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توپ و تور

والیبال لیگ برترکشور:
مشهدی ها محروم از یک نماینده 

این روزها و ازگوشه و کنارخبرمی رسد که اکثر استانهای 
کشــور برای حضوردرلیگ برتر باشــگاه های کشور اسب 
خود را زین کردند و ازهم اکنون تمرینات وجذب کادرفنی 
و بازیکنان فنی وملی پوش را به صورت جســته وگریخته 
به خدمت گرفته وقراردادهای فصلی خود را بستند که می 
توان از فوالد سیرجان و لبنیات هرازآمل و شهرداری ارومیه 
وسپاهان و ورامین اشاره کرد که با حمایت مسوولین بلند 
پایه استان و شهر و مدیرعامالن شجاع خود را برای لیگ برتر 
آماده می کنند، ضمن اینکه باخبرشدیم ازاستان مازندران 
قراراست سومین نماینده هم با نام لبنیات میهن هم وارد 
میدان شود.اما دراستان پهناورخراسان بزرگ به ویژه خراسان 
رضوی و به خصوص شهرمشهد همه چیز درحالت سکون و 

بی تفاوتی قراردارد و روزگار را سپری می کند.
مشهدی که روزگاری نه چندان دور و درسالن مهران تمام 
غول های والیبال ایران را به زانودرآورده بود و بازیکنان بزرگی 

را به تیم های پایه و بزرگساالن کشور معرفی کرده بود.
فصل گذشته اگرچه والیبال خراسان دو نماینده درلیگ دسته 
اول اعزام کرده بود اما به دلیل اینکه نتوانستند انتظارات 
مدیران حمایت کننده ازجمله فوالد نیشابور و اشتاد سازه 
مشهد را درمســابقات  جلب کنند خبری از شکل گیری 

مجدد تیم واحیانا حضوردرلیگ برتر به گوش نمی رسد.
دراین رابطه با خبرشدیم که اکثر بازیکنان خوشنام ولیگ 
برتری ومشهدی بازهم جذب سایراستان ها شدند. بنابراین 
به نظرمی رسد این فصل هم هواداران مشهدی ازداشتن 
یک نماینده درلیگ برتر باشگاه های کشور محروم خواهند 
بود و باید عنوان کرد که اگرچاره اندیشــی نشود دودش 
به چشــم همه خواهد رفت وهواداران مشهدی باید فصل 
دیگری را درخانه بمانند وشاهد جدال مشهدی های دور 

ازخانه درسایراستان ها باشند. 
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در هفته بیستم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
که بین دو تیم شهر خودرو و ذوب آهن 
اصفهان در ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد 
پنج شنبه گذشته برگزار شد مراسم تجلیل 
و ادای احترام به جایگاه شهدای ارتش 
جمهوری اسالمی با حضور امیر آذریان 
فرمانده ارشد ارتش در شمالشرق کشور 
و فرماندهان یگان های ارتش مستقر در 
مشهد مقدس به مناسبت گرامی داشت 
روز ارتش و حماسه آفرینی های نیروی 

زمینی قهرمان برگزار شد.
 در این مراسم بازیکنان دو تیم قبل از ورود 
به میدان با اهدای شاخه های گل به مقام 
شهدای ارتش ادای احترام کردند. امیر 
سرتیپ دوم ستاد رضا آذریان دراین مراسم 
اظهار داشت: پس از پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی کسانی در کشور بودند 
که شعار انحالل ارتش سر می دادند و 
یا به دنبال کاهش نیروهای سازمانی 
این یگان نظامی بودنــد، اما با تدبیر و 
اقتدار امام راحــل )ره( و پیامی که در 
روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه سال ۵۸ 
صادر فرمودند پایانی بر نقشه های شوم 

دشمنان و توطئه گران بود.
وی افزود: به فرموده رهبر کبیر انقالب 
ارتش باید بماند و مردم هم باید حامی 
ارتش باشد و در روز بعد از آن کل ارتشیان 
به رژه پرداختند و ارتش و مردم همیشه در 
کنار هم هستند و از آن سال به بعد همه 
ساله رژه روز ارتش در روز ۲۹ فروردین 

برگزار می شود.
آذریان با اشاره به شرایط کرونایی جامعه 
و برگزار نشدن رژه روز ارتش از مسووالن 

لیگ برتر فوتبال هیات فوتبال استان و 
مدیران مجموعه ورزشی امام رضا)ع( در 
برگزاری مراسم تجلیل از شهدای ارتش 
تقدیر و تشکر کرد و گفت: شهدای ارتش  
حماسه آفرینانی هستند که برای صیانت 
از مرزهای کشورمان جانفدایی کردند و 
ادای احترام به این بزرگواران  کوچکترین 
قدمی است که ما  ادامه دهندگان راه در 

این راستا برمی داریم.
وی خاطر نشان کرد: در هر شرایطی از 
جمله جنگ؛ مردم ارتش را خوب درک 
کردند و نیروهای ارتش نیز در همه شرایط 
اجتماعی، سیاسی و نبرد، پشتیبان و حامی 

مردم خواهد بود.
وی ضمن ابراز خشنودی از برگزاری 
این مراسم در جریان دیدارفوتبال تیم 
لیگ برتری شهرخودرو گفت: ورزش و 
تربیت بدنی جایگاه بسیار خوبی در میان 
نظامیان دارد و ما با ورزش عجین هستیم.

آذریان گفت: دانشمندان و نخبگان 
نظامی با استفاده از دانش و توان خود 

تجهیزات نظامی را تولید کردند و هیچ 
نیازی به واردات ادوات و تجهیزات 
نداریم و تمامی سیســتم های فعال 

بومی و داخلی بوده است.
فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق 
نزاجا با بیان اینکه ایران با ثبات ترین کشور 
منطقه بوده و با رهبری پیامبرگونه مقام 
معظم رهبری به اقتدار خود ادامه می دهد، 
گفت: به فرموده ایشان اسراییل در حال 
سقوط ابدی است و با اتفاقات اخیری که 
دیده شد می گوییم که به ۲۵ سالی که 
ایشان فرمودند نخواهد رسید و زودتر از 

این زمان سقوط خواهد کرد.
آذریان گفت: در حال حاضر نیروی مسلح 
و در راس آن ها ارتشیان در پایداری و حفظ 
نظام کوشا هستند و آماده پاسخگویی قاطع 
به کوچکترین جسارت دشمنان هستند و 
سپاه و ارتش به عنوان دو بازوی قدرتمند 
نظام و انقالب اجازه هیچ تعرزی را به 
مرزهای جمهوری اسالمی نخواهند داد.

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق 

نزاجا با بیان اینکه ارتش برنامه ویژه ای هم 
برای جوانان در بحث فرهنگی و مقابله با 
تهاجم فرهنگی دشمنان دارد، خاطرنشان 
کرد: به فرموده مقام معظم رهبری ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، ارتش حزب اهلل 
است و بسیار خوشنودیم که خدمات 
سربازان نظام مورد رضایت فرماندهی 
معظم کل قوا قرار گرفته است و امیدواریم 
که این خدمات مورد رضایت حق تعالی و 
حضرت علی  بن موسی الرضا)ع( هم باشد.

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق 
نزاجا با اشاره به فرمایش حضرت امام 
خمینی)ره( گفت: ایشان در سال  ۵۸در 
حالی که برخی به دنبال انحالل ارتش 
بودند روز ۲۹ فروردین را روز ارتش نام 
گذاری کردند و طی پیامی ملت ایران را 
موظف کردند که ازارتش اسالمی استقبال 
کنند و پشتیبانی خود را از آن اعالم نمایند 
در بخشی از این پیام »اکنون مخالفت با 
ارتش اسالمی که حافظ استقالل و نگهبان 

مرزها است جایز نیست. «

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

ادای احترام فوتبالیست ها به شهدای ارتش 

مجید خروشی

گروه ورزش- کنفدراسیون هندبال آسیا 
تاریخ جدید برگزاری رقابت های جام 
باشگاه های آســیا را اعالم کرد.  رییس 
هیات هندبال خراسان رضوی با اعالم این 
خبر گفت: هیات هندبال خراسان رضوی 
آمادگی میزبانی مسابقات هندبال مردان 
آسیا را به فدراسیون اعالم کرده است  این 
رقابت ها دی ماه سال جاری به میزبانی 

ایران برگزار خواهد شد.
رضا علیزاده افزود:بیست و سومین دوره 

رقابت های رقابت های قهرمانی مردان 
باشگاه های آسیا قرار بود اواخر اردیبهشت 
ماه 1400 برگزار شود که کنفدراسیون 
هندبال آسیا با ارسال نامه ای اعالم کرد 
این دوره از رقابت ها از ۲۲ تا 31 خرداد ماه 
1400 در جده عربستان برگزار می شود.

وی با اشاره به این که اعالم آمادگی میزبانی 

را طی نامه ای رسمی به رییس فدراسیون 
هندبال اعالم کرده بودیم خاطر نشان 
کرد: میزبانی مسابقات هندبال مردان 
آسیا افتخاری بزرگ برای ورزش کشور 

و هندبال ایران است.
علیزاده با اشاره به این که تجربه موفق 
میزبانی از رویدادهای مختلف را در کارنامه 

داریم خاطر نشان کرد: خراسان رضوی از 
زیرساخت ها و ظرفیت های بسیار مناسبی 

برخوردار است.

