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توپ و تور

استقبال یاران باوفا درفرودگاه مشهد

به دنبال موفقیت بزرگ کاروان ورزشی پارالمپیک ایران درتوکیو 
به ویژه تیم ملی والیبال نشسته وکسب هفتمین قهرمانی  بارهبری 
وهدایت سرمربی مشهدی وبین المللی هادی رضایی وبازیکن 
جوان وبا آتیه والیبال نشسته خراسان  رضوی سیدمهدی بابادی 
وبازگشت افتخارآفرین آنان به مشهد مقدس جمعی ازیاران 
باوفای سرمربی تیم ملی والیبال نشسته که خاطرات تلخ و 
شیرین را سالها درکنارهم تجربه کرده بودند به استقبال برترین 
سرمربی کنونی جهان درعرصه والیبال نشسته وجوان جویای نام 
شتافتندولحظات  نشاط آوری را درفرودگاه مشهد بوجودآوردند

یاران باوفا حمیدجوانبخت  دبیرکنونی  هیات علی گلکاربازیکن 
سال های نه چندان دوروالیبال نشسته کشوروبرترین بازیکن جهان 
وپارالمپیک حمیدامیدوارنژاد مربی جوان وبین المللی تیمهای 
پایه والیبال خراسان ومحمدهراتی بازیکن سابق وپاسورکهنه 
کاروالیبال خراسان وجناب صفایی رییس هیات ورزشهای جانبازان 
ومعلولین خراسان  درکنارهادی رضایی وبابادی درفرودگاه بین 

المللی  شهیدهاشمی نژادمشهد

مشهدی ها و کالس بین المللی والیبال
درخبرها آمده بود تعدادی از مربیان جوان والیبال خراسان در 

کالس مربیگری بین المللی شرکت کردند.
نخست:والیبال خراسان از گذشته تابه امروز همیشه در زمینه 
مربیگری سرآمد بودند ولی اکثرآن ها همچنان خانه نشین هستند.

مهاجری و خانه تکانی
رضا مهاجری سرمربی شهر خودرو در اولین حرکت دست به 

خانه تکانی زد
نخست:یکی از شگردهای مربی جدید خانه تکانی است امیدواریم 

شامل حال خودش در کوران مسابقات نشود
خداحافظی سرمربی والیبال نشسته

باخبرشدیم هادی رضایی ســرمربی تیم ملی والیبال نشسته 
خداحافظی کرد

نخست:البته قراردادش با تیم ملی پس از پارالمپیک توکیوبود 
اما به معنای خداحافظی نیست.

کارت زرد
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نخستین کارگاه تخصصی استعدادیابی 
و آموزش عالقمندان عصر امروز در 
زمین آکادمی تمرین و آموزش هیات 
گلف خراسان رضوی واقع در مجموعه 
ورزشی شهید بهشتی مشهد ویژه بانوان 

برگزار شد.
سارا اسکندری نایب رییس هیات گلف 
استان هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی 
را تالش به منظورجذب عالقمندان و 
استعدادیابی ورزش گلف در بخش 
بانوان دانسته و افزود : رشته ورزشی 
گلف برای توسعه و ترویج، به دلیل 
ویژگی های خاصی که دارد، مستلزم 
وجود زمین،امکانات و تجهیزات خاص 
است که به همت رییس هیات گلف 
استان و تالش های صورت گرفته این 

مهم در حال حاضر مهیا شده است.
مسوول کمیته بانوان هیات گلف استان 
در ادامه با اشاره به اینکه شیوع بیماری 
کرونا باعث متوقف شدن فعالیت های 
ورزشی و کمرنگ شدن برگزاری کارگاه های 
آموزشی شده اضافه کرد : بارعایت کلیه 
دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی 
این کارگاه زیرنظر پوپک رفعتی مسوول 
کمیته مربیان هیات گلف خراسان 

رضوی برگزار شد .
اســکندری همچنین خاطرنشان 

کرد:برگزاری کارگاه آموزشــی به 
صورت تئوری و عملی ویژه آقایان و 
بانوان با هدف کشف استعداد های تازه 
به صورت مستمر برگزار خواهد شد 
و عالقمندان می توانند با شرکت در 
این کارگاه ها ، جدید ترین شیوه های 
رشته ورزشی جذاب گلف را فرابگیرند.

وی با بیان اینکه ایــن کارگاه  اولین 
دوره آموزشی پس از بازسازی و تجهیز 
زمین آکادمی گلف مجموعه شهید 
بهشتی مشهد است افزود : تمرینات 
ورزشکاران هیات در این آکادمی انجام 
می شود و گلف بازان با رعایت تمامی 
پروتکل های بهداشتی و با هماهنگی 
هیات گلف استان می توانند در این 

مکان تمرین می کنند.

دبیر هیات گلف استان با تایید برنامه ریزی 
به منظور برگزاری مستمر کارگاه های 
آموزشی در دو گروه بانوان و آقایان افزود 
: با توجه به پیش رو بودن مسابقات 
کشوری گلف در سه ماهه پایانی سال 
جاری این کارگاه می تواند به آمادگی 
هرچه بیشتر بازیکنان و نیز کشف 
استعداد های جوان و مستعد استان 

منجر شود .
احسان سمیعی ضمن بیان تالش های 
فروانی که علی رغم تمام محدودیت های 
شیوع بیماری کرونا و نیز شرایط خاص 
اقتصادی کشور برای راهاندازی و تجهیز 
زمین آکادمی گلف استان صورت گرفته 
گفت: امیدوارم با تسریع روند آماده سازی 
زمین و برگزاری کارگاه های آموزشی، 

استان خراسان نمایندگان شایسته ای 
در مسابقات کشوری سال جاری در 
5 رده خانم ها و آقایان)باال و پایین 18 

سال و باالی 55 سال( داشته باشد .
پوپک رفعتی مسوول کمیته مربیان هیات 
گلف خراسان رضوی نیز در پایان این 
کارگاه اظهار داشت: با ادامه روند برگزاری 
این کارگاه ها، به جمعیت فعال و عالقمند 
رشته های گلف و مینی گلف افزوده 
خواهد شد و هیات گلف به هدف خود 
یعنی رشد و توسعه بیش از پیش این 
رشــته و تحول در بخش همگانی و 

قهرمانی نزدیک تر می شود.  
رفعتی با اشاره به عالقمندان و استعداد های 
درخشان پرشمار و نیز سابقه روشن 
گلف استان خواستار حمایت بیش از 
پیش فدراســیون گلف کشور شد و 
ابراز امیدواری کرد با تجهیز این زمین 
و ادامه روند برگــزاری کارگاه های 
آموزشی می توانیم در آینده نزدیک 
شاهد درخشش ورزشکاران گلف استان 

در مسابقات قهرمانی کشور باشیم.
شایان ذکر است زمین آکادمی هیات 
گلف استان خراسان رضوی با وسعت 
1600مترمربع در کنار مجموعه زمین 
های مینی گلف پارک ملت مشهد میزبان 

عالقمندان این رشته ورزشی است .

