تا این سرزمین سربلند و سپنتای
تاریخ ،جاوید بماند.
اما چه میتوان کرد که شوربختانه حال و روز حرفۀ «خبرنگاری»
هم همچون سایر بخشها و مشاغل فعلی چندان مساعد که
نیست هیچ ،بلکه شأن آن به برگزاری مراسمهای چندروزه در
رسم یادبود!) و اهدای کارتهای هدیۀ چندصد
طول سال (مثال به ِ
دادن امضا
و
طویل
های
صف
در
قرارگرفتن
هزارتومانی آنهم با
ِ
عوامل بخشندگان(!) تنزل دادهشده! در سطح کشوری و ملی
به
ِ
هم که کسر قابلتوجهی از روزنامهنگاران و خبرنگاران کشور
بیش از تعلقات ملی و اعتقادی و دینی فراگیر ،آغشته به آفت

پیروی از امیال و افکار جناحی و سیاسی و حتی بعضا قومی
خویش شده و امروز که سرحدات اعتقادی و ملی و حاکمیتی
کشور مورد حملۀ بیگانگان قرار گرفته و ضرورت پاسداری از
آن در سنگرهای فرهنگی و بخصوص مطبوعات و رسانهها
صدچندان شده ،درگیر کشمکشهای غیرضروری سیاسی و
جناحی خویش شدهاند و بدبختانه برخی در این جدال بیتوجیه
و مضر ،کار را به جایی رساندهاند که بجای پایبندی به رسالت
قلم که امروزه ضرورت مقابله با جنگ نرم و هجمۀ رسانهای
دشمن است ،بعضا با دشمن همآوایی دارند و به صدای دشمن
ضریب و پژواک هم میدهند! همانانی که تاریخ ایران کم از گزند
زخمهایشان در امان نبوده و باز هم اگر مجاهدت و بیپروایی
قلمهای پاک و حمایت مسئوالن جهادی و دلسوز و متعهد در
صحنه نباشد ،آسیبهای بدتری را در این هنگامۀ خطیر به پیکر
آن وارد خواهد کرد .باری؛ در چنین بزنگاه حساسی ،جای خالی
بدستان متعهد در همۀ سطوح و ابعاد رسانههای جریان
قلم
ِ
اصلی از جمله در بخشهای ورزشی (زندهیادان ناصر احمدپور و
عباس عبدالملکی) ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و ...خالیاست.

در باب تقارن روز خبرنگار و پیام عاشورا؛
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گزارش
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

به عصر «آموزش طبقاتی»
خوش آمدید!

مدارس استعدادهای درخشان و مدارس خاص غیرانتفاعی با
پوشش  ۳درصدی آموزش در کل کشور ،سهم  ۹۵درصدی از
رتبههای برتر کنکور امسال را از آن خود کردهاند! آنچه نسبت به
گذشته تغییری نداشته ،تراژدی تلخ تضعیف روز به روز مدارس
دولتی و پیشتازی مدارس غیردولتی است.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تسنیم ،با اعالم اسامی 40
نفر برتر کنکور  1401در گروههای آزمایشی مختلف مشخص شد
امسال نیز رتبههای برتر در تصاحب مدارس خاص است و از میان
نفرات برتر کنکور امسال ً
صرفا یک دانشآموز در مدرسه دولتی
عادی تحصیل کرده است!  29نفر از مدارس استعدادهای درخشان،
 9نفر مدارس غیرانتفاعی و یک نفر مدارس نمونه دولتی بودند!
در کنکور  1400نیز از  30نفر رتبه برتر گروههای تجربی ،ریاضی
و انسانی 20 ،نفر دانشآموزان مدارس سمپاد 5 ،دانشآموز از
مدارس غیردولتی و سه دانشآموز از مدارس نمونهدولتی بودند
و در میان رتبههای برتر کنکور ،دانشآموزان مدارس دولتی عادی
حضور نداشتند .در کنکور سال  ،99رتبه هفتم گروه آزمایشی
علوم ریاضی در مدرسهای کام ًال دولتی درس خوانده بود و 67
درصد رتبههای برتر برای مدارس سمپاد 18 ،درصد غیردولتی و
 10درصد مدارس نمونه دولتی بودند .در کنکور  98تمام رتبههای
برتر از میان مدارس خاص و غیردولتی بودند و جای مدارس
دولتی عادی خالی بود؛  70درصد رتبههای برتر کنکور این سال در
رشتههای ریاضی ،تجربی و انسانی دانشآموزان مدارس سمپاد
بودند ،سهم غیردولتیها  14درصد و نمونه دولتیها  13درصد بود.
این روند حکایت از آن دارد با وجود تغییراتی که هر ساله در آمار و
ارقام تعداد شرکتکنندگان و ...نسبت به سالهای قبل وجود دارد،
آنچه نسبت به گذشته تغییری نداشته است ،تراژدی تلخ تضعیف
روز به روز مدارس دولتی و پیشتازی مدارس غیردولتی و خاص
است .پیش از این؛ «خسرو ساکی» -رئیس سابق مرکز سنجش
وزارت آموزش و پرورش -هشدار داده بود :در آزمون سراسری سال
 83.94 ،99-98درصد رتبههای زیر  3هزار برای مدارس استعدادهای
درخشان ،نمونه دولتی ،غیردولتی و مدارس "شاهد" بودند و این
مدارس  31.87درصد دانشآموزان را تحت پوشش قرار میدهند.
اما «مزبان حبیبی» -معلمی از استان فارس -در یادداشتی در همین
رابطه نوشته است :اینکه از  40دانشآموز برگزیده کنکور سراسری
امسال ،فقط یک دانشآموز در مدرسه دولتی درس خوانده،یک
فاجعه و شکاف اقتصادی و مالی و آموزشی تمامعیار محسوب
میشود که حتی در لیبرالترین جوامع جهان هم کمتر شاهد
آن هستیم .تقریبا در هیچ کشور توسعهیافتهای ،ردی از آموزش
طبقاتی دیده نمیشود و تالششان بر استقرار عدالت آموزشی
منطبق بر برخورداریهای برابر از امکانات و کیفیت آموزش یکسان
است .با اعالم نتایج کنکور سراسری ،در میان اسامی چهل نفر از
رتبههای برتر کنکور ،لیست اولیه به صورت زیر است:
مدارس استعدادهای درخشان 29 :نفر /مدارس غیرانتفاعی خاص:
 9نفر /مدارس نمونه دولتی 1 :نفر /مدارس دولتی 1 :نفر
سهم مدارس از رتبههای برتر کنکور سراسری :مدارس استعدادهای
درخشان 72.5 :درصد /مدارس غیرانتفاعی خاص 22.5 :درصد/
مدارس نمونه دولتی 2.5 :درصد /مدارس دولتی 2.5 :درصد
سهم پوشش تحصیلی مدارس از کل دانشآموزان در کشور:
مدارس استعدادهای درخشان 2 :درصد /مدارس غیرانتفاعی خاص:
 12درصد /مدارس نمونه دولتی 1 :درصد /مدارس دولتی 85 :درصد
نتیجه اول :سهم  2.5درصدی  85درصد از دانشآموزان مدارس
دولتی! حدود  85درصد از دانشآموزان کشور در مدارس دولتی
عادی تحصیل میکنند که سهمشان از رتبههای برتر و رتبههای
زیر  ،3000حدود  2.5درصد است.
نتیجه دوم :سهم  72.5درصدی تنها  2درصد دانشآموزان در مدارس
استعدادهای درخشان! کمتر از  2درصد از دانشآموزان کشور در مدارس
استعدادهای درخشان تحصیل میکنند که سهم آنها از رتبههای برتر و
رتبههای زیر  3000در کنکور سراسری 72.5 ،درصد است.
نتیجه سوم :تقریبا  12درصد از دانشآموزان کشور در مدارس
غیردولتی تحصیل میکنند که مدارس خاص غیردولتی ،کمتر از
یک درصد دانشآموزان کشور را پوشش میدهند؛ این یک درصد،
سهمشان  22.5درصد از رتبههای برتر کنکور است.
نتیجه چهارم :حدود یک درصد از دانشآموزان کشور در مدارس
نمونه دولتی تحصیل میکنند که سهم آنها نیز  2.5درصد است.
نتیجه پنجم :مدارس استعدادهای درخشان و مدارس خاص
غیرانتفاعی با پوشش  3درصدی آموزش در کل کشور ،سهم 95
درصدی از رتبههای برتر را از آن خود کردهاند.

دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویـــژه «علیاصغـــر بابایی»

از لشـــکر ۱۰سیدالشـــهدا علیهالســـام که در عملیـــات والفجر۲
بـــه مقـــام شـــامخ شـــهادت نائـــل گشـــت را گرامـــی مـــیدارد

ِ
تندبادجعل؛
اندرحکایتروزگار ماتماشاچیان

خبر
رسمقاهل

هنگام زدن سوزن به خویش فرا نرسیده؟
سردبیر

دستم به نوشتن نمیرفت .نه از بیحوصلگی یا دنیاتنگی؛
نه! اتفاقا هم حوصلهاش بود و هم چانهاش برای گفتن
و نوشتن تا طلو ِع فردا .نه اینکه آنقدرها قلمِ ویژهای
داشتهباشم که نوشتن/ننوشتنم سر سوزنی تفاوت در
شدن ایامِ سرد ایجاد کند ،یا حتی کوچکترین
سپری ِ
خدشهای به همین شمارۀ اینروزنامه وارد سازد ...نه!
صرفا بهسبب آنکه طاقتفرساترین کا ِر عالم برایم گرفتن
سرخوش «همه
دادن تبریکها و پیامهای جعلی و
ِ
و پس ِ
خوشحالیم دو ِرهم» است .تبریک به چهچیزی میگوییم؟
«خبرنگار»؟ کجاست ،داریم اصال؟ حقیقیاش را که بعید
میدانم .جعلیاش را چطور؟ تا دلت بخواهد ...بواقع
خستهام از اینحجم از توهمِ باال در «مهمشمردن» کارهای
بیاهمیتی که روزانه انجام میدهیم.
شاید همهچیز مونوپولیوار چرخیده و یکنفر همۀ
آن َدم وضع
سرمایه ،توان و وجو ِد مابقی را بلعیده و از 
من نگارنده بهسبب تجربۀ
همینگونه بدخیم بوده و ِ
کمتر و سنوسالی پایینتر بیجهت خوشبین بودم،
یا اصال درست و دقیقش از اول هم همین بوده(و قرار
بوده که باشد) و من همۀ ماجرا را زیادی کج فهمیدهام!
بگذریم ...خالصه که اینقلم نهتنها چیزی برای تبریک یا
خوشان رایج ندارد ،که
درونمایهای نظیر پیامهای خوش
ِ
تا انتهایش همینقدر تلخ است و زهر .شاید الزم باشد
بههمینبهانه ،کمی صادقانهتر از همیشه با یکدیگر حرف
بزنیم و بهتبع ،در تنهاییمان بدان بیندیشیم.
دقت کردید؟ اینکه سالهاست به این عزیزشدنهای
یکروزه عادت کردهایم .رسمِ بامزهایست که یکجور
خودگولزنکی نهانی درونش دارد .مثال ،همۀ سینماگران
ِ
و هنرمندانی را دیدهایم که بهیکباره  21شهریورماه هرسال
بهمناسبت روز ملی سینما(که همچنان علتِ
انتخاب
ِ
چنین عنوانی برای اینتاریخ مبهم است) عزیز و گرامی
شمرده میشوند ،اما از فردایش ...؟ کارگرانی که هرساله 11
اردیبهشتماه «محترم و معزز» بهحساب میآیند و مابقی
روزها و ماههای سال ...؟ و اکنون «خبرنگاران» که پیر

میان مسئول و
و جوان ،ریز و درشت ،کوتاه و بلند در ِ
نامسئول ردهپایین و ردهباالی استانی و کشوری هرسال
ِ
بهتاری ِخ هفدهم مردادماه تازه یادش(ان) میافتد که
ً
اساسا «خبرنگار چگونه موجود/سوژهای است» :پوشیدنی؟
خوردنی؟ بردنی؟ انداختنی؟ کشیدنی یا ...؟ خیلیام هنر
کنند ،مراسمهای کلیشهای و تکراری هرساله را با همان
کنداکتور همیشگی برگزار میکنند و یک کارتِ هدیۀ
حساب
دویست هزار تومانی هم میگذارند تنگش تا به ِ
زبان گویا و چشمِ بینا»یشان
خودشان این ِ
«گوش شنواِ ،
مال خویش کنند یا درحالتی خوشبینانهتر،
را تماموکمال ِ
به سکوت ،دیدن و عبورکردن وادارند(اینهم از شأن و
قول عدهای از
منزلتِ خبرنگار!) .باألخره هرچه نباشد به ِ
خودشان ،آنکس که «اینجماعت» را بردهباال ،خودش
هم بلد است که بهوقتش چگونه بیاوردش پایین!
بله ُخب ...حقیقتا به کلیتِ فضای رسانهای موجود و
اساسا واژۀ «خبرنگار» همینقدر بدبین و مشکوکم ،چرا
که مشکوکش کردهاند .بدنامش کردهاند .به موجودی
تقلیل شأناش دادهاند .شرف و اعتبار
اضافهکار ،مزدور وِ ...
قلمش را به باد سپردهاند .قرار بود صادقانه حرف بزنیم
دیگر ،نه؟ پس فارغ از تعارفات مرسوم؛ سر جدتان ،یکتن

