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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا بهویژه
شهید عباسعلی رایگان راگرامی میدارد

محیط زیست

رهبری

«رئیس جدید سازمان حفاظت محیط
زیست» منصوب شد؛

«رهبر معظم انقالب» :

آشنایی با رئیس جدید محیط
زیست؛ علی سالجقه کیست؟
رییس جدید سازمان حفاظت محیط زیست روز گذشته
( ۱۱مهرماه) از سوی رییس جمهوری منصوب شد .علی
سالجقه که دانش آموخته مهندسی آب است و ریاست
سازمان جنگلها را در کارنامه دارد ،سکاندار سازمان محیط
زیست شد.
علی سالجقه دانش آموخته دانشگاه تهران است .مدرک
کارشناسی خود را در  ۱۳۷۰در رشته مهندسی منابع طبیعی
 آبخیزداری از دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد خودرا در سال  ۱۳۷۳در رشته مهندسی آبخیز -سیالب از همین
دانشگاه دریافت کرد .او دارای دکتری مهندسی رودخانه از
دانشگاه تهران و مدرک فوق دکتری مهندسی منابع آب از
فلوریدای آمریکا است و مقاالت متعددی را به زبان فارسی
و انگلیسی تالیف کرده است.
سالجقه از سال  ۸۷تا  ۹۱رئیس انجمن آبخیزداری ایران،
از سال  ۸۸تا  ۹۰رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
تهران  ،از سال  ۸۹تا  ۹۱معاون آموزشی اداری و مالی
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،از سال  ۹۲تا ۹۵
رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
بود.
او از سال  ۸۶تا  ۸۷مدیر کل مشارکت های مردمی و
مدیر کل دفتر اقتصاد محیط زیست سازمان محیط زیست
کشور بود و در این بازه زمانی به عنوان دبیر کمیته ملی
توسعه پایدار سازمان محیط زیست کشور فعالیت داشت.
سالجقه از سال  ۹۰تا  ۹۱معاون وزیر جهاد کشاورزی و
رئیس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور کشور
بود ،او از سال  ۹۸تا کنون رئیس اتحادیه انجمن های
علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران و عضو انجمن
مهندسی منابع آب ایران بوده است.
مردادماه امسال خبری منتشر شد که در آن  ۱۶۰استاد
دانشگاه ،پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ومنابع طبیعی
ایران ،در نامهای سرگشاده به رییس جمهوری پیشنهاد
داده بودند تا «دکتر علی سالجقه» را به سمت معاون
رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست
منصوب کند .از آن زمان تاکنون گزینههای متعددی به
عنوان رییس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد و
در نهایت آیت اهلل رییسی سالجقه را برای تکیه زدن بر
صندلی رییس سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب کرد.
علی سالجقه از جمله کارشناسانی است که به «مدیریت
جامع حوضه آبخیز» به عنوان راه حل عبور از خشکسالی و
نجات از سیل و مدیریت منابع آب در کشور تاکید میکند.
او همچنین معتقد است که اگر مدیریت جامع حوضه
آبخیز بهعنوان یک زیرساخت اساسی برای همه ارکان
عمرانی جهت حفظ پایداری طبیعت در مجلس بهعنوان
قانون به تصویب برسد و دستگاههای اجرایی مکلف شوند
در قالب مدیریت جامع حوضه آبخیز نقش خود را احیا
کنند ،هم توسعه به نحو مطلوب انجام میشود و هم در
شرایط حدی مانند خشکسالی و سیالب ،کشور میتواند
پایدار باشد و مردم صدمه نبینند.
او در گفت و گویی تصریح کرده بود :برنامه مدیریت جامع
حوضه آبخیز در قالب الیحه «مدیریت جامع منابع طبیعی
و آبخیزداری کشور» دیده شده و به کمیسیونهای مختلف
مجلس از جمله کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی
پیشنهاد شده بود .این الیحه چند مرتبه در دستور کار
کمیسیون منابع طبیعی قرار گرفت و تصویب شد اما در
صحن علنی رد شد.
در شرایطی که کشور ما با مشکالت متعدد زیستمحیطی
از جمله خشکسالی ،فرونشست زمین ،آلودگی هوا ،اوضاع
نابسامان تاالبها و  ...دست و پنجه نرم میکند ،باید
منتظر ماند و دید این دانشآموخته مهندسی منابع آب چه
تدابیری برای کاهش این معضالت میاندیشد.

خبر

کساینکهبرایامنیتبهدیگرانتکیهمیکنندسییلخواهندخورد

مقام معظم رهبری با ابراز امیدواری برای توفیق
دانشآموختگان و ارتقای جوانان نیروهای مسلح در
مکتب و دانشگاه حسینی ،به ملت ایران بهخاطر داشتن
جوانان مؤمن ،صالح ،شجاع و دارای عزم و بصیرت
تبریک گفتند و افزودند :فرماندهان عزیزی که جوانان
میهن را اینگونه تربیت میکنند ،شایسته افتخار و
تقدیرند.
فرمانده کل قوا با اشاره به تحقق فرموده امیرمؤمنان
درباره نیروهای مسلح افزودند :به فضل الهی ،نیروهای
مسلح ایران امروز به معنای واقعی کلمه سپر دفاعی
ملت و کشور در مقابل تهدیدهای سخت دشمنان بیرونی
و درونی هستند.
ایشان سربازی ملت ایران را موجب سرافرازی و عزت
دانستند و گفتند :آمادگی برای دفاع از ملت ایران و
هویت اسالمی ،ملی و انقالبی کشور افتخار بزرگ
نیروهای مسلح است ،ایشان امنیت را زیرساخت اساسی
همه فعالیتهای ضروری برای پیشرفت کشور برشمردند
و با مهم خواندن تحقق امنیت کشور بدون تکیه بر
بیگانگان افزودند :این مسئله البته برای ملت ایران عادی
است اما کشورهای مختلف حتی کشورهای اروپایی از
این مشکل رنج میبرند.
ایشان به بگو مگوهای اخیر اروپا و آمریکا اشاره کردند
و گفتند :برخی اروپاییها ،اقدام آمریکا را خنجر از پشت
خواندند و به نوعی گفتند اروپا باید بدون اتکا به ناتو و در
واقع به آمریکا ،مستق ًال امنیت خود را تأمین کند ،رهبر
انقالب افزودند :وقتی کشورهای اروپایی به علت اتکاء
به آمریکا ،یعنی کشوری که با اروپا مخالف هم نیست
در تحقق امنیت پایدار احساس کمبود میکنند ،حساب
کشورهای دیگر که نیروهای مسلح خود را تحت کنترل
آمریکا و دیگر بیگانگان قرار دادهاند ،مشخص است.
فرمانده کل قوا ،تأمین امنیت با تکیه بر دیگران را فقط
یک توهم خواندند و گفتند :کسانی که به این توهم
دچارند سیلی آن را بهزودی خواهند خورد چرا که دخالت
مستقیم یا غیرمستقیم بیگانگان در امنیت و جنگ و
صلح هر کشوری ،فاجعهای مصیبتبار است.
ایشان با تجلیل از اقتدار و سربلندی نیروهای مسلح در
آزمایشهای بسیار مهم و دشوار به ویژه جنگ تحمیلی
 ۸ساله گفتند :اقتدار نیروهای مسلح به مسائلی نظیر
آموزشها ،ابتکارات و پیشرفتهای علمی ،تجهیزات و
انضباط سازمانی وابسته است اما مهمترین عامل اقتدار
نیروهای مسلح ،روحیه ،معنویت و مسائل دینی و
اخالقی است.
رهبر انقالب اسالمی ،خروج ارتش مجهز و بدون روحیه
اخالقی و معنوی آمریکا از افغانستان را نمونهای از نتایج
اقتدار ظاهری و نه واقعی خواندند و گفتند :آمریکاییها

 ۲۰سال قبل برای سرنگونی طالبان به افغانستان
لشکرکشی کردند و در این اشغالگری طوالنیمدت،
کشتار و جنایت و خسارات فراوانی به بار آوردند اما بعد
از این همه هزینه مادی و انسانی ،حکومت را به طالبان
دادند و خارج شدند که این واقعیت برای همه کشورها
درسآموز است.
فرمانده کل قوا ،اوضاع ارتش آمریکا هنگام خروج از
افغانستان را نشاندهنده ماهیت واقعی این ارتش
دانستند و گفتند :آن تصاویر هالیوودی از ارتش آمریکا
و کشورهای امثال او ،فقط نمایش است چرا که ماهیت
واقعی آنها همین است که در افغانستان دیده شد.
رهبر انقالب ،نفرت مردم شرق آسیا از ارتش آمریکا را
یادآور شدند و گفتند :آمریکاییها هر جا دخالت کنند،
منفور ملتها هستند.
فرمانده کل قوا ،حضور نظامی بیگانگان در منطقه را
نیز مایه اختالف و خسارت و ویرانی برشمردند و تأکید
کردند :صالح منطقه در این است که همه کشورها از
ارتشی مستقل و متکی به ملت خود و همافزا
با ارتشهای همسایگان برخوردار
باشند.
رهبر انقالب افزودند:
منطقه
ارتشهای
امنیت
میتوانند
منطقه را تأمین کنند
و نباید اجازه دهند که
ارتشهای بیگانه برای
حفظ منافع خود ،دخالت یا
حضور نظامی داشته باشند.
فرمانده کل قوا افزودند:
حوادثی که در شمالغرب
ایران ،در برخی کشورهای
همسایه در جریان است باید
با همین منطق پرهیز از دادن
مجوز حضور بیگانگان حل شود.
ایشان گفتند :نیروهای مسلح
کشور عزیز ما همواره با اقتدار
همراه با عقالنیت عمل میکنند
و این عقالنیت باید الگویی برای
دیگر کشورها و عامل حل مسائل
موجود باشد و همه بدانند که اگر
کسی برای برادران خود چاه ب َکند اول
خودش در چاه میافتد.
فرمانده کل قوا در پایان
سخنانشان نیروهای
مسلح را برای

تداوم افتخار خدمت به ملت و کشور ،و افزایش
روزافزون تواناییهای مادی و معنوی توصیه مؤکد
کردند .پیش از سخنان فرمانده کل قوا ،سردار سرلشکر
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان
گزارشی از توانمندیها و آمادگیهای رزمی ،دفاعی و
امنیتی نیروهای مسلح و همچنین خدمات اجتماعی
این نیروها به مردم ،به شکست آمریکا در افغانستان
اشاره کرد و گفت :این شکست خفتبار و تخلیه بخش
بزرگی از تجهیزات و پایگاههای آنها در منطقه ،و شکست
رژیم صهیونیستی در نبرد  ۱۲روزه موسوم به شمشیر
قدس ،نشانههای تسریع در افول آمریکا است.
در این مراسم که همزمان در دانشگاههای افسری
نیروهای مسلح از طریق ارتباط تصویری دریافت میشد،
سردار سرتیپ پاسدار غالمی فرمانده دانشگاه امام
حسین(ع) ،امیر سرتیپ دوم خلبان رودباری فرمانده
دانشگاه شهید ستاری و سردار سرتیپ دوم پاسدار
بختیاری فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امین گزارشی
از فعالیتها ،اقدامات و برنامههای تحصیلی این
دانشگاهها بیان کردند .قرائت سوگندنامه،
اعطایپرچمتوسطدانشجویانقدیم
به جدید ،اجرای سرود مشترک
توسطدانشجویانمستقردر
میدان از دیگر برنامههای
مشترک
مراسم
د ا نشآ مو ختگی
نیروهایمسلحبود.
همچنین رئیس
ستاد کل نیروهای
مسلح با کسب اجازه
از فرمانده کل قوا به
تعدادی از برگزیدگان
د ا نشگا هها ی
افسری درجه و
سردوشی داد.

