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گفت و گو اختصاصی »نخست ورزشی« با رییس کمیته کتل بل خراسان ر ضوی

گوی جادویی ورزش خراسان رضوی جان گرفتگوی جادویی ورزش خراسان رضوی جان گرفت

توپ و تور

مربی تیم ملی نوجوان درراه پیام خراسان
محمد مهدیزاده: ازگوشه وکنارباخبرشدیم باشگاه سبزجامگان 
پیام خراسان برای حضور درلیگ برتر والیبال باشگاههای کشور 

درفصل جدید به دنبال جذب چندسرمربی نامدارکشوراست.
دراین راستا گویا جذب رضامومنی مقدم مربی تیم ملی نوجوانان 
کشورکه افتخارات جهانی را درکارنامه دارد وازمربیان بین المللی 
وبنام والیبال خراسان می باشد یکی ازگزینه های پیام است وشنیده 

شد که مذاکرات اولیه هم صورت گرفته است.
اما مومنی مقدم که به عنوان یک مربی حرفه ای وجهانی است اگرچه 
گزینه خوبی برای والیبال خراسان خواهدبود ولی ازجمله مربیانی 

نیست که دم به تله بدهد واعتبارجهانی خودرا زیرسوال ببرد.
وی که یک دوره سرمربیگری نماینده والیبال خراسان را درلیگ 
برتر تجربه دارد ومی داند که حاشیه های والیبال خراسان بروالیبال 
وورزش استان بیشتر می چربد بنابراین گول وعده وعیدهای مسوولین 
وحاشیه نشین های والیبال خراسان را نخواهد خورد واگرهم قصد 
کمک به جوانان والیبال خراسان را که فصل گذشته پدیده لیگ 
بودند را داشته باشد مسلما روی پای خود خواهدایستاد وتیمی 
را درقدوقواره لیگ برتر تدارک خواهددید که ازحاشیه دورباشد.

 سالن مهران توانایی میزبانی 
دونماینده را ندارد

درخبرها آمده بود اگراسپانسری برای تحت پوشش قراردادن نماینده 
والیبال خراسان درلیگ برتر فراهم شود به جای یک تیم شاید دوتیم 
درلیگ برتر حضوریابند.ازقدیم گفتند سنگ بزرگ برداشتن نشانه 
نزدن است.باید عنوان کرد که با کدام سالن ویا اسپانسر می خواهند 
دونماینده ازخراسان ویا مشهد به لیگ برتر والیبال معرفی کنند.

رییس هیات والیبال ومعاونت
شنیده شد رییس فعلی هیات والیبال خراسان رضوی به دنبال 

پست معاونت اداره کل ورزش وجوانان است!
نخست:ماکه قبال گفته بودیم که ریاست هیات والیبال بهانه 
بود وهدف اصلی پست معاونت است ورییس هیات بزودی اتاق 

زیرپله های زمین روبازمهران را ترک خواهدکرد.
پوریا یلی درارومیه

پوریا یلی، جوان اول تیم ملی والیبال وخراسان باجدایی ازپیکان 
تهران راهی شهرداری ارومیه شد.

نخست:ازروزی که این بازیکن خوش قد ویاالی والیبال خراسان 
وقوچان شهر ودیارخودواستان را بنابه توصیه پدروخانواده رها 

کرد وحتی به مسابقات جهانی والمپیک راه یافت.
شهرخودرو وتعطیلی لیگ فوتبال

درخبرها آمده بود لیگ برتر فوتبال کشور از خرداد آغازخواهدشد.
نخست:ظاهرا مسوولین شهرخودرو که با جدایی گل محمدی 
درزمینه کادر فنی  ضرروزیان زیادی را متحمل شدند همچنان 
مخالف شروع لیگ هستند زیرا هزینه های سرسام آوری را باید 

خرج کنند که حاصلی نخواهدداشت .

کارت زرد
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با کتل بل در خلوت خود عرق بریزید، 
کتل بل  سالمت جسم ، روح بلکه قدرت 
بدنی و انعطاف پذیری در تمامی اندام 
بدن را افزایش می دهید این ورزرش 
نوجوان در ایران که این روزها در میان 
بانوان و آقایان  از استقبال چشمگیری 
روبرو شده است . حتما شما وزنه هایی را 
که به شکل گوی در باشگاه ها ، فروشگاه 
ها و سالن های ورزشی است را  دیده اید 
و تصور این که این وزنه ها چه کاربردی 
دارد ذهن شما را درگیرکرده است 
.این گوی جادویی نوپا و جوان که 
پا به عرصه ورزش استان گذاشته 
و با شکل و شمایل یک گوی بدن 
را به چالش می کشد رشته ورزشی 

»کتل بل« است.
در این جا یکی از مربیان با تجربه و 
مسوول کمیته کتل بل که زیر مجموعه 
هیات ورزش همگانی استان قرار دارد 
با نخست ورزشی به گفت و گو نشست 
و در باره کم و کیف ،اثرات و تاریخچه 

کتل بل مطالبی را بیان کرد.

خودتان را بیشتر معرفی کنید؟
محبوبه سعیدی پور، پزشک یار مسابقات 
ورزشی ، کارشناس تربیت بدنی ، مدرس 
امادگی جسمانی دانشگاه و مسوول کمیته 
کتل بل استان بیش از 15 سال سابقه 
مربیگری در رشته آمادگی جسمانی ، 
رشته جامپینگ فیتنس و کتل بل را در 
کارنامه ورزشی دارم و هم اکنون به عنوان 
مسوول کمیته کتل بل خراسان رضوی  
نزدیک به یکسال است که در مشهد زیر 
نظر هیات ورزش همگانی مشهد فعالیت 
می کنم و خوشبختانه با وجود این که 
یک رشته ورزشی جوان در مشهد می 
باشد استقبال خیلی خوبی به خصوص 
در میان بانوان صورت گرفته و البته بعد 
از نمایش حرکات و نوع تمرینات با کتل 
بل به خصوص در دوران قرنطینه و شیوع 
ویروس کرونا در فضای مجازی ورزش 
کاران کراس فیت و بدن سازی آقایان 
از این رشته ورزشی به خوبی استفاده و 

استقبال کردند.

مزایا و کاربرد این ر شته ورزشی 
چیست؟

ورزش کتل بل بــه دلیل مزایای زیاد 
آن از جمله : اصالح قامت،کاهش کمر 
درد،افزایش قدرت بدنی،اصالح حرکتی 
فرم بدن،افزایش تراکم استخوان،ارتقای 
هماهنگی و چابکی در ورزش و تنوع 
تمرینات مورد توجه و استقبال جامعه 

ورزش قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: تمرینات کتل بل از پویایی 
و تحرک بسیاری برخوردار است اجرای 
سریعتر به هنگام وزنه زدن سبب افزایش 
ســریع ضربان قلب می شود و تک تک 
عضالت را به چالش می کشد به نحوی که 
افراد هنگام تمرین با این وزنه ها به آرامش 
،سرزندگی و نشاط باالیی دست می یابند.

سعیدی پور خاطر نشان کرد: تمرینات کتل 
بل چابکی و هماهنگی روحی و جسمی 
فرد را بهبود بخشیده و همچنین دردهای 
کمری را کاهش و به عنوان الگوهای مناسب 
تمرینی در مقایسه با تمرینات سنتی کار با 

وزنه بسیار ایمن تر می باشد.

ورزشی  برای مبتدیان
یک تمرین خوب برای ورزشکارانی که تازه 
شروع به ورزش کرده اند،نیاز به اصالح تکنیک 
اسکات دارند،دچار اسیب در دوران تمرین 
ورزشی شده و در فرایند درمان قراردارند،تنوع 
حرکتی برای طرفداران اسکات برای ایجاد 
تسلط بیشتر ورزشکار به انجام حرکت،فشار 
کمتر به ستون فقرات،جلوگیری از آسیب 
دیدگی و اجرای راحت تر حرکات جایگاه 
کتل بل را در سطح باالیی در میان تمرینات 

قرار داده است.