از شمایان به من بگوید آخرین خاصیتِ
عمومی ما که
ِ
نف ِع جدی و درستدرمانی به عمومِ مردم رساند چه بود؟
اصال همین چندماه ابتدای  1401را بگو ...چهکردهایم بجز
پرکردن هرروزۀ صفحات با گزارش نشستهای بیخاصیتِ
ارزش فالنشهرداری ،رپورتاژهای
فالنشورا ،خبرهای بی ِ
صدمن یهغاز از فالنشرکت و بهمانمسئول که میخواهد

کاهش را کوه جلوه دهد!؟
پژوهش جدیای که در حوزۀ رسانههای ایناستان
آخرین
ِ
رخ داد که نتایج و پیامدهای مثبت و شایستۀ توجهی از
خودش بجای بگذارد ،چه بود؟ بهیاد ندارید؟ بدیهیست،
پیرامون
چون مدتهاست از اصل دور و غافل شدهایم و
ِ
خویش را با ُمشتی اباطیل پر کردهایم .البته ممکن است
همهچیز هم صرفا تقصیرِ خودمان نباشد ،بلکه خو ِد ما هم
کل مشکلدارتر باشیم .شاید باید حقداد
تنها جزئی از یک ِ
بدون کوچکترین
به خبرنگار(؟) و اصحاب رسانهای که ِ
َردی از امنیتِ شغلی در همۀ سالهای فعالیتش ،اینطور
حس کند که تمام پشتوانۀ مادی ،معنوی و شغلیاش
از فالنمدیر و بهمانمسئول تأمین میشود و درنهایت
بدانها تعلق دارد و بهتبع ،کوچکترین دینی به اینمردمِ
کوچه و خیابان و بازار ندارد...

خ� اول
ب
«سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز»:

استان البرز جزو استان هایی با بیشترین آمار رسانه ها در کشور است
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
البرز ضمن تسلیت عزاداریهای حسینی فرا رسیدن
روز خبرنگار را گرامیداشت و محوریترین اقدامات
حمایتی از رسانههای استان البرز را تشریح کرد.
«سعید جابریانصاری» با گرامیداشت فرا رسیدن سالروز
شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار گفت :اصحاب
رسانه و مطبوعات ،نمایندگان رکن چهارم دموکراسی
هستند که با نگاه تیزبین و نقادانه خود حقایق را
در جهت عدالت با ابزار رسانه گسترش میدهند و
در راستای تالشهایی که در چارچوب قانون با
رعایت اصل اخالقمداری و پایبندی به اصول
نظام جمهوری اسالمی در عرصه اطالعرسانی
و روشنگری و تنویر افکار عمومی جامعه به
انجام میرسانند ،شایسته حمایت هستند.
وی همچنین بیان کرد :استان البرز
با برخورداری باالترین آمار ثبت
شده در معاونت مطبوعاتی
کشور از نظر تعداد رسانههای
دارای مجوز یکی از استانهای
سرآمد در کشور است که باید
به تناسب این آمار ،خروجی

اطالعرسانی را نیز شاهد باشیم که با زیرساختهای ایجاد
شده در این زمینه و رونمایی از طرحی جامع در این حوزه که
مقارن با برنامه گرامیداشت روز خبرنگار در استان رونمایی
میشود ،بخشی از این هدف به مرحله اجرا خواهد رسید.
جابری انصاری در ادامه با اشاره به ساماندهی فعالیتهای
رسانهای در استان البرز و ترسیم نقشه راه در حوزه رسانه
و مطبوعات گفت :در راستای تحقق بیانات رهبر معظم
انقالب اسالمی ،تاکیدات نماینده محترم ولی فقیه در
استان و امام جمعه کرج و جناب آقای دکتر عبداللهی
استاندار محترم پیرامون ساماندهی فضای مجازی،
طی سه مرحله تهیه و تدوین بانک اطالعاتی
اصحاب رسانه و صاحبان کانال های مجازی
استان با موفقیت به انجام رسید و بر اساس
این ظرفیت احصا شده راهبردهایی که تبیین
و طراحی گردیده است ،اجرایی می شود.
وی همچنین با بیان اینکه رویکرد
و نگاه ما ایجاد تعامل ،وفاق و
همگرایی رسانه ای است ،گفت:
برنامه های حمایتی را برای
اصحاب محترم رسانه در
نظر گرفته ایم و بزودی

بصورت ادواری از دفاتر رسانه ای استان نیز بازدیدهای
میدانی خواهیم داشت تا ضمن عرض خداقوت گویی در
جریان روند فعالیت های این عزیزان هم قرار بگیریم.
جابری انصاری با اشاره به ضرورت حمایت های حقوقی
از قشر فرهیخته ی عرصه قلم و رسانه گفت :تا جایی
که قانون اجازه بدهد حمایت گر فعالیت های اصحاب
محترم رسانه هستیم و طی این مدت نیز بصورت
مصداقی در این زمینه اقداماتی انجام شده است .انتظار
می رود مدیران استان نیز در تعامل موثر با رسانه ها
ضمن بهره مندی از ظرفیت رسانه حمایت از اصحاب
پرتالش این عرصه را در دستور کار داشته باشند.
وی افزود :طبق برنامه ریزی های انجام شده برای اولین
بار همایش حکمرانی دولت و رسانه را با حضور اصحاب
رسانه و مدیران در استان البرز برگزار خواهیم کرد.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز
در پایان ضمن آرزوی قبولی عزاداری های حسینی ،فرا
رسیدن روز خبرنگار را به پاس یکسال تالش بی وقفه و
شبانه روزی در عرصه خبر و اطالع رسانی ،خدمت مدیران
محترم خبرگزاری ها ،پایگاه های خبری ،خبرنگاران ،فعاالن
کانال های خبری  ،عکاسان خبری و تمامی عزیزانی که در
سنگر مطبوعات و رسانه مسئولیت دارند ،خداقوت گفت.

اجتماعی
ی�دداشت

مالک ساخمتاین که درختان ییک از خیاابنهای نیاوران را خشکانده بود ،چقدر جریمه شد؟
سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک گفت :مالک ملکی که در نیاوران ،به دلیل ساخت و ساز باعث خشک شدن
چند اصله درخت شده بود ،به جریمه سه میلیارد تومانی محکوم شده است .گرچه هر درختی که از بین میرود با هیچ مبلغ پول و جریمه ای قابل
جبران نیست ،شهروندان مسئولیت پذیر در کنار شهرداری میتوانند شهر را از دست متخلفین حفظ کنند و با گزارشات خود قبل از وقوع اینگونه حوادث
شهرداری را در حفظ این منابع طبیعی یاری نمایند و اداره روابط عمومی و اداره فضای سبز آماده دریافت اینگونه موارد و پاسخگویی به شهروندان است.
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گزارش

«هیاتهای مذهبی» و نقشیکه در فرهنگ جامعه موثر است؛

الگوسازی مبتنی بر دینباوری و رعایت هنجارها و ارزشها
سارا نصرتی

بهطور کلی هیأتهای مذهبی از قدیمیترین نهادهای
فرهنگ مردمی و اجتماعی بوده که حول محور حب اهل
بیت عصمت و طهارت(ع) و تعظیم شعائر دینی به خصوص
بزرگداشت ایام شهادت سید و ساالر شهیدان حضرت
اباعبداهلل الحسین(ع) فعالیت میکنند.
مراسمات مذهبی و نهادی مانند هیأت هر چند نه به
شکلی امروزی ،نزدیک به چهاردهقرن است که در فرهنگ
اسالمی و سپس فرهنگ ایرانی ریشه دوانیده و از همان
ابتدا ظرفیتهای امروزینش را داشته ،اما بسته به اینکه
چقدر از این ظرفیت بالقوه به فعلیت در آمده است ،در
حیات اقتصادی ،سیاسی ،و اجتماعی جامعه نقش ایفا
نمودهاند .علت مخالفت رضاخان پهلوی با برگزاری مراسم
مذهبی و دستور به تعطیلشدن آنها ریشه در این
ظرفیتها در مقاومت نسبت به حاکمیت تجددخواهی
غربی یا همان مدرنیته داشته است .اگر یک هیات مذهبی
با استفاده از روش صحیح ،عالمانه و عاشقانه رهبری شود،
خواهد توانست بیشترین نقش را در رشد و تعالی فرد،
جامعه و فرهنگ آن داشته باشد که هیچ حرکت و تشکلی
با هزینههای گزاف ،به پای آن نخواهد رسید و توان رقابت
با او را نخواهد داشت.
میتوان به این امر اشاره کرد که در زمان حاضر با توجه به
چالشها و جنگهای نرم مختلف ،هیئات مذهبی نقش بسیار
کلیدی و کاربردی را بر راهبرد فرهنگی جامعه ایفا میکنند و با
توجه به اینکه جوانان در هر جامعهای نقش کلیدی و موثری
را برعهده دارند ،بنابراین نقش هیئات مذهبی در راهبرد فرهنگ
دینی جوانان بسیار مهم و کلیدی است .هیئت انقالبی دارای
ک روح کلی است که از باطن آن میتوان به رسالتها و
ی 
رویکردها و برنامهها و ماموریتهای خرد و کالن آن پی برد و
آن مفهوم شناسی صحیح از مبحث نیروسازی و جریانسازی
است .هیئت انقالبی ،محفل نیروسازی برای بدنه حرکت
عظیم و پیشرو انقالب اسالمی در سایه نظاماسالمی و تربیت
شهروندان شایسته عصر تمدن اسالمی است ،که این همه را
میتوان در یک عبارت کوتاه خالصه کرد و آن بحث عمیق و
قابلتأمل تربیت حماسی است.
در واقع هیئت را میتوان اینگونه معنا کرد که یک قرارگاه
بزرگ جهت انجام تربیت حماسی بر روی نسلهای انقالب،
آن هم به اقتضای قشر و سن و ضرورتهای دیگر است .از
سوی دیگر هیئت انقالبی محور ،جریانسازی در بستر نظام
اسالمی ،هدایتگر و شکلدهنده دولت اسالمی و ساختارساز
برای حکومت اسالمی و نیز پیش برنده تفکر برپایی تمدن
نوین اسالمی نیز هست .به واقع هیئتهای مذهبی ،نقشی

محوری در حرکتآفرینی و شکلدهی به شور انقالبی و شعور
اجتماعی دارند که نظیر آن را نیز میتوان در دفاع مقدس و
نیز عبور سربلندانه ملت و نظام از گردنههای صعب العبور
فتنهها و حوادث مشاهده کرد.
بنابراین همواره کیفیت عزاداریهای ما باید از سطح باالیی
برخوردار باشند تا افرادی که از هیئت خارج میشوند ،کام ًال
به لحاظ معرفتی ،روحی ،روانی و ...متأثر شوند .همچنین
آموزههای آنها نیز باید بهگونهای باشد که برای مردم قابل
استفاده باشد و یا آنچه که در هیئت خوانده و بیان میشود
منطبق با آموزههای دینی و آنچه که در واقعه عاشورا رخ داده
است ،باشد .همچنین از تفاوتهای این نهاد فرهنگساز با
سایر نهادهای فرهنگی داشتن ظرفیت حضور خانوادگی برای
مخاطبانش است؛ ً
اتفاقا خود هیأت گاه بهصورت خانوادگی
اداره میشود .شاید اصیلترین نهاد فرهنگی بشری ،خانواده
باشد که در همه زمانها ،مکانها و میان همه امتها
ریشهدار است .فرهنگسازی هیأت وقتی با این نهاد اصیل
ً
طبیعتا عمیقتر و مؤثرتر است .یکی از عوامل
گره میخورد
اثرگذاری هیئات بر ایرانیان ،عاملیت ارکان آنها به اخالق
و معارف اسالمی بوده است؛ پیرغالمان را همیشه متخلق
به اخالق اسالمی و مزیّن به اخالص و صفای اهل بیتی
میشناسیم .شاعران و مداحان و واعظان مخلص نیز از
این قاعده مستثنا نبودهاند .اکنون هم اگر هیئات بخواهند
فرهنگسازی بیشتری داشته باشند ،الزم است به پیشینیان
خلف خود در اخالص و تقوا اقتدا نمایند و در عمل به معارف
اسالمی جلوتر از دیگران باشند به قاعده «کونوا دعاه الناس
الی اهلل بغیر السنتکم».
در واقع باید این هیئتهای عزاداری بهنوعی در راستای
ارتقای جامعه به سمت خوبیها حرکتآفرین باشند و
خوشبختانه عزاداریهایی که در جامعه ما برپا میشوند،
عزاداریهای خوبی هستند ،اما مشکلی که وجود دارد

