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 درخشش مشهدی های دورازخانه 
درلیگ برتروالیبال کشور

هفته اول مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور جام سرداررشید 
اسالم شهید قاسم سلیمانی درحالی درشهرهای مختلف کشور 
ودرغیاب پیام خراسان برگزارشد که مشهدی های دورازخانه با 
پیروزی مقابل حریفان خودخوش درخشیدندوکارنامه موفقی 
ازخودبه نمایش گذاشتند.سایپا در شرایطی ازسد تیم تازه لیگ 
برتری هورسان رامسربا نتیجه سه برصفرگذشت که سلطان پاس 
ایران امیرحسینی حرف اول را دراین دیدارزد ضمن اینکه باید از اولین 
تجربه مربیگری نوید مشجری آنالیزور تیم ملی بزرگساالن اشاره کرد 
که مصطفی کارخانه را دراین پیروزی به خوبی همراهی کرد سایپا 

با پیروزی سه برصفر مقابل تیم رامسرگام اول را محکم برداشت.

شهرداری ارومیه دربی را باقدرت پشت سرگذاشت
درارومیه دوتیم هم استانی شهرداری ارومیه وآذرباتری درحالی به 
مصاف هم رفتند که درتیم ارومیه باید از بازی حرفه ای پوریا یلی 
جوان اول والیبال خراسان وتیم ملی اشاره کرد که نقش بسزایی 
داشت ضمن اینکه رضامومنی مقدم مربی نامداروالیبال خراسان با 
همراهی فنی وحرفه ای خود دراین پیروزی نقش بسزایی داشت .

شهرداری ورامین گام نخست را محکم برداشت
اما تیم مدعی قهرمانی شهرداری ورامین  دراولین دیدارخود 
درحالی به مصاف تیم دقیقه ۹۰ قزوین رفت که هدایت آن را 

مربی جوان مجیدتابش نژاد ازمشهد برعهده داشت .

از پدرفوتبال خراسان وابومسلم تجلیل شد
درخبرها داشتیم طی مراسمی باشکوه از سوی هیات فوتبال خراسان 
ازپدرفوتبال وپیشکسوت ابومسلم خراسان تجلیل وتقدیرشد.

نخست:حاج سیدمهدی قیاسی پیشکسوت وبزرگ فوتبال 
خراسان که مرز۸۰سالگی را با سالمتی وپرافتخار پشت سرگذاشته 
است مستحق این تجلیل بود وهیات فوتبال کاربزرگی را انجام 

دادتا برای سایر هیاتهای ورزشی الگوباشد.
شهرخودرووجدال با آسیا

تیم فوتبال شهرخودرو درشرایطی راهی مسابقات آسیایی شد 
که  تغییر وتحول دراین باشگاه همچنان ادامه دارد.

نخست: نقطه قوت این باشگاه داشتن یک مالک با پشتوانه 
مالی وشجاع ونترس است که درتمام تصمیم گیریها  همچنان 

حرف اول را می زند.
نماینده والیبال مشهد ولیگ یک

با جدایی پیام ازلیگ برتر باشگاههای کشور باخبرشدیم والیبال 
مشهد قراراست دردسته یک نماینده داشته باشد.

نخست:این تیم دسته یکی همچنان درخفا وبا چراغ خاموش 
درحال تدارک و شکل گیری است وباید منتظرماند تا دسترنج 

دوستان چه خواهدبود.

کارت زرد

  صاحب امتیاز و مد   یرمسوول: دکتر علی پاکباز خسروشاهی
  زیر نظر شورای سردبیری

  مدیر هنری: حامد همایونی
  د   فترتهران: پاسد   اران، بوستان8، پالک 120، طبقه 2  واحد   7   

 تلفن: 6- 22760895)021(
  د   فترمشهد   : احمد   آباد   ، خیابان قائم، قائم 14، پالک 46 

تلفن: 8437711 3)051(
  نمابر: 8444020 3)051(  -   پیامک: 30007981 

  کد پستی: 9183893319
nakhost@yahoo.com  -  Info@nakhostnews.ir :ایمیل  

www.nakhostnews.ir : وب سایت  
@Nakhost newsir   :کانال اطالع رسانی  

بیژن قنبری: شما را با جوان جویای نام 
با استایل فیزیکی خوب  که تصمیم دارد 
زیر نظر مربی ارزنده خود علی اصغر دهقان 
رکورد جفت پا زدن بر روی پله های برج 

میالد را بشکند آشنا می کنم . 

خودتان را معرفی کنید؟ 
امیرحسین وحدت 24 سال سن دارم و 
از چهار سالگی با اجرای حرکات ابتدایی 
ژیمناستیک عاشق ورزش شدم.خانواده 
کامال ورزشی دارم دو خواهر ورزشکار 
دارم ، به مدرسه فوتبال عالی حرفه ای 
رفتم زیر نظر استاد سخن سنج درسهای 
بسیاری آموختم در سالهای قبل با خداداد 
عزیزی و حسن سیدی و بزرگانی دیگر 
در تیم فوتبال امید ابومسلم بازی کردم 
و حتی برای تست به کشورهای امارات و 
ترکیه هم رفتم که با شرایط خاص خودم 

نتوانستم ادامه دهم . 

ازکی جذب اسکای رانینگ شدید؟
در 2۰ سالگی زیر نظر استاد دهقان که از 
قهرمانان پیشین تیم ملی بوکس بوده اند 
وارد این رشته شدم ضمنا وی مربی و مدیر 
برنامه های من هم هستند و به من محبت کردند. 

استاد دهقان از خودتان بگویید؟
تمام سالهای عمرم فقط در بوکس گذشت 
االن 3۸ ساله ام و چون استعداد خوب 
وحدت را دیدم قبول کردم در کنارش 
باشم. در حال فوتسال بازی می کنم و 
چون امیرحسین شرایط فیزیکی خوبی 
دارد و عاشق تمرین و این رشته است و 
می خواهد عالوه بر رکورد زنی جفت 
پا رفتن را بزند می خواهد با آمادگی 
کامل در مسابقات MME  / یا رینگ 
داخل دیوار  فنســی شرکت کند. لذا 
هدایت او را قبول کردم و امیدوارم در 
آینده نزدیک از او یک قهرمان ارزنده 

برای میهن مان بسازم.

تاکنون چه اجراهای مهمی داشتید؟
در شهریور 13۹3 مسافت 4۸ کیلومتری 
طرقبه تا حرم مطهر را در مدت 4 ساعت 
دویدم. همزمان فوتبال هم بازی می کردم . 
در ۹7 در ساختمان شرکت پاژ مشهد 
رکوردزنی کردم که باید از حمایتهای 
بیدریغ مهندس دائم و استاد جعفری 
باشگاه بدنسازی احد  تقدیر و تشکر کنم. 
در یک حرکت معنوی و ارزنده به عنوان 
سفیر ســازمان انتقال خون خراسان 
رضوی برگزیده شدم.در حرکتی دیگر و 
ارزشمند توانستم 1۸7۰ پله برج میالد 
را در مدت 26  دقیقه باال بروم که نتایج 
و فیلم این اتفاق را به گینس فرستادم 

که آنها مقام سوم رکورد زنی جهان را 
به من اختصاص دادند. 

آیا کسی دیگر هم این رکورد را دارد؟
بله، همین مسیر را مهدی اسدی در 11 
دقیقه و 2۰ ثانیه اولین رکوردارکشور هست. 

برنامه مهم آینده ات کدام است؟
در عید فطر 14۰۰ رکورد جفت پا زدن 
در برج میالد را ارتقا بدهم. ضمنا تا کنون 
برجهای مهم خلیفه دبی برج دوقلو مالزی 
را پیمودم و مسافت 56 کیلومتری از مشهد 

تا چناران را به صورت برعکس دویدم. 

دارید  خاتمه صحبت خاصی  در 
بفرمایید؟

از همه عزیزان و حامیانم که نام بردم و 
از مدیریت امیر آذریان ریاست همگانی 
صمیمانه تشکر می کنم. در پایان می گویم 
از حمایت رضا یوسفی ،نمایندگی شرکت 
Muscle tech شهر بابل و همچنین 
حمایت همه جانبه و عاشقانه استاد دهقان 
سپاسگزام و با هماهنگی وی با دوستانشان از 
جمله علی عباسی که قول مساعد همکاری 

دادند. از صمیم قلب تشکر می کنم. 