کرونا در ایران

تعداد بهبودیافتگانکرونا به  ۵میلیون  ۹۵هزارو  ۶۲۷تن رسید
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :طی
 ۲۴ساعت گذشته  ۲۲۹نفر دیگر بر اثر کرونا جان خود را از
دست دادند و در همین بازه زمانی یک میلیون و  ۸۰هزار
ُدز واکسن در کشور در تزریق شده است.
در شبانه روز گذشته و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۲ ،هزار و  ۴۲۸بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۶۶۷نفر از آنها
بستری شدند ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به ۵
میلیون و  ۶۲۴هزار و  ۱۲۸نفر رسید ،خوشبختانه تا کنون
 ۵میلیون  ۹۵هزار و  ۶۲۷نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا
از بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۵هزار و  ۷۵۸نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش

های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار
دارند ،تا کنون  ۳۲میلیون و  ۵۱۷هزار و  ۳۱۶آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است ،تزریق یک
میلیون و  ۸۰هزار ُدز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته
تا کنون  ۴۰میلیون و  ۹۶۱هزار و  ۳۹۵نفر ُدز اول واکسن
کرونا و  ۱۶میلیون و  ۷۱۵هزار و  ۶۱۹نفر نیز ُدز دوم را
تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور
به  ۵۷میلیون و  ۶۷۷هزار و ُ ۱۴دز رسید ،در شبانه روز
گذشته یک میلیون و  ۸۰هزار و ُ ۸۹۰دز واکسن کرونا در
کشور تزریق شده است .در حال حاضر  ۱۶شهر کشور در
وضعیت قرمز ۱۹۸ ،شهر در وضعیت نارنجی ۱۷۶ ،شهر در
وضعیت زرد و  ۵۸شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

اجتماعی

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «جعفرشریفی»
 -شهید مدافع سالمت  -راگرامی می دارد
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خاطره بازی

روایتی از یک نوجوان بسیجی؛

رضا شاعری
نویسنده

به «حاجقاسم» گفتم ،این اسلحه وارث دارد

شهادت رسید .بعد از آن حاج قاسم بیشتر به ما سرکشی میکردند
در همان ایام شهادت پدرم شهید سلیمانی به منزل ما آمدند،
پسرعمویم که چند سالی از من بزرگتر بود به آقای سلیمانی گفت:
حاجی می خواهم جا پای شهید بگذارم .من هم با حاضر جوابی
رو به پسرعمویم گفتم :این شهید وارث دارد الزم نیست اسلحه
پدر مرا برداری .شما برو اسلحه خودت را بردار .من خودم اسلحه
بابا را بر می دارم .در همان دیدار به حاج قاسم گفتم حاجی من
قصددارمبهجبههبروم.آقایسلیمانیبالطایفالحیلیگفتند:نه
شما فرزند ارشد این خانواده هستی ،اوال باید درس بخوانی و دوم
کمک حال مادرتان باشی .هر چه اصرار کردم قبول نکرد ،سرانجام
گفت اگر معدلت باالی  18شد من شما را به جبهه میبرم.

باذناهلل...
خاطراتش شیرین و شنیدنی است ،زادگاه آب و اجدادیاش در
شهرستان رابُر تنها 30کیلومتر با قنات ملک روستای سردار دلها
فاصله دارد .شهادت و مجاهدت رسم دیرینهای در خاندانش دارد،
پدرش در کربالی یک خلعت شهادت بر تن کرد ،او برادرزاده مردی
است که برای تامین امنیت جنوب شرق کشور و دیار کریمان
توسط اشرار در سال  1374به فیض شهادت نائل آمد ،شهیدانی
که هر دو از فرماندهان لشکر  41ثاراهلل و از دوستان قدیمی شهید
قاسمسلیمانیبودند.
سیداسماعیل حسینی قصه ما پس از شهادت پدر به عنوان
نوجوان بسیجی در مناطق عملیاتی حضور یافت و در آن ایام
انگشت حاج قاسم را گاز گرفتم!
مدتی حاج قاسم را در میدان جهاد درک کرد .آشنایی خانوادهاش
با سردار سلیمانی به دوران انقالب اسالمی برمی گردد ،آقا سید شیطنتها و کودکان ههای سید اسماعیل سیزده ساله در کوچه
اسماعیل که این روزها از مدیران فرهنگی شهرستان جیرفت پس کوچههای دیار کریمان به پایان نرسیده بود که لبخندی بر
لبانش نقش می بندد و اینطور روایت م یکند :چند روز بعد
کرمان است؛ روایتش را اینگونه آغاز می کند.
بهواسطه ابوی شهیدش آقا سید منصورحسینی و عموی خالصه خودم به جبهه رفتم .سن و سال کمی داشتم ،رفتم جبهه
بزرگوارش سردارشهید آقا سید جواد حسینی از اوایل انقالب جلوی سنگر فرماندهی نشسته بودم ،آن روز از تدارکات وسیله
با سردار دلها آشنا شد و رفت و آمد خانوادگی داشتند .شهید گرفته بودم .جلسهای بود که عموی من هم داخل آن سنگر
سلیمانی با پدر و عمویش رفیق بود و خانوادهشان پیش از انقالب نشسته بود .یک نفر از پشت چشمم را گرفت و گفت :می دانی
زندان رفته رژیم سفاک پهلوی بودند .اولین پاسداران کرمانی که من چه کسی هستم؟ گفتم ناخن کوچکت را بده من تا بدانم
پسازتشکیلکمیتهانقالباسالمی،سپاهکرمانرابنیاننهادند ،چه کسی هستی .انگشت کوچکش را محکم با دندان فشار دادم.
مردی که پشت سرم ایستاده بود ،گفت« :سید اسماعیل ول کن
حاج قاسم ،پدر و عمویش بودند.
بیشک در کودکی شیفته حاج قاسم شده بود .به نظر او مهم من قاسمم» من فکر کردم کسی خودش را با نام حاجی معرفی
ترین ویژگیهای حاج قاسم مهربانی ویژه به نوجوانها و بها می کند .باز من فشار محکم تری دادم .آخر
دادن به کودکان و جوانان بود .سید اسماعیل م یگفت شهید یکی دو تا از دوستانم بودند ،صدای حاج
سلیمانی ما را به گونهای تشویق میکردند که احساس نکنیم قاسم را خیلی خوب در می آوردند.
کودک هستیم او به ما احساس بزرگی میداد و این نشات گرفته تا اینکه راننده حاجی گفت« :ول
از روح بلند و آینده نگری سپهبد سلیمانی در برخورد با کودکان کن سید ،حاج قاسمه ».من
بود .او با برنامههایی که در خصوص کودکان داشت به قدر توان و از شدت شرم می خواستم
زمین دهن باز کند بروم
سن و سالمان به ما مسئولیتهایی میسپرد.
توی زمین .با دندان هایم
به قولش وفادار بود
محکم انگشت حاج قاسم
خوش قولی رسم نیک مردان است و خاطرات آقاسید قصه ما ،را گاز گرفته بودم .حاجی
اینگونه شکل گرفته بود :خاطرم هست در روزگار کودکی وقتی گفت اینجا چه کار می کنی؟
به منزلمان آمد ،گفت :اگر معدلتان فالن قدر شد ،هدیهای برای گفتمشمافرمودید:اگرمعدلت
شما میخرم .آقای سلیمانی وقتی بعد از سه ماه به منزل ما آمد خوب شد بیا جبهه ،من هم
یک ماشین کوکی برایمان خریده بود .در همان احوال کودکی معدلم خوب شد و آمدم جبهه ،حاال
برایم جالب بود که با گذشت چند ماه قولش را فراموش نکرده بود .هم حدودا یک ماه و نیم است که در
گردان شهید طیاری مشغول خدمتم .حاجی
سردار به قولش وفادار بود.
روستای ما و قنات ملک در شهرستان رابُر نزدیک یکدیگر با فاصله گفت :خب همین قدر کافی است و کم کم باید به کرمان برگردی.
 30کیلوتری است در همان کودکی خوشحال بودم از این همه گفتم نه حاجی من باید بمانم رزمنده و بسیجیام .خندید و گفت
محبتی که به ما داشت .تشویق های دینی برای خواندن نماز و شما باید بروی به خانواده ات خدمت کنی.
روزه نیز یکی دیگر از کارهای حاجی بود .همه این اقدامات به
هنوز نوبت من نشده
اقتضای سن و سال مان صورت می گرفت.
شمارش روزها و شبها برای رسیدن به معشوق سالها در
کوچهعشاقحاجقاسم
دل حاج قاسم جا خوش کرده بود و انگار قصد رفتن نداشت.
اینطور که آقا سید قصه ما م یگفت ،حاج قاسم هر وقت به اسماعیل حسینی در این باره گفت :همان روز آقای سلیمانی می
شهر جیرفت سفر میکرد ،حتما به کوچه عشاق سر میزده ،سید خواست به شلمچه برود ،از او خواهش کردم تا مرا هم با خود
اسماعیل حسینی گفت :شهید سلیمانی اسمی برای کوچه ما به شلمچه ببرد و قبول کرد .وارد محور و خط اول شدیم .آتش
انتخاب کرده بود ،می گفت« :اینجا کوچه عشق حاج قاسم است ».بار عراق شدیدا منطقه را گلوله باران می کرد .حاج قاسم به دیدار
همه ما را جمع می کرد می گفت شما فرزندان شهدا ،عشق های محمد مارانی که االن فرمانده قرارگاه مدینه است ،رفت.
منهستید.اینکوچه،بهکوچهعاشقانههایحاجقاسممعروف من به شدت از صدای گلوله ترسیدم ،حاجی گفت سید ترسیدی؟
بود .ما در کوچهای زندگی میکردیم که حدودا  26فرزند شهید گفتم بله .پیشانی من را بوسید گفت آفرین که صادقی .با خنده
در آن زندگی میکردند .شهید سید منصورحسینی  6فرزند ،شهید گفتم بیشتر از اینکه ناراحت خودم باشم ،ناراحت شما هستم.
رمضان فاریابی  7فرزند ،شهید محمد رودباری مسئول مهندسی آقای سلیمانی پاسخ داد :هنوز نوبت شهادت من نرسیده؛ رفت
رزمی لشکر ثاراهلل  4فرزند ،شهید احمد سلیمانی معاون بهداری سردار محمد مارانی را دید و در منطقه سرکشیها را انجام داد
لشکر 2فرزند و شهید مرتضی دلیری 7فرزند داشتند که همگی در و برگشت .من هم که واقعا ترسیده بودم در سنگر ماندم و او را
همراهی نکردم .وقتی برگشت ،گفت :دیدی که هنوز نوبت من
اینکوچهسکونتداشتیم.
نیست ،نگران من بودی .نکته جالب این کالمش بود که می
این اسلحه وارث دارد
گفت نوبت من نیست .در همان روز هم به جای اینکه مرا برگرداند
وارث اسلحه پدری بوده است و در دیدار با حاج قاسم رسم احترام گذاشتند و با خودشان به محور بردند با اینکه من یک بچه
دلیری را به جای آورد او م یگوید :پدرم در عملیات کربالی یک به بسیجینوجوانبودم.

