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حضرت امام خمینی )ره(

حضرت آیت اهلل العظمی سید علی خامنه ای )مد ظله العالی(

حجت اهلل و المسلمین دکتر حسن روحانی

بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران

رهبر عظیم الشان جمهوری اسالمی ایران

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

ــاز دههــا هــزار تماشــاچی  ــا چوخــه هــم میرســد، ب ــت کشــتی ب »وقتــی نوب
ــن  ــد. ای ــی کنن ــا م ــتی را تماش ــا، کش ــینند آنج ــا، مینش ــتند آنج میایس
ــم  ــه ه ــن منطق ــی ای ــرت مرزبان ــت. غی ــی اس ــات مهم ــات، خصوصی خصوصی
مرتبــط بــا همیــن خصوصیــات اســت. البتــه فقط اینهــا نیســت؛ برجســتگیهای 

ــت.« ــش از اینهاس ــتان بی ــن اس ای

»مــن می دانــم کــه ورزشــکارها در میادیــن ورزشــی یــاد خــدا هســتند، یــاد 
امیــر المؤمنیــن )ع( هســتند. تقویــت کنیــد ایــن یــاد خــدا را. تقویــت کنیــد 
ــا ایمــان، ان شــاء الَلّ بــه پیــش  ــا قــدرت، همــه ب ایــن یــاد مــوال را و همــه ب
برویــد. خداونــد همــه شــما را موفــق کنــد، و همه ســالم و ســعادتمند باشــید.«

ــم  ــی ه ــند. منافات ــم باش ــوان ه ــا پهل ــان م ــد قهرمان ــان می خواه ــا دل م »م
ــه  ــت ک ــی اس ــه واالی ــی رتب ــه پهلوان ــت. البت ــی نیس ــی و قهرمان ــن پهلوان بی
ــان  ــن)ع( قهرم ــت. امیرالمومنی ــن)ع( اس ــا امیرالمومنی ــوالی م ــش م الگوی

ــود.« ــز ب ــا نی ــوان میدان ه ــا پهل ــود، ام ــرد ب ــای نب میدان ه
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مهندس محمد محمودی

دکتر سعید ناجی

اسفندیار محمودی

حضرت حّجت االسالم والمسلمین سّیدعلی مرّوج

احمد عبدالوند

مهندس غالمرضا حاتمی

منتخب محترم مردم شریف شهرستان های شهریار، قدس و مالرد در مجلس شورای اسالمی

فرماندار محترم شهرستان شهریار

معاونت محترم توسعه امور ورزش، فرهنگی و جوانان شهرستان شهریار

امام جمعه محترم شهر اندیشه

رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار

عضو محترم شورای اسالمی شهر اندیشه و رئیس انجمن کشتی باچوخه شهرستان شهریار

احیــای بــازی هــای بومــی و محلــی مــي توانــد در شناســاندن فرهنــگ قدیــم و اصیــل مــردم و 
همچنیــن پیونــد نســل جدیــد بــا نیــاکان بســیار مفیــد باشــد. کشــتی باچوخــه نیــز نمــادی از 

سلحشــوری و شــجاعت مــردم شــریف خطــه شــمال خراســان مــی باشــد.

ــي اســت کــه بیانگــر  خطــه خراســان شــمالی سرشــار از آداب، رســوم و خــرده فرهنــگ های
فرهنــگ غنــي و اصیــل مردمــان ایــن دیاراســت، کشــتی باچوخــه بخشــي از ایــن آداب وآئیــن 

هــا اســت کــه ســرمایه فرهنگــي ایــن اســتان محســوب مــي شــود.   

ــتان  ــی اس ــی و محل ــگ بوم ــی از فرهن ــا تلفیق ــک ورزش ب ــه ی ــتی باچوخ ــن کش ــد م از دی
خراســان شــمالی همــراه بــا  منــش قهرمانــی و پهلوانــی کــه در میادیــن ورزشــی نمــود پیــدا 

مــی کنــد.

