ورزش��ي

دستور مقام معظم رهبري براي تقويت
ارزش پول ملي و استقالل بانک مرکزي

سنگينترين چيزيکه در ترازوي اعمال گذارده ميشود ،خوشخويي است .پیامبر اکرم
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دکتر شادنوش 13:بيماري
در بسته حمايتي گنجانده شده است

گ�روه اجتماع�ي  :رييس مرکز مديريت پيوند و
درمان بيماريه��اي وزارت بهداش��ت از ابالغ
بس��ته حمايتي براي ۱۳۱هزار بيم��ار خاص و
صعبالعالج خبر داد و گفت :بسته حمايتي...

دولت به جای توزیع بسته حمایتی
جلوی گرانی ها را بگیرد

روزنامهصبحايران

ابالغ بسته حمايتي براي
۱۳۱هزار بيمار خاص و
صعبالعالج

یادداشت

تانکهای زرهی برای سرکوب مردم به خیابانهای پاریس آمدند

شنبه سیاه در فرانسه مدعی تمدن

صفحه5

رئیسجمهور در کنفرانس روسای مجالس:

تحریمهای آمریکا علیه ملت
ایران ،نمونه بارز تروریسم
اقتصادی است

صفحه2

اکبرلو از روند توليدات سینما انتقاد کرد

پولهاينامعلوم،مافياي
اکران و سينماي مبتذل!

گروه فرهنگی :منتقد سينما و تلويزيون ،گفت:
در حال حاضر بدون نگاه کارشناس��ي متوجه
ميشويم تکرار بسيار زياد چند سوژه ثابت يا
شوخيهاي تکرار شونده نه تنها...
صفحه6

