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توپ و تور

رییس هیات والیبال مشهد معرفی شد

طی حکمی ازسوی جبارقوچان نژاد رییس هیات والیبال خراسان 
رضوی  آقای مطلبی به عنوان رییس هیات والیبال شهرستان 
مشهد منصوب شد.رییس جدید مشهد که در کار تجارت و 
بازرگانی فعالیت دارد ازاین جهت به این سمت انتخاب شد تا بتواند 
با مدیریت تجاری و بازرگانی خود والیبال مشهد را که سال ها در 
بالتکلیفی روزگار را به سختی سپری می کرد را سروسامان بدهد.

عمده مشکل این روزهای والیبال مشهد نبودیک سازماندهی 
منظم وبرگزاری مسابقات برای تیم ها و باشگاه هاست که انتظار 
می رود با این انتخاب که قوچان نژاد انجام داده است با حمایت 
سخت افزاری خود رییس جدید را جهت شکوفایی تیم های 

پایه و باشگاه ها و داوران و مربیان یاری نماید.
ضمن اینکه سال ها شاهد فعالیت بسیار خوب والیبال بانوان در 
مشهد بودیم و همین جماعت با برگزاری مسابقات مختلف همیشه 
چراغ والیبال مشهد را در سالن کهنه و فرسوده مهران روشن 
نگه داشِت بودند و امیدواریم با روی کارامدن رییس جدید این 
قشربیشترازهرزمانی درعرصه والیبال خراسان و کشور دیده شود.

گفتنی است در این مراسم از زحمات مسعود ذوقی داور بین 
المللی والیبال خراسان ورییس قبلی هیات مشهد تجلیل شد.

رحمتی و اهدای پیراهن ورزشی
سیدمهدی رحمتی سرمربی پدیده با حضوردرجمع معلوالن 

ذهنی مرکزشهید بهشتی مشهدپیراهن خودرا اهداکرد.
نخست:سرمربی پدیده بااین حرکت نشان دادکه دلش برای 

همه می تپد.
سرمربی جدید آویژه صنعت مشهد

تیم بسکتبال آویژه صنعت مشــهدفصل جدیدرا باسرمربی 
جدیدآغازخواهدکرد.

نخست:مدیران باشگاه بازهم به یک مربی خارجی اعتمادکردندوخارجی 
پرست هستند.

رحمتی پدیده مربیان لیگ برترشد
ســیدمهدی رحمتی این روزهابا صعودبه مکان پنجم لیگ 

بیشترازسایرمربیان دیده شد.
نخست:رحمتی روزی که دستکش خود راکنار گذاشت نشان 

دادکه برای دیده شدن به پدیده آمدوروی پای خودایستاد.
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محمد سام نژاد؛چند روز پیش پالک افتخار 
 یکی از به نام ترین خبرنگاران ورزشی نویس

 در حوزه بسکتبال مفقود شد. اتفاقی عجیب 
که هضم آن سخت و البته بی سابقه است. 
فارغ از زشتی و تاسف بار بودن این اتفاق که 
ریشه در حسادت ها و کج بینی ها دارد نکته 
آزار دهنده سکوت مسووالن و ارگان هایی 
است که حتی برای نشان درج شده خود در 
پای این پالک هم ارزش قایل نیستند. در 
چند روزی که از این ماجرا می گذرد و در 
حالی که همه پیشکسوتان و اهالی رسانه 
و ورزش نسبت به این بی احترامی واکنش 
نشان داده اند شهرداری و اداره کل ورزش 
و جوانان کوچکترین موضع گیری نکرده اند. 
آن ها در قبال به سرقت رفتن نشان دولتی 
که خودشان آنرا تهیه کرده اند حتی یک 
سرفه هم نکرده اند تا ما بفهمیم که پای 
کار خوب شان هنوز مانده اند. دوستانی 
که سرشان را در الک خود فرو برده اند 
و در حال رایزنی برای پست های بعدی 
هستند یادشان نرود که هر چه دارند از 
همین پیشکسوتان و موسپیدان دارند. 
امروز که استاد عبداحد بزرگوارانه از حق 
خود گذشتند زمان آن است که این دوستان 
معرفت و هنر مدیریت خود را نشان دهند 
و دل از میز و منصب بکنند و برای امضای 

خود حرکتی انجام دهند.

دلنوشته زردکانلو برای عبداحد
سالم و درود به همه پیشکسوتان ورزش 
به ویژه پیشکسوتان عزیز خراسان بزرگ 
ومشهد مدتی بود که دست و دلم با قلم 
بیگانه شده بود وحال حوصله ای نداشتم 
مثل خیلی های دیگه از بس گرفتاری 
وبیچارگی دور وبرمان را گرفته که حالی 
برای آدم نمی مونه اما امروز صدای یکی از 
پیشکسوتان بزرگوار را از  گوشی همراهم  
شنیدم که عمق صدایش نشان از ناراحتی 
و غم درون داشت درد دلی کردیم و پس 
از حال واحوال و گفتگوی کوتاه با خبری 

عجیب شگفت زده شدم این پیشکسوت 
بزرگوار که هم عمری را در خدمت بسکتبال 
بوده وهم عمری را با قلم توانمندش در 
ورزشی نویسی و رک راست بودنش و 
روشنگری ها ونقد های کارشناسی اش 
شهره است  از او خبرنگاری پیشکسوت 
و با شخصیت ساخته  او که عمری هم با 
صدای گرمش بازی های بسکتبال را با 
هنرمندی گزارش کرده و در امور مدیریت 
ورزش مشهد و به ویژه پیشکسوتان همراه 
همیشگی بوده و تاثیر گذاروراه گشا گفت 
فالنی می دونی چی شده گفتم چی شده 
گفت پالک افتخاری را که به همت آقای 
مجد و تربیت بدنی شهرداری وشهرداری 
مشهد و اداره کل ورزش طی مراسمی در 
سردر خانه ام نصب شده بود به سرقت رفته  
خیلی تعجب کردم  یادمه روزی که مراسم 
در منزل جناب  عبد احد برگزار شد من 
هم افتخار حضور داشتم آنجا دیدم تمام 

زحمت ها و سختی ها ورنج های سالیان 
سال خدمت به جوانان این مرزوبوم با اقدام 
عملی بی ریا و قدر دانی  یک مدیرخالق 
مانند مجد چگونه خستگی سال ها رنج و 
زحمت  را از تن این پیشکسوت و پیشکسوتان 
دیگر به در کرد وچگونه با این حرکت زیبا  
این پیشکسوت عزیز احساس شادمانی و 
آرامش کرد دمت گرم مجد بهانه ای شد 
که یادی از زحمات شما و گروه هماهنگی 
که ساخته بودی بکنم حیف شد که رفتی 
بگذریم روی سخنم با اون  آدمیه  که این 
پالک را کنده یا خدای نکرده دزدیده و 
انگیزه اش هرچه بوده باید بدونه اون پالک 
را شهرداری نصب کرده خود عبد احد عزیز 
که در نصب آن نقشی نداشته باز هم اگر 
مدیر الیقی در ورزش شهرداری باشه که 
انشاهلل هست خودش پیگیری خواهد کرد 
و این دفعه در جای مناسبی این پالک را 
نصب خواهد کرد که کندنش کار ساده ای 

نباشد امیدوارم مدیران ورزش شهرداری 
در کارشان موفق باشند و بیشتر از گذشته 
با پیشکسوتان انس و الفت داشته باشند.

 برادر عزیز و ارجمند جناب عبد احد عزیز 
جای شما در دل اهالی ورزش و پیشکسوتان 
است و در قلبمان جاداری با سرقت پالک 
افتخار در خانه ات غم به دل راه نده شما  در 
بسکتبال خراسان ،در عرصه خبرنگاری 
،در روشنگری و قلم زنی در راه شکوفایی 
ورزش سال ها خدمت کرده ای با کندن 
پالک در خانه ات آن هم به هر دلیل و 
یا   حسادت و بدخواهی  شک ندارم که 
پالک جدید از طرف عزیزان دوباره نصب 
خواهد شد اما ارزش شما به پالک های 
فراوانی است که در قلب های اهالی ورزش 
نصب شده و کنده نمیشه  دالور مهربان 
مواظب خودت باش  زنده باشی و چون 
همیشه سربلند و سرفراز و تنت محتاج 

طبیبان مباد.

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

سرقت پالک افتخار یک پیشکسوت

خروشی: سردیس استاد ابوالحسن 
معدلی  14 تیرماه 1400 بعد از چند 
سال پی گیری و موافقت نوری معاون 
تربیت بدنی و سالمت شهرداری به همت   
حوزه هنری شهرداری مشهدطراحی و 
در بوستان ملت مهد ورزش صبحگاهی 
مشهد نصب شد. سردیس استاد معدلی 
در ورودی شمالی پارک ملت نصب شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد 
رونمایی سردیس استاد معدلی پنجشنبه 

17 تیرماه برگزار شود که به واسطه شیوع 
مجدد کرونا و تعطیلی اماکن ورزشی و 
همایش ها فعأل به وقت دیگری موکول شد.

