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توپ و تور

والیبال خراسان رضوی درسالی که گذشت
 کرونا هم نتوانست 

جلوی استعدادیابی را بگیرد

والیبال خراسان رضوی درحالی سال ۹۹ را با تمام مشکالت کرونایی 
و با تالش مجموعه هیات پشت سرگذاشت که ویروس کرونا هم 

نتوانست جلوی استعدادیابی هیات رابگیرد. 
درسالی که گذشت اگرچه سکان هیات به یک فرد تمام والیبالی 
جبارقوچان نژاد سپرده شد ومایه خوشحالی نوجوانان وجوانان شد اما 
با شروع ویروس کرونا اگرچه هیات را با مشکالت زیادی روبروکرداما 
تالش بی وقفه مجموعه هیات برای تیمهای پایه واستعدادیابی 
واعزامها بسیارچشمگیربود به ویژه اینکه دونماینده والیبال خراسان 
فوالد نیشابورواشتادادسازه مشهد دردسته یک وفودفود مشهد 
درزیرگروه و با حمایت هیات واعزام به مسابقات کشور کارنامه نسبتا 
خوبی ازخود به نمایش گذاشته بودند ضمن اینکه درقسمت بانوان 
نمایندگان مشهد  وحضوردرقهرمانی کشور هم درخشش خوبی 
داشتندبه ویژه اینکه دونوجوان دخترازباشگاه مدرن مشهد وبا 
تیم سایپا عنوان قهرمانی را کسب کردند که بیانگرحاصل تالش 
مربیان ومدیران باشگاهها بود.درزمینه استعدادیابی بافراخوانی که 
هیات انجام داد سیل چهره های مستعدازسراسر استان هیات را 
مجاب کرد تا بکارگیری مربیان جوان ومجرب تست استعدادیابی 
را با تمام شیوه نامه های بهداشتی و در طول سال درسالن مهران 
مشهد برگزارنماید ضمن اینکه تمام تمرینات تیمهای پایه درطول 

سال هرگز تعطیل نشد. 
عالوه برآن باید ازحضور یک مربی جوان وچهار بازیکن نوجوان در 
اردوی تیم ملی نوجوانان اشاره کرد که بی سابقه بود ضمن اینکه یک 
نوجوان ومربی با موفقیت همچنان در اردوی نهایی تیم ملی حضوردارند.

درزمینه برگزاری مسابقات والیبال ادارات و ارگانها هیات والیبال با اعزام 
داوران مجرب وجوان همکاری بسیارخوبی را ارایه دادند وتعداد زیادی 
ازداوران مجرب و جوان دردوران کرونایی به خوبی بکار گرفته شدند.

دوومیدانی بین المللی وتجلیل ازباغبانباشی
دوومیدانی بین المللی درحالی در ورزشگاه مدرن و مجهزامام 
رضا )ع( درمشهد برگزار شــد که ازپدر دوومیدانی خراسان 

باغبانباشی تجلیل و تقدیرشد.
نخست: مجموعه ورزش خراسان بایدمدیون رییس مشهدی 

فدراسیون دوومیدانی کشورباشندکه آبروداری کرد؟
کرونا بازهم ازهمه سبقت گرفت؟

سال جدیددرشرایطی آغازشدکه بازهم کرونا ازهمه سبقت 
گرفت و هیات های ورزشی را خانه نشین کرد؟

نخست: اگرچه کرونا شوخی بردار نیست اما هیات های ورزشی 
استان هم دست بکارشدند و سالن های ورزشی را بستند تا کرونا 

را شکست دهند؟

کارت زرد
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 نخستین دوره مسابقات بین المللی جام امام رضا)ع(
 در بخش مردان با قهرمانی کشور عراق 
و قرار گرفتن تیم استان های کرمانشاه 
و گلســتان در مقام های دوم و سوم به 

پایان رسید.
مسابقات با  حضور ۹ تیم خارجی و ۳۲ تیم 
داخلی در ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد به 
مدت ۲ روز ۲۲ و ۲۳ فروردین ماه  با رعایت 
پروتکل های بهداشتی پایان و تیم خراسان 
ر ضوی در این مسابقات نتوانست در حد 
و اندازه های یک تیم قهرمان ظاهر شود.

۵۴ ورزشکار از کشورهای ترکیه، ارمنستان، 
قرقیزستان، سوریه، افغانستان، عراق، 
پاکستان و بنگالدش و ۱۷۰ ورزشکار 
از ۳۲ استان کشور در نخستین دوره 
مســابقات جام امام رضا)ع( در مشهد 

حضور پیدا کردند.

نتایج اولین روز این دوره از مسابقات
 در ماده ۱۰۰ متر حسین علی الخفاجی از 
عراق به مقام قهرمانی دست یافت. حسن 
تفتیان از خراسان رضوی و محمدحسین 
ابارقی از کرمان  به ترتیب رتبه های دوم و 

سوم را نیز کسب کردند.
نتایج رقابت های دو ۵۰۰۰ مترمقام اول 
جی هاد اولوس از ترکیه، مقام دوم جلیل 
ناصری از ایالم و مقام سوم رضا نور سلطان 

از قرقیزستان به دست آمد
در پرش سه گام، حمیدرضا کیا از گلستان 
به  مقام اول دست یافت . سید علی عقیلی 
از قم و وحید صدیق از مازندران به ترتیب 
رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند.

در رشته پرتاب وزنه مقام اول محمدرضا 
طیبی از مازندران مقام دوم، شاهین مهردالن 

از خراسان رضوی به دست آمد.
در رقابت های دو ۴۰۰ متر حسین یاسین 
از عراق به مقام اول دست یافت و سجاد 
هاشمی  از آذربایجان شرقی و رضا محمد 
التمینی از عراق، به ترتیب رتبه های دوم 

و سوم را نیز کسب کردند.

درخشش عراقی ها
ورزشکاران عراقــی در ایــن دوره ازمسابقات، 
هم حضور پر رنگ تری داشتند و هم نتایج 
درخشــان تری گرفتند. کسب ۶ مدال 
طال، ۲نقره و ۳برنز دوندگان عراقی در 
مــواد مختلف، نشــان از آمادگی خوب 
آن ها داشــت.  ۶طــالی عراقــی در 
مواد ده گانه، دو ۱۰۰متر، دو ۲۰۰متر، 
پرش بانیزه، دو ۱۱۰متر با مانع و دو ۴ در 
۱۰۰متر امدادی به دســت آمد. ۲ نقــره 
عراقی هم محصول درخشش ورزش 
کاران این کشوردر مــواد دو  ۳۰۰۰متر 
و پرتــاب نیزه بود. همچنیــن در مــواد 
پرتاب چکــش، پرش ارتفاع و پرتاب نیزه ۳ 
برنز به دست آوردند. سهم ناچیز خراسان 
رضوی از مدال ها شرکت کنندگان خراسان 
رضوی به عنوان میزبانان این مســابقات 
نتوانستند نتایج درخــوری بگیرند و فقط  
۳نقــره و یک برنزسهم شــان شــد. عجیب 
تریــن ناکامــی خراســانی ها به مدال نقره 
حســن تفتیان و شــاهین مهــردالن 
برمی گــردد، جایی کــه تفتیــان در 
دو ۱۰۰متر نقــره گرفت ودر کمــال 
تعجب ناکامی اش را به حســابگم شــدن 
کفش هایــش گذاشــت و درســویی 

دیگر شــاهین مهردالن هم که ازهمان 
روز اول ســاز کم توجهی را کوک کرده 
بــود، به نقره مــاده پرتاب وزنه بسنده 
کرد! علی عباس پور در دو ۴۰۰ متر با 
مانع شــرکت کننده دیگر خراســانی 
بود که توانســت مدال برنــز بگیــرد و 
در ماده ۴ در۱۰۰متــر امدادی نیز تیــم 
چهارنفره مشهد توانست مدال نقره را به 

دست آورد.
علی نژاد، معاون توسعه وزارت ورزش 
درمراسم افتتاحیه این مسابقات در گفت 
و گو با اصحاب رسانه گفت: مسابقات جام 
امام رضا)ع( در تقویم فدراسیون جهانی 
دو و میدانی ثبت شده، و برای ورزشکاران 
حاضر دارای امتیاز انتخابی المپیک است.

وی در خصوص صدور مجوز ستاد مقابله با 
کرونا برای برگزاری این رقابت۱۰ها افزود: 
مسووالن برگزاری رقابت ها با توجه به 
وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا در 
مشهد و لغو همه فعالیت ها و رویدادهای 
ورزشی در این کالنشهر، اعالم کرده اند 
حضور ورزشکاران در این رقابتها تنها با 
آزمایش طبی پی.سی.آر منفی امکانپذیر 
است. و ما قبل از ورود ورزشکاران خارجی 
به کشور تست کرونا گرفتیم و همچنین 
اسکان این ورزشکاران در ۳هتل به صورت  

مجزا و هر کدام دریک اتاق صورت گرفته 
است واز سوی دیگر قبل از برگزاری رقابت 
ها از ورزشکاران مجدد تست pcr گرفته 
شد که در همین راستا مطلع شدیم چند 
نفر از ورزشکاران تست شان مثبت شده 

و از حضور در مسابقات محروم شدند.
در نخستین روز این مسابقات با حضور 
امیر آذریان ارشد نظامی آجا در منطقه 
شمال شرق کشور از مقام شامخ سپهبد 
شهید صیاد شیرازی با حضور خانواده وی 

تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
تفتیان بعد از ناکامــی در برابر حریف 
عراقی خود در دو ۱۰۰ متر در گفت و 
گو با خبرنگاران در باره علت شکست 
خود گفت: متاسفانه چند ساعت قبل از 
برگزاری مسابقات کفش های من مفقود 
شد و مجبور شدم با کفش هایی مسابقه 
دهم که در اندازه من نبود از طرف دیگر 
در هنگام استارت و شروع مسابقه سر 
خوردم و همین باعث شــد چند دهم 

ثانیه از حریفان عقب بمانم .
 برخی از کارشناســان  پیش کسوت 
دو و میدانی در باره شکست تفتیان عنوان 
کردند: این شکست بسیار با ارزش بود و 
تفتیان را از خواب بیدار کرد و تلنگری است 
برای این که ورزشکاران ما مغرور نشوند.