نوجوان بسیجی
تجلیل رهبری از روحیه
ِ
سید اسماعیل حسینی ،یکی از ماندگارترین افتخاراتش را دیدار
با رهبر معظم انقالب در سال  67میداند او این خاطره شیرین را
اینطوربیانم یکند:قبلازعملیاتبیتالمقدس 8مقاممعظم
رهبری که در آن زمان رئیس جمهور بودند ،به لشکر  41ثاراهلل
تشریف فرما شدند .پس از سخنرانی؛ ایشان وارد ستاد شدند و با
فرماندهان گردان ها و فرماندهان ستادی دیدار داشتند.
فرزند شهید و کوچکترین رزمنده لشکر بودم و حاجی خیلی
احترامم میکرد ،مرا با خودشان به دفتر ستاد بردند .آقای شیرازی
که االن نماینده ولی فقیه در سپاه قدس هستند ،به من گفت :آقا
سید اسماعیل خیلی ریز قامت هستی ،اگر آقا شما را ببینند حاج
قاسم را دعوا می کنند .گفتم نه من رزمندهام ،جالب بود همان
موقع که آقا آمدند وارد ستاد شدند ایشان که به من رسید ،حاج
قاسم به حضرت آقا گفتند :آقا سید اسماعیل رزمنده ما ،بسیجی
و فرزند شهید است .به محض اینکه اینها را آقای خامنه ای
شنید ،گفتند آقایسلیمانی این بچه آمده جبهه بجنگد؟ این بچه
را مبادا جلو بفرستید ،عراق او را دستگیر کند ،صدام می گذارد
توی ویترین ،آبروی جمهوری اسالمی می رود .همه خندیدند،
حضرت آقا از کنار ما گذشتند؛ من که کم آورده بودم با چشمانی
اشک بار سه بار گفتم« :آقای خامنه ای» من آمدم توی جبهه به
سراغ صدام ،صدام حاال کجاست؟ ایشان خیلی از این جمله من
تحث تاثیر قرار گرفتند و به سمت من برگشتند ،آقا مرا بوسیدند
و خطاب به فرماندهان ستادی و رزمی گفتند« :واهلل قسم اگر
این روحیه در میان رزمندگان ما باشد ،هرگز
شکستنمیخورند».
عموجان! رو سفیدم کردی
همیشه حاج قاسم وقتی
سید را می خواست مورد
خطاب قرار دهد به او می
گفت عموجان! من فکر
م یکنم روح بلند حاج
قاسم و تواضع ایشان با
همه ی رزمندگان مسبب
این پیوند عمیق شده است.
این نوجوان بسیجی که حاال
َگرد میانسالی بر چهرهاش نشسته
م یگوید :چند روز بعد قرار شد از لشکر
تسویه حساب کنم و به کرمان برگردم .حاج
قاسم به من همیشه می گفت :عموجان .بعد از این حرفی هم
که در بازدید حضرت آقا گفتم ،محبتشان به من بیشتر شد .به
من گفت :عموجان ممنونم از شما ،حسابی پیش آقای خامنهای
برای ما آبروداری کردی .بعد هم فرمودند که دیگر گردان رزمی
نباید باشی و باید به واحد تبلیغات لشکر  41ثاراهلل بروی .پس از
هماهنگی او به واحد تبلیغات لشکر رفتم.
مهر شیعه را در دل اهل سنت زنده کنید
حاج قاسم نمونهای از یک مسلمان واقعی بود .مسلمان هم
که باشی به دنبال پیوند معنوی خواهی بود .آقا سید از جبههای
میگوید که بعد از جنگ تشکیل شد و هدفش ترویج تشیع
بود .او گفت :بعد از جنگ هم جبهه جهادی به نام جبهه جهادی
محمدرسول اهلل(ص) تشکیل دادیم و روی مباحث تقریب
مذاهب و وحدث شیعه و سنی در استان های کرمان و سیستان
و بلوچستان ،هرمزگان ،خوزستان و کردستان کار می کردیم .این
اقدام بنا بر پیشنهاد حاج قاسم صورت گرفت .فرمودند بروید در
مناطق اهل سنت و مهر شیعه را در دل اهل سنت زنده کنید.
برای پیشرفت در این حوزه همیشه گروه ما را حمایت و هدایت
می کردند ،گزارش ها را که خدمت ایشان میبردیم از عملکرد ما
خوشحال می شدند و حمایت هایی برای تامین بودجه انجام می
دادند .حاج قاسم می گفت :اهل سنت برادران ما هستند؛ حرکت
ما نتایج خوبی هم در راستای وحدت شیعه و اهل سنت داشت.
حرکت در این مسیر و هدایت گری گروه ما برای فعالیت در

این حوزه ،نشان از آینده نگری و درایت حاج قاسم داشت .شهید
سلیمانی می گفت :سالم من را خدمت برادران اهل سنت برسانید
و بگویید فالنی شما را دوست می دارد .چند نفر از اهالی اهل
سنت را خدمت حاجی آوردم و خیلی دیدار خوب خاطره انگیز و
ماندگاریبرایشانشد.
واردجریانهایسیاسینشوید
فرزندان شهدا بوی پدرانی را م یدهند که دلیرانه و غیرتمندانه
بر خاک وطن جان دادهاند .حاج قاسم نسبت به فرزندان شهدا
محبت خاص و ویژه داشت .او نسبت به مسائل سیاسی
نصیحتی را برای فرزندان شهدا داشت .سید اسماعیل در خاطره
ای را نقل م یکند و م یگوید :هر وقت فرزندان شهدا درخواست
دیدار با حاج قاسم را داشتند ،به گرمی می پذیرفت و همیشه
سفارش می کردند که وارد جریانات سیاسی نشوید ،مثل پدرانتان
بین مردم بروید و خدمت کنید و مردم طعم شهادت را به واسطه
شمافرزندانشهدابچشند.شهیدسلیمانیتعصبخاصینسبت
به فرزندان شهدا داشتند .بنا بر پیشنهاد حاج قاسم گروه جهادی
ای ویژه فرزندان شهدا تشکیل دادیم تا برای محرومین در مناطق
مختلففعالیتکنیم.وقتیمیشنیدفرزندانشهدابرایخانواده
های محرومین فعالیت می کنند ،بسیار خرسند می شد.
شما هم صاحب عزایی
سادات ادامه نسل حضرت فاطمه الزهرا (س) هستند و عطر
محمدیشان هر کجا که باشند به مشام م یرسد .وقتی سید
اسماعیل حسینی خاطرهی سومین روز درگذشت مادر حاج قاسم
را گفت ،قلبم برای مادر اشک ریخت .او گفت :سومین روزی که
والده حاج قاسم فوت شد از من به عنوان مجری دعوت کرد
تا در مراسم حضور یابم .این مراسم درهمان زادگاهشان قنات
ملک برگزار شد .سرداران کشور از جمله حاج باقر قالیباف ،عزیز
جعفری و آقای حکیم نیز از مجلس اعالی عراق در این مراسم
حضورداشتند.
من در حال اجرا بودم ،حاجی به من گفت شما بیا به عنوان
صاحب عزا کنارم بایست ،شما بچه سید و فرزند شهید هستید و
مادرم مورد توجه حضرت صدیقه زهرا(س) قرار میگیرد ،میگفت
سادات صاحب اختیار ما هستند.
دلم برای باباهای شما تنگ می شود
شهدات آرزوی مردان خدا است .آقا سید چند ماه قبل از شهادت
حاج قاسم را دیده بود .سید م یگفت :آقای شهریاری تماس
گرفتند و گفتند حاجی با شما کار دارد با همسرم که فرزند شهید
و دخترعمویم هست خدمت حاجی رفتیم .آخرین دیدار ما قبل
شهادت بود و فرمایشاتی داشتند همسرم درخواست انگشتری
کرد .من آن لحظه را با اجازه حاجی ثبت کردم .حاجی گفت این
انگشتری خیلی برایم عزیز است ،اما چه کنم فرزند آقا سید جواد
هستی ،انگشتری را داد به همسرم و گفت :شما دلتان شاد شد؛
برای من هم دعا کنید تا دل من هم شاد شود .من هم گفتم
آمین .همسرم گفت :من می دانم شما چه خواسته ای دارید
من چنین دعایی نمی کنم ،حاج قاسم گفت :اما آمین را از
سید اسماعیل گرفتم ،آفرین به سید ،گفتم ،حاج آقا منظورتان
شهادت که نیست؟ گفتند قطعا منظورم شهادت است .آن جا
کمی با همسرم گریه کردیم و گفتیم شما باید باشید و خدمت
کنید .گفت چه کار کنم« ،دلم برای باباهای شما تنگ شده
است».
میخواهی سرما َسرو شم؟
همه مصاحبه و مصاحبت ها ،یک طرف لهجه شیرین و
اصطالحات و َمثلهای کرمانی هم طرف دیگر .سید حسینی با
همان لهجه شیرین خاطره ای دیگر نقل میکند :به حاجی گفتم
به همسرم انگشتری دادید ،لطفا کاپشن تان را هم به من هدیه
کنید.شهیدسلیمانیباهمانلهجهمحلیبهمنگفت«:سیدمی
خواهی سرما َسرو شم؟» گفت :می روم بعدا کاپشن را برایت می
فرستم .که بعدا طبق وعده کاپشن را برایم ارسال کردند .روحشان
شاد و دعایشان همراه ما باشد انشااهلل...
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هوا ،سریع ترین مسیر انتقال سویههای جدید کرونا!
جدیدترین مطالعات جهانی نشان می دهد که سرایت گونههای جدید ویروس کرونا همچون آلفا و دلتا به ویژه در هوا به
شدت زیاد است ،بر همین اساس این گونههای جدید کرونا افراد بیشتری را در مقایسه با گونه اصلی به دلیل سرایت سریع
مبتال می کند .در مطالعات جدید توصیه میشود که الزم است افراد در برخی شرایط وضعیت ماسک زدن خود را بهبود بخشند.

مازندران

لرستان

«رئیس پلیس فتا استان مازندران» خبر داد:

«مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان» مطرح کرد:

دستگیری بزرگترین کالهبردار
فروش آهن آالت
در فضای مجازی

رئیس پلیس فتا استان مازندران از شناسایی
ودستگیری کالهبرداری خبر داد که با درج آگهی
جعلی فروش آهن آالت در شبکههای اجتماعی و
سایتهای واسط اقدام به کالهبرداری از هموطنان
میکرد ،سرهنگ صامد خورشاد افزود :متهم این پرونده
قضایی با ترفندهای فروش آهن آالت با پایین تر از
قیمت بازار درسایتها وشبکههای اجتماعی اقدام
به کالهبرداری می نمود که با توجه به حساسیت
موضوع پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان
قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا استان مازندران عنوان داشت :متهم
به برداشت غیر مجاز از حساب  ۱۰۱نفر از هموطنان
سراسر کشور در پوشش شبکههای اجتماعی و
سایتهای واسط اعتراف کرد.گفتنی است مبالغ
کالهبرداری شده در مجموع  ۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون
یال بر آورد شده است.