گروه ورزش- مسابقات انفرادی تنیس 
روی میز  آزاد آقایان با حضور 64 بازیکن از 
تمامی رده های سنی و  تمامی شهرستان ها 
و با شور و نشاط مضاعف 18 تیر ماه با 

معرفی نفرات برتر پایان یافت.

رییس هیات تنیس روی میز استان 
با اعالم این خبر گفت:این مسابقات 
بصورت دوره ای-حذفی، ابتدا در 16 
گروه دوره ای و سپس در یک جدول 

حذفی برگزار گردید. 

نصب سردیس استاد معدلی

پایان رقابت های تنیس روی میزانفرادی آقایان  



3 nakhostvarzeshi@yahoo.com

Nakhost Varzeshi

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هفتم   شماره 274   
 پنجـشـنــبه 24  تیر  1400   4  ذی الحجه 1442 

 اندرحکایت
 بزرگ دالوران مجاز قرمزابی!

علیرضا مجمع:زمان دربی رسید. این بار دربی حذفی. 
مثل نیمه نهایــی جام حذفی فصل قبل که اســتقالل 
پنالتی ها را برد و به فینال رفت. این بار اما ظاهرا قضایا 
خیلی با فصل قبل فرق کرده است. بخصوص اینکه این 
بار مدیران و سرپرستان و مربیان و بازیکنان همگی بوق 

برداشته اند و برای هم رجز می خوانند. 
*

بی تعارف باشیم؟ گندش را درآورده اید. آقای یحیی گل 
محمدی، آقای افشین پیروانی، آقای ابراهیم شکوری 
گندش را درآورده اید. آقای فرهاد مجیدی، آقای صالح 
مصطفوی، آقای مددی گنــدش را درآورده اید. حرفی 
دارید در زمین بزنید. این چه مسخره بازی ای است که 
راه انداخته اید؟ این همه فوتبال اروپا می بینید اقال یک 

چیزی یاد بگیرید. 
همه اش که نمی شود دهانتان را پر کنید که بهترین تیم 
ایران هستیم و فالن میلیون هوادار داریم. قدرتی خدا 
از 40،50 میلیون هم که پایین تر راضی نمی شوید عدد 
به شماره هوادار بدهید. با ور کردنی نیست این ادبیات 
سخیف شما.این ادبیات که فقط در فضاهای هواداری و 
در کامنت هایی با اکانت های جعلی دیده می شود و در 
پایین ترین سطح از محاوره های فوتبالی رد و بدل می شود، 
حاال به ادبیات قالب دوباشگاه پرسپولیس و استقالل و 

سپاهان علیه هم تبدیل شده است.
 کلیدواژه عجیب این نبرد لفظی »هوچی گری«است.و 
رقابت برسر این است که به هواداران خود بفهمانند طرف 
مقابل هوچی گرتر است! هر تکی با پاتکی با الفاظی زشت تر 
و کریه تر پاسخ داده می شود که هواداران خیالشان راحت 
باشد که مدیرانشان جواب دادن را بلدند. البته که این 
مانورهای عامه پسند و بی ادبانه برای گرفتن نشاِن تعصب 
و غیرت الزم است با هدف ساختن سرپناهی برای آن 
روز مبادا که تشت بی کفایتی مدیریتی افتاده است. بله 
می شود بازیکن خارجی تیم خود را به ضدیت با نظام 
تهدید کرد و در زنده کردن پول فینال آسیایی ناکام بود 
اما در بیانیه نویسی رقیب را پاره کرد. می شود پنجره 
نقل وانتقاالتی بسته بخاطر شکایت بازیکن فعلی تیم 
داشت وسرمربی خود را به ستوه آورد اما دنبال افشاگری 
مدیرعامل سابق حریف در مورد سرمربی فعلی آن بود.

آنجای قصه جالب است که می نویسند»شان ما باالتراز 
این است که با ادبیات سخییف جواب بدهیم«در حالی که 
چندخط باالتر حریف را به تحویل دادن »گل واژه«به 

مردم متهم کرده اند.
امروز دربی است وحاال مربی ومدیر ومعاون چنان تنور 
را داغ کرده اند و خون هوادار را به جوش آورده اند که 
هوادار تیم بازندِه بازی امروز بی شــک بیش از همیشه 
غروری جریحه دار شده روی دستش خواهد ماند والبد 
در پس این جنگ زرگری باید منتظر جنگی گالدیاتور 

گونه بجای فوتبالی زیبا در زمین مسابقه هم باشیم.
*

سپاهان هم پشت سر پرسپولیس منتظر لغزش تیم اول 
ایران است و از هر ابزاری هم استفاده می کند تا حریفانش 
را از سر راه بردارد. محمد رضا ساکت خوب فهمیده است 
با لوح تقدیر و بزرگداشــت گرفتن قبل از بازی هایش 
مقابل تیم های دیگر راحت تر از بازی های شهرش امتیاز 
درمی آورد. هفته ماقبل آخر را اما با همشهری درحال 
سقوطش به دســته پایین تر و هفته آخر را با استقالل 
همیشه مدعی در تهران دارد. برای همه شرافت فوتبال 

از هر جامی مهم تر است احتماال!

 امشــب،  دربی ۹6 میان تیم های 
فوتبال اســتقالل و پرسپولیس در 
چارچوب رقابت هــای جام حذفی 

برگزار می شود.
سرخابی های پایتخت، برای پنجمین 
مرتبه در جام حذفی مقابل هم قرار 
می گیرند.تیم های استقالل و پرسپولیس، 
برای نخستین بار در دربی جام حذفی 
و در تاریخ 1۹ اسفند سال 1۳67 در 
مرحله یک چهارم نهایی به مصاف 
هم رفتند، که این دیدار در وقت های 
عادی بدون گل به پایان رسید و در 
ضربات پنالتی سرخپوشان توانستند 
رقیب خود را از میان بردارند.دومین 
دیدار این ۲ تیم در جام حذفی، ۲0 

تیرماه سال 1۳78 برگزار شد که در 
روز فینال، پرسپولیس با گل های مهدی 
هاشمی نسب و افشین پیروانی در 
مقابل تک گل سهراب بختیاری زاده 

برای استقالل، توانست با نتیجه ۲ 
بر یک به پیروزی برســد و عنوان 
قهرمانی مسابقات جام حذفی را به 

دست بیاورد.

پرسپولیس و استقالل در سومین بازی 
تاریخ جام حذفی خود، 18 آذر سال 
1۳۹0 در مرحله یک چهارم نهایی 
با هم رو به رو شدند که آبی پوشان 
با گل های مجتبی جباری )۲ گل( 
و اسماعیل شریفات پرسپولیس را 

با نتیجه ۳ بر صفر شکست دادند.
آخرین دربی جام حذفی، 5 شهریور 
سال گذشته برگزار شد که بازی در 
وقت های اضافه با تساوی ۲ - ۲ به 
پایان رسید و استقالل توانست در 
ضربات پنالتی با نتیجه 6 بر ۳ پیروز 

شود و به فینال صعود کند.
پرسپولیس و استقالل هر کدام ۲ برد 
در جام حذفی به دست آورده اند. باید 
منتظر ماند و دید که نتیجه دربی ۹6 
که پنجشنبه شب برگزار می شود، 
به ســود کدام یک از این ۲ تیم به 

پایان می رسد.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایتالیا و انگلیس 
در جام ملت های اروپا نکات خاصی داشت.

تیم ملی فوتبال ایتالیا در ورزشگاه ومبلی 
و در حالی که با یک گل از انگلیس عقب 
بود، میزبانش را در ضربات پنالتی شکست 
داد تا قهرمان رقابت های یورو ۲0۲0 شود.  
انگلیس بازی را به خوبی آغاز کرد و در 
دقیقه دوم به گل رسید. لوک شاو، نخستین 
گل ملی خود را در مهم ترین بازی ملی 
اش به ثمر رساند. با این حال تیم میزبان 
نتوانست برتری خود را حفظ کند و در 
نیمه دوم لئوناردو بونوچی گل تساوی 
بخش الجوردی پوشان را به ثمر رساند.  
در وقت های اضافه هر ۲ تیم فرصت پیروزی 
در این بازی را داشتند، اما موقعیت های 
گلزنی یکی پس از دیگری از دست رفت 

تا کار به ضربات پنالتی بکشد.
در ضربات پنالتی و در شرایطی که پیکفورد 
ضربه آندره آ بلوتی را مهار کرد تا تیمش 
با نتیجه ۲ بر یک پیش بیفتد، بونوچی و 
برناردسکی برای ایتالیا گلزنی کردند و 
در طرف مقابل، راشفورد، سانچو و ساکا 
نتوانستند پنالتی هایشان را به گل تبدیل 
کنند تا ایتالیا با پیروزی ۳ بر ۲ در ضربات 
پنالتی قهرمان جام ملت های اروپا شود.  
در این گزارش به 10 نکته جالب درباره 

فینال یورو ۲0۲0 می پردازیم.  

