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مقام معظم رهبری« :هرشهید پرچمی برای استقالل و شرف این ملت است».
دنیای هوادار یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای استان کرمان را گرامی میدارد
داستان جلد

رهبری

وقتی فرمانده لشکر  ۴۱ثاراهلل «حاجی» شد؛

«رهبر معظم انقالب»:

سلیمانیعزیز،ملیترینشخصیت
ایران و دنیای اسالم بود و هست

لیال سلیمانی
نویسنده

رهبر انقالب ،شهادت سردار سلیمانی را حادثهای ملی و حادثه
بینالملل اسالمی برشمردند و افزودند :بزرگداشت مردمی و
مبتکرانه حاج قاسم در سراسر ایران نشاندهندهی پیشرو بودن
ملت در قدرشناسی از این شهید واالمقام است.
ایشان با استناد به آیات متعدد قرآن کریم گفتند :صدق و
اخالص ،جوهره و شکلدهنده مکتب سلیمانی است که هم
زندگی و هم شهادت او را پر برکت ساخت و کیفیت شهادت
او نیز ،به فضل الهی حجت را بر همه بندگان خدا و دشمنان
اسالم تمام کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای پایبندی و وفاداری کام ًال صادقانه
سردار سلیمانی به عهدی که با پروردگار بسته بود و تعامل از
سر صدق حاج قاسم با امام و آرمان های اسالم و انقالب را
مایه برکت فعالیتهای سردار سلیمانی خواندند و افزودند:
سردار عزیز ملت ایران ،رنج مجاهدت در راه آرمانها را با همه
وجود تحمل میکرد و با کمال دقت و در همه عمر به وظایف
خود در قبال ملت ایران و امت اسالمی وفادار بود .حاج قاسم
ثابت کرد که میتوان ملیترین و در عین حال امتیترین بود.
رهبر انقالب با اشاره به حضور دهها میلیونی ملت در تشییع
پیکر مطهر سردار افزودند :این واقعیت نشان میدهد حاج
قاسم ملیترین چهره بوده و هست ،ضمن اینکه نفوذ
روزافزون یاد و نام او در دنیای اسالم اثبات میکند سلیمانی
عزیز ،امتیترین چهره دنیای اسالم نیز بوده و هست.
رهبر انقالب« ،اخالص و کار برای خدا» را ویژگی دیگر شهید
سلیمانی و مایه برکت بیبدیل در کار او دانستند و افزودند:
او از دیده شدن فرار میکرد و اهل تظاهر و الفزنی نبود و
آن تشییع دهها میلیونی و رواج نام و یاد او در جهان ،اولین
پاداش و جزای الهی به اخالص او در دنیا بود.
ایشان با اشاره به تبدیل شدن شهید سلیمانی به الگو و قهرمان
جوانان دنیای اسالم و منطقه ،گفتند :امروز سلیمانی در منطقه
ِ
ما نماد امید ،اعتماد بهنفس ،رشادت و رمز استقامت و پیروزی
است و همچنانکه برخی به درستی گفتهاند« ،شهید» سلیمانی
برای دشمنانش خطرناکتر از «سردار» سلیمانی است.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :دشمنان خیال میکردند با
شهادت سلیمانی ،ابومهدی و دیگر همراهان ایشان ،کار تمام
خواهد شد اما امروز به برکت آن خون عزیز و مظلومانه ،آمریکا
از افغانستان فرار کرده است ،در عراق ناچار به تظاهر به خروج
و اعالم نقش مستشاری و بدون حضور نظامی است که البته
برادران عراقی باید با هوشیاری این مسئله را دنبال کنند ،در
یمن جبهه مقاومت رو به پیشرفت است ،در سوریه ،دشمن،
زمینگیر و بدون امید به آینده است ،و در مجموع جریان
مقاومت و ضد استکباری در منطقه ،امروز از دو سال قبل،
پر رونقتر ،شادابتر و امیدوارتر در حال کار و حرکت است.
حضرت آیتاهلل خامنهای شهید سلیمانی را یک واقعیت
ماندنی و تا ابد زنده ،خواندند و افزودند :قاتالن او همچون
ترامپ و امثال آن ،جزو فراموششدگان تاریخ خواهند بود و
در زبالهدان تاریخ گم و گور میشوند ،البته پس از آنکه تقاص
جنایت دنیوی خود را پس بدهند.
رهبر انقالب با تحسین فعالیتهای خانواده ،همرزمان و
دوستان شهید سلیمانی و بویژه سردار قاآنی فرمانده نیروی
قدس سپاه پاسداران در دنبال کردن و به پیش بردن خط
مبارک مقاومت ،گفتند :خداوند به کسانی که در راه اراده و
اهداف او حرکت کنند ،وعده دفاع و نصرت داده است و این
وعده امیدبخش شامل حال ملت ایران خواهد بود.

خبر

این روایت ،داستانی واقعی با اقتباس از خاطره «سردار
حاج مسعود کاظمی مقدم» -معاون سیاسی اسبق لشکر
 41ثاراهلل -به رشته تحریر در آمده است .آقای کاظمی مقدم
ت لشکر
در مقطعی از سالهای دفاع مقدس مسئول تبلیغا 
 ۴۱ثاراهلل کرمان بوده است.
جلسه پشتیبانی جنگ با حضور فرمانده لشکر  ۴۱ثاراهلل
کرمان و سید مجید که مسئول پشتیبانی قرارگاه بود با
نیم ساعت تاخیر تمام شد .صندلیهای پایه فلزی با آن
ْکمری چرمِ سیاه ترک خورده ،یکی در میان از میز
پشت ِ
وسط سالن فاصله گرفته بودند .ته ماندهی آب در پارچ
پالستیکی عرق کرده نشانهی پذیرایی از میهما ن رفته از
اتاق بود .کمی مانده به غروب ،سید مجید نخ پالستیکی
آویزان شده را چرخی داد تا جان غروب چهاردهم مرداد
 ۱۳۶۲را ،در تیغههای افقی و فلزی پردهی کرکرهای ،بدرود
گفتهباشد.
سید مجید و حاج مسعود تمام بعد از ظهر را از سخنرانی
سید علی خامنهای در خطبههای نماز جمعه که درباره
اسالم ،حکومت اهلل و حاکمیت مردم بر سرنوشتشان بود؛
سخن گفتند .در گرماگرم صحبتهایشان نگاه هر دو جوان
به تصویر امام م یافتاد .قاب عکسی که به دیوار کنار پنجره
آویزان شده بود .انگار همین دیروز بود که در خیابانها
شعار مرگ بر شاه سر میدادند .با خودشان گفتند اگر او و
این قیام و هدایتگریاش نبود ،شاید این خطبهها هم در
نماز جمعه خوانده نمیشد...
محمد با سر تراشیده که به خاکستری میزد و آن یونیفرم
یک دست سبزِ منبعث به آیه «واعدوا لهم مااستطعتم من
قوه» و آن مشت گره کرده روی آن که در سمت چپ نزدیک
قلبش بود؛ دستگیرهی َدر را پایین داد و وارد اتاق شد،
نگاهی به سید مجید و حاج مسعود انداخت و برگههای
اسیر شده در زونکنها را ،داخل کشویی فلزی کمد که در
پنج ردیف ،یک طرف اتاق را در سلطه خود درآورده بودند؛
گذاشت.
حدودا دو سالی بود که به عضویت سپاه درآمده بود .او
میدانست که هرسال از این دفتر چند نفری برای خادمی
زائران بیتاهلل الحرام به حج خواهند رفت .دل توی دلش
نبود .او هم مثل بقیه بچهها نامش را برای خادمی نوشته
بود .اما قرار بود تنها  16نفر برای سفر انتخاب شوند .محمد
هر بار که وارد اتاق میشد ،سری تکان میداد و ابروهای
پیوستهاش را باال میانداخت و زیرچشمی به برگه روی میز
که هنوز امضا نشده بود ،خیره میشد.
سید مجید این رفتار او را خوب میشناخت .روز قبل ،همه
بچهها اسامی و درخواست خود را به محمد رسانده بودند.
وقتی محمد لیستِ تعداد درخواست کنندهها را روی میز
گذاشت و از روز و تاریخ پرواز و همینطور
اسامی خادمین خبردار شد ،دوباره قصه
«کل زهرا» در ذهنش جانی تازه گرفت.
محمد م یگفت« :کل زهرا» دوسال قبل
از اینکه تن به خاک دهد به سفر حج و
شهر مدینه مشرف شد .چون در کودکی به
سفر کربال رفته بود محلیها کل زهرا صدایش
میکردند .با اینکه آخر عمری حاجی خانوم هم شده
بود باز هم برای همه کل زهرا بود ...پیرزن همیشه از دو
رکعت نمازی که زیر ناودان طال برایم خوانده بود و غروب
مدینه و غربت بقیع میگفت و به شرطههای عربستانی که
غیر از رو ،رو گفتن و تکان دادن باتونها چیزی بلد نبودند،
فحش میداد .اما ننه به غیر خاطرات تلخ از شرطهها ،هر
وقت یاد بقیع و مزار امامان م یافتاد اشک در چشمانش
حلقه میزد و میگفت :ننه من که بعیده عمرم به این
دنیا قد بده ،حاال اگر قسمتت شد ،کنار بقیع زیر لب

لبیک با امضـــای خدا

روضه خانوم فاطمه زهرا را بخوان ،جان مادر ...محمد
دوست داشت تا در جوانی حاجی شود و آن حال و هوایی
را هم که کل زهرا برایش نقل کرده بود را درک کند.
صدای بلند سید مجید با آن لهجه کرمونیاش ابر خیال
محمد را پاره کرد« :جال! » قبل از بردن پروندهها بیا اینجا.
اسم حاجیهای اِمسالم دراومد .دلنگرون نباش! اگه
اسمت بود یه «آبگرمو» افتادیم .بیا ببینیم قسمت کدوم
یکی از برادرا شده( ...آبگرمو در لهجه کرمانی به معنی اشکنه
و جال هم به معنی جوان است)
محمد به سمت میز سید مجید حرکت کرد ،سید کاغذ را
از پاکت در آورد و شروع به خواندن کرد ،قاسم محمدی،
رضا جوادی ،جالل نیازی ،علی احمدی ،علی فتاح ،سعید
رضایی ،مسعود کاظمی مقدم و ...سید طوری که حاج
مسعود بشنود بلند حاج مسعود را صدا کرد و گفت :حاج
مسعود! حاج مسعود!
کاظمی مقدم که تازه وضو ساخته و مهیای نماز شده بود
گفت چی شده سید ،خیره؟ باید مشتلق بدی برادر؟ امسال
هم برای سفر حج و خادمی زائران بیتالحرام اسمت
درآمده ...لبخند به لبهای آقا مسعود نشست و روی سید
را بوسید و گفت بهبه خوش خبر باشی سیدجان! دمت
گرم .اگر قسمت بود که برم حتما یک طواف به نیت شما
انجام میدم داداش...
سید مجید فتحی در بحبوحه جنگ ،مسئول پشتیبانی
لشکر بود و همزمان با آن سه سال از مسئولیتش در یکی از
کاروانها هم میگذشت .سید مسئول یکی از کاروانهای
حجاج ایرانی در کرمان بود .او هر سال از میان بچههای
لشکر  ۴۱ثاراهلل چند نفری را برای خدمتگزاری به زائران
بیتالعتیق از طریق قرعه کشی انتخاب میکرد .برای
بچههای لشکر هم یک تیر و دو نشان بود ،هم حاجی
میشدند و هم خدمت میکردند .حاج مسعود هم که از
سال  ۱۳۶۰وارد سپاه شده بود و در تشییع پیکر شهدا نقش
تبلیغی و روابط عمومی داشت؛ یک بار در
سال  ۶۱به سفر حج اعزام شده بود و از
قضا طوافی را هم برای «کل زهرا»
انجام داده بود...
وقتی نماز حاج مسعود تمام شد،
نگاهی به لیست کرد .محمد
لیست خودکاری را برای امضا
و ابالغ روی میز ،میان دستان
سید مجید و آقای کاظمی
گذاشت و از اتاق بیرون
رفت .در جدول خودکاری
سید مجید ،اسم مسعود
کاظمی مقدم در ردیف هفتم
جا خوش کرده بود .کاظمی
نگاهی به تسبیحاش کرد و

