
مدیر عام�ل موزه انقاب اس�امی و دف�اع مقدس 
در ی�ک نشس�ت خب�ری جزئی�ات برنامه ه�ای 
هفت�ه دفاع مق�دس در ای�ن م�وزه را اع�ام کرد. 
به گزارش »جوان«، علی اصغر جعفری، مدیرعامل موزه انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس، ظهر دیروز در ساختمان شهدای باغ 
موزه انقالب و دفاع مقدس تصریح کرد: در سال ۹۷ با پیشنهاد 
ارائه ش��ده مصوبه هیئت مدیره موزه دفاع مقدس، مجموعه 
تعطیالت سال را از ۱۷ روز به هفت روز کاهش دادیم تا مردم 
بهتر اس��تفاده کنند و بتوانند در اوق��ات فراغت خود به موزه 
بیایند.   جعفری در رابطه با برنامه های هفته دفاع مقدس موزه 
گفت: در روزهای اولیه مراس��م عطرافش��انی و قرائت زیارت 
عاش��ورا را داریم. کتابخانه دیجیتال موزه انقالب اس��المی 

و دف��اع مقدس با هزار عن��وان کتاب در هفت��ه دفاع مقدس 
افتتاح و ۱۰عن��وان کتاب نیز رونمایی می ش��ود. رونمایی از 
سردیس بانوی مبارز انقالبی خانم مرضیه حدیدچی دباغ از 
دیگر برنامه های موزه خواهد بود. در چهارم مهرماه همزمان با 
روز جهانی صلح، برنامه های ویژه ای را با رویکرد صلح برگزار 
خواهیم کرد، زیرا منطق و دکترین ما بحث جنگ نبود ما تنها از 
خودمان دفاع کردیم.  مدیر عامل موزه انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس در ادامه افزود: مراسم شعر افالکیان با حضور شاعران 
جوان و پیشکسوت، راه اندازی انجمن شاعران دفاع مقدس 
با حضور جمعی از انجمن نویسندگان دفاع مقدس و انقالب 
اسالمی و افتتاحیه گروه تلویزیونی سرو از دیگر برنامه های 

موزه در هفته دفاع مقدس است.  

توضيح مدير مسئول درباره 
قيمت روزنامه در شهرستان ها

همانگونه ک��ه خوانن��دگان محت��رم روزنامه جوان 
مطلع هس��تند، روزنامه در شهرستان ها 3۰۰ تومان 
و در تهران 5۰۰ تومان به فروش مي رس��د و با وجود 
رش��د بي رویه قیمت کاغ��ذ تالش نمودی��م قیمت 
کما في السابق ثابت بماند اما مشکالت مالي که امروز 
گریبانگیر رسانه هاي مکتوب کشور است ما را نیز به 
تصمیم جدید واداشت. لذا از سي و یکم شهریور قیمت 
روزنامه در شهرستان ها نیز 5۰۰ تومان لحاظ خواهد 
شد. امید است همراهان همیشگي »جوان« کماکان 

در چاپ و انتشار روزنامه همراه مان باشند. 

پرسپولیس 3 - الدحیل یک
صعود رويايی سرخ  ها به نيمه نهايی

پرس�پولیس با یک پیروزی 
حماسی مقابل تیم چند ملیتی   ورزشي

الدحیل قطر به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
صعود کرد . دیشب سرخ  ها بازی یک بر صفر باخته را با 
یک بازگشت رؤیایی در نیمه دوم 3 بر یک بردند تا در 
ی�ک ش�ب به یادماندن�ی راه�ی نیمه نهایی ش�وند. 
دو تیم محتاط و دس��ت به عصا بازی را ش��روع کردند . 
هرچند که پرسپولیس بیش��تر میدان داری می کرد اما 
حمالت سرخ  ها زهر و صالبت کافی نداشت . تیم برانکو با 
اینکه خوب می دانست برای صعود نیاز به پیروزی آن هم با 
اختالف دو گل دارد، با این حال جانب احتیاط را از دست 
نداد.  الدحیل هم با خی��ال راحت بازی می کرد. پیروزی 
یک بر صفر بازی رفت حاشیه امنیت خوبی برای آنها بود تا 
حتی با یک تساوی صعود خود را جشن بگیرند . روند بازی 

در ادامه بازی بیشتر به سود پرسپولیس بود اما الدحیل 
خوب می دانست چه می خواهد و چه می کند . با این حال 
برتری پرسپولیس در دقیقه 22 می توانست کامل شود اما 

ضربه منشا به تیر خورد تا آه از نهاد همه بلند شود. 
دقیقه 32 اما سانتر از جناح چپ روی دروازه پرسپولیس 
در یک رفت و برگش��ت به نورالهی خ��ورد و وارد دروازه 
بیرانوند ش��د تا ورزشگاه در سکوتی س��نگین فرو برود. 
الدحیل حاال با روحیه و ب��ا برنامه تر بازی می کرد و بازی 
را عماًل در زمین پرس��پولیس اداره می ک��رد، در عوض 
پرسپولیس کامالً احساسی بازی می کرد. در میان قضاوت 
روش��ن ایرماتوف ازبک هم به س��ود قطری  ها سنگینی 
می کرد تا پرسپولیسی ها بیشتر عصبانی شوند و نتوانند 
تمرکز الزم را داشته باشند و نیمه اول را با شکست راهی 

رختکن شوند. 