فرهنــگ و تمــدن هــر نســلي نشــات گرفتــه از آداب، ســنن نیــاکان و پیشــینیان اســت و پایــه 
و اســاس اجتماعــي، فرهنگــي و اعتقــادي هــر ملتــي ریشــه در اعتقــادات و مســائل فرهنگــي 
و اجتماعــي اجــداد آن ســرزمین دارد و شناســاندن ایــن فرهنــگ و تمــدن اصیــل ایرانــی بــه 

نســل جدیــد بــر همــکان واجــب و امــری ضــروری اســت.

بــازی هــای بومــی و محلــی در کنــار آئیــن هــای دیگــر نمــاد و ســنبل فرهنــگ هــر منطقــه بــه 
شــمار مــی رونــد کــه بایــد بــرای حفــظ ایــن فرهنــگ تــالش کــرد. بــازی هــای بومــی محلــی 
از چنــد بعــد مــی توانــد بــر اقتصــاد و فرهنــگ یــک منطقــه تاثیــر گــذار باشــند و احیــای ایــن 

بــازی هــا ســبب افزایــش درآمدزایــی و توســعه گردشــگری مــی شــود.

ــی  ــه فرصت ــگ و ادب اندیش ــهر فرهن ــه در ش ــتی باچوخ ــابقات کش ــن دوره از مس ــزاری ای برگ
اســت مغتنــم جهــت معرفــی گوشــه ای از تمــدن و اصالــت کهــن مــردم غیــور کــرد کرمانــج 
کــه در پهنــای ایــن ســرزمین مقــدس گســترده انــد؛ امیــد اســت بــا همــت مســئولین اینگونــه 

رویدادهــای ورزشــی و فرهنگــی اســتمرار داشــته باشــد.
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کشتی با چوخه
تاریخچه و نحوه اجرا

کشــتی بــا چوخــه یکــی از معروف تریــن ورزش هــای محلــی ایــران اســت.تاریخچه کشــتی 
ــزرگ از  ــان ب ــه در خراس ــتی باچوخ ــان رواج دارد. کش ــان خراس ــان بومی ــه در می ــا چوخ ب
ــه  ــی ب ــن ورزش بومــی در بســیاری از مراســم محل تاریخچــه کهنــی برخــوردار اســت و ای
ــن  ــرای ای ــتان ب ــان اس ــم بومی ــت. از قدی ــوده اس ــج ب ــز رای ــی نی ــن عروس ــوص جش خص
ــیدند.  ــته می کوش ــن رش ــان ای ــرورش پهلوان ــد و در پ ــل بودن ــی قائ ــت خاص ــتی اهمی کش
ــزار  ــر گ ــتاها ب ــوروز در روس ــام ن ــی ای ــم عروس ــنتی در مراس ــور س ــه ط ــتی ب ــن کش ای

ــرد. ــدا ک ــعه و رواج پی ــا توس ــد. بعده می ش

• ریشه نام
واژه چوخــه در اصــل واژه ای کــردی اســت و بــه معنــی شــنل کوتاهــی کــه کشــتی گیــران 
آن را بــا شــال ســفیدرنگی محکــم مــی کننــد. ازآنجــا کــه ایــن ورزش از قدیــم االیــام در 
بیــن مــردم کــرد شــمال خراســان مرســوم بــوده بــه ایــن نــام )کشــتی بــا چوخــه( معــروف 

گشــته اســت.

• کشتی با چوخه در دیگر کشورها
ــش«،  ــوراش«، »گول ــن »گ ــا عناوی ــان و ب ــر از خراس ــه غی ــان ب ــه خراس ــا چوخ ــتی ب کش
»آلیــش« در ازبکســتان، قزاقســتان، تاتارســتان و ... رواج دارد و پــس از اســتقالل ازبکســتان 
و بــا تــالش هــای ایــن کشــور، مســابقات کشــتی بــا چوخــه بیــن المللــی شــد و هــر ســاله 
ــا  ــتی ب ــی کش ــن الملل ــابقات بی ــوی در مس ــمالی و رض ــان ش ــه کاران خراس ــی از چوخ تیم

چوخــه، کشــورمان را نمایندگــی مــی کننــد.