«سريعَ
خاطرهی شب جمعه و دعای کمیل و عبارت يا َ
الرِّضا ،ا ِْغفِ ْر ل َِم ْن ال ي َْمل ُِك ا ِّل ُّ
الدعاءََ ،ف ِا َّن َك َفعّ الٌ لِما َتشاءُ»
را به یاد آورد..
تسبیح شاه مقصود را از جوانی بیست و هفت ساله
با موهای فرفری که مربی آموزش نظامی لشکر بود،
هدیه گرفته بود .او که خیلی زود در دل بچهها جا باز
کرده بود ،در نمازخانه قرارگاه تسبیح را به حاج مسعود
داده و گفته بود «هر وقت ذکر گفتی من را یاد کن
برادر» اما مسئول آموزش نظامی بچههای کرمانی حاال
فرمانده لشکر  41ثاراهلل شده بود .جوانی از روستای رابُر
که سا لهای نوجوانی خود را در رستوران «کسری» در
میدان ارگ کرمان شاگردی میکرد و رسم جوانمردی را
در زورخانهی «علی عطایی» در بازار شاه آموخته بود و گره
میان ابروانش پناهگاه چشمان رنگیاش بود.
سید رو کرد به حاج مسعود و گفت :مسعود چرا در فکری؟
کاظمی مقدم رو کرد به سید مجید و گفت :اولین عصر
پنج شنبهی ماه شعبان در نمازخانهی قرارگاه بعد از پایان
دعای کمیل ،آقای سلیمانی این تسبیح را به من هدیه
کرد ،با اینکه قبل از ورود به سپاه او را میشناختم اما حاال
که همکار شده.ایم هرچه میگذرد بیشتر توانمندیهایش
برایم عیان میشود...
سید این سخن را شنید و گفت :مسعود حاال که این را
گفتی ،میخواستم در خواستی کنم .امروز که از قرارگاه
میآمدم قاسم را دیدم ،پاکت خادمان را که در دستم دید
گفت« :کاش من هم میتوانستم به این سفر بروم و به
زائرین بیتاهللالحرام خدمت کنم»
آقا مسعود که میدانست رفتن به حج و حاجی شدن
برای تکتک نیروها و از جمله فرمانده لشکر  ۴۱ثاراهلل آرزو
است ،نگاهی به لیست و نگاهی به سید مجید
انداخت و از سید مجید خواست
که نامش را از خانه هفتم
جدول خودکاری خادمین
بیتاهللالحرام خط بزند
و نام قاسم سلیمانی
را بر کاغذ بنشاند ،تا
حاجی به پیشانی نام
فرمانده لشکر  ۴۱ثاراهلل
آویز شود و حاج قاسم
سلیمانی در خلعتی دیگر،
سرباز و خدمتگزار افتخاری
مردمان سرزمینش باشد .حاال
محمد باید از قاسم سلیمانی
میخواست تا امسال در
بیتاهللالحرام برای کل
زهرا طواف کند...
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الزام شناسایی عوامل اقتصادی تشدید طالق در کشور
سارا نصرتی
نویسنده و مترجم

ثبات خانواده بهعنوان نهاد سازنده در جامعه میتواند سبب
شکلگیری اجتماعی با ثبات شود .از طرفی تاثیر مشکالت
اقتصادی بر فروپاشی یک ازدواج غیرقابل کتمان است.
معموال در بحث مشکالت اقتصادی ،موضوع بیشتر متوجه
بحرانهای اقتصادی و نه سازوکار تاثیر آنهاست .گرچه
ممکن است اوضاع بد اقتصادی و مسائل و مشکالت
مالی ،علت اصلی طالق نباشد ولی میتواند سطح رضایت
را کاهش دهد.
مشکالت اقتصاد کالن تاثیر بسزایی در نابسامانیهای
اقتصاد یک خانواده دارد .کاهش قدرت خرید ،کاهش
سطح رفاه و پایین آمدن معیارهای زندگی از عواقب یک
محیط نامناسب اقتصادی هستند .در سالهای اخیر
به دلیل تغییرات اقتصادی و اجتماعی در دوره تشدید

فشارهای اقتصادی و اجتماعی ،میزان طالق در کشور
روندی صعودی داشته است.
بنابراین شناسایی عامل تشدید طالق در کشور به
منظور اتخاذ سیاستهای مناسب امری ضروری است.
متغیرهایی مانند تورم در بخش مسکن ،بیکاری مردان،
افزایش سطح تحصیالت دانشگاهی زنان و نابرابری درآمد
و ...سبب تشدید طالق میشود .پس میتوان نتیجه گرفت

تورم و اشتغال و عدالت اقتصادی و اجتماعی از جمله
عواملی هستند که سیاستگذاران اقتصادی برای کنترل
طالق باید مدیریت کنند .پس متغیرهای اقتصادی قادر
هستند اثرات مهمی در نتیجهگیری زوجین برای طالق
داشتهباشند.
در میان مولفههای اقتصادی موثر بر رشد طالق میتوان
به بیثباتی شغلی سرپرست خانوار اشاره کرد .بنابراین

مهمترین عامل رشد نرخ طالق ،سوءمدیریت در سطح
اقتصاد کالن است که طالق را مسالهای اجتماعی نشان
میدهد نه شخصی و پیامدهای منفی آن در جامعه قابل
مشاهده است.
فقر و بیکاری در صدر دالیل طالق هستند ،یکی از
پیشنهادات برای پیشگیری از طالق ،موضوع اشتغال است.
اشتغال در پایداری و استمرار زندگی مشترک خانوادهها
تاثیر مثبت دارد و بهبود فضای کسب و کار و رشد
اقتصادی اثر بسیاری در جلوگیری از طالق دارد .در واقع
افزایش مهارت مشارکتهای اقتصادی خانواده یک راهکار
مناسب برای کاهش طالق است.
این امر سبب میشود که معیشت خانواده بهبود یافته و
زنانی که با کسب درآمد و عهده گرفتن بخشی از هزینههای
خانه ،از مشکالت اقتصادی خانواده کم میکنند ،با این
چنین مشارکتهای اقتصادی بنیان خانواده را محکم
میکنند .در نتیجه سیاستگذران کشور باید مساله طالق
را به عنوان موضوع ویژه در نظر بگیرند .نادیده گرفتن
تاثیر عوامل سطح کالن از جمله بیکاری ،تورم ،افزایش
هزینههای زندگی در ازهمگسیختگی خانوادهها و تقلیل
مسائل کالن به عوامل سطح خرد یکی از مهمترین
نقدهایی است که به سیاستگذاران وارد است.

شناسایی عامل تشدید طالق درکشوربه منظوراتخاذ سیاستهای مناسب امری ضروری است .متغیرهایی مانند تورم
دربخش مسکن ،بیکاری مردان ،افزایش سطح تحصیالت دانشگاهی زنان و نابرابری درآمد و ...سبب تشدید طالق میشود .پس
میتواننتیجهگرفتتورمواشتغالوعدالتاقتصادیواجتماعیازجملهعواملیهستندکهسیاستگذاراناقتصادیبرایکنترلطالق
باید مدیریتکنند .پس متغیرهای اقتصادی قادرهستند اثرات مهمی درنتیجهگیری زوجین برای طالق داشته باشند.
صنعت

ارتباطات

آغازتامین مالی
زنجیرهای

تدوین سازوکاری موثربرای مراقبت
ازکودکان درفضای مجازی

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از آغاز تامین مالی زنجیرهای و صدور فاکتور صورتحساب
الکترونیک و همچنین تصمیمات جدید در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که برای
بازگشت ارز با مشکل مواجه بودند خبر داد .سید رضا فاطمی امین در حاشیه برنامه امضای
تفاهم نامه وزارت صمت و بانکهای عامل برای تامین مالی زنجیرهای ،گفت :از حدود۱۰
سال پیش ایده تامین مالی زنجیرهای در دنیا مطرح شده و در سالهای اخیر رونق گرفته
است .این ایده به کاهش هزینههای مالی کمک ،از انحراف منابع جلوگیری و دسترسی
واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را بهبود میدهد .وی با بیان اینکه برآورد میشود با
اجرای این طرح منابع موجود تا حداقل  ۳۰درصد بهتر استفاده شود ،تصریح کرد :در حال
حاضر تولید کنندگان کاالی نهایی و مواد اولیه برای دریافت تسهیالت به بانک مراجعه
میکنند .این باعث میشود برای مثال  ۲۰۰میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه شود،
اما در واقع با کمتر از این مبلغ امکان تامین مالی وجود دارد .به گفته این مقام مسئول
تامین مالی زنجیره ای که از امروز شروع خواهد شد نوید بخش برطرف شدن بسیاری از
مسائل و مشکالت بخش تامین مالی است .البته حدود دو ماه آینده پایلوت این برنامه
احتماال تا سال آینده به طور کامل اجرا میشود .فاطمی امین با بیان اینکه تامین مالی
زنجیره ای راههای متفاوتی دارد ،گفت :روش های که ما شروع میکنیم روشهای سادهتری
است و حتی میتواند در مواردی مشکالت تامین وثایق را برطرف کند.
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در یادداشتی نوشت :امروز در کنار برادرم
یوسف نوری ،وزیر آموزش و پرورش میزبان فعاالن زیستبوم کودکونوجوان
در فضای مجازی ،از اپراتورها و فراهمکنندگان زیرساختهای ارتباطی گرفته تا
توسعهدهندگان نرمافزار ،از ارائهدهندگان برنامههای کاربردی گرفته تا سکوهای
پخش محتوا ،از تولیدکنندگان محتوا گرفته تا نمایندگانی از بخشهای حاکمیتی
چون صدا و سیما و وزارت ارشاد بودیم .نگاه دولت سیزدهم به فناوری اطالعات
فرصت محور است و به دنبال آن است تا حداکثر استفاده را از این فناوری برای
بهبود کیفیت زندگی مردم به عمل بیاورد .در کنار این نگاه فرصت محور ،مصمم
هستیم با همراهی همه کارشناسان و فعاالن در این زیستبوم ،پاسخگوی
دغدغه به حق والدین در خصوص نگرانی حضور فرزندانشان در فضای مجازی
باشیم .برای این کار از مشورت همه فعاالن در این حوزه بهره میبریم .در نشست
امروز نمایندگان اغلب فعاالن در این زیستبوم حضور داشتند و از برنامهها و
فعالیتهایشان در این حوزه گزارش دادند .دشواریها و مشکالت را هم گفتند.
در دولت و در کارگروهی متشکل از وزرای ارتباطات ،آموزش و پرورش ،فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی درباره تدوین ساز و کارهای
موثر برای مراقبت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مصمم هستیم.