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

گروه خبر- رییس هیات ورزش های همگانی استان طی 
مراسمی که در دفتر وی برگزارشد با اهداء لوحی از خبرنگار 

نخست ورزشی تجلیل کرد.
در این مراسم امیر آذریان گفت: پاسداشت و تجلیل از خبرنگاران 
به خصوص افرادی که در راستای اعتالی فرهنگ ورزش 
برای همه تالش می کنند حقیقت و یادآور فرصتی است 
گران بها برای پاسداشت مقام شامخ انسان های فرهیخته 
ای که در راه روشنگری و آگاهی بخشی به آحاد جامعه از 

هیچ فرصتی دریغ نمی کنند. 
وی خاطر نشان کرد: خبرنگاران چشم و گوش ورزشکاران ، 
مسووالن و مدیران ورزش هستند و انتظار می رود حقیقت 
یابی کنند و انعکاس به موقع و بدون جهت گیری داشته باشند.

آذریان دراین مراسم به بخشی از لوح اهدائی اشاره کرد و 
گفت:تالش های مستمر و زحمات خستگی ناپذیر در انعکاس 
رویدادهای ورزش همگانی بخشی از رشد و توسعه این رشته 
ورزشی در میان آحاد جامعه است که امیدواریم در این 
راستا همچنان خبرنگاران نقش تاثیر گذاری داشته باشند.

 وی خاطر نشان کرد: بدون تردید ورزش همگانی از 

جذاب ترین و پر نفوذترین پدیده های اجتماعی و ا زمهم 
ترین شاخص های رشد و سالمت هر جامعه می باشد.

وی افزود: به برکت وجود امام رضا )ع( مجموعه ورزش 
همگانی استان در کنار اداره کل ورزش و جوانان، فدراسیون 
ورزش های همگانی و سایر نهادهای خصوصی و دولتی 
مسوول در این حوزه به مجموعه ای همدل و با انگیزه 
تبدیل شده اند که در کنار هم به موفقیت های کم نظیری 

هم در سطح استان و کشور رسیده اند.
آذریان خاطرنشان کرد: در دوران شیوع بیماری کرونا درحالی 
که بخش های مختلف جامعه از جمله مشاغل و فعالیت های 
عمومی با تعطیلی و محدودیت مواجه شدند، هیات ورزش های 
همگانی با همراهی کمیته ها و شهرستان های زیر مجموعه 
فعالیت خود را چندین برابر کرد و با فعالیت های آموزشی و 
فرهنگی تالش کرد تا به سالمت و نشاط جامعه کمک کند.

رییس هیات ورزش های همگانی خراسان رضوی ضمن 
تقدیر و تشکرمجدد از اصحاب رسانه در انعکاس رویدادهای 
برنامه های ورزش همگانی استان تصریح کرد: در زمینه 
آموزش با بهره گیری از بهترین مدرسین و توجه به برنامه های 

فدراسیون اقدامات خوبی انجام شده و فکر می کنم در این 
زمینه یکی از هیات برتر در سطح کشور باشیم.

آذریان همچنین ضمن بیان پیام تبریک به جامعه ورزش 
کشور و به خصوص خانواده بزرگ ورزش همگانی و دوستداران 
آن بابت کسب رای اعتماد سید حمید سجادی از مجلس 
شورای اسالمی به عنوان چهارمین وزیر ورزش و جوانان 
ایران اظهار کرد: امیدواریم فصل جدیدی در ورزش همگانی 

را در کشور شاهد باشیم.
وی خاطرنشان کرد: خوشحالیم که در صحبت هایی که 
از سوی جناب سجادی به عنوان وزیر ورزش و جوانان در 
مجلس شورای اسالمی مطرح شد و همچنین برنامه هایی 
که از سوی ایشان اراِیه شده، موضوع توسعه ورزش همگانی 

و ضرورت آن برای جامعه به دقت دیده شده است.

مدیرعامل باشگاه لیگ برتری آویژه  صنعت پارسای 
مشهد از حضور چند بازیکن جوان و بومی در تمرینات 

این تیم خبر داد.
تمرینات تیم بسکتبال آویژه صنعت پارسای مشهد 
برای حضور در لیگ برتر بسکتبال سال 1۴00 مدتی 
است با حضور نبوژا کنژویچ، سرمربی تازه وارد و صرب 

این باشگاه، برگزار می شود. تنها نماینده مشهد در لیگ 
برتر بسکتبال فصل آتی پس از واکسیناسیون در روز 

گذشته حاال با خیال راحت تری به تمرین می پردازند.
جعفر فالح، مدیرعامل این باشگاه، در خصوص اضافه 
شدن چند بسکتبالیست جوان و بومی به تمرینات تیمش 
اظهار کرد: هرچند در ورزش حرفه ای بازیکن بومی و غیر 

بومی معنا ندارد اما رویکرد هیات مدیره باشگاه از ابتدا 
حمایت از بازیکنان بومی بوده و هر سال سعی کردیم 

60 تا ٧0 درصد تیم را بازیکنان بومی تشکیل دهند.

تجلیل ازخبرنگار نخست ورزشی

مدیرعامل آویژه صنعت پارسای مشهد خبر داد
حضور بسکتبالیست های بومی در تمرینات

پس از آماده سازی و تجهیز زمین آکادمی هیات گلف خراسان رضوی برگزار شد

استعدادیابی و آشنایی با ورزش گلف در مشهد
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شخصیت خریدنی نیست!

این ستون چند روز قبل از چاپ نوشته می شود، بنابراین با 
پررویی هر چه تمام تر از همه فرصتی که داشتم تا بیخش 
استفاده کردم و گذاشتم بازی اول یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا را ببینم و بعد دست به قلم ببرم. هر چند این 
فرصت به بهای رفتن استقالل به یک چهارم نهایی تمام نشد.