اصفهان

طی حکمی؛

مرتضوی استاندار اصفهان شد
پس از تشکیل جلسه روز گذشته هیات دولت ،سید
رضا مرتضوی به عنوان استاندار جدید اصفهان منصوب
شد ،هیات وزیران عصر روز یکشنبه۱۱ -مهرماه به ریاست
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس
جمهور ،برگزار شد و در این جلسه اعضای هیأت دولت
به پیشنهاد وزیرکشور به «سیدرضا مرتضوی» به عنوان
استاندار منتخب اصفهان رای اعتماد دادند.
استاندار جدید اصفهان متولد سال  ،۱۳۵۶دانش آموخته
دکتری مهندسی مواد و عضو هیات علمی دانشگاه
صنعتی اصفهان است .مرتضوی به عنوان جوانترین
گزینه در بین افراد مطرح شده برای استانداری اصفهان
در سال ۱۳۸۵به عنوان قائم مقام مدیرعامل شرکت
شهرک های صنعتی استان اصفهان منصوب و سپس
به سمت فرماندار شهرستان شهرضا منصوب شد.
وی مدیریت شرکت خوشه های صنعتی استان
اصفهان ،مسئول منطقه  ۴قرارگاه پیشرفت و آبادانی
کشور ،عضویت در هیات مدیره فوالد کاوه ،عضویت در
هیات مدیره بنیاد کرامت رضوی و مسئولیت نمایندگی
آستان قدس رضوی در استان را اصفهان نیز در کارنامه
دارد و در دوران انتخابات ریاست جمهوری امسال
رئیس ستاد ابراهیم رئیسی در استان اصفهان بود.

استان ها

روند تامنی و ذخریهسازی اکالهای اسایس در استان مطلوب است
فرشید گلهداری
نویسنده و خبرنگار

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان از شرایط
مساعد و قابل اطمینان تامین و ذخیرهسازی کاالهای
اساسی خبر داد ،حجت اله بیرانوند از وضعیت و شرایط
ذخیره سازی کاالهای اساسی تعهدی (گندم ،برنج و شکر)
در سطح استان سخن به میان آورد :خوشبختانه هیچگونه
نگرانی بابت تامین و توزیع کاالهای اساسی مردم وجود
ندارد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان در خصوص ذخیره
سازی و توزیع به موقع گندم و کاالهای اساسی در سطح
استان ،بیان داشت :از ابتدای سال جاری تا کنون قریب به
 ۱۰هزارتن برنج و شکر در راستای تنظیم بازار و با قیمت
مصوب عرضه و از آغاز عملیات خرید تضمینی تا کنون
بیش از  123هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان
و  2هزار و  227تن دانه روغنی کلزا خریداری و ذخیره
شده است.
حجت اله بیرانوند شفاف تر بیان داشت 17 :هزار و 766
کشاورز در سالجاری گندم مازاد بر نیاز خود را در قالب 32
هزار و  552محموله و  902کشاورز یکهزار و  107محموله
دانه روغنی کلزای تولیدی خود را به مراکز تحت پوشش
این اداره کل تحویل داده اند که در خصوص خرید
گندم نسبت به سال قبل  57درصد کاهش و
در خرید دانه روغنی کلزا  6درصد افزایش
داشته ایم.
این مقام ارشد در ادامه اشاره ای اجمالی

به پرداخت بهای محصوالت خریداری شده داشت و افزود:
مبلغ  620میلیارد تومان بابت گندم دریافتی و  23میلیارد
و  500میلیون تومان بابت دانه روغنی کلزا به حساب
کشاورزان استان واریز شده است.
حجت اله بیرانوند به کاهش تولید و به تبع آن کاهش
خرید محصوالت کشاورزی در سالجاری گریزی زد و گفت:
به دلیل خشکسالی ،کاهش تولید و به تبع آن کاهش خرید
محصوالت کشاورزی را داشتیم ،بیشترین کاهش در میزان
خرید گندم نسبت به سال قبل مربوط به شهرستان الیگودرز
با  73درصد است و شهرستان های خرم آباد و کوهدشت
با  65درصد و شهرستان دلفان با 62
درصد در ذیل آن قرار دارند؛
کمترین کاهش در خرید
گندم  ۹درصد است که
به شهرستان سلسله
تعلق دارد و بیشترین
میزان خرید گندم در
سالجاری مربوط به
شهرستان های ازنا با
 27هزار تن ،

کوهدشت با  17هزار تن و سلسله با  13هزار تن می باشد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان ،بیشترین افزایش
در تولید و خرید دانه روغنی کلزا را نسبت به سال گذشته
متعلق به شهرستان های پلدختر ،چگنی و کوهدشت
دانست واظهار داشت :بیشترین میزان خرید دانه روغنی کلزا
را در سالجاری شهرستان های سلسله با یکهزار و  56تن،
بروجرد با  450تن و پلدختر با  189تن به خود اختصاص
داده اند .وی ،میزان مصرف ساالنه گندم در استان را 300
هزار تن برشمرد و افزود :به دلیل خشکسالی و کاهش بیش
از  ۵۰درصدی خرید تضمینی ،کسری نیاز استان از سایر
استان های تولید کننده و از محل واردات تامین خواهد
شد که در این خصوص پیش بینی های الزم صورت گرفته
و مشکل خاصی وجود ندارد؛ همچنین کلیه مطالبات
گندمکاران و کلزا کاران پرداخت شده است.
حجت بیرانوند یادآور شد :از ابتدای سال جاری تاکنون
مجوز  ۷۳۰/۴تن شکر صادر شده که میزان ۵۲۳/۴
تن از انبار خارج گردیده و همچنین به میزان ۱۸۰/۴
تن مجوز برنج صادر و از این میزان  ۹۲۱/۳تن از
انبار خارج شده است .مدیرکل غله و خدمات
بازرگانی لرستان از بازدیدها و بازرسی
واحدهای نانوایی در سطح
استان نیز گفت :از یکم
شهریور تا  ۳۱شهریورماه
تعداد یکهزار و  406واحد
نانوایی مورد بازرسی قرار
گرفت که در این بازرسی
ها  210تخلف مشهود و
 48کم فروشی رویت
شد و تعداد 393
متخلفبهسازمان
تعزیرات معرفی
شدند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان از شرایط مساعد و قابل اطمینان تامین و
ذخیرهسازیکاالهای اساسی خبرداد ،حجت اله بیرانوند ازوضعیت و شرایط ذخیره سازیکاالهای اساسی
تعهدی (گندم ،برنج و شکر) در سطح استان سخن به میان آورد :خوشبختانه هیچگونه نگرانی بابت تامین و
توزیع کاالهای اساسی مردم وجود ندارد.
خوزستان

«مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان» خبر داد:

حدود هفت درصد مخازن سدهای خوزستان آب دارند
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت :در حال حاضر
حدود هفت درصد از مخازن سدهای خوزستان آبدار است،
فرهاد ایزدجو ،مدیرعامل سازمان آبوبرق خوزستان در
بوفاضالب خوزستان اظهار کرد:
نشست بررسی مشکالت آ 
در حال حاضر حدود هفت درصد از مخازن سدهای خوزستان
آبدار است و سد دز با حدود پنج درصد آب ،بدترین وضعیت
را در میان سدها دارا است.
وی افزود :با توجه به برآوردهای انجام شده ،در شرایط
محتمل پیشبینی شده برای پاییز ،با کمبود حدود دو
میلیارد و  ۶۰۰میلیون متر مکعبی آب مواجه شویم که این
عدد برای پیشبینیهای با وضعیت بدتر ،باال است.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به
تصمیمگیری در خصوص کشت پاییزه در خوزستان عنوان
کرد :تصویب الگوی کشت پاییزه از جمله اقدامات درمدیریت
کمی آب بوده و برداشتهای کشت و صنعتها محدود شده

است تا بیشتر از حد مجاز برداشت نداشته باشند.
وی با بیان اینکه برداشت بیش از حد شرکتهای نیشکر،
آب پاییندست را از نظر کمی و کیفی دچار مشکل میکند،
افزود :در حوزه دز ،کشت کلزا و چغندر ممنوع شده است اما
در برخی از حوزهها تا حدودی مجاز است که کشت شود ،سه
میلیارد و  ۳۴۸میلیون متر مکعب آب برای کشت پاییزه
مصوب شده است.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به آخرین
وضعیت طرح میان مدت آبرسانی غدیر گفت :این طرح در
سه جبهه کاری فعال است و با اجرای آن ،کیفیت آب حدود
 ۵۰درصد بهبود مییابد و دبی از  ۱۰متر مکعب به  ۲۰متر
مکعب افزایش خواهد یافت.
وی افزود :در حال حاضر پیشرفت فیزیکی طرح میان مدت
آبرسانی غدیر حدود  ۱۷.۵درصد است و پیشبینی میکنیم
در مدت زمان هشت ماه این طرح اجرایی و به اتمام برسد.

فرهنگی

بیماران مبتال به سرطان ،به دوز سوم واکسن کووید ۱۹نیاز دارند
بررسی جدید پژوهشگران دانشگاه آریزونا نشان میدهد که بیماران مبتال به
سرطان ،در صورت تزریق دوز سوم واکسن کووید ۱۹-میتوانند به ایمنی قابل
قبول در برابر کروناویروس برسند.

با حکم «وزیر فرهنگ»؛

فرشادمهدیپورمعاونمطبوعایتوزارتفرهنگوارشاداسالمیشد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی فرشاد مهدیپور
را به عنوان معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی این
وزارتخانه منصوب کرد ،حکم محمدمهدی اسماعیلی
خطاب به فرشاد مهدیپور آمده است
«بسمهتعالی
جناب آقای دکتر فرشاد مهدیپور
با عنایت به شایستگی ها و سوابق ارزشمند جنابعالی در
حوزه مطبوعات ،رسانه و فضای مجازی و شناخت از روحیه
انقالبی و تعامل سازنده با اصحاب رسانه ،به موجب این
حکم به سمت «معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی»
منصوبمیشوید.
امید است با اتکال به خداوند قادر متعال و بهرهگیری از
ظرفیت اصحاب رسانه و نیروی انسانی متعهد و انقالبی
و مأموریت محوری در امر بازآرایی نظام رسانه ای کشور با
همکاری دیگر دستگاه های مرتبط با امعان نظر به اهداف
و شرح وظایف معاونت و مأموریت های ذیل اهتمام وافر

 .۹تکمیل نحوه اجرایی سازی مصوبه شورای عالی فضای
مجازی در مورد مقابله با اخبار جعلی
انتظار میرود گزارش پیشرفت کارها در هر یک از بندها
مستمر ًا به اینجانب ارائه شود.
مزید توفیقات جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس
جمهوری اسالمی و تحقق اهداف دولت مردمی ،ظل
توجهات حضرت ولیعصر(عج) و رهبری حکیمانه حضرت
آیت اهلل العظمی خامنه ای(مدظله العالی) از خداوند منان
خواستارم».
فرشاد مهدیپور متولد  ۱۳۵۷و دانش آموخته مقطع
دکترای سیاستگذاری فرهنگی است ،از جمله سوابق
مطبوعاتی وی میتوان به موسس و سردبیر روزنامه
صب ح نو ،عضو هیات مدیره خبرگزاری مهر و روزنامههای
جامجم ،صبحنو و تهرانتایمز و سایت خبری فردا ،مدیر
خبرگزاریهای خانه ملت و شانا (پایگاه اطالعرسانی وزارت
ش هفتگی
نفت) ،سردبیری هفتهنامههای پنجره ،سرو 
و آیندهسازان ،دبیری روزنامههای همشهری و خبر و
خبرنگاری در روزنامههای قدس و جامجم و خبرگزاری
فارس اشاره کرد.
همچنین از جمله سوابق پژوهشی وی موسس مرکز
مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی ،رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و  ...است ،مهدی پور
همچنین دارای تالیفاتی در حوزه ارتباطات ،رسانه و فضای
مجازی است.
گفتنی است ،پیش از این محمد خدادی عهده این
مسئولیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود.