رکوردزنی در برج میالد
وانا

ی ت
معل

غال
س: 

عک

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

مراسم ثبت رکورد ملی با رقابت 27 ورزشکار 
نونهال  دختر و پسرخراسان رضوی برای ثبت  
در کتاب ملی ثبت رکوردهای فدراسیون  
ورزش های همگانی در سالن کاراته مجموعه 

ورزشی کوثر مشهد برگزار شد.
بر اساس این گزارش رییس کمیته ثبت 
رکورد ورزش های همگانی فدراسیون 
در گفت و گو با خبرنگار ما در باره هدف از 
برگزاری این رقابت ها گفت: بعد از طوالنی 
شدن تعطیلی ورزش بر اثر شیوع ویروس 
کرونا با بازگشایی باشگاههای ورزشی و 
همچنین صدور مجوز وزارت بهداشت 
با رعایت پروتکل های بهداشتی به همت  
کمیته مهارت های فردی نمایشی هیات 
ورزش همگانی خراسان رضوی رقابت های 
گروهی و انفرادی برای ثبت رکورد با هدف 
استعداد یابی،ایجاد انگیزه و ارتقای سطح 
جسمانی و روحی ورزشکاران نونهال در 

مشهد برگزار شد.
هادی رضایی با اشاره به این که شیوع 
ویروس کرونا میزان آمادگی همه ورزشکاران 
سراسر کشور را کاهش داده است یادآور شد: 
تالش خواهیم کرد با همت ورزشکاران و 
متولیان ورزش استان ها توانایی و آمادگی 
ورزشکاران  در  رشته های رکورد دار در 

کشور را ارتقا بخشیم .
وی خاطر نشــان کرد: در این رقابت ها 

ورزشکاران نونهال در رشته های باالنس تک 
پاگروهی،غلت سینه،باالنس تک پا انفرادی،نیم 
وارو تعداد،مشت سرعتی انفرادی،بیشترین 
ضربه پا ،حرکات ترکیبی با ستانی و میل 

باستانی به رقابت با یکدیگر پرداختند.
وی در باره نحوه معرفی نفرات برتر این 
رقابت ها گفت: بعد از پایان رقابت ها نتایج 
ارزیابی و با رکوردهای فدراسیون مقایسه 
و در نهایت نفرات برتر طی چند روز آینده 

به هیات استان ابالغ می شود.
وی در باره میزان درجه سختی رکوردها 
و حرکات نمایشی تصریح کرد: در تمامی 
حرکات نمایشی و رکوردها فاکتورهایی 
همچون سرعت ، قدرت ، استقامت و... 
وجود دارند اما جهت تعیین درجه سختی 
5 فاکتور سرعت ، قدرت، مسافت، مهارت 
و تکرار مورد ارزیابی قرار می گیرند با این 
شکل که برای هر فاکتور نمره ای از صفر تا 2 
در نظر گرفته می شود و نسبت به اهمیت 
آن فاکتور در رکورد مورد نظر یا فعالیت 
ورزشی نمایشی مربوطه مجموع نمرات 

از 1۰ نمره محاسبه می گردد.

رضایی در باره هدف از طبقه بندی  و ثبت 
رکوردها گفت:هدف از طبقه بندی رکوردها 
با توجه به  درجه سختی رکورد می باشد 
این دسته بندی در حرکات و مهارتهای 
نمایشی ورزشی نیز بکار می رود و می 
توان توسط آن سطح کیفی رکورد ها و 
همچنین سطح ورزشکار را مشخص کرد.

مسوول کمیته ثبت رکورد ورزش همگانی 
فدراسیون در باره ثبت رکوردهای ورزشکاران 
نونهال نیز گفت: ثبت این رکوردها در کتاب 
رکوردهای گینس نمی باشد و در صورت 
موفقیت ورزشکار گواهی رکورد با امضا 
رییس فدراسیون ورزشهای همگانی ،رییس 
انجمن ورزشهای تفریحی و مهارتهای فردی 
نمایشی و رییس کمیته ثبت رکورد های 
ورزشی به ورزشکار اهدا می شود همچنین 
رکوردهای نفرات برتر در کتاب ملی رکورد 
های فدراسیون ورزشهای همگانی ، نام 
وی بعنوان رکورد دار کشور در این کتاب 
قید می گردد.الزم به توضیح می باشد 
گینس یک مجموعه خصوصی است که 
ثبت رکورد در آن رخداد ملی محسوب 

نمی شود.
وی یادآور شد : برای ثبت رکوردها عوامل 
اجرایی ،مربیان و داوران صاحب عنوان در 
هنگام برگزاری رقابت ها نیز حضور خواهند 
داشت و جا دارد همین جا از احمد صالح 
نژاد دبیر هیات ورزش همگانی خراسان 
رضوی، جلیل پرداختی مسوول کمیته ثبت 
رکوردهای استان،ایزانلو مسوول برگزاری 
رقابت ها و همچنین مربی ورزشکاران،خلیلی 
مسوول هماهنگی رقابت ها و خندانی 
مقدم مسسول روابط عمومی هیات در 
برگزاری پر شور و با نشاط این رقابت ها 

تقدیر و تشکر کنم.
وی با اشاره به این که نیروهای امداد و 
اورژانس در تمامی رقابت های ورزشکاران 
نیز حضوری مستمر دارند گفت:در تمام 
لحظات انجام رکورد حضور یکدستگاه 
آمبوالنس مجهز بصورت آماده باش با 
تشخیص کمیته رکورد برای بعضی از 
رکورد ها الزامیست و درصورت طوالنی 
بودن زمان رکورد در صورت تعویض شیفت 
آمبوالنسها میبایست پستها پس از استقرار 

آمبوالنس بعدی تحویل گردد.
 رضایی اضافه کرد:حضور رییس کمیته 
ثبت رکوردهای ورزشی یا نماینده تام 
الختیار کمیته  در تمام استانها جهت 
بررسی و اطمینان از درستی مراسم ثبت 
رکورد الزامی بوده و همچنین حضور 
ناظریــن و داوران کمیته ثبت رکورد 
بصورت تعویض شیفت در تمام مدت 
الزامیست که هر شیفت داوری شامل 

سه ساعت تمام می باشد.

مجید خروشی

رقابت 27 ورزشکار نونهال خراسان رضوی برای ثبت رکورد
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 توهم بازگشت استرا با 10 برابر
افزایش قرارداد بازیکن!

علیرضا مجمع: آقا جمع کنید این بساط هشتگ بازی را. کی این 
تخم لق را در دهان هواداران واقعی استقالل شکست که مربی ای که 
در مهم ترین مقطع فصل تنهایشان گذاشت می شود منجی فصل 
بعدشان؟ استراماچونی اگر می خواست بماند و با استقالل نتیجه 
بگیرد که وقتی تیمش را با بازی بیشتر برد صدر جدول می ماند، نه 
حاال که راحت دارد در خانه لذت سومین فرزندش را که تازه به دنیا 
آمده می برد و برای همسرش غذاهای ایتالیایی طبخ می کند. چرا 
هوادار را فریب می دهید؟ مگر استراماچونی فسخ نکرد؟ اگر فسخ 
نکرد که شما قطعا مرتکب خالف شده اید که با مجیدی قرارداد 
بستید.اگر هم فسخ کرده است که پس قرارداد مجدد چیست؟ 
این وســط قانون من درآوردی فدراسیون و سازمان لیگ را هم 

که می خواهید دور بزنید. این چه بلبشویی است راه انداخته اید؟
***

بعد از فاجعه قرارداد ویلموتس و پرونده های بازمانده فوتبال ایران 
در فیفا که تقریبا در همه شان باید خود را شکست خورده بدانیم، 
فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت که اصال کل صورت مساله را پاک 
کند و راه خارجی ها را به فوتبال ایران از منبع ببندد. خب این تصمیم 
در ابتدا به شدت ناشیانه می نمود. چون به هر حال فوتبال باید رشد 
کند و دانش و مهارت خارجی ها به عنوان ارزش افزوده به فوتبال 
اضافه شود تا از دل آن بشود پله های رشد را طی کرد. اما به هر حال 
با تمام این اوصاف این قانون تصویب شد و تیم های لیگ برتر ملزم 
به اجرای آن شدند. ضمن اینکه وضعیت اقتصصادی و باال رفتن 
روز به روز دالر مزید بر علت شد تا توان مالی تیم ها و باشگاه های 
لیگ برتری از قبل کمتر شود و احتمال باز شدن پرونده های بیشتر 
در فیفا به همین دلیل مشخص افزایش پیدا کند. در این اوضاع و 
احوال بحرانی بود که تیم استقالل آفری را برای مربی گری فصل 
آینده اش رو کرد. چون فرهاد مجیدی با نتایج نه چندان بد به دلیل 
خبر مذاکره مدیر باشگاه  با مرد ایتالیایی که هیچگاه آن را تکذیب 
نکرد استعفا داده بود و تیم بدون مربی مانده بود. اینجا بود که تیم های 
دیگر صدایشان درآمد که اگر قرار است قانون برای همه یکسان باشد 
پس آمدن مرد کت و شلوار پوش ایتالیایی نقض صریح قانون است. 
اما هوادار را با جمالتی مثل اگر استرا نیاید باید غرامتش را بدهیم 
و پول از جیب باشگاه می رود و از این قبیل اراجیف فریب می دهند 
و وادارش می کنند زیر پست وزیر و رییس قوه قضاییه و حتی پیج 
به دنیا آمدن بچه سوم استرا هشتگ »استراماچونی را برگردانید« 
بگذارد و مدتی سرش گرم شود تا متوجه نشود بازیکن هایی که این 
فصل حتی یک جام پالستیکی هم نتوانستند بگیرند در اتاقی در 
هتل آزادی تهران قراردادهایشان را با مبالغ 1۰ میلیارد و 13 میلیارد 
افزایش دادند. حتی بازیکنی که دو فصل دیگر قرارداد داشت، به 
هتل آمد و قرارداد قبلیش را سه برابر کرد و هیچکس هم سوال 
نکرد خرت به چند؟ کار به جایی رسید که دروازه بان سوم تیم که 
قراردادش 2۰۰ میلیون بود، گفت من می خواهم فسخ کنم و اگر 
فسخ می کرد استقالل از جام باشگاه های آسیا حذف می شد، قرارداد 
او را به 2 میلیارد تومان افزایش دادند. فکر کنید، یک جوان 22 ساله 
می آید با تهدید قرارداش را 1۰۰۰ درصد افزایش می دهد و آب از 
آب تکان نمی خورد. دست آخر هم که فدراسیون فوتبال آب پاکی 
را ریخت روی دست آبی ها و قانون ممنوعیت بستن قرارداد با مرد 
ایتالیایی را به مدیران باشگاه گوشزد کرد. این وسط ماند هوادار 
و یک دنیا امید که برای آمدن او بسته بود و فراموش کرد زمانی 
که او بود هیچ گلی به سرشان نزده بود، به غیر از ده یازده هفته پر 
تنش که با لطف داوران یک هفته و نه بیشتر به صدر نشاندشان. 
این ماجرا اگر همین  جا تمام نشود آبی ها فصل بعد هم ضرر بدی 

از این توهم استرا خواهد کرد.
***

ورود قوه قضاییه و رییسش به ماجرای استراماچونی و بازگرداندنش 
هم مصداق بارز دخالت دولت است و فوتبال ما را به تعلیق خواهد 

کشاند. این جمله از تحلیل باال جا مانده بود!