گروه ورزش-شهرداری مشهد ساخت و 
جانمایی سردیس بنیانگذار ورزش صبحگاهی 

استان را برعهده گرفت.
معاون سالمت و تربیت بدنی شهرداری 
مشهد با اعالم این خبر گفت: حمایت از 
مفاخر هنری و ورزشــی استان یکی از 
بزرگترین اهداف مدیریت شهری است.

حسن نوری افزود: بر اساس تقاضای اداره 
کل ورزش و جوانان استان و دستور صریح 
محمد رضا حیدری رییس شورای شهر 
ساخت و جانمایی سردیس، استاد ابوالحسن 
معدلی قهرمان دو و میدانی استان و بانی 

ورزش صبحگاهی استان  به حوزه هنری 
شهرداری مشهد واگذار شد.وی گفت: این 
سردیس هم زمان با هفته شوراها در بوستان 
ملت مشهد حوض چشمی محل تمرین 
و گردهمایی پیش کسوتان و ورزشکاران 
این فقید ورزشکار نصب می شود. نوری 
خاطر نشان کرد: براساس اطالعاتی که از 
حوزه هنری دریافت شده است ساخت و 
بهره برداری این سردیس در عرض یک 
ماه ساخته و به بهره برداری خواهد رسید.

معاون سالمت و تربیت بدنی شهرداری مشهد 
یادآورشد: در سال گذشته سردیس استاد 
معدلی ساخته شده بود و بنا بود در بوستان 
ملت نصب شود اما به دلیل مشکالتی که 
در نوع ساخت و همچنین چهره سردیس 
وجود داشت حوزه هنری شهرداری از 
نصب این سردیس ممانعت به عمل آورد 
و با توجه به درخواست و پی گیری های 
مکرر رییس شورای شهر دستور ساخت 
سردیس استاد معدلی را به حوزه هنری 

واگذار کرد و براساس جلساتی که قبل و بعد 
از سال جاری برگزار شد مقرر شد سردیس 
بنیان گذار ورزش صبحگاهی استان درمدت 
یک ماه آماده و هم زمان با هفته نکوداشت 
شوراها دربوستان ملت مشهد نصب شود.

آمادگی مشهد برای میزبانی هندبال آسیا

ساخت سردیس استاد معدلی توسط  شهرداری مشهد 
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وصله ناجور یک عکس تیمی
علیرضا مجمع: امســال در لیگ قهرمانان آســیا 
 کوالک کردیم. تا وقت نوشتن این یادداشت باخت 
نداشته ایم و سالی بدون باخت را شروع کرده ایم. با 
این وضعی که راه انداخته ایم هیچ بعید نیست فینال 

غرب آسیا را دو تیم ایرانی برگزار کنند.
عجب داستان جالبی است داستان آنها که عشق را با 
پول معاوضه می کنند اما بازهم ادای متعصبها را در می 
 آورند. آنها که روی موج هوادارنی که از ستاره هایشان بُت

می سازند و کورکورانه فقط قربان صدقه آنها می روند سوار 
می شوند و پاشنه درب باشگاه را در فصل نقل وانتقاالت 
از جا درمی آورند که رقم قراردادهایشان را افزایش 
 دهند. شجاع بعد از عکس لب تو لب با لوگو الریان حاال با 
پرسپولیسی ها عکس یادگاری گرفته تا شاید سندی 
باشــد برای روز مبادا برای همان ستاره پرست های 

فراموشکار که راه بازگشت را باز نگه دارد. 
که سندی برای اثبات عشق به پرسپولیس و ترک به 
اجبار تیم است اما تاریخ فراموش نخواهد کرد که او  
پای فینال ارتش قرمزها را تنها گذاشت وچه بسا اگر 
بود آنها حاال با عنوان قهرمان آسیا پای به مسابقات 

می گذاشتند. 
آقای شجاع! جای تو در روز فینال در این عکس خالی 
بود و حاال با لباس سفیدت که به شدت گران قیمت 

است وصله ناجور این عکس هستی استاد!
آمادگی برای فتح آسیا حرفی نیست که فرهاد مجیدی 
ناگهان بعد از پیروزی بر الشرطه عراق به زبان آورده 
باشد، او بر این باور است که فصل گذشته هم اگر با 
مدیریت باشگاه به مشکل نمی خورد، می توانست تیمش 
را بر بام قاره کهن بنشاند. حاال اما نوبت محک خوردن 
این ادعاست. تیم فرهاد الحق و االنصاف فصل جدید 
لیگ قهرمانان را خیلی خوب شروع کرده است، دو 
پیروزی پرگل برابر االهلی و الشرطه و ارایه نمایش های 

چشم نواز باعث شعف هواداران شده است. 
استقالل از نظر مهره هم غنی است و به استثنای پست 
مدافع میانی، در بقیه نقــاط زمین بازیکنان خوبی 
دارد و با این حال چالش های سخت تری از راه خواهد 
رسید. بازی چهارشنبه شــب با الدحیل یک محک 
جدی تراست، اما فعال مهم این است که استقاللی ها 

از تیم شان لذت می برند.
این استقالل با تیم دو ماه قبل زمین تا آسمان توفیر 
دارد. محمود فکری عقیده داشت مربی بعدی نمی تواند 
معجزه کند، اما تا این لحظه دست کم شادابی و جنگجویی 
به این تیم برگشته است. شاید فکری آدم سالمی بود 
و شاید خیلی ها توی کارش گذاشتند، اما خود او هم 
نتوانست با رختکن تیمش ارتباط بگیرد؛ آنچه فرهاد 
در انجامش موفق تر بوده است. هر اتفاقی که در ادامه 
فصل رخ بدهد، رفتن فکری تصمیم درستی بود؛ هم 

برای خودش و هم برای باشگاه.
هم پرسپولیس و هم استقالل شش امتیازی هستند و 
نیمی از راه صعود را پیموده اند. ممکن است بازی گوی 
 و گلدان آنها را در مرحله بعدی روبروی هم قرار بدهد. 
با این حال حتی اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، حدود سه 
هفته دیگر دربی لیگی خواهیم داشت که برگزاری اش 
قطعی است و با این فرم سرخابی ها و با این همه بازیکن، 
به  به که چه فوتبالی خواهیم دید. سه دربی گذشته 
مجموعا دوازده گل داشته و تازه مسابقه پیش رو در 
معادالت قهرمانی هم نقش قابل توجهی دارد. از فوتبال 

لذت ببرید؛ روزهای هیجان انگیزتری در راه است.

با گذشت ۵0 روز از انتخاب عزیزی خادم 
به عنوان رییس جدید فدراسیون فوتبال، 
هنوز در شرکتی دیگر فعالیت رسمی 
دارد و عمال دو شغله محسوب می شود.

 روز 10 اســفندماه سال گذشته بود 
که شهاب عزیزی خادم با رای مجمع 
فدراسیون فوتبال به عنوان رییس جدید 
این فدراسیون انتخاب شد. بعد از این 
انتخاب، وی عنوان کرد که برنامه های 
گسترده ای برای فدراسیون دارد و دقایقی 
بعد از نشستن بر مسند ریاست در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: خودمان را ملزم 
و مکلف می دانیم به شفافیت، پاسخگویی 
و به کارگیری نیروهای متخصص و خبره 
که بتوانند به کارآمدی فوتبال کمک کنند. 
تمام برنامه ما حمایت و حمایت از تیم 
ملی است، با تمام قدرت از تیم ملی دفاع 
می کنیم تا بتوانیم این شادی را به ملت 
عزیز ایران برگردانیم. تیم ملی اولویت 
ما است و قطعا همه دوستان کمک 

خواهند کرد.
رییس جدید فدراسیون در همان ابتدا با 
اظهارات خود مدعی شد قصد دارد تمام 
توان خود را برای فدراسیون بگذارد و البته 
در البه الی صحبت های خود تاکید 
کرد صعود تیم ملی به جام جهانی در 
اولیت های فدراسیون خواهد بود اما با 

گذشت ۵0 روز از حضور عزیزی خادم به 
عنوان رییس جدید، هنوز در مورد شغل 

دیگر خود شفاف سازی نکرده است.
عزیزی خادم قبل از انتخاب به عنوان 
رییس فدراسیون، رییس هیات مدیره 
شرکت پتروشیمی امیر کبیر بوده و اکنون 
هم نام وی با همان سمت در سایت این 
شرکت درج شده است. نکته اینجاست 
که وی به عنوان عضو موظف این شرکت، 
مشغول به فعالیت است اما عضو موظف 

هیات مدیره چه معنی دارد؟
»عضو موظف هیات مدیره، فردی 

است که عالوه بر عضویت قانونی در 
هیات مدیره یک شرکت، دارای سمت 
اجرایی و شغل مشخص و مستمری در 
همان شرکتی که عضو هیات مدیره 

آن است می باشد.
عضو موظف هیات مدیره شرکت بنا 
به استنباط از ماده 134 الیحه قانونی 
اصالح قسمتی از قانون تجارت و نیز بنا 
به قواعد عام می تواند در قبال سمت و 
شغل مستمری که بر عهده گرفته است 

حقوق از شرکت، دریافت نماید.
عضو موظف هیات مدیره، برای شرکت 

در جلسات هیات مدیره همان تکالیفی 
را دارد که عضــو غیرموظف هیات 

مدیره دارد.
 عضو موظف هیات مدیره اساسا در قبال 
پیشبرد امور و اهداف و رعایت اساسنامه و 
مصوبات مجامع عمومی شرکت به دلیل 
حضور مستمر و آگاهی و اختیارات اجرایی 
بیشتر در معرض مسئولیت های سنگین 

تر و پاسخگویی بیشتری قرار دارد.«
با این شرایط رییس جدید فدراسیون عمال 
دو شغله است و تا زمانی که از ریاست هیات 
مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر استعفا 
نکند، حضور وی در فدراسیون مغایر قانون 
محسوب می شود. اینکه عزیزی خادم 
حضورش در جلسات و تصمیم سازی 
های شرکت پتروشیمی الزامی است، 
چگونه می تواند برنامه های فدراسیونی 
که به گفته خودش ویرانه است را سر و 
سامان بدهد؟ سوالی است که اعضای 
مجمع باید به آن پاسخ بدهند. این موضوع 
موجب شده تا برخی این شایبه را داشته 
باشند که عزیزی خادم تمرکز الزم را بر 
فدراسیون و امورش نداشته و مجبور به 
حضوری دوگانه در یک مجتمع اقتصادی 
و فوتبال باشد. این شایبه در حال تبدیل 
به یک نگرانی جدی است که بایستی 

درباره آن اقدامی فوری صورت گیرد.