*
الهالل خیلی راحت استقالل را برد. هر چه استقالل زور زد 
الهالل خیلی راحت بازی کرد. انگار می دانست حتی اگر 
هم گل بخورد می تواند جبران کند. چند موقعیت نصفه و 
نیمه استقالل کاری از پیش نبرد تا آن چه نباید پیش بیاید 
آمد و مرادمند لیز خورد و گومیس گل زد. این خیلی مهم 
نیست که استقالل چند موقعیت داشت که هر کدامش 
می توانست به تور الهالل برسد، این مهم است که روحیه 
تیمی و از آن مهم تر شخصیت تیمی تیم تهرانی به اندازه 
بازی یک هشتم نهایی آسیا نرسیده بود. شاید الهالل در آسیا 
تیم گرانی باشد، اما این خیلی مهم نیست. گران بودن لزوما 
دلیل برد نیست. چیزی که هر تیمی را برنده از زمین بیرون 
می فرستد شخصیت و نگاه کل تیم است. شخصیت هم 
در یک روز و دو روز به دست نمی آید. شخصیت یافتن یک 
پروسه زمان بر است. عرق ریزی روح است. از مربی گرفته 
تا تدارکات. این کلمات شعار نیست. عین واقعیت است. 
شخصیت نداشته باشی هزار تا موقعیت هم داشته باشی 
در مقابل تیمی مثل الهالل بازنده می شوی و با شخصیت 
از زمین النصر و السد و الهالل برنده بیرون می آیی حتی 
اگر یک موقعیت هم نداشته باشی. استقالل این روزها درد 

نداشتن شخصیت تیمی دارد، نه تاکتیک درون زمین.
*

چه کســی فکر می کرد روزی بتوانیم به عراق سه گل 
بزنیم؟ این یعنی شخصیت. شخصیت بازیکن ما با حضور 
در لیگ های سنگین اروپایی باالتر رفته و جبران کمنامی 
سرمربی اش را کرد ه است. سرمربی ای که تا چند وقت 
پیش حتی مساوی کردن با عراق را برای خودش رزومه 
می دانست. راه دشواری در پیش داریم. کمتر از یک ماه 
دیگر با کره جنوبی و امارات بازی داریم و آن جاست که 
عیار تیم ایران معلوم می شود. تا اینجای کار سرمربی تیم 
ملی 9 بازی است که تیم را در اختیار دارد و هر 9 بازی را 

برده است. اما ادامه راه دیگر شوخی بردار نیست.
*

هروقت حرف بنگاه های شرط بندی در ترکیه می شود یاد 
پیام صادقیان می افتم. این روزها هم با دستگیری یکی از 
سرشاخه های سایت های شرط بندی حرف پیام وسط آمده 
است. پسرکی که هم خودش قدر خودش را ندانست هم 
بقیه جمعش نکردند. پیام صادقیان یکی از نسل سوخته 
بازیکنانی بود که نتوانستند همزمان با بازی خوبشان برای 
خود شخصیت بسازند. پیام صادقیان، ستاره اول سرخ ها 
بود؛ ایستاده در بلندای شهرت و محبوبیت. لیگ سیزدهم 
به نایب قهرمانی گذشته بود و اگر قرار بود طلسم فتح جام 
در فصل جدید بشکند، البد عمده این بار را صادقیان باید 
روی دوش می کشید. روزگار اما، بازی های دیگری داشت. 
این، قصه تلخ پیام صادقیان است که امروز حتی »گریه کن« 
هم ندارد؛ کسی که سقف فوتبالش شد یک پاس گل به 
محمدرضا خلعتبری جلوی ملوان. با خودت چه کردی 
انسان؟ آدمیزاد کجا دوست و دشمنی باالتر از خودش 
دارد؟ کاش می شد برگردی به هشت سال پیش؛ تلخی 

زندگی اما در این است که نمی شود. هیچ وقت نمی شود.

تیم فوتبال شهرخودرو زیر نظر مهاجری 
در زمین شماره دو آستان قدس رضوی 
به تمرینات خود برای آمادگی کامل 
جهت لیگ برتر بیست و یکم ادامه می 
دهد. این تیم که به دلیل مسایل مالی 
بجای جذب بازیکنان نامی از افرادی 
با رقم های زیــر یک میلیارد تومان 
قرارداد می بنــدد. بازیکنانی که در 
روزهای اخیر به این تیم پیوستند به 

شرح زیر می باشند:
مجتبی مقتدایی که سابقه حضور در 

تیم های ملی نوجوانان و جوانان ایران 
را در کارنامه دارد پس از تجربه حضور 
در تیم های ذوب آهن، مس کرمان و 
نفت مسجد سلیمان این بار در سن 
۲5سالگی به مشهد خواهد رفت تا 

در شهرخودرو بازی کند.
همچنین ســه بازیکن دیگر یعنی 
»حسین مهربان«، »صادق صادقی« و 
»امیرحسین کریمی« که از بازیکنان 
تاثیرگذار فصل گذشته بودند نیز طی 
مذاکره با مهاجری قرار شد به تمرینات 
این تیم برگردند و قید رضایتنامه و 

دفترچه سربازی را بزنند.
محسن ربیع خواه که پس از جدایی از 
پرسپولیس به اراک رفته و به تیم تازه 
لیگ برتری شده آلومینیوم پیوسته 
بود، نتوانست به علت مصدومیت فصل 
موفقی را پشت سر گذارد و تنها پنج 

بازی به او در طول فصل رسید.
ربیع خواه که یکی از پر افتخار ترین 
فوتبالیست های لیگ برتر ایران با ۴ 
قهرمانی لیگ، ۳ سوپرجام، 1 جام 
حذفی و کسب نایب قهرمانی آسیا با 
پرسپولیس است، برای ادامه فوتبالش 

راهی مشهد شده تا شاگرد مهاجری شود.
شریفی که سابقه حضور در تیم های 
پرسپولیس، سپاهان و تراکتور را دارد 
فصل گذشته در سومقاییت حضور داشت 
و حاال دوباره به لیگ ایران بازگشته و 
پیراهن شهرخودرو را برتن خواهد کرد.

این مهاجم ۲9 ساله که در 10 سال 
اخیر در باالترین سطح فوتبال ایران 
به میدان رفته، با پیراهن سپاهان ۲9 
گل در لیگ برتر زد و در تراکتور نیز 
16 گل به ثمر رساند و حاال باید دید 

در شهر خودرو چه می کند.

میالد حاتم  آبادی فراهانی معروف به 
میالد حاتمی که به قول امروزی ها یکی 
از شاخ های مجازی است، چند وقتی 
است از سوی پلیس بازداشت شده و 

در ایران به سر می برد.
به نقل از تابناک ،میالد حاتمی که در 
ترکیه حضور داشت، بعد از اینکه در 
ساعت قرنطینه با خودروی پلیس از 
خودش فیلم گرفت و آژیر پلیس را به 
صدا درآورد و این کلیپ را در صفحه 
شخصی خود منتشر کرد، با واکنش 
پلیس مواجه و درنهایت دستگیر شد.