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

پایان نخستین دوره مسابقات بین المللی جام امام رضا)ع( در مشهد

دوندگان عراقی اول شدند
مجید خروشی

دونده ۴۰۰متر با مانع کشورمان با قهرمانی 
در مسابقات بین المللی دوومیدانی جام 
امام رضا)ع( از طریق رنکینگ سهمیه 
المپیک را برای کشورمان به ارمغان آورد.

مهدی پیرجهان پس از قهرمانی در دوی 
۴۰۰متر با مانع مسابقات بین المللی 
دوومیدانی جام امام)ع( در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: تجربه مسابقات در فضای باز 
بسیار اتفاق خوبی است و خوشحالم که 
مسابقاتی در این سطح در ایران برگزار شد.

قهرمان دوی ۴۰۰ متر بامانع، با بیان اینکه 
سطح بعضی از تیم ها باال بود عنوان کرد: 
تیم های زیادی باید در مسابقات شرکت 
می کردند اما کرونا اجازه نداد، امیدوارم 

این مسابقات در مشهد ادامه داشته باشد، 
چند سالی است که با فاصله زیادی از 
رقیب دوم رقابت می کنم اما خوشحالم 
که بهترین نتیجه را در این مسابقات بین 

المللی کسب کردم.
وی افزود: خوشبختانه از طریق رنکینگ 
توانستم سهمیه المپیک را کسب کنم و 
وارد مسابقات توکیو شوم و بعد از ۲ ماه 
در مسابقات دایموند لیگ قطر جواب 

قبول شدنم آمده است.

طرح ملی نشاط مسابقات ورزش های 
الکترونیک و مجازی از  اسفند ماه سال 
گذشته در هیات ورزش های همگانی 
استان طرح ریزی شد و براساس آمارهای 
ارائه شده در بخش حرفه ای تاکنون ۲۱۹۴ 
نفر ، در بخش آماتور که بیشترین آمار 
ثبت نامی را دارد بیش از ۳۰هزار نفر و 
در ورزش های مجازی تاکنون بیش از 
هزار نفر ثبت نام کرده اند که خراسان 
رضوی با بیش از ۱۲هزار نفر ثبت نامی 
در ۳ بخش از نظر نرخ رشد نسبت به 

سایر استان ها پیش قدم است. 
رییس هیات ورزش همگانی خراسان 
رضوی با اعالم این خبر گفت: ایجاد 

شادابی و نشاط در میان خانواده ها از 
مهمترین اهداف هیات در سال هجوم 
ویروس کرونا است و مصمم هستیم با 
انجام رقایت های مجازی و الکترونیک 
به جنگ این ویروس منحوس برویم 
و شــادابی و انگیزه ورزش را در میان 

خانواده ها باال ببریم.
امیر آذریان افــزود: در این رقابت ها 
دربخش حرفه ای فوتبال محمد کمالی 
قالیباف از مشهد توانست رتبه نخست 
را کسب کند و خراسان رضوی از نظر 
نرخ رشد با احتساب جمعیت استان با 
امتیاز بیش از ۱8۷۰۰۰ در کشور رتبه 

پنچم را از آن خود کرد. 

»پیر جهان« المپیکی شد  خراسان رضوی 
در جایگاه پنجم رقابت های طرح ملی نشاط 
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پرسپولیس به صدر برگشت
 علیرضا مجمع:   تعطیلی نوروز در فوتبال ایران پر از حاشیه و حادثه 
بود. از فیفا دی برای فوتبال ایران گرفته تا تساوی های پرسپولیس و 
استقالل و جدا شدن سپاهان در صدر دوباره صدرنشینی پرسپولیس 
در آستانه بازی های لیگ قهرمانان آسیا. از اینها مهم تر کنسرت تک 
نفره کالک تراکتورسازی در انحالل تیم دیگرش ماشین سازی است. 
هر چه گفتیم و نشنیدند که چطور می شود مالک دو تیم لیگ برتری 
یک نفر باشــد حاال خودش معلوم نیست با چه غرضی می خواهد 

ماشینش را پارک کمند و با تراکتور تردد کند.
 باور کنید انتقاد از زنوزی به معنی دشمنی با تراکتور یا فوتبال تبریز نیست؛ 
بلکه برعکس، عین دلسوزی و برادری است. اگر برخی هواداران تراکتور 
از ابتدا در برابر این نقدها گارد نمی گرفتند، امروز هم وضع خودشان بهتر 
بود و هم ماشین سازی پنجاه وسه ساله به چنین سرنوشت رقت باری 
دچار نمی شد. به هر حال زنوزی سرانجام نامه تعلیق فعالیت های 
ماشین سازی را زد تا لیگ بیستم در آستانه پانزده تیمی شدن قرار 
بگیرد؛ یک وضعیت عجیب که ناشی از سوءمدیریت محض است. 
حاال یا باید نتایج ماشین سازی را از جدول حذف کنند که همه چیز 
به هم می ریزد و تیمی مثل استقالل بیشترین ضربه را می خورد، یا 
باید به دست و پای حضرت واال بیفتند که این چند صباح پایانی را هم 
بر بالین باشگاه در حال احتضار تبریزی باقی بماند. آیا این شرایط در 
شأن لیگ برتر و یکی از قدیمی ترین تیم های تبریز هست؟ و آیا فکر 
می کنید کسی که با گسترش فوالد و ماشین سازی این معامله را کرد، 
قرار است تراکتور را رستگار کند؟ آنچه امسال بر ماشین گذشت، یک 
مضحکه تمام عیار بود. زنوزی بعد از بقای این تیم در هفته پایانی لیگ 
نوزدهم یک سخنرانی پرشور در ستایش از هومن افاضلی ایراد کرد، 
بعد این مربی را برداشت و بیاتلو را باالی سر تیم گذاشت، پس از اولین 
شکست فصل قرارداد بیاتلو برای سه سال تمدید شد، اما سه هفته بعد او 
را برداشتند و اخباری را به جایش گذاشتند، بعد نوبت پاشازاده شد که 
دو هفته هدایت تیم را بر عهده بگیرد، اما او را هم کنار زدند و اخباری را 
برگرداندند. خداوکیلی در زیرگروه محالت هم این همه آشفتگی دیده 
می شود؟ این البه ال، یک شوآف کامل در مورد واگذاری جعلی باشگاه 
تبریزی هم انجام شد. تازه بعد از همه این داستان ها، امروز زنوزی در 
توجیه پس دادن ماشین سازی نوشته: »مالکیت همزمان یک نفر بر 
دو باشگاه ایراد قانونی دارد.« واقعا؟ پس چرا سه سال خالف قانون عمل 
کردید و به ریش ملت خندیدید؟ سوال بزرگتر؛ چطور مرداد ماه سال 
گذشته رسما در مصاحبه مطبوعاتی تان فرمودید: »نه مالک تراکتور 
هستم و نه مالک ماشین سازی«؟ چرا فوتبال ایران و هوادارانش را به 
مسخره گرفته اید؟ گیریم که دوست دارید آتش به پول خودتان بزنید؛ 

چرا اعتبار لیگ برتر را زیر سوال می برید؟
 جالل حسینی قطعا یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است 
و هر ستایشی از او تکرار مکررات خواهد بود. تمام اینها اما مصاحبه 
عجیب جالل بعد از توقف پرسپولیس برابر پدیده را توجیه نمی کند. 
کاپیتان سرخپوشان بعد از پایان بازی مشهد با اشاره به مصدومیت 
خودش گفت: »این به خاطر خیانت سازمان لیگ است. سازمان لیگ 
سال هاست به پرسپولیس خیانت می کند.« خداوکیلی جالل چه 
می گوید؟ از کدام خیانت حرف می زند؟ در تمام این سال ها ترجیع بند 
همه مصاحبه های جالل این بوده که: »نمی خواهند قهرمان شویم« 
و جالب این که آخر هر فصل هم خودش در پرسپولیس جام قهرمانی 
را باالی سر برده است. او حاال پا را از این هم فراتر گذاشته و بحث را به 
خیانت می کشاند، بی آنکه فکت و استدالل روشنی داشته باشد. سازمان 
لیگ بعد از هفده روز برای پرسپولیس بازی گذاشته؛ آیا این خیانت 
است؟ نکند انتظار داشتید بازی نکرده امتیاز بگیرید؟ خدا شاهد است 
اگر مهدی عبدی دروازه خالی را باز می کرد یا ضربه سر نوراللهی کمی 
پایین تر فرود می آمد، جالل یک کلمه از این حرف ها نمی زد. مردم 
به زبان و عمل شما نگاه می کنند. شاید امروز چهار هوادار احساساتی 
برای این حرف ها هورا بکشند و آن را دفاع از حق تیم بنامند، اما چنین 
رفتارهایی در درازمدت سم است، زهر است. کاش جالل حسینی 
مثل فوتبالش حرف بزند؛ تر و تمیز و مردانه. این قبیل فرافکنی و دبه 

کردن ها برازنده او نیست.