این است که ما با آموزههای اهلبیت(ع) فاصله زیادی
داریم ،به جهت اینکه پس از خارجشدن از هیئات باید
به این پرسش پاسخ داد که گفتار و رفتار ما تا چه میزان
با آموزههایی که وجود دارد ،منطبق است .در یک نگاه
گذرا بر تاریخچه هیئتهای مذهبی میتوان گفت این
نهاد مردمی دینی بالفاصله پس از واقعه عاشورا و از طریق
بازماندگان آنحماسه به صورتهای مختلف نمو گرفت.
و در تعظیم شعائر دینی و پاسداشت فرهنگ عاشورا در
زمانهای مختلف ،با مخالفتها و موافقتها و حال و
هوای متفاوتی همراه بوده است.
در حقیقت اصلیترین رسالت هیئتهای مذهبی ،اقامه
عزاداری و ذکر مصیبت در شهادت حضرت سیدالشهدا و
احیاء فرهنگ پرشور و شعور و بالنده عاشوراست .اما آنچه
کمتر مورد توجه قرار گرفته ،نقش اجتماعی هیئتهای
مذهبی در جامعه و کارکرد آنها در برقراری تعامالت در سطوح
مختلف مردمی است .فرهنگ عاشورا و مکتب حسین(ع)
درس آموز ابعاد گوناگون زندگی بشر و متفکرین ،خاصه
شیعیان بوده است .به گونهای که قسمتی از فرهنگ شخصی
هر شیعه و بخش اعظم فرهنگ و تمدن اسالمی شیعی،
نشأت گرفته و متأثر از فرهنگ عاشوراست.
یکی از کارکردهای بسیار موثر هیئت های مذهبی،
الگوسازی مبتنی بر دینباوری و رعایت هنجارها ،ارزشها
و اخالقیات است .افراد با حضور در دسته جات ،تکایا و
حسینیهها و استماع احادیث و درسهای اخالقی و گوش
دادن به آیات الهی و اشعار مداحان در مدح و ثنای اهل
بیت به صورت علمی و کاربردی (تعلیم و تربیت) ،راه به
فرهنگی می برند که مبنای آن رعایت معنویات ،اخالقیات،
اصول و مبانی انسانی ،خودشناسی و خداشناسی است.
این کارکرد ،انسان را برای رسیدن به یک هویت مذهبی و
حیات دینی کمک میکند.

نقل قول

با افزایش قطعی حقوق بازنشستگان؛

حقوقها چند درصد افزایش می یابد؟
روز گذشته «ابراهیم رئیسی» -رئیس جمهور -با مجمع
نمایندگان استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان،
هرمزگان و یزد با دیدار کرد .در این دیدار مجامع نمایندگان
استانهای مذکور دیدگاهها و نقطه نظرات خود درباره
مسائل مختلف استانهای خود و همچنین موضوعات
مربوط به مسائل ملی را مطرح کردند.
اما «شهباز حسنپور» -نماینده سیرجان در مجلس شورای
اسالمی در حاشیه دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان
کرمان که در آستانه سفر رئیس جمهور به این استان
برگزار شد ،با اعالم این خبر که بحث افزایش حقوق مابقی
بازنشستگان ،اجرایی و  ۳۸درصد به حقوق آنها افزوده

میشود ،گفت :از رئیس جمهور خواستار برخورد قاطع با
مقصران تأخیر در اجرای رتبهبندی معلمان هستم .رییس
فراکسیون اشتغال و اصناف مجلس شورای اسالمی در
حاشیه جلسه نمایندگان این مجمع با رئیس جمهور و
معاونان وی و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعالم
این خبر که بحث افزایش حقوق مابقی بازنشستگانی که
تاکنون اقدام نشده بود ،قطعی و اجرایی میشود و به این
ترتیب  ۳۸درصد به حقوق آنها افزوده خواهد شد ،گفت:
با توجه به اینکه همه زیرساختها فراهم شده است ،از
رئیس جمهور محترم خواستار برخورد جدی و قاطع با
مقصران تأخیر در اجرای طرح رتبهبندی معلمان هستم.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن گالیه از
این موضوع که با توجه به مصوبه مجلس شورای اسالمی

چرا هنوز اجازه واردات خودرو داده نمیشود ،خاطرنشان
کرد :بعضی از خودروسازان داخلی به جای ساختن
خودروهایی امن که وسیله آرامش و آسایش مردم شریف
ایران اسالمی باشد ،برای آنها ارابه مرگ تولید میکنند .این
در حالی است که برای مثال قیمت اعالمی کارخانه برای
یک «پراید  »۱۵۱حدود  ۱۶۵میلیون و در بازار آزاد حدود
 ۱۸۰میلیون تومان است که حتی با نرخ آزاد ارز حدود ۶
هزار دالر است و میتوان خودروهای بسیار با کیفیتتر از
«پراید  »۱۵۱را با این قیمت وارد کرده و در اختیار مردم
عزیز ایران قرار داد که این موضوع نهتنها باعث آسایش
مردم و کاهش تلفات ناشی از ناایمنی خودرو در هنگام
تصادفات میشود بلکه باعث میشود تولیدکنندگان
داخلی نیز ناچار بر کیفیت محصوالت خود بیفزایند.
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«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

هزینه وام مسکن باز هم
کاهش یافت

روند کاهشی هزینه وام مسکن ادامه دارد و در حالی
که متاهلهای ساکن پایتخت حدود  ۱۰روز قبل برای
اخذ این وام باید بیش از  ۱۳۴میلیون تومان پرداخت
میکردند ،اکنون باید بیش از  ۱۲۹میلیون تومان
پرداخت کنند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا ،بررسی
آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان میدهد
که هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین
ماه  ۱۳۲هزار و  ،۳۰۰در اردیبهشت ماه  ۱۳۲هزار و
 ۹۰۰و در خردادماه سال گذشته نیز  ۱۳۴هزار و ۲۰۰
تومان قیمت دارند .هر برگ اوراق تسهیالت مسکن
بانک مسکن در تیر سال گذشته  ۱۳۲هزار و  ،۸۰۰در
مرداد سال گذشته  ۱۳۳هزار و  ۵۰۰و در شهریور سال
گذشته با قیمت  ۱۳۳هزار و  ۳۰۰تومان داد و ستد
میشود .این اوراق در ماه مهر سال گذشته  ۱۳۲هزار
و  ۹۰۰تومان ،در آبانماه  ۱۳۳هزار و  ۷۰۰تومان و در
آذرماه  ۱۳۴هزار و ۷۰۰تومان قیمت داشتند .اوراق
ی و بهمن سال گذشته نیز با
تسهیالت مسکن در د 
قیمتهای  ۱۳۴هزار و  ۳۰۰و  ۱۳۴هزار و  ۱۰۰تومان
معامله میشود .این اوراق در فروردین ماه سال جاری
 ۱۳۵هزار تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس
همین قیمت نوشته شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متأهلهای تهرانی
بر این اساس ،مجردهای ساکن تهران میتوانند تا ۲۸۰
میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و  ۸۰میلیون
تومان وام جعاله میشود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰
میلیون تومان وام باید  ۴۰۰برگه تسهیالت مسکن
خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۱۳۵
هزار تومانی ۵۴ ،میلیون تومان میشود .همچنین با
در نظر گرفتن  ۸۰میلیون تومان وام جعاله که برای
آن باید  ۱۶۰ورق به مبلغ  ۲۱میلیون و ۶۰۰هزار تومان
خریداری کنند ،مجموع هزینه خرید اوراق به ۷۵
میلیون و ۶۰۰هزار تومان میرسد.
زوجهای تهرانی نیز بر همین اساس میتوانند تا
سقف  ۴۸۰میلیون تومان شامل  ۲۰۰میلیون تومان
تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و  ۸۰میلیون
تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید
 ۸۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه
آن  ۱۰۸میلیون تومان میشود که همراه با هزینه ۲۱
میلیون و ۶۰۰هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید
 ۱۶۰ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند ،در مجموع
باید  ۱۲۹میلیون و  ۶۰۰هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استانها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با
جمعیت بیش از  ۲۰۰هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰
و برای زوجین به  ۳۲۰میلیون تومان رسیده است
که با توجه به اینکه مجردها باید  ۳۲۰و متاهلهای
ساکن این شهرها نیز باید  ۶۴۰برگه تسهیالت مسکن
خریداری کنند ،مجردها باید  ۴۳میلیون و ۲۰۰
و متاهلها نیز باید  ۸۶میلیون و  ۴۰۰هزار تومان
پرداخت کنند.
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روزنامه

مناسبت روز خربنگار
پیام تربیک مسئول سازمان بسیج رسانه الربز به
ِ
سیدمحمدرضاموسو یزادهدرپیامینوشت:تقارنروزخبرنگارباشهادتحضرتاباعبداهللالحسین(ع)وعاشورایحسینیفرصتمناسبیاستتاابعادایننهضت
خونبار که الگوی آزادگان جهان است و ممتازترین سبک زندگی اسالمی را در بستر رسانه مورد توجه قرار دهیم .ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و عرض خدا قوت به
همه تالشگران عرصه اطالع رسانی استان البرز امیدوارم به برکت ایام عاشورای حسینی ،رسانههای ما ذیل مفاهیم درخشانی همچون روشنگری و مطالبه گری
صادقانه بیش از پیش در خدمت به جامعه اسالمیمان گام بردارند .شایسته است مسئوالن محترم نیز همکاری و هم افزایی را با این قشر زحمتکش بعمل آورند.
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شهرداری

سپاه پ�سداران

پیام «شهردار منتخب کرج» به مناسبت
فرا رسیدن روز خبرنگار:

البـــرز
فردیس

پیام «فرمانده سپاه استان» به مناسبت روز خبرنگار:

تقارن معنادار روز خبرنگار با

فرصت مهم
عاشورای حسینی و یک
ِ

«مجید سریزدی» -شهردار منتخب کرج -بهمناسبت فرا رسیدن
روز خبرنگار و تقارن آن با عاشورای حسینی پیامی منتشر کرد،
متن پیام بدین شرح است :امسال روز خبرنگار با عاشورای
حسینی و روز شهادت حضرت ابا عبداهلل الحسین(ع) مصادف
شده است .بیگمان این تقارن معنادار ،فرصتی است مناسب،
تا اهالی اقلیم خبر ،زوایای این نهضت سرخ را از منظر و بستر
رسانه مورد توجه بیشتری قرار دهند .چرا که نهضت امام و
همراهانش در ذات ،رسانهای به بلندای تاریخ بوده و عاشورا نیز
عظیمترین تولید رسانهایست که تا ابد ،تمام ویژگیهای پیام و
پیامرسانی و ت ٔاثیرگذاری بر مخاطب را داشته و خواهد داشت.
آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد ،تالش مذبوح گروهی در آن
زمانه است که برای تحریف واقعیتها ،دروغ و وارونهسازی
حق و باطل و جابجایی حقیقت نقشآفرینی کردند و از این
رو بود که در کنار بمباران خبری بر علیه امام حسین(ع) ،و
وعدههای اعطای مقام و پاداش ،باالبردن هزینههای حمایت از
امام معصوم و ....همگی سبب انحراف افکار عمومی از حق و
حقیقت ،به ظلم و انحراف شد.
در این میان اما ،سکوت خواص بیبصیرت و بیتفاوتی آنها ،به
وقوع واقعهٔ عاشورا کمک شایانی کرد .لذا واقعهٔ عاشورا را باید
محصول مقابله با انحراف ،سکوت ،فریب و تحریف دانست .با
این وجود ،نباید تصور کرد که این فریبکاری ،مختص آن دوران
بوده است .چرا که این رویه ،امروزه نیز در سیل خروشان پیامها
و بازار داغ رسانههای نوین و شیوههای جدید عملیات روانی
ادامه دارد .بیتردید ،تالش شرافتمندانهٔ شما اهالی رسانه و
خبرنگاران خطهٔ خطر و بویژه شما تالش ورزان ،مطالبه گران
و رهروان رسانه ای حوز ٔه مدیریت شهری که در واقع ،بخشی
از هویت و شناسنامهٔ موجود زنده ای بنام کالنشهر کرج و
تعالی و توسعهٔ پایدار آن و رضایتمندی حداکثری شهروندان
فهیم آنید ،با پاسداشت قداست قلم و به ت ٔاسی از کالم امام
شهیدان ،پایبندی به یکی از طریقین دینمداری یا آزادگی ،با
حفظ رسالتمندی و اخالق جهت احقاق حق و اعتالی عدالت
طلبیً ،
دقیقا همان چیزیست که امروز ،می بایست سرمشق
مرام و مشی و منش مریدان مکتب حسینی باشد .اینجانب
با آرزوی توفیقات روزافزون برای یکایک شما مصلحان قبیلهٔ
قلم و آگاهی ،یا آور میشوم که حسینی شدن ،فراتر از حرف
و نظر؛ به باورمندی و عمل نیاز دارد و برای تحقق اینمهم،
فرضست تا رسانههای ما عالوه بر پاسداشت روح آزادمنشی
و فضیلت و فتوت ،در این طریق ،همواره حسینی باشند و
حسینی بیاندیشد .لذا ضمن عرض خدا قوت و خسته نباشید
به تمام اهالی رسانه و تالشگران عرصهٔ آگاهی بخشی و اطالع
رسانی  ،امیدوارم که به برکت این ایام ،تمامی رسانه های
شهر مان در کنار مجاهده برای بلوغ و بالندگی ،ذیل مفاهیم
درخشانی همچون روشنگری ،تبیینگری ،مطالبه گری ،صداقت
موفق تر از روز قبل باشند.
و اخالقمداری هر روز ٔ