حوالی استادیوم

با افزایش تعداد تیم های لیگ قهرمانان 
آسیا به 40 تیم، قوانین و شرایط صعود از 
گروه و حضور در مرحله یک هشتم نهایی 
این مسابقات تغییر کرده است. در حالی که 
در گذشته، تیم های صدرنشین در مرحله 
حذفی با تیم های دوم گروه های مختلف 

دیدار می کردند، امسال شرایط تغییر کرده 
و امکان دارد دو تیم صدرنشین در دور 
گروهی به مصاف هم بروند و دست بر قضا، 
در تک دیدار این مرحله هم مهمان شوند.

طبق جدول اعالم شده از سوی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، قرعه تیم ها در مرحله یک 
هشتم نهایی، به اسامی تیم های دوم راه 

یافته به مرحله بعد ارتباط دارد. در واقع 
با وجود حضور پنج تیم دوم، فقط ســه 
تیمی که از نظر امتیازی شرایط بهتری 
داشته باشند، به مرحله یک هشتم نهایی 

راه خواهند یافت.
به همین علت، برنامه مرحله یک شانزدهم 
نهایی تیم ها هنوز مشخص نیست و شرایط 

پیچیده ای رقم خورده است. به طور مثال 
امکان دارد، استقالل و پرسپولیس در 
صورت صدرنشینی در دور گروهی، در 

مرحله بعد به هم برسند.
مثال این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که 
استقالل و پرسپولیس صدرنشین گروه های 
C و E شوند و از طرف دیگر تیم های دوم 
گروه های A ،C و E به مرحله حذفی راه 
یابند. در این صورت پرسپولیس میزبان 

استقالل می شود.

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان پیچیده می شود
دربی احتمالی سرخابی ها در آسیا  پدرام خسروشاهی

 50 روز از حضور عزیزی  خادم گذشت

رییس فدراسیون فوتبال همچنان دوشغله!

در صورت صعود تیم ملی به جام جهانی، تیم ملی ایران، 
احتماال طارمی را در صورت انتقال به یکی از تیم های بزرگ 
اروپا، در خط حمله نخواهد داشت؛ همانطور که آرژانتین 
بدون مسی و پرتغال بدون رونالدو راهی قطر خواهند شد!

مهدی طارمی، مهاجم گل زن و آماده تیم ملی فوتبال ایران 
که با گل استثنایی قیچی برگردان به چلسی، حسابی روی 
بورس نقل و انتقاالت تابستانی قرار گرفته، خطر محرومیت 

را پشت سر خود می بیند!
به گزارش »تابناک ورزشی«؛ قرار است مسابقات مقدماتی 
جام جهانی قطر در قاره آسیا در خردادماه سال جاری 
به میزبانی بحرین برگزار بشود و امید اصلی تیم ملی و 
هواداران ایرانی به هنر گل زنی زوج زهردار خط حمله 
یعنی طارمی و آزمون دوخته شده است؛ اما با یک اتفاق 
عجیب و ناگهانی در فوتبــال اروپا که به »کودتای 1۲ 
غول قاره سبز شهرت یافته است« احتمال دارد طارمی 

بازی های تیم ملی را از دست بدهد.
اتفاقی که دیشب در اروپا رخ داده است، می تواند دامن بقیه 
کشورهای دنیا را در رشته فوتبال بگیرد؛ مثال در صورت 

پیوستن پورتو به سوپرلیگ اروپا یا انتقال طارمی به چلسی 
و هر یک از 1۲غول قاره سبز، شانس اول گلزنی تیم ملی 
ایران، با حکم فیفا از حضور در بحرین محروم خواهد 
شد، البته پورتو فعال احتمال پیوستن به سوپرلیگ را رد 
کرده ولی انتقال طارمی به یکی از تیم های بزرگ اروپا 

اصال منتفی نیست.
اگر طارمی پذیرش پیشنهادهای بزرگ را تا بعد از انتخابی 
جام جهانی هم طول بدهد، در صورت صعود تیم ملی به 
جام  جهانی، تیم ملی ایران طارمی را در خط حمله نخواهد 
داشت، همانطور که آرژانتین بدون مسی و پرتغال بدون 

رونالدو راهی قطر خواهند شد!
این موضوع دیگر یک احتمال نیست و با بیانیه رسمی فیفا، 
علیه بازیکنان تیم های حاضر در سوپرلیگ به حقیقت 
می پیوندد، اگر توافقی بین 1۲تیم سوپرلیگی با سران 
فیفا و یوفا رخ ندهد این تهدیدها قطعا عملی خواهد شد.

تهدید فیفا بسیار جدی اســت و این نهاد اداره کننده 
تشکیالت فوتبال در دنیا برای حفظ موجودیت خودش 

دست به اجرای محکم احکام محرومیت خواهد زد.

به طور حتم در صورت رسیدن پیشنهاد از چلسی انگلیس 
یا سایر باشگاه های سوپر لیگ، باشگاه پورتو نمی تواند، 
ارقام نجومی را رد کرده یا در مقابل آن مقاومت کند و 
قطعا طارمی نیز بازی در تیم های رویایی اروپا را انتخاب 

خواهد کرد.
باید دید آینده فوتبال جهان با انقالبی که فلورنتینو پرز 
و سایر مدیران همراهش برپا کرده، به کجا می کشد؟ اما 
فوتبال ایران با هزاران کیلومتر فاصله از اروپا تحت تاثیر 

این زلزله قرار خواهد گرفت؟

کودتای ۱۲ غول اروپایی برای تهدید فیفا

طارمی از تیم ملی محروم می شود؟
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رژیم غذایی ماه رمضان

بسیاری از افراد چاق به منظور الغر شدن تحت رژیم های درمانی 
هستند و با آمدن ماه مبارک رمضان دچار سردرگمی می شوند 
به طوری که از یک طرف یکسری محدودیت های ویژه غذایی 
در محدوده های خاص زمانی داشتند و حال می بینند که در ماه 

مبارک این زمان بندی ها به هم می خورد.
رژیم غذایی شما با چند جابه جایی جزیی و رعایت چند مساله 
مهم هیچ تغییری نمی یابد و به همان نتایجی که مقرر بود برسید، 

دست خواهید یافت.  
 در روزهای عادی فاصله زمانی بین دو وعده غذایی شام و صبحانه 
روز بعد حدود 10 ساعت است که تقریبا هفت ساعت از آن در 
حالت خواب می گذرد. در ماه مبارک رمضان هم بایستی سعی 
شود همین فاصله غذایی رعایت شود. در صورت عدم مصرف مواد 
غذایی در سحری و حذف آن فاصله بین افطار و شام تا وعده افطار 
روز بعد حدود ۲4 ساعت می شود که خالی ماندن دستگاه گوارش 

و نداشتن منبع انرژی برای این مدت طوالنی بسیار مضر است.
چرا که کلیه فعل و انفعاالت بدن ، عدم در دسترس بودن آب برای 
فعل و انفعاالت  و اتمام انرژی به علت مصرف یک وعده غذا دچار 
اختالل شده و عوارض مختلفی چون سوزش سردل، زخم معده، 
عدم تمرکز فکری، بی خوابی و عصبانیت دیده می شود. بنابراین 
توصیه می شود افرادی که از رژیم غذایی استفاده می کنند، وعده 

ناهار رژیم خود را به جای سحری مصرف کنند.
با توجه به اینکه استفاده از غذاهای فیبردار مثل سبزیجات که 
دارای حجم زیاد و کالری کمی هستند، در این گروه از افراد آزاد 
است. بنابراین توصیه می شود از این گروه مواد غذایی بیشتر 
 مصرف نمایند؛ چرا که مواد پرفیبر آب زیادی را در خود نگه 
می دارند و به کندی و در طول روز آزاد می کنند و سبب می شوند 

که تشنگی عارض نشود.
از طرف دیگر میان وعده هایی که معموال شامل میوه ها است 
را می توان هم در وعده سحری و هم بعد از شام مصرف کرد. با 
 توجه به اینکه قند میوه ها از نوع مرکب بوده و به کندی جذب بدن

 می شود، توصیه می شود برای اینکه سطح قند خون ثابتی را در 
طول روز داشته باشید از این گروه غافل نشوید.