امیررضا خادم که سالها به عنوان معاون 
پارلمانی و حقوقی وزارت گودرزی و سلطانی فر 
فعالیت داشته و برای خصوصی سازی 
سرخابی ها تالش کرده، حاال این امر 

را به ضرر دو باشگاه می داند.
 گفتگو با مردی که چهار دوره در المپیک 
حضور داشته، رییس فدراسیون بوده، 
نماینده مجلس شده، فراز و نشیب های 
زیادی در ورزش و سیاست داشته، به 
خودی خود جذاب است اما این جذابیت 
زمانی دو چندان می شود که امیررضا 
خادم قهرمان المپیک و جهان مسوول  
واگذاری استقالل و پرسپولیس به بخش 

خصوصی بوده است.
 گفتگو با چنین شخصیتی می تواند 
چالش برانگیز هم باشد چرا که امیررضا 
خادم به نوعی جعبه سیاه ورزشی ایران 
در همه این سال ها به شمار می رود. 
خادم که با محمود گودرزی و مسعود 
سلطانی فر در وزارت ورزش همکاری 
کرده حاال منتقد جدی و درجه یک وزیر 
ورزش دولت تدبیر و امید است. وی در 
گفت وگویی این انتقادات را به صریح 
ترین شکل ممکن مطرح کرده است.

 او که در بخشی از مصاحبه خود از پاسخ 
دادن به برخی سواالت خودداری کرد، 
زوایای پنهان وزارت سلطانی فر را به 

خوبی روشن کرده است.

به عنوان اولین سوال می خوام 
بدانم با توجه به  اینکه ماه های 
آخر فعالیت دولت را می گذرانیم، 
شما به عنوان یک چهره ورزشی 
با پشتوانه ی چندین مدال جهان و 
المپیک و البته با سابقه ی مدیریت 
ورزشی که در دنیای سیاست هم 
فعالیت داشته اید، چه برآوردی از 
وضعیت کلی ورزش کشور در این 

سال ها دارید؟
اگر از من می پرسید خیلی خالصه می 
توانم بگویم اگر عملکرد پنج ساله اخیر 
ورزش کشور را از تاریخ ورزش حذف 
کنیم، فکر نکنم تاثیر مثبت یا منفی 
بر کلیت آن بگذارد! یعنی می خواهم 
بگویم آنقدر این سالها خنثی و بدون 
فراز و فرود خاصی گذشته که بدون 
اغراق می شود کال آن را ندیده گرفت و 
هیچ اظهارنظری درخصوص آن نکرد.

 می شود بیشتر توضیح دهید؟ 
این مطالب را از منظر مدیریت 
کالن ورزش می گویید یا نتایج 

ورزشکاران در میادین ورزشی؟
تقریبا می توانم بگویم از هر دو دریچه. 
ببینید من به شخصه با توجه به رزومه 
کاری آقای سلطانی فر، مثل روابط عمومی 

خوب، نزدیکی به دولت و شخص رییس  
جمهور، سابقه ۲۰ ساله کار در سطح 
مدیریت های ارشد، استانداری در۷-۶ 
استان، تجربه معاونت رییس  جمهوری 
و البته مدتی هم کار در ورزش در دوره 
هاشمی طبا )که از نظر من بهترین رییس  
ورزش پس از انقالب بوده( و همچنین 
عالقه شخصی اش به ورزش، تصور 
می کردم او می تواند یک مدیر بسیار موفق 
و موثر برای ورزش و جوانان کشور باشد 
به همین دلیل هم زمانی که در دولت 
اول آقای روحانی بعنوان گزینه دولت 
برای وزارت ورزش و جوانان مطرح شد 
و از من درخواست کردند که با توجه به 
سابقه ورزشی و تجربه نمایندگی مجلس، 
برای حمایت از او و کسب رای اعتماد 
در کنارش باشم، پذیرفتم و با تمام توان 
تالش کردم رای اعتماد بگیرد که البته 
در آن دوره به دلیل ذهنیتی که طیفی 
از نمایندگان از او داشتند و همچنین 
دست و بندی های سیاسی، رای نیاورد 
اما باز هم با همین اعتقاد در دو سری 
بعدی که برای وزرات ورزش به مجلس 
معرفی شد و من هم در جایگاه معاونت 
پارلمانی وزرات بودم با امید به تحولی 
اساسی در ورزش حمایتش کردم و 
بدون مخالف رای اعتماد مجلس را 

برایش گرفتیم.
از سوی دیگر در همان زمانی که پیگیر 
جلب نظر نمایندگان نسبت به او بودم، 
خوشبختانه توانستیم همزمان با رای 
آوردن جناب وزیر بعداز چند سال رایزنی 
با نمایندگان نام ورزش و جوانان را هم 
به لیست دستگاه هایی که از درآمد 
دولت از ۹ درصد ارزش افزوده بهره مند 
می شوند اضافه کنم. یعنی از لحاظ بودجه 
و اعتبارات هم شرایط بسیار مطلوبی 

برای کار فراهم شد. اما متاسفم که امروز 
باید عنوان کرد او علیرغم وجود همه این 
پارامترهای مثبت هیچ حرکت موثری 
انجام نداده و تمام تدبیر و تجربه خود را 
صرف آرام کردن ورزش به قیمت سکون 
آزاردهنده و کاهش محسوس رشد، 
شادابی و نشاط هم در بخش ورزش و 

هم جوانان کرد.

و در بعد ورزشی و قهرمانی چطور؟
در بخش مدال آوری و افتخارات هم 
شاهدیم که اگر در رشته های مختلف 
براساس یک روند همیشگی مدال هایی 
کسب شده اما متاسفانه در رشته هایی 
مانند کشتی و تکواندو که داشتیم تبدیل 
به قدرت اول و یا یکی از قدرت های 
بزرگ دنیا و یا حداقل آسیا می شدیم 
مثل کشتی، والیبال، تکواندو، تیراندازی، 
بسکتبال، قایقرانی و در برخی دیگر که 
داشتیم سری در سرها در می آوردیم، 
دوومیدانی، ورزش بانوان و...، به وضوح 
افت محسوس همه اینها به عالوه خیلی 
رشته های دیگر را شاهدیم و جالب است 
که اگر کرونا و تحریم برای کل کشور 
مصیبت و مشکل ایجاد کرده، اما برای 
متولیان ورزش کشور یک نعمت بود تا 
از یک طرف المپیک ۲۰۲۰ به تعویق 
بیفتد تا وضعیت نگران کننده ورزش 
قهرمانی ما عیان نشود و ازطرف دیگر  
بسیاری مسائل و بی تحرکی های متاثر 
از سیاست وزارت ورزش به گردن تحریم 

و کرونا انداخته شود.

در بخش های دیگر وزارت چه 
نظری دارید؟

در ورزش همگانی یک خمودگی و رکود 
را شاهد هستیم. درحالیکه بخش قابل 

توجهی از اعتبارات ارزش افزوده الزاما 
باید در این حوزه هزینه شود. البته بنام 
ورزش همگانی هزینه شده؛ اما به علت 
حاکم بودن روحیه بی تفاوتی و روزمرگی 
موجود در تصمیم گیران این بخش، 
کمترین بازده را شاهد هستیم. درصورتی 
که ورزش همگانی حتی می تواند محل 
ایجاد شغل و درآمدزایی برای بسیاری 
از جوانان و بخصوص فارغ التحصیالن 

دانشگاهی باشد.
در فوتبال به عنوان رشته ورزشی چند 
وجهی که اقبالی جهانی دارد و حقیقتا با 
هیچ رشته دیگری قابل مقایسه نیست هم 
شاهد به هم ریختگی و گسست هستیم، 
در بعد قهرمانی اش فارغ از اینکه ما به 
جام جهانی آینده صعود کنیم یا خیر، 
اینکه فوتبال ما در وضعیتی قرار بگیرد 
که مشــکل آن عبور از تیم های رده 
دهم جهان مثل بحرین باشد خودش 
یک فاجعه است و قطعا دیگر نیازی به 
توضیح بیشتر پیرامون شرایط فوتبال 

کشور نیست.
 از منظر دیگر ما در فوتبال می توانیم 
ورزش حرفه ای را به صورت منطقی 
در کشور جا بیندازیم اما هیچ عملی و 
بازده مناسبی از فعالیت اقتصادی در 
این رشته شاهد نیستیم. درصورتی که 
تصور می شد یکی از ویژگی های اصلی 
آقای سلطانی فر توانایی و تسلطش در 

توسعه اقتصادی ورزش باشد.

 شما در مجلس و وزارت ورزش 
بوده اید. ما بارها فشارهایی را از سوی 
مجلسی ها برای حضور بستگانشان 
در فدراسیون ها و باشگاه های فوتبال 
دیده ایم، این موضوع را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
با توجه به بعضی محدودیت هایی که 
ایجاد شده مثل قانون منع دو شغله 
بودن افراد باعث شده این اتفاق خیلی 
در ورزش پررنگ نباشد.اگر این موضوع 
را با وزارتخانه های دیگر مقایسه کنید 
در ورزش به مراتب کمتر است چرا که 
کسانی که می آیند می خواهند انتفاع مالی 
ببرند اما ورزش نسبت به سایر دستگاه ها 
پیمانه کوچکی دارد اما سروصدای بسیار! 
همین االن دریافتی کارکنان وزارت 
ورزش نسبت به سایر وزارتخانه ها کمتر 
است. با وجود اینکه بودجه ورزش در 
چند مرحله افزایش یافته اما هنوز جزء 
پایین ترین هاست مگر اینکه مباحث 

دیگری مطرح باشد.

حوالی استادیوم

تیم فوتبال استقالل یکی از چهار نماینده 
کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا کارش 
را از بامداد جمعه و دیدار مقابل االهلی 

عربستان آغاز می کند.
استقالل در حالی دیدارهای مرحله گروهی اش 
در لیگ قهرمانان آسیا را با بازی برابر نماینده 
کشور عربستان آغاز می کند که دیدارهای 

این گروه برای آنها در ساعاتی نامتعارف 
برگزار می شود و هنوز پخش بازی های 

این تیم در ابهام قرار دارد.
یکی از ویژگی های بارز استقالل بعد از 
حضور فرهاد مجیدی در نقش سرمربی 
روی نیمکت این تیم، ایجاد نظم و ثبات در 
خط دفاعی و بسته ماندن دروازه این تیم بود.