1- ایتالیا طوالنی ترین فاصله میان 2 
قهرمانی در یورو را ثبت کرد

ایتالیا با پیروزی در ضربات پنالتی برابر 
انگلیس، قهرمان یورو ۲0۲0 شد. پیش 
از این ایتالیا در سال 1۹68 قهرمانی این 
رقابت ها را تجربه کرده بود و اکنون پس 
از 5۳ سال دوباره به عنوان قهرمانی این 
رقابت ها رسید.این طوالنی ترین فاصله ای 
است که تا کنون میان قهرمانی های یک 
تیم در مسابقات جام ملت های اروپا 

ایجاد شده است.  
رکورد قبلی متعلق به اسپانیا بود که پس 
از قهرمانی در سال 1۹64، در سال ۲008 
دومین عنوان قهرمانی خود را به دست 

آورد و 44 سال طول کشید تا بتواند این 
عنوان را دوباره به دست بیاورد.

ایتالیا اکنون یکی از چهار تیمی است 
که همراه با اسپانیا )۳ قهرمانی(، آلمان 
)۳ قهرمانی( و فرانســه )۲ قهرمانی( 
بیشترین قهرمانی در رقابت های یورو 

را تجربه کرده است.

2- ایتالیا دومین تیم پرافتخار 
اروپایی شد

 ایتالیا پس از پیــروزی برابر انگلیس
در فینال یورو ۲0۲0، ششمین جام 
مهم خود را کسب کرد و پس از آلمان 
به پرافتخار ترین تیم اروپایی تبدیل شد.  
آتزوری تا کنون ۲ بار  قهرمان جام جهانی 
و 4 بار هم قهرمان جام ملت های اروپا شده 
است. در همین حال، آلمان ۳ قهرمانی 
یورو و چهار قهرمانی جام جهانی را از 

آن خود کرده است.

3- ایتالیا با یک پیروزی دیگر طوالنی ترین 
روند شکست ناپذیری در فوتبال 

ملی را ثبت می کند
فوتبال ایتالیا پس از ناکامی در صعود 
به جام جهانــی ۲018، دچار اندوه و 

ناامیدی بزرگی شد.  
از زمان شکست یک بر صفر برابر پرتغال 
در یک بازی لیگ ملت ها در سال ۲018، 

آتــزوری در ۳4 بازی بعدی متحمل 
هیچ شکستی نشد و در ۲۹ بازی )از 
جمله وقت های اضافه و پنالتی ها( پیروز 
شده است. این تیم تنها یک بازی بدون 
شکست دیگر تا رسیدن به رکورد ۳5 
بازی بدون شکست تیم های ملی برزیل 

و اسپانیا فاصله دارد.  

4- انگلیس بیشترین پنالتی را در 
جام ملت های اروپا از دست داده است

انگلیس با شکست در فینال یورو ۲0۲0، 
برای چهارمین بار در این رقابت ها در 
ضربات پنالتی مغلوب حریف خود شد. 
البته سه شیر ها در نخستین دیدارشان 
در این مسابقات که به ضربات پنالتی 
کشیده شد، با نتیجه 4 بر ۲ اسپانیا را 
شکست دادند.   با این حال از آن زمان به 
بعد، انگلیس در چهار دیدار خود در جام 
ملت های اروپا، در ضربات پنالتی نتیجه 
را واگذار کرده است. سه شیر ها در مرحله 
نیمه نهایی یورو ۹6، 5 بر 6 به آلمان و در 
مرحله یک چهارم نهایی یورو ۲004، 5 
بر 6 به پرتغال باختند. سپس در مرحله 
یک چهارم نهایی یورو ۲01۲ با نتیجه 
4 بر ۲ مغلوب ایتالیا شدند و چهارمین 
شکست انگلیسی ها نیز در ورزشگاه پر 
از تماشاگر ومبلی برابر ایتالیا رقم خورد.

بازی های انگلیس در جام جهانی و جام 

ملت های اروپا تا کنون ۹ بار به ضربات 
پنالتی کشیده شده است و انگلیسی ها 
آمار ضعیف ۹ باخت در مقابل تنها ۲ 
پیروزی را در این مسابقات ثبت کرده اند.  

5- هیچ وقت تیم های دوناروما 
در ضربات پنالتی بازنده نشده اند

جیانلوئیجی دوناروما که دروازه بان ایتالیا 
در یورو ۲0۲0 بود، با پیروزی آتزوری 
برابر انگلیس، رکورد عالی خود در ضربات 
پنالتی را ارتقا داد.دوناروما تا کنون ۲ 
بار برای تیم ملی ایتالیا )مقابل اسپانیا 
و انگلیس در یورو ۲0۲0( و ۳ بار برای 
آث میالن در بازی هایی حضور داشته 
که کار به ضربات پنالتی کشیده شده 
است و نکته جالب این که او هیچ گاه 
اجازه نداده تیمش در ضربات پنالتی 

بازی را به حریفش واگذار کند.
 

6- دوناروما دومین دروازه بانی شد 
که جایزه بهترین بازیکن یورو را 

دریافت کرده است
جیانلوئیجی دوناروما، قهرمان ایتالیا 
در ضربات پنالتی مقابل انگلیس بود و 
پنالتی های جیدون سانچو و بوکایو ساکا 
را مهار کرد تا در نخستین تورنمنت 
ملی خود، درخششی به یادماندنی 

داشته باشد.  

حوالی استادیوم

پدرام خسروشاهی

طیبه خدادادزاده

نگاهی به تاریخچه دربی های جام حذفی

ره آورد شهرآورد 

خواندنی های فینال اروپاییخواندنی های فینال اروپایی
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محققان شواهدی را یافته اند که نشان می دهد ویروس کرونا در 
حدود ۲0 هزار سال پیش باعث شیوع یک همه گیری در آسیای 
شرقی شده و به اندازه ای ویرانگر بوده که توانسته یک اثر تکاملی 

در ژنوم انسان ها باقی بگذارد.
 بررسی انجام شده بر روی هزار ژنوم مختلف از ۲6 جمعیت محلی 
در نقاط مختلف جهان نشان داده است که ویروس کرونا حدود 
۲0 هزار سال پیش در مناطقی همچون چین، مغولستان، کره 
شمالی، کره جنوبی، تایوان و ژاپن شیوع داشته است. روند این 
بیماری در این ناحیه از جهان باستان از ۲5 هزار سال قبل آغاز شده 
و حدود پنج هزار سال ادامه داشته که سرانجام از بین رفته است.

 پژوهشگران معموال برای شناخت ویروس روی ژنوم ویروس، 
هم خانواده های آنان یا زنجیره تکاملی شان تحقیق می کنند. در 
این مطالعه اما دانشمندان به جای ژنوم ویروس کرونا، بر اثری 
که این ویروس بر روی ژنوم انسانی از خود به جا گذاشته است 

تحقیق کرده اند.
 محققان در واقع در این مطالعه از این اصل علمی استفاده کرده اند 
که پس از حمله ویروس، به مرور زمان بدن انسان در ژنوم خود 
تغییراتی می دهد تا بتواند در برابر عفونت های ویروسی مقاومت 
 کند. همین مطلب برای ویروس ها نیز وجود دارد و ممکن است 
در بدن انسان دچار جهش شوند تا بتوانند بر میزبان غلبه کنند. 

تمام این تغییرات ردی از خود به جا می گذارند.
 دانشمندان می گویند با مطالعه کد ژنتیکی بیش از ۲500 انسان 
از ۲6 جمعیت مختلف، 4۲ ژن در بدن انسان را شناسایی کرده اند 
که در واکنش به همه گیری دنیای باستان شکل گرفته اند. کریل 
الکساندروف، استاد فناوری ژن شناسی در دانشگاه آریزونا، می گوید 
این ژن های انسان مدرن حاوی اطالعات مربوط به چگونگی 
تکامل بشر است و دسترسی به اطالعات ده ها هزار سال قبل 

را ممکن می کند.
 دیوید انارد، زیست شناس تکاملی در دانشگاه آریزونا، در این باره 
گفت: »این باید ما را نگران کند چرا که آنچه اکنون در جریان است 

ممکن است نسل ها و نسل ها ادامه داشته باشد.«
 پژوهشگران می گویند اگر ویروس کرونای جدید به زودی از 
طریق واکسیناسیون کنترل نشود، امکان دارد بیماری نسلی به 
نسل دیگر منتقل شده و حضور دراز مدت آن پیامدهای ناگواری 

برای بشر به همراه داشته باشد.

آمادگی قایقرانان خراسان رضوی 
برای رقابت های کشوری

گروه ورزش- در نشستی که با حضور رییس و اعضای هیات 
قایقرانی استان برگزار شدرییس هیات قایقرانی خراسان رضوی 
از برگزاری رقابت های قایقرانی در مردادماه سال جاری خبر داد 
و گفت: سوم و پنجم مرداد ماه مسابقات دراگون بوت وهمچنین 
داوزدهم و پانزدهم مسابقات کاناپلو آقایان و بانوان به میزبانی 
تهران برگزارمی شود که نمایندگان خراسان رضوی در این 

رقابت ها حضور خواهند داشت.
 جالل قسمتی  رییس هیات در نشستی که با حضور پرویز 
محمد خانی عضو هیات رییســه  و پیشکسوت فوتبال 
استان،جلیل ذوالفقاری رییس هیات مشهد،مریم پیل 
تن نایب رییس استان،نرگس قوچانی خزانه داد،معصومه 
ابداعی نایب رییس هیات مشهد،پریسا قربان زاده مشاور 
هیات،ابراهیم ذوالفقاری حامی مالی و مشاور هیات برگزار 
شد افزود:ساماندهی و راه اندازی هیات های قایقرانی کالت 
و سرخس با توجه به ظربفیت و پتانسیل موجود در این 

شهرستان ها در دستور کار قرار گرفت.