در افطار روزه دارانی که تحت رژیم غذایی هستند، بایستی 
وعده صبحانه رژیم خود را به عنوان افطاری در نظر گرفته و 
روزه خود را با موادی که دستگاه گوارش را تحت فشار قرار 
ندهد، باز کنند )به طور مثال مصرف آب، چای یا شیر ولرم 
همراه چند عدد خرما(، بعد از وقفه ای کوتاه بین افطاری و 

شام وعده شام رژیم غذایی را به عنوان شام مصرف کنند.
با انجام این توصیه ها شما خواهید توانست همان مقدار کالری 
که در رژیم غذایی تان تجویز شده را دریافت کرده و طبق همان 
برنامه وزن خود را کم کنید.برای افرادی که تحت رژیم های 

درمانی هستند، معموال یک فعالیت بدنی هم توصیه می شود.
بهترین زمان برای انجام فعالیت بدنی البته به صورت آهسته و 
پیوسته بعد از افطار است؛ چرا که انجام ورزش در طول روز با توجه به 
از دست دادن انرژی و تعریق سبب اتمام ذخایر انرژی بدن و تشنگی 

شده که ممکن است باعث ضعف و بی حالی و سرگیجه شود.
 توصیه می شود بعد از افطار پیاده روی به صورت آهسته ولی 
پیوسته انجام دهید تا هم حرکت انجام یافته باعث از دست دادن 
کالری شود و هم حرکات عضالت شکم با به حرکت واداشتن 

دستگاه گوارش در هضم مواد غذایی مصرف شده کمک کند.

تناسب اندام

8. مربیگری در عصر جدید
ما در جهان پیچیدهای زندگی میکنیم. 
مردم اطالعات وسیعی از نقاط مختلف 
دنیا کسب میکنند. مانند گذشته، شما 
نمیتوانید اطالعات غلط به بازیکنان 
منتقل کنید، زیرا آنها میفهمند که چه 
چیزی درست و چه چیزی غلط است. 
در گذشته مربی دستور میداد که بعنوان 
مثال بازیکنان باید از یک نوع میوه خاص 
استفاده کنند و این به یک قانون تبدیل 
میشد. اما، امروزه اینگونه نیست. ما با 
پدیدههایی نظیر شبکههای اجتماعی، 
ایجنتها و پایگاههای هواداری مواجه 
هستیم. امروزه، بازیکنان دارای اصول 
فردی خاص خودشان هستند و از کاریزیما 
و جلوه بصری منحصر بفرد برخودارند 
)بعنوان مثال، در حال حاضر کریستیانو 
 رونالدو دارای ۲76 میلیون دنبال کننده در 
شبکه های اجتماعی است، میزانی 
که حتی از جمعیت برخی کشورها 

بیشتر است!!!(.

۹. توانایی مکالمه به زبانهای گوناگون
بزرگترین مشکلی که بعنوان مربی در 
هنگام ورود به یک کشور جدید با آن 
مواجه میشوید، توانایی انتقال پیام به 
هواداران و رســانهها است. در داخل 
باشگاه نیز شرایط به همین گونه است، 
بعنوان یک مربی، باید بتوانید که ایده و 
نظرات خودتان را در تمام ارکان باشگاه 
پیادهسازی کنید و این کار بیشتر از همه 
وابسته به مهارت ارتباطی شماست. 
برای موفقیت در خارج از کشور، باید 
ابتدا اطالعات جامع و کاملی از کشور 
مقصد داشته باشید و بتوانید زبان محلی 
آنجا را روان و مسلط صحبت کنید )اگر 
هریک از دو مزیت باال را نداشته باشید، 
باید در فراگیری آنها بکوشید(. فوتبال 
بازی احساسات است و این بعنوان قلب 
تپنده فوتبال تلقی میشود. هنگامی که 
در المپیاکوس بودم، مدیریت باشگاه 
هدفش سرمایهگذاری و استفاده از 
بازیکنان یونانی بود و هیچکدام از آنها نیز 

توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی را 
نداشتند، به همین دلیل، من از مترجم 
استفاده می کردم. یادگیری زبان برای 
انتقال مفهوم و ایده مهم است، اما، بیان 
خوب و درست نیز حایز اهمیت است. 
یک مثالی را در همین زمینه برایتان 
بیان میکنم : در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان به مصاف تاتنهام رفتیم، تیمی 
که تحت مدیریت مائوریسیو پوچتینو 
بود )از نظر من یکی از مربیان تحسین بر 
انگیز حال حاضر فوتبال است(، پوچتینو 
از مترجم استفاده میکرد، با اینکه من 
مطمئن بودم که او زبان انگلیسی را 
یاد دارد. حال، سوال اینجاست، آیا او 
میتوانست که به زبان انگلیسی، مفهوم 
و خواستهاش را صریح و روشن برای 
بازیکنانش بیان کند؟ اینجا در فرانسه، 
من ریسک کردم و از همان روز اول 
فرانسوی صحبت کردم، با همه سختی 
که داشت، این میتوانست یک جلوه 

خاص و کلیدی داشته باشد.

سیگاری ها از چه رژیم 
غذایی پیروی کنند؟

براثر استعمال دخانیات هر ۸ ثانیه یک نفر در 
دنیا جان خود را از دست می دهد

سیگار کشیدن عالوه بر اینکه باعث چروکیده 
شدن پوست می شود، موهای شما را هم کم 

پشت می کند.
مواد شیمیایی سمی که در دود سیگار وجود دارد 
به DNA موجود در فولیکول موها صدمه می زند.

عوارض مصرف سیگار:
زخم معده

تغییر شکل دادن سلول های جنسی در مردان
سرطان رحم و سقط جنین

بیماری های قبلی
پوکی استخوان و فساد دندان ها

سرطان پوست
ضایعات شنوایی

چین و چروک
و...

مصرف چای و گوشت سبب افزایش تمایل 
به سیگار می شود!

بر اساس تحقیقات منتشرشده از سازمان 
بهداشت جهانی براثر استعمال دخانیات هر 
۸ ثانیه یک نفر در دنیا جان خود را از دست 

می دهد.
این تحقیقات همچنین نشــان داده اند که 
در صورت شروع سیگار کشیدن در سنین 
 نوجوانی و ادامه دادن آن به مدت ۲0 سال یا 
بیشتر،  این افراد بین ۲0 تا ۲۵ سال زودتر 
نسبت به سایر افرادی که به  هیچ  وجه سیگار 

نکشیده اند، مرگ زودرس خواهند داشت.
بر اساس آمارهای منتشرشده حداقل 14 نوع 
سرطان در بدن براثر استعمال دخانیات ایجاد 
می شود که هر فرد با مصرف یک بسته سیگار 
در طول روز ۲00 پک و ماهیانه 70 هزار پک 
به سیگار می زند . همچنین هر پک سیگار 
حدود ۸0 ماده ی سرطان زا وارد بدن می کند.

رابطه معنادار استعمال سیگار و تغذیه
آیا می دانستید عمدتا افراد سیگاری به علت 
استعمال دخانیات با کاهش اشتها روبرو می شوند 
و همچنین تمایلی برای مصرف میوه و سبزی ها 
ندارند ؟ این موضوع افراد سیگاری را در چرخه 
معیوب قرار می دهد. زیرا این گروه از افراد 
جامعه به علت افزایش استرس اکسیداتیو 
در بدن و فلزات سنگینی که در سیگار وجود 
دارد نیاز بیشتری به میوه و سبزی نسبت به 

افراد عادی دارند.
چگونه انتخاب تغذیه مناسب می تواند 
سبب کاهش تمایل به مصرف سیگار شود؟

بر اساس نتایج به  دست  آمده از یک مطالعه 
افراد سیگاری که به طور متوسط 4 واحد یا 
بیشتر میوه و سبزی ها را در طول روز مصرف 
می کنند 3 برابر بیشتر از آن هایی که کمتر 
از ۲  واحد میوه و سبزی مصرف می کردند 
تمایل به ترک دخانیات داشته اند. این مطالعه 
بر روی 1000 فرد سیگار ۲۵ سال و باالتر 
باهدف عادت  مصرف میوه و سبزی در افراد 
سیگاری  صورت گرفت. این افراد به مدت 14 

ماه  مورد پیگیری قرار گرفتند.
تحقیقات دیگری نشان می دهد که سبزی ها به 
علت قلیایی کردن محیط خون سبب کاهش 
دفع نیکوتین از بدن می شود و درنتیجه میل به 
استعمال سیگار را کمتر می کند بنابراین رابطه 
ی معنا داری بین سیگار و تغذیه وجود دارد.