پرسپولیسدر
خطر حذف از لیگ
قهرمانانآسیا
صفحه7

تعطيلي صنايع ايران
به بهانه تغيير اقليم!
صفحه3

صفحه2

 40سال با انقالب اسالمی ایران

رشد  ۴۰برابری مراکز آموزش عالی در زمینه ورزش به برکت انقالب اسالمی

سی و چهارمین نشست «شنبههای انقالب» با عنوان «ورزش» و با هدف تبیین
دستاوردهای انقالب اسالمی در این حوزه امروز شنبه  ۱۷آذرماه در محل «تاالر
فارسی آکادمی ملی المپیک» برگزار ش��د.در این مراسم ،کارشناسان و صاحب
نظرانی ،چون؛ محمدرضا یزدانی خرم رئیس اس��بق فدراسیون والیبال و کشتی
ایران ،نصراهلل سجادی معاون س��ابق توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت
ورزش و جوانان ،محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی پارالمپیک و جمع دیگری
از اس��اتید و مدیران ورزشی ،دستاوردهای چهل سال انقالب اسالمی را در این
حوزه ،مورد بررسی قرار دادند.
محمدرضا یزدانی خرم رئیس کمیته ورزش جنبش مردمی پاسداشت چهل سال
انقالب کبیر اسالمی و رئیس اسبق فدراسیون والیبال و کشتی ایران در ابتدای
این نشست اظهارداشت :دستاوردهای  40ساله انقالب اسالمی در عرصه های
مختلف توس��ط این جنبش مردمی جمع آوری و احصاء شده است که در قالب
برنامه های ش��نبه های انقالب به مردم معرفی می ش��ود.وی با اشاره به اینکه
متاس��فانه آمارهای دقیقی از دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه ورزش وجود
ندارد ،تصریح کرد :به برکت انقالب اسالمی استخرها ،سالن های ورزشی متعدد
و دیگر امکانات زیربنایی برای رش��ته های مختلف ورزش��ی توسط وزارت خانه
ها ،ادارات و بس��یج احداث ش��ده اس��ت اما آمار و گزارش دقیقی از آنان وجود
ندارد.یزدان��ی خرم اضافه کرد :این جنبش مردمی به جمع آوری دس��تاوردها در
حوزه ورزش پرداخت که اعداد و ارقام به دس��ت آمده موجب شگفتی مسئوالن
زیربط ش��ده اس��ت زیرا می توان گفت انقالب در حوزه ورزش خارق العاده کار
کرده اس��ت البته معتقدم در حوزه امکان��ات زیربنایی تنها اطالعات 20درصد از
بناهای موجود احصاء ش��ده اس��ت.در ادامه این نشست نصراهلل سجادی معاون
سابق توس��عه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان و پیشکسوت
ورزش و جوانان در س��خنانی اظهار کرد :اتفاقات بزرگی پس از پیروزی انقالب
اسالمی در ساختار ورزش کشور رخ داده است به نحوی که ورزش کشور از یک
معاونت در وزارت آموزش و پرورش قبل از انقالب ،به س��ازمان مستقل تربیت
بدنی و نهایتا به وزارت ورزش و جوانان ارتقاء یافت.وی ادامه داد :دو س��ال قبل
از پیروزی انقالب اس�لامی س��ازمان تربیت بدنی منحل شد و به یک معاونت
در آموزش و پرورش تنزل یافت اما پس از پیروزی انقالب اس�لامی با مصوبه
شورای عالی انقالب فرهنگی این سازمان مجددا احیا شد تا اینکه در نهایت به
وزارت خانه تبدیل شد.سجادی با اشاره به اینکه پس از دفاع مقدس زیرساخت
های حوزه ورزش گسترش چش��مگیری داشت ،گفت :دهه های  70و  80اوج
پیشرفت انقالب اس�لامی در حوزه زیرساخت های ورزشی است و این رشد به
دالیل متعددی همچون ،رشد جمعیت ،رشد رشته های ورزشی ،توجه کارگزاران
به حوزه ورزش و ...بوده است.
بهرام افش��ارزاده مدیرعامل سابق استقالل و دبیر سابق کمیته ملی المپیک در
ادامه این نشس��ت اظهارداشت :عدم ثبات در مدیریت های ورزش موجب شده
است تا دستاوردهای انقالب اسالمی در این حوزه به طور کامل قابل ارائه نباشد.
وی گفت :ایران به برکت انقالب اسالمی رشد چشمگیری در زمینه کسب مدال
در بازی های المپیک داشته است به طوری که مدال های کسب شده کشور از
 29مدال در  9دوره ش��رکت در این ب��ازی های پیش از انقالب به  39مدال در
طول  8دوره ش��رکت در المپیک بعد از انقالب رسیده است.افشارزاده ادامه داد:
به طور مثال ایران اسالمی در بازی های المپیک سال  2012با کسب  13مدال
رتبه  15کسب کرد ،در حالی که با رتبه های  13 ،12و  14این بازی ها تنها یک
مدال اختالف داش��ت.دبیر سابق کمیته ملی المپیک با اشاره به اینکه در ابتدای
انقالب ،کشور دارای کمیته ملی المپیک نبود ،تصریح کرد :در آن زمان مجموعه
ای متولی برنامه های المپیک بود اما به دلیل اینکه فاقد اساس��نامه بود ،کشور
امکان ش��رکت در بازی های المپیک مسکو را نیافت و تعلیق اما بعد از انقالب
اسالمی کمیته ملی المپیک شکل گرفت و ساختمان حاضر نیز برای این کمیته
و کمیته پارالمپیک احداث ش��د.وی اضافه کرد :به برکت انقالب اسالمی امروز
مدال های کسب شده ورزشکاران ایرانی در بازی های آسیایی رشدی  2برابری
داشته است و از  182مدال به  373مدال رسیده است.در بخش دیگر این نشست،

محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به دستاوردهای انقالب
اس�لامی در این حوزه اظهارداشت :انقالب اسالمی با دستیابی به چهلمین سال
عمر خود نشان داد که توان مقابله با کشورهای استکباری را دارد و همانطور که
مقام معظم رهبری فرمودند نیز این کش��ورها بازهم هیچ غلطی نخواهند کرد.
وی با اش��اره به اینکه همین ساختمان کمیته ملی المپیک و پارالمپیک یکی از
دستاوردهای انقالب اسالمی است ،تصریح کرد :ورزش جانبازان و معلولین یکی
از تعریف ها ،نمادها و ثمره های انقالب اسالمی است که در دنیا به عنوان یک
شاخص حقوق بشری مطرح می شود که در این زمینه ایران اسالمی ،سرآمد و
الهام بخش است.خس��روی وفا اضافه کرد :ژاک روگ ،رئیس کمیته بین المللی
المپیک و دیگر مسئوالن زیربط این عرصه ،از ورزش پارالمپیک ایران به نیکی
یاد می کنند زیرا در دنیا تنها  3کشور وجود دارد که همطراز کمیته المپیک دارای
کمیته پارالمپیک نیز باشند.در ادامه این نشست کبری خلیقی پور از پیشکسوتان
و نخستین مدیر ورزش بانوان کشور اظهار داشت :برای اولین بار و بعد از انقالب
ساختارهای ورزشی ویژه ای مخصوص بانوان در عمده تشکیالت ورزش کشور
به عنوان معاونت ،مدیریت و نایب رئیس بانوان(وزارت ورزش و جوانان – کمیته
ملی المپیک و پارالمپیک  -فدراس��یون ها – انجمن ها – هیئت ها – دستگاه
ها -و )...ایجاد ش��ده اس��ت.وی ادامه داد :با توسعه  20برابری فعالیت بانوان در
ورزش ،رشته های ورزشی ایران از  7رشته به  143رشته در حوزه ورزش بانوان
رس��یده است و همچنین مدال های بانوان در رقابت های آسیایی با افزایش 16
برابری روبه رو بوده که از  4مدال به  65مدال رسیده است.نخستین مدیر ورزش
بانوان کشور با بیان اینکه برای اولین بار؛ اولین مدال بانوان در رقابت های المپیک
بعد از انقالب کس��ب ش��د،تصریح کرد :بعد از انقالب و برای اولین بار  7مدال
توس��ط بانوان ایرانی در رقابت های پارالمپیک کسب شد و همچنین  79مدال
در رقابت های پاراآس��یایی توسط بانوان تاکنون کسب شده است.محمد عباسی
معاون سابق فنی و مهندسی شرکت توسعه و تجهیزات اماکن ورزشی کشور در
ادامه این نشست با اشاره به افزایش نجومی و بیش از  80برابری سرانه اماکن
ورزش��ی سرپوشیده و روباز استاندارد اظهار داش��ت :از حدود سرانه  3سانتیمتر
مربعی به ازای هر نفر در سال ( 1357برای جمعیت  35میلیون نفری) ،به سرانه
حدود  1متر مربع به ازای هر نفر(برای جمعیت  80میلیون نفری) در چهلمین سال
پیروزی انقالب اسالمی رسیده ایم.وی ادامه داد :به عنوان نمونه بعد از انقالب،
شاهد افزایش محسوس و غیرقابل مقایسه تعداد استخرهای ورزشی ،چمن های
طبیعی فوتبال یا احداث هزاران زمین چمن مصنوعی در کش��ور هستیم.عباسی
تاکید کرد :افزایش  15برابری س��الن های ورزشی با ظرفیت های  2تا  3هزار
نفری از جمله دستاوردهای انقالب اسالمی است که از  20مورد به بیش از 300
مورد افزایش یافته است.معاون سابق فنی و مهندسی شرکت توسعه و تجهیزات
اماکن ورزشی کشور ادامه داد :قبل از انقالب یک سالن ورزشی پنج هزار نفری
در کشور وجود داشت که این آمار بعد از انقالب  8برابر شده است.سعید مدنی،
مدیر مس��ئول مجله کیهان ورزشی در ادامه این نشست با بیان اینکه رسانه ها
و برنامه های ورزشی بعد از انقالب اسالمی توسعه همه جانبه و بی سابقه ای
داش��ته اس��ت اظهار داشت :برای اولین بار؛ ش��اهد راه اندازی شبکه اختصاصی
رادیویی و تلویزیونی ورزش در صدا و س��یمای جمهوری اسالمی ایران هستیم.
وی ادام��ه داد :ب��رای اولین بار؛ بیش از  10برنامه ویژه ورزش درصدا و س��یما
(غیر از ش��بکه ورزش و رادیو ورزش) از قبیل :ورزش و مردم ،برنامه ورزش��ی
 ،90ورزش از نگاه دو ،ورزش بانوان ،رخصت ،برسکوی افتخار ،ورزش شروعی
دوباره و ...تولید و پخش می ش��ود.مدنی گفت :قبل از انقالب  32مورد نش��ریه
اختصاصی ورزش در کشور منتشر می شد اما امروزه بعد از انقالب اسالمی این
تعداد به  74مورد رسیده است ،یعنی با رشد  100درصدی همراه بوده است.مدیر
مسئول مجله کیهان ورزشی تاکید کرد :برای اولین بار؛ بیش از  30پایگاه خبری
اختصاصی ورزش در کش��ور راه اندازی ش��ده اس��ت و فعالین حوزه رسانه های
ورزشی(نویس��نده – خبرنگار – گزارش گر و ،)...متناس��ب با توسعه رشته های
ورزش��ی ،و توسعه رسانه های ورزش در صداوسیما ،مطبوعات و خبرگزاری ها،
فضای مجازی و ...رشد کرده اند.