پزشکی

1. مکتب برخواسته از کوورچیانوخبر
مرکز ملی فوتبال ایتالیا ، که ساالنه مربیان 
زیادی را پرورش می دهد و به نقاط مختلف 
دنیا می فرستد. مکانی که از بدو پیدایش تا 
کنون ، مربیانی نظیر کارلو آنجلوتی ، آنتونیو 
کونته ، لوچیانو اسپالتی و همین روبرتو 
مانچینی سرمربی فعلی ایتالیا و فاتح یورو 

۲0۲0 را پرورش داده است.
در کوورچیانو ، مربیان باید در مورد آینده 
فوتبال تفکر کنند و در مورد آن پایان نامه 
ارایه دهند. پایان نامه روبرتو مانچینی در سال 
۲001 و هنگام خروج از کوورچیانو دارای 
عنوان -تریکوارتیستا- یا همان نقش پست 

10 در فوتبال آینده بوده است.
۳-۳-4 .۲

ایتالیا از سیستم غالب فوتبال جهان ، یعنی 
4-۳-۳ در تمام این تورنمنت بهره برد. سیستمی 
که به ایتالیا اجازه داد تا در بسیاری از بازی های 
و علل الخصوص در بازی فینال ، مالکیت بازی 
را در اختیار داشته باشد )61 درصد جریان 
بازی در بازی فینال در تملک ایتالیا بوده است(

4-۳-۳ بخاطر انعطاف پذیری باالیی که 
دارد ، سیستم توصیه شده فیفا نیز می باشد 

و روبرتو مانچینی با استفاده از نفراتی نظیر 
کیه زا و اینسینیه ، پارمتر سرعت را نیز به 

این سیستم اضافه کرد.
3. محور دوگانه وراتی - جورجینیو

بعد از زوج نوستالژیک گتوزو - پیرلو ، حاال 
ایتالیا دارای یک زوج خارق العاده دیگر می 
باشد. با این تفاوت که در زوج گتوزو - پیرلو 
، گتوزو دارای خالقیت باالیی نبود و تمام 
بازیسازی ها توسط پیرلو انجام می گرفت ، اما 
زوج وراتی - جورجینیو ، از این قاعده تبعیت 
نمی کند. هم وراتی و هم جورجینیو هافبک 
های هیبریدی )هم عملکرد تدافعی دارند و 
تهاجمی( هستند و در هریک از لحظات بازی 
و مواقع مورد نیاز ، ویفه تدافعی و تهاجمی را 

بصورت انفرادی انجام می دهند.
4. دیوار آجری کیلینی - بونوچی

دو مدافع با تجربه یوونتوس در قلب دفاع ، 
عالوه بر انجام کارهای تدافعی ، به راحتی 
بازیسازی می کردند. در خیلی از مواقع و 
مخصوصا در بازی مقابل اسپانیا که بشدت 
ایتالیا را تحت فشار قرار داده بود ، وظیفه 
بازیسازی از انتهای زمین ، توسط کیلینی و 
بونوچی سپرده شده بود و آن ها با انجام این 

نقش ، در خیلی از مواقع ، پرسینگ سنگین 
اسپانیا را را شکست روبرو کردند.

کیلینی دارای قدرت رهبری است و بونوچی با 
مهارتش در ارسال پاس های بلند )که هم در 
بازیسازی و هم در شکستن پرسینگ حریف 
موثر هستند( نقش بسزایی در قهرمانی ایتالیا 
داشتند. این دو بازیکن در خیلی از بازی ها 

نقش -پنج کاذب- را ایفا می کردند.
5. بهترین بازیکن جام ، دوناروما

جانلوییجی دوناروما ، اولین دروازه بان تاریخ 
است که برنده جایزه بهترین بازیکن یورو 
می شود. او در تمام 7 بازی ایتالیا ، صرفا 4 
گل خورد و در ضربات پنالتی مقابل اسپانیا و 
گرفتن ضربه آخر پنالتی انگلیسی که توسط 
ساکا زده شد ، نقش زیادی در قهرمانی ایتالیا 
ایفا کرد.ایتالیا در خیلی از مواقع بازیسازی را 
از انتهای زمین شروع می کرد و این بخاطر 
توانایی بازی با پای خوب دوناروما بود. این 
سبک که همانند فوتسال باعث ایجاد برتری 
عددی می شود ، همان Power Play نام 
دارد که به تیم ها اجازه می دهد د هنگام مواجه 
با پرسینگ حریف ، از این طریق برتری عددی 
ایجاد کنند و توپ را به فضای مدنظر برسانند.

 دکتر پیمان فیروزآبادی- دکترای بیوتکنولوژی میکروبی دکتر پیمان فیروزآبادی- دکترای بیوتکنولوژی میکروبی

تغذیه

سهیل کرمانی نژادسهیل کرمانی نژاد

ایستگاه تاکتیک )44(- تحلیل یورو 2020 )3(

ایتالیا ، بر بام فوتبال اروپا دانیال حبیبی

پرچمدار کشورمان در المپیک توکیو گفت: 
ما در مسابقات جهانی نتایج خوبی داشتیم که 
می توانیم آن را در المپیک هم تکرار کنیم.

 هانیه رستمیان درباره وضعیت تمرینات و 
آمادگی جهت حضور در المپیک توکیو، عنوان 
کرد: تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم، 
۲ اردو و مسابقه برون مرزی داشتیم که در 
آخرین مسابقه قبل از المپیک در جام جهانی 
کرواسی شرکت کردیم. خدا را شکر می کنم 
رکوردهای خوبی در تفنگ و تپانچه زده شد،  
امیدوارم این عملکرد را در المپیک داشته 

باشیم و نتایج خوبی بگیریم.
ملی پوش تپانچه کشورمان درباره اینکه سالح 
در زمان خوبی به شما رسید، گفت: بله سالم 

من مشکل داشت که فدراسیون حل کرد. 
با توجه به اینکه ما خیلی سخت می توانیم 
تغییر سالح داشته باشیم اما فدراسیون 
این کار را خیلی زود انجام داد و به رکورد و 

تمریناتم برگشتم.
پرچمدار کاروان کشورمان در بازی های 
المپیک توکیو درباره ارزیابی خود از مسابقات 
پیش رو، تصریح کرد: المپیک برای ما رقابت 
سختی است و همه تیراندازان برتر با سابقه 
مدال جهانی و المپیک حضور دارند، البته 
ما با آن ها رقابت کرده و در مسابقات اخیر 
هم نتیجه خوبی گرفتیم پس می توانیم با 
کمک خدا همین نتایج را در المپیک هم 
کسب کنیم.رستمیان درباره اینکه با انجام 

مسابقات کرواسی رکوردهای خود را چطور 
ارزیابی می کنی و نظرت درباره حریفان 
چیست، عنوان کرد: همه رقبا در کرواسی 
بودند اما المپیک هم مانند بقیه مسابقات 
دیگر است و ما تالش می کنیم بهترین نتیجه 
را بگیریم. بعد از لغو مسابقات مختلف بعد از 
مدت ها در کرواسی مسابقه دادیم و مربیان 

از نتایج ما رضایت داشتند.
بانوی تیرانداز کشورمان در خصوص انتخابش به 
عنوان پرچمدار گفت: این این اتفاق خوشحالم 
و افتخار بزرگی است. امیدوارم همه بانوان 
ورزشکار در المپیک نتایج خوبی داشته باشند. 
همان طور که تعدادمان بیشتر شده امیدوارم 

همه نتایج خوبی هم در المپیک بگیرند.