تغذیه

سهیل کرمانی نژادسهیل کرمانی نژاد

ایستگاه تاکتیک )3۲(

مربیگری با فلسفه پرتغالی )3( دانیال حبیبی

 رامین سقا سرشوری گفت: برنامه ریزی های 
متعددی برای سال 1400 در نظر گرفته ایم، 
اما فعال به خاطر گسترش شیوع کرونا و 
وضعیت خاص استان خراسان رضوی، 

اجرای برنامه ها متوقف شده است.
طی حکمی از سوی علی یعقوبیان، رییس 
هیات شمشیربازی خراسان رضوی، رامین 
سقا سرشوری به عنوان دبیر جدید هیات 
منصوب شد. در همین رابطه رامین سقا 
سرشوری در خصوص فعالیتش در عرصه 
شمشیربازی اظهار کرد: 1۵ سال است 
که به صورت حرفه ای در شمشیربازی 
فعالیت می کنم، مدال طالی نوجوانان 
کشور را در سال ۸6 کسب کردم و به 
عضویت تیم خراسان رضوی در رده های 
مختلف سنی درآمدم و 3 سال عضو تیم 
ملی بودم و مربی گری درجه دو کشوری 
را اخذ نموده ام و در مسابقات انتخابی 

المپیک نیز حضور داشته ام.
وی افزود: با اعتماد یعقوبیان، رییس 
هیات شمشیربازی خراسان رضوی به 
عنوان دبیر هیات آغاز به کار کرده ام و 
فضای شمشیربازی خوشبختانه با حضور 
یعقوبیان به عنوان رییس هیات در خراسان 
رضوی بهبود یافته و اقبال عمومی در 

رده های سنی پایه افزایش یافته است. 
امیدوارم بتوانیم در سال 1400 عالوه 
بر کسب مدال های رنگارنگ در سطح 
کشوری و عرصه های بین المللی، به خوبی 
به استعدادیابی بپردازیم، زیرا خراسان 
رضوی از استعداد باالیی در این رشته 

ورزشی برخوردار است.
سرشوری با اشاره به برگزاری اردوهای 
تیم ملی در مشهد گفت: خراسان رضوی 
میزبان تعداد قابل توجهی از اردوهای 
تیم ملی بوده است و این موضوع انگیزه 
شمشیربازان خراسانی را افزایش داده 
است، مربیان خراسان رضوی در سطح 

کشور از تجربه باالیی برخوردارند و از 
نظر فنی کمبودی در استان احساس 

نمی شود.  
وی در خصوص برنامه های هیات در 
فضای کرونایی فعلی تصریح کرد: کرونا 
متاسفانه اجازه برگزاری مسابقات کشوری 
و استانی را از ما گرفته، اما امیدواریم 
بتوانیم پس از کاهش شیوع کرونا و با 
مجوز اداره کل ورزش و جوانان استان، 
برنامه ریزی های صورت گرفته را اجرایی 
کنیم. خوشبختانه با وجود شرایط خاص 
کرونایی شمشیربازان خراسان رضوی 

از آمادگی خوبی برخوردارند.

دبیر هیات شمشیربازی خراسان رضوی از توقف برنامه ها خبر داد

شمشیر را غالف کردیم

شاهین مهردالن گفت: نمی دانم فدراسیون 
چرا با من که به سهمیه المپیک نزدیک هستم، 
اینگونه رفتار می کند و مرا رها کرده است؟

شاهین مهردالن در خصوص کسب عنوان 
نایب قهرمانی مسابقات بین المللی دوومیدانی 
مشهد، جام امام رضا)ع( اظهار کرد: با آمادگی 
بدنی خوبی در این مسابقات شرکت کرده بودم، 
اما به دلیل استاندارد نبودن دایره پرتاب 
نتوانستم آنطور که باید و شاید ظاهر شوم و 
سایر ورزشکاران نیز همین مشکل را داشتند. 
متاسفانه دایره پرتاب لیز بود و در حالی که 
روز قبل از مسابقه هم به مسووالن اعالم کرده 
بودیم، اما توجهی به این مشکل نداشتند.

وی افزود: درخواست دادیم پودر منیزیم در 
دایره پرتاب بریزند. هر چند خالف قوانین 

است، اما وقتی که مشکل دایره پرتاب درست 
نشده نباید مسابقات در این بخش برگزار 
می شد. مسوول برگزاری مسابقات استفاده 
از پودر منیزیم در دایره پرتاب را ابتدا بالمانع 
اعالم کرد، اما در روز مسابقه حرف خود را 
تغییر داد.رکوردار پرتاب وزنه داخل سالن 
آسیا گفت: رکوردم ۲0 متر و 74 سانتی 
متر است، اما در این مسابقات 1۹ متر و 
۵0 سانتی  متر پرتاب کردم و برای ثبت 
رکوردی باالتر از حد نصاب کسب سهمیه 
المپیک که ۲1 متر و 10 سانتی متر است، 
در این مسابقات شرکت کردم اما با این 

مشکل روبرو شدیم و نتوانستم رکوردم را 
ارتقا دهم. پیش از مسابقات شرایط خوبی 
در تمرینات داشتم و رکوردهای ورودی 

المپیک را هم ثبت کرده بودم.

رکوردار پرتاب وزنه داخل سالن آسیا

مرا  رها کردند 
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نفیسه روشن بازیگر سینما و تلویزیون که 
اخیرا پشت پرده طالق از همسر خلبانش را 
بیان کرده بود حاال از ازدواج مجددش خبر داد.
 نفیسه روشن بازیگر زن مشهور ایرانی که 
اخیرا از همسر خلبانش بعد از 8 سال زندگی 
مشترک طالق گرفته بود در صفحه فضای 

مجازی خود از از ازدواج مجددش خبر داد.
نفیسه روشن مدتی است کم کار شده است و 
اخیرا در سری جدید مجموعه مافیا در شبکه 

نمایش خانگی حضور یافته است.
اخیرا نفیسه روشن اینستاگرامش را با انتشار 

خبری در مورد ازدواج دومش به روز کرد.
او عکسی از حلقه ازدواج و یک سلفی دو نفره 
با همسر جدید در اینستاگرام استوری کرد.

 بعد از انتشار استوری انگشتر نفیسه روشن ، این 
بازیگر عکسی نصفه نیمه از همسرش منتشر 
کرد در حالی که بر گونه های او بوسه می زند.

نفیسه روشن در سال 91 با یک خلبان ازدواج 
کرد ، دو بار خبر جدایی اش را تکذیب کرد اما 
اواخر سال 99 خودش اعالم کرد که از همسرش 

جدا شده است.
او همواره اعالم کرده است که عالقه ای به 
مطرح کردن جزییات زندگیش ندارد. این 
که همسر جدید نفیسه روشن کیست هم 
مشخص نیست و این بازیگر تنها عکسی نصفه 

نیمه از همسر جدیدش منتشر کرده است.
برخی کاربران معتقدند که او مجددا با همسر 
سابق خود بهنام که در حرفه خلبانی هواپیما 

مشغول فعالیت است ازدواج کرده است.
نفیسه روشن که برای تعطیالت نوروزی به 
جنوب کشور سفر کرده بود با جمله خلیج 
همیشه فارس و انتشار تصویری از خودش 
در جزیره کیش، جمالت عاشقانه ای را به 

اشتراک گذاشت.
نفیسه روشن در اردیبهشت 1361 در محله 
باغ صبا تهران به دنیا آمد. او لیسانس حقوق 

اسالمی دارد.
او فرزند اول خانواده است و دو برادر کوچکتر 

از خود دارد.
نفیسه روشن از همان بچگی به بازیگری عالقمند 
بود و آرزویش این بود که روزی بتواند بازیگر 
شود، و زمانی که خواست وارد دنیای بازیگری 
شود نه تنها مخالفتی با او نکردند بلکه او را 

بسیار تشویق کردند.
به اتومبیل رانی عالقه زیادی دارد و در وقت های 

بیکاری  سری به پیست رالی می زند.
نفیسه روشن در بازیگری

 شروع فعالیت تلویزیونی او را می توان بازی در 
سریال » روزهای بیادماندنی « به کارگردانی 
همایون شهنواز در تابستان 1382 دانست . 
اشتغال به تحصیل در مقطع لیسانس علت 
اصلی کم کاری وی در این سال ها بود ، اما پس 
از پایان تحصیالت دانشگاهی خود ، دامنه 

فعالیتش را گسترش داد.
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مجتبی برزگر: محمدرضا داودنژاد بازیگر 
قدیمی سینما و تلویزیون، دلش برای 
روزهایی تنگ شده که »خلع سالح« ساخته 
می شد و به گفته خودش نمی خواهم به 
هر قیمتی باشد و به هر چیزی تن دهد.

محمدرضا داوودنژاد برادر کوچک تر 
علیرضا داوودنژاد کارگردان معروِف 
سینما؛ محمدرضا در فیلم های سینمایی 
بسیاری حضور داشته که در کنارِ همه 
کارهایش، نام »خلع سالح« را بیشتر 
می آورد. کارهایی که هرکدام شان یک 
کالس هنرپیشگی اند؛ اگر به »قدمگاه«، 
»مالقات با طوطــی« و حتی »آقای 
رییس جمهور« و »غریبانه« و یا به آثار 
تلویزیونی همچون سریال داستانی و 
معمایی »سرنخ« یا »پلیس جوان« و 
»نردبام آسمان« و حتی »قلب یخی« 
نمایش خانگی نگاه کنیم همگی جزو 

کارهای ماندگار و قابل توجه اند. 
داودنژاد در این ســال ها چند بار در 
جشنواره های مختلف کاندید نقش اول 
و دوم فیلم »نیاز«، عاشقانه و »مصائب 
شیرین« شده و حتی به خاطر فیلم 
»خلع سالح« دیپلم افتخار نقش اول 
مرد را هم به خودش اختصاص داد. 
اما رفته رفته حضورش در ســینما و 
تلویزیون کاهش پیدا کرد و آخرین 
حضورش به سریال »ستایش 3« در 
سال 13۹۸ و سریال »شمعدونی« در 
سال 13۹4 برمی گردد. البته در این یکی 
دو سال اخیر، او در »محله گل و بلبل« 
شخصیت استاد جرزنی را برعهده داشت 
و این روزها در »کلبه عمو پورنگ« با 
هیبت و گریم گرگ وارد می شود که 

به او »گاگول« می گویند. 
بعد از مدت ها که گفت وگویی از او ندیدیم، 
کم پیدا شده و به تازگی هم جراحی کرده 
است؛ به سراغ او رفتیم و لحظاتی با هم 
به گفت وگو نشستیم؛ صحبت هایی که 

حتی به بغض و گریه او هم کشید...