ش��روع نیمه دوم برای پرس��پولیس خوب بود. یکی دو 
حرکت خوب از بشار رسن پرسپولیس را دوباره تیم برتر 
میدان کرد تا اینکه در دقیقه 56 کرنر ارسالی نورالهی را 
سید جالل حسینی به زیبایی تبدیل به گل مساوی کرد. 
فشار حمالت پرس��پولیس در دقیقه ۷5 باز هم نتیجه 
داد. فرار خوب علیپور و ارس��ال او با دخالت بش��ار رسن 
باعث اشتباه دفاع الدحیل ش��د تا گل دوم پرسپولیس 

به ثمر برسد. 
دقیقه ۷6 اوج هنر نمایی پرس��پولیس ب��ود. پاس عالی 
بیرانوند و فرار تماشایی منشا او را با دروازه بان تک به تک 
کرد تا مهاجم پرس��پولیس با دریبل او گل سوم و مجوز 
صعود سرخ  ها را بزند و پرسپولیس با این بازی تماشایی 
و در حضور پرش��ور هوادارانش راه��ی نیمه نهایی لیگ 

قهرمانان آسیا شود. 

گفت وگوي »جوان آناین« با سریع ترین مرد عمودي جهان 
عليپور: الماسي هستم كه در ايران بهايي به آن نمي دهند

وقتي به کارنامه حرفه اي اش 

وحيد صابري
ن�گاه مي اندازی�م، باورمان   جوان آنالين

نمي شود این پسر صخره اي 
در رش�ته اي که در ایران پیش�ینه اي ن�دارد و زیاد 
ش�ناخته نشده نیس�ت، بتواند در س�ن ۲۴ سالگي 
۲۴م�دال رنگارن�گ در مس�ابقات بین المللي جام 
جهاني، قهرماني آسیا و  بازي هاي آسیایي کسب کرده 
باش�د. س�ریع ترین مرد عمودي جهان که ملقب به 
یوزپلنگ آسیاست، فقط مدال المپیک را در کارنامه 
حرفه اي اش کم دارد و مي خواه�د در المپیک ۲۰۲۰ 

توکیو آن را هم صاحب شود. 
رضا علیپور پس��ر س��نگ نورد قزویني که چند روز پیش 
توانست طالي جهان را در اتریش کسب کند در گفت وگو 
با »جوان آنالین« گف��ت: رقابت هاي جهاني اتریش بعد از 
المپیک مهم ترین سطح را در س��نگ نوردي دارد و براي 
اولین بار توانس��تم قهرمان این دوره از رقابت ها شوم. این 
مس��ابقات هر دو س��ال برگزار مي ش��ود و من در دو دوره 
قبل توانس��ته بودم یک مدال نقره و یک م��دال برنز براي 
کشور کسب کنم و حاال با این مدال طالیي که گرفتم فقط 
مانده مدال المپیک که امیدوارم در توکیو بتوانم آن را هم 

کسب کنم. من در تمام مس��ابقات بین المللي که حضور 
داش��تم مدال گرفتم، جز المپیک. حاال ب��ا توجه به اینکه 
سنگ نوردي براي نخستین بار قرار است در المپیک حضور 
یابد، مي خواهم اولین مدال طالي المپیک را در اولین دوره 

حضور این رشته در توکیو کسب کنم. 
پسر صخره اي ایران در پاسخ به سؤال »جوان آنالین« 
که چرا مربي ندارد، اظهار داشت: در ایران مربي که در 
سطح من باش��د نیس��ت. مربي باید به داشته هاي من 
بیفزاید. حتي در آسیا هم مربي نداریم که بتواند براي 
من مفید باش��د. البته چند تا مربي در فرانسه هستند 
که خوبند اما شرایط ش��ان براي حضور در ایران مهیا 
نیست و در کل بدون مربي تمرین کردن عادت کرده ام، 
موضوعي که براي حریفان خیلي قابل هضم نیس��ت. 
همیشه در مسابقات سراغ مربي ام را مي گیرند و وقتي 

مي گویم بدون مربي کار مي کنم باورشان نمي شود. 
علیپور که رکورد س��رعت دنیا را یدك مي کشد درباره 
نبود امکانات در ایران مي گوی��د: امکانات ایران ضعیف 
اس��ت. ضعیف از این باب��ت که در حد آسیاس��ت. من 
رکورددار جهانم و بای��د امکاناتم دراین حد باش��د اما 
نیست. رسیدگي هم در حد صفر است. فقط فدراسیون 