سینما و تئاتر

«قصیدهگاو سفید» برنده تقدیرنامه ویژه هیئت داوران جشنواره زوریخ
فیل م «قصیده گاو سفید» ،تقدیرنامه ویژه هیات داوران
بخش رقابتی اصلی جشنواره فیلم زوریخ در کشور سوئیس
را دریافت کرد ،هفدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم
زوریخ به کار خود پایان داد و فیلم قصیده گاو سفید ساخته
بهتاش صناعیها و مریم مقدم و تهیهکنندگی غالمرضا
موسوی که در دهمین حضور بینالمللیاش در بخش
مسابقه اصلی این رویداد حضور داشت در نهایت تقدیر ویژه
هیات داوران را به خود اختصاص داد.
قصیده گاو سفید تنها فیلم ایرانی حاضر در بخش مسابقه
امسال جشنواره فیلم زوریخ بود که با  ۱۳فیلم دیگر برای
دریافت جایزه چشم طالیی این جشنواره به رقابت پرداخت
و در نهایت جایزه به فیلم کیارا ساخته جوناس کارپینیانو
از ایتالیا رسید ،دو فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی نیز

در بخش خارج از مسابقه این جشنواره به نمایش درآمدند.
مریم مقدم ،علیرضا ثانیفر ،آوین پوررئوفی ،فرید قبادی،
لیلی فرهادپور ،سوده ازقندی ،امیر شریعت ،ماهور احمدی،
محمد حیدری ،زهرا پرهون ،ابراهیم گلهدارزاده ،سمیه برجی،
مهدی پیلهوری ،ماندانا معزیپور ،سمکو روشنی و پوریا
رحیمیسام بازیگران این فیلم هستند.
فیلم قصیده گاو سفید در نخستین نمایش بینالمللی خود
در بخش مسابقه اصلی هفتاد و یکمین جشنواره فیلم
برلین حضور داشت و موفق به دریافت جایزه تماشاگران از
این جشنواره شد ،این فیلم سی و هشتمین جشنواره فیلم
فجر نیز کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر
نقش اول زن برای مریم مقدم و بهترین فیلمنامه برای
مقدم و بهتاش صناعیها شد.

راه یابی فیلمکوتاه «خانه بخت» همزمان در ۳جشنواره آمریکایی

فیلم کوتاه «خانه بخت» ساخته عادل معشوری به ۳
جشنواره آمریکایی راه یافت ،فیلم کوتاه خانه بخت با
نام بینالمللی ( )House of Fortuneبه کارگردانی عادل

معشوری و بازیگری نسیم افشارپور به چهاردهمین دوره
جشنواره فیلم شرقی لس آنجلس (East Los Angeles
 )Film Festivalو بیستمین دوره جشنواره بین المللی
روتز ۶۶امریکا ()International Film Festival ۶۶ Route
و هشتمین دوره جشنواره بین الملی رویاهای بوفالو
امریکا ()Buffalo Dreams Fantastic Film Festival
و به پانزدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «کراس
رودز» ترکیه (Crossroads International Short Film
 )Festivalراه یافت.
خانه بخت پیش از این در جشنواره بین المللی فیلم سمورنا
که هر ساله در کشور ترکیه برگزار می شود ،خوش درخشید و
جایزه بهترین بازیگری زن را برای نسیم افشارپور و بهترین
فیلمبرداری را برای عادل معشوری به ارمغان آورد.
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کتاب و ادبیات

فرهنگ و ارشاد

را به کار گیرید و قرین توفیق و تأیید باشید:
 .۱حمایت مادی و معنوی از مطبوعات و اصحاب رسانه به
ویژه مطبوعات و رسانههای محلی و منطقهای و تدوین
آییننامههایصنفی
.۲تقویتزیرساختپایگاههایخبریونشریاتالکترونیک
با توجه به شرایط و تحوالت فناوریهای نوین و تقویت سواد
رسانهای و مجازی و آموزشهایتخصصی
 .۳بهره گیری از ظرفیت مطبوعات ،خبرگزاری ها ،سایت
های خبری و رسانه های اجتماعی برخط در جهت انتشار
و معرفی مناسب از رشد و شکوفایی و دستاوردهای انقالب
اسالمی و اهداف رسانهای و تبلیغاتی نظام در داخل و
خارج از کشور
 .۴پیگیری تدوین و تصویب نظام جامع رسانه ای کشور
مبتنی بر آسیبشناسی دقیق از وضعیت فعلی و رفع
برخی تبعیضات و کاست ی ها در توزیع کاغذ ،نظام یارانه
و حوزه نشر
 .۵توسعه مبادالت رسانهای با سازمانهای منطقه ای و
بین المللی با عنایت به رویکردهای رسانه ای و فرهنگی
دولت مردمی
 .۶همکاری با صندوق اعتباری هنر به منظور حمایت
از اصحاب رسانه و فعاالن فضای مجازی با هدف توزیع
عادالنه امکانات و تسهیالت در ابعاد مختلف و به طور
شفاف در چارچوب قوانین و مقررات
 .۷باز طراحی ساختار معاونت متناسب با تحوالت فضای
مجازی و توجه به رسانههای اجتماعی
 .۸ساماندهی فعالیتهای رسانه ای مکتوب و مجازی
دولت در بخشهای مختلف

روزنامه

تمام نورپردازی این فیلم کوتاه با فندک و نور صفحه
نمایش تلفن همراه که اکسسوری های صحنه هستند
انجام شده و از هیچ منبع نور خارج از تصویر استفاده نشده
است ،نسیم افشارپور به عنوان تنها بازیگر و نویسنده و
مشاور کارگردان این فیلم کوتاه است.
از دیگر عوامل این فیلم کوتاه میتوان به تهیه کننده:
علیرضا معشوری ،صداپیشگان :نوشین مینایی فرد ،پیمان
محسنی ،محمدامینرشنوادی ،عقیل بهرامی ،گلنوش طلوع،
صدابردار :مهران بهروزی نیا ،فیلمبردار :عادل معشوری ،طراح
لباس :مهرنوش تقوی نیا ،طراح گریم :نوید عسجدی ،تدوین
و صداگذاری :عادل معشوری  -نسیم افشار پور ،مترجم:
آناهیتا دانش ،اشاره کرد ،تولید و پخش فیلم کوتاه خانه
بخت توسط موسسه ترالن فیلم انجام شده است.

پایتخت جهانی کتاب
در سال  ۲۰۲۳انتخاب شد
شهر آکرا ،پایتخت غنا به عنوان پایتخت جهانی کتاب در
سال  ۲۰۲۳میالدی معرفی شد« ،اودری آزوالی» دبیر کل
یونسکو شهر آکرا در کشور غنا را به عنوان پایتخت جهانی
کتاب در سال  ۲۰۲۳میالدی معرفی کرد.
پس از گواداالخارا (مکزیک) در سال  ،۲۰۲۲شهر آکرا به دلیل
تمرکز قوی بر جوانان و نقش آنها برای کمک به فرهنگ و
ثروت غنا به عنوان پایتخت جهانی کتاب از سوی یونسکو
انتخاب شده است .برنامه پیشنهادی آکرا به دنبال استفاده از
قدرت کتاب برای جلب مشارکت این جوانان به عنوان راهی
موثر برای مهارتآموزی در نسل آینده است.
این شهر برنامه گستردهای را به کمیته انتخاب پایتخت
جهانی کتاب ارائه کرده که گروههای حاشیهای با سطوح
باالی بیسوادی شامل زنان ،جوانان ،مهاجران ،کودکان
خیابانی و افراد دارای معلولیت را هدف قرار میدهد.
اقدامات مورد نیاز شامل تقویت زیرساختهای مدرسه و
جامعه و حمایت نهادی از یادگیری مادامالعمر ،به منظور
تقویت فرهنگ مطالعه است ،شهرهایی که به عنوان پایتخت
جهانی کتاب یونسکو معرفی میشوند متعهد به ترویج
کتاب و کتابخوانی برای همه سنین و گروههای جمعیتی،
در داخل و خارج از مرزهای ملی هستند.

میراث فرهنگی

کشف جایگاه ویژه یک
تماشاخانه تاریخی
در نتیجه کاوش در شهر باستانی «پرگامون» واقع در شهر
«ازمیر» ترکیه ،بقایای جایگاههای شخصی یک تماشاخانه۱۸۰۰
ساله کشف شد ،کاوشهای باستانشناسی از سال  ۲۰۱۸در
تماشاخانه این شهر باستانی آغاز شدهاند .تماشاخانه عظیم
«پرگامون» به دلیل شباهتهایی به تماشاخانه «کولوسئوم»
واقع در «رم» بسیار مورد توجه باستانشناسان قرار گرفته است.
این پنج جایگاه سنگی که بر روی آنها نامهایی حکاکی
شده در جریان پروژه تحقیقاتیای کشف شدهاند که به همت
موسسه باستانشناسی آلمان و موسسه معماری دانشگاه فنی
برلین و با همکاری وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه آغاز شده
است ،تماشاخانه «پرگامون» که در دوران امپراتوری روم ساخته
شده است میدان بسیار بزرگی داشت و این نکته در مقایسه با
سایر شهرهای باستانی منطقه ،برای «پرگامون» یک مزیت به
حساب میآمد.
«فلیکس پیرسون» ،مدیر موسسه باستانشناسی آلمان ،در
گفتوگو با خبرگزاری آناتولی بیان کرد« :آنها میخواستند
یک نمونه دیگر از «کولوسئوم» در اینجا بسازند و مردم از
تمامی طبقات جامعه در این تماشاخانه حضور پیدا میکردند.
اما مردم طبقات باال و خانوادههای مهم صندلیهای شخصی
در جایگاههای ویژه داشتند و نامشان بر روی این جایگاهها
نوشتهمیشد».
این آثار در موزهای واقع در «ازمیر» به نمایش گذاشته میشوند
و کاوش در این منطقه نیز امسال به پایان خواهد رسید ،با
اینکه هنوز تحقیقات برای مشخص کردن ظرفیت دقیق
این تماشاخانه ادامه دارد اما محققان معتقدند ظرفیت این
تماشاخانه دستکم  ۲۵,۰۰۰و حداکثر  ۵۰,۰۰۰نفر بوده است.