رستمیان: می توانیم نتایج جهانی را در المپیک هم تکرار کنیم

 فواید  چای ماچا

1. آنتی اکسیدان فراوانی دارد
ماچا سرشار از کاتچین ها )catechin( است. 
کاتچین نوعی ترکیب گیاهی در چای است که 
به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی عمل می کند. 
آنتی اکسیدان ها به تثبیت رادیکال های آزاد 
مضر کمک می کنند. این رادیکال ها ترکیباتی 
هستند که ممکن است به سلول ها آسیب 

زده و باعث بیماری مزمن شوند.
چایی که با اضافه کردن پودر ماچا به آب داغ 
درست می کنید، حاوی مواد مغذی از کل 
برگ است؛ یعنی نسبت به خیساندن برگ های 
چای سبز در آب، کاتچین و آنتی اکسیدان 
بیشتری دارد. درواقع بر اساس تخمینی، 
تعداد کاتچین های موجود در ماچا 1۳7 برابر 

بیشتر از سایر انواع چای سبز است
مطالعه ای حاکی از آن است که خوراندن 
مکمل های ماچا به موش ها، آسیب وارده بر 
اثر رادیکال های آزاد را کاهش داده و فعالیت 
آنتی اکسیدانی را بهبود می بخشد. افزودن 
ماچا به رژیم غذایی می تواند مصرف آنتی 
اکسیدان را افزایش بدهد، که آن هم از آسیب 
سلولی جلوگیری می کند و حتی خطر ابتال 
به چندین بیماری مزمن را کاهش می دهد.
2. محافظت از کبد یکی از مهم ترین 

خواص چای ماچا
کبد برای سالمتی حیاتی است و نقش مهمی 
در سم زدایی، اثربخشی داروها و پردازش مواد 
مغذی ایفا می کند. بعضی مطالعات نشان داده اند 
که ماچا از سالمت کبد هم محافظت می کند. 
دانشمندان در مطالعه ای، به مدت 16 هفته به 
موش های دیابتی ماچا خوراندند و درنهایت 
متوجه شدند این گیاه، هم از آسیب به کلیه ها 

و هم کبد جلوگیری می کند.
در مطالعه ی دیگری به 80 نفر که کبد چرب 
غیرالکلی داشتند، به مدت ۹0 روز، هر روز 
500 میلی گرم چای سبز دادند. بعد از 1۲ 
هفته، عصاره ی چای سبز سطح آنزیم کبد را 
به مقدار قابل توجهی کاهش داد. افزایش سطح 
این آنزیم ها موجب آسیب کبدی می شود.

عالوه براین، تحلیل 15 مطالعه ی مختلف حاکی 
از آن است که نوشیدن چای سبز، با کاهش 
خطر ابتال به بیماری های کبد در ارتباط 
است. اما باید به خاطر داشت که ممکن است 
عوامل دیگری هم در این ارتباط سهیم باشند.

برای بررسی آثار ماچا روی انسان، باید تحقیقات 
بیشتری انجام بشوند، چون بیشتر تحقیقاتی 
که تا به امروز انجام شده اند، آثار عصاره ی 
چای سبز را روی حیوانات بررسی کرده اند.

3. عملکرد مغز را تقویت می کند
برخی تحقیقات نشان می دهند که بعضی ترکیبات 
موجود در ماچا به تقویت عملکرد مغز کمک 
می کنند.مطالعه ای به ارزیابی عملکرد مغزی 
افراد در قبال مجموعه ای از وظایف پرداخت. در 
این مطالعه که روی ۲۳ نفر انجام شد، بعضی 
شرکت کنندگان یا چای ماچا و یا میان وعده ای 
حاوی 4 گرم ماچا مصرف می کردند، درمقابل 
گروه کنترل هم چای یا میان وعده ای معمولی 
می خوردند. درنهایت محققان متوجه شدند 
که ماچا باعث افزایش تمرکز، سرعت واکنش 

و حافظه می شود.

مسابقات انتخابی تیم کوراش خراسان 
رضوی جهت حضور در مسابقات کشور 
با معرفی نفرات برتر در مجموعه فرهنگی 

ورزشی آستان قدس پایان یافت.
رییس انجمن کوراش خراسان رضوی با 
بیان این مطلب گفت:مسابقات کوراش 
یادواره حاج محمود روحانی با حضور 160 

ورزشکار در هفت وزن برگزار شد.
محمد زند روحانی افزود :نفرات برتر این 
رقابت ها در مسابقات کشور که ۲5تیرماه 
به میزبانی مشهد مقدس برگزار خواهد 

شد شرکت خواهند کرد.
سرمربی تیم ملی کوراش جوانان اضافه کرد: 
خوشبختانه مسابقات با حضور جوانان با 
آتیه وبا کیفیت باال برگزار شد و امیدواریم 
این کوراش کاران جوان در مسابقات پیش 
رو که در واقع  انتخابی تیم ملی است خوش 
بدرخشند.وی به نفرات برتر هفت وزن 

اشــاره کرد و گفت:در این مسابقات در 
اوزان 60؛66؛7۳؛81؛۹0؛100؛بعالوه100 
مسابقات برگزار و نفرات برتر به شرح زیر 

اعالم شد.
60 کیلو

1محمدسرکوهی-۲علی بصیری 
۳-محمد برخوردار4- حمید رضا کارگر

66 کیلو
1حسن گروهی-۲امین دانشمند

۳ محمد ولی پور-4 محمدرضا حقی
7۳کیلو

مرتضی اعتمادی-ابوالفضل عیسی زائی
محمدرضا مهربان-امیرحسین پوستینی

81کیلو
محسن هنردوست-محمدابراهیمی
علی احمدی-مرتضی وطن دوست

۹0کیلو
مسعود قوی بازو-امین کامیاب

عادل آزموده-بهزاد اعتمادی
100کیلو

احمدیزدان پناه-فردین شاهباز
مرتضی مختارزاده-حسن مرد سیاح

+100کیلو گرم
فرزین شاهباز-علی بهرامی

محمدمهدی راستگرد-ابوالفضل ترابی
دهمین دوره مسابقات قهرمانی بزرگساالن 
کوراش کشور جام امام مهربانی علی بن 
موسی الرضا علیه السالم و بزرگداشت یاد 
و خاطره استاد بزرگ کشور شادروان حاج 
محمود روحانی به میزبانی شهر مقدس 
مشهد در تاریخ ۲5 تیرماه برگزار خواهد شد .

معرفی نفرات برتر کوراش خراسان رضوی 
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ازصبای تلویزیون تا صبای اینستاگرام ازصبای تلویزیون تا صبای اینستاگرام 

صبا راد کیست؟صبا راد کیست؟
صبا راد مجری سابق صدا و سیما پس از جدایی از تلویزیون و مجری گری به یکی از 

اینفلوئنسرهای اینستاگرام تبدیل شده است.
صبا راد کیست؟

صبا راد؛ مجری سابق تلوزیون ایران است که مدتی قبل قید کارکردن در صدا وسیما را زد 
و استعفا داد. صبا راد همسر مرتضی علی آبادی بود که بعدا از همدیگر جدا شدند. صبا راد 
پس از جدایی با مانی رهنما ازدواج کرد. صبا راد و مانی رهنما برای مدتی ایران را به مقصد 
کشور ترکیه ترک کردند. این روزها عکس های صباراد که در اینستاگرام منتشر شده 

است توجه خیلی ها را به خود جلب کرده است.
صبا راد یکی از مجری های معروف صدا وسیما بود.او از مجری گری به مرحله تهیه کنندگی 
رسید و پله های ترقی را یکی پس از دیگری پشت سرمی گذارد اما  ناگهان خبر کناره گیری 

او از مجری گری توجه همه را به خود جلب کرد.
اما این پایان ماجرا برای صبا راد نبود،ازدواج او با مانی رهنما موزیسین معروف ایرانی و 

خروج اش از ایران ،همچنین تغییر پوشش اش او را بیشتر از قبل سرزبان ها انداخت.
صباراد مجری سابق تلویزیون و همسر مانی رهنما در صفحه شخصی اینستاگرام اش 
خبر از یک برنامه ی جذاب اینترنتی داد .صبا راد )فاطمه راد( متولد 59/8/30 ، مجری 
سابق برنامه »به خانه برمی گردیم« است. صبا راد عالوه بر مجری گری برنامه سازی نیز 

کرده است صبا راد حدود100 برنامه ساخته و برای شبکه پنج تهیه کنندگی کرده است.
صبا راد )فاطمه راد( متولد 59/8/30 ، مجری برنامه »به خانه برمی گردیم« است و یک روز 
در میان در مقابل بینندگان شبکه تهران ظاهر می شود. او از سال 75 گویندگی را از برنامه 
»ورزشـ  نشاطـ  تندرستی« آغاز کرده و از جمله نویسندگان رادیویی به شمار می آید.