«مشاورعالیسازمانمرکزی
تعاون روستایی»؛

توزیع اینترنتی میوه شب عید
راهی برای کنترل بازار
مشاور عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی از توزیع هوشمند
میوه شب عید و برخی دیگر از کاالهای اساسی تا پایان سال
خبر داد .علیرضا جاوید عربشاهی مشاور عالی سازمان مرکزی
تعاون روستایی در گفتوگویی گفت :در فراخوان اخیر  ۴۰تا
 ۵۰پلتفرم اعالم آمادگی کردند که به طرح عرضه هوشمند
محصوالت بپیوندند که خوشبختانه به لحاظ تعداد پلتفرم و
همکاری با پشتیبانی امور دام و بازرگانی مشکلی در تامین
اقالم نداریم.
او ادامه داد :از ظرفیت پلتفرمهای دانش بنیان در جهت توزیع
هوشمند کاال استفاده میکنیم ،بدین منظور برای ایام پایانی
سال برنامه ریزی کردهایم که میوه شب عید و بخشی از کاالهای
اساسی را از طریق این ظرفیت توزیع کنیم.
عربشاهی درباره تاثیر توزیع هوشمند در مهار گرانی و کنترل بازار
گفت :در شرایطی که قیمت هر شانه تخم مرغ به باالی  ۶۰هزار
تومان رسیده بود و قیمت مرغ هم روزانه دچار تغییر قیمت
میشد ،با توزیع مرغ و تخم مرغ از طریق سامانه بازرگام و حذف
واسطه های غیرضرور ،بازار به تعادل رسید.
این مقام مسئول درباره تاثیر تغییر روش تخصیص ارز بر بازار
گفت :با روش توزیع الکترونیکی و حذف واسطههای غیرضرور،
بازار مدیریت خواهد شد ،چرا که با تغییر روش تخصیص ارز،
قیمت اقالم درصد مشخصی افزایش خواهند یافت .با تمهیدات
وزارت جهاد از طریق توزیع الکترونیکی و نظارت متمرکز بر بازار،
تغییر روش تخصیص ارز تاثیری در گرانیهای غیرمعقول نخواهد
داشت .در ابتدای شروع هر طرح ،نقاط ضعفی وجود دارد اما با
گذشت زمان کمیت و کیفیت افزایش مییابد چرا که یکی از
راههای مهار گرانی توزیع هوشمند کاالست.

نفت و انرژی

توضیحاتدربارهطرحاختصاص
سهمیهبنزینبهافراد

محمد حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود تالش وافر دولت
و مجلس برای ارتقاء معیشت مردم ،چقدر میان این دو قوه در اظهارنظرها
هماهنگی وجود دارد؟ افزود :نخستین اولویت دولت مردمی سیزدهم،
مسئله سالمت مردم است که با عنایت الهی و با اهتمام جدی ،تا حد
زیادی از مشکالت از سر راه برداشته شد و امیدواریم بساط کرونا به طور
کامل برچیده شود.
وی گفت :دومین مسئله و دغدغه دولت مسائل اقتصادی و معیشت مردم
بود که نهایت تالش صورت گرفت و با حضور معاون و دستیار اقتصادی،
تیم اقتصادی دولت؛ تقویت و از همه صاحبنظران و اندیشمندان کمک
گرفته شد تا بتوانند طرحها و ایدههای خود را ارائه دهند و بحث سند تحول
هم که در دولت مطرح است بخش مهمی از آن به مسئله اقتصادی مربوط
میشود .افزایش تولید ،ایجاد اشتغال ،رونق اقتصادی و جذب سرمایه گذاری
مهمترین برنامههای اقتصادی دولت است .معاون امور مجلس رئیس
جمهور گفت :دولت در خصوص تصمیماتش سعی دارد که با نمایندگان
مجلس تعامل داشته باشد و قبل از ارائه الیحه بودجه  1401این تعامل
صورت گرفت.
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روزنامه
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سازمان بهداشت جهانی 2022 :میتواند سال پایان مرحله حاد کرونا باشد
تدروس ادهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی ابراز خوش بینی کرده که در سال میالدی جدید مرحله حاد همه گیری کرونا
به پایان برسد .از نظر وی جهان حاال ابزارهای بیشتری برای پیشگیری و درمان کرونا در اختیار دارد .البته رئیس سازمان
بهداشت ابراز نگرانی کرده که شیوع امیکرون همزمان با دلتا باعث سونامی ابتال به کرونا شود .وی همچنین انتقاد کرده که
انبار کردن واکسن کرونا توسط برخی از کشورها شرایط ایده آلی را برای پیدایش سویه امیکرون ایجاد کرد.

استان ها

البرز

اصفهان

«مدیرکل امور مالیاتی استان البرز» خبر داد:

از اکروان  ۲۰شهید گمنام استقبال شد

پرداخت بیش از پنج هزار میلیارد
ریال به شهرداری ها و دهیاری های
استان البرز
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از پرداخت پنج هزار و هشتصد
و شصت میلیارد لایر به حساب شهرداریها و دهیاریهای
استان از محل مالیات بر ارزش افزوده طی نه ماهه نخست از
سال  ۱۴۰۰خبر داد.
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز اظهار داشت ۳ :درصد
عوارض ارزش افزوده بحساب شهرداریها و دهیاریها
بهمنظور توسعه عمران شهری و روستایی واریز می شود
که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 55
درصد افزایش یافته است.
محمدی در پایان ضمن تشکر از مشارکت مودیان در
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ،خاطر نشان کرد :این نوع
مالیات هزینه ای برای تولیدکنندگان نداشته و مصرف
کننده باتوجه به میزان مصرف خود آن را پرداخت می
نماید تا صرف عمران و آبادانی شهرها و روستاها گردد،
اطالع رسانی صحیح و به هنگام از نحوه مصارف این
عوارض و تبیین آن ،موجبات فرهنگ سازی و مشارکت
بیشتر مردم را فراهم می آورد.

لرستان

«جانشینفرماندهانتظامیلرستان»خبرداد:

حمل مواد مخدر در پوشش
جابجایی مسافر

جانشین فرمانده انتظامی
لرستان از توقیف یک
دستگاه پژو  ۴۰۵و کشف
 ۲۴کیلو و  ۹۰۰گرم تریاک
در محورهای موصالتی
اندیمشک  -خرمآباد خبر
فرشید گلهداری
داد .سرهنگ فرهاد ابدال
نویسنده و خبرنگار
چگنی در تشریح این خبر،
اظهار کرد :در پی اشراف اطالعاتی پلیس مبنی برحمل
مقادیری مواد مخدر توسط یک سوداگر مرگ با یک دستگاه
پژو  ۴۰۵از استانهای جنوبی به لرستان ،موضوع در دستور
کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت .وی
افزود :ماموران با تشکیل اکیب ویژه سوداگر مرگ را پس از
شناسایی بصورت نامحسوس تحت رصد و پایش قرار داده
و یک دستگاه پژو  ۴۰۵که در پوشش مسافر کشی مواد
مخدر جابجا میکرد ،را در محور اندیمشک  -خرمآباد متوقف
کردند .جانشین انتظامی استان لرستان ،گفت :با دستگیری
یک نفر در این رابطه ،در بازرسی از خودروی پژو  ۴۰۵مقدار
 ۲۴کیلو و  ۹۰۰گرم تریاک که بصورت ماهرانه ای در یک
کیف ورزشی جاسازی شده بود ،کشف شد .سرهنگ ابدال
چگنی خاطرنشان کرد :مبارزه بی امان و جدی با مواد مخدر
از اولویتهای اصلی پلیس است و شهروندان میتوانند
اخبار و اطالعات خود را در این زمینه با نیروی انتظامی
در میان بگذارند.

با حضور گسترده مردم در میعادگاه عاشقان؛

اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

روز شنبه  ۱۱دیماه باحضور گسترده مردم همیشه در
صحنه ،یکبار دیگر بصیرت ،آگاهی و دانایی مردم انقالبی
شهرستان برخوار متجلی شد .بار دیگر بوی گل و گالب
مشام جان را نوازش داد ،میدان دفاع مقدس شهر خورزوق،
حال و هوای معنوی به خود گرفت ،خیل عظیم مردم
شهید پرور شهرستان برخوار ،که ساعاتی قبل از رسیدن
کاروان عشق ،طی برنامههای خاص فرهنگی در میدان
دفاع مقدس اجتماع کرده و چشم به راه رسیدن موکب
عزیزانشان از هم سبقت میگرفتند ،توصیفناپذیر بود.
ترنم عشق در تجلیگاه نور خدا و در میدان دفاع مقدس
شهر خورزوق و ورودی شهرک سیمرغ طنینافکن شده
بود ،گویی فرشتگان آسمانی قدم به میعادگاه عاشقان
میگذارند ،شور و حالی وصفناپذیر ،سرتاسر میدان را فرا
گرفته بود ،دریای پرتالطم امواج خروشان
طالبان شهادت ،روزهای حماسهسازان
هشت سال دفاع مقدس را در اذهان تداعی
کرده بودند و خروش سیلآسا و یکپارچه
انبوه جمعیتی که پای تا سر همه آینه
ایمان و صفا بودند ،در این میعادگاه غیرقابل
کنترل شده بود.
تماشای سیالب اشک چشمان بیفروغ مادر
داغداری که  ۳۴سال در فراغ گمشدهاش،
عکس فرزندش را به آغوش کشیده و اشک
خونبار از دیده فروریخته و چند روز پیش
مژده شناسایی پیکر مطهر فرزند شهیدش
«حسن نوربخش حبیبآبادی» را از
مسئوالن دریافت کرده بود ،دل سنگ را به
درد میآورد .مادرانی که با چشمانی اشکبار
منتظر رسیدن موکب شهدای گمنام بودند و درحالی که
عکس فرزند دلبندشان را در آغوش داشتند ،چشم به
خیابان منتهی به میدان دفاع مقدس (میعادگاه عاشقان
شهادت) داشتند و در انتظار ورود کاروان عشق و ایثار
بیتابی میکردند تا شاید اثری از گمشدهشان پیدا کنند!
در چنین شرایطی به پیشواز  ۲۰پرنده خونین بال۲۰ ،
شهید گمنام رفتن کار سادهای نبود ،شهیدان واالمقامی
که در دفاع از حق و حقیقت و نوامیس ما و سرزمین