6

روزنامه

ورزشی

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «غالمعلی عاقلتر»
 -پیشکسوت سابق کشتی  -را گرامی می دارد
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توپ و تور

در پی ناکامی جوانانایران در مسابقات قهرمانی جهان؛

فدراسیون والیبال نیازمن ِد طرحی نو!
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

این روزها تمام نگاهها به سوی عملکرد فدراسیون والیبال در
مسابقات قهرمانی جوانان دوخته شده است که انتقادهای
زیادی را هم در پی داشته است!
تیمملی والیبال جوانان ایران در دو دیدار نخستین برابر
تیمهای بلژیک و آرژانتین با نتایج مشابه سه بر دو
بازیهای خود را واگذار کرد و از رسیدن به هشت تیم
برتر بازماند که به یقین ،اگر بردیا سعادت دچار مصدومیت
نمیشد و ششدانگ در اختیار تیم و بهروز عطایی سرمربی
تیمملی بود و از وجود این بازیکن شایسته و قطر پاسور و
پشت خط زنی که از آبشارهای قدرتی مهارنشدنی برخوردار
است ،سود میبرد ،تیمملی جوانان کشورمان نه تنها به
مرحله بعد صعود میکرد که به احتمال زیاد جزو چهار تیم
برتر هم قرار میگرفت.
در این لحظاتی که مشغول نگارش این مطلب هستم ،تنها
ذهنیتم در مورد اتفاقاتی است که ناخواسته برای بردیا
سعادت رخ داد تا نتواند تیمملی را همراهی کند!
موضوع دیگری که ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده،
عدم استفاده از جوانان بیشتری که در تیمملی بزرگساالن
در رقابتهای قهرمانی آسیا حضور یافتند ،است! اگر
بخواهیم کام ًال منصفانه به قضیه بنگریم و حقایق را بیان
کنیم برخوردهای احساسی متعاقب قضایایی است که برای
تیمملی جوانان کشورمان پیش آمده تا به نوعی مسئوالن
فدراسیون مورد هجمه قرار گیرند.
واقعیت امر اینکه شخصیت سرمربی و عملکرد خوب
کادرفنی تیمملی و لذت قهرمانی در مسابقات مردان
بزرگسال و جوانان آینده دارمان فدای نتایج تلخ جوانان
گردید! موضوعی که به هیچوجه خوشایند جامعه والیبال و
متولی فدراسیون والیبال ایران نبود! که پس از سالها که
مربیان خارجی سکان رهبری تیمملی را به دست داشتند
با یک مربی وطنی به این افتخار بزرگ دست پیدا کرده
بود اما...
ضمن اینکه مایل هستیم حرمت آقای بهروز عطایی
سرمربی شایسته و بادانش والیبال حفظ شود و سعی کنیم
تحت تأثیر احساسات واکنش منفی نشان ندهیم و نوک
تیز پیکان را به سوی مربی تیمملی نشانه نرویم که به
نظر میرسد تحت شرایط خاصی حاضر به قبول دو پست
همزمان مربیگری در تیمهای ملی بزرگساالن و جوانان شده
است!
نگارنده این مطالب را در شرایطی می نویسد که متأسفانه
ناکامی تیمملی جوانان خبر روز شده و برخی از رسانهها
وپیشکسوتان در فضای مجازی بدون رعایت شخصیت
اخالقی مبادرت به گفتارهایی میکنند که نه تنها منطبق
با فرایند سازندگی و حل مشکالت نیست که باعث بروز
تشتت و تشويش افکار عمومی بهویژه در نگرشهای
اخالقی و تسهیل در فرایندهای مشورتی است.
البته ضعف برنامهریزی فدراسیون که بدون در نظر گرفتن

فشردگی مسابقات قهرمانی آسیا و تقارن آن با مسابقات
قهرمانی جوانان جهان در انتخاب یک مربی برای دو تیم
انکارناپذیر است و شکی در آن نیست! خستگی بازیکنان
جوان در تیم بزرگساالن و تحلیل قوای جسمانی نفراتی
که به تیمملی جوانان پیوستند نیز از اصلیترین دالیل
نتایج ضعیف تیمملی جوانان در رقابتهای جهانی قلمداد
میشود.
فشار زیاد روحی و روانی به مربی در مسابقات آسیایی و
اثرات منفی آن هم از دیگر دالیل ناکامی تیمملی جوانان
بود که علیرغم شایستگی و برتری پس از چهار ست بازی
رالی و نفسگیر در ست پنجم به یکباره قوای جسمانی
بازیکنان اصلی تحلیل میرفت و دیدارهای که شایسته
برد بود را واگذار کرد ،طبیعی است در مزرعهای
که هیچ نکاشتهایم ،چطور انتظار
محصول داریم.
تیمی که میخواهد
تورنمنت
در

قدم بردارید نه با تصمیم های نابخردانه ،این انتظار زیادی
است؟ صرفنظر از آنچه که اشاره شد ،تجزیه و تحلیل
چرایی ماجرای همزمانی مربی برای دو تیمملی که این
روزها همه ذهن ها متوجه آن شده است ،بهانهای شده
برای تسویه حسابهای شخصی و درگیریهای لفظی
اسطورههای والیبال که به هیچ عنوان نه تنها مشکل گشا
نیستند که والیبال ما را از قافله رو به پیشروی والیبال
جهان بازمی دارد زیرا هیچگاه داشتهها کافی نیست و باید
مرتب به آنها افزود ،چرا که رقیبان بیکار ننشستهاند و با
بررسی همه جانبه ،تیمهای ملی ،ما را مورد ارزیابی قرار
میدهند تا از آن پلی بسازند برای پیروزی .هدایت تیم های
نوجوانان وجوانان کاری بسیار دقیق و دارای وظایفی است
که موفقيت در آن جز با بصیرت و روشن بینی
میسر نیست.
متأسفانه بسیاری از جوانان
که تازه شکوفا شده و
تابع احساسات

بينالمللی و
جهانی حضور پیدا
کند ،نیاز به آمادگی
جسمی و ذخیرههای مطمئن
برای جایگزینی و دیدارهای تدارکاتی برای
شناخت بیشتر از بازیکنان دارد ،کدام بازی تدارکاتی قبل از
اعزام تیم ملی جوانان انجام شد؟! نقش و برنامه راهبردی
رئیس فدراسیون در کجا ایفا گردید؟! وقتی صحبت از
والیبال حرفهای است مسئوالن هم باید حرفهای عمل کنند
تا به نتیجه دلخواه خود برسند.
به حاشیه نرویم ،جایگاه واقعی والیبال جوانان ما که تجربه
قهرمانی را در میدان جهانی دارد کجاست؟ در مکان نهم یا
دهم؟ آقای داورزنی ،جامعه ورزش والیبال از شما که رئیس
فدراسیون والیبال ایران هستید چه انتظاری دارد؟ گمان می
کنیم با توضیحاتی که دادیم پاسخ این سئوال بسیار آسان
باشد ،انتظار خانواده والیبال ایجاد همبستگی و انسجام با
نخبگان و پیشکسوتان والیبال و استفاده از تجارب آنان با
در نظر گرفتن خرد جمعی است ،نه مدیریت قائم به فرد!
بارها در نوشتارهای دلسوزانه خود بشارت دادیم که
توجه داشته باشید استثناء را قاعده نگیرید و بر مبنای
برنامههای مدون و رهبری در جهت پیشبرد اهداف اصلی

و انگیزههای
باالیی هستند ،برای
بروز لیاقت ،شایستگی و
خودنمابی به حفظ سالمت خود
اهمیت چندانی نمیدهند که نمونههایی
در گذشته و حال به عینه دیده شده است!
فشار زیادی که برای جهش و زدن آبشارهای قدرتی به نوجوان
و جوانان وارد میشود پیامدهای ناخوشایند و ً
گاها جبران
ناپذیری را در پی دارد که نباید به صورت سطحی با این امر
مهم برخورد شود.
فشارهای بیحدی که به صابر کاظمی بازیکن غیرتمند ترکمن
صحرا وارد شد و از ناحیه مچ پا آسیب دید و باوجود بینی
شکسته برای رساندن تیم ملی والیبال کشورمان به جام
قهرمانی ویلچر نشین شد و یا بردیا سعادت که عالوه بر
مشکلی که در ناحیه شکم داشت با وجود جراحتی که به
هنگام برخواستن و برخورد با پنجره و ضربه که منجر به زخمی
شدن سرش شد ،از جمله عواملی هستند که به عدم صعود
تیم ملی جوانان به مرحله بعدی سبب گردید!
مراقبت و حفظ سالمت بازیکنان نیز از جمله وظایف کادرفنی
بهویژه سرپرست تیم می باشد که بانهایت ُتاسف باید اذعان
کنیم در این مورد سهلانگاری شده است ،این گونه نیست که

تمام اتفاقات ناگواری که برای بازیکنان کم تجربه رخ میدهد
را به دست تقدیر بسپاریم و خود را مبرا از اشتباهات افرادی
که مسئول هستند بدانیم.
اشتباه انتخاب کادرفنی و سرمربی تیم جوانان از سوی
فدراسیون والیبال بحث جداگانهای دارد که در روزهای اخیر
پیرامون آن نقدهای مختلفی از سوی منتقدان و برخی
کارشناسان والیبال صورت گرفت و رئیس فدراسیون هم
به نوعی به پاسخگویی پرداخت که به هیچ عنوان در ُ
شان
ایشان نبود و برای حل مسائل هم مفید واقع نشد ،بجز اینکه
حرمتها شکسته شد و بازتاب بدی هم درپی داشت و از
ارزش ها کاسته شد! از طرفی هم کسانی که منافعشان را از
دست داده بودند فرصت را مغتنم شمردند و به قول یکی از
اساتید قلم شمشیرها را از رو بستند! البته نه از روی خلوص
نیت و دلسوزی برای والیبال که برای بی ارزش کردن و کاستن
از عنوان قهرمانی تیم ملی بزرگساالن در رقابتهای آسیایی!
پس زمانی که می خواهیم منصفانه به ارزیابی عملکرد
فدراسیون و مربیان تیمهای ملی در مسابقات آسیایی و
جهانی بپردازیم ،میتوانیم دوگونه تحلیل داشته باشیم،
تحلیلی براساس نتایج حاصله و تحلیل بر مبنای واقعیت
های به دور از نتیجه .در این تحلیلها جایگاه واقعی باز
به دو گونه باید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد و پیرامون
آنها بحث شود ،اول جایگاهی که داریم و دوم جایگاهی که
باتوجه به استعدادها می توانستیم داشته باشیم.
این بحث و بررسیها اگرچه تکراری است ولی می توان به دور
از تعارفات روزمره برخی سودجو و منافع طلب ،از سر انصاف
با ارائه برنامههای راهبردی اصولی در آینده والیبال ما را به
حق خود برساند و از تکرار اشتباهات کنونی پیشگیری نماید.
سخن آخر نگارنده که به تصدیق اکثر کارشناسان و
پیشکسوتان بیش از نیم قرن سابقه خدمتگزاری در والیبال
را دارد این است ،برخالف سالهای گذشته و با این همه
استعداد و جوانان سرشار از پتانسیل و انگیزه ،قبول کنیم
که یا نخواستهایم و یا نتوانستهایم از واقعیتهای بالقوه
والیبال و پتانسیلهایی که در اختیار داریم به نحو احسن
و مطلوب بهره ببریم و قدرت والیبال کشورمان را به منصه
ظهور برسانیم تا به آنچه که شایسته و حق والیبال ایران در
رقابتهای جهانی است دست پیدا کنیم.
بازهم خاطر نشان می کنیم در گذشته نه چندان دور ،تیم
ملی نوجوانان کشورمان فراتر از آسیا ،پس از کسب مجوز
حضور در مسابقات جهانی ،دو بار به مقام قهرمانی دست
پیدا کرده است که می بایست تداوم داشته باشد ،تیم
ملی جوانان هم که از تیم ملی نوجوانان تغذیه می شد در
مسابقات قهرمانی جهان پرچم ایران را به اهتزاز در آورد که
پشتوانههای خوبی برای تیم ملی بزرگساالنمان شدند .ولی
در سالهای اخیر کمتوجهی به والیبال پایه و کار سازندگی
و پشتوانه سازی ،والیبال ما به نسبت پیشرفت والیبال
کشورهای اروپایی و آمریکایی تنزل داشته و پیشرفت قابل
قبولی نداشته است که باید بپذیریم.
به هر تقدیر ،درحال حاضر چه بخواهیم و چه نخواهیم اداره
امور فدراسیون والیبال با محمدرضا داورزنی است که باید
به دور از بلهقربانگویان متملق ،از وجود نخبگان دلسوز
و عاشق پیشرفت والیبال ایران استفاده کند و قدرشان را
بدانیم و با برنامهریزی اصولی و مبتنی با علم روز برای آینده
والیبال کشورمان طرحی نو در اندازیم ،برای تیمهای ملی در
تمام ردههایسنی آرزوی موفقیت داریم.
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ایتالیا قهرمان جهان شد
کنید
اسکن
های والیبال قهرمانی جوانان جهان روز یکشنبه با برگزاری
دوره رقابت
مرحله فینال و ردهبندی بیستویکمین