گروه های سنی
این مربی ورزشی که سابقه بیش از 15 سال 
را در کارنامه ورزشی دارد ادامه داد: کتل 
بل برای سن خاصی طراحی نشده است و 
همه گروه های سنی اعم از مرد،زن،کودک 
و بزرگسال می توانند از این ورزش برای 
تناسب اندام و افزایش قدرت بدنی استفاده 
کنند.همچنین به علت شکل خاصی که 
کتل بل دارد، افراد سالمند هم می توانند 

از وسایل استفاده کنند.
وی با اشاره به این که در این ر شته ورزشی 
تمرکز بر روی کمربند شانه ای استوار است 
گفت: تمرینات کاربا کتل بل ها تمرکز 
زیادی روی کمربند شانه ای داردو یکی از 
مهمترین محاسن استفاده از کتل بل این 
است که معموال در طول تمرینات عضالت 
کل بدن درگیر حرکات است و به عنوان 
ورزشی فوق العاده و منحصر به فرد در 
زمینه چربی سوزی شناخته شده است.

آسیب دیدگی
مسوول کمیته کتل بل خراسان ر ضوی 
در باره آسیب دیدگی در این رشته ورزشی 
یادآور شد: در هنگام کار با کتل بل باید مچ 
دست را صاف نگه داشت ،خم کردن مچ 
خطر آسیب دیدگی را افزایش می دهد و 

مانع انتقال دادن قدرت کتل بل به بدن می 
شود و تمرینات کتل بل بااصالح فرم قامتی 
باعث افزایش پایداری و تولید قدرت می 
شود تا ضمن جلوگیری از آسیب دیدگی 
در حین تمرین عملکرد بهتری داشته 
باشید.وی همچنین ادامه داد: کتل بل 
از جمله تمرین های فانکشنال ، هوازی و 
قدرتی می باشدکه در آن وزن بدن بهتر 
توزیع شده و شما می توانید تمرین بسیار 
موثر تری را تجربه کنید همچنین انعطاف 
پذیری و قدرت عضالت شما را در نهایت 

افزایش خواهد داد.

ویژه معلوالن
وی با اشاره به این که تمرینات کتل بل روی 
قدرت کمربند شانه ای خیلی تاثیر گذار 
است گفت: با توجه به تمرینات کتل بل و 
افزایش قدرت کمربند شانه ای برنامه های 
ویژهای را برای معلوالن و جانبازان پیش 
بینی کرده ایم که امیدواریم بعد از بازگشایی 
باشگاه ها و سالن های ورزشی این تمرینات 
را برای این قشر از افراد جامعه گسترش 
دهیم البته در این راستا برخی از معلوالن 
موسسه مذهبی ساکن در عبادی به جمع 
وگروه ما اضافه شده اند که باعث افتخار 

ما می باشند.

تاریخچه کتل بل
وی درباره تاریخچه شکل گیری این رشته 
ورزشی می گوید:به کتل بل در ایران قدیم 
دمبل روسی می گفتند.اما اسم روسی اش 
کتل بل یا زنگونه گاو بوده که بعدها به کتل 
بل تغییر نام داد.این ورزش جز ورزشهای 
خاص کشاورزان روسی بوده برای بیشتر 
کردن قدرت بدنی شان که به تدریج جز 
ورزش های اصلی روسی قرار گرفت و به 
جامعه ورزش معرفی شد.و در حال حاضر 
در خراسان ر ضوی و مشهد تنها نماینده 

این رشته ورزشی هستم و تاکنون برای 
معرفی و نقد این رشته ورزشی چند همایش 
در باشگاه های ورزشی و دانشگاه زیر نظر 
هیات ورزش های همگانی مشهد برگزار 
کردم.وی همچنین در باره محل برگزاری 
تمرینات کتل بل گفت: تمرینات ما قبل شیوع 
ویروس کرونا در بوستان ملت ،کوهسنگی 
و در یکی از موسسات وابسته به سازمان 

بهزیستی انجام می شد.

کتل بل و دوران قرنطینه
وی همچنین درباره انجام تمرینات ورزشی 
با بهره گیری از سایت ها و فضای مجازی در 
دوران قرنطینه و تعطیلی اماکن ورزشی 
گفت: در دوران قرنطینه خانگی ما نیز همانند 
سایر مربیان ورزشی بیکار ننشستیم و با 
استفاده از فضای مجازی در اینستاگرام و 
تلگرام برنامه های الیو را برنامه ریزی و با 
بکار گیری روش های نوین ،طرح مسابقات 
ابتکاری،الیو های آموزشی،کلیپ های 
آموزشی به صورت رایگان به خانه های 
تک تک عالقه مندان به ورزش رفتیم و 
خوشبختانه استقبال خیلی خوبی از این 
برنامه ها شد. خصوصا ورزش کاران حرفه 
ای در رشته های بدن سازی ، کراسفیت و 
بوکس آقایان از تمرینات کتل بل و برنامه ها و 
کلیپ های آموزشی استفاده کردند.همچنین 
در این زمان در زمینه تغذیه،حقوق ورزشی 
،طراحی تمرین ، تمرینات و کلیپ های 
آموزشی با حضور اساتید مجرب دانشگاه 
و پزشکان متخصص برنامه های ویژه به 
صورت الیو داشتیم و مورد توجه قشر 

زیادی از شهروندان قرار گرفت.

ویژه دانش آموزان 
وی یادآور شد: با توجه به تعطیلی مدارس 
برنامه های رقابتی را بین دانش آموزان 
به صورت برگزاری چالش مسابقاتی در 
منزل با هماهنگی مدیران مدارس برگزار 
کردیم که با توجه به تازگی و نوع عملکرد 
برنامه ها مورد استقبال قرار گرفت و می 
توانم به جرات بگویم که در سطح کشور 
تنها استانی بودیم که بیشترین عملکرد 
مثبت را اجرای برنامه های ورزشی در 
طول دوران قرنطینه پشت سر گذاشتیم .

وی یادآور شد: بیش از 30تا 40 نفر فقط 
دریک زمان مشخص برنامه ها آموزشی که 
ویژه مربیان حرفه ای و ورزشکاران حرفه ای 
بود را دنبال کردند و همچنین بیش از 200 
نفر در برنامه های الیوها بازدید داشتند و 
استفاده کرده اند.از طرف دیگر به گونه ای 
برنامه های آموزشی و تمرین را برنامه ریزی 
کردیم که ورزشکاران عالقه مند تمرینات 
فانکشنال و یا همان استفاده از قدرت بدنی 
برای ادامه و اصالح توانایی های بدن از 

برنامه های ما بازدید و استفاده کرده اند.

تقدیر از تالشگران ترویج ورزش 
همگانی

وی تصریح کرد: امیدوارم که بتوانیم در 
راستای حفظ سالمتی و توسعه ورزش 
همگانی چه در منزل و چه در فضای باز و 
سالن های ورزشی قدم های مثبتی برداریم 
و همین جا الزم می دانم از زحمات و تالش 
های امیر آذریان رییس هیات ورزش های 
همگانی،صالح نژاد دبیر هیات خراسان 
رضوی و خانم حاجت طلب رییس هیات 
ورزشهای همگانی مشهد که در راستای 
توسعه و گسترش و معرفی رشته های 
ورزشی نوپا و جوان تالش مضاعفی داشته اند 

تقدیر رو تشکر کنم.