مقدس ایران اسالمی در جنگ تحمیلی مزدوران ارتش
بعث عراق تا آخرین قطره خون خود پایداری کردند و
باخون عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت عجین شدند
و به فیض شهادت نائل گردیدند اما تن به خفت و
خواری ندادند.
باالخره انتظارها به پایان رسيد ،صدای ملکوتی مداح
اهل بیت گوش جان را نوازش داد و کاروان  ۲۰شهید
سرافراز ساعت  ۹:۳۰دقیقه صبح روز شنبه در میان استقبال
پرشور اهالی شهرستان برخوار ،باالخص شهر کهن خورزوق،
اسالم آباد ،دلیگان ،دستگرد ،کوی امام حسن (ع) شهرک
سیمرغ و مجتمع پرواز ،از راه رسید و مردم حاضر در میدان
دفاع مقدس به دیدار میهمانانی مشرف شدند که نام و
نشانی نداشتند ،به دیدار عزیزانی شتافتند که تا آخرین دم
حیات ،ادامهدهنده راه شهیدان گلگونکفن بودند .شهیدان
گمنامی که تنها از روی پالکهایشان مورد شناسایی قرار
گرفتهبودند.
مراسم استقبال از  ۲۰شهید گمنام در میان خیل عظیم
مردم حقشناس با حضور آقای حاجی دلیگانی نماینده
محترم مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس
شورای اسالمی ،محمد قربانی ،فرماندار انقالبی شهرستان
برخوار ،جامعه روحانیت ،ائمه جمعه و جماعت ،اعضای

محترم شورای اسالمی ،فرماندهان سپاه ،مقاومت بسیج
و نیروهای انتظامی ،روُسای ادارات ،رئیس بنیاد شهید
و امور ایثارگران ،سرپرست و جمعی از کارکنان خدوم
شهرداری خورزوق و مردم همیشه در صحنه شهرستان
برخوار ،در میدان دفاع مقدس برگزار شد و پس  ۳۰دقیقه
توقف و تجدید میثاقی دوباره با شهدای گلگون کفن ۸
سال دفاع مقدس ،کاروان نمادین حامل پیکر مطهر ۲۰
شهید گمنام همراه با فریادهای اهلل و اکبر و الالهاالاهلل ،
طبق برنامه تنظیم شده از سوی معاونت فرهنگی هنری
سپاه شهرستان برخوار با همراهی خانواده شهدا و انبوه
عظیمی از مستقبلین حاضر در میدان دفاع مقدس پس
از گذشتن از بلوار قائم مقام فراهانی ،جانبازان ،شهید
بهشتی و بلوار ولیعصر (عج) تا میدان صنایع دستی
مشایعت شد.
کاروان شهید کاظمی پس از گذر از میدان صنایع
دستی شهر خورزوق به طرف دستگرد راهی شد و پس از
توقف کوتاه در مقابل مسجد جامع اسالمآباد به سمت
میدان امام خمینی(ره) بلوار معلم ،مسجد الزهرای سین
دستگرد ،خیابان شریعتی تشییع شد و پس از توقف

مقابل درب منزل شهید یوسفیان ،به سوی امامزاده
ادهم بن اسحاق ،شهرداری سین و گلزار شهدای سین
مشایعت گردید.
کاروان شهید خرازی نیز از میدان دفاع مقدس مدخل
ورودی شهر خورزوق و شهرک سیمرغ به حرکت در آمد
و پس از گذشتن از بلوار قائم مقام فراهانی ،خیابان
شهدای حرم اسالم آباد وارد بلوار ولی عصر عج میدان
امام خمینی(ره) دستگرد ،بلوار معلم و شهید حاج قاسم
سلیمانی گردید و سپس به طرف میدان انقالب دولت
آباد به حرکت درآمد و پس از گذر ازبلوار آیت ا ...طالقانی
و توقف  ۲۰دقیقهای در گلزارشهدای گمنام
و شهدای ورزشکار دولت آباد ،به سمت
گلزار شهدای محسن آباد ،ورزشگاه شاپور
آباد ،گلزار شهدای شاپور آباد ،گلزار شهدای
حبیب آباد ،مسجد امام جعفرصادق (ع)
حبیب آباد ،دفتر امام جمعه کمشچه،
پایگاه مقاومت بسیج کمشچه در امامزاده
نرمی(ع) مراسم خاکسپاری شهدا صورت
گرفت و تربت پاکشان گلباران شد.
برگزاری مراسم پر شکوه استقبال از کاروان
 ۲۰شهید گمنام ،مرهون جدیت ،تالش
بیشائبه و همکاری مجدانه معاونت
فرهنگی هنری سپاه شهرستان برخوار،
پایگاه مقاومت بسیج شهرداری خورزوق،
پایگاه بسیج خواهران و برادران مسجد
الزهرا و شهید صیاد شیرازی شهرک سیمرغ و روابط
عمومی شهرداری و مسئول فرهنگسرای شهر خورزوق بود
که با تالش شبانهروزی خود توانایی ،اقتدار و هماندیشی
در راه تحقق عزم ملی ،اتحاد و انسجام اسالمی را به
نمایش گذاشتند و با جان و دل در هر چه باشکوهتر
برگزاری اين مراسم معنوی که یکی از ارکان وفاق ملی
است هویت بخشیدند .با یک خدا قوت خدمات ارزشمند
این عزیزان را ارج مینهیم.

در چنین شرایطی به پیشواز  ۲۰پرنده خونین بال ۲۰ ،شهید گمنام رفتن کار سادهای نبود ،شهیدان
واالمقامیکه دردفاع ازحق و حقیقت و نوامیس ما و سرزمین مقدس ایران اسالمی درجنگ تحمیلی مزدوران
ارتش بعث عراق تا آخرین قطره خون خود پایداریکردند و باخون عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت عجین شدند
و به فیض شهادت نائلگردیدند اما تن به خفت و خواری ندادند.

فرهنگی

احتمال آسیب کلیه بر اثر عفونت به ویروس کرونا
محققان بیمارستان آموزشی آخن واقع در آلمان دریافتند آلودگی به ویروس  ۲-SARS-CoVموجب عفونت کلیهها و
آسیب بافت آنها میشود ،بر اساس این تحقیقات زخم ایجاد شده در کلیه آلوده به ویروس کرونا میتواند کارکرد
کلیهها را در بلند مدت تحت تاثیر قرار دهد.

روزنامه
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گزارش

«رئیس سازمان سینمایی» مطرح کرد:

شخصاًدربارهمباحثمربوطبهمعیشتاهایلسینامپیگریهستم
در دیداری که به مناسبت ایام میالد حضرت عیسی
مسیح (ع) بین سینماگران مسیحی با رییس سازمان
سینمایی شکل گرفت ،حضار به گفتگو و تبادل نظر
پیرامون وضعیت سینما و نقش ارزنده هنرمندان
مسیحی از ابتدای شکل گیری سینما در کشورمان و
چگونگی استمرار این حضور موثر پرداختند .همچنین
توجه به مشترکات اعتقادی و فرهنگی فیمابین از جمله
مواردی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.
محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در این نشست،
ضمن تبریک میالد حضرت عیسی مسیح (ع) و
فرارسیدن سال نوی میالدی به نقش ارزنده سینماگران
و فعاالن مسیحی سینما در رشتهها و تخصصهای
مختلف اشاره و اظهار کرد :وقتی تاریخ سینمای ایران
را ورق میزنیم ،به روشنی درمییابیم که سینماگران
مسیحی تاثیر بهسزایی در روند رشد سینمای ایران داشته
و بخش قابل توجهی از موفقیت سینمای ما مدیون آنان
است ،این مسئله تا زمان حاضر هم ادامه دارد و باید قدر
این جایگاه را بدانیم.
وی افزود :علیرغم تمام مشکالتی که وجود دارد
امیدوارم حال همه دوستان خوب باشد .من به سهم
خودم بابت تمام زحماتی که شما در سینمای ایران
کشیدید و میکشید سپاسگزارم .قصدم از این نشست
تبریک میالد حضرت عیسی مسیح (ع) و سال نوی
میالدی بود و در کنار شما بودن در این ایام ،چراکه
همین دور هم بودنهاست که حال ما را متحول میکند.
خزاعی در بخشی به چالشها اشاره و بیان کرد :مشکالت
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و مسائل سینما زیاد است ولی وظیفه خود میدانم
تا جایی که از دستم برآید ،در سازمان سینمایی و
زیرمجموعههای آن از استمرار فعالیتهای ارزنده شما
حمایت و پشتیبانی کنم.
وی افزود :در ایران نگاه مثبت و خاصی به مسیحیان وجود
دارد و مردم به ویژه به هموطنان هنرمند مسیحی و آثارشان
عالقمند هستند ما میتوانیم
فیلمیهایی بسازیم
که با آنها پیوندهای
فرهنگیمان را نشان
دهیم و همه را نسبت
به ارتباطات فرهنگیمان
آگاه کنیم .در این زمینهها
همواره میتوانید روی
حمایت سازمان سینمایی
حسابکنید.

رئیس سازمان سینمایی درباره تولیدات مشترک با سایر
کشورها توضیح داد :تولیدات
مشترک فرهنگی و سینمایی باعث میشود ملت و
مردم کشورها به هم نزدیک تر شوند .شناخت ملتها از
یکدیگر در دنیای امروز تا حدود بسیار زیادی معطوف به
سینما است و من احساس میکنم با این اتفاق و نزدیک
شدن فرهنگها ،خیلی از فاصلهها کاسته میشود.
ً
شخصا درباره مباحث مربوط به
خزاعی در ادامه گفت:
معیشت و بیمه اهالی سینما حساس و پیگیر هستم و
دست به اقدام خواهم زد.
خزاعی با اشاره به اشتراکات اعتقادی و فرهنگی
بین مسلمانان و سینماگران و هنرمندان مسیحی
کشورمان ،ضرورت بهرهگیری از تجارب گذشته
هنرمندان مسیحی و نسل حاضر این هنرمندان را یادآور
شد .معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس
سازمان سینمایی ضمن درخواست
از سینماگران حاضر
برای بیان دیدگاهها
و نظراتشان برای
بهبود وضعیت
کنونی سینما،
بر لزوم ادامه
چنین
نشستهایی
تأکید کرد.

«اعالمیه» به بلژیک رسید
فیلم کوتاه «اعالمیه» به کارگردانی معین ضرابی در دومین
حضور بینالمللی خود به بلژیک رسید .فیلم کوتاه اعالمیه در
دومین حضور بینالمللی خود به کارگردانی معین ضرابی و
تهیه کنندگی سهیال گلستانی به جشنواره چهل و دو ساله
 Brussels Independent Film Festivalبلژیک رسید.
جشنواره فیلم مستقل بروسل در طول یک هفته برای نمایش
فیلمهای مستقل و آثار استعدادهای تجربی در فیلمسازی برگزار
می شود .این جشنواره  ۴۲ساله که در کشور بلژیک برگزار میشود،
از ۶ام تا ۱۹ام فوریه میزبان آثار منتخب است .در این فیلم کوتاه
هادی احمدی ،مژده دایی ،مصطفی زند ،ماریه تهرانچی ،پویا آرام،
احسان صفرنواده ،داریوش قاسمی ،مهرسانا فراهانی نقشآفرینی
میکنند .همچنین فیلمنامه این فیلم را تایماز رضوانی و معین
ضرابی به طور مشترک نوشتهاند .از دیگر عوامل این فیلم کوتاه
مدیر فیلمبرداری ،داوود ملک حسینی .مدیر صدابرداری ،وحید
رضویان .تدوین ،آرش زاهدی اصل .طراح صحنه و لباس ،نفیسه
ناصر نیا .طراح چهره پردازی ،محمدرضا میرباقری .صداگذار،
مهرداد براتی .موسیقی ،محمد شادابی .تصحیح رنگ و نور ،مهدی
باقری .جلوه های ویژه بصری ،احد محبی .مدیر برنامه ریزی ،درنا
مدنی .مجری طرح ،عرفان کریم خان زند .مدیر تولید ،پویا آرام.
مدیر تدارکات ،محمد ملک نیا .دستیار کارگردان ،نازنین مرادی.
منشی صحنه ،غزل رشیدی .عکاس ،نوید سجادی حسینی .تیزر،
ابراهیم پرکاری .پوستر ،گیلدا منوچهری و سرمایه گذاران عرفان
کریم خان زند و نازنین مرادی هستند .پخش بین الملل این اثر
برعهده کمپانی  Rawمیباشد.