میالد حاتمی جزو کسانی بود که در 
لیســت »اعالن قرمز« قرار داشت و 
بعد از دستگیر شدن از سوی پلیس 
ترکیه، به پلیس بین الملل تحویل و 
پلیس بین الملل هــم او را به پلیس 

ایران تحویل داد.
توضیح: کسانی که در لیست اعالن 
قرمز قــرار می گیرنــد، در هر نقطه 
ای از جهان دستگیر شوند، از سوی 
پلیس بین الملل به پلیس کشور مربوطه 
تحویل داده می شوند. به همین خاطر 
هم میالد حاتمی بعد از دستگیری به 

پلیس ایران سپرده شد.
باالخره بخشی از اعترافات میالد حاتمی 

از طریق بخش خبری شبکه دو سیما 
پخش شد. میالد حاتمی شاخه های 
مختلفی را کشید و افرادی را که در 
سایت های شرط بندی نقش داشتند 

معرفی کرد.
یکی از این نفرات پیام صادقیان، ستاره 
سال های نه چندان دور فوتبال ایران بود 
که همه از او به عنوان یکی از پدیده ها 
نام می بردند. فعالیت سال های اخیر 
پیام صادقیان باعث شد او به کلی فوتبال 
را کنار گذاشته و به تبلیغ شرط بندی 
روی بیاورد. نکته جالب اینکه وقتی 
میالد حاتمی می خواست نام صادقیان 

را بیاورد، جمالت زیر را به زبان آورد:
    پیام صادقیان جزو کسانی است که 
سایت مادر )سایت هایی که چند سایت 
دیگر را به عنوان زیر شاخه دارند( دارد. از 
حضور او واقعا تعجب می کنم چرا که هم 
فوتبالیست بوده و هم موقعیت خیلی 
خوبی در ایران داشته و درآمد خیلی 
خوبی هم به دست می آورد. تعجب کردم 
چطور جذب چنین شبکه ای شده است.

به هر حال در این برنامه به صورت رسمی 
از سوی نهادهای مربوطه اعالم شد پیام 
صادقیان هم تحت تعقیب قرار گرفته و 
جزو افرادی است که در لیست اعالن قرمز 

قرار دارند و در صورت دستگیری بالفاصله 
به پلیس ایران تحویل داده می شوند.

میالد حاتمی در برنامه ای که از شبکه 
دوم سیما روی آنتن رفت، از سعداهلل 
امیرشقاقی و پسرش فرشید به عنوان 
صاحبان اصلی قمارخانه های مجازی 
فارســی نام برد و نام پیام صادقیان را 
کنار ساشا سبحانی، پویان مختاری و ... 
به عنوان کسانی که سایت شرط بندی 
دارند، آورد. نیروهای امنیتی مدعی 
هستند این افراد را زیر ذره بین دارند و 
با توجه به قرار گرفتن نام این اشخاص 
در لیست اعالن قرمز، آن ها نیز مثل 
میالد حاتمی از سوی پلیس بین الملل 
تحت تعقیب قــرار گرفته اند و پس از 
دستگیری به ایران فرستاده می شوند.

پیام صادقیان نمونه بارز استعدادهای 
تلف شده در فوتبال ایران است. بازیکنی 
که اوج گیری اش از ظهور یک جادوگر 
جدید و یک جانشین برای ستاره ای 
مثل علی کریمی خبر می داد اما سلسله 
اتفاقات و اشتباهات باعث شد این پدیده 
فوتبال ایران حاال در ترکیه ســایت 
شرط بندی اداره کند و طبق ادعای 
نیروهای امنیتی تحت تعقیب پلیس 

بین الملل باشد.

حوالی استادیوم

پدرام خسروشاهی
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هافبک محبوب برانکو در شهرخودرو

ستاره پرسپولیس تحت تعقیب اینترپل!ستاره پرسپولیس تحت تعقیب اینترپل!
تباهی پیام صادقیان انتها ندارد؛ این بار اعترافات حاتمی

حمید استیلی درخصوص نحوه گرفتن پیراهن شماره ٧ 
از علی پروین گفت :

 بازی های تیم ملی در مقدماتی جام جهانی 9۴ در قطر بود.
 من در بازی با ژاپن به دلیل مصدومیت دیگر نتوانستم 
بازی کنم، آقای پروین را وقتی در قطر بودیم کنار گذاشتند 
و گفتند دیگر نمی تواند در باشگاه و تیم ملی مربیگری 
کند. ما هم وقتی به ایران برگشتیم بازی نکردیم با اینکه 
به ما فشار آوردند و گفتند بازی کنید ولی ما بازی نکردیم 
به خاطر اینکه در حق آقای پروین اجحاف شده است که 
به این شکل کنار برود و ما در آن سال بازی نکردیم و حتی 
در آن سال از تیم ملی هم خط خوردیم. رفتیم و با خداداد 

عزیزی، مدیر روستا، اکبر یوسفی، رضایی منش و بقیه 
تیمی به نام بهمن تشکیل دادیم و در اولین سال حضورمان 
هم قهرمان جام حذفی شدیم. بعد  به تیم القادسیه کویت 
رفتم و بعدازآن هم به جام جهانی رفتیم. سال ٧0 علی 
پروین رفتند کنار و تا سال ٧٧ نبودند، بعد از جام جهانی 
آقای پروین به پرسپولیس برگشتند. من در آن زمان چند 
پیشنهاد خارجی از اتریش، آلمان و کشورهای عربی داشتم 
ولی با برگشت علی پروین من قید پیشنهاداتم را زدم و در 

پرسپولیس ماندم. 
در اولین بازی لیگ برتر با تیم ملوان من به همراه بقیه بچه 
ها در رختکن استادیوم آزادی بودیم که ناگهان دیدم آقای 

پروین به من یک پیراهن داد من هم اصال به او نگفته بودم 
که چه شماره ای را می خواهم، پیراهن را باز کردم و دیدم 
که پیراهن شماره ٧ علی پروین است، کلی اصرار کردم که 
نه من این پیراهن را نمی پوشم و این متعلق به شماست 
ولی در نهایت آقای پروین اصرار زیادی کردند و گفتند که 
تو لیاقت این پیراهن شماره ٧ را داری و وفاداری خودت را 
ثابت کردی که قید پیشنهاد های خارجی ات را زدی و در 
پرسپولیس ماندی. من هم از آقای پروین پیراهن را قبول 
کردم و در بازی با ملوان من این شماره را به تن کردم. در 
سال های ٧٧ ، ٧8 و ٧9 پرسپولیس قهرمان شد و من 
در نهایت سال 80 پیراهن را به علی پروین تحویل دادم.