مجید خروشی

وانا
ی ت

معل
غال

س: 
عک
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سلیمی: تعویق المپیک فرصت مناسبی می باشد

مستطیل سبز، دوم تیر میزبان لیگ برتر مستطیل سبز، دوم تیر میزبان لیگ برتر 

کرونایت را چند می فروشی؟!
علیرضا مجمع:  بازار کاسبی از کرونا داغ است، 
حتی داغ تر از فوتبال کاسبان کرونا بازارشان هر روز 
رونق بیشتری می گیرد مبادا که شاهد پوکر قهرمانی 
یک تیم باشند. یکی از این ها حتی به فوت یک پسر 
14 ساله هم رحم نکرد و آن را به کرونا ربط داد و 
داغ دل پدرش را تازه کرد. هشتک کرونا 1-فوتبال 
صفر زمانی از سوی این اســطوره سابق در فضای 
مجازی پخش شد که پسرک حتی به خاطر فوتبال 
کرونا نگرفته بود فوتش ربطی به کرونا نداشت. اما 
چه باک، کافی است حتی فوتبالیست های پا به سن 
گذاشته و بازنشسته هم از دلیلی غیر از فوتبال کرونا 
بگیرند، این اسطوره های پالستیکی آن را به فوتبال 
ربط می دهند و برای خودشان دست آویز می سازند 
برای لغو کل مسابقات انگار که در هر نه بازی باقیمانده 
پرسپولیس و می برد و اینها هر ده بازی شان را می بازند. 
انگار که فوتبال رو دارد. نه آقای اسطوره، فوتبال رو 
ندارد. در همان بازی ای که شما از وسط زمین دفاع 
پرسپولیس را جاگذاشتید و معروف شدید به آی 
بدو آی بدو، یادتان هســت دقیقه چند گل زدید؟ 
دقیقه شمار از 90 گذشته بود. در دربی بهمن 90 
هنوز یک ماه نشده بود که شما تیم محبوبتان را به 
دلیل واهی بیماری فرزندتان ترک کردید و به قطر 
رفتید، تیمتان وقتی دو هیچ جلو بود، یه تا خورد و 
باخت فوتبال رو ندارد. پرسپولیس ممکن است در 
نه بازی باقیمانده اش آنقدر امتیاز از دست بدهد که 
باورتان نشود، چون فوتبال را در زمین بازی می کنند 

نه در پشت استوری های اینستاگرام.
****

نکته غم انگیز ماجرا این است که هر کس می خواهد 
منطقی باشد با فحش و بدوبیراه هواداران اسطوره 
مواجه می شــود. از محمود فکری که استقاللی تر 
نداریم، داریم؟ در یک برنامــه تلویزیونی می آید 
می گوید در این شرایط اگر بازی ها متوقف شود باید 
پرسپولیس را قهرمان اعالم کنند، لشکر مجازی آبی 
همه مایملکش را فحش می دهد. فکری یک جمله 
دیگر فقط گفت:»اگر استقالل هم در موقعیت فعلی 
پرســپولیس بود باز هم به من فحش می دادید؟« 
اسماعیل شریفات که در یک دربی بازوبند کاپیتانی 
را از اسطوره تحویل گرفته است هم در موردی مشابه 
کار مربی آبی ها را یک لطیفه خنده دار خوانده و گفته 
پس االن می شود بگوییم کرونا 8-کارمندان بانک 
صفر! این موارد البته مشتی از خروار بی منطقی در 

فوتبال ایران است.
***

یک نکته دیگر را بگویم و تمام. در این وانفســای 
کرونا و کاسبی، یکی از بانمک های تیم های مدعی 
لطیفه خنده داری گفته بی آنکه فکر کند این جمله 
چقدر می تواند مضحکه جماعت فوتبالی شود. او 
گفته به جای فوتبال از هر تیم لیگ برتری چند نفر 
معرف شوند و با پی اس 4 فیفا 2020 بازی کنند و 
نتیجه نهایی اش بشود نتیجه لیگ نوزدهم. واقعا من 
نمی دانم دوست ما این جمله را واقعی گفته یا جنبه 
شوخی اش مدنظر بوده، ولی هر چه بود این قضیه 
نشان می دهد کاسبی از کرونا اگر کنترل نشود به 

چه جاهای خطرناکی می رسد.

قهرمان وزنه برداری المپیک 2012 لندن 
گفت: تعویق المپیک فرصت خوبی برای 
وزنه برداری ایران است به شرطی که از 

آن بهترین استفاده را ببریم.
بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری المپیک 
2012 لندن درباره تعویق رقابت های 
المپیک 2020 توکیو و تاثیر این موضوع 
بر ورزش ایران اظهار داشت: ورزشکاران 
ایرانی تمرینات خود را پیگیری می کنند، 
اما اگر نظر شخصی من را بخواهید، این 
موضوع خیلی به نفع ورزش ایران بود 
چرا که ما ورزشکاران شاخصی داریم 
که مصدوم شده و عمل جراحی کردند. 
برای مدال تک تک این افراد در المپیک 
2020 حساب باز کرده بودیم. برخی هم 
به خاطر کسب سهمیه از شرایط آرمانی 
به دور بودند و این فرصت یک ساله، زمان 
خوبی است که بتوانند ریکاوری کنند و 

دوباره به میادین بازگردند.  

کیانوش رستمی از روزهای اوجش 
فاصله دارد

سلیمی ادامه داد: به نظرم این موضوع 
یک فرصت برای ما خواهد بود به شرطی 
که بتوانیم از این فرصت به بهترین شکل 
استفاده کنیم. من نمی گویم که تعویق 
المپیک به نفع وزنه برداری ایران شد، 
اما حرفم این است که می توانیم از این 
موضوع به عنوان یک فرصت استفاده 

کنیم. به نظر من سهراب مرادی به خاطر 
مصدومیتش اصال آماده المپیک نبود و 
کیانوش رستمی هم از روز های اوجش 
فاصله داشت. علی داوودی نیز اگر در 
سال 2020 وارد آوردگاه المپیک می شد، 
شانس کسب مدالش قطعا کمتر از 2021 
بود. این اتفاق برای علی داوودی هم با 
توجه به شرایط سنی اش بسیار خوب 
است و می تواند تا آن زمان رکورد ها را 
ارتقا بدهد و یکی از مدعیان فوق سنگین 

المپیک  باشد.

اتفاقات بدی در وزنه برداری طی 
سال گذشته رخ داد

عضو سابق تیم ملی وزنه برداری ایران 
درباره شرایط این روز های این رشته اظهار 
داشت: وزنه برداری هم مثل بسیاری از 
رشته ها در حال حاضر تعطیل است. اما 
اگر بخواهیم در کل حساب کرده باشیم، 
در سال گذشته هم اتفاقات خوب و هم 
اتفاقات بدی در این رشته داشتیم. آماده 
نبودن کیانوش رستمی، مصدومیت 
شدید سهراب مرادی و خداحافظی 

سعید علی حسینی از دنیای قهرمانی، 
برخی از اتفاق بد رشته وزنه برداری بود.  

مدال آوری جوانان  اتفاق خوبی بود
او بیان داشت: چند وزنه بردار جوان 
ایران هم در رقابت های جهانی تایلند 
مدال های ارزشمندی را به دست آوردند و 
این موضوع بخشی از اتفاقات خوب رشته 
وزنه برداری در دوران اخیر است. سال 
گذشته هم سال خوب و هم سال بدی 
بود، اما امیدوارم سال جاری و سال آینده 
برای وزنه برداری اتفاقات خوبی رخ دهد. 

از دو هفته مانده به پایان  لیگ، 
قهرمانی مان را قطعی کردیم

سرمربی تیم بازار بزرگ درمورد قهرمانی 
تیمش در رقابت های لیگ وزنه برداری 
بدون اتمام مسابقات بیان کرد: پیش از 
برگزاری بازی های هفته آخر، اختالف 
خوبی را با تیم دوم جدول )دانشگاه آزاد( 
ایجاد کرده بودیم. سیاست کلی تیم ما 
جذب وزنه برداران شاخص  و ملی پوش 
بود. همین جذب نفرات خوب، باعث شد 
تا نتایج خوبی بگیریم و از دو هفته مانده 
به پایان بازی ها، قهرمانی خودمان را 
قطعی کردیم. با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، فدراسیون وزنه برداری تصمیم 
گرفت تیم ما را به عنوان قهرمان این 

دوره از بازی ها انتخاب کند.

رییس سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال 
نامه ای به باشگاه ها زمان رسمی شروع 
مسابقات در لیگ های مختلف را اعالم 
کرد که براساس آن لیگ برتر با انجام 
دیدار معوقه استقالل و فوالد خوزستان 
در 29 خرداد و زمان شروع هفتگی از 
دوم تیر به صورت رسمی آغاز می شود.