سینما و تئاتر

میراث فرهنگی

موسیقی

قول وزیر ارشاد برای حمایت «بدون
محدودیت» ازجشنواره تئاترفجر

اجاره اماکن تاریخی از«معمای شاه»
تا «خاتون» اکیدا ممنوع!

«تاریخچه موسیقی سنتی»
صوتی می شود

طبق گزارش رسیده« ،محمدمهدی اسماعیلی» با اشاره بر افزایش کیفیت برگزاری این
رویداد گفت« :دوستان ما در ادارهکل هنرهای نمایشی و جشنواره ،هر درخواستی در
راستای افزایش کیفیت این رویداد داشته باشند ،آمادگی داریم که خواستههایشان
را برآورده کنیم ».همچنین «حسین مسافرآستانه» دبیر چهلمین جشنواره تئاتر فجر
هم با توجه به صحبتهای وزیر ارشاد در خصوص بودجه جشنواره گفت« :بودجه
جشنواره از ماههای قبل طی جلسات متعددی که در دبیرخانه با حضور رئیس انجمن
هنرهای نمایشی داشتیم برآورد و تنظیم شد .با توجه به تورم بسیار باال در کشور،
تفاوت آن نسبت به سال گذشته اندک بوده است ».مسافرآستانه با اشاره به اینکه
برای بخشهایی همچون بینالملل ،برآورد بودجه مجزایی صورت گرفته است ،گفت:
«طی جلسهای که با معاون اجرایی معاونت هنری داشتیم ،بودجه جشنواره امسال
مصوب شد اما اختصاص آن متاسفانه با مشکالتی روبهرو بوده که شاید بخشی از
آن ناشی از تغییرات مدیریتی در وزارتخانه باشد ».او ضمن اظهار امیدواری مبنی بر
اینکه با تصویب این بودجه ،اختصاص آن هم به زودی صورت بگیرد ،ادامه داد« :چون
جشنواره با هزینههای جاری باالیی سر و کار دارد؛ امیدوارم با توجه به نظر مساعدی
که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص بودجه جشنواره تئاتر فجر داشتند،
این اختصاص سریعا صورت بگیرد و دوستان کار خود را با دغدغه کمتری ادامه دهند».

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی وابسته به وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ـ گفت :وزارتخانه دستورالعملی تهیه کرده است
که بر اساس آن ،اماکن تاریخی برای فیلمبرداری اجاره داده میشوند .البته برای ساخت
خیلیازفیلمهاتفاهممیشودکهرایگانفیلمبرداریکنند،مثالفیلمبرداری«قهرمان»
رایگان انجام شد ،یا پروژه ملی «سلمان فارسی» .فقط برای پروژه «جیران» و «خاتون»
که عمارت «مسعودیه» محل فیلمبرداری است ،اجاره گرفته میشود .او که تاکید دارد
در جریان فیلمبرداریها حفاظت و مراقبت از بنا الزام است و برای آن تعهد و ضمانت
مالی گرفته میشود ،میگوید :برای یک پروژه فیلمسازی درخواست شده بود کاخ
گلستان کامل و رایگان در اختیار قرار داده شود ،ما موافقت نکردیم ،چون کارگردان این
پروژه چند سال پیش در جریان ساخت سریالی به کاخ نیاوران آسیب وارد کرده بود.
از خیلی جاها هم تماس گرفتند که این کار انجام شود .ضمانتنامه بانکی خواستم
و نزدیک به  ۴۰تعهد تعیین کردیم .نیکزاد با بیان اینکه مبلغ اجاره اماکن تاریخی را
این شرکت و یا وزارتخانه تعیین نمیکنند ،بلکه توسط کارشناس رسمی دادگستری
قیمتگذاریمیشود،فرایندرابهاینترتیبتوضیحمیدهد:ابتدادرخواستساختسریال
و یا فیلم در شورای فیلم وزارتخانه مطرح میشود که باید تایید بگیرد ،بعضی از فیلمها اصال
تاریخی نیستند و اجازه ساخت و حضور در اماکن تاریخی به آنها داده نمیشود.

احسانحاجیعلیعسگرخوانندهومدرسموسیقیگفت«:کتاب«تاریخچهموسیقی
سنتی» حاصل گردآوری کلیه مطالب و اطالعاتی است که راجع به موسیقی سنتی
ایرانی از زمان پیدایش آن یعنی صدها سال پیش تا به امروز در دسترس بوده و باقی
مانده است ».این هنرمند در ادامه اضافه کرد« :از جمله اسامی دستگاه های آوازی،
مقام ها ،گوشه ،ردیف ها و همچنین تمامی آالت موسیقیایی که از آن دوره تا به امروز
بوده و هنوز هم بسیاری از آنها در موسیقی سنتی استفاده می شود ».وی تاکید کرد:
«البته چون در دوران دور وسیله ای برای ضبط صدا وجود نداشته و خواندن هم نفس
به نفس و سینه به سینه انتقال پیدا می کند در نتیجه از صدای آوازه خوانان دوران دور
اثری در دسترس نداریم و در این کتاب هم قید شده است که هر چه از خواندن باقی
مانده تمامی از دوران میرزا عبداهلل به بعد است .بسیاری از سازهایی که در آن دوران
دور در موسیقی ایرانی استفاده می شده متاسفانه دیگر در دسترس نیست و اثرات و
اسامی آنها در کتب خطی قدیمی و یا از نقاشی های به جا مانده شناخته می شوند».
این خواننده خاطرنشان کرد« :در این کتاب تصمیم داشتم کلیه اطالعات مربوط به این
سبک موسیقی را که با فرهنگ ایران زمین گره خورده را جمع آوری کنم و به دست
عالقه مندان این سبک برسانم .خوشبختانه این کتاب مورد توجه قرار گرفت و چندین
دوره به چاپ رسیده است.
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دعوت نمایندگان استقالل و پرسپولیس به کمیته انضباطی
در پی صدور بیانیههای مدت اخیر دو باشگاه استقالل و پرسپولیس و حاشیههای به وجود آمده در این مورد،
مدیران سرخابیهای پایتخت دعوت شدند تا به همراه وکیل در جلسه روز دوشنبه مورخ  13دی  1400ساعت
 14حاضر شوند.

توپ و تور

ایستگاه تاکتیک

مروری بر چند صحبت «آقای رئیس»؛

«پرس» ،از انواع تا ابزار آن؛

وعدههایی که رئیس فدراسیون
بسکتبال در  ۴سال به آنها عمل نکرد
پس از آنکه محمود مشحون در تاریخ  ۳آذر  ۱۳۹۶با تاکید
سازمان بازرسی کل کشور و به تبعیت از قانون منع به کارگیری
بازنشستگان از ریاست فدراسیون بسکتبال استعفا داد ،در تاریخ
 ۲۳دی  ۱۳۹۶رامین طباطبایی به عنوان جایگزین او انتخاب شد
تا در چهار سال گذشته هدایت بسکتبال کشور را بر عهده بگیرد.
اکنون که دوره چهار ساله ریاست طباطبایی در فدراسیون
بسکتبال به پایان رسیده است ،اهالی این رشته باید در تاریخ ۱۹
دی برای چهار سال پیش روی این رشته تصمیم گیری کنند.
چهار سالی که به گفته کارشناسان ،به خاطر شرایط موجود در
این رشته بسیار حیاتی است .در ادامه این مطلب ،برخی از
اظهار نظرات و وعدههای رامین طباطبایی در دوران ریاست
چهار سالهاش به اختصار آمده است که میتواند بررسی نسبی از
عملکرد او طی چهار سال گذشته باشد.
 ۲۳دی  :۱۳۹۶برای بانوان مربی خارجی میآوریم و دو تیم
ملی خواهیم داشت :پس از اتمام مجمع انتخاباتی فدراسیون
بسکتبال ،رامین طباطبایی با حضور در جمع خبرنگاران مدعی
شد که طی چهار سا ل آینده برای تیم ملی بانوان از مربی خارجی
استفاده میکند و باید دو تیم ملی در رده بزرگساالن داشت تا
پشتوانه سازی شود .البته این ادعای طباطبایی در حالی بود که
تاکنون و با وجود تمام دوره چهار سالهاش ،چنین اتفاقی برای
بسکتبال رخ نداده است.
 ۹اسفند  :۱۳۹۶در تیم ملی انسجام و اتحاد ایجاد کردهایم :شاید
این صحبت طباطبایی در زمان خود برای خیل ی از اهالی بسکتبال
درست بود اما بعدها و در اردوهای آماده سازی تی م ملی برای
حضور در بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو بود که خبرهای درگیری
بازیکنان با یکدیگر و بازیکنان با کادرفنی رسانهای شد.
 ۲۶اسفند  :۱۳۹۶در یک جامعه دانشگاهی باید همه چیز درون
خانواده حل شود :رئیس فدراسیون بسکتبال پس از شکایت
آوانسیان از شاهینطبع این صحبت را مطرح کرد ،اما بعدها
در مورد ناراحتیها و درگیریهای میان حامد حدادی (اسطوره
بسکتبال ایران) با مهران شاهینطبع (سرمربی سابق تیم ملی)،
شاهد آن بودیم که پای کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش
جهت پادرمیانی و برطرف کردن مشکل به موضوع باز شد!
 ۴خرداد  :۱۳۹۸سکوهای غرب آسیا برش کافی ندارند ،برای
هیات رئیسه فیبا آسیا نامزد میشوم :پس از آنکه کرسیهای
بسکتبال ایران در غرب آسیا از دست رفت ،طباطبایی در
گفتوگویی اعالم کرد که کرسیهای غرب آسیا برش کافی
ندارند و برای انتخابات هیات رئیسه فیبا آسیا کاندید میشود
که در این زمینه با»هاکوپ خاجیریان نیز مشورت کرده است.
پس از عدم کسب سکو در هیات رئیسه فیبا آسیا ،طباطبایی
بعدها اظهار کرد برای سکوهای انتصابی کاندیدا شده است نه
کرسیهای انتخابی!  ۱۹بهمن  :۱۳۹۹هدف ما صعود به دور
دوم المپیک است و میتوانیم فرانسه را شکست دهیم :این
تیتر صحبتهای رامین طباطبایی پیش از اعزام تیم ملی به
بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو بود اما او بالفاصله بعد از اتمام
مسابقات در گفتوگویی صحبتهای خود را به طور کلی تکذیب
کرده و اعالم کرد قرار نبود تیم ملی ایران کار خارق العادهای در
المپیک انجام دهد .موارد باال از جمله مهمترین اظهارات رئیس
فدراسیونبسکتبالطیچهارسالگذشتهبودکهجامهعملبهتن
نکردند تا همواره حواشی زیادی در اطراف فدراسیون وجود داشته
باشد .در کنار این موارد موضوعاتی چون ضعف در مدیریت منابع،
نداشتن اسپانسرهای متعدد ،شرایط مالی نامناسب فدراسیون و
 ...همگی از جمله مواردی بودند که طباطبایی در انتخابات وعده
برطرف کردن آنها را داده بود اما آنگونه که باید در این زمینه موفق
عمل نکرد تا نقطه مشترک منتقدان بر ریاست طباطبایی باشند.