رسانه های عاشورایی می توانند ادامه دهنده نهضت زینبی باشند

سردار «علیرضا حیدرنیا» -فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع)
استان البرز -به مناسبت فرارسیدن  ۱۷مرداد و روز خبرنگار
پیامی صادر کرد.
در متن این پیام آمده است :امسال هفدهم مرداد و روز
خبرنگار مقارن با روز عاشوراست و می توان متفاوت تر از
همیشه به رسالت اصحاب رسانه اشاره کرد .ضمن تسلیت غم
عظمای عاشورای حسینی به تمام آزادگان جهان و عاشقان
حضرت سیدالشهدا علیهالسالم تاکید می کنم که این تقارن
می تواند آغازگر انقالبی در فعالیت های رسانه هایی باشد که
سال ها به مطالبات اجتماعی و فرهنگی پرداخته اند و از این
پس وظیفه آن ها در پرداختن به دینداری و اهداف قیام عاشورا

سنگین تر می شود .تقارن این دو روز با یکدیگر گویای آن
است که رسانه های عاشورایی می توانند ادامه دهنده نهضت
زینبی باشند و پیام های عاشورا را که عدالت ،وفاداری و امر
به معروف و نهی از منکر بود ،به خوبی و درستی به گوش
همگان برسانند و به نوعی با انجام رسالت خطیر خود،
به خون خواهی حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) و یاران
شهیدش بپردازند .بصیرت عاشورایی یکی از مهم ترین
مولفه های مبارزه با جنگ نرم دشمنان است که با
آگاه سازی جامعه توسط جوانانی که امروز
در عرصه های مختلف فرهنگی،
علمی و عملی حضور دارند و با

درایت و روشنگری پیام عاشورا را به جوانان دیگر منتقل می
کنند صورت می گیرد و نقش بی بدیل اصحاب رسانه در این
زمینه انکارناپذیر است .اینجانب ضمن گرامیداشت این روز
بر خود وظیفه می دانم از زحمات اصحاب رسانه
سختکوش و پرتالش استان البرز قدردانی کرده
و از آن ها به عنوان افسران مبارزه با جنگ نرم
دشمنان یاد کنم .امید است این عزیزان مانند
گذشته همچنان در این سنگر  ،حضوری فعال
داشته باشند و خود را بیش از پیش به
سالح صداقت ،ایمان ،معنویت
و آزادگی مجهز کنند.

حقوق و قضا
پیام «رئیس شورای قضایی استان» به مناسبت روز خبرنگار:

اهمیت رسالت اهالی قلم در تبیین ،انعکاس واقعی و صحیح موضوعات
ِ

«حسین فاضلی هریکندی»  -عالی ترین مقام قضایی
استان البرز -در پیامی روز خبرنگار را گرامی داشت.

در این پیام آمده است :در دورانی که رویارویی حق و
باطل از پیچیدگی خاصی برخوردار است و روایت های حق
و ناحق توسط دشمنان قلب می شوند اهمیت و رسالت
اهالی قلم به ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه در تبیین و
انعکاس واقعی و صحیح موضوعات و کنشگری فعاالنه
و حق طلبانه بیش از پیش نمایان شده است .همزمانی
شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار با عاشورای حسینی
و شهادت ساالر شهیدان ،فرصتی است برای گرامیداشت و

مروری تاریخی بر سلوک و زندگی نمادهای حفظ اصالت
پیام عاشورا و انتقال صحیح روایت آن ،امام سجاد(ع) و
زینب کبری(س) که میتواند نصب العین رهروان راستین
مکتب عاشورا و همه حق طلبان عالم باشد .بدینوسیله
ضمن گرامیداشت روز خبرنگار ،از تالش همه خبرنگاران
و اصحاب رسانه و مجاهدت های شبانه روزی این عزیزان
تشکر و قدردانی نموده و از خداوند متعال برای همگان
توفیق روزافزون مسئلت می نمایم.

پلیس

ب�داشت و سالمت

پیام «فرمانده انتظامی استان» به مناسبت روزخبرنگار:

پیام «رییس دانشگاه علوم پزشكی استان» به مناسبت روزخبرنگار:

فرمانده انتظامی استان البرز در پیامی
روز خبرنگار را گرامی داشت .در متن پیام
سرتیپ دوم پاسدار «عباسعلی محمدیان»
آمده است :خبرنگاران وجدان بيدار جامعه
هستند و به عنوان ديده بان بايستي در
تالش براي اطالع رساني درست ،دقيق و
کامل حوادث و رويدادها برآيند و در اين
راستا نبايد تحت تاثير جوسازيها ،شايعه پراکني ها و هياهوآفريني قرار گيرند .بي
ترديد در كنار تالش هاي شبانه روزي كاركنان خدوم وزحمت كش نيروي انتظامي،
مردم بخشي از امنيت و آسايش خود را مرهون مجاهدت و تالش خستگي ناپذير
خبرنگاران فهيم ،و متعهد رسانه ها در انعکاس هوشمندانه ،واقع بينانه و واقع گرايانه
حوادث و رخدادها هستند .روز خبر نگار فرصتي گران سنگ براي پاسداشت مقام و
منزلت حرفه خبرنگاري و تجليل از اصحاب رسانه در کشور قلمداد شده است .روز
خبرنگار يادآور اراده و عمل مجاهدانه مردان و زناني است که براي بازگويي حقيقت
و بازتاباندن واقعيت ،پرچم رسالت بزرگ اطالع رساني را بر دوش گرفته و چراغ راه
جامعه خويش گشته اند که در پيشاپش اين سلسله راهيان وادي آگاهي و نيک
انديشي ،مجاهداني هستند که در نگارش خبر از خون خويش مايه گذاشتند و در
آسمان بلند شهادت و ايثار ،نام خويش را جاودانه ساختند .اینجانب ضمن تسلیت
ایام سوگواری بزرگ مرد آزادگی جهان ،حضرت امام حسین (ع) ،براي خبرنگاران
متعهد و کوشاي سرزمين مان ،سالمتي ،توفيق  ،پويشي آگاهانه و سرشار از صداقت
را از درگاه حضرت حق مسالت مي کنم.

دکتر «شهرام صیادی» -رییس دانشگاه علوم
پزشکی البرز -طی پیامی فرارسیدن  ۱۷مرداد
روز خبرنگار را به فعاالن سختکوش و راست
گفتار این عرصه تبریک و تهنیت گفت .متن
پیام به شرح زیر است :روز شهادت شهید
محمود صارمی فرصتی است گرانبها برای
پاسداشت انسانهایی که در مسیر حق و
حقیقت گا م بر می دارند و نمونه بارز تعهد ،وظیفه شناسی ،دلسوزی و آگاهی بخشی
هستند .تقارن «روز خبرنگار» با عاشورای حسینی ،برای خبرنگاران عزیز به عنوان انسانهای
فرهیختهای که در راه روشنگری و آگاهیبخشی به جامعه با امانتداری و مسئولیتپذیری
میکوشند و وارثان پیام آور مکتب عاشورا هستند ،مسؤولیت این عزیزان را در راه دفاع و
سربلندی کشور دو چندان مینماید همان گونه که همیشه در دوران سخت و پرتالطم در
کنار هم وطنانشان ایستادند و روزهای سخت مبارزه با بیماری کرونا یکی از عرصه های
بی نظیر فعالیت خالصانه و عاشقانه عرصه خبر و اطالع رسانی بود که دوشادوش مدافعان
سالمت و مردم در راه حفظ سالمتی و نجات جان انسانها گام برداشتند .بی شک حضور
گ خبرنگاران و اصحاب رسانه در کنار مدافعان سالمت در دوران کرونا موجب شد که با
پررن 
اطالع رسانی صحیح و به موقع شرایط مطلوبی ایجاد شود و همچنان این تداوم همکاری
و دلسوزی تا ریشه کن شدن این بیماری وجود خواهد داشت .بدینوسیله از تالش و
مجاهدت خالصانه و صادقانه اصحاب محترم رسانه و خبرنگارانی که نهایت همکاری و
تعامل را با حوزه سالمت و دانشگاه علوم پزشکی البرز داشته اند صمیمانه ابراز نموده و از
خداوند متعال توفیق روز افزون و سالمتی برایتان مسالت می نمایم.

خبرنگاران وجدان بيدار
جامعه هستند

خبرنگاران نمونه بارز تعهد ،دلسوزی
و آگاهی بخشی هستند

پیام«فرماندار فردیس» بهمناسبتروز خبرنگار:

خبرنگاران چشم بینا ،زبان حقیقتگو و منادیان آگاهی هستند

«خداداد کاشفی» -فرماندار شهرستان فردیس -در
پیامی به مناسبت روز خبرنگار از خبرنگاران به عنوان
چشم بینا ،زبان حقیقتگو و منادیان آگاهی یاد کرد.
در متن پیام آمده است :ضمن تسلیت ایام شهادت
سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین (ع)
و یاران با وفای آن حضرت ،با تأسی از رویکرد و الگوی

حسینی ،روز خبرنگار امسال که مصادف با این ایام
شده ،فرصتی مغتنم برای قدرشناسی از این جهادگران
عرصه فرهنگ است که هوشمندانه و آگاهانه ،در
عرصه جهاد تبیین نقش آفرینی روشنگرانهای میکنند
روشن پیش روی توسعه ایران
تا با ترسیم افقهای
ِ
یها ،اقدامات،
اسالمی ،روایتی صحیح از جهتگیر 

فعالیتها و تصمیمات خدمتگزاران صادق مردم ارائه
دهند .با قدردانی از تالش شبانهروزی و همراهی
همه خبرنگاران و اهالی رسانه و وقوف به مشکالت و
تنگناهایی که در عرصه اطالع رسانی بهنگام دارند ،برای
کلیه خبرنگاران عزیز و جامعه خبری پرتالش استان و
شهرستان فردیس آرزوی توفیق و سربلندی دارم.

فرهنگی

پیام هشردار خرم آابد بهمناسبت روز خربنگار
مهندس سعید فتوحی در پیامی نوشت :سالم و درود خدا بر تمامی خبرنگارانی که حرمت قلم را پاس میدارند و قلم خویش را
جز در مسیر حق ،عدالت و سعادت جامعه بکار نمیگیرند .خبرنگاران وجدان بیدار جامعه هستند که همواره در متن جامعه و
همواره در راستای شفاف سازی و پیگیری مشکالت مردم قلم می زنند .هفدهم مرداد روز خبرنگار نماد رشادت ،آگاهی بخشی،
مطالبه گری و وظیفه شناسی خبرنگاران شهیدی چون محمود صارمی را به همه خبرنگاران عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.