بگذارید اول این سوال را بپرسم؛ 
چرا یک مقدار کم پیدا شده اید؟

به دلیل شرایط سینما و خوابیدن کارها. 
البته هرازگاهی در تلویزیون حضور کوتاهی 
دارم. آقای درویشعلی پور»کارگردان 
محله گل و بلبل و کلبه عمو پورنگ« 
خصوصیتی دارد من از کار کردن با او 
لذت می برم. وقتی زنگ می زند سرکار 
هم باشم طوری تنظیم می کنم خودم 
را به کار او برسانم. من شخصیت خودش 

را دوست دارم. 

اینجا نقش گرگ را بازی می کنید؛ 
هیبت تان که این را می گوید.

از محله گل و بلبل با برادران درویشعلی پور 
آشنا شدم. یک بازیگر که به سیستم 
»استانیسالوسکی« عجین شده، فانتزی هایی 
که پیش می آید را دوست دارد، تجربه 
کند. هیچ وقت پیش نمی آمد که من 
یک گرگ را با این هیبت طوری بازی 
کنم که بچه ها دوستش داشته باشند 

و وحشت زده نشوند.

  امروز برخی از بازیگران در مواجهه 
با پیشنهاد فیلم کودک یا برنامه 
کودک، طوری رفتار می کنند انگار 
کسر شأن شان است. در حالی که 
بازیگرهای حرفه ای مثل شما، در 
کارنامه شان کارهای کودک ماندگاری 

دارند. دلیش چیست؟
 چون نمی توانند خودشان را در قالبی به 
غیر از آن قالبی که در آن گیر کرده اند، 
قرار دهند. سیستم بازیگری یعنی نقش 
را زندگی کردن و وقتی این اتفاق می افتد 
همواره بازیگر می تواند نقش های متفاوتی 
تجربه کند. اما انگار این بچه های ما در 
قالب سیستم پیش نمی روند و همواره 
یک قالب ظاهری پیدا می کنند و بر این 
باورند از آن قالب ظاهری هم نباید خارج 
شوند؛ چون اصطالحا برایشان افت دارد.

تهیه کننده های غیرحرفه ای هم به آن 
بازیگر می گویند »عین همان فیلمت 
باش!« عین همان فیلمت باش این تکرار 
شدن ها را برای بازیگر به  وجود آورده 
است. به همین خاطر این شکستن 
قالب های تکراری و قدیمی در ایفای 
شخصیتی که بچه ها دوستش داشته 
باشند، برای  آن ها خیلی سخت است. 

این همان اتفاقی است که برای برخی 
از بازیگران می افتد که همیشه یک 

شکل بازی می کنند...
بله. االن اکثرا همین طورند. 

شما چطوری این تفاوت را بین نقش هایتان 
ایجاد می کنید. کار تکراری و نقش 
تکراری از شما سراغ نداریم؛ البته 
در عین حال همیشه تار و پوِد منفی 
بودن کاراکترهایتان را داشته اید؟

اگر بتوانید منفی باشید که مخاطب با 
شما همذات پنداری کند، برخی اوقات 
دوستش داشته باشند و برخی هم از آن 
متنفر شوند همان قالب و فرم درستی 
است که اتفاق افتاده؛ وقتی بازیگر در 
نقش خودش غوطه ور می شود، مخاطبان 
قهرمانش را دوست دارند و از ضدقهرمان 
یا کاراکتر منفی داستان متنفر می شوند. 
آقای داودنژاد؛ یک مدتی مریض احوال 
شدید و خبر جراحی و بیمارستان شما 

منتشر شد...
آسیب دیدگی شدید زانوهایم باعث شد 
جراحی کنم و پروتز بگذارم. باالخره 

یادگاری های جنگ است دیگر... 

یادگاری های کدام عملیات؟
عملیات های مختلف؛ هرکدام برای یک 

جا است. فاو، مجنون و...
اما هیچ کجا درباره اش حرف نزدید؟

کل جبهه ام فی سبیل اهلل بوده؛ دنبال 
جانبازی بروم و یا کارت ایثارگری بگیرم 
هیچ چیز در این زمینه ندارم. جنگ که 
تمام شد گفتم خداحافظ. من برای این 
جنگ رفتم چون دلم حکم داد که بروم.  

در آثار دفاع مقدسی هم خیلی 
حضور نداشتید؟

شعار زیاد برایم جالب نیست. آن هایی 
که باید بدانند می دانند. )بغض و گریه؛ 
بگذارید بعد از پالن دوباره با هم حرف 

بزنیم.(

این روزها چه چیزهایی در سینما و 
تلویزیون شما را ناراحت می کند؟

نبودِن کار خوب. معموال وقتی همه چیز 
سر جای خودش نباشد هیچ چیز بازدهی 
 ندارد. نه بیمه ام و نه دستمزد مشخصی دارم! 
یعنی در اکثر اوقات بین دو کار 6 ماه تا 
یک سال بیکارم. از کجا باید زندگی ام 
را بگذارنم و معیشت و اجاره و مایحتاج 
یک خانواده را تامین کنم؟ این نکته 
باعث می شــود ما هیچ وقــت با آن 
آسودگی خیالی که بازیگران خارج از 
 ایران زندگی می کنند زندگی نکنیم. 
من هیچ وقت ذهنم راحت نیست و به 
صورت مدام نگران آینده ام؛ در صورتی 
که نباید این قدر نگران باشم و اتفاقا باید 
در کارم غرق باشم و با نقشم زندگی کنم 

و نهایتا کار خوبی را به یادگار بگذارم.
نگرانی های مختلف، نــه تنها من را 
بلکه اکثر بازیگران را اذیت می کند. 
من خیلی قدیمی ام؛ وقتی 16 ساله بودم 
در همان دهه 13۵0 کمک کارگردان 
فیلم »شاهرگ« بودم. از آن موقع تا االن 
در سینما، تلویزیون و تئاتر، هیچ گونه 
آسودگی خیالی ندارم. این بچه هایی 
که عشق این را دارند بازیگر بشوند، 
باید این ها را بدانند. قدیمی ای که منم 
این وضعیت را دارم، هیچ وقت نمی توانم 
بگویم وسیله ای را قسطی بخرم چون 

درآمد ماهیانه ای ندارم. 

یک زمانی محمدرضا داودنژاد بازیگر 
معرفی می کرد و برخی می گفتند 
این ها مافیا هستند؛ همان طور که 

امروز هم این نام را بر روی عده ای 
دیگر می گذارند. البته امروز بسیاری 
از بازیگران می گویند که نقش ها 
در میهمانی ها تقسیم می شود و یا 
پول می گیرند فالن بازیگر در فالن 
فیلم و سریال باشد؛ شما بگویید 

ماجرا چیست؟
من ممکن است در جریان ارتباطاتی 
که دارم، تئاتر و کارهایی که می کنم با 
بچه هایی روبرو شوم که واقعا استعداد 
دارند، ممکن است آن فرد مستعد را به 
برادرم و یا به کارگردانانی که می دانم 
دلی کار می کنند، معرفی کنم؛ اما اینکه 
در ازایش این را بگیرم، هیچ وقت نه من 
و نه علیرضا برادرم این شکلی نبوده ایم و 
فکرش هم به ذهن مان خطور نکرده است. 

کدام از کارهایی که در آن ایفای 
نقش کرده اید را بیشتر از همه 

دوست دارید؟
»خلع سالح«.  دلم برای همان دوران 
که »خلع سالح« ساخته می شد واقعاً 
تنگ شده است. البته در میان کارهای 
تلویزیونی هم کار با محمدحسین لطیفی را 
دوست داشتم و آن کار »نردبام آسمان.« 
 چرا در نسل جدید بازیگری فضایی 
ایجاد شد که به آن سلبریتی می گویند؟ 
درباره هرچیزی اظهارنظر می کنند 
و شان و جایگاه هنری را بعضا پایین 

می آورند...
من اصال پیج هایی که می گویند نمی روم. 
چون آنی که در واقعیت باید باشد نیست؛ 
ترجیح می دهم در وادی اش نروم. هیچ چیز 
سر جایش نیست؛ وقتی آقایی که راننده 
آژانس است بازیگر می شود و ادعای باالیی 
هم دارد. چهار سؤال هنری می پرسیم 
سردرگم می شود و نمی داند چه پاسخی 
بدهد، چه انتظاری می توان داشت. در 
ادعاهای برخی از این ها می مانم؛ هنوز 
راننده نشده اند اما از رانندگی شوماخر 

هم ایراد می گیرند. 