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: مدیران 
باشگاه ها که از افزایش قیمت بازیکن 
گالیه دارند، برای مطرح کردن نام  خود، 
رقم های عجیب و غریب پیشــنهاد 
می دهند تا در مدت کوتاه حضورشان 

بمب بترکانند.
خداداد عزیزی در خصوص قانون منع 
به کارگیری مربیان و بازیکنان خارجی 
در لیگ برتر فوتبال ایران اظهار کرد: این 
قانون را چه کسی گذاشته است؟ اصال 
چه دلیلی داشته است؟ به فدراسیون 
چه ارتباطی دارد که تیم ها نمی توانند 
به خوبی قرارداد منقعد کنند؟ مانند این 
است که بارسلونا بازیکن ضعیفی جذب 
کند و اللیگا، بارسلونا را بخاطر عملکرد 

ضعیفش مواخذه کند.
وی افزود: مدیران فدراسیون دلیلی برای 
تصویب این قانون ندارند ولی خودشان 
هم نمی دانند برای چه این قانون را وضع 
کرده اند. مثال بگویند که به خاطر افزایش 
نرخ ارز نمی خواهند دالر از کشور خارج 
شود. بگویند بازیکنان خارجی که وارد 
لیگ ایران شده اند، بی کیفیت  هستند 
یا شرایطی بگذارند که بازیکنان خارجی 
باید به اندازه مشخصی بازی ملی داشته 
باشند تا بتوانند در ایران بازی کنند. این که 
بی دلیل برای عدم ورود بازیکنان خارجی 
قانون وضع شود، خنده دار است و باور 

کنید تمام دنیا به ما خواهندخندید.
پیشکسوت فوتبال ایران ادامه داد: وقتی 
مدیران ما کاربلد نباشند همین می شود. 
سالیان سال است برای آوردن بازیکنان و 
مربیان خارجی به لیگ برتر دچار اشتباه 
می شویم. مربیان و بازیکنانی بوده اند 
که کیفیت خیلی خوبی داشته اند. در 
سطح ملی کی روش و در سطح باشگاهی 
برانکو، شفر و استراماچونی مربیان با 
کیفیتی بوده اند. بازیکنانی هم مانند 
ابراهیم توره، ادینیو و عمادرضا عملکرد 
خوبی در لیگ ایران داشته اند. ۸۰ درصد 
بازیکنان خارجی در حد و اندازه لیگ 

ایران نبوده اند، اما نمی دانم چه می شود 
که ناگهان امسال چنین قانونی وضع 
می کنند.عزیزی با اشاره به قانون منع 
استفاده از گلر خارجی در لیگ برتر در 
سالیان گذشته عنوان کرد: زمانی این 
قانون را برای لیگ برتر وضع کردند، 
پس از مدتی قوانین را چرخاندند و  در 
لیگ یک اجرایی شد. از یکی از مدیران 
فدراسیون در مورد این قانون سوال 
پرسیدم اما نمی دانست چه باید بگوید. 
چه فرقی میان لیگ برتر و لیگ یک 
وجود داشت؟ اگر قرار بود استفاده از 
گلر خارجی را آزاد کنند، چرا ممنوع 
کردند؟ اگر ممنوع کردند چرا استفاده 
از گلر خارجی را آزاد کردند؟ مدیران 
فدراسیون نمی دانند چه می کنند، در 
حال حاضر هم دلیل وضع این قانون 
برایم مشخص نیست.وی با توجه به 
قانون منع استفاده از مربیان خارجی در 
لیگ برتر، در خصوص مذاکرات باشگاه 
استقالل جهت بازگشت استراماچونی 
خاطرنشان کرد: نمی توانند استراماچونی 
را به استقالل بیاورند. اگر استفاده از 
مربی خارجی ممنوع است، استقالل و 
پرسپولیس ندارد. برای تمام تیم ها باید 
قانون یکسان باشد. وقتی قانونی وضع 
می کنند، دیگر تبصره و آپشن معنا ندارد.

گل محمدی تحت فشار بود و حق 
داشت استعفا دهد

پیشکسوت فوتبال ایران در مورد استعفا 
و بازگشت دوباره یحیی گل محمدی به 
پرسپولیس تصریح کرد: یحیی گل محمدی 
تحت فشار است. اتفاقاتی که مدیران 
غیرفوتبالی رقم می زنند، همه را فراری 

می دهد. در فوتبال روز دنیا، کسانی 
مدیریت می کنند که پول آور و درآمدزا 
هستند، اما مدیریت در فوتبال ایران، فقط 
مدیریت هزینه های باشگاه است. از آن 
جا که ۸۰ درصد تیم های ایرانی دولتی 
هستند، کسانی سمت می گیرند که 
رابطه دارند و تنها چیزی هم که بلد 
نیستند، مدیریت ورزشی است.عزیزی 
افزود: یحیی گل محمدی نتیجه گرفته 
و توقع دارد مشکالتش حل شود. سه 
نفر از بهترین بازیکنان گل محمدی از 
پرسپولیس رفته اند. گل محمدی حق 
داشت که چنین رفتاری داشته باشد. 
رفتن بازیکنانی مثل بیرانوند، ترابی و 
علیپور ضعف مدیریتی نبود؟ بارسلونا 
چگونه مسی را حفظ کرد؟ مدیر بارسلونا 
برای حفظ مسی همه کار کرد. شخص 
بارتومئو با وجود تمام انتقاداتی که نسبت 
به او وجود داشت، تمام تالشش را به کار 
بست. مدیریت فوتبال این است، نه این 
که آقایان فکر کنند یحیی گل محمدی 
نباشد تا ما باشیم و گل محمدی نمی فهمد، 

اما ما می فهمیم!

نمی دانند  پرسپولیس  مدیران 
قهرمانی چه ارزشی دارد

بازیکن سابق کلن آلمان تصریح کرد: 
گل محمدی قهرمان شده است. مدیر یک 
تیم باید خواسته های سرمربی قهرمان را 
برآورده کند. چطور توقع دارند بازیکن 
و مربی مانند اروپایی ها عمل کنند، اما 
خود مدیران هیچ چیزشان به اروپایی ها 
شبیه نیست. کلوپ و گواردیوال وقتی 
درخواستی از مدیران  باشگاه دارند، 
باشگاه در فضایی حرفه ای به بررسی 

درخواست سرمربی می پردازد و به یک 
تعامل و تصمیم یکسان می رسند، اما در 
این جا برای مدیر هیچ اهمیتی ندارد 
که گل محمدی پرسپولیس را قهرمان 
کرده است. چون اصال نمی دانند قهرمانی 
چیست!پیشکسوت فوتبال ایران اضافه 
کرد: نخستین اصل در مدیریت یک تیم، 
نگه داشتن بازیکنان کلیدی فصل قبل 
است. این اصل اول مدیریت باشگاه 
است. یک تیم باید شاکله اصلی خود را 
حفظ کند. ترابی و علیپور در 5۰ درصد 
گل های پرسپولیس در فصل قبل تاثیر 
داشته اند، اما آنها می روند و بازیکنانی 
جذب می شوند که مدت ها باید وقت بگذرد 
تا بتوانند با سیستم یحیی گل محمدی 
و جو پرسپولیس خود را تطبیق دهند.

وی افزود: این نوع مدیریت اشتباه است. 
وقتی علیپور چهار پنج سال در پرسپولیس 
خوب بازی می کند، چرا او را حفظ نکنند 
تا مجبور شوند مهاجم دیگری بگیرند؟ 
مهدی ترابی آن همه گل سه امتیازی 
زده، نمی توانند بخاطر یک آپشن او را 
نگه دارند، اما می خواهند وینگر دیگری 

جذب کنند.