 »حیدر بهاروند« سرپرست فدراسیون 
فوتبال و رییس سازمان لیگ در نامه ای 
به باشگاه ها، هیات های فوتبال و ادارات 
کل ورزش و جوانان استان ها زمان آغاز 
تمرینات تیم ها را طبق رعایت پروتکل های 

بهداشتی به شرح زیر ابالغ کرد:
با استناد به پروتکل مصوبه ستاد مبارزه 
با کرونا در ورزش که مورد تایید وزارت 
بهداشت نیز بوده و در روزهای آتی نیز این 
مصوبات ارسال خواهد شد خواهشمند 
است با در نظر گرفتن تمامی جوانب 
امر نسبت به رعایت موارد ذیل توسط 
باشگاه ها و با نظارت ستاد مقابله با کرونا 

در ورزش دقت الزم را به عمل آورید.
1- پیگیری امور مربوط به بازگشایی 
محل تمرینات و ورزشگاه ها توسط هیات 
فوتبال استان ها و باشگاه های ذینفع از 
اداره کل ورزش و جوانان استان و انجام 

امور مربوط به ضدعفونی کردن آنها.
2- فراخوان بازیکنان و عوامل کادر 

فنی توسط باشگاه ها.
3- انجام تست های استاندارد مربوط به 
تشخیص ویروس کرونا برای بازیکنان و 
عوامل کادر فنی و اجرایی باشگاه ها طبق 
دستور ستاد مقابله با کرونا در ورزش.

4- تحویل نتایج تست های انجام شده 
به ستاد فوق الذکر و یا ایفمارک و اخذ 

مجوزهای الزم.
5- زمان شروع تمرینات تیم ها و جدول 

زمانبندی شروع مسابقات لیگ های برتر 
یک دو و سه کشور به شرح ذیل است:

لیگ برتر زمان شروع تمرینات 3 خرداد 
1399 زمان مسابقه معوقه 29 خرداد 
1399 زمان شروع هفتگی مسابقات 

2 تیر 1399
لیگ دسته اول زمان شروع تمرینات 
5 خرداد 1399 زمان مسابقه معوقه 
30 خرداد 1399 زمان شروع هفتگی 

مسابقات 4 تیر 1399
لیگ دسته دوم زمان شروع تمرینات 

11 خرداد 1399 زمان مسابقه معوقه 5 
تیر 1399 زمان شروع هفتگی مسابقات 

10 تیر 1399
لیگ دسته سوم زمان شروع تمرینات 
11 خرداد 1399 زمان مسابقه معوقه 5 
تیر 1399 زمان شروع هفتگی مسابقات 
12 تیر 1399 . بدیهی است با توجه به 
مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در ورزش در 
خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و 
پزشکی در تمرینات و مسابقات، جزئیات 

این پروتکل ها متعاقباً اعالم می شود.

حوالی استادیوم
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رژیم کتوژنیک چیست؟ 
محمدعلی معدلی: این رژیــم یک راه خیلی قوی برای 
کات کردن و آب کردن چربیهای بدن است.  در حالی که 
کمترین مقدار عضالت را از دســت می دهید، به سرعت 
چربیهایتان را  آب می کنید. هرچند که پایبندی به این 
رژیم بسیار سخت است ( سختترین نوعی  که دیدم  اما هرگز 
با هیچ روش دیگری، نتایجی بــه خوبی این رژیم نگرفته 
ام. در یک رژیم کات معمولی برای کاهش چربیهایتان، در 
تفاضل منفی کالری  قرار مــی گیرید ( کالریهایی که می 
خورید، کمتر از کالریهایی است که بدنتان  می سوزاند)، 
بنابراین از سوزاندن چربیهایتان ( و مقداری از عضالت) 
برای تامین  انرژی استفاده می کنید. در رژیم کتوژنیک با 
خالی کردن ذخایر کربوهیدراتی بدن،  مطمئن می شویم 
که بیشترین مقدار ممکن چربی را بسوزانیم و کال با انرژی 

چربی ها  زندگی می کنیم. 
در این روش مصرف کربوهیدراتها را به روزی کمتر از 30 گرم 
محدود می کنیم.  این کار ساده ای نیست و ما را مجبور می 

کند نتوانیم تنوع غذایی زیادی داشته  باشیم. 
می توانید مقدار خوردن چربی را به طور اساسی باال ببرید، و 

بدنتان آنها را  خواهد سوزاند. 
کمتر از مقدار مورد نیاز روزانه انرژی مصرف کنید، ولی فقط 
در حد چند صد  کالری در همان هفتــه اول به راحتی 4-3 
کیلوگرم وزن کم خواهید کرد،که البته اکثر آن وزن آب است 
که بر خواهد گشت. برخی از غذاهایی که استثنا می توانید در 
این مدت بخورید شامل غذاهای  رستورانی مثل همبرگر و 
سوسیسها و بیکن بدون نان هستند. این چیزها مقدارخیلی 
کمی کربوهیدرات دارند و مقدار زیادی چربی و پروتین و در 

تامین کالری های روزانه تان کمک خواهند کرد. 
عالوه بر این، می توانید مقدار زیادی آجیلها مخصوصا بادام 

زمینی بخورید وهمچنین روغن زیتون و مرغ. 
قوانین این رژیم: 

1 -300 تا 500 کالری کمتر از نیاز روزانه تان بخورید. 
2 -مصرف پروتئین تان را مثل همیشه نگه دارید. 

3 -مقدار زیادی چربی بخورید، هر چه چربیهای بهتری بخورید 
بهتر است ولی  الزامی به این نیست. 

جامعه ورزشی سبزوار داغدار شد
پدرام خسروشاهی: ناصر شهر آبادی ورزشکاربا اخالق و  
نمونه هندبال سبزوارو کاپیتان اسبق تیم  هندبال ارتش ایران 

در مسابقات ارتشهای جهان به ملکوت اعلی رفت .
زندگینامه ناصر شهرابادی

در زمستان سال1344درشهرستان سبزوار 
بدنیا آمد از دوران کودکی بسیار فعال بود 
در حین درس خواندن به ورزش هندبال نیز 
عالقه مند شد چون شهرسبزوار سرآمد همه شهرهای استان 
پهناور خراسان رضوی در رشته هندبال بوده و هست به این 
خاطر جذب این ورزش پرطرفدار شدو پس از پایان تحصیالت 
متوسطه برای گذراندن خدمت مقدس سربازی عازم تهران 
شد . باتوجه به سابقه او در هندبال وهمزمانی مسابقات هندبال 
ارتشهای جهان عضو تیم ارتش جمهوری اسالمی ایران و بعنوان 
کاپیتان درآمد وتا پایان خدمت سربازی در اردوهای ورزشی 
بود با پایان سربازی  جذب شرکت سایبر در خصوص سدسازی 
شد پس از آن ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شد ودر سحرگاه 
27اردیبهشت سال 99 در اثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت 

واز میان ما رفت .روحش شاد.

دیدگاه

فرهاد سایه امیر را کنار می زند؟فرهاد سایه امیر را کنار می زند؟
  خاتمه لیگ نوزدهم برای فرهاد مجیدی به منزله 
آغازی دوباره در استقالل است یا پایانی بر دومین تجربه 
مربیگری کوتاهش؟ برای فرهاد که حاال سکان یکی از 
دو قطب فوتبال ایران را به دست دارد  چند سناریو را 
می توان در ذهن متصور بود. خوشبینانه ترین حالت 
ممکن برای سرمربی استقالل این است که الاقل یکی 
از جام های پیش رو را تصاحب و آینده شغلی اش را برای 
2 فصل دیگر در استقالل تضمین کند. مجیدی اگر به 
جام برسد حتی از این موقعیت طالیی برخوردار است تا 
رکورد 3 سال مربیگری امیر قلعه نویی در استقالل را نیز 
بکشند و یگانه مربی باشد که توانسته در تاریخ لیگ برتر 
بیشترین سال های مربیگری به طور پیوسته را سپری 
کند. مجیدی اکنون سکان تیمی را در اختیار دارد که به 
گواه آمار از بهترین خط آتش لیگ برتر برخوردار است 
و موفقیت با چنین تیمی نمی تواند رویایی سخت و 
آنچنان پیچیده باشد. خود فرهاد در شکل دادن به 
این تیم کم مؤثر نبوده هرچند که نمی توان او را معمار 