راز مشترک پروین و استیلی

علیرضا مجمععلیرضا مجمع



4nakhostvarzeshi@yahoo.com

Nakhost Varzeshi

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هفتم   شماره 282   
 پنجـشـنــبه 25  شهریور  1400    9 صفر  1443 

راز مصونیت بیشتر کودکان در برابر کرونا

پزشکی

خبر
بیان کردیم که ، در ترسیم دوره بندی 
تاکتیکی باید چهار بعد )تاکتیک ، 
تکنیک ، آمادگی جسمانی و آمادگی 

ذهنی( را مدنظر قرار دهیم.
در مطلب گذشته ، در مورد پارامترهای 
بعد تاکتیک صحبت کردیم ، حال در 
این مطلب می خواهیم به بعد تکنیک 
بپردازیم و عناصری که باید در دوره 
بندی تاکتیکی و در بخش تکنیک 
مورد توجه قرار بگیرند را ذکر کنیم.

پارامترهای تکنیکی
 Passing &( 1. پاس و دریافت

)Receiving
 Running with( ۲. حمل توپ

)the ball

)Dribbling( ۳. دریبل زدن
)Turning( ۴. چرخش با توپ

)Shooting( 5. شوت زدن
)Ball Control( 6. کنترل توپ

)Heading( ٧. سر زدن
 1 v 1( 8. یک در مقابل یک تهاجمی

)Attacking
 Shielding( 9. محافظت در توپ

)the ball
 Receiving( 10. کنترل و چرخش با توپ

)to turn
11. ارســال از جناحیــن و گلزنی 

)Crossing & Finishing(
 v 1( 1۲. یک در مقابل یک تدافعی

)Defending 1

یک در مقابل یک ، جز اصلی ترین 
تکنیک های فوتبال محسوب می شود 
، در حدی که "الکس فرگوسن" می 
گوید : تمام فوتبال وابسته به یک در مقابل 
یک است.در یک در مقابل تدافعی ، چند 
زیر مولفه نیز وجود دارد که عبارتند از :

 Body( 1۲.1. نحوه قرار گرفتن بدن
)Shape

1۲.۲. بازیخوانی و پیش بینی حرکت 
)Anticipation( حریف

)Intercepting( 1۲.۳. قطع کردن توپ
1۲.۴. جلوگیری از چرخش حریف 

)Prevent turning(
1۲.5. تکل زدن بعنوان آخرین حربه 
)Tackling( مدافع برای گرفتن توپ

دکتر فیروزآبادی - دکترای بیوتکنولوژی میکروبیدکتر فیروزآبادی - دکترای بیوتکنولوژی میکروبی

تغذیه

سهیل کرمانی نژادسهیل کرمانی نژاد

ایستگاه تاکتیک )51(

دوره بندی تاکتیکی )2( دانیال حبیبی

رییس پیشین هیات دوومیدانی خراسان 
رضوی با بیان اینکه در سال گذشته مسوولین 
امر، هیچ دلیلی برای برکناری ام اعالم نکردند، 
گفت: رییس فدراسیون دوومیدانی، انتقام 
برکناری شش سال پیش خود از هیات 
دوومیدانی خراسان رضوی را از من گرفت!

به نقل از فارس، بهمن سال گذشته طی نامه 
ای از فدراسیون دوومیدانی، علی سعادتمند 
رییس هیات دوومیدانی خراسان رضوی 
عزل شد و به جای وی، تا زمان برگزاری 
انتخابات مجدد این هیات، محسن پورتقی، 
معاون سابق توســعه ورزشی اداره کل 
ورزش وجوانان استان به عنوان سرپرست 

منصوب شد.
اگرچه بیش از هفت ماه از این برکناری 
ناگهانی می گذرد، اما هنوز با اظهار نظرهای 
مختلف ابعاد تازه ا ی از پس ماجرا روشن 
می شود که مساله را پیچیده تر می کند. 

رییس پیشین هیات دوومیدانی خراسان 
رضوی گفت: دلیل عنوان شده از سوی 
مدیرکل ورزش و جوانان استان درخصوص 
برکناری من، عملکرد ضعیف بوده اما جالب 
اینجاست خود ایشان به خاطر عملکرد 
مثبت هیات چند ماه قبل از این اتفاق به 

من لوح تقدیر هم داده بود.
علی سعادتمند با بیان اینکه در سال های 
96، 9٧ و 98 هم موفق به کسب دریافت 
لوح تقدیر از سوی مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی، رییس فدراسیون و همینطور 
استاندار اسبق شده است، خاطر نشان کرد: 
معرفی ورزشکار المپیکی، معرفی رکوردار 
پرتاب وزنه آسیا در رده بزرگساالن و کسب 
حداقل 10 مدال آسیا و دانش آموزان جهان 
در حوزه بانوان نشان دهنده  عملکرد قوی 
هیات در طی سال های مسوولیتم در این 
سمت است. حال، چطور می شود من 

برکنار شوم!؟
وی با اشاره به توهین آمیز بودن ماجرای 
برکناری، پرده از ارتباط این تصمیم با 
ماجرای سال های دور هیات استان برداشت 
و گفت: هاشم صیامی، حدود 6 سال قبل، 
دبیر هیات دوومیدانی خراسان رضوی 

بوده است که به خاطر عملکرد ضعیف 
خود برکنار و من جایگزین وی شدم. اما 
ناگفته پیداست که باالخره انتقام خود را 
از من گرفته و همین امر مبین ناهمخوانی 
تفکرات کوچک او با پست بزرگ ریاست 

فدراسیون است!
سعادتمند ضمن تاکید بر رعایت اخالق 
و انصاف در تصمیمات سازمانی و اداری 
تصریح کرد: رییس فدراسیون و مدیرکل 
ورزش و جوانان استان در جایگاهی هستند 
که نباید غرض ورزی ها و حب و بغض های 
شخصی را وارد مسایل سازمانی و کارزار 
ورزشی کنند چرا که ایشان حکم پدر 
خانواده را داشته و همه ی ما در آن یک 

هدف مشترک و واال داریم.
وی اذعان کرد: به شدت معتقدم وقتی 
پستی احراز می شود، باید از خود بگذریم 