مدیران باشگاه ها در مورد افزایش 
قیمت بازیکنان چیزی نگویند

عزیزی در رابطه با افزایش قیمت بازیکنان 
در فوتبال ایران گفت: قیمت بازیکنان را 
چه کسی باال برده است؟ مدیرانی که 
هیچ چیزی از فوتبال نمی دانند باعث 
شده اند قیمت بازیکنان افزایش پیدا 
کند. خود مدیران بازیکن درجه پایین 
خارجی جذب کرده اند، حاال طلبکار هم 
هستند. وقتی فدراسیون، ویلموتس را 
جذب کرده و برای 5 ماه 17۰ میلیارد 
تومان باید به او بدهد، دیگر چه توقعی 
از مدیران باشگاه ها می توان داشت؟ اگر 
بازیکنان بی کیفیت خارجی بوده که مدیران 
باشگاه ها آورده اند. اگر قیمت بازیکنان 
باال رفته، خودشان آن را افزایش داده اند. 
چرا به بازیکن ایرانی ایراد می گیرید؟ 
اگر علیپور 6 میلیارد بخواهد، مقصر 
اســت اما یک مدیر باشگاه فوتبال با 
وجود اسراف صدها هزار دالری برای 
بازیکن بی کیفیت خارجی محق است؟

حوالی استادیوم

خداداد عزیزی از مدیریت غلط فوتبال ایران می گوید

بازیکن ایرانی به نرخ دالر !
پدرام خسروشاهی

بیژن قنبری: مجمع سالیانه ورزشهای 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی در مشهد برگزار 
شد و در آن عالوه بر تعدادی نمایندگان 
استان که نقطه نظرات خود را مطرح کردند 
و رییس فدراسیون جوهری مطالب جالبی 
را بیان کرد. در شروع جلسه صادقی نماینده 
شهرستان نیشابور از تاخیر 45 دقیقه ای 
شروع این مجمع گله کرد و گفت: زمانی که 
نمایندگان و پیشکسوتان و بزرگان باستانی 
حضور دارند تاخیر طوالنی بی معنی است و 
باید همه نسبت به هم احترام را قائل باشیم. 
جوهری ضمن پوزش از تاخیر گفت: هیات 
شما از بهترینهای کشور است و امسال در 
رده های اول تا سوم کشور قرار دارد و من 

مطمئن هستم با وجود استعدادهای فراوان 
و مرشد های توانمند و بزرگان بیشمار 
نظیر جعفرزاده و احدیان و بسیاری دیگر 
این هیات با مدیریت امیر فیروزیان ر و به 

پیشرفت خواهد بود. 
جوهری از فتاحی مدیر کل ورزش و جوانان 
استان به لحاظ حمایت های مستمر به 

باستانی استان تشکر کرد و گفت: امیدوارم 
این حمایت ادامه دار باشد. وی از تالش و 
کوشش استاد جلیلیان دبیر هیات تقدیر کرد 
و از همه دست اندرکاران خواست هیات را 
یاری کنند وباید استان شما پایلوت بزرگی 
برای باستانی و کشتی پهلوانی کشور باشد 
و باید رقابتهای قهرمانی منطقه ای در شهر 

مقدس مشهد برگزار شود. 
کمیته المپیک واحد طراحی و فنی برای 
تمام رشته ها دارد از آن جمله ما هم تمام 
موارد خاص ورزش زورخانه ای و کشتی 
پهلوانی را توسط اساتید و بزرگان این رشته 
تهیه  و تنظیم کردیم و به آنان ارسال کردیم 
که در حال بررسی هستند و امیدواریم 
در آینده این رشته هم المپیکی شود. 
زیرا رشته زیبا ،سنتی و دینی کشورمان 
است و برای نشان دادن آن المپیک روز 

شماری می کنیم. 
امیر فیروزیان رییس این هیات گفت: 
کرونا خیلی به ورزش لطمه زد و ماهم 
از آن مستثنی نبودیم. به هر صورت با 
بازگشایی مجدد مراکز ورزشی با حمایت 
از شهرستانهای فعال برای پویایی بیشتر 

آن گام برداریم. 

تالش برای احداث گودهای چند منظوره 
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عوارض و فواید مکمل های ورزشی 
واقعیت ها در مقابل تخیالت

شاید شما یک ورزشکار معمولی باشید و با دیدن قهرمانان 
ورزشی یا قهرمانان فیتنس انگیزه مضاعفی برای تناسب اندام 
و قوی کردن عضالت بدست آورید، یا یک ورزشکار حرفه ای 
هستید و می خواهید از موقعیتی که دارید نهایت استفاده را 
ببرید، اما آیا برای رسیدن به این هدف به مکمل های ورزشی 
نیاز دارید؟ کدامیک از مکمل ها برای شــما مفید هستند و 

کدامیک خطر دارد؟
در این مطلب قصد دارم شما رو آشــنا کنم با واقعیت های 

مصرف مکمل!
دیو الیس متخصص تغذیه ورزشی می گوید: مکمل های ورزشی 
آنقدرها هم که مردم تصور می کنند مفید نیستند. الن کولمن 
متخصص تغذیه ورزشی و فیزیولوژیست ورزشی  نیز می گوید: 
مکمل های ورزشی نه تنها هدر دادن پول است، حتی بدتر از آن 
است! زیرا که مصرف غیر اصولی و بیش از اندازه آن ها می تواند 

سالمتی شما را هم به خطر بیاندازد.
حقیقت هایی درباره مکمل های ورزشی

خیلی ها فکر می کنند که مکمل های ورزشی مانند اسفناج کار 
می کند و دقیقا مانند ملوان زبل به طور ناگهانی قوی و خوش 
هیکل می شوند، ولی واقعا اینطور نیست .بله، بعضی از مکمل ها 
در برخی از عملکردهای ورزشی آن هم در بعضی شرایط مؤثر 
هستند. یعنی بیشتر مکمل ها تنها در یک ورزشکار خاص و در 

یک وضعیت خاص مفید هستند.
کارشناسان بر این باورند: ورزشکاران می توانند پروتئین و آمینو 

اسیدهای الزم را از یک رژیم غذایی متعادل بدست آورند .
حتی یک ورزشکار که ۹۰ کیلو وزن دارد، فقط به 15۰ گرم 
پروتئین در روز نیاز دارد. یک فرد به طور متوسط   با وزن مثال 
6۸ کیلو حدود ۸۸ گرم پروتئین در روز نیاز دارد. پس با این 
وصف در چنین شرایطی مواد غذایی می تواند پاسخگویی نیاز 
ورزشکار باشد. مواد غذایی به طور طبیعی ترکیب پیچیده ای 
از اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن را فراهم می کنند در حالی که 
مکمل ها اغلب بر یک یا دو نوع از اسیدهای آمینه تمرکز می کنند. 
به عقیده این کارشناسان مکمل های ورزشی باید برای شرایط 
خاص استفاده شود مانند زمانی که یک ورزشکار در پایان یک 

فصل خسته کننده است ولی باید به فعالیت خود ادامه دهد.
رایج ترین مکمل های ورزشی

کراتین:
به نظر می رسد کراتین برای افزایش انرژی عضالت در فعالیت های 
شدید به بدن کمک می کند بر همین اساس مطالعات نشان داده 
است که به افرادی مانند دوندگان سرعتی کمک می کند. با این 
حال، اغلب دیده شده که از آن سوء استفاده می شود. به گفته 
دکتر کولمن: من اغلب دیده ام که  دوندگان ماراتن از کراتین 
استفاده می کنند، اما نه تنها به آن ها کمکی نمی کند بلکه در 

واقع می تواند باعث اضافه وزن و کاهش سرعت آن ها شود.
بتاآالنین:

این اسید امینه در توقف و شروع  یعنی توقف و استارت های 
ناگهانی که در رشته های مانند فوتبال و بسکتبال انجام می 
شود، خوب عمل می کند. مطالعات بیانگر آن است که بتاآالنین 
بهترین اثر را در ورزشکاران آموزش دیده دارد. یعنی این مکمل 

مختص ورزشکاران حرفه ای است.
پروتئین وی:

به عقیده دکتر کلمن، پروتئین وی می تواند به عضله سازی 
کمک کند. به نظر می رسد که پروتئین وی بهتر از انواع دیگر 
پروتئین ها مانند سویا و یا کازئین عمل می کند. ورزشکاران 
ممکن است بالفاصله پس از ورزش برای کمک به ترمیم عضالت 
از آن استفاده کنند. اما پروتئین وی، پودری سریع االثر نیست. 

دیدگاه

مهاجم )Striker( یعنی چه؟ این سوالی است که پاسخ 
دادن به آن در گذشته ساده تر بود. گزارش هایی که 
در ابتدا از نارضایتی پپ گواردیوال از نوع بازی سرخیو 
آگوئرو منتشر شده بود عجیب و باورنکردنی به نظر می 
رسید. چطور می شود از مهاجمی با کیفیت آگوئرو با 
1۰۹ گل در پنج فصل اخیر ناراضی بود؟ اما مسئله 
اینجاست که گل زدن دیگر تنها بخشی از وظایف 
یک مهاجم مرکزی در فوتبال امروز نیست )مسئله 
این نیست که آگوئرو چقدر گل می زند( ، مشکل 
اینجاست که گواردیوال بازیکنی کامل می خواهد. 
مثال دیگر ، یورگن کلوپ که بارها بیان کرده گلزنی 
تنها کافی نیست و مهاجم باید توانایی های دفاعی 
و پرس )Press(  توپ از دست رفته را نیز داشته 
باشد. یا مثال دیگر ، آنتونیو کونته و وظایف دفاعی 
که به مهاجمان خود لوکاکو و مارتینز محول می کند 

، تمام این مثال ها یک نتیجه را بیان می کنند : اگر 
شما مهاجم مرکزی هستید که فقط گلزنی می کنید 
، این برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی کافی نیست.

شاید در کمتر از2۰ سال قبل ، اگر از هر مربی در 
مورد ویژگی های یک مهاجم می پرسیدید ، با چند 

ویژگی تکراری مواجه می شدید :
 )Finishing( توانایی گلزنی )1

 )Penetration( نفوذ به عمق دفاع حریف )2
3( فرار از تله آفساید و... . 