کارهایی که در نمایش خانگی ساخته 
می شود را دیده اید؟

ترجیح می دهم دور بمانم  و سرجای 
خودم باشم. پیشنهاد داشتم اما حاضر 
نیســتم به هر قیمتی در هر کاری 
باشــم. من در خیابان فالح زندگی 
می کنم و خودم را درگیر خیلی از 
اتفاقات نمی کنم. یــادم می آید در 
سریال »قلب یخی« که حضور داشتم 
قرار بود این مدیوم در مسیر درستی 
جلو برود اما آرام آرام به سمت هایی 

رفت که نباید می رفت.
جالب است بدانید که من قسط آخر 
همین »قلب یخی« را هم نگرفتم 
و از سریال »ســتایش« هم همین 
قســط آخر را طلب دارم. هیچ وقت 
این اخالق را نداشتم که بروم به هر 
قیمتی دستمزدم را بگیرم. آن ها هم 
می دانند به ذاته این کاره نیستم و 
نمی توانم بروم و دستمزدم را بگیرم. 

به راحتی هم دروغ می گویند. 

پای درد دل محمدرضا داودنژاد: 

وقتی راننده آژانس بازیگرمی شود !

 زنی که ون سان را
 تبدیل به ون گوگ کرد

نام ون سان ون گوگ )نقاش مشهو( برای همگان نامی آشناست 
و این در حالیست که وی در طول زندگی اش تنها فقط یکی از 
نقاشی هایش را فروخت. پس چگونه ون گوگ امروزه این چنین 
در سطح بین المللی بلند آوازه شده است و آثارش از گرانبها ترین 
آثار هستند؟ یوهانا ون گوگ - بونگرکه با تئودوروس، برادر کوچکتر 
ون سان ون گوگ ازدواج کرده بود در سال 1۸6۲ میالدی در 
آمستردام به دنیا آمد.او نوازنده ی پیانو بود و تحصیالت خود را 
در رشته ی زبان انگلیسی ادامه داد. خانواده ی او از اقشار طبقه 
ی متوسط جامعه بودند و پدرش سردبیر یک روزنامه بود. در سن 
بیست و دو سالگی با تئو ون گوگ آشنا شد و تئو که دلباخته 
ی او شده بود از او درخواســت ازدواج کرد. یوهانا در ابتدا این 
 درخواست را نپذیرفت اما با گذشت زمان و تمایل او به معاشرت با 
جامعه ی روشنفکران و هنرمندان ، در سال 1۸۸۸ازدواج با 
تئو را که یک فروشنده ی آثارهنری بود، قبول کرد.آنها یکسال 
بعد از ازدواج صاحب فرزند پسری شدند که نامش را ون سان 
گذاشتند. ون سان ون گوگ نقاش که در آن دوران دچار اختالل 
های روحی و روانی شده بود، در سال 1۸۹0 با گلوله خودکشی 
کرد و پس از او برادرش به شدت دچار غم و بحران روحی گشت. 
تئو ون گوگ درسال 1۸۹1 بر اثر جنون ارثی درگذشت. یوهانا با 
مصیبت این داستان غمناک عاشقانه مواجه بود. او با ۲00 نقاشی 
بی ارزش ، آپارتمانی در پاریس و کودکی که باید بزرگش می کرد 
تنها ماند. تصمیم گرفت تا دانش خود را در زمینه ی هنر که از تئو 
آموخته بود افزایش دهد. دایره ی ارتباط هایش با جوامع هنری 
مانند منتقدان و هنرمندان را گسترش داد. یوهانا در این حین، 
نامه هایی که دو برادر برای هم نوشته بودند را خواند و از میان 
نامه های ون سان ون گوگ  پی به سبک و ارزش هنری آثار او 
برد. وی بین سالهای 1۸۹۲ تا 1۹00 حدود ۲0 نمایشگاه از آثار 
ون سان را برگزار کرد و مرتبا با به نمایش گذاشتن نقاشی های 
ون گوگ موجب ایجاد محبوبیت آثارش در میان جوامع هنری 
شد. یوهانا به تنهایی ثابت کرد که در دستیابی به این موفقیت 
بسیار توانمند تر از آن دو برادر عمل کرد. در سال 1۹01 برای 
دومین بار ازدواج کرد و همســرش هنرمندی بود که در این 
مسیر یاری اش می کرد. زمانی که یوهانا دریافت که ون سان 
به اندازه ی کافی در سطح گسترده، شناخته شده نیست وآثار 
انتزاعی او مورد قدردانی قرار نمی گیرند، تصمیم به گردآوری 
 نامه های ون سان به تئو گرفت وبرای آن کتاب، خودش یک 
مقدمه ی »خود زندگینامه ای« نوشت که مهم ترین بخش آن 
بود.همچنین دو سوم کتاب را به انگلیسی ترجمه کرد. کارهای 
یوهانا در این راستا تحسین برانگیز بود. پس از مرگ اودر سال 
 1۹۲۵، پسرش راه او را ادامه داد. ون سان جوان مطئن شد که آثار 

ون گوگ در هر گوشه از جهان مورد پسند قرار بگیرد. 

ترجمه

خبر

یاسمن حاتمی نژادیاسمن حاتمی نژاد

 افزایش 40درصدی تولید کتاب
 در خراسان رضوی در سال ۹۹

سال گذشته بیش از چهار هزار و ۲00  عنوان کتاب از خراسان 
رضوی برا ی اخذ مجوز به دبیرخانه نظارت بر نشر کتاب ارسال شد.

افشین تحفه گر معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی با بیان این خبر افزود: از این تعداد عنوان 
کتاب  رسیده تعداد چهار هزار و ۲۹ عنوان مجوز انتشار گرفتند 
که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ رشد 40 درصدی داشته 
است و دو هزار و ۹۲۸ عنوان کتاب چاپ شده اعالم وصول شد. 
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nakhostvarzeshi@yahoo.com

خبر کوتاه

Nakhost Honari

دبیر شورای نظارت بر صداوسیما با تاکید بر لزوم 
مهندسی پیام در انتخاب برنامه های رمضانی، مطرح 
کرد که در ایام رمضان مردم دنبال معنویت هستند 
و می بایست که شادی، شادی معنوی باشد و حتما 
باید از تولید و پخش برنامه هایی که تلخ و سیاه است، 
جلوگیری شود.محمدحسین صوفی در این گفت و 
گو، همچنین درباره ی عملکرد صداوسیما در نوروز 
و حواشی که به ویژه با پخش سریال »گاندو« همراه 

شد، به گفت و گو پرداخت. 

تفاوت سریال های طنز نوروز و رمضان
دبیر شورای نظارت بر سازمان صداوسیما درباره ی 
چینش سریال های رمضانی و لزوم پخش کارهای 
کمدی و طنز در شرایط امروز کرونایی جامعه، اظهار 
کرد: سریال های طنز در ایام نوروز تقریبا خوب بودند. 
در رمضان نیز همین طور باید باشد اما می بایست کمی 
شادی ها معنوی باشند و تفاوتش در نوروز به همین 
نکته برمی گردد. در نوروز ترجیح بر این است که 
برنامه های شاد، فکاهه و کمدی پخش شود. در ایام 
رمضان هم مردم دنبال معنویت هستند و می بایست 
که شادی، شادی معنوی باشد و حتما از تولید و پخش 

برنامه هایی که تلخ و سیاه است، جلوگیری شود.
او با اشاره به فیلم هایی که نوروز از تلویزیون پخش 
شد، گفت: امسال در ارتباط با پخش فیلم ها جهشی 
داشتیم و آن اینکه توزیع مناسب تری از پخش فیلم 
ها از کشورهای مختلف داشتیم. در سال های گذشته 
ممکن بود کشورها محدود باشند، اما امسال تقریبا 
از 16 کشور فیلم پخش شد و میزان پخش فیلم های 
سینمایی آمریکایی و هالیوودی نسبت به سال های 
گذشته کمتر و پخش فیلم اولی ها بیشتر شده بود. 
ضمن اینکه برای اولین بار اتفاق افتاد که دو فیلم 

سینمایی ایرانی که اکران عمومی نشده بودند در 
تلویزیون پخش شدند که این اتفاق را می توان جهش 

کمی و کیفی دانست.
مراقبت هایی که باید از »گاندو« صورت می گرفت

دبیر شورای نظارت بر سازمان صداوسیما در ادامه 
ی این گفت و گو، درباره ی پخش سریال »گاندو« و 
حواشی از این جنس که تا چه میزان آن را می پسندد؟ 
اظهار کرد: اساسا تلویزیون یا رسانه بایستی معجونی از 
همه ی گونه هاو ژانرها باشد. باید ژانر پلیسی، معمایی، 
خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، دفاع مقدس و همه 
اینها را پخش کند. باالخره ما جامعه بزرگ و متنوعی 
هستیم. اقلیم ها و خرده فرهنگ های متنوعی وجود 
دارد، اقوام مختلف وجود دارد؛ بنابراین رسانه ملی 
برای اینکه بتواند پاسخگوی میل، مصلحت و نیاز 
مخاطبان باشد و بتواند ذائقه مخاطبان را تامین کند، 
می بایست همه ی گونه ها را پخش کند. منتهی مهم 
این است که آن را یک مهندسی کند. اینکه که چه 

موضوعی را در چه زمانی و چگونه پخش کند. لذا می 
بایست در زمان هایی که نیاز هست نماد بیشتری از 
وحدت و یکپارچگی و انسجام داشته باشیم مراقبت 