ورزشی

آنچه که در سبک بازی تیمهای «پپ» و «لکوپ» ِپرس معین میشود
امیر کریمی
کارشناس فوتبال

به قول گواردیوال ،امروز موفقیت در فوتبال بدون داشتن
یک نقشه بازی امکان ندارد .یک مربی برای موفقیت
در هر بازی باید یک پلن داشته باشد ،که نقاط ضعف
و قوت تیم حریف ،داشتهها و ابزار تیم خود و نگاه و
استراتژی تیمی خود را در آن جستجو کند .وقتی ما
یک طر ِح بازی را داریم ،یک پرسش برای مربیان پیش
خواهد آمد ،آن هم این است که« ،آیا ما از حریف خود
در بازی برتر هستیم ،یا خیر؟»
اصوال وقتی حریف از ما در مرتبه باالتر و غالبتر وجود
دارد ،عموما مالکیت توپ به تیم حریف واگذار خواهد
شد و تیم خودی از فاکتور مانع شدن تیم روبهرو
استفاده خواهد کرد« ،پرس» یکی از همان راههایی است
که برای ایجاد چالش در بازی تیم حریف در زمان برتر
بودن حریف میتوانیم استفاده کنیم و اگر این مسئله
برعکس باشد به نوعی مسئله «گیگن پرسینگ» پیش
خواهد آمد ،همان نکتهای که همه دوستان و حتی
بعضی از اهالی فوتبال در تفاسیر خود از پرس و انواع و
شرایط آن کمی به بیراهه میروند.
در سال  ۱۹۶۰طرح پرس کردن برای اولین بار توسط
یک مربی روس وارد شد که بعدها مربیان نامداری این
پرس را مدرنیته کرده و به آن پرداختند .پرس در قسمت
دفاعی تیم و فوتبال شناخته میشود .پرس یعنی یک
تالش حساب شده تیمی و جمعی در نقطه مشخصی
از زمین برای اینکه بتوانیم برای حریف مشکلی ایجاد
کنیم.
اما بدون شک برای پرس دو نکته الزم است ،آنهم
داشتن به اصطالح «کاماندو» و «فرمانده» در تیم،
همچنین از بعد روانی هم صد در صد تیم بتوانند و
بخواهند و اعتقاد به این طرح و قصه داشته باشند ،چرا
که عدم همراهی فیزیکی و روانی حتی یک نفر میتواند
خللی در این فاز برای تیم پرسکننده ایجاد شود که
امکان تنبیه شدن این تیم را هم دارد.
در اصل چهار نوع پرس وجود دارد ،اما گیگن
پرس را از این دستهبندی خارج میکنیم.
در ابتداییترین نوع پرس یا
همان نوع اول و در

اما بدون شک برای پرس دو نکته الزم است ،آنهم داشتن به اصطالح
«کاماندو» و «فرمانده» درتیم ،همچنین ازبعد روانی هم صد درصد تیم بتوانند
و بخواهند و اعتقاد به این طرح و قصه داشته باشند ،چرا که عدم همراهی
فیزیکی و روانی حتی یک نفرمیتواند خللی دراین فازبرای تیم پرسکننده ایجاد
شودکه امکان تنبیه شدن این تیم را هم دارد.
پرس دوم نوعی از پرس بخصوص در خط میانی است،
که حریف را وادار به عکسالعمل و بازی آنها را یک
طرفه میکنیم ،یعنی عمال تیم حریف را وادار به رفتن
به نقاط ضعف خود و حتی تلهگذاری و بردن آن به
سمت نقاط قوت خود میکنیم تا بهموقع ریاکشن
الزم را انجام دهیم .در حقیقت از فاصله بین محوطه
جریمه حریف تا باکس خودی به بهترین شکل ممکن را
برای زیر فشار گذاشتن و از کار انداختن حریف استفاده
میکنیم.
سومین نوع پرس که در عمل نفوذیترین و هجومیترین
پرس به آنها گفته میشود ،اتفاقی است که مثال در
بازی بایرن مونیخ و بارسلونا که با هشت گل به نفع تیم
آلمانی تمام شد کامال عیان بود و اجرا گردید ،پرسی که
از روی خط دروازه بارسلونا شروع میشد و بارساییها را
زمینگیر کرد ،در تمام شرایط پرس یک تالش حساب
شده ،در زمان و مکان مشخص تعریف میشود که البته
توان بدنی بسیار باالیی را میخواهد ،از همه مهمتر
پرس رهبر ،فرمانده و کاماندوی خود را به قول آلمانها
احتیاج دارد.
اما گیگن پرس در زمانی اتفاق میافتد که ما از حریف
قویتر هستیم و در حقیقت ما با نوعی پرس مواجه
هستیم که حاال نه رهبر دارد و نه کاماندو و حتی زمان
هم ندارد ،یعنی آیتمهای سه نوع قبلی در آن صدق
نمیکند بلکه هر جا توپ لو رفت با تمام وجود تالش
میکنیم در کمتر از شش ثانیه توپ را از حریف پس
بگیریم ،نوع تمرینات گیگن
پرس کامال متفاوت
از انواع دیگر
است و با توپ
گیری از حریف

بالفاصله به سمت دروازه حریف حملهور میشویم که
شاید حمالت سریع را بتوان از روی این پرس شکل
گیرد.
یورگن کلوپ شعاری داشت و دارد ،آنهم این است
که وقتی توپ حریفان لو میرفت ،خوشحال بود که ما
حاال یک شانس گل قطعی داریم .نکته اساسی در مورد
گیگن پرس این است که در کمترین زمان ممکن باید
اتفاق بیفتد و تمام بازیکنان باید مشارکت فعاالنه و
مجدانهای در آن داشته باشند.
اما یک نکته اساسی دیگر؛ در پرسها و حتی گیگن
پرس نقش مدافعین تیم خودی بسیار مهم است و
آنها وظیفه خطیری دارند ،آنهم بدلیل هوشیاری در
جاگیری و دید باالی آنها از عقب زمین که اگر حریف
بتواند با توپهای قطری یا هر حربه دیگری از زیر پرس
بیرون بیایند با هوشیاری مدافعین باید آنها را خنثی
کنند.
پس گیگن پرس شاید در اصطالح شبیه به پرسهای
دیگر باشد اما در عمل برای تیمهای غالبتر در یک
بازی به کار میرود ،نه تیمی که نهایتا میخواهد یک
مساوی را از بازی بگیرد .اما یک تفاوت اساسی هم
در پرس کردنهای تیمهای غالب وجود دارد که البته
از تفکرات مربیان آنها نشات میگیرد ،اینکه مثال
کلوپ در زمان از دست دادن توپ و یا بازپسگیری
توپ ،از حریف روی بازیکن صاحب توپ فشار
میگذارد و اولویت دوم را به بازیکنان دیگر میدهد،
اما مثال گواردیوال تمایل به بستن بازیکنانی دارد
که به عنوان گزینه پاس برای بازیکن صاحب
توپ هستند ،این موضوع باید مدنظر گرفته
شود که در هر صورت تمامی ایندست
توپگیریها بستگی به نگاه مربی و ابزار
و بضاعت و حتی شخصیت آن تیم
دارد.

حقیقت غیرفعالترین نوع آن میباشد که با
برگشتن سریع به زمین خودی و نزدیک هم
بودن و بالک ساختن ،سعی میکنیم اجازه
نفوذ را به تیم حریف ندهیم ،چیزی شبیه به
فوتبال کارلوس کیروش که در تیمملی انجام
میشد.

 -۱ملیحه مهدی زاده گاو گانی به نشانی متن سند  :کرج خ تهران جنب سینما
منزل خانم دهستانی  -۲عاطفه مهدی زاده گاوگانی به نشانی متن سند :کرج خ
تهران جنب سینما منزل خانم دهستانی  -٣بهنام مهدی زاده گاو گانی به نشانی
متن سند :کرج خ تهران جنب سینما منزل خانم دهستانی

آگهی اخطاریه ماده  ۸۷کالسه۱۴۰۰۰۴۶۱۸ :
بدینوسیله به وراث مدیون (آقای بهرام مهدی زاده کاوکانی) بدهکار پرونده کالسه
 ۱۴۰۰۰۴۶۱۸که برابر گزارش مامور ابالغ در آدرس فوق شناخته نگردیده اید ابالغ
می گردد سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی  162/18641متعلق به بهرام
مهدی زاده کاوکانی در قبال طلب خانم معصومه برک بازداشت گردیده لذا طبق

ماده  ۸۷آئین نامه اجرای مراتب به شما اخطار میشود ضمنا هر گونه نقل انتقالی
از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود.
این اخطار فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی درج ومنتشر می گردد .
مریم ایرانی بجندی رئیس واحد اجرای اسناد رسمی کرج از طرف قاسمی

ورزشی

زمان برگزاری سوپرجام فوتبال ایران اعالم شد
مسابقه سوپرجام بین دو تیم فوالد خوزستان و پرسپولیس روز دوشنبه  ۱۸بهمنماه راس ساعت  ۱۶برگزار میشود.
شهر ورزشگاه میزبان این رقابت متعاقبا اعالم خواهد شد .گفتنی است؛ فوالد خوزستان قهرمان جام حذفی و
پرسپولیس قهرمان لیگ برتر فصل گذشته هستند.

«علیرضا حیدری» در گفتوگو با «دنیای هوادار» مطرح کرد:

چندان رشایط فدراسیون کشیت را دنبال نمیکنم

وی

ا فز و د :
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درحاشیه

گزارش

مسابقات انتخابی بزرگساالن کشتی آزاد استان البرز و
لیگ باشگاههای استان جام علیرضا حیدری یادواره
شهیدان یساولی با شناخت تیمهای برتر پایان یافت .در
رقابتهای انتخابی بزرگساالن ،باشگاه آکادمی کرمانی به
مقام نخست رسید و تختی مهرشهر و پهلوان فردیس نیز
به ترتیب دوم و سوم شدند.
اما در مسابقات لیگ باشگاههای استان البرز ،در رشته
آزاد در رده نونهاالن به ترتیب ،تختی مهرشهر ،شهدای
اقتدار فردیس و شورای شهر کمالشهر اول تا سوم شدند
و در رشته آزاد در رده نوجوانان ،تیمهای شهدای اقتدار
فردیس الف ،شورای شهر کمالشهر و شهدای اقتدار
فردیس ب اول تا سوم شدند.
در مسابقات لیگ کشتی فرنگی نونهاالن شهدای اقتدار
فردیس ،آکادمی صادقی و شهید مطهری به ترتیب اول
تا سوم شدند .همچنین در مسابقات لیگ کشتی فرنگی
نوجوانان آکادمی صادقی ،تختی مهرشهر و شهدای اقتدار
فردیس ،به ترتیب مقامهای اول تا سوم این رقابتها را
به دست آوردند.
اما نکته قابل توجه در این رقابتها ،حضور قهرمانان جهان
و المپیک و مسئوالن در مسابقات انتخابی بزرگساالن
استان و فینال لیگ نوجوانان و نونهاالن البرز بود .جایی
که مسابقات با حضور پهلوانان ابراهیم جوادی
و علیرضا حیدری ،مدیرکل ورزش و جوانان
استان و جمع زیادی از پیشکسوتان و قهرمان
ورزش استان برگزار شد.
همچنین در خالل این رقابتها ،از دکتر
عباس خدایاری مربی بدنساز تیم ملی کشتی
بزرگساالن آزاد ،حسین نوری ،رضا خدری
کشتیگیران فرنگی تیمملی و همچنین مربیان
سازنده شهرام خسروی و فرشاد جوادی تجلیل
شد.
گفتنی است؛ رحمان دمیرچی از داوران
بینالمللی استان هم در این رقابتها از
دنیای داوری خداحافظی کرد و از داوران برتر
مسابقات ،اسداهلل گروسی و شاهرخ آگاه نیز
قدردانی شد.
اما در حاشیه این رقابتها ،پهلوان علیرضا حیدری
در گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار دنیای هوادار
خاطرنشان کرد :به عقیده بنده ،برگزاری مسابقات در
ردههای نونهاالن و نوجوانان ،برای سازندگی در کشتی
بسیار ثمربخش است ،چرا که در اصل ،سرمایهگذاری در
این رشته محسوب میشود.