اما با پیشرفت روزافزون فوتبال و باال رفتن سرعت بازی 
، این پست )Position( نیز همانند سایر پست ها 
دچار تغییراتی شده است. با مقبولیت مجدد تاکتیک 
پرسینگ )Pressing( یکی از مهم ترین نیاز های 
مهاجمان مرکزی مدرن "توانایی های دفاعی بیشتر 
نسبت به مهاجمین کالسیک" است و بهترین جمله 
در این مورد همان جمله معروف است : مهاجم همواره 

نقش اولین مدافع را ایفا می کند.
به عنوان مثال : روبرتو فیرمینو در آمار باز پس گیری 

توپ از مدافعان حریــف ، جز ده بازیکن برتر فصل 
گذشته لیگ برتر انگلیس بوده است.ویژگی دیگری که 
مهاجمین مدرن را نسبت به نسل قبلی متمایز می کند 
، توانایی هایی آنها در بازیسازی )Build-up( است. 
این سبک از مهاجمین را می توان در نسل طالیی بارسا 
به رهبری پپ گواردیوال جستجو کرد ، جایی که مسی 
به عنوان مهاجم کاذب )False Nine( در فضایی 
عقب تر از جای معمولی یک مهاجم اقدام به توپگیری 
کرده و با چرخش و ارسال پاس برای هافبک های 
چپ و راست خود ، خلق موقعیت می کرد.سرعت 
بازی فوتبال هر روز بیشتر می شود )از دهه 1۹۹۰ 
میالدی تا به امروز، 37 درصد افزایش داشته است( ، این 
افزایش سرعت در همه ابعاد بازی به خوبی قابل لمس 
است ، به همین دلیل بازیکنان فوتبال اگر قصد دارند از 
بازی و درک آن عقب نمانند ، باید بر روی پارامترهای 
 Decision( ذهنی همچون سرعت تصمیم گیری
Making( ، ســرعت اجرا )Performance( و 

سرعت پیش بینی )Anticipation( کار کنند.

محمدعلی معدلیمحمدعلی معدلی

حتما برایتان  اتفــاق افتاده که  لحظاتی 
در طول روز   نیرویی قدرتمند به صورت 
ناخودآگاه شما را به سمت پرخوری سوق 
می دهد در حالی که کامال سیر هستید و 

ساعتی پیش غذا خورده اید .
فکر می کنید سرمنشا  این پرخوری ها چه 

عاملی باشد؟ 
مطمئنا متوجه شده اید  که علت خوردن غذا  
همیشه گرسنگی نیست و خیلی از مواقع 
در پی دیدن عکس یا استشمام  بوی  غذا و 
یا بعد از یک جرو بحث شدید با همسرتان 

این میل به خوردن در شما ایجاد می شود .
و از طرفی  می دانیم که همه ما انسان ها در 
هر لحظه از نظر احساسی یا به دنبال کسب 
لذت هستیم و یا فرار از رنج مثال خسته از 
محل کار برمی گردیم و برای فرار رنج این 
خستگی حمام می کنیم و یا روز تعطیل برای 
کسب لذت به طبیعت می رویم و یا مثالی 
دیگرچند ساعت است که چیزی نخورده 
ایم و احساس گرسنگی و ضعف شدید داریم 
و برای رهایی از این رنج غذا می خوریم .اما 
مواقعی هم هست که رنجی در کار نیست و 

ما با استشمام  بوی غذا و یا فکر کردن به یک 
خوراکی خاص میل شدید به خوردن پیدا 
می کنیم و این یعنی کسب لذت با خوردن 
غذا و دقیقا همین موضوع باعث ایجاد اضافه 
وزن  می شود در حالی که  واقعیت اینست 
که غذا نوعی انرژی است و گرسنگی نیاز 
ما به انرژی، در واقع غذا وسیله ایست برای 
تامین انرژی نه کسب لذت و این استفاده 
نادرست از غذا باعث تمام مشکالت مربوط 
به حوزه سالمت جسم و روح ما شده است.

ما در مباحث سواد خوردن تمام عوامل 

بیش خوری را  بررسی و راهکارهایی موثر 
برای تنظیم هیجانی و یا مهندسی محیط 
و روابط برای مدیریت ولع واینگونه خوردن 

های نامناسب را  ارایه می دهیم .
رایمون گیگاسری / ناهید مالزاده / رابین پارسا

ناهید مالزاده

این چه نیرویی است که  مرا هر لحظه به سمت غذا می کشاند؟ 

مجید خروشی:کاروان مهر با نشاط  خراسان رضوی با 
4هزار بسته و تجهیزات ورزشی به مدارس کم برخوردار 
استان اعزام شد.معاون تربت بدنی و سالمت آموزش و پرورش 
خراسان رضوی با بیان این مطلب در گفت و گواختصاصی 
با خبرنگار ما گفت:4 هزار بسته شامل 3۰ هزار قلم لوازم و 
تجهیزات ورزشی و بهداشتی با اعتباری بالغ بر25 میلیارد 
ریال به مدارس مناطق کمتر برخوردار استان ارسال شد.

صفدر سلطانی با اشاره به این که هدف از ارسال و توزیع  
تجهیزات و لوازم بهداشتی به مدارس کم برخوردار این استان 
در قالب کاروان مهر با نشاط، حفظ سالمت جسمانی دانش 
آموختگان ذکر کرد و اظهار داشت:  حفظ و ارتقا سالمت 
جسمانی و روحی دانش آموزان حائز اهمیت است و در این 
راستا در دستگاه تعلیم و تربیت استان برنامه های خاصی 

تدارک دیده شده است.
وی تصریح کرد: در ادامه توجه به سالمت جسمی و روانی 
دانش آموزان پروژه ای که اخیرا با عنوان طرح  کنترل وزن 
و چاقی دانش آموزان به صورت جدی به آن ورود کردیم 
با همین رویکرد طراحی و اجرا شد،چرا که بررسی ها در 
پنج استان کشور نشان داد که 22 درصد دانش آموزان ما 
دارای اضافه وزن و چاقی هستند که این رقم بعد از شیوع 

ویروس کرونا و شرایط قرنطینه در حال افزایش است.
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش خراسان 
رضوی یادآور شد: پیش بینی های الزم برای تربیت بدنی 

و جسمانی دانش آموزان هم در شرایط حضور آن ها در 
مدارس و هم در شرایط آموزش به صورت مجازی مد نظر 
قرار گرفته است و با تالش بی وقفه و 5 ماهه همکارانمان در 
حوزه تربیت بدنی 4 هزار بسته تجهیزات و لوازم بهداشتی 
شامل 3۰ هزار قلم و با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال 
تدارک دیده شد که برای مدارس در مناطق کمتر برخوردار 

استان ارسال شد.
وی تاکید کرد:نقش کلیدی اولیاء دانش آموزان در اجرا 
و ارزشیابی درس تربیت بدنی در شرایط فعلی بسیار باال 
و مورد توجه است که امیدواریم در این راستا همکاری و 
تعامل بیشتری در این شرایط خاص  با اولیاء مدارس و 

همکاران ما داشته باشند.
سلطانی با اشاره به اثرات شرایط کرونایی موجود بر برنامه 
تحصیلی دانش آموزان سراسر کشــور اظهار داشت: از 
نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه سال 
گذشته با وجود نبود آمادگی و تجربه کافی، فرآیند آموزش 
دانش آموزان تعطیل نشد و با روش های مختلفی چون 
بکارگیری خالقیت معلمان از طریق آموزش مجازی، این 

مهم استمرار یافت.
وی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد درس تربیت بدنی 
همچون جذابیت آن برای دانش آموزان تصریح کرد: با توجه 
به استفاده از وسایلی و تجهیزاتی چون توپ و راکت در آموزش 
مهارت های درس تربیت بدنی و همچنین لزوم توجه به 

حفظ سالمت و آمادگی جسمانی دانش آموزان، بایستی 
نگاه ویژه ای به درس تربیت بدنی و رعایت پروتکل های 

بهداشتی الزم در ارایه آن شود.
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش خراسان 
رضوی با تاکید بر وجود آمادگی های الزم در آموزش و 
پرورش استان به منظور ارایه حضوری و یا غیرحضوری 
آموزش های درس تربیت بدنی در سال تحصیلی جدید 
گفت: آموزش و پرورش استان تمامی برنامه ها و فعالیت ها را 
مطابق با مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا پیش خواهد برد 
لذا اجرای ورزش های پربرخورد مانند ورزش های توپی، 
برگزاری جشنواره ها، ورزش صبحگاهی، مراسم آغازین 
صبحگاه و برگزاری اردوها در مدارس استان ممنوع است.