هایی صورت بگیرد.
بخشی از حواشی »گاندو« به رسانه ها برمی گشت

دبیر شورای نظارت بر صداوسیما درباره حاشیه هایی 
که پخش سریال »گاندو« در نوروز ایجاد کرد، گفت: 
بخشی از حواشــی که برای »گاندو« ایجاد شد، به 
رسانه ها برمی گشت. لزوما نمی خواهم به رسانه 
های داخلی اشاره کنم. موسسه اندیشه شهید آوینی 
رسما اعالم می کند که این سریال 13 قسمتی است. 
تهیه کننده و کارگردان و مدیران رسانه هم اعالم می 
کنند کار 13 قسمتی بوده است. ما هم باید اعتماد 
کنیم، کار 13 قسمت است. رسما هم به ما گفتند 
که کار 13 قسمت بوده و تمام شده است. حاال بحث 
بوده که آیا ادامه آن ادامه باشد و اعالم هم کردند که 
در یک فرصت مناسبی نسبت به پخش آن اقدام می 

دبیر شورای نظارت بر صداوسیما دالیل حاشیه ساز شدن گاندو می گوید

تمساح پوزه کوتاه یا اژدهای زبان دراز

با شکستن رکورد فروش آنالین
 »شنای پروانه« ، »خورشید« را 

وسوسه می کند
بعد از اینکه فیلم سینمایی »شنای پروانه« تنها در 17 روز 
رکورددار فروش اکران آنالین شد، عوامل فیلم »خورشید« 

نیز به فکر تدارک اکران آنالین این فیلم افتاده اند.
فیلم سینمایی شنای پروانه به کارگردانی محمد کارت و 
تهیه کنندگی رسول صدر عاملی پس از گذشت تنها  17 
روز از اکران آنالین خود با فروش باالی 4 میلیارد و ۲۹۵ 
میلیون تومان رکورد فروش در اکران آنالین را شکست.

این در حالیست که نسخه قاچاق این فیلم یک ماه قبل از 
اکران آنالین دست به دست می شد که با این وجود ثبت 

همچین رکوردی قابل توجه است.
پیش از این فیلم سینمایی خوب، بد، جلف: ارتش سری 
رکورددار فروش آنالین سینمای ایران بود. به این ترتیب 
شنای پروانه که اکران آنالینش را از  11 فروردین آغاز کرده 
بود در کمتر از ۲0 روز به این رکورد دست پیدا کرده است.

فیلم های سینمایی خروج، زیر نظر، طال، زن ها فرشته اند، 
لتیان، بی حسی موضعی، حکایت دریا و بنفشه آفریقایی 

در رده های بعدی فروش قرار دارند.
جواد عزتی، طناز طباطبایی، امیرآقایی، علی شادمان، مهدی 
حسینی نیا، مه لقا باقری، ایمان صفا، ناهید مسلمی، نادر 
شهسواری ، بهروز پناهنده، روح اهلل مهرابی، محمد مطهری 

پور و نیلوفر شهفری در این فیلم ایفای نقش کرده اند.

 درخشش عکاس خردسال ایرانی
 در آلمان

یک قطعه از آثار عکاسی کوچک 
ترین عضو خانه عکاسان جوان 
در تهران ، مورد پذیرش گروه 
داوری بیست و دومین مسابقه 
و نمایشگاه بین المللی عکاسی 
 German International
Photocup ۲0۲1 در کشور 

آلمان قرار گرفت .
به گزارش واحد خبر روابط عمومی و بین الملل خانه عکاسان 
 جوان ، در این مسابقه که به شکل ساالنه و در چهار بخش 
رنگی ، سیاه و سفید ، طبیعت و مسافرتی برگزار می شود ، 
زهرا عطاریانی به عنوان تنها نماینده جمهوری اسالمی ایران 
در سطح کودکان زیر 1۲ سال ، با یک اثر در بخش رنگی با 
عنوان »مهربانی« در این نمایشــگاه حضوری کم سابقه و 

درخشان را رقم زد .
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 1۹ هزار و 107 عکس دریافتی از 
۲ هزار و 71 عکاس از 113 کشور جهان ، تعداد 63۵ عکس 
از ۲03 عکاس از 6۹  کشور در بخش بزرگسال و کودکان به 

نمایشگاه راه یافت .
قابل ذکر است که این چهارمین حضور جهانی این کودک 
هنرمند در یکی از معتبرترین مسابقه های بین المللی عکاسی 

در بخش کودکان می باشد . 
برگزاری این رقابت بین المللی ، برای بیست و دومین سال 
متوالی و همانند دوره های قبل ، توسط معتبرترین مراجع 
عکاسی جهان ، فدراسیون عکاسی آلمان DVF  و با نظارت 
انجمن عکاسی آمریکا PSA  و تحت امتیاز رسمی فدراسیون 

جهانی عکاسی FIAP  انجام گردید .
عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاهده 
عکس های برگزیده به پایگاه اطالع رسانی مسابقه به نشانی 

www.germanphotocup.de   مراجعه نمایند .

محمدرضا صبوریان :سریال تلویزیونی »یاور« که این 
شب ها از شبکه سه سیما در حال پخش است، شباهت های 
بسیاری به سریال »ستایش« دارد و همگان را به یاد این 

سریال محبوب می اندازد.
سریال تلویزیونی »یاور« که از بین کاندیداهای سریال های 
رمضانی به عنوان گزینه ماه رمضان امسال شبکه سه 
سیما انتخاب شده اســت، در نگاه اول و با توجه به نام 
عوامل و شخصیت های سریال، شباهت هایی به سریال 
»ستایش« را نشان می دهد و هرچقدر که سریال جلوتر 
می رود شباهت ها بیش  از حد می شود؛ شباهت هایی که 
به مخاطب تلقین می کند که با کپی  سریال »ستایش« 
روبه رو است. کپی برداری هایی که شاید به دلیل موفقیت 
»ستایش« و برای جلب توجه مخاطبان آن سریال، توسط 
تهیه کننده، کارگردان و نویسنده مشترک این دو سریال 
صورت گرفته شده است که هم می تواند منجر به موفقیت 
»یاور« شده و باعث شود که این سریال مخاطبان خود را پیدا 
کند و هم می تواند به پاشنه آشیلی برای سریال بدل شود.

مجموعه تلویزیونی »یاور« که این شب ها در حال پخش 
است، به کارگردانی مشترک سعید سلطانی و اصغر نعیمی، 
تهیه کنندگی آرمان زرین کوب و نویسندگی سعید مطلبی 
ساخته شده است. از جمله بازیگران این سریال می توان به 
داریوش ارجمند، ارسالن قاسمی، محمد حاتمی، مهوش 

افشارپناه، زهرا سعیدی و شبنم فرشادجو اشاره کرد.
شاید بزرگترین شباهتی که میان سریال های »یاور« و 
»ستایش« کامال مشهود است، شباهت کاراکتر »حشمت 
فردوس« با »یاور چلویی« است. کارکترهایی که داریوش 
ارجمند بازیگر هر دوی آن ها بوده است. از نحوه حرف زدن 

و لحن و تلفظ دیالوگ ها گرفته تا حرکات بدن و نحوه 
برخورد یاور چلویی با اطرافیانش؛ گویی که مخاطب کامال 
با حشمت فردوس روبه رو است. البته حشمت فردوس که 
حجم موی سر و صورتش تغییر کرده است و به اصطالح 

گریم متفاوتی دارد.
شخصیت یاور چلویی در ســریال »یاور« صاحب یک 
رستوران است و فرزندش نیز در رستوران برای او کار 
می کند، اما او فرزند خود را آنقدر الیق نمی داند تا پس 
از خود، اداره امور رستوران را به او بسپارد. نحوه رفتار او 
با فرزند خود که »جمال« نــام دارد، دقیقا مخاطب را 
به یاد رفتارهای حشمت فردوس با شخصیت »صابر« 
در سریال »ستایش« می اندازد، مخصوصا هنگامی که 
شخصیت »جمال« بدون اطالع خانواده و پدرش همسر 

دوم اختیار کرده است.
همچنین شخصیت »یاور« نوه ای دارد که در دانشگاه 
درس حقوق می خواند و یاور او را تنها فرد الیقی می داند 
که می تواند میراث خود را به او بسپارد، او را بیش از همه 
در دنیا دوست دارد و در اغلب اوقات همراه اوست و پیش 
دوستان و همکارانش از او تعریف و تمجید می کند. این 
موارد نیز مخاطب را به یاد شخصیت های »نازگل« و 
»محمد« که نوه های حشمت فردوس در سریال ستایش 

بودند، می اندازد.
از دیگر مواردی که مخاطب را به یاد ســریال ستایش 
می اندازد، بازی امید علیمردانی، بازیگر کوتاه قامتی 
است که در رستوران یاور چلویی کار می کند که مانند 
آن شخصیتی است که در میدان میوه و تره بار در غرفه 

حشمت فردوس کار می کرد.

در کنار تمام این شباهت ها و اشتراکاتی که بین دو سریال 
ستایش و یاور وجود دارد، شباهت موزیک تیتراژ این سریال 
به آثار مشترک محسن چاوشی و سینا سرلک نیز طی 
چند روز اخیر مورد انتقاد خبرنگاران حوزه موسیقی و 
فعاالن فضای مجازی قرار گرفته است  و دقیقا مشخص 
نیست که دلیل این اندازه تقلید و الگوبرداری چیست؟ 
آیا این شباهت ها به شــکل عمدی اتفاق افتاده و یا به 
صورت سهوی بوده است و چه فکری پشت آن قرار دارد؟

البته این موضوع در حالی است که برخی عوامل و بازیگران 
این سریال اظهار کرده اند که سریال یاور و شخصیت هایش 

شباهتی به سریال های دیگر ندارد.

»یاور«؛ کپی برابر اصِل »ستایش«
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