این آمار نشان می دهد فرهاد مجیدی به 
ترکیب خط دفاعی اش در آسیا نیز دست 
نزند، مگر آنکه ناچار باشد. بر همین اساس 
استقاللی ها مقابل االهلی از زوج مرادمند 
و یزدانی در قلب دفاع استفاده می کنند و 
وریا غفوری هم برای آنها در پست مدافع 

راست انجام وظیفه می کند.

تنها عالمت سوال در ترکیب خط دفاعی 
استقالل، استفاده از »میلیچ« یا محمد 
نادری در دفاع چپ است؛ که البته شانس 
نادری برای این منظور بیشتر از مدافع 

کروات آبی ها است.
در لیست نفرات اعزامی استقالل به عربستان 
به جز این نفرات نام مدافعان دیگری هم 
دیده می شود که مهمترین آنها عارف 
غالمی، سید احمد موسوی، متین کریم 

زاده و سینا خادم پور هستند.

استارت مقابل االهلی از جمعه

ترکیب آشنای خط دفاعی استقالل در آسیا پدرام خسروشاهی

افشاگری آقای معاون علیه وزیر
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چگونه در دوران کرونا، با ورزش وزن 
خود را کاهش دهیم؟

خراســان رضوی ورزش و فعالیت بدنی به عنوان سالم ترین 
و کارآمدترین روش ها برای کاهش وزن اســت، با این حال، 
محققان دریافتند که فعالیت بدنی می تواند بر اشتها و افزایش 
میل به غذاخوردن نیز تاثیر بگذارد، بنابراین اگر قصد کاهش 

وزن داشته باشیم، باید آن را مدیریت کنیم.
به نقل از ساینس، باید بپذیریم که در یک سال گذشته، بسیاری 
از افراد به علت کاهــش فعالیت بدنی در قرنطینه کرونایی و 
غذاخوردن بیشتر اندکی چاق شده اند و احتماال قصد کاهش 
وزن داشته باشند، بنابراین باید بدانید که  نتایج بررسی های 
جدید نشان می دهد، فعالیت بدنی می تواند اشتها را افزایش دهد.

نتایج بررسی محققان دانشگاه فنی مونیخ )TUM( و دانشگاه 
نبراسکا امریکا جزئیاتی درباره احساس نیاز افراد به غذای بیشتر  
بعد از ورزش را بیان می کند که این موضوع می تواند در تالش 

برای کاهش وزن موثر باشد.
پروفسور کوهلر، استاد ورزش، تغذیه و بهداشت دانشگاه فنی 
مونیخ گفت: »همه می دانیم که افراد بعد از انجام فعالیت بدنی 
بیشتر غذا می خورند و به نوعی قصد دارند به خود و بدن خود 
پاداش فعالیت را بدهند، بنابراین از یک آزمایش فرضی استفاده 
می کنیم که چرا افراد بعد از ورزش در مقایسه با زمان های دیگر 

که فعالیتی ندارند، بیشتر غذا می خورند.«
بر اساس این بررسی، برای اولین بار توانستیم نشان دهیم در 
طول فعالیت بدنی، ویژگی هایی مانند مقدار و ضرورت خوردن 
تغییر می کند، این یافته ها کمک می کند تا مداخالت جدیدی 

برای بهینه سازی کاهش وزن از طریق ورزش ایجاد کنیم.
این آزمایش از یک ساختار متقاطع تصادفی شامل ۴۱ شرکت کننده 
سالم )۲۳ زن و ۱8 مرد( بین ۱۹ تا ۲۹ سال با میانگین شاخص 
توده بدنی)BMI( ۲۳.۷ تشکیل شده است. به طور تصادفی 
برای آنان، یک جلسه تمرین ۴۵ دقیقه ای یا یک دوره استراحت 
۴۵ دقیقه ای در نظر گرفته شد. این موارد برای هر فرد و بار اول 
انجام شد و از هر شرکت کننده خواسته شد تا بار بعدی وظیفه 

دیگری انجام دهند.
پس از این، آزمایش اصلی شروع شد و محققان قصد داشتند، 
بررسی کنند که چگونه ورزش در انتخاب شرکت کنندگان 
از نظر میزان و زمان مصرف غذا تاثیر خواهد داشت. قبل از 
آزمایش، شرکت کنندگان یک پرسشنامه الکترونیکی پر 
کردند که میزان احساس گرسنگی یا سیری آنان را ارزیابی 
می کرد و از آنان خواسته شد که بین غذاهایی که در زمان 
مصرف )بالفاصله یا با تاخیر در تهیه( متفاوت هستند، غذای 
مورد عالقه خود را انتخاب کنند.این اولویت ها برای مصرف 
سریع و دیرتر ثبت شــد، یعنی از آنان خواسته شد تا چهار 
ساعت بعد نیز اولویت های غذایی را پیش بینی کنند و سپس 
شرکت کنندگان فعالیت ۴۵ دقیقه ای ورزش هوازی انجام 
دادند و بعد از آن برای دومین بار و سومین بار هر نیم ساعت 
همان پرسشنامه را تکمیل کردند. شرکت کنندگان در گروه 
کنترل )استراحت( نیز همان روش را داشتند، اما به جای 

ورزش، استراحت می کردند.
در مجموع همانطور که در پرسشنامه ها آمده بود، این گروه 
عنوان کرد: ورزش باعث می شود تا افراد بالفاصله بعد از ورزش و 
۳۰ دقیقه بعد از آن، مقدار بیشتری غذا انتخاب کنند و همچنین 
غذاهای در دسترس را بالفاصله برای مصرف انتخاب خواهند 
کرد.پروفسور کوهلر افزود: نتایج بررسی نشان می دهد که 
تحرک بدنی می تواند عامل ترغیب برای مصرف غذای بیشتر 
و با سرعت باالتر بعد از آن باشد. از آنجا که کاهش وزن انگیزه 
اصلی ورزش برای بســیاری از افراد است و عدم دستیابی به 
کاهش وزن مورد نظر باعث می شود که ورزش را ترک کنند، 
پس اندیشیدن در مورد خوردن قبل از شروع ورزش می تواند 

یک راهبرد خوب باشد.

تناسب اندام

5. رهبری 
یکی از مهمترین وظایف مربی، رهبری 
است. ما باید توانایی درک شرایط بازی، 
دانش مربیگری و تمرین دادن را دارا 
باشیم. ما حتی باید در مورد مسائل پزشکی 
ورزشی و مدیریت رسانهها آگاهی کسب 
کنیم. باید از تمام حوزههای مربوط به 
فوتبال، مطلع باشیم. رهبری، نقطه شروع 
است. اگر توانایی رهبری نداشته باشید، 
سخت است که به یک مربی سطح باال 
تبدیل شوید. مربیگری فوتبال وابسته 
به رهبری تیمهای کاری مختلف )اعم 
از بازیکنان، کادر فنی و کادر مدیریتی( 
است. داشتن توانایی و قابلیت رهبری، 
باعث ایجاد حس اعتماد و اطمینان در 
بین هواداران و علل الخصوص کادر 

مدیریتی باشگاه میشود.

6. الگو برداری
تجربیات مختلفی در طول دوران 

مربیگری کسب کردم. در هر یک از 
تیمهایی که مربیگری کردم )کاماچا، 
چاواس، بیرمار، اسپورتینگ لیسبون، 
المپیاکوس و موناکو( تجربیات زیادی 
فرا گرفتم و شرایط هرکدام با بقیه 
متفاوت و منحصر بفرد بوده است 
)هر جایی، شرایط خاص خودش را 
دارد(. رهبری خریدنی نیست. هرکس 
رهبری خاص خودش را دارد. من 
در مورد سایر مربیان مطالعه کردم 
و از سبک مدیریتی و رهبری آنها 
آگاهی دارم، اما، شیوه رهبری من، 
ساخته ذهن و دیدگاه خودم است. این 
اشتباه است که شما بخواهید سبک 
رهبری فرد دیگری را کپیبرداری 
کنید. هر فرد باید سبک رهبری 
که احساس راحتی بیشتری با آن 
دارد را انتخاب کند. شما هیچگاه 
در مورد خصوصیات ذاتی و درونی 
مربیان بزرگ دنیا اطالعتی نخواهید 

داشت، تنها چیزی را میبینید که 
آنها از خود بروز میدهند.

7. گفتگو با بازیکنان
من هر روز با بازیکنانم صحبت میکنم، 
استفاده از روشهای ارتباطی گوناگون، 
اهمیت باالیی دارد. اکثر نکات به صورت 
گروهی به کادر، بازیکنان یا سایر افرادی 
که در فرایند تیمداری فعالیت میکنند، 
گوشزد میشود. گاهی نیز نکات خاص 
دفاع، هافبک یا حمله را گوشزد میکنم، 
البته بنا به پست بازیکنان، مثال یک 
گفتگو شخصی با مهاجم، هافبک کناری 
یا دفاع مرکزی انجام میدهم. اینگونه 
نیست که روز بخصوصی را مشخص 
کنم و در آن روز به صورت اختصاصی 
با بازیکنی خاص صحبت کنم، بلکه 
روزانه با هرکدام از بازیکنانم بصورت 
انفرادی به گفتگو میپردازم )این کار 
وابسته به شخصیت و نیاز بازیکن دارد(.