بر اساس آخرین مصاحبه ای که معاون
وزارت کار و تعاون داش��تهاند قرار است
بسته های حمایتی تا چند روز آینده بین
افرادی که حقوق زیر  ۳میلیون دریافت
می کنند ،توزیع شود.چندمین بار است
که دولت ق��ول توزیع بس��ته حمایتی
را م��ی دهد و ت��ا امروز هی��چ کدام از
صحبتهای آنها اجرایی و عملی نشده
است.منتظر هستیم ببینیم دولت تصمیم
دارد در نهایت چه روزی این بسته های
حمایتی را توزیع کنند.قرار اس��ت بسته
ه��ای حمایتی ارزش  ۲۰۰هزار تومانی
داش��ته باش��د اما این می��زان در برابر
افزایش قیمت کاالهای اساس��ی و غیر
اساس��ی در واقع ناچیز و صفرمحسوب
م��ی ش��ود و تاثیری بر بهبود ش��رایط
اقتصادی م��ردم نخواهد داش��ت۲۰۰.
هزار تومان نم��ی تواند تاثیری بر توان
اقتصادی و معیش��ت مردم داشته باشد
این رقم تنها میت��وان چند کیلو برنج
و یک قوطی روغ��ن را تهیه کرد ،این
اعداد و ارقام مش��کل مردم را رفع نمی
کنم بلکه باید مش��کل مردم اساس��ی
برطرف ش��ود.انتظار داریم دولت بتواند
مان��ع ت��ورم و افزایش قیمتها ش��ود،
م��ردم بیش از آنکه بخواهن��د یارانه یا
بسته حمایتی دریافت کنند میخواهند
قیم��ت کاال و روند بازار ثابت ش��ود.به
ط��ور مثال قیمت دوغ تا چند ماه پیش
 ۲هزار تومان بود ک��ه اکنون تا 6هزار
تومان افزایش پی��دا کرد اگر دولتی ها
بتوانند جلوی ای��ن افزایش را بگیرد و
مردم راضی می ش��وند.دولت در طول
چند ماه گذشته از توزیع بسته حمایتی
گف��ت اما در طول این چند ماه ش��اهد
افزای��ش قیمت برخی کاالها بوده و به
نظر می رسد رقمی که دولت می خواهد
به عنوان بسته حمایتی ارائه دهد درواقع
صفر است و تاثیری ندارد.در سالهای
گذشته شاید رقم  45هزار تومان برای
خانواده روستایی اثرگذار بود اما برای در
حال حاضر برای خانواده های ش��هری
ای��ن مبلغ  ۴۵ه��زار و  ۵۰۰تومن تاثیر
آنچنان��ی ندارد .باید دی��د رقم  ۴۵هزار
تومان یارانه نقدی به چه عددی خواهد
رس��ید اگر ب��ه مبلغ ١۵٠ه��زار تومان
برسد تنها می تواند برای خانواده های
روس��تایی موثر باشد و باز برای خانواده
ش��هری اثری ندارد ،دولت توجه داشته
باشد که افزایش نرخ یارانه نقدی نباید
بر افزایش تورم تاثیر منفی بگذارد.