روزنامه

نو نها ال ن
ا نگیز ه
همچنین

برگزاری مسابقات در ردههای سنی
و نوجوانان باعث میشود که
در رده پایه کشتی ایجاد شود،
کشتیگیران میتوانند به نقاط
ضعف و قوت خود آگاهی پیدا
کنند و در واقع فضایی ایجاد شود
که کشتیگیران رده پایه ،نتایج و
بازخورد تمرینات و فعالیتهای
خود را ببینند ،همچنین در نهایت
این روند ،باعث رشد و پیشرفت این
ورزش خواهد شد و اگر تداوم هم
داشته باشد ،یقینا شاهد اتفاقات
خوبی در کشتی کشور خواهیم بود.
پهلوان حیدری در پاسخ به پرسشی
درخصوص عملکرد هیأت کشتی
استان البرز تصریح کرد :به علت مشغله کاری چندان
دقیق این عملکردها نیستم ،اما برگزاری
در جریان ِ
این مسابقات نشان میدهد که فعالیت خوبی دارند و
امیدوارم مسابقاتی به اینکیفیت بصورتِ مداومتر برگزار
ن دست کارها تخصصی و اساسی است که
شود .ای 
میتوان نتایج آن را در آینده کشتی دید ،برعکس یکسری

ً
ظاهرا ورزشی است اما برای تبلیغات
فعالیتها که
برنامهریزی شده ،نمیتواند چندان نتایج مطلوبی داشته
باشد.
حیدری در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه از این گروه
نونهاالن میتوان چند علیرضا حیدری برای آینده کشتی
پیدا کرد ،گفت :یقینا با استعدادیابی و آموزش درست،
میتوان به ظهور استعدادهای
نسل جدید کشتی
درخشان در ِ
امیدوار بود ،اما باید کار در رده پایه
اصولی باشد.
این پیشکسوت عنواندار کشتی
سوال خبرنگار
ایران در پاسخ به
ِ
دنیای هوادار در مور ِد عملکرد
فدراسیون کشتی گفت :شرایط
فدراسیون کشتی را چندان دنبال
فینال رقابتهای
نمیکنم اما
ِ
جهانی نروژ را تماشا کردم و
بهنظرم ورزشکاران ما خوب کشتی
گرفتند.

پهلوان حیدری در پایان این گفتوگو در واکنش به
مقایسه و شباهتِ سبک و سیاق کشتی حسن یزدانی
با وی گفت :حسن یزدانی یک ورزشکار بسیارعالی
و توانمند است و از بنده هم خیلی بهتر است ،برای
او و دیگر ملیپوشان کشتی در رقابتهای آتی آرزوی
موفقیت دارم.
همچنین علیرضا یساولی از قهرمان رشته
بوکس و برادر شهیدان یساولی که اینرقابتها
بزرگمردان دفاع مقدس بود،
یادواره این
ِ
در گفتوگو با دنیای هوادار گفت :بنده در
ابتدا از مردم شهر کرج و مسئولین برگزاری
اینرقابتها که همیشه در کنار قهرمانانشان
بودهاند ،قدردانی میکنم ،خوشبختانه رقابتها
از سط ِح کیفی بسیار باالیی برخوردار بود.
وی در پایان گفت :از اینکه در جمع بزرگان بودم
بسیار خرسندم ،پس از مدتها دوست عزیزم
یکی از اساطی ِر کشتی ایران ،پهلوان علیرضا
حیدری را مالقات کردم که برای شخص بنده
افتخاری بود ،همچنین اینرقابتها خاطرات
شیرین گذشته را برایم تداعی کرد و یاد برادران
شهیدم که کشتی میگرفتند ،بازهم زنده شد.
همچنین امیر شوندی رئیس هیئت کشتی
غرب کرج در گفتوگویی با خبرنگار روزنامه دنیای هوادار
گفت :این رقابتها ،در جهت احیای ورزش کشتی در
استان البرز برگزار شد و امیدواریم در این استان با تشویق
جوانان و نوجوانان به سمت ورزش اول کشور ،بتوانیم
گیران توانمندی را پرورش
بمانند استان مازندران کشتی ِ
دهیم.
وی افزود :این مسابقات که مزین به نام جهان پهلوان
علیرضا حیدری و شهیدان یساولی بود ،یاد خاطرات
کشتیها و مبارزات این قهرمان ارزنده کشورمان را دوباره
زنده کرد و خوشبختانه توانستیم شرایطی را فراهم کنیم
که ایشان برای تماشا و تشویق نوجوانان و نونهاالن
استان حضور بهم رسانند.
رئیس هیئت غرب کرج در خصوص اهداف و برنامههای
این هیئت برای رشد و تعالی کشتی استان گفت:
در شرایطی که بنده مدت کوتاهی است که با هیئت
کشتی همکاری میکنم ،توانستهایم برنامههای خوبی
برای کشتی استان طراحی کنیم تا نوجوانان نونهاالن در
بهترین شرایط استعدادیابی و شناسایی شوند ،گرچه در
اینراه به حمایتهای فراوانی نیازمندیم.

پهلوان علیرضا حیدری درگفتوگویی اختصاصی با خبرنگاردنیای هوادارخاطرنشانکرد :به عقیده بنده،
برگزاری مسابقات درردههای نونهاالن و نوجوانان ،برای سازندگی درکشتی بسیارثمربخش است ،چراکه دراصل،
سرمایهگذاری دراین رشته محسوب میشود.

افشاگری«کریمی»علیهرئیسپیشین
فدراسیونفوتبال؛

تاج خودش را جای مهدویکیا
به فیفا معرفی کرد!

مهدی تاج که اردیبهشت ماه  95به ریاست فدراسیون فوتبال
ایران رسید 9 ،ماه بعد در بهمن ماه همان سال عضو کمیته
مسابقات فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) شد و توانست یکی از
کرسیهای این کمیته را برای خود کند.
پس از انتخاب تاج و حتی قبل از آن همیشه سؤالی مطرح
بوده است مبنی بر اینکه «چرا فیفا از بازیکنان قدیمی ایران در
کمیتههای خود استفاده نمیکند؟» .افشاگری علی کریمی از
آنچه در سال  95گذشتً ،
قطعا میتواند پاسخی مناسب برای
این سؤال باشد.
کریمی که از کارشناسهای برنامه  11است در قسمت اخیر این
برنامه با اشاره به مسئله معرفی افراد برای کسب کرسیهای
بینالمللی در کمیتههای  AFCو فیفا درباره نحوه حضور مهدی
تاج در کمیته مسابقات فدراسیون جهانی فوتبال گفت« :آن
زمان فیفا نامه زده و نظرشان روی مهدی مهدویکیا بود،
اما آقای تاج خودش را معرفی کرده است .امیدوارم فیفا از
تجریبات ایشان [تاج] استفاده کامل را ببرد».

بازنشستگی«آقایرئیس»معضلشد؛

پایان کار علی مرادی
در فدراسیون وزنهبرداری؟

علی مرادی در آستانه دریافت حکم بازنشستگی خود و رفتن از
فدراسیون وزنهبرداری قرار دارد .علی مرادی ،رییس فدراسیون
وزنهبرداری در سال  ۹۸برای دومین دوره متوالی به عنوان
رییس فدراسیون وزنهبرداری منصوب شده بود اکنون بحث
کنار رفتن او پیش از پایان دوره چهار ساله ریاستش مطرح
شده است.
شنیده میشود که در یکی ،دو روز آینده حکم بازنشستگی
علی مرادی از سوی وزیر ورزش و جوانان به او ابالغ میشود
و سرپرست فدراسیون هم تعیین خواهد شد .علی مرادی ۳۳
سال سابقه کار دارد و گفته میشود فعالیت مجدد او توسط
وزیر ورزش تمدید نخواهد شد.
پیش از این هم در زمان مسعود سلطانیفر بحث بازنشستگی
علی مرادی مطرح شده بود که این اتفاق رخ نداد .از حسین
رضازاده و سجاد انوشیروانی به عنوان گزینههای سرپرستی
فدراسیون وزنهبرداری نام برده میشود.

«سایتکنفدراسیونفوتبالآسیا»اعالمکرد:

اخباری و ترابی در تیم منتخب لیگ
قهرمانانآسیا۲۰۲۱

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )AFCدر هفتههای اخیر،
نظرسنجیهای مختلفی برای انتخاب بازیکنان تیم منتخب
لیگ قهرمانان آسیا  2021منتشر کرده است تا برترینهای
هر پُست از نگاه کاربران این سایت مشخص شوند .در میان
بازیکنان برگزیده شده توسط کاربران  ،AFCمحمدرضا اخباری
از تراکتور و مهدی ترابی از پرسپولیس از میان نمایندگان ایران
دیده میشوند.
ترکیب تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
دروازهبان :محمدرضا اخباری (تراکتور)
مدافعان:منوچهرصفروف(استقاللتاجیکستان)،جانگهیون
سو و ناصر الدوساری (الهالل) ،عبداالله العمری (النصر)
هافبکها :مهدی ترابی (پرسپولیس) ،سالم الدوساری و سلمان
فرج از (الهالل)
مهاجمان :موسی مارگا و بافتیمبی گومیس (الهالل) و
عبدالرزاق حمداهلل (النصر)
سرمربی :لئوناردو ژاردیم (الهالل)
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«دنیای هوادار» یاد روح قلم و مرام زنده یادان ناصر احمدپور و عباس عبدالملکی ،بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی کشور را پاس می دارد

نایب رئیس قالبی کنفدراسیون اروپا به ایران آمده بود؟
هشتم ماه آذر بود که ایوان تیخن ،چهره نامدار و معروف دوومیدانی جهان به ایران آمد .وی
که ریاست فدراسیون دوومیدانی بالروس را به عهده دارد در شرایطی مهمان کشورمان بود که
در خبر فدراسیون دوومیدانی از عبارت «نایب رئیس کنفدراسیون دوومیدانی اروپا» برای وی
استفاده شده بود؛ اما نکته عجیب و باورنکردنی اینکه تیخن نایب رئیس دوومیدانی اروپا نیست.
مسئوالن فدراسیون دوومیدانی حتی زمینه دیدار تیخن با وزیر ورزش و همچنین دبیرکل کمیته
ملی المپیک را هم فراهم کردند و وی عالوه بر این دیدارها از موزه ملی ورزش هم بازدید کرد.