فواید مصرف توت سفید

مزایای استفاده از توت سفید شامل توانایی آن 
برای درمان بیماری دیابت، تقویت سیستم 
ایمنی بدن، کاهش خستگی و کاهش اضطراب 

می شود.
 خواص ضد التهاب

وجود طیف متنوعی از اسید های فرار و ترکیبات 
فعال در این نوع از توت سبب ایجاد خواص 
ضد التهابی در توت می شود. این خاصیت 
باعث شده است که فرآورده های جانبی 
حاصل از این گیاه برای بیماران آرتریت 
بسیار ایده آل و برای کاهش عالئم افرادی 
که از التهاب مزمن، بیماری نقرس، میگرن 
یا سندرم روده تحریک پذیر )IBS( رنج 

می برند، مفید باشد.
 سالمت قلب

پژوهش ها نشان داده است که خوردن توت 
سفید می تواند به کاهش کلسترول کلی بدن 
در حالی که سبب افزایش سطوح HDL که 
»چربی خوب« است می شود کمک می کند 
و از همین رو منجر به کاهش خطر ابتال به 
آترواسکلروزیس )تصلب شرایین(، حمله 
قلبی، سکته مغزی و بیماری های قلبی 

عروقی می شود.
 کاهش عالئم افسردگی

یکی از مولفه های فعال پوست توت سفید، 
هنگامی که به چای تبدیل می شود، دارای 
ویژگی ضد افسردگی است. قبل از مصرف 
این چای گیاهی به طور مداوم و پیوسته، 
ابتدا با پزشــک خود در این باره مشورت 
کنید، به خصوص اگر شما در حال حاضر 
دارو های ضد افسردگی را استفاده می کنید.

 مبارزه با بیماری دیابت
این گیاه شاید بیشتر به دلیل اثرات مثبتی 
که بر دیابت دارد از محبوبیت باالیی در میان 
عموم افراد برخوردار است. ماده فعال در 
توت سفید که عموما با نام DNJ شناخته 
می شود، قادر به کاهش یا پایین آوردن 
سرعت فرایند قند در بدن است و سطوح 
قند خون را کنترل می کند. این امر می تواند 
کیفیت زندگی را در بیماران دیابتی به میزان 

چشمگیری افزایش دهد.
 کاهش خطر ابتال به سرطان

توت به دلیل خاصیت ضد سرطانی که دارد 
مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل 
نشان داده است که آنتی اکسیدان های 
موجود در برگ ها و انواع توت ها موجب 
مرگ سلول ها سرطانی و جلوگیری از رشد 
و تکثیر سلول های سرطانی می شوند. در 
حالی که اکثر این پژوهش ها بر روی اثرات 
سرطان روده بزرگ )کولورکتال( تمرکز 
دارد، تحقیقات بیشتری برای سایر انواع 

سرطان ادامه دارد.
 کاهش پاسخ های استرسی

پاسخ استرس در بدن مسئولیت همه چیز را 
از سطوح اضطراب تا فرآیند های متابولیک 
را بر عهده دارد، در نتیجه استفاده از چای 
توت برای ایجاد تعادل در سیستم عصبی و 
کاهش استرس بسیار مؤثر است. در نهایت 
می تواند به کاهش التهاب مزمن، نوسانات 
خلقی و تمامی اینجور مسائل کمک کند!

 کاهش خستگی
در صورتی که از خستگی مزمن رنج می برید 
یا به کمی انرژی بیشــتر نیاز دارید، یک 
فنجان چای توت سفید می تواند میزان 
انرژی فیزیکی و ذهنی شما را تامین کند.

تغذیه

سهیل کرمانی نژادسهیل کرمانی نژاد

ایستگاه تاکتیک )30(

مربیگری با فلسفه پرتغالی )2( دانیال حبیبی

سرمربی جوان پدیده پس از گذراندن چند 
ماه سخت و بحرانی، همچنان بالتکلیف 
است و هنوز نمی داند مسوولیت اصلی 

تیمش با چه کسی است.
مشکالت مالی و مالکیتی که در جمع 
عنابی پوشان مشهدی رخنه کرده، با 
گذشت بیش از دو ماه هنوز رتق و فتق 
نشده و مهدی رحمتی سرمربی تیم 
فوتبال پدیده هم تمام تالش خود را 
کرده است تا شاگردانش تمرکز خود را 
از دست ندهند و درگیر حواشی نشوند؛ 
اما خود مهدی رحمتی در اولین تجربه 
سرمربیگری اش به شدت روزهای سختی 

را تجربه می کند.
از مشکالت و بی پولی های تیمش که حاال 
به حدی رسیده که نامه تخلیه آپارتمان 
در اختیار سرمربی پدیده به او ابالغ شده 
است؛ هر چند خود مهدی رحمتی تالش 
کرده تا با پرداخت اجاره های معوقه که تعهد 
باشگاه پدیده بوده رضایت صاحب خانه 
را جلب کند اما این رفتار باشگاه در قبال 

سرمربی تیمش اصال حرفه ای نیست؛ 
آن هم مهدی رحمتی که این روزها 
تالش می کند تا در نقش بیشتری از 
یک سرمربی، امورات تیمش را سر و 

سامان بدهد.
در تمرین روز گذشته پدیده ای ها که پس 
از یک روز استراحت مجددا برای دیدار با 
ذوب آهن پیگیری می شد، ریش های سفید 
در چهره مهدی رحمتی نشان می داد 
که او چقدر در این ماه ها سختی های 
سریالی را گذرانده و همچنان هم با آن ها 

دست و پنجه نرم می کند.
او حتی سر ماجرای انتقال قاسمی نژاد 

در مظان اتهام هواداران استقالل هم 
قرار گرفت اما سپس مشخص شد که 
رحمتی نقشی در عدم حضور ستاره 
پدیده در جمع شــاگردان مجیدی 
نداشته و پیشتر موافقت خود را اعالم 

کرده بوده است.
شاگردان مهدی رحمتی خود را برای 
مصاف هفته بیستم در ورزشگاه امام رضا)ع( 
مشهد مقابل ذوب آهن آماده می کنند؛ 
دیداری که پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه 
برگزار خواهد شد و پدیده ای ها شانس 
پیروزی و صعود چند پله ای در جدول 

را در این مصاف خانگی دارند.

ریش سید در پدیده سفید شد!

رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام 
خراسان رضوی گفت: تیم خراسان رضوی 
متشــکل از ۱8 ورزشکار درمسابقات 
کشــوری فیتنس موفق به کسب دو 

طال و یک نقره شد.
سروش پورآزاد، در خصوص مسابقات 
فیتنس قهرمانی کشور و حضور تیم 
خراسان رضوی در این رقابت ها اظهار 
کرد: تیم خراسان رضوی متشکل از ۱8 
ورزشکار به سرپرستی علی زرافشان، 
مسوول کمیته فیتنس عازم مسابقات 
کشوری این رشته شد و در اولین دوره 
این رقابت ها نمایش خوبی از خود به 

جای گذاشت.
وی تصریح کرد: برگزاری اولین دوره 
مسابقات فیتنس قهرمانی کشور تجربیات 
و لحظات خوبی برای خانواده بدنسازی 

و پرورش اندام کشور به همراه داشت 
که با مدال آوری ورزشکاران خراسان 
رضوی هم بیشتر کاممان شیرین شد.

گفتنی ســت در پایان ایــن رقابت ها 
ورزشکاران خراســان رضوی دو طال 
و یک نقره را به خود اختصاص دادند.  
فیتنس اسپرت ۱۷۵+ : امیر غالمزادگان 
مدال طال - فیتنس استایل ۱۷۵+: بهنام 
بهزاد نیا مدال طال - ماسل استایل ۱۷۵- 
افشین سنگتراش مقام دوم - فیتنس 
استایل ۱۷۹+: علی منوچهری مقام 
ششم - ماسل استایل ۱۷۵- : آرمان 

نامجو مقام پنجم

درخشش تیم خراسان رضوی در اولین دوره مسابقات فیتنس قهرمانی کشور



اقرار عجیب خانم بازیگر اقرار عجیب خانم بازیگر 
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 گوهرخیراندیش در یک برنامه اینترنتی 
از عالقه شدید خود به رقص گفت و اینطور 
بیان کرد: قدیم ها هندی،عربی و فارسی را 

خیلی خوب می رقصیدم.
به گزارش رکنا،گوهرخیراندیش بازیگر 
پیشکسوت سینما،تئاتر و تلویزیون کشور 
در یک مصاحبه تصویری با فریدون جیرانی 
وقتی از او درباره ترانه و موسیقی پرسید 

اینطور پاسخ داد:
قدیم ها در خانه ما بسیار می رقصیدیم. من 
رقص فارسی، عربی و مخصوصا هندی را به 

خوبی آموخته بودم.
گوهر خیراندیش در ادامه گفت: من دلکش را 
خیلی دوست داشتم ،االن نمی توانم بخوانم 

قول می دهم بعدا برای خانم شما بخوانم.
گوهر خیراندیش کیست؟

گوهر خیراندیش )زاده 1 شهریور 3331، 
شیراز( بازیگر و مدرس بازیگری در سینما، 
تئاتر، تلویزیون و گوینده رادیو است. وی دارای 
مدرک کارشناسی بازیگری و کارگردانی 

تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا است.
گوهر خیراندیش در سال 3331 در شیراز 
متولد شد. از سال 9431 و در دوران دبیرستان 
فعالیت وی با گروه تئاتر در شیراز آغاز شد و در 
همین سال بود که با جمشید اسماعیل خانی 
آشنا شد، که این آشنایی منجر به ازدواج 
این دو گشت، که حاصل این ازدواج یک پسر 
و دو دختر به نام های امید، آزاده و آناهیتا 
است. او با همسرش در شیراز به فعالیت 
تئاتر می پرداختند و همچنین کارمند اداره 