فرهنگ و ارشاد

روزنامه
شماره  - 1082سهشنبه  18مرداد 1401

گزارش

«معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی»:

وزارت فرهنگ عزمی جدی در رفع دغدغههای صنفی
خبرنگاران و ارتقای منزلت روزنامهنگاری دارد
«فرشاد مهدیپور» -معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -با قدردانی از تالشهای
خستگیناپذیر خبرنگاران در توجه به نیازمندیها ،مسائل،
مشکالت کشور و تبیین پیشرفتها و واقعیتهای موجود،
از عزم جدی این معاونت در رفع دغدغههای صنفی آنان و
ارتقای منزلت روزنامهنگاری خبر داد و در پیامی به مناسبت
روز خبرنگار نوشت :عاشورا ،یادآو ِر مجاهداتِ مردان و زنانی
است که با برافراشتن بیرق شرافت و آزادگی ،چراغ حقیقت
و آگاهی را بهروی همه جهانیان برافروختند و برای همیشه
تاریخ نورافشانی کردند.
معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی افزود :تقارن  ۱۷مرداد امسال با عاشورای حسینی،
فرصتی مغتنم برای یادآوری این حقیقت روشن است که
منش راویان
خبرنگاری در امتداد شغل اولیا و هم در ادام ه ِ
حماسه تاریخسازی است که در جریان نهضت عاشورا با چشمان
بین خود ،آنچه را که دیدند و شاهد بودند ،به عینیتِ
حقیقت ِ
تمام برای مردم بازگو کردند و مفاهیم بلندی همچون عشق
و ایثار ،آزادگی و اخالص ،صداقت و راستی و دیگر مفاهیمِ
انسانی را با نهضت امام حسین (ع) گره زده و برای همیشه
جاودانه ساختند.مهدیپور ادامهداد :بیتردید بخش بزرگی از
رسالتی که امروز خبرنگاران ایران اسالمی نیز بر عهده دارند ،در
ادام ه همان مسیر و در راستای همگانی کردن مفهوم «جهاد
تبیین» به معنای واقعی کلمه است .بازتاب عینی واقعیتها
و توجه به تولید محتوای فاخر ،از جمله مصادیقی هستند که
در جهاد تبیین میتواند پیروزیبخش باشد و در این عرصه
هر قلم میتواند به مثاب ه یک سرباز پُرتوان عمل کند.وی در

این پیام اضافهکرد :اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهید
محمود صارمی ،خبرنگار گرانقدر خبرگزاری جمهوری اسالمی
که در روز  ۱۷مرداد  ۱۳۷۷حین انجام مأموریت رسانهای در
شهر مزار شریف افغانستان به مقام رفیع شهادت نائل آمد ،بر
خود الزم میدانم قدردان تالش و فداکاریهای همه همکاران
گرامی و خستگیناپذیرم باشم که ضمن توجه به نیازمندیها
و مسائل و مشکالت ریز و درشت جاری ،در تبیین پیشرفتها
و واقعیتهای کشور نیز از هیچ تالشی فروگذار نکرده و نقش
بسزایی در امیدآفرینی به جامعه و ایجاد یاس و ناامیدی در
دشمنان قسمخورده این نظام اسالمی ایفا میکنند.معاون
امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

اضافهکرد :توجه ویژه به موضوعات مهمی همچون امنیت
شغلی و استقالل حرفهای خبرنگاران ،یکی از اولویتهای
اصلی معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی در دوره اخیر
است و مطابق مصوبات ،این معاونت عزمی جدی دارد تا
با ارائ ه خدمات حمایتی جدید به این قشر فرهیخته ،گامی
اساسی برای رفع دغدغههای صنفی خبرنگاران و ارتقای منزلت
روزنامهنگاری برداشته شود.مهدیپور گفت :امید فراوان دارم
همانطور که تا به امروز توانستهایم ،در ادامه نیز بتوانیم با
اطالعرسانی عینی و شفاف و با بهرهگیری هر چه بیشتر از
ظرفیتهای نوین رسانهای ،در پاسداری از ارزشهای اسالمی و
صیانت از منافع ملی و مردمی ،توفیقی روزافزون داشته باشیم.

ن
سی� و ت
تئا�

ی�دداشت
در باب تقارن روز خبرنگار و پیام عاشورا؛

اهمیت
ِ
رسالت مشترک و
ِ
یک
روزافزون قلم

سیدرضا فیضآبادی

داشتم فکر میکردم در تقارن عاشورای حسینی و روز خبرنگار که
ک قرن و دو قرن دیگر هم چنین اتفاقی نیفتد ،چه میتوان
شاید ی 
نوشت که مناسب اینرو ِز خاص باشد .اما براساس آنچه تاریخ
نوشته پیام عاشورا و رسالت عاشورائیان همان پیام مردانهمردن و
ً
حقیقتا همه ما یکبار قرار است بمیریم و
زیر بار ذلت نبودن است،
خودمان انتخاب میکنیم که با عزت بمیریم یا با ذلت .همه حرف
مقابل کسانی که خود را خیلی
امام حسین(ع) در روز عاشورا و
ِ
مسلمانتر از پسر علی(ع) و نوه پیامبر(ص) میدانستند همین
یک جمله بود :اگر دین ندارید الاقل آزاده باشید .اما شوربختانه
در میان هیاهوی امروز ،گویا اصل فلسفه عاشورا گم شده است،
بیتردید ،پیام مشخصی که عاشورا به عالم بشریت مخابره کرده
این است که ،ایستاده و مردانه زندگی کنید و آزاده بمیرید.
و اما روز خبرنگار و رسالت خبرنگاری و روزنامهنگاری جز آنچه
در تاریخ زندگی و شهادت بزرگان آمده نمیتواند باشد؛ قلم را با
اندیشه پاک و درست روی کاغذ حرکت بدهیم ،البته اگر ادعای
آزادگی داریم .قلم آنقدر ارزش دارد که خداوند به آن سوگند یاد
کرده است .قلم اگر بشکند میتوان دوباره آن را تراشید و نوشت
اما اندیشه اگر به کجی رود و فکر صاحبقلم و به اسارت صاحبان
زر و زور در آید به هیچوجه نمیتوان آن را به مسیر حق بر گرداند.
روز خبرنگار و پیام عاشورا تقارن بسیار با معنا و مفهومی است و
از خدای بزرگ میخواهم توان خوب و سالمت نوشتن را به من و
همکارانم بدهد تا همچنان موثر و البته در مسیر درست بنویسیم.

«رئیس هیأت مدیره خانه سینما» پاسخ داد؛

انتخابات و جشن خانه سینما
چه زمانی برگزار میشود؟
دوم مردادماه امسال قرار بود مجمع و انتخابات هیات مدیره خانه
سینما برگزار شود که دو ساعت پیش از شروع مجمع با ارسال نامهای
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،لغو و به زمانی دیگر موکول شد.
این اتفاق طبق گفته رییس هیأت مدیره خانه سینما از سوی وزارت
ارشاد برای تایید صالحیت نامزدها رخ داد و هنوز مشخص نشده آیا از
میان نامزدهایی که صنوف سینمایی تعیین کردند ،کسی باید حذف
شود یا خیر« .محمدعلی نجفی»  -رییس هیأت مدیره خانه سینما -
در گفتوگویی با «ایسنا» در پاسخ به پرسشی درباره نتیجهی بررسی
صالحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیرهی خانه سینما و اینکه چه
زمانی این انتخابات برگزار خواهد شد؟ بیان کرد :ما هفتهی گذشته
جلسهای با آقای خزاعی  -رییس سازمان سینمایی  -داشتیم که
صحبتهایی دربارهی مسائل مرتبط با وزارت ارشاد مطرح شد و روز
سهشنبه یا چهارشنبه ( ۱۸ - ۱۷مرداد) جلسهای را با اعضای هیأت
مدیره خواهیم داشت تا برنامهریزی کنیم احتماال در هفتهی اول یا
دوم شهریورماه مجمع و انتخابات هیأت مدیره خانه سینما برگزار شود.
او دربارهی اینکه تایید کاندیداهای صنوف به چه نتیجهای رسیده
است؟ گفت :این مسئله به سازمان سینمایی مربوط نیست و گفته
شد که به حراست وزارت ارشاد ارتباط دارد که البته هنوز هم جوابی
به ما ندادهاند ،ولی تصور من این است که مشکل خاصی وجود
نخواهد داشت و به احتمال زیاد همان کاندیداها در انتخابات حضور
دارند بویژه آنکه همه ،افرادی شناخته شده با سابقهای طوالنی در
فعالیتهای صنفی و سینمایی هستند .خانه سینما درصدد است
که جشن را امسال حتما برگزار کند و انشاءاهلل بیستودومین جشن
خانه سینما اوایل آبانماه یعنی پس از پایان ماههای محرم و صفر
برگزار خواهد شد .آخرین دوره جشن خانه سینما (دوره بیستویکم)
در سال  ۱۳۹۸برپا شد.
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«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

یک تصمیم احساسی یا پایان
یک کمتوجهی؟!

هنوز دو هفته از تصمیم دبیر جشنوارهی شانزدهم فیلم
مستند ایران (سینما حقیقت) -محمد حمیدیمقدم -برای
حذف جوایز بخش فنی و هنری این رویداد و بعد عقب
نشینی او از این اقدام -بخاطر اعتراضها -نگذشته که
«مجتبی امینی» -دبیر جشنواره فیلم فجر -اعالم کرده
قصد دارد جایزهی تخصصی دیگری را که به نظر در بخش
بدلکاری است ،به جشنوارهی فجر اضافه کند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایسنا؛ اختصاص
سیمرغ بلورین به بدلکاران در جشنواره فجر یکی از
خواستههای ارشا اقدسی بود که پیش از مرگ خود بارها
از آن به عنوان یک آرزو یاد میکرد و حاال که این هنرمند
و بدلکار جوان در میان ما نیست ،خانواده و همکارانش
در اولین سالگرد درگذشت او این آرزو را یادآور شدند.
البته پیشتر برگزار کنندگان جایزه سینمایی حافظ این
خواستهی ارشا را در جشن حافظ محقق کردند ولی باز
هم در پی همین یادآوری ،امینی اعالم کرده که در تالش
است این آرزو محقق شود .این مسئله از چند جنبه
تأملبرانگیز است؛ اوال میتواند توجه ویژه به حرفهی
پرریسک بدلکاری را به همراه داشته باشد و شاید اهدای
سیمرغ بلورین و فراهم شدن موقعیتی برای رقابت یا
دیده شدن زحمت فعاالن این شغل پرخطر ،ارزش حرفهای
که جانی را به خطر میاندازد بیشتر نشان دهد.
اما اضافه شدن یک سیمرغ تخصصی به جشنواره
فجر از دو منظر دیگر هم میتواند بررسی شود؛ نخست
اینکه باید پرسید آییننامهی جشنوارهای به قدمت و
سابقه فیلم فجر که بعد از چند دوره دوباره قرار است
به صورت بینالمللی برگزار شود تا چه زمانی باید دچار
تغییر و تحول شود؟ آیا تضمینی وجود دارد که چند
سال بعد دستاندرکاران بعدی سینما و جشنوارهی فجر
این تصمیم را ملغی نکنند و به جایش یک سیمرغ
دیگر نگذارند؟ مثل امسال که سیمرغ فیلمنامهی
اقتباسی حذف شده و سیمرغ بلورینی به نام «جایزه
ویژه جشنواره» اضافه شده است .اگر اتفاقهایی از این
دست بیفتد چه کسی پاسخگوی معترضان خواهد بود آن
هم وقتی اساسا انتقادهایی نسبت به تعداد جایزههای
جشنوارهی فیلم فجر وجود دارد.
همین االن حضور فیلمهای مستند و کوتاه در جشنوارهی
فجر که هر دو جشنوارههایی بینالمللی و معتبر در ایران
دارند برای عدهای از سینماگران و مدیران جای انتقاد دارد،
اما توقع فعاالن این دو شاخهی فیلمسازی جسارت حذف
را به دبیران فجر نمیدهد ،حتی وقتی فیلمهای مستند و
کوتاه راهیافته به فجر ،پیشتر در جشنوارههای تخصصی
خودشان دیده شده و جایزه هم گرفتهاند .مسئلهی
بعدی این است که افزوده شدن هرچه بیشتر جایزههای
تخصصی به جشنوارهی فیلم فجر ،سبب میشود که
جایگاه صنوف تخصصی سینما در تقدیر از اعضای خود
کمتر مورد توجه قرار گیرد و و شاید اگر جایزهی تخصصی
بدلکاری از سوی صنف اهدا شود ،اعضای صنف بدلکاری
نسبت به قوی نبودن تشکل خود معترض نباشند.
با این حال اگرچه اعالم نظر دبیر جشنواره فیلم فجر برای
اختصاص دادن یک جایزهی تخصصی به بدلکاری بیشتر
این تصور را به همراه دارد که در پی فضای احساسی
روزهای گذشته و همزمان با سالگرد درگذشت ارشا
اقدسی مطرح شده ،اما اگر نتیجهی تالشهای امینی
همانطور که ابراز امیدواری کرده ،به ثمر بنشیند و آرزوی
هنرمند فقید بدلکار محقق شود ،باید دید آیا در سالهای
آینده آییننامهی جشنواره و جوایز تخصصی آن باز هم
دستخوش تغییر میشوند؟
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درحاشیه
«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

حضور پای ثابت وزارت ورزش
در قونیه!

اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک به فاصله  ۱۰روز تا
انتخابات کمیته ،آخرین سفر را نیز از دست ندادند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تسنیم ،مراسم افتتاحیه
پنجمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی امروز،
سهشنبه  18مرداد ماه در قونیه برگزار میشود و بخشی از
کاروان ایران در روزهای گذشته وارد این شهر شدند .نکته جالب
در مورد حضور کاروان ایران در قونیه ،حضور مجید کیهانی،
عبدیافتخاری ،علی دادگر و علیرضا رحیمی از اعضای بدون
فدراسیون هیئت اجرایی و پای ثابت سفرهای کمیته ملی
المپیک است .مجید شایسته هم که پنجمین عضو بدون
فدراسیون در هیئت اجرایی است هنوز به قونیه نرفته و این
احتمال وجود دارد که تاخیر وی به خاطر ثبت نام در انتخابات
کمیته ملی المپیک است .گفته میشود که وی نیز خود را
به جمع یارانش در قونیه میرساند تا این گروه  5نفره تکمیل
شود.این اعضای هیئت اجرایی سال گذشته درست در همین
روزها در المپیک توکیو حاضر بودند البته علی دادگر در آن
زمان رئیس فدراسیون تیراندازی بود .سفرهای یک نفره یا دو
نفره آنها با رضا صالحیامیری ،رئیس کمیته ملی المپیک در
این سالها به دفعات انجام شده به طوری که برخی از واژه
توریستهای هیئت اجرایی برای این افراد استفاده میکنند.
این موضوع یکی از انتقادهای جدی به صالحی امیری در این
سالها بوده و این پرسش مطرح شده که چرا در هر سفری او
این افراد را با خودش میبرد .در حالی که اعضای هیئت اجرایی
کمتر از  10روز بعد از بازیهای کشورهای اسالمی از کمیته
ملی المپیک خداحافظی خواهند کرد و در تاریخ  6شهریور ماه
قرار است انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار سود ،سفرشان به
قونیه نمیتواند توجیه منطقی داشته باشد مگر اینکه در تالش
باشند تا آخرین سفر را از دست ندهند! یک حساب سرانگشتی
از هزینه اعزام ،بلیت ،هتل و حق ماموریت این افراد میتواند
نشان دهد که چه هزینهای صرف حضور افرادی میشود که
عم ًال فدراسیونی را هم در اختیار ندارند .با این حساب این
اعضای هیئت اجرایی بعد از حواشی زیادی که در مورد انتخاب
خودشان به عنوان خبره ورزشی و ایجاد یک مسیر دوباره برای
حضورشان در انتخابات کمیته ملی المپیک داشتند ،همچنان
با سفرهایشان حاشیه ساز میشوند.همچنین علی رغبتی نیز در
قونیه حاضر است و وی نیز در این ماهها به پای ثابت سفرهای
برون مرزی از سوی وزارت ورزش تبدیل شده و از المپیک
زمستانی در چین تا المپیک ناشنوایان در برزیل و بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی قونیه در رفت و آمد بوده است.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امین خانبابائی بموجب وکالتنامه  ۱۰۷۷۳۶مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
دفتر  ۱۱۷تهران از جانب احمد نسبت به  ۰/۵دانگ مشاع از
ششدانگ و حسین نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ و محسن
نسبت به  ۰/۵مشاع از ششدانگ و مرتضی نسبت به  ۰/۵دانگ
مشاع از ششدانگ و مهدیه نسبت به  ۰/۲۵دانگ مشاع از ششدانگ
و نصیبه نسبت به  ۰/۲۵دانگ مشاع از ششدانگ همگی لطیفی
ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است
که سند مالکیت هریک از مالکین که به مساحت  ۳۰۴۲مترمربع
قطعه  ۳تفکیکی به شماره  ۴۰۹فرعی از  ۹اصلی جزء حوزه ثبتی
ناحیه کرج مورد ثبت  ۲۷۶۳۱صفحه  ۲۱۵و  ۲۱۳و  ۲۰جلد ۲۰۵
امالک به نام .سیدفخرالدین دهقان حاله جهان بخش و اسماعیل
جهانبخش و ثبت و سپس مع الواسطه برابر سند قطعی ۱۰۰۵۰۹
مورخ  ۱۳۹۸/۰۲/۱۱دفتر خانه  ۱۱۷تهران سه دانگ مشاع از شش
دانگ به متقاضیان نسبت به سهام اعالمی منتقل شده است و
به علت اسباب کشی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت
المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده
 ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به
ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق
مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی
واصل نشود و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند
مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد .ف۱۰۰۵
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

ابنوی متام نشدین پینگ پنگ ایران نقره ای شد
در فینال مسابقات همبستگی کشورهای اسالمی ،ندا شهسواری از ایران با حساب  ۴بر  ۲در مقابل
ایلماز ترکیهای شکست خورد و به مدال نقره پنجمین دوره رقابتهای همبستگی کشورهای اسالمی
دست یافت .شهسواری برای رسیدن به فینال ،حریفانی از بنین ،بنگالدش و ترکیه را از پیش رو
برداشته بود و در فینال در برابر حریفی از کشور میزبان شکست خورد و از رسیدن به مدال طال بازماند.

ِ
لیگ ۲۱و احتمالتغییر فلسفهفوتبالی؛

ورزشی
ی�دداشت

اولویتهای پرسپولیسِ «یحیی» چه خواهد بود؟
امیر کریمی
پس از آغا ِز طوفانی فصل نقلوانتقاالت برای پرسپولیسیها
در یکماه و اندی اخیر ،حاال شرایط یارگیری اینتیم
کمی متفاوت شده و عدمجذب مهاجم -تا لحظه نگارش
اینگزارش -ابعاد تازهای به خود گرفته است ،چرا که
شکل عجیبی
پروسهی خرید بازیکن خارجی برای اینتیم به ِ
طی میشود و بهانههایی چون عدمانتقال پول و شرایط
نامعقول درخواستی بازیکن ،در فاصلهی چند روز به آغا ِز
لیگ ،هواداران را به ستوه آورده است.
از مصاحبههای «یحیی گلمحمدی» اینچنین برداشت
میشود که نسبت به خط حمله اینتیم ،براساس داشتهها
و ابزار موجود نگرانیهای جدی وجود دارد ،بخصوص که
ی عبدی و حام د پاکدل بیشتر از گلزدن
بازیکنانی نظیر مهد 
ِ
تمیروف گلنزن
دچار مصدومیتهای متعدد میشوند و
نیز ،تنها روزنه امیدی که برای پرسپولیسیها ایجاد کرده،
همین یکی دو ُگلی است که در بازیهای نهچندان دشوار
پیشفصل به ثمر رسانده است .اما سرمربی پرسپولیس
بهتر از هر کسی میداند که فصل گذشته ،وقتی جام را به
ب سنتی خود واگذار کرد که اسیر سردرگمی استراتژی
رقی 
در بازیها شد ،هرچند فلشبک به گذشته و حواشی لیگ۲۱
دردی از پرسپولیس دوا نخواهد کرد ،مگر گرفتن تجربه و
تجارب تلخ.
برطرفکردن مشکالت براساس این ِ
گویا یحی ی درست در موقعیتی قرار گرفته که فع ًال باید

سردرگمی خطحمله و فشلبودن آن را با ترکیب و تلفیق
همین داشتههای خود حل کند ،ظاهرا چارهای غیر از این
نیست .اما مهمتر از این مشکل تامل در انتخاب استراتژی
برای شروع فصل است .تجربه فصول گذشته نشان داده که
تیمی که کمتر گل بخورد معموال موف ق از زمین مسابقه
بیرون میآید ،کم گلخوردن شخصیتتیمی را هم به رخ
میکشد و ضریب اعتما د به نفس را در تیم نیز باال خواهد
برد ،بخصوص در هفتههای اول و امتیازات آن که میتوان
سرنوشت یکتیم را کامل تغییر دهد.
پرسپولیس لیگ بیستدوم را با فصل گذشته مقایسه
ابزار
ِ
مدافعان توانمند و
مطمئن،
بان
ه
درواز
داشتن
کنید،
ِ
ِ
هافبکهایی با پتانسیل باال که ضریب گلنخوردن را در

اینتیم به مراتب باال برده است .شبیه به برانکو و ساختاری
که از خود از لحاظ ذهنی به میراث گذاشته بود ،تیمی که
کم گل میخورد حتی در روزهای بد فوتبالی خود بردن
استقالل قهرمان فرهاد
را بلد است ،تیمی شبیه به همین
ِ
مجیدی در فصل گذشته .گلمحمدی بهعنوان نفر اول
پرسپولیس حاال باید انتخاب خود را برای تعیین استراتژی
اینفصل چه در ابتدا و چه در ادامهی آن بکند .سوییچکردن
از یک فلسلفه فوتبالی به فلسفه دیگر کار سادهای نیست،
اما بضاعتِ مطلوب نیروی انسانی اینفصل پرسپولیس
این توانایی را در این تیم ایجاد کرده است .باید دید ابعاد
انتخاب اولویتهای پرسپولیس در این فصل آیا تغییر
خواهد کرد ،یا خیر؟

ید�لوگ
توگوی «مهاجم تیمملی فوتبال زنان» با «دنیای هوادار» مطرح شد؛
درگف 

بازگشت «بهشت» به تیمملی
حکایت
ِ
فاطمه ابراهیمی

اینروزها بازگشت «شبنم بهشت» به تیمملی و
درخشش در جام کافا بعد از دوری پُر حرفوحدیثِ او
در دوران هدایتِ «مریم ایراندوست» ،سر و صدای زیادی
به پا کرده است.شبنم بهشت -مهاجم تیم شهرداری
سیرجان و تیمملی زنان ایران -است که در  ۲۴سالگی در
اوج باتجربگی قرار گرفت ه است .اما اختالفات بهشت با
مریم ایراندوست -سرمربی وقت تیمملی -سبب جدایی
کوتاهمدت او از تیمملی و از دستدادن مسابقات جام
ملتهای آسیا شد ،اما با برکنار شدن ایراندوست ،بهشت
دوباره به تیمملی بازگشت و در مسابقات کافا خوش
توگو با او شد.
درخشید همین موضوع بهانهای برای گف 
ورزش را با تکواندو شروع کردی!؟
بله! اولین رشتهی ورزشی من تکواندو بود که تا کمربند
آبی هم پیش رفتم و مقام اول استانی را کسب کردم،
میتوانستم در اینحرفه بسیار موفق باشم اما چون از
بچگی به فوتبال عالقهی زیادی داشتم تکواندو را رها
کردم و به فوتسال روی آوردم.
شنیده شده که آرزوی قرارداد  ۴۰۰هزار تومانی داشتی
و با این هدف دیگر هرگز سراغ تکواندو نرفتی!
کامال درسته؛ از مسابقات که برگشتیم مربی تکواندو
من بسیار پیگیر بودند که دوباره به این ورزش بازگردم
اما قبول نکردم .آن زمان دوستانی در تیم ما بودند که
با نفت امیدیه قرارداد  ۴۰۰هزار تومانی داشتند و من
چون این را شنیده بودم و به نوعی آرزویش را داشتم
به فوتسال ادامه دادم ۱ .سال گذشت و برای زندگی
به یاسوج آمدیم و در این شهر فوتسال را در لیگ یک
شروع کردم و  ۱سال بعد یعنی در سن  ۱۴سالگی به تیم
ملی فوتبال نوجوانان دعوت شدم.
میتوان گفت نقل مکان شما از کهگیلویه و بویر احمد
به شهر یاسوج باعث پیشرفت تو شد؟
ً
دقیقا همینطور است ،استان من استانی پر از
بله!

هوش و استعداد است اما همیشه خالی از امکانات
و نگاه مسئولین کشوری بوده ،برای مثال من در آن
زمان حتی نمیدانستم تیم فوتبال دختران هم وجود
دارد مثل خیلیهای دیگر که شاید همچنان به دلیل
رسانهای نشدن مسابقات و اخبار ،در جریان پیشرفت
فوتبال بانوان نیستند.
از روزهایی که به یاسوج آمدی و انگیزه زیادی داشتی
برای ما صحبت کن:
همبازی من در آنروزها توپهای سهالیه و زمینهای
خاکی بودند که زخمهایم در آن زمان هیچ معنایی
جز خوشبختی ،خوشحالی و تالش برای بردن نداشت.
حاضر نبودم به هیچ قیمتی فرصتی که برایم پیشآمده
را از دست بدهم و از طرفی به دلیل شرایط دشوار مالی
که داشتیم میخواستم به جایگاه بزرگی برسم تا بتوانم
به خانوادهام کمک کنم.
شنیده شده در تیمملی چالش زبان هم داشتی،
فارسی صحبت کردن برای شما دشوار بود؟
بله! در تیمملی با چالشهای زیادی همراه بودم و
اولین چیزی که باید شروع به اصالحش میکردم
فارسی حرف زدنم بود گاهی با خودم کلمات را
ً
اصطالحا جایی سوتی ندهم.
تکرار میکردم تا
و اما ماجرای اختالف نظرت با مریم
ایراندوست ،گفته میشد که تو در
اردوی قبل از جامملتها اعالم
کردی نمیخواهی همراه تیمملی
باشی و به همین راحتی جام
ملتهای آسیا را از دست دادی.
در زمان خانم ایراندوست با
ایشان دو اعزام داشتم که در
اعزام اول کاپیتان تیم بودم پس
از برگشت از بالروس و تمام شدم
بازیها در ازبکستان در اردوها حاضر
شدم اما برای سفر بعدی به دلیل کرونای
شدید پدر و مادرم نتوانستم حضور پیدا

کنم و این را به خانم ایراندوست اعالم کردم .بعد از
مسابقات مجددا خانم ایراندوست من را دعوت کردند
و سپس نمیدانم چرا خط زدند و مسابقات بعد را
نتوانستم همراه تیمملی باشم ،تمام ماجرا همین
بود ،من هرگز اعالم نکردم که نمیخواهم همراه تیم
ملی باشم.
و بعد از برکناری ایشان دوباره به تیمملی دعوت شدی؟
ُخب ،بعد از اینکه خانم ایراندوست من را خط زدند من
کنار خانوادهام بودم و شرایط روزبهروز بهتر شد ،بعد از
جام ملتها مسابقاتی نبود تا زمانی که قرار شد دوباره
اردو تشکیل بدهند و من را وارد گروه کردند و من هم
صحبتی نداشتم اما خب کادر فنی عوض شد و من هم
در اردو حضور پیدا کردم.
در کافا یکی از بهترین بازیکنان تیمملی بودی ،در
خصوص این مسابقات صحبت میکنی؟
تجربه بسیار خوبی بود ،هرچند که تجربه حضور در این
مسابقات را داشتم اما اینبار بازیکنان بسیار جوانی همراه
ما بودند که همین مسئله این تورنمت را برای ما
متمایز میکرد ،ما فرصت کمی برای آمادهسازی
پیش از مسابقات داشتیم اما به نظرم نمایش
قابلقبولی ارائه دادیم.
و شایعهای مطرح بود که خانم
جهاننجاتی فقط از بازیکنان
سیرجان در ترکیب استفاده
میکردند ،درست است؟
ببینید بازیکنان سپاهان و
ذوبآهن به دالیل نامعلوم در
اردو حاضر نشدند ،همچنین
بازیکنان تیم خاتونبم به علت
حضور در لیگ قهرمانان آسیا به
تیمملی اضافه نشدند ،طبیعی است
که در این شرایط از بازیکنان سیرجان
که تجربه حضور بینالمللی در
مسابقات اردن را داشتند استفاده شود.