• نحوه اجرای مسابقات کشتی با چوخه
ــوده اســت  ــی مشــخص ب ــدون مــدت زمان ــا چوخــه در اصــل رقابتــی ب مســابقه کشــتی ب
ــت  ــت پش ــار تخ ــد 3 ب ــه بتوان ــده ک ــی ش ــالم م ــدان اع ــروز می ــردی در آن پی ــی ف و وقت
ــن ایــن رشــته  ــه زمیــن برســاند. امــا مســابقه هــای امروزی ــا شــانه هــای حریفــش را ب ی
ــد،  ــته باش ــروزی نداش ــان پی ــر در پای ــه اگ ــود ک ــی ش ــزار م ــه ای برگ ــت 10 دقیق در وق
سرنوشــت برنــده بــه وقــت اضافــی 5 دقیقــه ای موکــول خواهــد شــد. ضمــن اینکــه اجــرای 
فــن در خــاک و گرفتــن زیــر زانــوی حریــف خطــا محســوب مــی شــود و ُکشــتی گیــران 
در 4 یــا 5 وزن دســته بنــدی مــی شــوند. کشــتی گیــران آســتین هــا را تــا آرنــج بــاال مــی 
زننــد، کمربنــدی پارچــه ای بــه میــان مــی بندنــد و دامــن هــای چوخــه را بــرای آنکــه مانــع 
فعالیــت دســت و پــا نشــود بــر مــی گرداننــد و زیــر کمربنــد محکــم مــی کننــد؛ شــلوار را 
نیــز تــا زانــو بــاال مــی زننــد و بــا پاهــای برهنــه زیــر نظــر داوران کشــتی مــی گیرنــد. در 
کشــتی بــا چوخــه کســی پیــروز اســت کــه پشــت حریــف را بــه خــاک برســاند. در ایــن 
مراســم ســاز و دهــل نیــز مــی نوازنــد و تماشــاگران کشــتی گیــران را تشــویق مــی کننــد.

منابع:
- کتاب حرکت تاریخی کرد به خراسان؛ کلیم اهلل توحدی

- کتاب چوخه پوشان نامدار؛ شادروز امانی
- کتاب آیینه جهان نما؛ استاد مرحوم حسن میرئی قمی

- کتاب تاریخ کشتی ایران؛ مهدی عباسی
- کتاب کشتی کردی باچوخه؛ علی محمد جهانی
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معرفی شهر جدید اندیشه
معرفی اعضای محترم شورای اسالمی شهر اندیشه

ــهر در  ــن ش ــت. ای ــران اس ــران در ای ــتان ته ــهرهای اس ــی از ش ــه یک ــد اندیش ــهر جدی ش
ــد و در 30  ــاز می باش ــهر دارای ۶ ف ــن ش ــرار دارد. ای ــتان شــهریار ق ــش مرکــزی شهرس بخ
ــرقی  ــوب ش ــری جن ــهریار و ۷ کیلومت ــی ش ــمال غرب ــری ش ــران، 3 کیلومت ــری ته کیلومت
ــد شهرســازی طراحــی و  ــر اســاس قوانیــن جدی ــاز 3 شــهر اندیشــه ب ــرار دارد. ف کــرج ق