ورزشی

هشت دیدار به میزبانی ایتالیا و بلغارستان به پایان رسید و تیم ملی جوانان ایتالیا با کسب پیروزی سه بر
قلبی !ایستاد و جام قهرمانی این دوره از رقابتها را به خانه
مشکالتنخست
هشداردهندهروی سکوی
روسیه در دیدار نهایی،
صفر مقابل
عالئم
برد .ایتالیا در دوره گذشته این رقابتها در سال  ،2019به مقام نایب قهرمانی رسیده بود.

شری مــــر ِد ریاک
شب طالیی کشتی ایران در نروژ؛

محمدرضا کاظمی
نویسنده و روزنامه نگار

در پایان رقابتهای جهانی چهار وزن نخست کشتی آزاد
ملیپوشان کشورمان صاحب یک مدال طال و نقره شدند.
حسن یزدانی و امیرحسین زارع نمایندگان اوزان  ۸۶و ۱۲۵
کیلوگرم کشورمان در دیدار نهایی برابر دو چهره شاخص
کشتی جهان قرار گرفتند و با پیروزی به کار خود پایان
دادند .همانطور که انتظار میرفت دیوید تیلور رقیب نام
آشنای حسن یزدانی در سوی دیگر جدول خود را تا فینال
رساند تا دیدار سرنوشتسازی را با دالور جویباری کشورمان
برگزار کند.
این دو چندی پیش و طی بازیهای المپیک توکیو نیز
پنجه در پنجه هم انداخته بودند .در آن مسابقه تیلور علی
رغم اینکه تا ثانیههای پایانی ،میدان
و مسابقه را به یزدانی ما
باخته بود اقدام
به زیر گیری
کرد و

بازماندن
حریفان از رسیدن
به فینال ،عمال
با ارائه کارنامه
ضعیف از دور
مسابقات حذف
شدند.
موفق
شد با
کسب امتیاز
قهرمان
برتری
المپیکشود.
به جرات می توان اذعان کرد یکی از دالیل اصلی حضور
حسن یزدانی در نروژ  ۲۰۲۱جبران شکست المپیک در
مقابل دیوید تیلور آمریکایی بود .اینبار اما یزدانی به سبک
و سیاق خودش کشتی گرفت و موفق شد در پایان یک
مبارزه حساس تیلور آمریکایی را مقتدرانه شکست دهد.
در سوی دیگر و وزن  ۱۲۵کیلوگرم نیز امیرحسین زارع
پس از کسب مدال برنز المپیک ،با انگیزه و آمادگی کامل
در میدان جهانی حضور پیدا کرده بود تا در اوان جوانی

انگیزه یزدانی و زارع
باالتر از تجربه رقبا بود
حسن یزدانی و امیرحسین
زارع در فینال مسابقات جهانی نروژ
با حریفانی مصاف دادند که چندی پیش
در آوردگاه المپیک از آنان شکست خورده بودند .هر دو
نماینده کشورمان انگیزه زیادی برای پیروزی بر ملی پوشان
آمریکا و گرجستان داشتند .از سویی رقبا برای تثبیت اقتدار
خود و کسب خوش رنگ ترین مدال جهانی اهتمام ویژه
داشتند اما پایان بخش مبارزه یزدانی و تیلور نشان داد
انگیزه و حس برتری بر احتیاط و مبارزه دفاعی برتری دارد.
در هر حال حسن یزدانی با غلبه بر تیلور موفق شد شکست
المپیک و ناکامی های گذشته بر این کشتی گیر را به بوته
فراموشی سپرد .دیدار نهایی وزن  ۱۲۵کیلو بین امیرحسین
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تعداد مدال های مرغوب خود را به عدد  ۲برساند ،حریف
زارع در دیدار نهایی چهره با تجربه و سردوگرم چشیده ای
به نام گنو پتراشویلی بود .این کشتی گیر کهنه کار اهل
گرجستان مدالهای رنگارنگی از میادین بینالمللی را در
ویترین افتخارات خود جای داده یکبار در مسابقات لیگ
کشورمان به زارع باخته بود اما در المپیک این شکست را
جبران کرد و مانع رسیدن ملی پوش کشورمان به فینال
شد .آن دو در جهانی نروژ برای کسب مدال طال و عنوان
قهرمانی پنجه در پنجه هم انداختند که این مسابقه
به نفع ملی پوش کشورمان خاتمه یافت.
دو نماینده دیگر چهار وزن اول کشتی
آزاد کشورمان یعنی رحمان
عموزاده خلیلی و یونس
امامی در اوزان  ۶۱و ۷۴
کیلوگرم کمتر از حد
انتظار ظاهر شدند.
آن دو ،به ترتیب
با قبول شکست
مقابل کشتی
گیران ژاپن و
گرجستان و در
ا د ا مه ،

روزنامه

زارع و گنوپتراشویلی برگزار شد که در این مبارزه نیز زارع نه
تنها موفق شد شکست المپیک را جبران کند بلکه به مدال
با ارزش طالی جهان دست یافت.
 ۴وزن دوم  ۴فینالیست
علیرضا سرلک ،امیرمحمد یزدانی ،محمد نخودی و
کامران قاسمپور ،نمایندگان  ۴وزن دوم کشتی آزاد
کشورمان در روز دوم مسابقات بودند
که موفق شدند بدون
شکست تا مرحله
نیمه نهایی

با شکست مدافع عنوان قهرمانی؛

پرتغال قهرمان فوتسال جهان شد
تیم ملی فوتسال پرتغال در مصاف با آرژانتین به برتری
دست یافت و عنوان قهرمانی جام جهانی فوتسال  2021را
بدست آورد ،مرحله نهایی فینال رقابت های جام جهانی
فوتسال  2021لیتوانی میان تیمهای ملی آرژانتین مدافع
عنوان قهرمانی و پرتغال برگزار شد و پرتغالی ها با نتیجه دو
بر یک پیروز شدند و عنوان قهرمانی جهان را بدست آوردند.
در دیدار رده بندی شب گذشته و از ساعت  18:30برزیل و
قزاقستان به مصاف هم رفتند که برزیل  4بر  2پیروز شد
و عنوان سومی جهان را به خود اختصاص داد ،برزیلیها
در حالی به مقام سومی جهان رسیدند که این عنوان در
جامجهانی گذشته متعلق به تیمملی ایران بود.
تیم ملی فوتسال کشورمان با شکست در مرحله یک چهارم
نهایی مقابل قزاقستان شکست خورده بود.

ساعتی پس از آغاز بلیت فروشی؛

تمام بلیتهای بازی تیم ملی به
فروش رسید

مسا بقا ت
پیش بروند.
قرعه مناسب ،تغییر
ترکیب تیمهای مطرح کشتی
جهان و عدم حضور تعدادی از نامداران ،راه صعود
نمایندگان ما را برای رسیدن به جمع  ۴نفر برتر هموار
کرد .امیر محمدیزدانی برای رسیدن به فینال ،حریفی از
قرقیزستان را از پیش رو برداشت و سرلک نیز نماینده
ترکیه را مغلوب کرد .هر دو آزادکار ما کشتی های باخته
را در ثانیه های پایانی شکست دادند .حکایت محمد
نخودی هم درست مانند دو نماینده دیگر کشورمان
بود .او نیز مبارزه با حریف گرجستانی را در ثانیه های
پایانی از آن خود کرد هرچند این مسابقه با اعتراض
گرجی ها همراه بود .در وزن  ۹۲کیلو کامران قاسمپور
قهرمانی که سال ها پشت سر حسن یزدانی مانده بود،
در یک وزن باالتر به دیدار حریف توانمندی به نام
جیدن کاکس رفت .به واقع در جمع رقبای نمایندگان
 ۴وزن اول ما ،کاکس تنها حریف شناخته شده ای بود
که رودر روی قاسمپور ایستاد .قاسمپور در پایان یک
مبارزه حساس و نفسگیر توانست با نتیجه  ۳-۳و تنها
با یک اخطار ،حریف آمریکایی خود را از پیش رو بردارد.
با این پیروزی هر  ۴کشتی گیر ما در روز دوم موفق
شدند به فینال برسند که باید روز دوشنبه برای کسب
مدال طال پنجه در پنجه حریفان بیندازند.

در پایان رقابتهای جهانی چهار وزن نخست کشتی آزاد ملیپوشان کشورمان صاحب
یک مدال طال و نقره شدند .حسن یزدانی و امیرحسین زارع نمایندگان اوزان  ۸۶و ۱۲۵
کیلوگرم کشورمان در دیدار نهایی برابر دو چهره شاخص کشتی جهان قرارگرفتند و با پیروزی به
کار خود پایان دادند.

 ۸۰۰بلیت متعلق به هواداران تیم ملی ایران در امارات
فروخته شد .ساعتی پس از آغاز بلیت فروشی بازی تیمهای
ایران و امارات ،هواداران تیم ملی بلیت های جایگاه ایران
را پیش خرید کردند ،قیمت بلیتهای جایگاه تیم ملی
 ۲۰درهم معادل  ۱۵۰هزار تومان بوده است .این در حالی
است که قیمت بلیت وی آی پی به بیش از دو میلیون
تومان میرسد.نکته مهم اینکه به هر کد ملی تنها یک بلیت
فروخته میشود تا از بازار سیاه جلوگیری شود .اما با این
حال همیشه برای بازیهای تیم ملی ایران بازار سیاه ایجاد
میشود .این در حالی است که هواداران تیم ملی ایران پشت
دروازه باید مستقر شوند و باقی سکوها در اختیار هواداران
میزبان خواهند بود .حضور هواداران زیر  ۱۶سال در این بازی
غیرقانونی است ،همچنین طرفداران باید تست منفی کرونا
یا کارت واکسن ارائه کنند.