سلطانی با اشاره به عدم برگزاری کالس های درس تربیت 
بدنی در فضاهای سرپوشیده گفت: حفظ آمادگی جسمانی 
دانش آموزان یکی از مهم ترین بخش های درس تربیت 
بدنی است لذا با رعایت فاصله ســه متری در فضای باز 
محوطه مدارس، اجرای برنامه های آمادگی جسمانی 

دانش آموزان بالمانع است.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد

 حضور کاروان مهر با نشاط  در مدارس 

ایستگاه تاکتیک )3(

مهاجمین مرکزی و تغییرات نقش آنها در دهه اخیر

محمد گلی



Nakhost Honari

فرضیه داریوش فرضیاییفرضیه داریوش فرضیایی

عمو پوررنگ، داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت:
» از محبت خارها گل می شود «

این جمله را بارها در زندگی شنیدیم ولی تو این دوره زمونه دیگه جواب نمیده 
چون همه بی رحم شدیم، از شادی دیگران غمگین و از پیشرفت شان خشمگین 
هستیم ، همه چیزهای خوب را برای خودمان و همه بدبختی ها را برای دیگران 
می خواهیم در ظاهر دلسوز و در باطن کینه توز از عالم وآدم شکایت داریم 
جز خودمان ، چشم به داشته های دیگران داریم و حرص و طمع اجازه نمیده 
داشته های خودمون رو ببینیم، همه تقصیرها رو گردن این و اون می ندازیم و 

خودمون را عالم دهر می شناسیم،
آخر سر هم انتظار داریم همه چی خوب باشه

نه جانم اول باید از خودمون شروع کنیم بقول یه بنده خدایی که می گفت :
خانه از پای بست ویران است... 
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رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد:
مشهد مرکز فارسی زبانان جهان می شود

 رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد گفت: 
رایزنی های معاونت برنامه ریزی برای ایجاد مرکز آیتا در مشهد 
در مراحل پایانی است و اکنون منتظر نظر نهایی هستیم که 

امیدواریم در آینده نزدیک بتوان این مرکز را افتتاح کرد.
بتول گندمی در حاشیه بازدید از پروژه بازسازی ساختمان 
درنظرگرفته شده برای ایجاد مرکز کشورهای فارسی زبان 
)آیتا(، اظهار کرد: یکی از برنامه های حوزه معاونت برنامه ریزی 
که شورای پنجم هم پیوسته به آن تاکید داشته، بحث 
دیپلماسی شهری و ایجاد ارتباط بین مشهد، به عنوان 
پایتخت فرهنگی با ســایر مراکز فرهنگی و کشورهای 

پارسی  زبان دنیا بوده است.
وی با بیان اینکه معاونت مربوطه در این زمینه اقدامات و 
پیگیری های خوبی انجام داده و بخشی هم در حال به ثمر رسیدن 
است، گفت: یکی از همین برنامه ها تاسیس مرکز فرهنگی 
3 کشور فارسی زبان یعنی ایران و افغانستان و تاجیکستان 
در مشهد بوده که هماهنگی های الزم با نماینده یونسکو در 
ایران انجام شده و موافقت هایی اخذ شده و گفت وگوهایی با 

دولت و وزارت ارشاد صورت گرفته است.
گندمی افزود: برهمین اساس شهرداری مشهد الیحه ای به 
شورای شهر ارایه کرد و شورا نیز به شرط موافقت و اخذ مجوز 
احداث این مرکز در مشهد با آن موافقت کرد و به تصویب رساند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد با بیان 
اینکه براساس گزارش های معاونت برنامه ریزی شهرداری، 
رایزنی ها و گفت وگوها در این خصوص درحال انجام است و 
مقدمات کار فراهم شده، تصریح کرد: اکنون منتظر نظر نهایی 
هستیم و امیدواریم ظرف یک ماه آینده بتوان این مرکز را 
افتتاح کرد؛ امری مهم که نشان از نگاه عمیق و دقیق معاونت 

برنامه ریزی دارد.
گندمی در ادامه گفت: همزمان با پیگیری این فرآیندها، یکی 
از بناهای قدیمی که حدود 7 سال قبل به تملک شهرداری 
درآمده بود و ملکی قدیمی و کامال مخروبه بود، در خیابان 
ابن سینا بازسازی شد؛ این بنا از نظر موقعیت مکانی وضعیت 
بسیار مطلوبی دارد چراکه در نزدیکی نمایندگی وزارت امور 
خارجه، مراکز دانشــگاهی و کتاب فروشی های شاخص و 

باقدمت مشهد است.
وی با بیان اینکه طراحی بنا به نحوی است که ارتباط بسیار 
خوبی را با محیط شهری و فضای پیرامونی برقرار می کند، 
اظهارکرد: امیدواریم هرچه زودتر مجوزات الزم برای ایجاد 

مرکز آیتا در مشهد اخذ شود.
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی شهر 
مشهد، گندمی با بیان اینکه اتفاقات ارزشمندی چون اجرای 
جلوخان در توس، ساماندهی وضعیت محیط پیرامونی آرامگاه 
فردوسی و اکنون هم ایجاد مرکز فارسی زبانان در مشهد، از 
جمله اتفاقات خوبی هستند که در آینده نزدیک دستاوردهای 
بسیاری برای شهر ما خواهند داشت، گفت: بدون شک افزایش 
تعداد زائر و گردشگر می تواند تاثیر بسزایی بر اقتصاد شهری 
داشته باشد و بر اساس اینکه مشهد پایتخت فرهنگی و معنوی 
کشور است، این اقدامات را در قالب برنامه عملیاتی به شهرداری 

در ابتدای شروع فعالیت تکلیف کردیم.

Nakhost Honari

ساجده سوزنچی یکی ازرمان نویسان نسل جوان 
مشهدی است که تا کنون آثاری همچون »خائن 
احساس من «؛ »ستاره سینما« را به چاپ رسانیده 
ودو رمان دیگر به نام های» شهرت تلخ« و»منادی 

احساس« نیزازاودردست ویرایش وچاپ است.
وی باحضوردردفتر »نخست« ازمشکالت پیش 
روی نویسندگان درمشهد وهمچنین سختی های 
چاپ کتاب درایران گفت. آنچه می خوانید گفت 

وگو با وی است.

نویسندگی فقط عشق است 
در ابتدا گفت وگو ازاو می پرسم اگر بخواهید در 
یک جمله هنر نویسندگی را بگویید چه جمله ای 
در ذهنتان می رسد که دراین باره خانم سوزنچی 
می گوید:واقعا نویسندگی کار دل است وحس 
من به نوشتن آنقدرعمیق است که دریک جمله 
نمی توانم آن را برای شما بازگو کنم وفقط می توانم 
بگویم که نویسندگی سرتاسرهنرعشق است وباید 
حتما عاشق کارت باشی که بتوانی هر روز صبح 

به صبح بنویسی.
وی در خصوص زمان پاگذاشتن به دنیای نویسندگی 
می افزاید:تحصیالت من دررشته هنر است وازسال 
۸۸ حرفه نویسندگی راآغاز کردم ودرهمان موقع 
دوره های فیلم نامه نویسی در مشهد را گذراندم.

سوزنچی بیان می کند:درآن زمان از طریق فضای 
مجازی شروع به انتشار متن هایم کردم وتقریبا به 
مدت هفت سال درفضای مجازی فعالیت داشتم وعلت 
نیز این بود که بیشترعالقه مندان به رمان،درابتدا 
باید با قلم وسبک فکری نویسنده آشنا شوند وسپس 
بعد از آشنایی با آثارنویسنده ، به دنبال کتاب هایش 

خواهند رفت.
وی ادامه می دهد:تقریبا مــن درفضای مجازی 
ودرسایت های مختلف نویسندگی ،هشت رمان 

به صورت فایل تولید کردم.

افزایش قیمت کاغذ وپایین بودن سرانه مطالعه 
مهمترین چالش 

سوزنچی با بیان مشکالت پیش روی هنرمندان 
عرصه نویسندگی می گوید:مشکالت دراین حرفه 
بسیارزیاد است و اصلی ترین مشکل این هست که 
نمی شود ازنویسندگی درآمد زیادی داشت، درآمد 
اندکی دارد که برای همه یکسان نیست، بستگی به 

ناشر و مولف دارد.
وی با اشاره به سایرمشکالت پیش روی نویسندگان 
بیان می کند:پایین بودن سرانه مطالعه وافزایش 

قیمت کاغذ ،گریبانگیر اهالی قلم است.
 به طوریکه بسیاری از ناشــران آثاری را کمتر 
از7۰۰ یا ۸۰۰ صفحه منتشر نمی کنند وهرچه 
تعداد صفحات کتاب بیشترباشد قطعا قیمت آن 
نیز گران تر می شود وبرای خواننده خرید کتاب 

سخت تر خواهد شد.
این نویسنده جوان درخصوص مشکالت چاپ کتاب 
می گوید:با توجه به اینکه سرمایه گذاری برای چاپ 
کتاب با ناشراست اما اگر نویسنده ای بخواهد کتاب 
اولش را چاپ کند بعضی از ناشران برای چاپ کتاب 
اول نویسنده، درصدی برای مولف قائل نمی شوند 
وازچاپ کتاب دوم به بعد5 یا 7 درصد از قیمت روی 
جلد کتاب به نویسنده تعلق می گیرد که چندان 

رقم قابل توجهی نیست.

سوزنچی درادامه تصریح می کند:بااینکه سرمایه گذاری 
برای تولید کتاب با ناشران است اما خیلی کم پیش 
می آید که ناشری بخواهد برای چاپ کتابی سرمایه 
گذاری کند و خیلی ازنویسندگان نسل جوان که ذوق  
چاپ کتاب را دارند خودشان برای چاپ هزینه می 
کنند که این اقدام ضربه بزرگی به هنر نویسندگی 
وارد کرده است.چون اگرنوشته ای جزو آثار فاخر بود 
قطعا ، ناشر سرمایه می کرد وهزینه کردن به منظور 
چاپ کتاب توسط نویسنده باعث تولید کاربا محتوای 

بی کیفیت می شود.
وی همچنین درخصوص قرارداد نویسنده برای چاپ 
کتاب باناشران مطرح می کند:اگرناشری قبول کند 
که برای انتشار کتابی سرمایه گذاری کند، توزیع 
کتاب با خود ناشرین خواهد بود اما اگر نویسنده ای 
فقط برای اینکه کتابش منتشرشود هزینه پرداخت 
کند،توزیع کتاب نیز با خود نویسنده خواهد بود که 

درنتیجه کاربسیارسخت می شود.