این استقالل نامید. 
مسیر دیگری که پیش روی فرهاد خواهد بود کسب 
نتایجی است که برای برکناری اش کفایت نکند. در واقع 
این احتمال وجود دارد که نتایج مجیدی با استقالل نه 
آنچنان خوب باشد که بتوان از دوران طوالنی مربیگری اش 
در استقالل حرف زد و نه از برکنارش اش. معموالً در 
این شرایط مدیران باشگاه ها نیم فصل به مربیان خود 
فرصت می دهند که برای مجیدی هم می توان چنین 
شرایطی را متصور بود، اما پرواضح است که روحیات 
نه چندان سخت فرهاد در مواجهه با چنین حال و هوایی 
او را در نهایت با استقالل به بن بست خواهد رساند و 
چه بهتر که مجیدی از فرصتی که پیش رویش قرار 
دارد طوری استفاده کند که برآیند کارش با استقالل 
الاقل کسب یک جام باشد تا دورانی را دوباره با استقالل 
کلید بزند که عاری از هرگونه استرس و نگرانی باشد. 
مجیدی در شرایطی کامالً برنده گام به استقالل گذاشت. 
او درست در روزهایی به عنوان سرمربی برگزیده شد 
که در واقع راه دیگــری پیش روی تصمیم گیران و 

هواداران این باشگاه نبود و به رغم مخالفت های اولیه 
اما در نهایت دست نیاز به سمت او دراز شد تا مجیدی 
برنده تمام ماجراهای چند ماه قبل که ناشی از جدایی 
استراماچونی بود لقب بگیرد. شاید هواداران استقالل او 
را مربی چندان باتجربه و ایده آلی برای استقالل ندانند 
اما نباید این واقعیت را هم پذیرفت که در شرایط پشت 
سرگذاشته هیچ گزینه ای ایده آل تر از مجیدی پیش 
روی استقالل نبود تا او بدون کارنامه ای درخشان در 
مربیگری سکان هدایت آبی ها را در دست بگیرد و به 
مهم ترین آرزوی دوران ورزشی اش که از سال ها پیش 

برای آن برنامه ریزی و کنکاش داشت دست یابد. 
شاید همین نوع آمدن به استقالل است که هر از گاهی نام 
امیر قلعه نویی را که خود نیز در شرایط شکست خوردگی 
استقالل را بعد از لیگ چهاردهم ترک کرد، به عنوان 
یکی از گزینه های جدی فصول آینده ســر زبان ها 
انداخته است. یکی از دالیلی که باعث می شود هر از 
گاهی نام این مربی در استقالل شنیده شود سوابق 
قهرمانی اش است که به لیگ هشتم و بعد از آن لیگ 
دوازدهم برمی گردد؛ موقعیت هایی که بعد از پایان 
دوران کاری اش هرگز نصیب استقالل نشد و به سبب 
دالیل متعدد استقالل بعد از امیر دیگر رنگ قهرمانی 

را ندید و خودش هم هیچ گاه به جامی دست نیافت.
این پیشینه با وجود ناکامی های سال های اخیر در 
کسب جام همچنان امیر را به عنوان یک آلترناتیو مطرح 
می سازد و هیچ بعید نیست که بعد از لیگ نوزدهم 
مدیران کنونی استقالل به سمت او گرایش پیدا کنند 
و برای حل مسأله ناکامی های پی درپی تیم شان دست 
بگذارند روی کسی که یقیناً فرهاد مجیدی دوست ندارد 
جایگاهی که امروز در اختیارش قرار گرفته را به خطر 
بیندازد. البته فرهاد و امیر سیاست گذاری های تازه ای را 
در سال های اخیر درباره یکدیگر اعمال کرده اند و دیگر 
خبری از تنش های دوران قبل نیست و می کوشند با 
احترام از هم یاد کنند و حتی دیدیم که فرزاد برادر 
فرهاد بعد اینکه گفته شد قلعه نویی سرمربیگری تیم 
ملی را بر عهده می گیرد اولین کسی بود که به سرمربی 
سابقش تبریک گفت اما نرفتن امیر به تیم ملی اکنون 
یک احتمال بزرگ را زنده نگه داشته و آن بازگشت او 
به استقالل است؛ اتفاقی که اگر مجیدی با هوشیاری، 
تیزبینی و جسارت به آن بنگرد شاید هرگز رخ ندهد 
و او به کلی از زیر نام امیر قلعه نویی که اکنون بر کل 
مجموعه استقالل سایه افکنده خارج شود و خود یکی 

شود همچون روزهای اوج قلعه نویی.

خبر

رسیدگی به حواشی پیرامون تیم، نشستن پای درد و 
دل بازیکنان و انتقال اخبار دست اول به سرمربی ) همان 
خبرچینی خودمان(، داد و قال کن اول نیمکت برای حمله 
به داور و کمک داور، شرکت در شادی های پس از گل 
با همکاری سر مربی، چشم و گوش سرمربی در اردوها، 
جانشین کنفرانس های خبری بعد از باخت، حمل کننده 
وسایل و تجهیزات سرمربی، تنظیم کننده کنز و قندیل  
در تمرینات، شنونده و  تایید کننده قهار در جلسات فنی، 
تنظیم کننده بطری آب در مسیر سرمربی عصبانی قبل 
از ورود به رختکن و مواردی از این دست مجموعه وظایف 
کمک مربیان فوتبال ما از پایین ترین سطح آن تا باالترین 
آن یعنی لیگ برتر است. به تعداد انگشتان دو دست پیدا 
می شوند کمک مربیان متخصص و کاربلدی که در این 
وادی به وظایف تخصصی خود مشغولند اما بدون اغراق 
کمک مربیان فوتبال کشور ما اکثرا به وظایفی غیر تخصصی 
و غیر حرفه ای در باشگاه ها مشغولند و این یعنی مسیر 

اشتباه در مربیگری و در نهایت سقوط!!! 
چه کمک مربیان خوب و کاربلدی که بنا به دالیل  و مشکالت 
شخصی تن به این سیستم نادرست داده اند و چه مربی 
نماهایی که به علت انجام کارهای خارج از چارچوب فنی 
و به دلیل زیرکی و باهوشی خود کمک مربی تیم های 
بزرگ و این مرز و بومند و چهار نعل می تازند و در نهایت 
چه بسیار مربیان زحمتکش و واقعی و جوانی که بنا به 
پایبندی به اصول خود از حضور در این سیستم مربی 

ُکش دست کشیده اند و خانه نشینند. در هر صورت این 
فوتبال کشور و مربیگری فوتبال است که آرام ارام به سمت 
قتلگاه خود حرکت می کند بدون آنکه بداند. اگر با بنده 
مخالفید تنها کافیست نام چند کمک مربی متخصص و 
کاربلد کشور را در ذهن خود متصور شوید. بی شک روی 
نفر پنجم و یا ششم متوقف خواهید شد و خواهید فهمید 
که در این سیستم هیچ رشدی برای کمک مربیان فوتبال 
وجود ندارد. سیستمی که می بایست در دامن خود میلیون 
ها کمک مربی حرفه ای تربیت کند، شده است کارخانه 

ماکت سازی و تربیت مربیان خنثی.
کمک به سرمربی در طراحی تمرینات، آنالیز تمرین و 
مسابقه، کمک به تعیین سیستم بازی، تجزیه و تحلیل 
نقاط ضعف و قوت تیم، هدایت  و ارایه بازخورد به  بازیکنان 
بر روی نیمکت، کمک به حفظ انگیزه در بازیکنان ذخیره،  
طراحی وظایف و دستورات فنی برای بازیکنان، مشاوره 
فنی در خصوص تعویض ها و تغییر در سیستم بازی تنها 
گوشه ای از وظایف تخصصی کمک مربیان فوتبال است 
که با نظر مربیان نیز بیشتر خواهد شد. در اکثر تیم ها و 
باشگاه های بزرگ دنیا این کمک مربیان هستند که مغز 
متفکر تیم های خود محسوب می شوند و تنها سرمربیان 
وظایف نظارتی و مدیریتی خود را اعمال می کنند. بسیارند 
کمک مربیان موفق و بزرگی که که فقط و فقط در تیم ها و 
باشگاه های خود به عنوان کمک مربی فعالند و هیچگاه به 
فکر سرمربی گری نیستند. این ها همان مربیانی هستند که 