رقابت های والیبال قهرمانی جوانان زیر ۲۱
سال جهان؛

نهمی شاگردان جوان عطایی در
رقابتهای جهانی

در ادامه رقابت های والیبال قهرمانی جوانان زیر  ۲۱سال
جهان ،به میزبانی مشترک ایتالیا و بلغارستان ،تیم والیبال
ایران برای کسب مقام نهمی به مصاف کانادا رفت.
تیم ملی والیبال ایران در این بازی موفق شد کانادا را با
نتیجه  ۳بر یک شکست دهد و عنوان نهمی رقابت های
جهانی را کسب کند .این رقابت در چهار ست و به ترتیب
با نتایج  ۲۵بر  ۲۵ ،۱۷بر  ۲۵ ،۲۱بر  ۲۷و  ۲۵بر  ۱۵به سود
والیبال ایران به اتمام رسید.
تیم ملی والیبال کانادا باقبول شکست مقابل ایران به مقام
دهمی رقابت های جهانی بسنده کرد ،امین خواجهخلیلی،
امیرحسین توخته ،یونس رمضانی ،سینا نیکپور ،مهدی
جلوه ،بردیا سعادت و عبدالمختار بوش (لیبرو) بازیکنان ایران
مقابل کانادا بودند.
در دیگر دیدارهای برگزار شده کوبا موفق به شکست تایلند
شد و در جایگاه یازدهم قرار گرفت و مصر نیز بحرین را از
پیش رو برداشت و رتبه سیزدهم را به دست آورد .تیمهای
مراکش و کامرون نیز رتبههای پانزدهم و شانزدهم را به خود
اختصاص دادند .دیدار نهایی این رقابتها بین دو تیم ایتالیا
و روسیه برگزار خواهد شد.
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مکث

حمایت جانبدارانه از تخلفات آشکار؛

چرا وزارت راه ،حامی بدون چون و چرای ایرالینهاست!؟
دکتر مهرداد فرشیدی
نویسنده و استاد دانشگاه

ت شرکت های
صنعت هوانوردی غیر نظامی ایران و فعالی 
هواپیمایی خصوصی ،ایام پُرتالطمی را پشت سر میگذارند و
در این ایام ،آنچه که به صالح خود میدانند را به مرحله اجرا
درآورده و آنچه را که از سوی مدیران دولتی تحت عنوان قانون
به آنها اعالم میشود را به هیچ گرفته و به قول معروف ،برای
قوانین اعالم شده ،تره هم ُخرد نمیکنند!
افزایش چندباره قیمت بلیت پروازهای داخلی که همواره انتقاد
مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری را که به ظاهر خیرخواه
مسافران هستند به همراه دارد ،از سوی مدیران ایرالینها
وتو می شود بدون آنکه هیچ واهمهای هم از گرانفروشی و
برخورد قانونی سازمان های متولی حمل و نقل هوایی داشته
باشند .حتی سازمان تعزیرات حکومتی هم که قدم به عرصه
کنترل گرانفروشی بلیت پروازهایداخلی گذاشته است،
توان مقابله با ایرالینها را ندارد چون ظاهرا حدود قدرتنمایی
سازمان تعزیرات حکومتی تنها محدود به کنترل چند بقال و
نانوا می شود و مقابله با شرکتهای هواپیمایی از عهده آنها
خارج است.

پس از تغییر دولت و آغاز دوره صدارت دولت سیزدهم
به ریاست رئیس سابق قوه قضائیه ،اولین آزمون جدی
برای دولت جدید در مقابله با زیادهخواهی شرکتهای
هواپیمایی ،پروازهای اربعین بود که پیش
از آغاز آن شاهد مصاحبههای تند
و تیز و قاطعانه متولیان
حمل و نقل در وزارت
راه و سازمانهای
زیرمجموعه این
وزارتخانه بودیم
اما در عمل
قیمتگذاری ۵
میلیونی برای
پرواز دو سره
به مقصد نجف،
تبدیل به پروازه
یکسره با همین
مبلغ  ۵میلیون
تومان شد و باز هم
آب از آب تکان نخورد.
مصاحبه شعارگونه وزیر
جدید راه و شهرسازی در مقابله با
گرانفروشی ایرالینها و طرح این ادعا که
اضافه پرداختی مسافران به آنها مسترد خواهد شد هم در
حد همان شعار باقی ماند .در میان ریاست سازمان تعزیرات

حکومتی هم برای آنکه از قافله عقب نماند ،اعالم کرد اگر
شکایتی از گرانفروشی پروازهای اربعین مطرح شود ،رسیدگی
خواهیم کرد اما تا به االن نه ایرالینی محکوم شده و نه پولی از
بابت گرانفروشی به مسافران مسترد گردیده
است و هماکنون نیز با طرح این
موضوع از سوی نمایندگان
محترم مجلس که
ایرالینهای ایرانی تنها
با  ۳۰درصد ظرفیت
ناوگان هوایی
خود ،حمل و
نقل هوایی را
زنده نگهداشته
اند و به این
علت از عهده
هزینههای جاری
خود برنمیآیند! راه
را برای افزایش مجدد
قیمتپروازهایداخلی
هموارکردهاندکهقطعاثمره
آن را در روزهای آینده خواهیم
دید .حاال در میان کارشناسان حمل
و نقل و مردم عادی که مشتری همهروزه
پروازهای گرانقیمت داخلی هستند ،این سوال مطرح است
که وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه تخصصی آن در بحث

حمل و نقل هوایی یعنی سازمان هواپیمایی کشوری و دیگر
سازمانهای مرتبط با بحث قیمتگذاری کاال و خدمات مانند
سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرفکننده
چرا تا این حد از مدیران ایرالینهای ایرانی حمایت میکنند
و چشم خود را بر روی همهگونه تخلفات مالی و خدماتی
که در قیمتگذاری پروازهای داخلی و ارائه خدمات حین
پرواز و ...شاهد آن هستیم ،میبندند و تمایلی به مقابله با
تخلفات آشکار شرکتهای هواپیمایی ندارند؟ در روزهای
اخیر هم اگر چه واکسیناسیون عمومی جامعه به حد قابل
قبول برای از سرگیری بدون محدودیت فعالیتهای اجتماعی
نرسیده است اما شاهد لغو مصوبه محدودیت  ۶۰درصدی
ظرفیت پروازهای داخلی هستیم که راه را برای افزایش درآمد
ایرالینها با فروش حداکثری ظرفیت پروازهای خود بازکرده و
اعتراض عمومی مسافران را هم نه کسی میشنود و نه به آن
اهمیت میدهند چون هدف همه مسئوالن ،حمایت آشکار از
شرکتهای هواپیمایی در جهت افزایش بدون چون و چرای
درآمد آنهاست .مطالب اینگونه که محتوای آنها ،ترغیب
مسئوالن برای پاسخگویی و شدت عمل برابر قانونشکنی
آشکار شرکتهای هواپیمایی است ،همواره از سوی مدیران
سازمانهای متولی در امر حمل و نقل هوایی بدون پاسخ
میماند چون تمایلی برای ممانعت از تخلفات آشکار در صنعت
هوانوردی ندارند و تنها با استناد به عدم اطالع مسافران از
صنعت هوانوردی ،به دنبال توجیه تخلفات و موجه جلوه دادن
رفتار غیرحرفهای ایرالینها هستند در صورتی که واقعیت چیز
دیگری است.

افزایش چندباره قیمت بلیت پروازهای داخلی که همواره انتقاد مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری را که به ظاهر خیرخواه
مسافران هستند به همراه دارد ،از سوی مدیران ایرالینها وتو می شود بدون آنکه هیچ واهمهای هم ازگرانفروشی و برخورد قانونی
سازمان های متولی حمل و نقل هوایی داشته باشند.

عالئم ابتال بهکبد چرب
بیماری کبد چرب با آزمایش خون معروف عملکرد کبد تشخیص داده میشود ،اما
اغلب آزمایشهای خون برای تشخیص بیماری کبد چرب دقیق نیستند که
در این حالت انجام سونوگرافی ترجیح داده میشود .در حال حاضر هیچ
درمان خاصی برای بیماری کبدچرب وجود ندارد انتخاب سبک زندگی
سالم میتواند به جلوگیری از بدتر شدن عالئم ناشی از آن کمک کند.
آلرژی کودکان با ظرف شستن!
تحقیقات اخیر نشان میدهد که کودکانی که در خانه آنها ظرفها با دست
شسته میشوند ،نسبت به کودکانی که در خانهشان از ماشین ظرفشویی
استفاده میشود ،کمتر آلرژی میگیرند ،همینطور این موضوع در رابطه
با اگزما و آسم نیز صحت دارد .مطالعات گذشته نشان داده بود که
ماشینهای ظرفشویی در از بین بردن باکتریها بسیار کارآمد هستند.
کودکان فقیرمقدارزیادی سرب درخون خود دارند

کودکانی که در فقر زندگی می کنند نسبت به کودکانی که در وضعیت
اقتصادی اجتماعی باالتری بسر میبرند ،مقدار بیشتری سرب در خون
خود دارند .خطر افزایش سطح سرب در خون کودکان فقیر نیز دو برابر
بیشتر بود ،حل شدن سرب لولههای سربی لولهکش ی ها در آب از
راهها ی ورود این عنصر به آب آشامیدنی شهرهاست.

عدد اکسیژن طبیعی بدن چند است؟
عدد باالی ۹۳برای اکسیژن طبیعی بدن مد نظر قرار میگیرد اگر پایینتر از این عدد و
تا مرز  ۸۹باشد ،حالت هشدار است و اگر پایینتر از  ۸۹باشد ،فرد باید بستری
شود ،میزان تنفس طبیعی افراد بین  ۱۳تا  ۱۶بار در دقیقه است وقتی
میزان اکسیژن بدن پایین بیاید ،میزان تنفس را تا  ۲۸بار باال میبریم و در
صورتی که اکسیژن بدن در شرایط عادی قرار نگرفت ،فرد باید بستری شود.
اولین قرص ضدکرونای جهان!
محققان با ردیابی  ۷۷۵فرد بالغ کرونایی از خفیف تا متوسط متوجه شدند تنها  ٪۷.۳از
بستری شدگان در پایان  ۳۰روز جان باختند ،در حالی که این رقم برای افرادی که داروی
ساختگی {دارونما} مصرف کردند به ٪۱۴.۱رسید ،در صورت تایید توسط سازمان غذا و
داروی آمریکا ،قرص molnupiravirاولین قرص ضدکرونا با تاثیرگذاری باال محسوب
خواهد شد و پیشرفت بالقوه بزرگی در تالش برای مبارزه با همه گیری خواهد بود.
با ورزش و رژیم غذایی به جنگ فشارخون بروید

افرادی که فشار خون باالیی دارند و به درمان پاسخ نمیدهند ،ممکن است با پیروی از
رژیمغذاییموسومبه DASHوپیوستنبهبرنامهورزشیتحتکنترل،موفقیت
بیشتری کسب کنند ،بنا به یافتههای این مطالعه ،اصالح شیوه زندگی در
افراد مبتال به فشار خون مقاوم میتواند به آنها در کاهش وزن و افزایش
فعالیت بدنی کمک کند و در نتیجه فشار خون را کاهش داده می دهد.