ورزشی
ذره ی ن
ب�

اپیان کار میل پوش پرش اب نیزه اب کسب رتبه چهارم در قونیه
مهسا میرزا طبیبی با کسب رتبه چهارم رقابتهای پرش با نیزه بانوان به کار خود در بازیهای کشورهای اسالمی پایان داد.
در ادامه رقابتهای دو و میدانی بازیهای کشورهای اسالمی ،عصر روز گذشته مهسا میرزا طبیبی در ماده پرش با نیزه با
رقبای خود به رقابت پرداخت که در نهایت با ثبت رکورد  ۳.۷۰متر در رده چهارم قرار گرفت .طبیبی در پرش ابتدایی خود
رکورد  ۳.۵۰را به ثبت رساند و در پرش سوم نیز نتوانست از مانع  ۳.۹۰متر عبور کند تا رتبهای بهتر از چهارمی کسب نکند.

آیا برگزاری جامجهانی در «ایران» امکانپذیر است؟
حسن صانعیپور

جام جهانی بزرگترین آوردگاه فوتبال جهان است.
ویترینی برای جهانیان تا هر چهار سال یکبار،
فوتبال جهان را در نبردی زیبا
ستارهها و نخبههای
ِ
و هیجانانگیز مشاهده کنند .در حقیقت جامجهانی
فرصتی بزرگِ کشورها برای تبادل فرهنگ ،تعامل
اقتصاد و تعیین سیاست آینده دنیاست .در این
بین میزبانی اینرخداد بزرگ که هر چهار سال برگزار
میشود ،حکایت ویژه خود را داشته و عواید حاصل
از آن میتواند در تمام مناسبات یککشور تاثیرگذار
باشد .با اینمقدمه قصد داریم به بهانه فرارسیدن
جام جهانی  2022قطر نگاهی کوتاه به این موضوع
بیاندازیم:
قطر چگونه میزبان جام جهانی شد؟
حدفاصل سیآبان تا بیستوهفت آذر سال جاری،
جام جهانی  2022در کشور کوچک قطر برگزار
میگردد .هرچند در نحوه بدست آوردن میزبانی
جام جهانی توسط اینکشور حرفوحدیثهای
فراوان و فساد مالی و پرداخت رشوه به نهاد فیفا
مطرح است که در جای خود قابلبررسی است؛ باید
بررسی کنیم چگونه کشوری همچون قطر که دمای
متوسط در اینکشور پایینتر از  40درجه نیست،
موفق به اخذ میزبانی بزرگترین رویداد فوتبال
جهان میگردد و حتی موفق میشود مقدمات
برگزاری آن در بهترین شرایط را فراهم نماید.
سپردن ضمانت توسط دولت قطر که به لحاط
استراتژی در منطقه ،نسبت به همسایگان خود در
سطح پایین قرار دارد ،پرداختن به زیرساختهای
الزم و احداث استادیومها و کمپهای مجهز و
همچنین گامنخست در جهت ساختن تیمملی
قدرتمند که از سالها قبل با جذب بازیکنان
دوملیتی و یا با ملیت غیر از قطر شروع شده
بود ،چگونگی اخذ میزبانی جام جهانی را از بین
مدعیانی چون استرالیا ،ژاپن ،کرهجنوبی و ایاالت
متحده آمریکا را مشخص و معین میکند.
عربستان بدنبال میزبانی
اما عربستان سعودی به همراه مصر و یونان متقاضی
میزبانی جام جهانی  2030هستند .عربستان
مقدمات این امر را با تقاضای میزبانی جام ملتهای

گرفتن میزبانی جام جهانی است؛ زیرساختهای
سختافزاری و نرمافزاری بوده و درنهایت باید
به وضعیت حقوق بشر ،آزادیهای رسانهای و
تفاوتهای مذهبی اشاره کرد .مجموعهای که هر
یک مکمل و پیش نیاز یکدیگر بوده و وجود آنان
به دستاندکاران ،ورزشکاران و تماشاگران امکان
برگزاری جام جهانی را در مقیاس استاندارد میدهد.
ایران شاید وقتی دیگر
بعد از اینکه قطر میزبانی جام جهانی  2022را
بدست آورد و بعد از جریاناتی که در خصوص تخلف
محمد بن همام پیش آمد ،زمزمه مشارکت ایران
در خصوص استفاده از امکانات جزیره کیش در
جام جهانی مطرح شد .با توجه به وضعیت قطر
در آن مقطع و همچنین رشد اقتصادی منطقه
آزاد کیش این امر شدنی بهنظر میرسید ،اما آنچه
این همکاری را که از برگزاری مسابقه شروع و
با اختصاص کمپهای تمرینی ادامه یافت و در
نهایت به میزبانی تماشاگران منتهی گردید ،کمرنگ
و حتی در مواردی امکان ناپذیر کرد ،سرعت قطر در
پرداختن به ضروریات برگزاری و عدمتوجه کافی
ایران به این مقوله است .با این حال باید
پرسید آیا برگزاری جام جهانی در ایران
با داشتن سرزمینی با ثروت فراوان
اما زیرساختهای ضعیف امکانپذیر
است؟ اگر مسئولین ذیربط قصد
گرفتن میزبانی  2034به بعد را داشته
باشند ،الزمه کار و مقدمات امر چیست؟
فراموش نکنیم که در همین چند ساله
فوتبال ایران موفق به اخذ میزبانی مرحله
نخست لیگ قهرمانان آسیا نشده است.
نباید از یاد ببریم که دو تیم بزرگ ایران به
لحاظ شرایط حرفهای ناقص بوده و از آسیا
حذف شدهاند .از طرفی سازمان دهی درستی
در مورد ورود بانوان با توجه به قوانین و
مقررات داخلی صورت نگرفته است و بحث زیر
ساختهای اولیه به جز یکی دو ورزشگاه درهیچ
ورزشگاه و استادیوم دیگری فراهم نیست .با این
شرایط باید اذعان کرد :میزبانی جام جهانی در
ایران غیرممکنه بوده و در شرایط کنونی که
مدیریت فوتبال ایران اسیر اختالفات مخرب
گردیده حتی در بیست سال آینده غیر قابل
پیشبینی شده است.

سوژه

توپ و تور

شکست تلخ دختران نوجوان ایران در قهرمانی جهان؛

در دیدار با پاکستان؛

شانزدهم جهان شدند
ِ

ایران در جام کنفدراسیون آسیا

ملیپوشان نوجوانان هندبال دختر ایران در مسابقات قهرمانی جهان
در جایگاه شانزدهم جهان قرار گرفتند .تیم نوجوانان دختر ایران
در آخرین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی جهان مقابل برزیل با
نتیجه  ۲۹بر  ۲۶شکست خورد و در جایگاه شانزدهم جهان ایستاد.
ملیپوشان ایران در این دیدار عملکرد خوبی را در نیمه اول به نمایش
گذاشتند و نیمه نخست را با نتیجه  ۱۰بر  ۸به رختکن رفتند .در نیمه
دوم نیز ملیپوشان ایران روند برتری خود را تا اواخر بازی دنبال کردند
اما در واپسین دقایق از حریف خود عقب افتادند و در مجموع دو
نیمه با نتیجه  ۲۹بر  ۲۶تن به شکست دادند .تیم هندبال نوجوانان
دختر ایران با دو پیروزی و یک شکست در مرحله مقدماتی موفق
شده بود برای اولین بار در تاریخ ورزشهای توپی بانوان ایران به
جمع  ۱۶تیم برتر جهان راه پیدا کند.

روز گذشته تیم ملی والیبال جوانان ایران در نخستین دیدار خود
در رقابتهای کنفدراسیون آسیا به پیروزی رسید .تیم ملی والیبال
جوانان ایران در اولین دیدار از جام کنفدراسیون آسیا روز (دوشنبه)
به مصاف پاکستان رفت و با حساب سه بر یک پیروز شد .ست
اول این دیدار با حساب  ۲۵بر  ۲۱به سود پاکستان تمام شد اما
ملیپوشان ایران در ست دوم ،سوم و چهارم با حساب  ۲۵بر ۲۵ ,۱۶
بر  ۱۸و  ۲۵بر  ۲۱پیروز شدند .ایران و پاکستان دوتیم حاضر در گروه
 Bاین مسابقات هستند که با این دیدار ،ایران صدرنشین شد و به
مرحله دو مسابقات صعود کرد .هفتمین دوره مسابقات والیبال جام
کنفدراسیون آسیا در گروه مردان از  ۱۶تا  ۲۳مرداد ماه در تایلند در
حال برگزاری است و تیم ملی جوانان به عنوان نماینده ایران در این
رقابتها حضور دارد.

دختران هندبال ایران
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تاتامی

تحققرویایقطر و عربستان؛

 2027فراهم کرده و قصد دارد میزبان جام جهانی
گردد .پیش از این هم عربستان در اقدامی جالب
تقاضای میزبانی مشترک جام جهانی با ایتالیا را
مطرح کرده بود .پیشنهادی که با توجه به فاصله
 5303کیلومتری بین دو کشور امکانناپذیر نشان
میداد .حدود یکسال پیش یک شرکت بینالمللی
فعال در حوزه فوتبال به عربستان توصیه میکند
برای رسیدن به میزبانی جام جهانی از طریق ائتالف
و همفکری ،مقدمات امر را فراهم کرده و در نهایت
و بعد از منتفیشدن میزبانی مشترک عربستان
و ایتالیا به اعتالف عربستان ،مصر و مراکش با
اصطالح « »MENA bidمنجر شد و قریب به یقین
باید عربستان را میزبان مشترک  2030جام جهانی
بدانیم.
الزمه میزبانی چیست؟
اگر قبول کنیم که فوتبال از انحصار چند کشور
صاحبنام بیرون آمده است و اگر به این نتیجه مهم
برسیم که فوتبال از سیمای یک ورزش خارج شده
و قلمرویی به پهنای بشریت دارد ،باید مسایل مبتال
به آن را جدی گرفته و برای هواداران و
دوستداران آن برنامهریزی دقیق و
تاثیرگذار داشته باشیم .آوردگاه
جهانی که هر چهار سال یکبار
برگزار میگردد و قرار است از
جام جهانی مشترک آمریکا،
مکزیک و کانادا( )2026با
 48تیم برگزار گردد ،جمعیتی
بیشتر از گذشته را به خود
مشغول کرده و مسلما میزبانی
این صنعتِ انکارناپذیر ،گذرگاه
و فرصتی استثنایی برای قرار
گرفتن در چرخه اقتصاد و اجتماع
جهانی است .با این حال برای اخذ
میزبانی جام جهانی شرایطی الزم
است که نهاد فیفا هرچند مناسبات
دیگر را نیز درنظر میگیرد ،آن را بررسی
کرده و سپس مبادرت به دادن میزبانی
میکند .از مقدمات ضروری این امر
تنوع اقتصادی و تامین و تقویت
اعتبار در سطح بینالمللی به لحاظ
اقتصادی و مسائل اجتماعی
است .موضوع دیگری که مقدمه

روزنامه

پیروزی والیبالیستهای جوان
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با کسب مدال های رنگارنگ؛

نایب قهرمانی تیم های دختران
و پسران ایران در تکواندوی
نوجوانان جهان

تیمهای ملی تکواندوی دختران و پسران ایران ،عنوان نایب
قهرمانی رقابت های نوجوانان جهان را به خود اختصاص
دادند .این دوره از مسابقات سه شنبه  ۱۱مردادماه با حضور
 ۷۸۶تکواندوکار از  91کشور جهان به میزبانی بلغارستان در
سالن «آرمتس» شهر صوفیه آغاز و پس از شش روز رقابت،
در نهایت با نایب قهرمانی تیمهای ملی ایران در هر دو
بخش دختران و پسران به پایان رسید .در بخش دختران
کره جنوبی با کسب  ۵مدال طال ،یک نقره ،یک برنز و
مجموع  ۷۱۸امتیاز قهرمان شد .تیم ملی ایران که با هشت
تکواندوکار در این رقابتها حضور داشت با کسب دو طال ،دو
نقره و  ۳۷۰امتیاز نایب قهرمان شد و تایلند با یک طال ،دو
نقره ،یک برنز و  ۲۱۱امتیاز در جای سوم ایستاد .ترکیه با ،۲۱۱
بلژیک با  ،۱۲۷آلمان با  ۹۴و ازبکستان با  ۹۳امتیاز عناوین
بعدی را به خود اختصاص دادند .اما در بخش پسران تیم
ملی ایران که با  ۵تکواندوکار عازم صوفیه شده بود ،با کسب
چهار مدال طال و  ۵۰۹امتیاز عنوان نایب قهرمانی جهان را
به خود اختصاص داد .در این بخش کره جنوبی با تیم ۱۰
خود ۵ ،طال ،یک نقره ،یک برنز و  ۷۲۰امتیاز کسب کرد و
قهرمان شد .قزاقستان با یک نقره و چهار برنز ،تایلند با دو
نقره ،یک برنز و  ۱۴۳امتیاز ،ایتالیا با یک طال و  ۱۴۱امتیاز و
ازبکستان با یک نقره ،یک برنز و  ۹۷امتیاز پایین تر از تیم
ملی ایران قرار گرفتند.