راد به گفته خودش، برخالف افرادی که به این رشته عالقه داشتند و آرزویشان بود که 
وارد این عرصه شوند، اصال به این رشته عالقه مند نبود و به اصرار یکی از دوستانش تست 
گویندگی داده است و هرگز فکر نمی کرد با این کار بتواند با مردم ارتباط برقرار کند، او 
همچنین در جشنواره تولیدات مراکز استان ها به عنوان گوینده و نویسنده برتر )استان 
گیالن( انتخاب شده است .او از سال 75 گویندگی را از برنامه »ورزشـ  نشاطـ  تندرستی« 

آغاز کرده و از جمله نویسندگان رادیویی به شمار می آید.
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سریال ها و برنامه های بسیاری در حال 
ساخت و نمایش هستند. البته این بار نه 
برای تلویزیون بلکه برای شبکه  نمایش 
خانگی. اما با افزایش ساخت این آثار در این 
بستر، چه اتفاقی برای تلویزیون می افتد؟

تولید سریال ها و برنامه های گفت وگو 
محور در شبکه  نمایش خانگی روزبه روز 
در حال افزایش است و شاید بتوان گفت به 
اندازه ای افزایش یافته اند که عالقه مندان به 
سریال ها و برنامه ها، از نام برخی از آن ها با 
وجود اینکه در حال توزیع هفتگی هستند، 
بی اطالع اند.عالوه بر سریال ها، مسابقه، 
تاک شو، برنامه های گفت وگو محور و ... 
از جمله تولیدات جدید در این بستر است 
که در پلتفرم های مختلف در حال توزیع 

و نمایش هستند.
نکته قابل توجه در این اتفاق، قطع همکاری 
برخی از سریال سازان و برنامه سازان باتجربه 
و مخاطب پسند با تلویزیون و کوچ به 
شبکه نمایش خانگی است. برای مثال 
عالوه داود میرباقری و مهران مدیری، 
سیروس مقدم که یکی از فعال ترین 
کارگردانان سریال های تلویزیونی بود 
در تدارک ساخت سریال »جزیره« در بستر 
وی  اُ دی) VOD - سایت های اشتراک 
فیلم و سریال ( است. یا شنیده شده ایرج 
طهماسب یکی از بهترین کارگردانان 
کودک قرار است در این بستر به ساخت 

اثری دست بزند.
این اتفاقات باعث شده تا دیگر مخاطبان 
تلویزیون، کمتر شاهد ساخت و پخش 
برنامه ها و سریال های مورد عالقه خود 
توسط کارگردانان محبوب و کاربلد باشند. 
البته رایگان بودن استفاده از تلویزیون، 
موجب شده که تعداد مخاطب واقعی و 
جدی آن مشخص نشود و اگر یک ماه برای 
استفاده از برنامه های تلویزیونی مجبور 
به پرداخت هزینه باشیم، تعداد واقعی 
مخاطبان این رسانه مشخص خواهد شد.

از طرف دیگر با توجه به شرایط اقتصادی 
که در نمایش خانگی حاکم است، جذب 
مخاطب به عنوان یکی از اهداف ساخت این 

آثار بدل شده؛ تا جایی که در برخی موارد 
استقبال و جذب مخاطب از هر طریقی، 
جای خود را به کیفیت آن اثر داده است.

اما این پرســش مطرح می شود که به 
راستی افزایش ساخت آثار شبکه نمایش 
خانگی چه تاثیری در کیفیت مجموعه های 
تلویزیونی می گذارد؟اساسا با توجه به برخی 
از سیاست گذاری ها، چه تفاوت هایی بین 
شبکه نمایش خانگی و تلویزیون وجود دارد؟

در این زمینه با جبار آذین منتقد و مدرس 
سینما و همچنین احسان ناظم بکایی 

منتقد و روزنامه نگار گفت وگو کردیم.

نمایش خانگی و تاثیر آن در تولیدات 
آنتن های تلویزیون

آذین درباره افزایش تولیدات شبکه نمایش 
خانگی و تاثیر آن بر تولیدات تلویزیونی به 
خبرنگار ایرناپالس گفت: از زمانی که شبکه 
نمایش خانگی به زیرمجموعه تلویزیون 
ملحق شد و چون دست اندرکاران و مدیران 
تلویزیون به بخش ها، شبکه های متعدد، 
سیما فیلم و شبکه خانگی تسلط دارند، 
این حوزه را هم به نوعی تبدیل به یکی از 
شبکه های تلویزیون کرده اند. به گونه ای 
که بیش از حاکم بودن ضابطه و لحاظ 
نگرش های تخصصی و حرفه ای در این 
بستر، عمده کسانی در این عرصه مشغول 
تولید آثار هستند که از مسیر رابطه به این 
سمت آمده اند.وی افزود: به همین دلیل 
است که یکباره با سیل حرکت هنرمندان 

تلویزیون به سمت شبکه نمایش خانگی 
مواجه شدیم. البته این امر تضمین کننده 
کیفیت تولیدات شبکه خانگی نیست زیرا 
ما همچنان شاهد تولیدات متوسط، زیر 
متوسط و حتی بد در شبکه خانگی با 
رویکرد کپی سازی از فیلم ها و سریال های 

خارجی به ویژه ترکیه ای هستیم.
به گفته وی، چنین رویدادی گرچه در 
امتداد فعالیت های تلویزیون تلقی می شود، 
اما بدون شک تاثیر منفی در تولیدات 
آنتن های تلویزیون خواهد داشت زیرا 
برخی از هنرمندانی که به هر دلیل این 
امکان را دارند که در شبکه های مختلف به 
تولید سریال های تلویزیونی بپردازند در رو 
در رویی با کسانی که حوزه گسترده تری در 
شبکه نمایش خانگی دارند به نوعی دچار 
دوگانگی در مضمون و محتوا می شوند 
که سبب خدشه وارد شدن به فرهنگ 

جامعه و تغییر ذائقه مخاطب می شود.
آذین تاکید کرد: تولیدات شبکه خانگی 
چنگی به دل نمی زنند و در نهایت حتی 
اگر از کوچه های ممیزی هم عبور کنند 
می توانند فقط ادامه دهنده تولیدات 
تلویزیون در زیرمجموعه جدید آن و 
جدا از شبکه های رسمی تلویزیون تلقی 
شوند. گرچه گاهی در میان سازندگان آثار 
شبکه های خانگی از هنرمندان حرفه ای 
هم نشانه هایی وجود دارد، اما این نشانه ها 
به منزله خوب و باکیفیت بودن آثار و غنی 
بودن محتوای تولیدات شبکه نمایش 

خانگی نیستند.
وی درخصوص افت سریال های تلویزیونی 
ناشی از روند فعالیت هنرمندان در شبکه 
نمایش خانگی افزود:  چنانچه این حوزه 
بدون مدیریت درســت اداره و تنها به 
عنوان سفره ای برای کسب درآمد تلقی 
شود و هر هنرمند یا هنرمندنمایی به هر 
قیمتی بخواهد در این عرصه، کار تولید 
کند، بدیهی است که لطمه های فراوانی 
به تولیدات عادی تلویزیون خواهد زد و 
بیشتر از هر چیزی نوعی فرهنگ سوزی 

ایجاد می کند.

صداوسیما و شبکه نمایش خانگی؛ 
مقابل هم؟

احسان ناظم بکایی نیز درباره افزایش ساخت 
آثار نمایش خانگی توسط سریال سازان 
تلویزیونی به خبرنگار ایرناپالس گفت: به 
دلیل تاسیس ساترا و سیاست گذاری هایی 
که در حال حاضر وجود دارد، زیاد نمی توان 
وی  او دی ها و شبکه نمایش خانگی را جدا 
از مجموعه صداوسیما و مجموعه های 
نظارتی دانست. به این معنا که آثار نمایش 
خانگی، زیر نظر ساترا که زیر مجموعه 
صداوسیماست، مجوز گرفته و در سایت های 
مختلف قرار می گیرند. در واقع خیلی با 

یکدیگر در تضاد نیستند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد بستر وی  
او دی ها به نوعــی فضای بازتری برای 
کارگردانانی که می خواهند در آن حوزه 
کار کنند، ایجاد می کند، اما در عین حال 
همچنان زیر مجموعه ساختار و سیستم 
فرهنگی و رسمی کشور باقی می مانند. 
بنابراین زیاد نمی شود گفت که این بستر 

در برابر صداوسیما قرار گرفته است.
وی افزود: باالخره میزان بینندگان برنامه های 
تلویزیونی با زیرمجموعه های وی  او دی ها 
قابل مقایسه نیست. با توجه به اینکه 
صداوسیما آثارش را رایگان در اختیار 
مخاطبان قرار می دهد، برنامه های تلویزیون 
طبیعتا بینندگان بیشتری نسبت به شبکه 

نمایش خانگی دارد. 

کوچک اما پرشکوه
طراحی اولیه ی کوچکی از یک خرس توسط لئوناردو داوینچی 
هفته ی پیش به مبلغی بیش از 1۲ میلیون دالر فروخته شد و رکورد 
مزایده ی جدیدی برسر نقاشی های این هنرمند رنسانسی ثبت 
گردید. اندازه ی این گرته )طرح اولیه( کمتر از ۲0 سانتی متر مربع 
است و به گفته ی خانه ی کریستی )محل مزایده(، این مورد، یکی از 
تنها هشت نقاشی داوینچی است که تحت نگهداری دولتی نبوده 
است. این گرته با قلم نقره، بر روی کاغذی به رنگ صورتی بژ کم 
حالی نقش بسته است. قلم نقره، تکنیکی بود که لئوناردو از استاد 
خود، آندرئا دل وروکیو آموخت. در این تکنیک با قلمی از جنس 
نقره یا سیم بر روی کاغذهای شیمیایی شده نقش می کشیدند. 
گرته ی فروخته شده طی قرن ها، چندین بار دست به دست گشته 
است و در واقع یک بار توسط خانه ی کریستی در سال 1860به 
بهای ۲/5 پوند )معادل 4۳0 دالر امروزی( فروخته شده بود. نامش 
را -کله ی خرس-  گذاشته اند و از آن زمان تا کنون در مکان های 
مهمی همچون نگارخانه ی ملی لندن، موزه ی لوور ابوظبی و موزه 
ی هرمیتاژ سن پترزبورگ در معرض نمایش قرار گرفته است. رییس 
بخش نقاشی های استاد اعظم در خانه ی کریستی، این اثر را به 
عنوان -کوچک اما پرشکوه- توصیف می کند و اینطور می افزاید 
که: - بدون شک یکی از آخرین آثار لئوناردو داوینچی است که سر 
از بازار درآورده است.-- این گرته، رکورد نقاشی های داوینچی 
که قبال متعلق به اثر -اسب و سوارکار- بود و سال ۲001 به مبلغ 
11.۲ میلیون دالر فروخته شد را شکست. با وجود اینکه لئوناردو 
برای نقاشی های رنگ روغن مانند -مونالیزا- یا -شام آخر- شهرت 
دارد، طراحی های کالبدی این استاد رنسانسی نیز از ارزش واالیی 
برخوردار هستند. یکی از نقاشی های او به نام -مرد ویترویوسی-، 
نقش یک مرد عریان است که بسیار دقیق و محاسبه شده است 
و آن را از عالی ترین کارهای او می دانند. لئوناردو مجذوب دنیای 
طبیعت بود و گرته های زیادی از حیوانات دیگر نیز در طول زندگی 
اش کشید. نقاشی هایی از سگ، گربه یا خرسی که راه می رود از این 
قبیل هستند که در موسساتی مثل موزه ی بریتانیایی به معرض 