و مسایل شخصی را کنار بگذاریم.
رییس سابق هیات دوومیدانی خراسان 
رضوی که به عنوان ورزشــکار و مربی، 
سابقه ی عضویت در تیم ملی جمهوری 
اسالمی ایران را داشته است، یادآور شد: 
درک ورزش دوومیدانی و ورزشکاران این 
رشته در استان، نیازمند مدیری از جنس 
رشته دوومیدانی است و افراد بی تخصص 
در دوومیدانی از پس حل مشکالت این 

ورزش برنمی آیند.
وی با اشاره به اعالم شکایت خود در سازمان 
بازرسی کل کشور درخصوص این برکناری 
افزود: پس از اینکه مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی، از این شکایت باخبر شد، 

دستور بررسی حساب های مالی هیات از 
سال 96 را داد تا بتواند از این راه، تخلفی 

پیدا کند و بر من فشار بیاورد.
سعادتمند با بیان اینکه تمامی حساب ها 
هرساله توسط شرکت حسابرسی دارای 
مجوز ازقوه قضاییه بررسی و گزارش آن 
نیز به مدیر تقدیم شده، خاطرنشان کرد: 
بررسی های بخش بازرسی اداره کل ورزش 
و جوانان نیز به خاطر شفافیت، مدیر را 
به نتیجه دلخواه نرساند و هیچ مورد و 
تخلفی در این زمینه احراز نشد. اما آقای 
مدیرکل دست بردار نبود و مرا از پست 
سازمانی خود یعنی کارشناس پایگاه های 

قهرمانی عزل کرد.
وی با اشــاره به هزینه های فراوانی که 
در طی سال های متمادی برای پرورش 
نیرویی مثل او از محل بیت المال در پست 
سازمانی او شده است، گفت: اصالً متوجه 
کارشکنی ها و سوءاستفاده ی برخی مدیران 
از اهرم های در دســترس برای اهداف 

منفی نمی شوم. 
 رییس سابق هیات دوومیدانی خراسان 
رضوی گفت: آن روزها، شاهین مهردالن؛ 
رکوردار آسیادر حضور جبار قوچان نژاد؛ 
معاون توسعه ورزشی اداره کل رکوردی 
زد که به احتمال زیاد می توانست سهمیه 
المپیک کسب کند، اما به خاطر نزدیکی 
این ورزشکار به من، با بی مهری و بایکوت 
رییس فدراسیون دوومیدانی مواجه شد 
و یک سهمیه المپیکی ایران از دست 
رفت اما از طرفی خوشــحالم که اثرات 
تالش همکارانم در زمان تصدی اینجانب 
با نتایج کتمان ناپذیر ورزشکاران در این 

روزها پابرجاست.
سعادتمند که این روزها، مدیریت مجموعه 
ورزشی تختی مشهد را برعهده دارد در 
پایان یادآور شد: امیدوارم افرادی متصدی 
پست های مختلف در عرصه ورزش شوند 
که واقعاً از لحاظ فکری آنقدر بزرگ باشند 
که مسایل شخصی را وارد حوزه کاری خود 
نکنند و به مردم، ورزشکاران و از همه مهمتر 

بیت المال صدمه نزنند.

اظهارات قابل تامل رییس پیشین هیات دوومیدانی خراسان رضوی بعد از برکتاری

 ناهمخوانی تفکرات کوچک با پست بزرگ!
پنج فایده خوردن خرما

خرما عالوه بر طعم عالی، حاوی پروتئین، 
ویتامین ها و مواد معدنی است. آنها همچنین:

سرشار از پلی فنول. پلی فنول ها ترکیبات 
آنتی اکسیدانی هستند که می توانند بدن را 
از التهاب محافظت کنند. خرما بیش از سایر 
میوه ها و سبزیجات دارای پلی فنول است.

جایگزین شیرینی های بدون کالری. خرما 
می تواند دندان شیرین فرد را راضی کند 
و در عین حال مواد مغذی ضروری مانند 

ویتامین B-6 و آهن را نیز تأمین کند.
سرشار از فیبر. فقط چند عدد خرما 1۲ 
درصد از فیبر مورد نیاز روزانه فرد را تأمین 
می کند. فیبر به فرد کمک می کند تا مدت 

زمان بیشتری احساس سیری کند.
پتاسیم زیاد. خرما پتاسیم زیادی دارد که 
الکترولیتی است که بدن برای سالمتی 
قلب به آن احتیاج دارد. پتاسیم همچنین 
به عضله و پروتئین در بدن کمک می کند.

عالی برای تعویض ها. افراد می توانند شکر، چیپس 
شکالت یا آبنبات موجود در دستورالعمل های 
پخت را با خرماها جایگزین کنند تا اطمینان 
حاصل کنند که به جای قندهای تصفیه 

شده، قندهای طبیعی می خورند.

خطرات و مالحظات
خرماها عالوه به بقیه ارزش غذایی خود 
دارای مقدار زیادی قند هستند. افرادی که 
سعی در کنترل قند خون خود دارند، مانند 
کسانی که دیابت دارند، باید هنگام مصرف 
خرما حواسشان به مصرف مقدار قند باشد. 
خوردن خرما در حد متوسط بعید است که 
قند خون فرد را بیش از حد افزایش دهد، 

حتی اگر دیابت داشته باشد.
طبق یک مطالعه، خرما یک ماده غذایی 
با شاخص گلیسمی پایین است که منجر 
به افزایش قابل توجه قند خون در افراد با 

دیابت یا بدون آن نمی شود.
اگرچه محققان فقط یک نمونه کوچک 
داشتند، یافته های آنها نشان می دهد 
که خوردن خرما در حد متوسط نباید 
به طور چشــمگیری بر قند خون فرد 

تاثیر بگذارد.

نحوه خوردن خرما برای بدنسازی
برای داشتن ارزش غذایی اضافی، خرما را به 
وعده غایی خود اضافه کنید. خرما را می توان 
تازه یا خشک خورد، دقیقاً مانند کشمش. 
بدنساز ها همچنین می توانند آنها را به 

انواع غذاهای شیرین یا شور اضافه کنند.
چند نمونه از غذاهایــی که خرما در آنها 

گنجانده شده است:
خرما با مغز : افراد می توانند خرما را با مغز 
بادام، اسپند، پنیر خامه ای یا پسته برای 

یک میان وعده یا غذای فینگر پر کنند.
ساالدها : خرمای له شده، خرد شده یا 
کامل آن جایگزینی عالی برای ساالد است.

عصرونه ها : مخلوط کردن خرما به اسموتی 
موز، شــیرینی طبیعی و ارزش غذایی را 

اضافه می کند.