یک کتاب برای مجوز باید چند باربه ارشاد 
برود وبرگردد

سوزنچی درخصوص دریافت مجوزچاپ کتاب 
می گوید:یکی ازکتاب هایم برای دریافت مجوزنزدیک 
به چهاربار به اداره ارشاد ارجاع داده شد وجالب 
اینجاست که مثال فالن آقا ازچند صفحه ایراد 
می گیرد وهنگامی که ایرادات همان چند صفحه 
را اصالح می کنی باز کتاب به دست فرد دیگری 
می افتد واو اصال با صفحات اصالح شده مشکلی 
نداشته بلکه ایراد او ازصفحات دیگرکتاب است.

وی ادامه می دهد:خیلی کم پیش می آید که کتابی 
برای نخستین بارمجوزدریافت کند ومعموال محتوا 
چاپ اول کتاب با چاپ دوم ودوازدهم آن متفاوت است 
واگر بخواهی کتابی که دفعه اول مجوزگرفته وچاپ 
شده را مجددا به چاپ برسانی باید دوباره ازسد اداره 
ارشاد گذرکنی. به همین دلیل خیلی ازافراد کتاب 
خوان به دنبال چاپ اول هستند چون کتاب چاپ 

اول بدون تغییرات است.

خودمان از خودمان حمایت می کنیم
سوزنچی با بیان اینکه مشهد نویسندگان خوبی 
دارد اما کانون نویسندگان درتهران است بیان 
می کند:درمشهد نیزفقط انجمن نویسندگان را 
داریم که از نویسندگان مشهدی تشکیل شده 
اما درتهران نویسندگان یک پایگاه بین المللی 
تشکیل داده اند که هرساله به بهترین رمان چاپ 

شده همان سال جایزه می دهند.به طور کلی این 
خودمان هستیم که از خودمان حمایت می کنیم.

وی همچنین می گوید:متاسفانه درمشهد باوجود 
نویسندگان خوب هیچ گونه کالس های آموزشی به 

صورت تخصصی دراین زمینه وجود ندارد.

کپی برداری ازاثربدترین اتفاق برای نویسنده
این نویسنده درخصوص کپی برداری ازآثارادبی 
می افزاید:متاسفانه درایران قانون، حق کپی رایت 
وجود ندارد و این اتفاق دربین نویسندگان حتی 

،سرشناس نیزبسیاررایج است.
سوزنچی بااشــاره به یک مثال بیان می کند: به 
طور مثال نویســنده ای قلم خوبی دارد اما چون 
چندان مطرح نیست ،سوژه و حتی شخصیت های 
داستانش را از روی نسخه دیگر کپی می کند وفقط 
اسم کتاب عوض می شود ویا درمواردی دیگر فایل 
کتاب های چاپی که شرعا نیز جایز نیست را عده ای 
کپی برداری می کنند وبه قیمت ناچیز به مخاطبین 
می فروشند واز این طریق منبع درآمد برای خود 

به وجود می آورند.
وی با اشــاره به ســایرروش های کپی برداری 
می گوید:دربعضی از موارد افرادی هستند که از 
صفحات رمان چاپ شده اسکن می گیرند ودرقالب 
فایل داخل کانال های فضــای مجازی قرار می 
دهند ویا کتابی که نویسنده آن به صورت قسمت 
به قسمت داخل فضای مجازی قرار داده ومدام 
تاکید دارد که کپی نکنید اما عده ای سودجو با نام 
خودشان اقدام به کپی برداری و توزیع می کنند.

سوزنچی ادامه می دهد:متاسفانه کپی برداری از 
آثار ادبی بدترین اتفاقی است که می تواند درکشور 

ما برای یک نویسنده بیافتد.
وی همچنین با اشاره به حضورعده ای نانویسنده 
که محتوای غیراخالقی در قالب رمان نشر می دهند 
چهره نویسندگان به خصوص رمان نویس ها خراب 

شده است.
سوزنچی ادامه می دهد:داستان نویسی چهارچوب 
مشخصی دارد وقطعا هرنویسنده ای باید آن را رعایت کند 
و کتاب برای رسیدن به مرحله چاپ باید استانداردهای 
الزم را داشته باشد وپس از دریافت مجوز برای همه 
افراد قابل خواندن خواهد شد. اما نانویسندگان که 
درفضای مجازی اقدام به تولید داستان می کنند 
خیلی از اصول نویسندگی را زیرپا می گذارند که این 
مساله خیلی وجه نویسندگان عرصه رمان نویسی را 

پایین آورده است.
این نویسنده درپایان گفت وگو می گوید:برای نویسنده 
شدن باید ذهن خالق داشته باشی که بتوانی با مهارت 
خاص کلمات را کناریکدیگربچینی و ازواژه ها معنای 
زیبا دربیاوری. وهرفردی که می خواهد نویسنده 
شــود باید حتما با آگاهی جلو برود که الزمه آن 

مطالعه باال است.

نویسنده نسل جوان ازمشکالت پیش روی اهل قلم می گوید

 نویسندگی کالس تخصصی ندارد! نویسندگی کالس تخصصی ندارد!

کپی برداری از آثار ادبی 
 بدترین اتفاقی است که

می تواند برای یک نویسنده 
درایران به وجود بیاید.
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 معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی 
و فرهنگی شهرداری مشهد خبرداد
 اکران ۵3 قاب عکس شهری 
در آستانه هفته دفاع مقدس

معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
مشهد از اکران 53 قاب تصویر شهری به مناسبت گرامیداشت 

هفته دفاع مقدس در سطح شهر خبر داد.
 صدرا یوسفی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به عنوان 
سرمایه  های ارزشمند فرهنگی، اظهار کرد: در آستانه هفته 
دفاع مقدس از 31 شهریور تا هفت مهرماه، 53 سازه قاب 
عکس شهری مزین به تصاویر شهدای دفاع مقدس در سطح 

شهر اکران شده است.
وی با اشاره به وجود شاخص های متنوع برای اکران این تصاویر 
در سطح شهر، افزود: تصاویر شهدا با وجود شاخص های شغلی 
و حضور اقشار مختلف جامعه در رشادت  های هشت سال 
دفاع مقدس انتخاب شده است و حضور آحاد افراد جامعه 
اعم از کشاورز، نظامی، روحانی، کارمند و... در این قاب های 

شهری به چشم می خورد.
معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشهد، بیان کرد: سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشــهد به عنوان نهادی فرهنگی، وظیفه 
تکریم و بزرگداشت یاد و خاطره شهدا را بر عهده دارد 
و در قالب اســتفاده از قاب های تصاویر شهری، برنامه 
ریزی کالنی را در راستای تجدید پیمان با آنان هدف 

گذاری کرده است.
همچنین، معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشهد گفت: به مناسبت روز ملی سینما، سینماهای 
مشهد تحت حمایت ویژه مدیریت شهری شهرداری قرار 

خواهند گرفت.
صدرا یوسفی اظهار کرد: در راستای حمایت از سینماهای 
مشهد و اجرایی شدن مصوبه شورای اسالمی شهر در خصوص 
حمایت از اصناف هنری، سینماهای مشهد تحت پوشش ویژه 
قرار می گیرند. بر اساس اعالم پایگاه اطالع رسانی شهرداری 
مشهد، وی افزود: مدیران ســینما می توانند با مراجعه به 
سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد نسبت به عقد 
قرارداد در راستای تقویت این مراکز فرهنگی و هنری در ایام 

کرونا اقدام نمایند.
معاون فرهنگی هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
مشهد تاکید کرد: صنعت سینما از جمله بخش هایی بود که به 
دلیل تعطیلی مورد ضرر و زیان قرار گرفت که مدیریت شهری 
خوشبختانه با اجرای این طرح ویژه، تالش می کند تا بخشی از 
ضرر و زیان های ناشی از شرایط ویژه که به دلیل شیوع کرونا 

به سینماها وارد شده است، را جبران نماید.
صدرا یوسفی ضمن اشاره به راه اندازی کتابخانه مجازی در 
روزهایی که شیوع کرونا، دسترسی به محصوالت فرهنگی 
را با مشــکالت زیادی مواجه کرده، اظهار کرد: در راستای 
کاهش سفرهای غیرضروری و خطر شیوع ویروس کرونا 
کتابخانه فرهنگ سرای ترافیک، خدمات غیرحضوری به 

شهروندان ارائه می دهد.