نمایش گذاشته شده است. 
براساس تحقیقات اخیر، این تئوری که آثار داوینچی حاصل از یک 
اختالل چشمی نادر بوده، رد شده است. گرته های دیگر لئوناردو، 
اشخاص مذهبی یا صحنه هایی از کتاب انجیل را به تصویر می 
کشد. سال ۲016 نقاشی -شهید سباستین قدیس- او به بهای 
16 میلیون دالر به فروش می رسید اما وقتی دولت فرانسه آن را 

متعلق به گنجینه ی ملی دانست، مزایده لغو شد.  

ترجمه

یاسمن حاتمی نژادیاسمن حاتمی نژاد

گفت  و گو با  جواد قارایی کارگردان مستند دیدنی ایرانگرد 

حتی خودرو شخصی ندارم!حتی خودرو شخصی ندارم!

جلسه مطبوعاتی سومین جشنواره ملی هنرهای 
دیجیتال با حضور دبیرجشنواره و معاون اجرایی 
روز دوشنبه 1400/4/۲1 با حضور اصحاب رسانه 

در اسکای روم برگزار شد .     
علیرضا رزازی فر، دبیر سومین جشنواره هنرهای 
دیجیتال با تاریخچه کوتاهی از مبحث هنرهای 
دیجیتال نشست خبری را آغاز کرد. رشته 
هنرهای دیجیتال تقریبا در حدود سال های 
۹۳ - ۹4 تاسیس شد که به طورعملی در سیستم 
آموزش عالی اجرا شد و دانشگاه دامغان دومین 
دانشگاهی است  که این رشته در آن تاسیس 
شده است. در حالی که چند دانشگاه دیگر به 
دارندگان این رشته اضافه شدند اما همچنان فارغ 
التحصیالن دانشگاه دامغان می درخشند . به 
همین خاطر، سومین دوره جشنواره را معاونت 
فرهنگ وزارت علوم به دانشگاه دامغان سپرد. 

رزازی فر افزود:  در ابتدا به بررسی جشنواره هایی 
که پیرامون هنرهای دیجیتال در جهان برگزار 
شدند پرداختیم و بعد از بررسی ها سراغ میراث 
دوره های اول و دوم جشنواره هنرهای دیجیتال 
رفتیم که دوره اول این جشنواره در دانشگاه هنر 
تهران و دوره دوم آن در دانشگاه هنر اسالمی 
تبریز برگزار شد که ما دستاورد این دوره ها را 
بررسی کردیم و نهایتا به نتیجه رسیدیم که چه 
رشته هایی را برای مسابقه و خارج از مسابقه 
انتخاب کنیم . دبیر سومین جشنواره هنرهای 
دیجیتال گفت :عالوه بر این که یک جشنواره 
بخش مسابقه هم دارد و هدف از این مسابقه 
راهبردی کردن وضعیت هنرهای دیجیتال 
است . با توجه به تخصص هیات داوران دراین 
رشته ها ، نتایج جشنواره هدایت گرخواهد بود 
تا بدانند در نگاه علمی، دانشگاهی و عمومی این 
هنر غربالگری می شود.با پرداختن بحث آموزش 

در این جشنواره سعی کردیم که دانشجویان 
و شرکت کنندگان جشنواره به سمت آگاهی 
سازی و هدایت و تشویق رهنمود شوند.عمادالدین 
متین ، معاون اجرایی جشنواره در این نشست 
افزود: به علت قطعی های پی در پی برق تاریخ 
افتتاحیه جشنواره از ۲0 به ۲5 تیرماه تغییر 
پیداکرده است . به علت قرمز شدن وضعیت 
کرونا و اهمیت  سالمت مخاطبان نمایشگاه 
مجازی جایگزین نمایشگاه حضوری شد.وی 
افزود : نمایشگاه مجازی که توسط محمد چگنی 
طراحی شده است. باعث شده است این بخش از 
جشنواره شکل و شمایل جدیدی به خود بگیرد 
و نمایشگاه با کیفیتی زیادی در انتظار مخاطبان 
قراربگیرد. متین در ارتباط با آثار دریافتی افزود 
: از بین 700 اثر دریافت شده 51۳ اثر پذیرفته 
و به مرحله داوری راه پیدا کرده است ؛ رشته 
انیمیشن مهم ترین و بیشترین متقاضی را در 

بین شرکت کنندگان داشت که 40 اثر دریافت 
شد و پوستر دومین بخش پرمتقاضی است .وی 
ادامه داد : بخش طراحی تصویری پروکتال و 
هنرهای نمایش دیجیتال متقاضی کمتری 
به نسبت باقی رشته ها داشتند و کیفیت آثار 
دریافتی با سطح جشنواره رعایت نشده بود ، به 
این خاطر این دو بخش هیات اتخاب نداشتند .

در پایان معاون اجرایی جشنواره خاطر نشان کرد : 
اختتامیه جشنواره به صورت نیمه حضوری در تهران 
برگزارخواهد شد و  شرکت کنندگان و مخاطبان 
می توانند برنامه اختتامیه را به صورت آنالین 
در فضای مجازی و شبکه سالمت دنبال کنند . 

جشنواره ها رسالت مهمی برعهده دارند 
نیلوفر ذوالفقاری
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Nakhost Honari

کارگردان زخم کاری  با انتقاد صریح از رویه سازمان 
زیرمجموعه صداوسیما   ساتراـ  درخصوص سانسورهای 
اعمال شده بر این مجموعه، تاکید کرد که در صورت ادامه 

این روند، از انتشار این سریال معذور است.
زخم کاری یک مجموعه نمایشی ایرانی به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان و به تهیه کنندگی محمدرضا 
تخت کشیان است . زخم کاری محصول سال 1400 
است . زخم کاری به صورت اختصاصی در فیلیمو و شبکه 
نمایش خانگی پخش می شود.زخم کاری اقتباسی از 
رمان بیست زخم کاری نوشته محمود حسینی زاد است 
که با نگاهی از تراژدی ]مکبث[ نوشته ویلیام شکسپیر 

نگاشته شده است.
مهدویان که با زخم کاری برای نخستین بار ساخت 
سریال در شبکه نمایش خانگی را تجربه می کند، با انتشار 
یادداشتی انتقادی درباره سانسورهای اعمال شده بر این 
مجموعه از سوی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر 
فراگیر )ساترا(، خطاب به مخاطبانش چنین نوشت: 
نمی دانم چه داوری ای خواهید داشت و متن پیش رو را 
چه گونه تحلیل خواهید کرد. اما من دل سوزانه و در نهایت 
مسوولیت پذیری نسبت به مخاطبان پرشمار سریال زخم 
کاری و تمامی محصوالت فرهنگی و هنری اعالم می کنم 
در هفته های گذشته با رویکردی سازنده و مبتنی بر تعامل 
به سانسورهای عموما غیرمنطقی و غیرعرفی ساز و کار 
سانسور صدا و سیما و زیر مجموعه ی آن یعنی ساترا 
تن دادم تا اختاللی در روند پخش سریال پیش نیاید و 
انتظار هفتگی شما را برای تماشای قسمت های جدید 
ارج نهاده باشم. تعاملی که من و همه هم حرفه ای هایم 
همیشه از سر جبر و ناچاری و نه از سر رضایت به آن تن 
داده ایم تا بتوانیم آثارمان را در مملکت عزیزمان و برای 
مردم نازنین خودمان به نمایش درآوریم. ولی این بار 
سطح سخت گیری ها به جایی رسیده که از حد طاقت 