 سیستم دفاعی بدن کودکان، آمادگی بیشتری برای مقابله با 
ویروس کرونا دارد. سیستم ایمنی بدن از دو مکانیسم خاص برای 
محافظت از کودکان در برابر ویروس های جدید استفاده می کند. 
به عبارت دیگر کودکان به دو روش، از ابتالی شدید به ویروس کرونا 
در امان می مانند. در سنین ابتدایی، غشای مخاطی مجاری تنفسی 
بسیار فعال است. این سیستم در کودکان به ویروس هایی که هرگز 
با آن ها برخورد نکرده است )مانند عوامل بیماری زای همه گیر(، 
 Irina سریع تر واکنش نشان می دهد. حداقل، این نکته ای است
Lehmann و همکارانش در مطالعات اخیر خود در موسسه 

سالمت برلین در Charité به آن دست یافته اند.
 محققان تفاوت سلول ها غشایی مخاطی را در کودکان و نوجوانان 
 Nature بررسی کردند. همان طور که این تیم تحقیقاتی در
Biotechnology گزارش می دهد، کودکان نه تنها سلول های 
ایمنی بیشتری در غشای مخاطی خوددارند، بلکه بدن آن ها قادر 
است با سرعت بیشتری اینترفرون نوع یک تولید کند. اینترفرون 
نوع یک نقش بسیار مهمی در مبارزه با ویروس ها دارد. درنتیجه، این 
مولکول های کلیدی می توانند از ایجاد اختالل در سیستم ایمنی 
بدن که هنگام ابتال به ویروس کرونا رخ می دهد، جلوگیری کنند.

 مبارزه با سرعت بیشتر
Lehmann   در توضیح این فرآیند می گوید: »دفاع در برابر ویروس 
از دو طریق صورت می گیرد. ابتدا، بدن از طریق گیرنده هایی که 
به عنوان مثال باعث تولید اینترفرون می شوند، پاسخ ضدویروسی 
را در سلول ها دریافت می کند. سپس سلول های ایمنی در بافت، 
مانند سلول های کشنده فعال و نوتروفیل ها فعالیت خود را آغاز 
می کنند.« مطالعه انجام شده توسط گروه وی نشان می دهد که 
این دو سطح کنترل ویروسی در کودکان در وضعیت آماده باش 
قرار دارد. آن ها تقریبا ۲٧0،000 سلول از نمونه مخاطی گرفته 
شده از بینی افراد با سن حدود یک ماه تا ٧٧ سال را مورد تجزیه 
SARS- و تحلیل قرار داده اند. حدود نیمی از آن ها با ویروس
CoV-2، ویروسی که باعث ابتال به کرونا می شود، آلوده بودند.

 این نمونه ها همچنین نشان می داد که سلول های بدن کودکان مقادیر 
بیشتری گیرنده های ایمنی تولید می کند. بدین ترتیب ویروس 
سریع تر شناسایی شده و پاسخ ایمنی سریع تر فرستاده می شود. 

 لینک مقاله:
 https://www.nature.com/articles/s9-01037-021-41587

برگزاری رقابت های مجازی فری 
استایل  به همت هیات اسکیت مشهد 

خروشی- هیات اسکیت مشــهد یک دوره مسابقات فری 
استایل در رشته های فری جامپ،اسالید،کالسیک و اسپید 

اساللوم برگزار می کند.
محمد رضا حسینی رییس هیات اسکیت مشهدبا اعالم این 
خبر افزود: این مسابقات به صورت مجازی و در رده های سنی 

جوانان و نوجوانان برگزار می شود.
وی در باره شرایط برگزاری این رقابت ها گفت: در فری جامپ 
باالترین رکورد،اسالیدو کالسیک باالترین امتیازو اسپید اساللوم 
به صورت پایین ترین تایم نفرات برتر توسط کمیته فنی انتخاب 

می شوند.
حسینی خاطر نشان کرد: به نفرات برتر این دوره از رقابت ها 

حکم و مدال قهرمانی اهدا می شود.



تابوشکنی تابوشکنی 
سید جواد سید جواد 

Nakhost Honari

سید جواد هاشمی می گوید: سال ها ایفای نقش در فیلم های دفاع سید جواد هاشمی می گوید: سال ها ایفای نقش در فیلم های دفاع 
مقدس و بازی در نقش شهدا باعث شده است تا برخی از او انتظاراتی مقدس و بازی در نقش شهدا باعث شده است تا برخی از او انتظاراتی 

عجیب و غریب داشته باشند.عجیب و غریب داشته باشند.
این بازیگر سینما و تلویزیون در گفت وگویی درباره سکانس حاشیه این بازیگر سینما و تلویزیون در گفت وگویی درباره سکانس حاشیه 
ساز سریال »زخم کاری« که مدتی پیش باعث شد برخی با او شوخی ساز سریال »زخم کاری« که مدتی پیش باعث شد برخی با او شوخی 
کرده و برخی او را به باد انتقاد بگیرند، عنوان کرد: اتفاقاتی که در مورد کرده و برخی او را به باد انتقاد بگیرند، عنوان کرد: اتفاقاتی که در مورد 
سکانس سریال »زخم کاری« که من بازی کرده بودم افتاد، خیلی طبیعی سکانس سریال »زخم کاری« که من بازی کرده بودم افتاد، خیلی طبیعی 
به نظر نمی رسد، اما دو وجه کامال متضاد دارد؛ یکی کامال شوخِی شوخی به نظر نمی رسد، اما دو وجه کامال متضاد دارد؛ یکی کامال شوخِی شوخی 
است و یکی دیگر کامال جدِی جدی است. وجه شوخی اش اتفاقا من را است و یکی دیگر کامال جدِی جدی است. وجه شوخی اش اتفاقا من را 
نه تنها آزرده نکرد بلکه خیلی هم خوشحال شدم؛ زیرا در این شرایط نه تنها آزرده نکرد بلکه خیلی هم خوشحال شدم؛ زیرا در این شرایط 
ویژه که کشور دچار بحران، مرگ و میر و اتفاقات ناهنجار اجتماعی ویژه که کشور دچار بحران، مرگ و میر و اتفاقات ناهنجار اجتماعی 
است، به نظر من این شوخی ها می تواند انبساط خاطری ایجاد کرده و است، به نظر من این شوخی ها می تواند انبساط خاطری ایجاد کرده و 
ترموستاتی باشد برای اینکه مردم قدری بخندند و قدری خوشحال ترموستاتی باشد برای اینکه مردم قدری بخندند و قدری خوشحال 

باشند و این مرا خوشحال کرد.باشند و این مرا خوشحال کرد.