فرهنگ و هنر شیراز بود.
وی در سال 7531 در دانشگاه تهران قبول 
شده و به همراه همسر و فرزندانش به تهران 
می آید. در تهران در کنار درس خواندن به 
فعالیت تئاتر می پردازد و همچنین کارشناس 
امور هنری ارشاد استان تهران می شود. 
خیراندیش سپس بازی را در سینما، تئاتر 
و تلویزیون ادامه می دهد. او با فیلم روزهای 
انتظار فعالیتش را در سینما آغاز کرد و با فیلم 
بانو خوش درخشید. گوهر خیراندیش همیشه 
در نقش های متفاوت ظاهر شده است. وی 
همچنین چندین سال در برنامه صدای عبرت 
شبکه سراسری رادیو به فعالیت مشغول 
است.گوهر خیراندیش یکی از استادان ثابت 
کانون سینماگران جوان است و همچنین 
سابقه برگزاری کارگاه آموزشی در چند 

دانشگاه معتبر آمریکا را دارد.
وی پیشنهاد بازی در سریال دارا و ندار و 
فیلم اخراجی ها را علی رغم پیشنهاد مالی 
خوب به جهت نقش های ضعیف نپذیرفت. 
به عقیده وی یکی از رموز ماندگاری یک 
بازیگر این است که هر نقشی را فقط برای 

مسائل مالی قبول نکنند.
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آهنگساز سریال نون. خ معتقد است 
موسیقی کردی تا آن حد غنی است که 
نمی توان مقوله ای جدید به آن اضافه 
کرد. او می گوید: ما به موسیقی سریال 
»نون.خ« چیزی اضافه نکرده ایم و بر 
اساس هرآنچه بوده و در همان فواصل 

با نت ها بازی کرده ایم.
فصل سوم سریال »نون. خ« به کارگردانی 
سعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی 
نوروز امسال از شبکه یک سیما پخش 
شد. آقاخانی در این اثر که حال و هوایی 
بومی دارد و قصه آن در مناطق کردنشین 
غرب کشور می گذرد تالش کرده با تکیه 
بر فرهنگ کردها، فضایی رئالیستی و 
منطبق بر واقعیت را به مخاطبان ارائه 
دهد. نوع پوشش شخصیت ها، طراحی 
صحنه، گویش و بهره گیری از اصطالحات 
پرکاربرد بومی عواملی هستند که در 
سریال »نون. خ« در جهت پیش برد 

درام مورد توجه بوده اند. 
اما یکی دیگر از عناصر مهم در سریال 
»نون. خ« موسیقی آن است که با توجه 
و بهره گیری از موسیقی غنی کردستان 
و کرمانشاه ساخته و ارائه شده است. 

صادق آزمند، آهنگساز سریال »نون. خ« 
که در دو فصل قبلی این اثر نیز در کنار 
سعید آقاخانی و دیگر عوامل سریال 
بوده، عالوه بر ابراز خالقیت در تنظیم 
و ساخت تیتراژ و پر کردن فضاهای 
احساسی سکانس ها با زبان موسیقی، 
تالش کرده با تکیه بر موسیقی اصیل 
کردی و آثار قدیمی مفاخر نسل های 
قبل کلکسیونی کامل و اصیل از موسیقی 
کردها ارائه دهد. او که در زمینه خوانندگی 
و پژوهش نیز فعال است و تجربه ساخت 
موسیقی فیلم هایی را نیز در کارنامه دارد، 
درباره اهمیت موسیقی کردی و روند 
تولید و آهنگسازی سریال »نون. خ« 

با ایلنا گفتگو کرد. 

دلیل اصلی موفقیت سریال »نون.خ« 
شناخت کامل سعید آقاخانی، بازیگران 
و دیگر عوامل از فرهنگ کردستان و 
کرمانشاه است. در این میان خودتان 
چقدر فرهنگ این دو منطقه را 
می شناسید و تا چه حد بر جزییات 
موسیقی کردها از گذشته تا حال 

واقفید؟ 
من از یکسو ترک هستم و از طرف خانواده 
مادری ، رگ و ریشه ام کرد است که این 
موضوع بسیار کمک کننده بوده و در  
شناخت من از موسیقی کردی تاثیر 
بسیار داشته است. من بر موسیقی مقامی 

کردها کامال واقف هستم و موسیقی را 
با ساز کردی تنبور شروع کردم. به طور 
کلی تنبور، رگ و ریشه کردی خانواده 
ماست و از پدر و پدران و نیاکان به ما 
رسیده است. واقعا خوشحالم که از زمان 
تولد این اصالت با من همراه بوده است، 
به این دلیل که موسیقی کردستان 
بسیار غنی و پرقدمت است و مولفه ها 
و جزییات بسیار دارد. و اینکه مناطق 
کردنشین از گذشته تاکنون مفاخر 

بسیاری را به خود دیده اند. 

پیش از همکاری با پروژه »نون خ« 
تجربه های دیگر در ساخت موسیقی 

فیلم و سریال داشته اید؟ 
بله، قبال ساخت موسیقی برای آثار 
ترکیه ای را به عهده داشته ام و آهنگسازی 
فیلم هایی را نیز به عهده داشته ام که در 
جشنواره های خارجی حضور یافته اند. 
با زنده یاد رحیم ذبیحی فیلمساز کرد 
که چند سال پیش در سانحه ای دار 
فانی را وداع گفت و دیگر هنرمندان 
کرد نیز در زمینه آهنگسازی همکاری 
داشته ام. اما در میان آنها سریال »نون. خ« 
یکی از متفاوت ترین آثاری بوده که 
آهنگسازی آن ها را به عهده داشته ام. 
یکی از ویژگی هایی که اثر طنز، کمدی 
»نون خ« را با دیگر آثار متفاوت کرده، 
بیان مسائل و موضوعات مختلف در 
طول قصه آن است که سعید آقاخانی 
با نویسنده اثر خیلی جزیی نگرانه و زیبا 
آن ها را مطرح کرده اند. این اتفاق باعث 
شده که مخاطب صرفا شاهد اثری طنز 
نباشد، به این دلیل که بیانگر حرف های 
جامعه است. همین موضوع بر چند و 
چون موسیقی اثر نیز تاثیر داشته است. 

یعنی اینکه »نون خ« عالوه بر طنز 
بودن اثری اجتماعی نیز هست که 
البته معموال طنز و کمدی با توجه به 
مضامین روز خواه ناخواه وجهه ای 

اجتماعی نیز پیدا می کنند. 
همینطور است که می گویید. می خواهم 
بگوییم »نون خ« اثری طنز است که به 
سمت رئال بودن می رود و بر همین اساس 
و به دلیل همین اتفاق، موسیقی آن نیز 
باید جدی باشد، یعنی در واقع اگر قرار 
باشد برای اثری چون این سریال موسیقی 
مستقل ساخته شود آن موسیقی باید 
جدی باشد. اما ما به این سمت و سو 
نرفتیم. به این دلیل که جدیت و اهمیت 
در همه بخش های موسیقی و فرهنگ 
کردستان وجود دارد و قبال نیز در درباره 
آن ها صحبت شده و توسط هنرمندان 
نسل های قبل پرداخته شده اند؛ تا آنجا 
که ما نمی توانیم به آن چیزی بیفزاییم. 
بر همین اساس، کاری که ما می توانیم 
انجام دهیم این است که از دل آن گستره، 
بخش هایی را جدا کرده و آن ها را در 
خدمت اثر با قصه هم راستا کنیم. تمام 
آواها و نغمه ها و ملودی های موسیقی 
کردها دارای قدمتی هزارساله اند و واقعا 
آنقدر کامل هستند که نمی توان به آن ها 

چیزی جدید افزود. 

همینطور است. باتوجه به گستردگی 
و تنوع موسیقی کردستان و کرمانشاه 
برای ساخت موسیقی سریال به 

سراغ چه بخش هایی رفتید؟ 
من با شناختی که از موسیقی مقامی 
دارم به سراغ مقامات کردی تنبور رفتم 
و موسیقی سریال را به سمت فواصل 
آن بردم. اگر توجه کنید بخش هایی از 
موسیقی »نون خ« جز قسمت های آخر 
ملودی ندارند. در اواخر سریال است 
که موسیقی جنبه ای سینمایی پیدا 
کرده، زیرا داستان در لوکیشن هایی 
چون معدن با اتفاقاتی پیش می رود 
که نوعی دیگر از موسیقی را می طلبید. 
جز این، بیس و بستر اصلی سریال، 
موسیقی مقامی است که هزاران سال 

قدمت دارد. 

آیا از این موضوع نگران نبودید که 
موسیقی زیر سایه اثر، شخصیت ها 
و آن تنوع رنگ ها در طراحی صحنه 
و لباس  به چشم نیاید و مورد توجه 

قرار نگیرد؟ 
زمانی که از کردستان حرف می زنیم 
اگر به لحاظ تاریخی کمی عقب تر 
برویم به مادها و پارت ها بر می خوریم 
که مادها کرد بوده اند و پارت ها فارس 
محسوب می شده اند که همچنان 
هستند. می خواهم بگویم موسیقی و 
ملودی های سریال، همچنین دردهایی 
که از زبان شخصیت ها بیان می شوند 
مربوط به امروز و دیروز نیستند. اگر هم 
در قالب فیلم یا سریال بیان نشده اند به 
این دلیل است که موقعیت آن پیش 
نیامده. آقای مهدی فرجی تهیه کننده و 
آقای سعید آقاخانی با لطفی که داشتند 
به من اعتماد کردند و من نیز این شانس 
را غنیمت دانستم تا با تکراری که دارم، 
بخش هایی از موسیقی غنی کردستان را 
بازنگری کنم و آن ها را به گوش مخاطبان 
برسانم. در نهایت واقعا نگران نبودم که 
موسیقی سریال شنیده نشود. البته حین 
کار نگرانی های درباره موسیقی وجود 
داشت اما من به کار خودم مطمئن بودم 
و به تهیه کننده و کارگردان اطمینان 
دادم که اثر شنیده می شود و مورد 

توجه قرار خواهد گرفت. 
برای آنکه بار و معنی دیالوگ ها کاهش 
پیدا نکند و خنده ها و شوخی دیده و 
شنیده شوند برخی سازها را میوت 
کرده ام. یعنی اکثر مقام ها را با همان 
ریتم و مولفه های قبلی بر اساس میوت 
کردن صدای سازها تنظیم و اجرا کرده ام.