و تحمل من خارج شده است. 
در قسمت ششم سریال زخم کاری به نقطه ای رسیده ام که 
می بینم تن دادن به سانسورهای غیرعقالنی، غیرحرفه ای 
و دور از واقع بینی اجتماعی به وضوح موجب تاثیرات 
مخرب بر داستان و تضییع حقوق ما به عنوان سازنده و 
شما به عنوان مخاطب شده است. پس اجازه بدهید در 
قسمت های پیش رو در صورت ادامه ی این رفتار، میان 
حق مسلم شما برای تماشای سروقت قسمت جدید و 
احقاق حق  دیگرتان که تماشای نسخه ای در شأن  شماست، 
دومی را انتخاب کنم. قطعا می پذیرید که مسوولیت تضییع 
حق اول تان نه بر عهده ی ما که بر گرده ی آن هاست که 
از دایره ی منطق و عقل خارج شده اند و مسیر زور پیش 
گرفته اند. شاید به زودی ســیاهه ی این سانسورها را 
برای داوری درست مردم و مدیران خردمند باقی مانده 
بر مسند منتشر کنم تا خودتان قضاوت کنید و تصویری 
واقعی از میزان رفتارهای تنگ نظرانه و سلیقه ای پیش 
روی تان داشته  باشید. رفتاری که جراحت هایی سنگین 

و زخم هایی کاری بر پیکر فرهنگ و هنر این سرزمین 
وارد آورده است. با ســیطره ی این نگاه سخت گیرانه 
مطمئن باشید بسیاری از سریال های سال های دور همین 
تلویزیون مثل در پناه تو و یا میوه ی ممنوعه دیگر قابلیت 
تولید و پخش نخواهند داشت. روی سخنم نه با صاحبان 
این نگاه که با مردم و مدیران فرهنگی دل سوزی  است 
که هنوز روح مسوولیت در وجودشان زنده مانده است 
و به خردورزی و تدبیر باور دارند. عزیزان، آگاه باشید. 
دردمندانه و با نگرانی بسیار عرض می کنم. ما گرفتار 
مدیرانی شده ایم که چنان از درک واقعیات حاکم بر 
جامعه عاجزند که گویی بر چشم ها و گوش های شان 

مهر زده اند و نمی بینند آن چه ما می بینیم.
این کارگردان در ادامه یادداشت خود خطاب به برخی 
مدیران تصمیم گیرنده در امر پخش سریال های شبکه 
نمایش خانگی که زیرمجموعه صداوسیما محسوب می 

شوند، آورده است:
به راستی شما در کدام جامعه زندگی می کنید و برای 
کدام مردم نسخه  می پیچید؟ اصال جامعه و مردم را کنار 

بگذارید. آیا فرزندان خود را هم نمی بینید؟
بیچاره ما که مدیریت فرهنگ و هنرمان در سیطره ی 

بی تدبیری شماست.
نمی دانم خبر دارید یا مثل همیشه در خواب خوش 
بی خبری سیر می کنید. شنیده اید که چند پلتفرم بزرگ 
بین المللی از جمله نت فلیکس برای سرمایه گذاری 
روی طرح ها و ایده های فیلم سازان ایرانی ابراز تمایل 
کرده اند؟ تردید نکنید که به زودی زود پلتفرم های 
خارجی، مقصد هنرمندان خالق ایرانی خواهند شد 
و نخبه های فرهنگی ما هم مثل نخبه های علمی و 
اقتصادی عرصه را خالی خواهند کرد. و چه تقارن آشنایی 
است که درست در روزگاری که با درخشش آثاری 

چون هم گناه، آقازاده، قورباغه، می خواهم زنده بمانم و 
ده ها محصول هنری دیگر، پلتفرم های نمایش خانگی 
وطنی پا می گیرند، ناگهان سر و کله ی مشتری های 
خارجی پیدا می شــود و با پاِس گِل طالیی مدیران 
اشتباهی که بذر ناامیدی می کارند، نیروهای خالق 
و هوشمند بخت خود را در بیرون مرزهای سرزمین 

اجدادی شان جستجو خواهند کرد.
به راستی چرا چنین می کنید؟ چرا با حق کشی، نخبگانی را 
که دل در گرو این آب و خاک پرگوهر و فرهنگ نواز دارند، 
چنین می تارانید؟ چرا با تنگ نظری و فشار آثار خالق 
هنرمندان نجیب ایرانی را به پیکره هایی زخم خورده  و 
محتضر بدل می کنید که عقیم و بی اثر باشند تا بازارشان 
از سکه بیفتد؟ چه کسی از این رویه سود می برد؟ آثار 
هنرمندان دل سوز ایرانی را با انگ تلخ نگری و ولنگاری 
و تحلیل های اشتباه و نیت خوانی های ناصواب زمین گیر 
می کنید و به جای اش در صدا و سیمای تان سریال خانه ی 
پوشالی و فرار از زندان پخش می کنید. خوش به حال 
هنرمندان خارجی که حتــا در تلویزیون ملی ما هم 
دست شان از هنرمندان داخلی بازتر است. آن ها برای 
نمایش زوال و تاریکی و ضدقهرمان های جذاب آزادند 
و ما دربند. فریاد که این مدیریت مستشارپسند و عاشق 
واردات در همه ی عرصه ها امان ما را بریده اســت. به 
خدا که شما نه از ما مسلمان تر هستید و نه برای مردم 
و جامعه مان دل سوزتر. نمی دانم به چه معتقدید اما به 
همان چیز قسم تان می دهم که الاقل برای مدت کوتاهی 
دست تان را بردارید و بگذارید کمی نفس بکشیم. شاید 
بتوانیم در این روزگار دشوار، به اندازه یک سریال، یک 
فیلم یا یک موســیقی زیبا برای دقایقی هم که شده 
مردم مان را به خوشی در آغوش بگیریم و شعله ی امید 

را در دل جوانان این خاک زنده نگه داریم.

اعتراض جدی مهدویان به ساترا

زخم کاری سانسور! 

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی: 
گفت  و گوهای بینافرهنگی خراسان ارتقاء 

دهنده دیپلماسی فرهنگی کشور است

 سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با 
اشاره به محورهای مختلف همایش  گفت وگوهای بینافرهنگی 
خراسان، گفت: این همایش ها قطعاً در ارتقاء فرهنگ خراسان، 
کشف ظرفیت های جدید فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی مؤثر 
خواهد بود.یوسف امینی در آیین رونمایی از پوستر همایش  
بین المللی گفت وگوهای بینافرهنگی خراسان که در اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: 
همایش های گفت وگوهای بینافرهنگی خراسان در راستای 
اجرای تفاهم نامه ای است که در اواخر سال 1۳۹8 میان وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و آستان قدس رضوی منعقد شده است. 
بر اساس این تفاهم نامه، همکاری هایی میان این دو دستگاه 
فرهنگی در گستره ملی و بین المللی صورت می گیرد. اینکه کارها 
در قالب تفاهم نامه مشترک برنامه ریزی شود و ایده ها به برنامه 
مبدل شود، اتفاق ارزشمندی است که در این راستا اقداماتی 

صورت گرفته است.
 وی ادامه داد: از جمله این برنامه ها می توان گفت وگوی بینافرهنگی 
خراسان بزرگ را نام برد. این برنامه از جهات مختلف از جمله 
بهره گیری از ظرفیت آن در ارتباط با خراســان بزرگ دارای 
اهمیت است. با توجه به کمیت، کیفیت و ظرفیت های خراسان 
در گستره تاریخی، جغرافیایی، تمدن، اثرگذاری این منطقه در 

زمینه های مختلف نمایان است.

 حضور 2۶ استاد خارجی در همایش 
گفت وگوهای بینافرهنگی خراسان

 افشین تحفه گر، معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی در ادامه این نشست، اظهار کرد: گفت وگوهای 
بینافرهنگی خراسان بزرگ در چهار بخش به صورت وبینار و با 
حضور کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. عالوه بر کشورهای 
فارسی زبان، مهمانان و اساتید بزرگی از کشورهای دیگر نیز در این 
همایش ها حضور خواهند یافت. مجموع سخنرانانی که در این 
چهار روز سخنرانی خواهند کرد، ۳1 شخصیت برجسته از ایران و 
8 کشور خارجی خواهد بود. کشورهای سریالنکا، هند، ازبکستان، 
افغانستان، پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان و بنگالدش در این 

همایش ها حضور خواهند داشت.
 وی افزود: این همایش ها در چهار روز و با محورهای زبان و ادبیات 
فارسی، هنر و معماری، ادیان، عرفان تصوف و مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی در خراسان برگزار می شود. وبینارها از ساعت 8:۳0 تا 
ساعت 10:۳0 پیش بینی شده و نخستین وبینار این همایش در 
روز شنبه، ۲6 تیر، در محل دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.
 وی عنوان کرد: از مجموع ۳1 استاد حاضر در این وبینارها، ۲6 استاد از 
کشورهای خارجی حضور پیدا کرده اند و سایر اساتید ایرانی هستند. 
در این همایش ها سعی کرده ایم بیشتر از اساتید خارجی دعوت کنیم 
تا نظرات آنان در تعامل با فرهنگ غنی خراسان بزرگ بیان شود. 
از این رو به نظر من فصل جدیدی از همکاری های فرهنگی میان 
نهادها و دستگاه های دولتی مانند آستان قدس رضوی و دانشگاه 

فردوسی مشهد آغاز شده است.
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