ســاخته شــده اســت.
ــا وســعت 1495 هکتــار بصــورت مثلثــی در جنــوب شــرقی شــهر  شــهر جدیــد اندیشــه ب
ــه  ــرق ب ــر از ش ــورد نظ ــی م ــت. اراض ــده اس ــع گردی ــالرد واق ــور م ــرق مح ــرج و در ش ک
ــزرگ و از  ــرج ب ــهر ک ــران ش ــعه و عم ــرح توس ــدوده ط ــه مح ــرب ب ــرج و از غ ــه ک رودخان
جنــوب بــه جــاده کــرج بــه علیشــاه عــوض و از ســمت شــمال بــه اراضــی روســتای هفــت 
جــوی محــدود اســت. اصــوال برنامــه ریــزی توســعه شــهر هــای جدیــد در ســه دوره بلنــد 
مــدت )25 ســاله(، میــان مــدت )15 ســاله(، و کوتــاه مــدت )5 ســاله( صــورت مــی پذیــرد 
ــن و  ــذاری زمی ــازی و واگ ــاده س ــات آم ــروع عملی ــل ش ــه دلی ــه ب ــوص اندیش ــه در خص ک
ــا  ــای طــرح، ت ــوان ســال مبن ــه عن ــرض ســال ۷0 ب ــا ف ــان مســکن ب ــاد متقاضی فشــار زی
ــش  ــم پی ــود، علیرغ ــده ب ــاد گردی ــکونی ایج ــد مس ــش از 1900 واح ــال 13۷5 بی ــان س پای
بینــی ایــن مســئله کــه در دوره میــان مــدت طــرح )ســال 85( بــا توســعه و شــکل گیــری 
مراکــز خدماتــی و تاسیســاتي روبنایــی شــهر بیــش از ۶0,000 نفــر و تــا پایــان دوره طــرح 
یعنــی تــا ســال 1395 بیــش از 100,000 نفــر در ایــن شــهر اســکان یابنــد امــا بدلیل اســتقبال 
غیــر منتظــره مــردم از اســکان در ایــن شــهر هــم اکنــون جمعیتــی بالــغ بــر 120,000 نفــر در 
اندیشــه ســاکنند، شــهر جدیــد اندیشــه از نظــر شــرایط اقلیمــی دارای آب و هــوای نســبتا 
گــرم و خشــک در تابســتان و ســرد در زمســتان مــی باشــد و در ارتفــاع 1200 متــر از ســطح 

دریــا قــرار دارد.

غالمرضا سرآبادانی

داود سرمست

یعقوب وکیلی

علی بدلیمجید ساحل گزین

الهام افراشته

غالمرضا حاتمی

صادق جعفری

حسین تاجیک

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

رئیس کمیسیون عمران و برنامه و بودجه

عضو شورای اسالمی شهر اندیشه

نائب رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه

عضو شورای اسالمی شهر اندیشه

عضو شورای اسالمی شهر اندیشهعضو شورای اسالمی شهر اندیشه

عضو شورای اسالمی شهر اندیشه

عضو شورای اسالمی شهر اندیشه

عضو شورای اسالمی شهر اندیشه

رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه

عباس شوندی
شهردار شهر اندیشه



  اعضای کمیته برگزاری اولین دوره مسابقات سراسری کشتی با چوخه

بــا ســپاس فــراوان از زحمــات و حمایــت هــای همــه جانبــه انجمــن کشــتی کشــور 
و اســتان تهــران، شــورا و شــهرداری اندیشــه، اداره ورزش و جوانــان شهرســتان 

شــهریار و مــردم فهیــم اندیشــه

جـــام اندیشـــه

رستمعلی حاتمی شاه میر

حیدرعلی حاتمی شاه میر

رمضان مقدسی

خسرو مستخدم

علی عبدالهی ــادی ــام  هـــ بهنـــ

علی حاتمی شاه میر

یوسف علی اسماعیلی

علیرضا جوانشیر

بهبود قهرمان نژاد

مهدی دستگردی

غالمحسین قدردان رضا بهره مند

ابراهیم حاتمی

احمدرضا حسین زاده

قاسم نظریرضا قربانیان

رجبعلی اسالمی

حجت حاتمی شاه میر

علیرضا بهره مند

محمدرضا فاطمیشیرمحمد علیزاده

جمشید شجاع

مهدی رحیمی

نفر سوم جوانان جهان در رشته کشتی آزاد
نفر سوم جهان در رشته سرکل کبدی

قهرمان چندین دوره کشتی باچوخه در گود زینل خان در سنگین وزن

احمد میرزا پور
قهرمان ایران و جهان در رشته پهلوانی





آیا می دانید در سال 1395 میزان خرید اینترنتی در 
ایران بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان بود!!

چرا شما سهمی از این درآمد نداشته باشید؟!

برای ورود به کسب و کارهای اینترنتی از ما مشاوره رایگان بگیرید!

شرکت پیشرو آساک
www.pishro-asak.co.ir

pishroasakpishro.asakpishroasaktel

09126627207  |   09126626747   |  09128721073