یکی از امتیازهای موسیقی متن سریال 
»نون خ« این است که عالوه بر تکمیل 
فضا، به صورت موازی با قصه پیش رفته 
است. مخاطب در طول اثر داستانک ها 
و وقایع جدید می بیند. در مواجهه با 
موسیقی نیز همین اتفاق رخ می دهد. 

سعید آقاخانی تا چه حد موسیقی 
کردستان را می شناسد؟ 

ایشان از بچگی با موسیقی فولکوریک 
منطقه آشنا بوده و بزرگ شده است. 
حین کار برای انتخاب بهتر موسیقی 
سکانس ها درباره آثار فولکور باهم تعامل 
خوبی داشتیم و دیگر دوستان نیز در 
این باره نظر می دادند. در کل سریال 
»نون خ« و همه بخش های آن، من جمله 
موسیقی حاصل تالشی تیمی است. 

گفتگو: وحید خانه ساز

 صادق آزمند مطرح کرد

جزییات ساخت موسیقی سریال »نون. خ«

بازگردانی طبیعت به شهرها 

شهرهایی که دارای پوشش گیاهی هستند نه تنها فضای شهری جذاب 
تری دارند بلکه نقش پررنگی در سالمت انسان و تغییر اقلیم دارند.

شهرهای ما را ساختمان هایی با چهره ی شیشه ای فرا گرفته 
اند که مانند گلخانه ها باعث گرمای بیش از حد می شــوند و 
انرژی زیادی صرف کاهش دما می گردد. در عوض، ما می توانیم 
ساختمان هایی داشته باشیم که به طور بنیادی با ساختاری زنده 
مرتبط باشند و همراه با ما رشد کرده باشند. چنین ساختمان 
هایی ارتباط بین انسان و طبیعت را که برای سالمتی انسان 
ضروری است توسعه می بخشــند. آوردن طبیعت به شهرها 
هم راستا با رشد شهرنشینی و شهرها می تواند بخش کلیدی 
برقراری و بازسازی این ارتباط باشد. تحقیقات نشان می دهند 
که نرخ های جرم در منطقه هایی با خیابان های دارای درخت 

کاهش و همچنین ارزش ملک افزایش می یابد. 
طبیعت می داند که چگونه سیل و رخدادهای آب و هوایی را مدیریت 
کند و نسبت به سیستم های مهندسی شده ی ما بسیار سازگار تر 
است. این در حالی است که ما هنوز حاضر به یادگیری از آن نیستیم. 
ساختار مکان های سبزتر که سال پیش توسط معمار دولتی نیو 
ساوث ولزدر استرالیا منتشر شد، بسیاری از فواید زیرساخت های 
سبز را  مانند افزایش برهم کنش های اجتماعی، ترسیم می کند. 
رویکرد طراحی بازسازی به عنوان راهی به سوی شهرهای دوست دار 
طبیعت در آمریکا شزوع شد و اکنون در استرالیا ظاهر شده است. آنها 
بر این باورند که می توان طبیعت را به شهرهایمان بازگردانیم و آنها را 
تبدیل به زیستگاه گونه های بومی کنیم. پروژه هایی مانند هایالین 
در نیویورک سیتی مثالی برای تبدیل فضاهای مازاد شهری به مکانی 

جهت برقراری ارتباط بین انسان و طبیعت محسوب می شوند.
 بازگردانی طبیعت از طریق استفاده از راه حل های طبیعت محور، 
زیرساخت های سبز در حاشیه ی خیابان هایمان، در فضاهای 
مازاد، همینطور داخل ساختمان هایمان و به  طور کلی در همه جا 
نه فقط پارک ها، امکان پذیر است. طبیعتی که اضافه می کنیم نیازی 
نیست که الزاما درخت ها باشند به طور مثال  می توان از رشد مواد 
غذایی توام با رشد برهم کنش های اجتماعی در یکی از پروژه های 
سیدنی نام برد. امروزه زمان در حال بحرانی شدن است؛ هم از نظر 
تغییرات اقلیم و هم از بین رفتن گوناگونی زیستی که از این رو نباید 
منافع حاصل از ایجاد طبیعت را نادیده گرفت. استرالیا طی ۲۰۰ 
سال اخیر، ۷۵ درصد از جنگل های بارانی اش را از دست داده و 
بیشترین انقراض پستانداران را داشته است. این در حالی است که 
ما همچنان طبیعت را جدا از خود می بینیم که می توانیم به آسانی 
آن را تخریب کنیم. به طور اساسی رابطه ی ما با طبیعت کلید یک 
تغییر است. ما باید از طبیعت در زندگی روزمره مان استفاده کنیم 
و بدانیم که هر آنچه برای طبیعت انجام دهیم برای خودمان است. 

ترجمه

یاسمن حاتمی نژادیاسمن حاتمی نژاد

معاون مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی از برنامه ریزی 
برای برگزاری اختتامیه جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( در اردیبهشت 

ماه خبر داد.
محسن هوشمند اظهار داشت: با توجه به استقبال گسترده و 
درخواست فعاالن رسانه ای، مهلت شرکت در جشنواره رسانه ای 
امام رضا)ع( که تا ۲۲ بهمن ۹۹ تعیین شده بود، تا ۵ فروردین ماه 

۱۴۰۰تمدید شد.وی با اشاره به آمار آثار ارسالی در بخش های 
مختلف جشنواره اظهار کرد: تا تاریخ ۱۵ فروردین ۲ هزار و ۴۹8 
اثر رسانه ای در دبیرخانه این جشنواره به ثبت رسیده که از این 
میان ۷۱۲ اثر مربوط به بخش رسانه های خبری تحلیلی شامل 
۱۳8 اثر در بخش خبر، ۱8۴ اثــر در بخش گزارش، ۴۵ اثر با 
موضوع سرمقاله و یادداشت، ۱۱۰ اثر با محور مصاحبه، ۴۳ اثر 

با موضوع گزارش خبری تلویزیونی و رادیویی، ۹۹ اثر در بخش 
عکس خبری و ۹۳ اثر در بخش اینفوگرافی است.هوشمند با بیان 
اینکه در بخش رسانه های مجازی نیز در مجموع ۷۲۳ اثر دریافت 
شده، ادامه داد: ۱۳۳ اثر در بخش پادکست، ۳۱۲ اثر با موضوع 
شبکه های اجتماعی، ۲۶۲ اثر در زمینه موشن گرافی و ۱۶ اثر در 
بخش طرح بازی و نرم افزار به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

اختتامیه جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( اردیبهشت برگزار می شود

همکار گرامی 
سید جلیل حسینی زهرایی

درگذشت عموی گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
کرده ما را در غم خود شریک بدانید . 

مدیر مسوول و کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست 

جناب آقای حمید راد
مدیر محترم پیک موتوری احمدآباد 
درگذشت داماد گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض 

کرده ما را در غم خود شریک بدانید . 
مدیر مسوول و کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست 
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خبر کوتاه

Nakhost Honari

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
با اشاره به بی توجهی به مطالبات فرهنگی در فضای 
انتخاباتی کشور گفت: جوانان باید در این فضا از هویت 
فرهنگی و هنری خود دفاع کنند و بستر انتخابات 

را به سمت پاسخگویی به مطالبات فرهنگی ببرند.
جعفر مروارید در مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره 
ملی موسیقی جوان و جشنواره هنرهای تجسمی با 
بیان این که »در سال های اخیر جوانان حضور فعال و 
تأثیرگذار خود را به نسل گذشته نشان دادند«، اظهار 
کرد: فرهنگ و هنر خراسان مدیون پیشکسوتانی 
است که جزو مفاخر این کشورند، اما اکنون مفتخر 
به جوانان دهه ۷۰ و 8۰ است که راه پیشکسوتان را 

تاثیرگذارتر ادامه می دهند.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب و سخنان مقام 
معظم رهبری در خصوص جوانان ادامه داد: حضور و 
فکر موثر جوانان در همه عرصه ها، صدق کالم مقام 
معظم رهبری است. این حضور به همگان پیام می دهد، 
ایران اسالمی با جوانان زنده است. بهترین شاهد بر 
بالندگی و پویایی نسل جوان، حضور امید آفرینانه 

جوانان در همه عرصه هاست.
مروارید با اشاره به پیشرو بودن نسل جوان، تصریح 
کرد: در کمتر کشوری دیده می شود که نسل جوان 
پیشرو و پیشگام باشند، در همه کشورها نهادهای 
مدنی و پیشکسوتان پیشرو هستند، اما در کشور ما 
این نسل جوان است که پیشرو و تاثیرگذار است. این 
الهام بخشی ایران اسالمی است که قدرت عقالنیت 

و تفکر را به رسمیت شناخته است.
وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در موسیقی و 
هنرهای تجسمی، گفت: کاروان فرهنگ و هنر به راه 
خود ادامه می دهد، این وظیفه مدیران را سنگین تر 
می کند و باید ضمن ایجاد زیر ساخت ها و بستر الزم، 