Nakhost Honari

پس از ماه ها تعطیلی جلسات شعر در مشهد 
به دلیل بیماری کرونا، با دیدن اطالعیه  
جلسه شعر خیابان در صفحه مجازی اش 
مبنی بر برگزاری جلسه با صدور مجوزهای 
الزم و رعایت پروتکل های بهداشتی به 
صورت رسمی در فضای باز پارک ملت، 
ساعت 16:3۰ دقیقه سوار اتوبوس می شوم 

و به سمت پارک ملت حرکت می کنم.
یک نفر از دوستانم که استوری اینستاگرامم 
را که اطالعیه برگزاری این جلسه بوده را 
دیده، تماس می گیرد و می گوید که در 
ایستگاه مترو پارک ملت ایستاده و آدرس 
دقیق جلسه شعر خیابان را می خواهد، به 
او می گویم صبر کند تا به او برسم و به اتفاق 

یکدیگر به جلسه برویم. 
1۰ دقیقه بعد به او می رسم و با یکی دیگر 
از دوستان که همراه اوست، از وسط پارک 
به سمت جلسه حرکت می کنیم، در راه دو 
نفر از شاعران را می بینیم که برای اولین بار 
می خواهند به این جلسه بیایند و آدرس 
محل برگزاری جلسه را از ما می پرسند، 
به آنها می گویم که به دنبال ما بیایند، به 
تئاتر شهر می رسیم و از کنار جوی آب 
به سمت جایگاه پیشکسوتان که محل 

برگزاری جلسه است حرکت می کنیم.
به محل برگزاری جلسه می رسیم، هنوز 
جلسه شروع نشده است؛ اما 15 نفر از 
شاعران، به همراه تعدادی از افراد مسن به 
روی نیمکت ها، به دور یک درخت که آن 
را درخت شعر نامیده اند نشسته اند، یکی 
از پیرمردها با صدایی بلند آواز می خواند و 
شاعران با یکدیگر گفت وگو می کنند، پس 
از سالم و احوال پرسی با آنها، می نشینیم 

و منتظر آغاز جلسه می شویم.
کم  کم شاعران دیگری به جمع ما اضافه 
می شوند، در این هنگام حسین غالمی، 
دبیر و مجری جلسه با بلندگو و میکروفون 
از راه می رسد، او پس از خوش آمدگویی به 
شاعران و ابراز خرسندی از این که پس از 

ماه ها تعطیلی جلسات و دوری یک ساله 
از پارک ملت، جلسه در این مکان تشکیل 
می شود، با خوانش شعری انتخابی از مهدی 
فرجی جلسه را شروع می کند. در این حین 
تعدادی از مردم که در حال گذر از داخل 
پارک هستند، با دیدن این فضا به جمع 
اضافه می شوند تا بفهمند که ماجرا از چه 
قرار است و به چه دلیل این تعداد افراد دور 

یکدیگر جمع شده اند.
با اضافه شدن مردم، حسین غالمی توضیح 
می دهد که افراد حاضر در این مکان، از 
اهالی ادبیات مشهد هستند و جلسه شعر 
خیابان با هدف آشــتی مردم با ادبیات 
و بر خالف جلسات شعر دیگری که در 
فرهنگ سراها، کافی شاپ ها و یا در موسسات 
برگزار می شود قصد دارد که در بین مردم 
به فعالیت خود بپردازد و از این به بعد هر 
هفته، روزهای جمعه، از ساعت 5 بعدازظهر، 
در این مکان جمع می شویم و به خواندن 
شعر و داستان می پردازیم و از آنها دعوت 
می کند که در این جلسات حضور یابند.

پس از شعرخوانی چندنفر از شاعران، یک 
نفر که از شهرستان اسفراین به این جلسه 

آمده، پیش از شعرخوانی اش، ضمن ابراز 
خرسندی از حضور در این جمع، می گوید 
که مسئول جلسه شعر جوان اسفراین است 
و از طریق صفحات مجازی با این جلسه 
آشنا شده، او می گوید که این اتفاق و جمع 
شدن در پارک و برگزاری جلسه شعر در 
بین مردم نوعی نوآوری است که تاکنون 
ندیده است، او اضافه می کند که امیدوار 
است این نوع اتفاقات باعث ارتباط بیشتر 
عوام جامعه با ادبیات شود و تالش خواهد 
کرد که در شهرستان اسفراین نیز چنین 

جلسه ای برگزار شود.
شاعر دیگری که اهل اردبیل و در مشهد مشغول 
به تحصیل است، پیش از شعرخوانی اش 
می گوید که جای خالی چنین جلسات 
خوبی در اردبیل حس می شود و در این 
مدت که دانشگاه ها و جلسات شعر مشهد 
تعطیل بوده، جلسات آنالین شعر مشهد 
را از اردبیل به واسطه  فضای مجازی دنبال 
می کرده و دلتنگ حضور در جمع شاعران 
مشهدی و جلسه شعر خیابان بوده است.

پس از شعرخوانی چندنفر دیگر از شاعران، 
دبیر جلسه اعالم می کند که این جلسه 

فقط مختص به خوانش شعر نیست و 
نویسندگانی که داستان های کوتاه هم 
می نویسند می توانند آثارشان را بخوانند و 
از چند نفر از نویسندگان برای ارایه آثارشان 
دعوت می کند. آنها نیز به نوبت به خوانش 

داستان می پردازند.
در پایان جلسه چندنفر از افرادی که با دیدن 
این فضا عالقه مند به حضور در جلسات 
شعر شده اند، به سمت شاعران می آیند 
و ضمن تشکر از آنها بابت شعرخوانی، 
می پرسند که چطور می توانند به صورت 
حرفه ای سرودن شعر را یاد بگیرند که 
دبیر جلسه به آنان توضیح می دهد شعر 
خیابان از هفته آینده، پیش از برگزاری 
جلسه، کارگاه های آموزش شعر و داستان 
نیز برگزار خواهد کرد و می توانند در آن 

کارگاه ها شرکت نمایند.
پس از چند دقیقه گفت وگویی که با پایان 
جلسه بین شاعران شکل می گیرد، عده ای 
از شاعران کنار یکدیگر جمع می شوند 
تا از این جلسه عکسی یادگاری گرفته 
شود و پس از آن محل برگزاری جلسه را 

ترک می کنند.

 رییس شورای اســالمی شهر مشهد 
گفت: تمامی اعتبارات حوزه فرهنگی و 
اجتماعی براساس قانون باید در سازمان و 
با تصویب هیات مدیره اجرا و هزینه شود، 
در غیراین صورت تخلف بوده و بدون شک 
در تفریغ بودجه آن را رد خواهیم کرد و به 

تصویب نمی رسانیم.
محمدرضا حیدری، در جلســه اخیر 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با اشاره 
به مصوبه حمایتی شورای شهر در باب 
خرید خدمات توسط شهرداری مشهد، ویژه 
مراکز فرهنگی و هنری، اظهارکرد: حوزه 
فرهنگی و اجتماعی باید هرچه سریع تر 
سازوکار اجرایی این مصوبه را تهیه کند 
و نحوه تعامل شهرداری با مجموعه های 
مربوطه که شامل این مصوبه می شوند، 
تعریف شود؛ به ویژه این روزها که شاهد 
از سرگیری فعالیت برخی مجموعه ها 

چون سینما هستیم.
حیدری در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری باید متولی 
تمامی اتفاقات فرهنگی سطح مدیریت 

شهری باشد، گفت: این مهم به بهترین 
و کامل ترین شکل باید در دهه پایانی 
ماه صفر پیاده شود و سیاست گذاری و 
نقش آفرینی از طریق سازمان فرهنگی 

صورت گیرد.
وی با اشاره به لزوم تفویض اختیار به شهرداران 
مناطق برای اجرای برخی رویدادهای فرهنگی 
و بهره گیری از ظرفیت های محالت در 
مناطق، افزود: بخشی از اعتبارات فرهنگی 
باید از طریق شهردار یا معاون فرهنگی 
منطقه و با اولویت بندی آن ها هزینه شود 

و استقالل عمل داشته باشند.
رییس شورای شهر مشهد با تاکید بر 
اینکه شهرداری در برپایی مراسم های 
مذهبی و مناسبت های مختلف تنها در 
نقش تسهیل گر ایفای نقش کند، تصریح 
کرد: متولی این تسهیل گری تنها باید حوزه 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری باشد و بروز 
و ظهور آن را در دهه پایانی ماه صفر شاهد 

خواهیم بود.
حیدری افزود: اجرای فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی از مســیر سازمان یکی از 

مطالبات جدی کمیسیون فرهنگی و 
شورای شهر است و آن را حتما رصد و 

پیگیری می کنیم.
وی در ادامه گفت: تمامی اعتبارات حوزه 
فرهنگی و اجتماعی براساس قانون باید 
در سازمان و با تصویب هیات مدیره اجرا 
و هزینه شود، در غیراین صورت تخلف 
بوده و بدون شک در تفریغ بودجه آن را 
رد خواهیم کرد و به تصویب نمی رسانیم.

حیدری تاکید کرد: بودجه های سازمان 
باید در مسیر خودش هزینه شود و این 
سختگیری و دقت نظر در راستای حمایت از 
حوزه فرهنگی و اجتماعی است؛ تصمیم گیران 
سازمان اجتماعی و فرهنگی باید روی این 
مهم متمرکز شوند؛ چراکه مسئولیت 

رسمی دارند.
وی در پایان با تقدیر از زحمات و تالش های 
صورت گرفته در سازمان اجتماعی و فرهنگی، 
گفت: کارهای بسیار خوبی با مدیریت 
سازمان فرهنگی در حال انجام است و 
شورا نیز برای پیشبرد اهداف تعریف شده، 

حمایت خواهد کرد.

روایتی از حضور در جلسات شعر پارک ملت مشهد

رییس شورای اسالمی شهر مشهد:
معاون فرهنگی متولی تمامی اتفاقات فرهنگی شهری است
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