ویلموتس فقط به فکر پول است نه مربیگری
پرونده سنگین ویلموتس با ایران در دادگاه حکمیت ورزش است ،نوع تنظیم قرارداد
ویلموتس با فدراسیون ایران طوری بود که این مربی از قبل برای مربیگری به ایران نیامده
بود بلکه برای درآمدزایی به تهران آمده بود .در همین رابطه ویلموتس این روزها با باشگاه
الرجاء مراکش به مشکل خورده و در عرض کمتر از دو ماه در آستانه برکناری قرار دارد.
نکته مهم این است که مراکشی ها هم به این اقدام ویلموتس اذعان کردند و این مربی
را تنها تاجر می دانند که به هیچ وجه دنبال مربیگری نیست.

گره انتقال آزمون به لیون بازشد
رسانه فرانسوی از چراغ سبز باشگاه زنیت به لیون برای انتقال ستاره ایرانی خبر داد .تصمیم
آزمون برای جدایی از لیون قطعی است اما زمان انتقال ستاره ایرانی به لیون فرانسه
مشخص نیست .اخبار ضد و نقیضی درباره زمان جدایی سردار از تیم روسی شنیده می
شود »RMCSport« .خبر داد باشگاه لیون با سردار به توافق نهایی رسیده و اکنون تنها چیز
رضایت باشگاه زنیت روسیه است .طبق گزارش های رسیده لیون با افزایش مبلغ خرید
آزمون به  ۴میلیون یورو به نوعی چراغ سبز را از زنیت خواهد گرفت.
حسن روشن اینبارراضی ازاستقالل!
حسن روشن در حاشیه دیدار استقالل و فوالد دچار یک
چالش شد که به رسانهها هم کشید .این پیشکسوت
هنگام ورود به ورزشگاه از سوی ماموران یگان ویژه
شناخته نشد و اجازه ورودش را ندادند .البته با وساطت
مسئوالن استقالل بعد از دقایقی مشکل حل شد و روشن
توانست جواز حضور در آزادی را بگیرد .او بعد از حضور در
رختکن تیم بازی را نیز
تماشا کرد و در کنار آبی
ها بود .این پیشکسوت
که از شرایط تیم تحت
هدایت مجیدی راضی
است و این را در
مصاحبههایش نیز گفته
است.

مسی برنده
انگشتربهترین
بازیکن جهان شد
سایت « »۴۳۳سالیانه
با نظر کارشناسان خود
بهترین بازیکن فوتبال
جهان را انتخاب می کند و به نشانه برنده شدن این جایزه
یک انگشتر نمادین به او می دهد .در سال  ۲۰۲۱بعد از
ارزیابی های انجام شده از سوی این رسانه مشهور در
نهایت لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی پاری سن ژرمن برنده
این انگشتر شد .مسی در سال  ۲۰۲۱برنده توپ طالی مجله
فرانس فوتبال نیز شده بود .اعجوبه آرژانتینی تاکنون  ۷بار
برنده جایزه توپ طالی بهترین بازیکن دنیا شده و از این
حیث رکورددار است.
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واکنشکامران قاسمپوربه شایعه مصدومیت ساختگی!
ً
حدودا  ۱۰روز بعد از بازگشت از مسابقات جهانی نروژ
کتمران قاسمپور گفت :همانطور که
برای صنایع در دور رفت کشتی گرفتم و در دور برگشت هم روی تشک رفتم ،اما در ادامه
آن آسیب دیدگی پیش آمد .رفتم پیش دکتر کیهانی تا برای کشتی گرفتن در لیگ از او
مجوز بگیرم که او اعالم کرد من هیچ تضمینی به تو نمیدهم که اگر کشتی بگیری رباطت
پاره نشود .به این شکل یک سال از کشتی دور میشوی .این را به کادر فنی تیم گفتم ،اما
آنها گفتند بهانه است.
سوژه

ِ
اندرحکایت تعطیلی سالن کشتی شهید پناهی؛

چهکسی پاسخگوی برچیده شدن تشکهایکشتی است؟

احمد دباغ
کارشناس کشتی

این روزها که مدام از ریزش جمعیت کشتی
و محدود شدن فعالیت این ورزش در
چند استان سخن بهمیان آورده
میشود ،شنیدهها حکایت
از تعطیلی سالن کشتی
مجموعه ورزشی شهید
پناهی تهران دارد .مکان
یادشده تنها سالن کشتی
بود که به یک حوزه تعلق
داشت اما گویا قرار بر این
است که آخرین پایگاه
کشتی نیز پس از چند دهه
فعالیت پایان خوشی نداشته
باشد.
بازهم موضوع واگذاری اماکن ورزشی
به بخش خصوصی مطرح است و ظاهرا
مسئولین ورزش منطقه بدون در نظر گرفتن جایگاه
کشتی ،سالن شهید پناهی را که یادگار جهان پهلوان
تختی بود به بخش خصوصی واگذار کردهاند .کارفرما
نیز به صالحدید خود و جهت تامین هزینهها بالفاصله

اسامی  ۲۶رشته اعزامی ایران به بازی های آسیایی ۲۰۲۲
نشست ستاد عالی بازیهای آسیایی با حضور مسئوالن وزارت ورزش و جوانان ،کمیته ملی المپیک و
کمیته پارالمپیک برگزار شد .دوومیدانی ،بسکتبال ،بوکس ،شمشیر بازی ،والیبال ،تیراندازی ،قایقرانی،
وزنهبرداری،کشتی،تکواندو،کاراته،کوراش،ووشو،ورزشهایصعودی،کبدی،اسکیت،تیراندازیباکمان،
فوتبال ،هندبال ،شنا-شیرجه-واترپلو ،ژیمناستیک ،دوچرخه سواری ،شطرنج ،بازیهای الکترونیک ،سپک
تاکرا و تنیس روی میز  ۲۶رشته ای هستند که برای اعزام به بازیهای آسیایی هانگژو  ۲۰۲۲نهایی شدند.
سرپرست فدراسیون شنا ،شیرجه و واترپولو منصوب شد
روز گذشته با حکم سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ،کاوه احمدی به عنوان
سرپرست فدراسیون شنا ،شیرجه و واترپولو منصوب شد .حمید سجادی ،کاوه احمدی
را در حکمی به عنوان سرپرست فدراسیون شنا ،شیرجه و واترپولو منصوب کرد .در این
حکم آمده است« :انتظار میرود ضمن انجام امور جاری فدراسیون که از عمده وظایف
است؛ در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع عمومی انتخاب رییس فدراسیون اقدام
کنید .توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه ایزد متعال خواستارم».

تشکهای کشتی را جمعآوری و احتماال قصد دارد در
این مکان درآمدزایی کند .پرسش از مسئولین وزارت
ورزش و شخص دکتر سجادی این است که آیا به
عنوان فردی که تعلق به جامعه ورزش دارد و سرد و
گرمِ فعالیت در عرصه قهرمانی را با تمام وجود حس
کرده ،اطالع دارد که واگذاری ورزش به بخش خصوصی و
جایگزین شدن خدمترسانی و سالمت جامعه با کسب
درآمد چه برسر ورزش آورده است؟ چرا باید هیچکدام از
حوزههای چندگانه ورزش کالن شهر تهران
سالن اختصاص کشتی نداشته
باشند؟ اطمینان داشته باشید
که جمع شدن تشکهای
کشتی در منطقهای که
قهرمانان زیادی به تیم
ملی معرفی کرده و
هم اکنون نیز آینده
سازان مستعدی در
آنجا سکونت دارند ،جز
تضعیف کشتی نتیجه
دیگری به همراه نخواهد
داشت.
الزم به ذکر است که خانه کشتی
شهید پناهی ،توسط مدیر کل وقت
تربیت بدنی استان تهران به نام پهلوان دو
جبهه جنگ تحمیلی و کشتی یعنی مرادعلی شیرانی
نامگذاری شده بود و طی  ۲ماه پس از تعطیالت دو ساله
ناشی از کرونا میزبان دو رویداد کشتی تهران در ردههای
سنی نونهاالن و بزرگساالن بود.

استقبال باشگاه طارمی اززنان والیبال ایران
سمیرا ایمانی فوالدی مربی به همراه زهرا مغانی پاسور
هجده ساله تیم ملی والیبال جوانان که به تازگی به پورتو
پیوسته است ،بعد از ظهر روز شنبه در حالی به فرودگاه
بینالمللی پورتو رسیدند که با استقبال رسمی مدیر عامل
باشگاه والیبال پورتو در فرودگاه مواجه شدند .پروفسور
خوزه موریرا با حضور در فرودگاه از مربی و بازیکن ایرانی
تیم والیبال بانوان خود
در روز اول سال نو
میالدی شخصا استقبال
کرد .این موضوع
اهمیت و احترام بین
المللی والیبال زنان
ایران در پرتغال را ثابت
می کند.
پرسپولیس جنگ
با کورتریک را آغاز
کرد!
چند روز پیش بود که
اعالم شد باشگاه کورتریک
بلژیک در ماجرای انتقال
قرضی محمد نادری به پرسپولیس از این باشگاه به فیفا
شکایت کرده و خواستار دریافت  ۱۰۰هزار دالر شده است.
حاال از باشگاه پرسپولیس خبر میرسد که مدیران این
باشگاه امروز طی مکاتبهای با فیفا از این نهاد خواستند شرح
وضعیت پرونده کورتریک و مشروح رای صادر شده را به آنها
بدهد تا بتوانند مدارک و مستندات خود را برای دفاع به این
نهاد ارسال کنند .به این ترتیب فیفا طی چند روز آینده اصل
رای و پرونده را به باشگاه پرسپولیس ارسال خواهد کرد.

آغاز دور برگشت لیگ برتر والیبال مردان
برنامه هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال مردان اعالم شد .دور برگشت لیگ برتر والیبال مردان
ی با هفت دیدار در شهرهای ارومیه ،مریوان ،رفسنجان ،گرگان ،تهران ،رامسر و
یکشنبه ۱۲ ،د 
گنبد پیگیری خواهد شد .تیم فوالد مبارکه سپاهان که قهرمان نیم فصل شد در هفته چهاردهم
میهمان مس رفسنجان است .راهیاب ملل مریوان درحالی از شهرداری ارومیه میزبانی خواهد
کرد و در این هفته خودروسازان هم به رقابت با یکدیگر میپردازند.
استقالل با آسیایی شدن شباب االهلی  ۳۰۰هزار دالر میگیرد
علی کریمی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران که سابقه بازی در تیم االهلی
امارات را هم دارد ،توضیحاتی درباره قرارداد مهدی قایدی با تیم شباب االهلی
داد .کریمی در این خصوص در برنامه « »۱۱گفت :در صورتی که االهلی سهمیه
آسیایی بگیرد ،مبلغ انتقال قایدی  ۱میلیون و  ۵۰۰هزار دالر است .االهلی ابتدا ۱
میلیون و  ۲۰۰هزار دالر به استقالل داد و  ۳۰۰هزار دالر هم بعد از کسب سهمیه
آسیایی میدهند.