پاسخگوی حرکت نو و با طراوت جوانان باشند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
با اشاره به انتخابات ۱۴۰۰ و لزوم حضور حداکثری 
مردم در انتخابات، گفت: در فضاهای موجود انتخاباتی 
و فضای مجازی، دغدغه های اقتصادی و اجتماعی 
مردم مطرح می شود، اما کمتر به مطالبات فرهنگی 
پرداخته می شود. این مشارکت جوانان را می طلبد که 
از هویت فرهنگی و هنری خودشان دفاع کنند و بستر 
انتخابات را به سمت پاسخگویی به مطالبات فرهنگی 
ببرند. امیدوارم انتخابات ۱۴۰۰، یک انتخابات فرهنگی 
باشد و کسی انتخاب شود که مطالبات فرهنگی را به 

شکل جدی پیگیری کند.
جواد روشندل، سرپرست معاونت هنری و سینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز 
در ادامه این جلسه، گفت: جوانان هنرمند استان در 
جشنواره ملی موسیقی جوان افتخار آفرینی کردند. 
۳۴ نفر از استان در جشنواره ملی موسیقی جوان، 

حائز رتبه های اول تا سوم و شایسته تقدیر بودند و 
۱۱ نفر در جشنواره ملی هنرهای تجسمی، از استان 
خراسان رضوی برگزیده شدند که یک نفر رتبه نخست 

در رشته هنرهای جدید را به خود اختصاص داد.
بر اساس اعالم روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی، در ادامه جلسه با حضور جعفر 
مروارید، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدیه نقدی به 
ابوالفضل عسگری، رتبه نخست هنرهای جدید، آرین 
طوفان، عاطفه هاشم زاده، مجید جاودانی، فرید شاهسار، 
صبا آسایی، محمد اهلل دادی، سلمان سلیمانی، حسین 
حیدرطلب، رتبه های اول جشنواره ملی موسیقی 

جوان  اهدا شد.
چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با دبیری 
هومان اسعدی با حمایت دفتر موسیقِی معاونت امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توسط انجمن 

موسیقی ایران به صورت مجازی برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی مطرح کرد

جفای انتخاباتی به فرهنگ !

شاعر مشهدی در میان نامزدهای چهره سال هنر انقالبی
 معرفی ۵ نامزد نهایی

 چهره سال هنر انقالبی ۱3۹۹

 افشین تحفه گر معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی طی گزارشی اعالم 
کرد برنامه های هفته هنر انقالب و معرفی نامزدهای نهایی 
»چهره هنر انقالب در سال ۱۳۹۹« ۱۶ فروردین با حضور 
مجدالدین معلمی، معاون هنری حوزه هنری و دبیر این رویداد 
در حوزه هنری برگزار شد. در این نشست، ۵ نامزد نهایی این 

رویداد هنری که یک نفر از آن ها از شاعران مشهدی است.
افشین تحفه گر معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی طی گزارشی اعالم کرد 
برنامه های هفته هنر انقالب و معرفی نامزدهای نهایی »چهره 
هنر انقالب در سال ۱۳۹۹« ۱۶ فروردین با حضور مجدالدین 
معلمی، معاون هنری حوزه هنری و دبیر این رویداد در حوزه 
هنری برگزار شد. در این نشست، ۵ نامزد نهایی این رویداد 

هنری که یک نفر از آن ها از شاعران مشهدی است.
وی در ادامه افزود: ۵ نامزد نهایی چهره سال هنر انقالبی سال 
۹۹ که معرفی شده اند۱- آقای علی محمد مودب )شاعر 
مشهدی(۲- محمدرضا دوست محمدی )طراح و گرافیست(،۳- 
جلیل سامان )کارگردان سینما و تلویزیون(، ۴- افشین عال 
)شاعر(، ۵- وحید یامین پور )نویسنده(. می باشند که مراسم 
اختتامیه و اعالم اسامی برگزیدگان هم زمان با سالروز شهادت 

سیدمرتضی آوینی روزشنبه ۲۱ فروردین انجام می شود.

 درخشش انجمن عکاسان 
خراسان رضوی در آلمان

آثار ۵  عضو فعال انجمن عکاسان خراسان رضوی ، مورد پذیرش 
گروه داوری بیست و دومین مسابقه و نمایشگاه بین المللی عکاسی  
German International Photocup ۲۰۲۱ در کشورآلمان 
قرار گرفت .به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن عکاسان 
خراسان رضوی ، در این دوره از مسابقه که در چهار بخش رنگی ، 
تک رنگ ، طبیعت و مسافرتی برگزار می شود ، ۱۴ عکس از ۵ عکاس 
عضو این انجمن به شرح ذیل پذیرفته شد . سیدجلیل حسینی 
زهرایی ) ۲ عکس ( ، قدیر وقاری ) ۲ عکس ( ، شرمین نصیری ) 
۲ عکس ( ، محمدرضا پهلوان ) ۴ عکس ( ، محسن اسالم زاده ) 
۴ عکس (  مورد پذیرش در این مسابقه و نمایشگاه قرار گرفت .در 
این نمایشگاه که عالوه بر شهر فیلدراشتات به طور هم زمان در 
چهار شهر بادن ، هسن ، نیدرزاخسن و نوردهایم برگزار می شود 
، از میان ۱۹ هزار و ۱۰۷ عکس دریافتی از ۲ هزار و ۷۱ عکاس از 
۱۱۳ کشور جهان ، تعداد ۶۳۵ عکس از ۲۰۳ عکاس از ۶۹  کشور 
در بخش بزرگسال و کودکان به نمایشگاه راه یافت . برگزاری این 
رقابت بین المللی ، برای بیســت و دومین سال متوالی توسط 
فدراسیون عکاسی آلمان DVF و با نظارت انجمن عکاسی آمریکا 
PSA  و تحت امتیاز فدراسیون جهانی عکاسی FIAP  انجام گردید .

با شروع ماه مبارک رمضان چهار سریال 
از شبکه های تلویزیونی پخش خود را 
آغاز خواهند کرد که اولین سریال حدود 
ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه آغاز می شود و 
آخرین سریال هم حدود ساعت ۲۳ روی 

آنتن خواهد رفت.
سریال های »احضار«، »بچه مهندس«، »یاور« 
و »رعد و برق« به ترتیب از شبکه های یک، 
دو، سه و پنج سیما به روی آنتن می روند.

سریال های رمضانی تلویزیون به ترتیب 
ساعت پخش به شرح زیر است:

شبکه سه - »یاور«
سریال »یاور« به کارگردانی سعید سلطانی 
از روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه همزمان 
با شروع ماه رمضان هر شب ساعت ۲۰:۴۵ 

از شبکه سه سیما پخش می شود.
این سریال ۳۰ قسمتی، ملودرامی اجتماعی 

است که در برخی از قسمت ها نیز با ژانر 
معمایی و تم جوانمردی همراه شده است.

بازیگرانی که در سریال »یاور« ایفای نقش 
می کنند، عبارتند از: داریوش ارجمند، امید 
علیمردانی، ارسالن قاسمی، محمد حاتمی، 
زهرا سعیدی، شبنم فرشادجو، فقیهه سلطانی، 

مهوش افشارزاده و  اسماعیل محرابی.

شبکه دو - »بچه مهندس4«
سریال »بچه مهندس ۴« که در ادامه سه 
فصل پیشین آن در گروه فیلم و سریال  
شبکه دو تهیه شده است، همزمان با ماه 
مبارک رمضان هر شب ساعت ۲۱:۳۰ از 

شبکه دو سیما پخش می شود.
این سریال به تهیه کنندگی سعید سعدی، 
کارگردانی احمد کاوری و نگارش حسن 
وارسته، امیر شاداب و احسان فکا روانه 

آنتن خواهد شد.

این سریال درامی اجتماعی است که داستان 
آن از دهه ۶۰ آغاز می شود و تا  دهه ۹۰ 
ادامه پیدا می کند. قصه »بچه مهندس« 
متأثر از فضای جامعه امروز است و بسیاری 
از اتفاقات تلخ و شیرین این سال ها در آن 
گنجانده شده است. داستان سریال »بچه 
مهندس« در سه فاز کودکی، نوجوانی و 
جوانی شخصیت اصلی یعنی جواد جوادی 
مطرح می شود که در سیر خط اصلی داستان 

اتفاقات مختلفی رخ می دهد.
ثریا قاسمی، فرهاد قائمیان، محمدرضا رهبری، 
مهشید جوادی، سیما خضرآبادی، سهند 
جاهدی، کورش سلیمانی، عبدالرضا اکبری، 
عباس جمشیدی فر، سیاوش چراغی پور، 
شیوا خسرومهر، عزت اهلل مهرآوران، شهین 
تسلیمی، محمدرضا هدایتی، امید روحانی، رضا 
استادی، رحیم نوروزی، علیرضا جاللی تبار، 
بهنام شرفی، وحید نفر، ساغر عزیزی، رضا 

نامداری، روشنگ سه گله، پرویز بزرگی، 
حسین شمس آبادی، مونا خوارزمی، حسن 
ولیخانی، گروه بازیگران فصل چهارم این سریال 
را تشکیل می دهند. بازپخش این سریال 
ساعت ۰۰:۴۵، ۱۶:۱۵ و ۱۱:۳۰ خواهد بود.

شبکه یک - »احضار«
مجموعه تلویزیونی »احضار« به کارگردانی 
علیرضا افخمی و تهیه کنندگی محمودرضا 
تخشید، شب های ماه مبارک رمضان ساعت 
۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می شود.

در این مجموعه آرش مجیدی، رضا توکلی، 
نسرین نکیسا، مرتضی کاظمی، آدرینا 
صادقی، مینو آذرمگین، نازنین هاشمی، دینا 
هاشمی، میالد میرزایی، افسانه چهره آزاد، 
علی دهکردی، خیام وقار کاشانی، درسا 
بختیار، غزال نظر و صالح میرزا آقایی ایفای 

نقش می کنند.

ساعت پخش سریال های رمضانی مشخص شد
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