مکث
قوانین سخت  iwfبرای مبارزه با دوپینگ؛

تست خارج از مسابقه ندهید
یروید!
به المپیک نم 

نشریه  inside the gamesبا اشاره به آخرین اقدامات
فدراسیون جهانی وزنه برداری در مورد مبارزه با دوپینگ
نوشت )IWF( :در حال برنامه ریزی قوانین جدید
سختگیرانه ای در مورد تست های دوپینگی است که
خارج از مسابقه گرفته می شود و کسانی که تخلف
کنند از بازی های المپیک حذف خواهند شد .در
سالهای اخیر تعداد زیادی از عنوانداران المپیکی به
خاطر مثبت شدن تست دوپینگ از حضور در فعالیت
های حرفهای محروم شدند و به همین خاطر فدراسیون
جهانی المپیک به نوعی اعتماد خود را به وزنه برداری
از دست داده و حتی صحبت هایی مبنی بر از دست
رفتن جایگاه این رشته در  iocشنیده میشود.
بر همین اساس اگر فدراسیون جهانی وزنه برداری
بخواهد اعتماد  IOCرا دوباره به دست آورد و جایگاه
خود را در سال  ۲۰۲۸پس بگیرد ،مبارزه قوی تر با
دوپینگ اولویت اصلی است« .آنتونیو اورسو» -دبیر
کل فدراسیون جهانی -با اشاره به اقدامات فوق
افزود :اگر نمایندگان ما نتوانند برای گرفتن آزمایش
دوپینگ به کشوری بروند ،آن کشور از المپیک حذف
خواهد شد .البته فقط کره شمالی نیست که قوانین
برای ورود به آن سخت است بلکه بسیاری از کشورها
هستند که امکان انجام آزمایشهای دوپینگ خارج
از مسابقه را برای ما فراهم نمیکنند .ما باید قوانین
را تغییر دهیم و باید این کار را تا دسامبر انجام
دهیم چون اولین مسابقه گزینشی المپیک پاریس
 ۲۰۲۴را داریم.
مدتها است که در وزنهبرداری این موضوع مطرح بوده
است که ورزشکاران کره شمالی مدالهای طالی زیادی
را در بازیهای المپیک و دیگر مسابقات می گیرند اما
هرگز تحت آزمایش خارج از مسابقه قرار نگرفتهاند،
زیرا افسران آنتی دوپینگ مجاز به ورود به این کشور
نیستند .از این رو فدراسیون جهانی تصویب کرده که
ورزشکاران باید همیشه برای تست بدون اطالع خارج
از مسابقه در دسترس باشند.
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فصیحی رکورد ملی دو
صدمتر را در قونیه شکست

تیم ملی راگبی ایران به
مقام چهارم آسیا رسید

سرمربی سابق استقالل به
دنبال بهترین بازیکن آفریقا

دومین مدال نقره ایران در
بازی های کشورهای اسالمی

اولین ایرانی تاریخ ۱۰۰ ،متر
را زیر  ۱۰ثانیه دوید!

در جریان مسابقات دو و میدانی پنجمین دوره
از بازیهای کشورهای اسالمی فرزانه فصیحی
بار دیگر رکورد ملی  ۱۰۰متر را شکست و به
مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد .فرزانه فصیحی با
ثبت زمان  ۱۱:۲۴ثانیه در رقابت دو  ۱۰۰بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی ضمن شکستن
رکورد ملی این ماده که با زمان  ۱۱:۴۴ثانیه در
دست خودش بود ،بعنوان نفر نخست از گروه
خودش با اقتدار راهی مرحله نیمه نهایی شد.
مرحله نیمه نهایی این مسابقه امروز برگزار
خواهد شد.

روز گذشته تیم ملی راگبی ایران در رقابتهای
قهرمانی آسیا به مقام چهارم رسید .در این
رقابتها  ۱۶تیم از آسیا حضور داشتند که
تیم ملی کشورمان با  ۲برد و  ۲باخت توانست
برای نخستین بار در تاریخ راگبی مقام چهارم
مسابقات را کسب کند .در این مسابقات
راگبیبازان کشورمان از سد تیمهای پاکستان
و قزاقستان گذشتند و نتیجه را به کشورهای
تایلند و افغانستان واگذار کردند .بدین ترتیب
ملی پوشان ایران در این رقابتها به رتبه
چهارمی رسیدند.

تیم الغرافه قطر این روزها زیرنظر استراماچونی
فصل جدید لیگ ستارگان را آغاز کرده ولی هنوز
لیست لژیونرهایش تکمیل نشده است .طبق گزارش
نشریه «الوطن» قطر باشگاه الغرافه با درخواست
استراماچونی برای جذب محمد بن رمضان پدیده
تونسی باشگاه الترجی وارد عمل شده است .هافبک
 ۲۲ساله ملی پوش تونسی یکی از پدیده های
قاره سیاه به شمار می آید و در فصل گذشته به
عنوان بهترین بازیکن جوان قاره آفریقا انتخاب شد.
استراماچونی در تابستان اخیر شیخ دیاباته و سعید
عزت اللهی را از لیست لژیونرهایش خط زد.

رکابزن ایران مدال نقره دوچرخه سواری پیست
بازیهای کشورهای اسالمی را کسب کرد .در
سومین روز از مسابقات دوچرخهسواری پیست
بازیهای کشورهای اسالمی ،رکابزن ایران موفق
به کسب مدال نقره شد .بهنام آرین در ماده دور
امتیازی مدال نقره گرفت که دومین مدال نقره
کاروان ایران در این بازی ها محسوب می شود.
در بخش دور امتیازی زنان ،نمایندگان ایران
موفق به کسب مدال نشدند .ایران پیش از این
در ماده اسکرچ مردان صاحب اولین مدال نقره
کاروان شده بود.

حسن تفتیان قهرمان دوی صد متر ایران حاال
اولین ایرانی تاریخ است که  ۱۰۰متر را کمتر از
ده ثانیه دویده است .او این رکورد را در بازی های
اسالمی قونیه ثبت کرد و به نیمه نهایی رسید.
حسن تفتیان سریع ترین دونده ایران حاال یکی از
برترین دوندگان صد متر دنیاست که رکورد زیر ۱۰
ثانیه را ثبت کرده .او که بهترین رکورد تاریخش
 ۱۰.۰۳در مسابقات جهانی پاریس به دست آمده
بود ،حاال این بار در آستانه سی سالگی در بازی
های اسالمی قونیه توانست دست به رکوردشکنی
تاریخی بزند.

پرسپولیس در آستانه
توافق با گزینه کنسل شده!

زمان رونمایی از بمب
استقالل مشخص شد

ستاره تیم ملی ایران در قله
فوتبال پرتغال ایستاد

کنایه وریا به مدیریت
استقالل با پیراهن فوالد

جنگ مجیدی و ساپینتو
بر سر یک استقاللی

باشگاه پرسپولیس از ناکامی در جذب یورگن
لوکادیا اطمینان یافت تا به سراغ گزینهای برود
که هفته پیش مذاکراتش با سرخپوشان به بن
بست رسیده بود .آلف مانگا مهاجم که تحت
قرارداد «ولتا ردوندا» در سری  Bبرزیل است اما
به صورت قرضی در کوریتیبا بازی میکند ،در
مذاکرات اولیه با پرسپولیس به توافق رسید تا با
رضایت نامه و دستمزدی که مجموعا به بیش
از  ۷۰۰هزار دالر میرسید ،وی در آستانه انتقال
به پرسپولیس قرار بگیرد اما ناگهان این انتقال
منتفی شد.

حضور محمد محبی در تیم استقالل نهایی و
قطعی شده است .قرارداد او با استقالل یک ساله
و قرضی است و این بازیکن بعد از پایان فصل
جاری باید به اردوی تیم سانتاکالرا برگردد چرا که
بعد از پایان بازی برای آبی ها یک فصل با تیم
پرتغالی قرارداد خواهد داشت .باشگاه استقالل هم
عالقمند است بعد از تاسوعا و عاشورای حسینی
خرید جدید خودرا به تماشاگران تیم استقالل
معرفی کند .مبلغی که باشگاه استقالل بابت خرید
محمد محبی به باشگاه پرتغالی برای یک فصل
پرداخت خواهد کرد  200هزار دالر است.

مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان سومین
فصل خود را به همراه پورتو طوفانی آغاز کرد
و در بازی هفته اول لیگ پرتغال در فصل
 2023-2022موفق شد مقابل ماریتیمو دبل
کند تا تیمش با نتیجه  5بر یک به پیروزی
برسد .طارمی بعد درخشش در این بازی مورد
ستایش رسانه های پرتغال قرار گرفت .همچنین
ستاره ایرانی جایزه بهترین بازیکن زمین را از آن
خود کرد .سایت «سوفا اسکور» به ارزیابی فنی
از مسابقات هفته اول لیگ برتر پرتغال پرداخت
و مثل همیشه به بازیکنان برتر هفته امتیاز داد.

وریا غفوری کاپیتان محبوب و سابق تیم
استقالل ،اولین پست اینستاگرامیاش با
پیراهن فوالد خوزستان را منتشر کرد .و
کنایهای به مدیریت باشگاه استقالل زد .کنایه
به مدیریت باشگاه استقالل نوشت« :سالم بر
فوالد و خوزستانی های عزیزم ،امیدوارم کنار
هم موفقیت بزرگی کسب کنیم .باعث افتخارم
است که کنار شما عزیزان حضور دارم ،از اقا جواد
نکونام ممنونم ،بابت حمایتهاشون در این
مدت و همچنین آقای گرشابی و دکتر گودرزی
عزیز تشکر میکنم که مرا تنها نگذاشتن».

صفحه خبری «کرة االمارات» خبر داد که باشگاه
استقالل هم برای جذب مهدی قائدی ستاره
ایرانی شباب االهلی وارد عمل شد .پیش از این
اتحاد کلباء و الوصل مشتریان مهاجم ایرانی
شباب االهلی بودند و اکنون باشگاه استقالل هم
برای برگرداندن این بازیکن با استعداد به لیگ
ایران تالش می کند .اتحاد کلباء با هدایت فرهاد
مجیدی مربی ایرانی اش در دو هفته گذشته
تالش زیادی کرد تا قائدی را به صورت قرضی به
خدمت بگیرد ولی در نهایت موفق نشد.

منتفی شدن حضور ملیپوش
سابق در پرسپولیس

قطعی شدن سومین دیدار
دوستانه تیمملی ایران

روزنامه استاد الدوحه قطر جدایی مهرداد
محمدی از العربی را تکذیب و اعالم کرد که
عمر السومة جانشین بوپندزا می شود .روزهای
گذشته شایعاتی درباره جدایی مهرداد محمدی
از العربی و پیوستن این بازیکن به پرسپولیس
منتشر شد .علت این خبر نیز ،حضور عمر
السومة در دوحه برای حضور در تیم العربی
عنوان شده بود .اما روزنامه استاد الدوحه این
خبر را تکذیب کرد و نوشت :عمر السومة مهاجم
سوری تیم االهلی عربستان جانشین آرون
بوپندزای گابنی می شود.

شریه  seneplusخبر داد که بازی دوستانه
ایران و سنگال طبق توافق  2فدارسیون قطعی
شده است .این مسابقه قرار است در تاریخ
 27سپتامبر ( 5مهر) در اتریش برگزار شود.
این نشریه نوشت :شیرهای سنگالی میتوانند
در  27سپتامبر در اتریش به عنوان بخشی از
یک بازی تدارکاتی دوستانه برای جام جهانی
 2022قطر با ایران دیدار کنند .دو فدراسیون بر
سر یک بازی دوستانه سنگال و ایران که قرار
است در  27سپتامبر در اتریش برگزار شود ،به
توافق رسیده اند.