کمک مربیگری را امری کامال حرفه ای و تخصصی قلمداد 
می کنند. اما در فوتبال ما هرکس به خود اجازه می دهد 
که در سمت کمک مربیگری قرار گرفته و سرنوشت یک 
تیم و میلیون ها هوادار و فوتبال یک مملکت را رقم بزند. 
اقتدارگرایی بیش از اندازه سرمربی و عدم تحمل کمک 
مربیانی با دانش فنی بیشتر از خود، اولویت حواشی و 
چالش های پیرامون تیم بر عوامل فنی، فقدان اعتماد به 
کار تیمی و تک روی در مربیگری، عدم وجود مدیران غیر 
فوتبالی در راس باشگاه های حرفه ای، وجود سیستم داللی 
و تا دلتان بخواهد وجود افراد غیر فوتبالی در گوشه کنار 
این فوتبال از دالیل به وجود آمدن این آسیب در مربیگری 
فوتبال است. ارتقای آموزش، تغییر نگرش مربیان، آگاهی 
مدیران در  انتخاب و استخدام کادر فنی، ایجاد سیستم 
و ساختار درست در بدنه فوتبال، حذف سودجوهای غیر 
فوتبالی و ... از جمله پیشنهاداتی است که تا دیر نشده 

می بایست در دستور کار قرار گیرد. 
احسان عسکری/ دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی 

و مدیر عامل شرکت ورزشی یاران

کمک مربی یا ماکت؟
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  نیل به آرزوهایم به دلیل  نیل به آرزوهایم به دلیل
  کار کردن با نابینایان  کار کردن با نابینایان

Nakhost Honari

 گالره عباسی درباره تجربه همکاری با سینمای نابینایان، اظهار کرد: 
به کاری گره خورده ام که عاشقانه دوستش دارم و آرزوهایم برآورده 
می شود. من آرزوی تولید کارهای فرهنگی و کار در این محیط را 

داشتم. شبانه روزی کار می کنم و خسته هم نمی شوم.
گالره عباسی، بازیگر که مهمان محمدرضا حسینیان در برنامه »باغ 
رمضان« بود، در سخنانی درباره تجربه همکاری با سینمای نابینایان 
اظهار کرد: ما یک گروه برنامه ساز در »سوینا« هستیم. »سوینا« 
یعنی سینمای مخصوص نابینایان. ما روی سکانس هایی از فیلم مثل 
سکوت توضیحات می گذاریم و یک بار در ماه نیز در سینما چهارسو 
اکران داشتیم که عزیزان نابینا با خانواده هایشان می آمدند و فیلم 
می دیدند. ما توضیحات می گذاشتیم و به همین خاطر هم دیگر نیازی 
به سوال کردن نداشتند. این کار با هنرمندانی همچون حامد بهداد، 

رضا کیانیان و ستاره اسکندری انجام می شد.
او در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا کارکردن با نابینایان او را به 
خدا نزدیک تر کرده است، توضیح داد: من کاری نمی کنم و فقط از 
حضور بچه ها استفاده می کنم. معجزه این بچه ها هستند و من لطفی در 
حق آنها نمی کنم. آنها من را با جهانی آشنا کردند که نمی شناختمش 
و در واقع آنها در حق من لطف می کنند. من مخاطبی در سینما پیدا 
کردم که آنها من را می دیدند ولی من تا دیروز آنها را نمی دیدم. من 
شاید هیچ وقت نمی توانستم بدون وجود این بچه ها یک رادیوی 

اینترنتی داشته باشم.
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گفت و گو

آغاز مراحل پلکانی بازگشایی 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی 

 مراحل پلکانی بازگشایی کتابخانه های عمومی خراسان رضوی 
بعد از ســه ماه تعطیلی به علت جلوگیری از شیوع بیماری 

کرونا از دوشنبه 29 اردیبشهت ماه آغاز شد.
حجت االسالم علی اکبر سبزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
خراسان رضوی گفت: شیوع گسترده ویروس کرونا از ابتدای 
اسفندماه باعث شد خدمات کتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی نیز به دلیل پیشگیری از شیوع این ویروس منحوس 

و سالمت اعضا و کتابداران استان با وقفه همراه شود.
سبزیان ادامه داد: در این مدت کتابداران کتابخانه های عمومی 
از طریق فضای مجازی به ارایه خدمات کتابخانه ای به اعضا 
و عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانی پرداختند و در جهت 
کمک مردم به استفاده از اوقات فراغت خود در ایام خانه نشینی 
کرونایی طرح هایی مانند پویش خانواده کتاب خوان و دهمین 

جشنواره کتاب خوانی رضوی را اجرا کردند.
وی اظهار کرد: با گذشت بیش از سه ماه از شیوع بیماری و 
نشانه هایی از کاهش شیوع بیماری کتابخانه های عمومی نیز 
با تدوین پروتکل های بهداشتی مورد تایید وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشکی آماده ارایه خدمات کتابخانه ای 

به اعضا می شوند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی افزود: در این 
بازگشایی که بر مبنای پروتکل های بهداشتی اجرا می شود 
کتابخانه های عمومی ابتدا با حضور کتابداران و اجرای پروتکل ها، 
از جمله نظافت و ضد عفونی کردن و تهیه اقالم بهداشتی و 
انجام امور عقب افتاده شاداب سازی کتابخانه ها و انجام امور 
فنی کتابداری و ادامه برنامه های فرهنگی در فضای مجازی 

مهیای حضور اعضا در کتابخانه می شوند.

Nakhost Honari

با اینکه هنر موسیقی درمشهد با 
چالش های فراوانی روبه رو بوده 
است اما نواختن نای و نوای هنر 
موسیقی از جمله ساز »دوتار« 
در خراسان قدمتی دیرینه دارد.

درباره زیبایی های نوای دوتار که 
برگرفته ازروح هنر پرور مردمان 
خراسان بوده صحبت های زیادی 
گفته و شنیده شده اما شاید 
درباره اشخاصی که با دستان 
توانای خود حافظ میراث نغمه 
های ایرانی هستند و خالقان اولیه 
ساز دوتار به شمار می آیند کمتر 
حرفی زده شده باشد. گزارش 
پیش رو گفت و گو با سازندگان 
ساز دوتارخراسانی و مشکالت 

آنهاست.

از آهنگری تا دوتار سازی 
به منظور تهیه گزارشی از کارگاه های 
دوتار سازی به حوالی روستای قرقی 
در چند کیلومتری مشهد می رویم 
. جایی که نامش برای همه مردم 
مشهد تداعی کننده حاشیه شهر 
و خانه های نزدیک بــه یکدیگر 
است. بعد ازگذرچندین کوچه به 
کارگاه خانوادگی و کوچک اما پر 
از حال و هوای هنری آقای آرمان 
می رسیم. کارگاهی که درو دیوار 
آن بسیار ساده است اما در اطراف 
آن آثار هنرمندان چیره دست ساز 
دوتار دیده می شود وبه عنوان یک 
مخاطب برایم باور کردنی نیست ، 
مکانی که در  تولد دوتار همان سازی 
که ماندگار ترین ترانه های ایران با 
آن نواخته شده و افتخار جهانیان 
است و از همه مهمتر مهارت های 
سنتی این ساز ثبت یونسکو شده 
در محلی دورافتاده ازشهر وفاقد 

هرگونه ایمنی باشد.
در ابتدای گفت و گو غالمرضا آرمان 
که سازنده  دوتار است و شصت سال 
سن دارد و به قول خودش درساختن 
ساز دوتار مو سپید کرده خودرا اینگونه 
معرفی می کند:بچه تربت حیدریه 
هستم و مدت 50 سال است که دوتار 
می سازم . ازکودکی ساخت دوتار را 
از پدرم یاد گرفتم و به نوعی دوتار 
سازی شغل خانوادگی ما محسوب 

می شود.
وی که در میان هنرمندان سرشناس 
نواختن دوتار معروف است در ادامه 
می گوید:اززمان های قدیم به همراه 
پدرم ساز می ساختیم . وبسیاری از 
نوازندگان دوتار برای خرید ساز به 
سراغ ما می آمدند و اکنون نیز همه 
ما را می شناســند. حتی از تربت 
حیدریه ، کاشمر ، شمال خراسان 
و... نیز پیش ما می آیند و از ما ساز 

می خرند.
آرمان که به دلیل نداشتن وضعیت 
اقتصادی مناسب به حاشیه شهر مشهد 
آمده و کارگاهی کوچک راه اندازی کرده 
به صحبتهایش می افزاید:از کوچکی 
به همراه پدرم آهنگر دوره گرد بودم 
و به این حرفه آشنایی کامل دارم 
اما به دلیل عالقه شخصی ساختن 
دوتار را ادامه دادم و به فرزندانم نیز 