در حد توان خود کمي به من کمک مي کند. در مسابقات 
جهاني در اتریش بنري به طول 5۰متر از عکس من را به 
عنوان یک ستاره در شهر نصب کرده بودند اما در ایران 
حتي خیلي ها من را نمي شناسند. هیچ ورزشکاري در 
ایران نتوانس��ته به اندازه من براي کشورش مدال آوري 
داشته باشد اما من با وجود تمام این افتخارآفریني ها در 
سن 2۴ سالگي تازه چند ماه است در شغل آتش نشاني 
مجبور به کار ش��ده ام. واقعاً یک قهرم��ان ملي باید در 
آتش نشاني کار کند؟ نه اینکه شغل آتش نشاني بد باشد 
اما جایگاهم این نیست. من به مانند الماسي هستم که 
با وجود این همه افتخارآفریني هنوز کش��ف نشده ام و 
بهایي به آن نمي دهند. من امسال در مسابقات نانجینگ 
چین رکورد جهاني را ۰/۱2 ثانیه بهبود بخش��یدم و با 
ثبت زمان 5/۴8 ثانیه از دیوار ۱5 متري باال رفتم و لقب 
سریع ترین صخره نورد دنیا را به من دادند اما مسئوالن 

ارزشي براي آن قائل نیستند. 
علیپور در خاتمه با انتقاد از نگاه مسئوالن وزارت ورزش 
گفت: از مسئوالن درخواس��ت دارم پاداش هاي چند 
سال گذشته قهرماني من را بدهند. من براي حضور در 

مسابقات دلخوش به همین پاداش ها هستم. 

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه  شنبه ۲7 شهریور 1397   -    8 محرم 1۴۴۰

سال بیستم- شماره 5۴71 - 16 صفحه
قیمت در استان تهران و البرز:5۰۰تومان

سایر استان ها: 3۰۰ تومان

يادداشت هاي امروز

منافع ترکیه همراهی با غرب نیست
هادی محمدی

۱5

نشانگان افول قدرت نرم امريكا
رسول سنائی راد

2

دغدغه هاي يک قرارداد 
دنیا حیدری

۱3

ويژه هاي جوان  

 مديران غیرنق نقو را چه کسي بايد انتخاب کند؟
 روحاني به وعده ها عمل نكرد

صفحه ۲    اما نگويیم پشیمانیم!

  میزگرد بررسي شخصیت، احواالت و سیر زندگي  جالل 
آل احمد با حضور محمدحس��ین دانایی خواهرزاده جالل و 
ناصر شکوری پژوهش��گر در »جوان« برگزار شد| صفحه 6

جالل، روحانيت را 
  آخرين سنگر مقاومت 
در برابر غرب مي دانست

فرارسيدن تاسوعا و عاشوراي حس�يني را تسليت مي گوييم

سردار غيب پرور: همكاري دولت با بسيج بايد بيشتر شود
سردار سپهر: آمادگي داریم تمام پروژه هاي نیمه تمام دولت را که موجب اشتغال و تقویت معیشت مردم مي شود، تکمیل و آنها را به نفع اشتغال فعال کنیم
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  پرسپولیس با پیروزی مقابل تیم چند ملیتی الدحیل قطر
 به  مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا

 صعود کرد . دیشب سرخ  ها بازی یک بر صفر باخته را با یک 
بازگشت رؤیایی در نیمه دوم 3 بر یک بردند | همین صفحه

ظرفيت بسيج براي عبور از تحريم ها در اختيار دولت

تقدیر رئیس جدید پارلمان
عراق  از حمایت های

بی دریغ ایران

در اولین مصاحبه تلویزیونی صورت گرفت فرار از »نیما« تجار همسایه را
به ایران کشاند

گزارش »جوان« از آثار و تبعات 
تصمیمات ارزي دولت و طمع صادرکنندگان
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    عزاداری هایی که در بیت رهبری برگزار می شود، الگویی شایسته 
برای مراسمات عزاداری در حسینیه های سراسر کشور است، هم 
در محتوا و هم در ش�کل اجرا. مراسمی که وجه »محبت حسین« و 
»شناخت حسین« در آن کامًا برجسته اس�ت، با مداحی هایی که 
عش�ق به ولی خدا را در دل ه�ا زنده می کند و س�خنرانی هایی که 
پیرامون معرفت به حسین، ش�نونده را سیراب می سازد. از طرفی 
شکل اجرای مراسم نیز که بسیار با اهمیت است، یک الگوی مناسب 

پیش روی برگزارکنندگان عزاداری ها قرار می دهد. 
در سال های اخیر نیاز به چنین الگوی شایسته ای بیشتر احساس 
می شود و اکنون چنین فضایی پیش روی ما است تا محبت به موال و 

ولی خدا را در دل ها فروزان تر کنیم. 

شعله هاي محبت 
به ولي خدا 
فروزان تر شد

صعود رؤیایی سرخ  ها به نیمه نهایی
پرسپولیس 3 - الدحیل یک

صفحه 16

صفحات ۲ و 5

 انجمن شاعران دفاع مقدس راه اندازی می شود