مهارت های آنرا آموختم.
این سازنده دوتار بیان می کند:درابتدا 
که دوتار می ساختیم بدون الگو بود و 
به تمامی مقام های تربتی آشنا بودم 
اما بهترین سازی که تا به حال ساخته 
ام سازی است که بر روی دیوار خانه 

خودم قرار دارد.
وی درباره درآمد اقتصادی ساز 
دوتار بیان می کند:مجبورهستیم 
برای تامیــن معاش خانواده این 
کار را انجام دهــم واین درحالی 
است که هزینه مواد اولیه دوتار که 
چوب است برای ما بسیار سنگین 
کارگاه  در  وهمینطور  می باشد. 
های کوچک که هیچ گونه ایمنی 
کامل را ندارد بــا ابتدایی ترین 
وســایل کار می کنیم وتا کنون 
هیچ حمایتی از هیچ یک از نهاد 
های دولتی از ما نشــده . برای  
شغل ما شهر مشــهد خیلی بهتر 
است اما به خاطر نداشتن درآمد 
کافی مجبوریم اینجا زندگی کنیم.

این سازنده همچنین تصریح می 
کند:برای درست کردن کاسه دوتار 

از دینام اســتفاده می کنیم که 
در فضای کوچــک کارگاه برای 
ما بسیار خطرناک است. البته در 
گذشــته برای خالی کردن چوب 
کاسه دوتار از مغان استفاده می 
کردیم که زمان آن یک هفته طول 

می کشید.
اقای آرمان که مناعت و طبع هنرمندان 
قدیمی را دارد می گوید:ساز دوتار 
زنده است و باید به آن احترام گذاشت 
واگرشخصی بخواهد مهارت این کار 
را یاد بگیرد به او آموزش خواهم داد 
چون اعتقاد دارم باقیات صالحاتی 

برای ما خواهد ماند.

میراث پدر در دستان پسر
علی اصغر آرمان از دیگر هنرمندان 
ساز دوتار است که ایشان نیز پسر آقای 
آرمان می باشد و توانسته راه پدرش 
را ادامه دهد و در کارگاه  خودش که 
نزدیک منزل شخصی اش است کار 
می کندو به ما می گوید: 25 سال است 
که دوتار می سازم و برخالف پدرم 
، با تعدادی از هنرمندان این عرصه 
مشورت کرده ام و توانسته ام  آوای 
دوتار قدیمی را با مدل جدیدتری 
تلفیق کنم و مدل قدیمی را به مدل 

امروزی تر ارتقا دهم. 
وی در ادامه می افزاید:برای ساختن 
ساز دوتار از چوب توت ، گردو و زرد آلو 
استفاده می شود که قیمت هر کدام 
از این چوب ها برای ما یک میلیون 

تومان آب می خورد.

کار سخت اما بدون بیمه و حمایت 
شغلی

پسر استاد آرمان همچنین ادامه می 
دهد:کار ما بسیار سخت است و به 
دلیل استفاده از ابزار سنگین در کارگاه 
های کوچک و همچنین ریزگردهای 
چوب که ناشی از برش زدن آنهاست 
در معرض بیماری های تنفسی قرار 
داریم و تاکنون هیچگونه حمایت مالی 
از هیچ نهادی نشده ایم. اما مجبوریم 
کار کنیم تا خرج خانواده را تامین کنیم 
و از طرف دیگر این شغل خانوادگی 
ماست و قصد داریم آنرا حفظ کنیم.

علی اصغر آرمان در پاسخ به قیمت 
دوتار جواب می دهد:هر سازی در 
پاساژهای معروف مشهد از جمله 
سعدی و احمدآباد بین 2میلیون و 
300 تا 3 میلیون تومان فروخته می 
شود که البته بستگی به این دارد که 
تا چه مقدار بر روی آن کار شده باشد.

واین درحالی است که هرسازی  برای 
ما فقط بین 300 تا 500 هزار تومان 
در می آید و در کل برای ما که سازنده 
هستیم 100 هزار تومان بیشتر سود 
ندارد. و به دلیل اینکه از ما هیچگونه 
حمایتی نمی شود مجبوریم تا هنر 
دستی مان را به واسطه ها بفروشیم 
تا آنها نیز ساز را با قیمت باالتر به 

بازار بفروشند.
وی در ادامه می گوید: تا همین جا که 
توانسته ایم شغل اباواجدادی خود را 
حفظ کنیم و کارگاهی در حاشیه شهر 
راه اندازی کرده ایم بدون هیچگونه 
حمایتی از سازندگان دوتار بوده و 
تا کنون تنها حمایتی که از ما شده 
شرکت در نمایشگاه شهرداری بوده 
که فقط آنجا توانسته ایم آثار خود را 
بدون واسطه به فروش برسانیم. حتی 
تا به امروز نیز نتوانسته ایم عضو خانه 
هنرمندان شویم و از بیمه هنرمندان 

استفاده کنیم.
علی اصغر آرمان همچنین تصریح 
می کند:به غیر از دوتار، سنتور و سایر 
سازهای سنتی را نیز در کارگاه خود 
می سازیم اما با توجه به اینکه تولید 
کننده اولیه هستیم چندان سودی 

برایمان ندارد. 

گزارش نخست هنری از کارگاه های فاقد ایمنی دوتار سازی 

 دوتار خراسان در دستان واسطه ها 
 نگار طاهونچی 

خبر

»مولن روژ«؛ سینمایی که در حافظه 
تاریخی مشهد ماندگار نشد

مولن روژ مشهد که حدود سال 58 با تغییر کاربری فرهنگی به 
تجاری تاکنون به عنوان انبار مورد استفاده قرار می گرفت، در 
نهایت در روزهای اخیر با آغاز تخریب ها، به عمر حدود 50 ساله 
خود پایان داد.رضا سلیمان نوری؛ خراسان پژوه و فعال حوزه 
مشهدشناسی در گفت وگو با ایسنا درباره تاریخچه این سینما 
اظهار کرد: در دورانی راسته خیابان ارگ، داالن سینماهای 
مشهد بوده است. این داالن از سینما فردوسی آغاز و با سینما 
مولن روژ تمام می شد. سینما فردوسی نبش چهارطبقه و مولن 

روژ در کوچه استانداری مشهد واقع شده  بود.
 وی افزود: مولن روژ حدود 50 سال عمر دارد؛ پنجم آبان ماه 
1340 افتتاح شده و دارای 700 صندلی است. این سینما 
یک سینمای کامال سرپوشیده و در اصطالح زمستانی بوده و 
مکان آن در کوچه استانداری است؛ به نحوی که از ساختمان 
استانداری که حدود 400 متر جلوتر بیاییم، در دست راستمان 

به این مکان می رسیم.
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خبر

انتشار فراخوان مسابقه قصه گویی 
»قصه های آسمانی«

همزمان با ماه مبارک رمضان، فراخوان مسابقه »قصه های 
آسمانی« در فضای مجازی منتشر شد.

مسابقه قصه گویی »قصه های آسمانی« برای گروهای 
سنی 9 تا 14 و 14 تا 18 والدین، مربیان از 28 اردیبهشت 

آغاز شده و تا اول تیر 1399 ادامه می یابد.
ابراهیم زره ساز، مدیر کل کانون پروش فکری کودکان و 
نوجوانان خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت بازیابی 
هویت دینی و توجه به قرآن و آموزهای آن اظهار کرد: 
قصه و قصه گویی بهترین مســیر برای ورود به دنیای 
کودکان است و از این مسیر می شود کودکان و نوجوانان 
را با قرآن که بزرگترین کتاب آسمانی و انسان ساز است، 
آشنا کرد. خداوند در قرآن با انسان ها به زبان قصه صحبت 
کرده است و این خود گواهی بر اهمیت و جایگاه قصه 

و قصه گویی است.
وی از ابــراز امیدواری کرد: بــا فعالیت های فرهنگی، 
هنری و قصه گویی با بهره گیری از داستان های جذاب 
و آموزه های بی شمار قرآن، راه را برای عالقه مندی و 
آشناسازی بیشــتر کودکان و نوجوانان با این گنجینه 

معنوی می توان هموار کرد.
شایان ذکر اســت در جریان این فراخوان، دبیرخانه 
قصه گویی پنج قصه از قصص قرآن را به زبان ساده برای 
گروه های سنی هدف آماده کرده است که از طریق فضای 

مجازی در اختیار عموم قرار می دهد.
عالقه مندان می بایست یکی از این قصه ها را انتخاب و به 
صورت صوتی و یا تصویری حداقل در 3 دقیقه و حداکثر 
در 5 دقیقه اجرا کرده و به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار تا 1 تیر 99 و تاریخ اعالم برگزیدگان 3 
تیر همزمان با والدت حضرت معصومه)س( خواهد بود. 
کودکان و نوجوانان می توانند از طریق پیام رسان دبیرخانه 

به شماره 09382۶40815 آثار خود را ارسال کنند.
بر اساس اعالم روابط عمومی اداره کل کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان خراســان رضوی، در هر 
بخش به سه برگزیده جایزه و لوح تقدیر اهدا می گردد 
و آثار منتخــب از رادیــوی صدای خراســان پخش 
 خواهد شــد. جهت دریافت فایل قصه ها به ســایت

 khrazavi.kpf.ir مراجعه فرمایید.

Nakhost Honari

 پس از امیر تتلو، آرات، محسن چاووشی 
و ابی ... و دیگر جنجالی های این روزهای 
شبکه های اجتماعی، چند روز پیش نوبت 
به مهدی کوشکی و ریحانه پارسا رسید 
تا از گردونه رقابت حاشیه سازی فاصله 
نگیرند و فضای شبکه های اجتماعی 

را داغ کنند.
به گزارش سینماپرس، قضیه از توئیت 
ریحانه آغاز شد. این بازیگر تلویزیون و 
سینما که به تازگی با مهدی کوشکی 
نمایش نامه نویس و بازیگر سینما ازدواج 
کرده نوشــت:  یا بنویس حق طالق 
میدید به زنهاتون بعد اسم خودتون را 
هم گذاشتید، مرد؟ ایموجی هم نزار ... 
این توئیت ابهام داشت، نیازمند به ویرایش 
بود و سواالت زیادی را در شبکه های 
اجتماعی به وجــود آورد. پس از آن 
مهدی کوشکی همسر ریحانه پارسا در 
ویدئویی کوتاه در استوری اینستاگرام 
اعالم کرد:  این روزها به خاطر توئیت 
ریحانه خیلی از من سوال می شه که 
حق طالق چطوریه؟ من خیلی اعتقاد 
دارم که حق طالق با مرِد صددرصد و 
چه لزومی داره حق طالق با زن باشه؟ به 

نظر من این ایده خیلی درستی است که 
حق طالق با مرد باشه، به قول قدیمی ها 
زن باید با لباس سفید بیاد خونه بخت و 

با کفن سفید هم بره! 
اظهار نظر تازه کوشکی موجی تازه 
علیه او به راه انداخت و فعاالن مدنی در 
شبکه های اجتماعی با ریپورت استوری 
او، زمینه حذف ویدئو جنجالی اش از 
اینستاگرام را فراهم کردند. پس از این 
اتفاق کوشکی در پستی نوشت که 
استوری اش  بدون حق انتخاب  و یا  
سوال  از او حذف شده است. او نوشت:  
عدم آزادی بیان در اینستاگرام هم وجود 

دارد.  ویدئو و توئیت مهدی کوشکی 
کافی بود که بحثی دامنه داربر سر مواضع 
او و همسرش شکل بگیرد. منتقدان به 
مهدی کوشکی و ریحانه پارسا حمله 
کردند. برخی دیگر معتقدند که این 
سخنان از مهدی کوشکی بعید است 
و احتماال پشت پرده ای برای رفتارهای 

اخیر او و همسرش وجود دارد.
کاربری نوشته است  به نظر من ماجرای 
توئیت ریحانه پارسا و استوری مهدی 
کوشکی یه بازی تبلیغاتیه! برای تئاتر، 
فیلم یا. این جور حرفا با واکنش سریع 
مخاطب و وایرال شدِن شدید همراهه 

و خب اگه حدسم درست باشه دقیقا 
به هدف شون رسیدن. حاال باید دید 
چقدر نظر من می تونه درست باشه؟ 

نظر شما چیه؟ 
از این منظر باید گفت که فعالیت های 
پارسا و کوشکی در اینستاگرام صرفا 
یک بازی است که مشخص نیست چه 

هدفی را دنبال می کند.
این دیدگاه به شکل دیگری هم مطرح 
شده است عده ای می گویند مهدی 
کوشکی و ریحانه پارسا به دنبال دیده 
شدن، کسب شهرت و ثروت اند و این 
جنجال سازی در شبکه های اجتماعی 
را برای رسیدن به شــهرت و ثروت 

برگزیده اند.
در این بین عده ای هم می گویند نباید 
به کوشکی و ریحانه پارسا، اقدامات و 
سخنانشان بها داد. فردی نوشته است:  
استوری مهدی کوشکی رو ریپورت 
میکنن و میگن درسته نظر شخصیش 
بوده باشه، ولی نباید پخش بشه. بعد 
همونا اونو پست و توییت میکنن! اگه 
خوبه چرا ریپورت کردی. اگه بده چرا 

پخش میکنی.  

شوآف سلبریتی های کم سواد

بازی جدید »پارسا« و »کوشکی« برای دیده شدن در دوران کرونایی

بازیگر نقش »سعید« در »بچه مهندس3« 
گفت: در ابتدا برای نقش جواد جوادی 
رفتم، اما گفتند که به دنبال بازیگر کم 

سن و سالی هستند.
»خیام وقار کاشانی« بازیگر نقش »سعید« 
در سریال »بچه مهندس 3« در گفت وگو 
فارس گفت: تا به اینجا پخش ســریال 
بازخوردهای خوبی از جانب مخاطبان 
دریافت کردیم و مخاطب جذب داستان 

و قصه این سریال شده است.
بازیگر سریال »پنجمین خورشید« 
درباره سابقه این سریال در فصل گذشته 
و ارتباط آن با میزان مخاطبانش نیز 

گفت: منظورم از سابقه سابقه اسمی 
بود. شاید االن در داستان خیلی فلش 
بک یا ارتباط قوی با فصل های قبل 
نداشته باشــیم ولی به لحاظ اسمی 

باعث شده بیشتر دیده شود.
این بازیگر درباره همکاری خود با گروه 
سریال »بچه مهندس« نیز گفت: من ابتدا 
برای بازی در نقش جواد جوادی رفتم اما 
آقای غفاری گفتند از لحاظ سنی با این 
نقش هماهنگی نداری و چهره کم سن و 
سال تر می خواستند. بعد از مدتی آقای 
کریمی با من تماس گرفت و ویژگی های 
نقش سعید را برایم گفت و فیلم نامه را 

خواندم و به سریال پیوستم.
بازیگر سریال »زندگی از نو« ادامه داد: 
در حال حاضر که خروجی نقش سعید را 
می بینم ارتباط بهتری با او برقرار کردم و 
همیشه سعی کردم حجم حضور نقشم برایم 
خیلی مهم نباشد و میزان تاثیرگذاری اش 

برایم اولویت دارد.
وقار کاشانی درباره ارتباط خود با کاراکتر 
سعید نیز عنوان داشت: ویژگی های سعید 
به لحاظ تخصصی برای من واقعا غریبه 
بود و تا به حال فردی شبیه به او را حتی 
از نزدیک هم ندیده بودم، اما هرچه پیش 
رفتیم با آقای وارســته و غفاری و گپ و 

گفت هایی که داشتیم در جریان گذشته 
زندگی سعید قرار گرفتم و همین خیلی به 
من کمک کرد.وی ضمن بیان ویژگی های 
فیلم نامه این سریال نیز ادامه داد: یکی از 
ویژگی های فیلم نامه و کارگردانی این سریال 
این است که هر کدام از شخصیت ها تک 
قصه ای برای خود دارند و در اجرا نیز به 
آنها به خوبی پرداخته می شود و هرکدام 

به یک سرانجامی می رسند.

وقار کاشانی: قرار بود نقش جوادی را بازی کنم
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