انتظار مردم از سیدجواد هاشمی عجیب و غریب استانتظار مردم از سیدجواد هاشمی عجیب و غریب است
هاشمی درباره وجه جدی  واکنش ها به پوشش در صحنه ای که در هاشمی درباره وجه جدی  واکنش ها به پوشش در صحنه ای که در 
سریال »زخم کاری« مقابل دوربین رفت، تصریح کرد: این وجه خیلی سریال »زخم کاری« مقابل دوربین رفت، تصریح کرد: این وجه خیلی 
تعجب برانگیز است؛ از این جهت که خالف شرع و خالف قانونی صورت تعجب برانگیز است؛ از این جهت که خالف شرع و خالف قانونی صورت 
نگرفته است، اما انتظار برخی مردم از سیدجواد هاشمی در سینمای نگرفته است، اما انتظار برخی مردم از سیدجواد هاشمی در سینمای 
ایران، انتظار عجیب و غریبی است که به خاطر چندین سال بازی بنده ایران، انتظار عجیب و غریبی است که به خاطر چندین سال بازی بنده 
در نقش های مختلف شهدا و فیلم های دفاع مقدس، شکل گرفته است.در نقش های مختلف شهدا و فیلم های دفاع مقدس، شکل گرفته است.
این بازیگر تصریح کرد: شکی ندارم که باید این تابو شکسته شود. این بازیگر تصریح کرد: شکی ندارم که باید این تابو شکسته شود. 
من ادعا نمی کنم که بازیگرم بلکه بیشتر به کارگردانی و نویسندگی من ادعا نمی کنم که بازیگرم بلکه بیشتر به کارگردانی و نویسندگی 
عالقه مندم و همین طور تهیه فیلم های کودک و نوجوان؛ اما همان قدر که عالقه مندم و همین طور تهیه فیلم های کودک و نوجوان؛ اما همان قدر که 
ادعا می کنم یک آدم مذهبی هستم، تالش می کنم که چهارچوب های ادعا می کنم یک آدم مذهبی هستم، تالش می کنم که چهارچوب های 

نظام مند شرعی را دچار خدشه نکنم.نظام مند شرعی را دچار خدشه نکنم.

تبلیغات خانه در دبی اشتباه بود و عذرخواهی هم کردمتبلیغات خانه در دبی اشتباه بود و عذرخواهی هم کردم
این نویسنده و کارگردان افزود: گاهی در عرف اتفاقاتی برای من می افتد این نویسنده و کارگردان افزود: گاهی در عرف اتفاقاتی برای من می افتد 
که این اتفاقات دور از عقل و منطق است و من باید این ها را به عنوان که این اتفاقات دور از عقل و منطق است و من باید این ها را به عنوان 
تابو بشکنم و این کار را خواهم کرد. البته گاهی چیزهایی هم هست که تابو بشکنم و این کار را خواهم کرد. البته گاهی چیزهایی هم هست که 
در شان من نیست، مثل تبلیغاتی که درمورد خرید خانه در دبی کرده در شان من نیست، مثل تبلیغاتی که درمورد خرید خانه در دبی کرده 
بودم که آن کار اشتباه بود و بابتش عذرخواهی هم کردم و با شهامت بودم که آن کار اشتباه بود و بابتش عذرخواهی هم کردم و با شهامت 

هم عذرخواهی کردم.هم عذرخواهی کردم.
هاشمی تصریح کرد: نگاه جامعه اگر در مرز شوخی باشد، اشکالی هاشمی تصریح کرد: نگاه جامعه اگر در مرز شوخی باشد، اشکالی 
ندارد؛ به شرطی که این شوخی ها هم شانیت داشته باشد. اما اگر واقعا ندارد؛ به شرطی که این شوخی ها هم شانیت داشته باشد. اما اگر واقعا 
این انتقادها جدی باشد، باید فرهنگ جامعه را اصالح کرد و مردم ما این انتقادها جدی باشد، باید فرهنگ جامعه را اصالح کرد و مردم ما 
باید دیدگاهشان را عوض کنند و نگاهی تازه به چشم هایشان بدهند. باید دیدگاهشان را عوض کنند و نگاهی تازه به چشم هایشان بدهند. 
امیدوارم که این اتفاق هر چه زودتر بیفتد.او گفت: بخش اعظمی از امیدوارم که این اتفاق هر چه زودتر بیفتد.او گفت: بخش اعظمی از 
اِشکال هم متوجه خود ما هنرمندان است که نتوانستیم فرهنگ درست، اِشکال هم متوجه خود ما هنرمندان است که نتوانستیم فرهنگ درست، 
دقیق، سنجیده و منطبق با عقل را نهادینه کنیم. البته اذعان می کنم دقیق، سنجیده و منطبق با عقل را نهادینه کنیم. البته اذعان می کنم 
که ما هنرمندان دستمان بسته است و نویسنده ها سخت می نویسند. که ما هنرمندان دستمان بسته است و نویسنده ها سخت می نویسند. 
کشور ما دچار سانسور عجیب و غریبی است که خیلی هایش را به کشور ما دچار سانسور عجیب و غریبی است که خیلی هایش را به 
حساب مذهب می گذارند؛ در حالی که درست نیست و خیلی هایش حساب مذهب می گذارند؛ در حالی که درست نیست و خیلی هایش 
را هم به حساب اخالق می گذارند که آن هم به نظرم در خیلی از موارد را هم به حساب اخالق می گذارند که آن هم به نظرم در خیلی از موارد 

تندروی است و باید اصالح شود.تندروی است و باید اصالح شود.
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Nakhost Honari

به اعتقاد برخی؛ برای حضور قهرمان در 
سینمای ایران نیاز به »سوپرَمن«نیست، 
قصه های دلنشین بسیاری در سینما 
وجود دارند که ما با آن همذات پنداری 
می کنیم اما سینمای ایران به بهانه ی 
باورپذیربودن شخصیت ها،از سیاهی و 
سفیدی مطلق به سمت شخصیت های 
خاکستری پیش می رود.قهرمان پروری 
و خلق قهرمان در سینما ازجذابیت های 
همیشگی پرده نقره ای به حساب می آید، 
قهرمانانی که توانسته اند به تنهایی بار 
فروش یک فیلم را به دوش بکشند و 
مردم را به سالن های سینما بیاورند. 
به عبارت دیگر می توان گفت، تجربه 
خلق قهرمان سینمایی به منظور حفظ 
قلمرو و مخاطبان است تا در ورای آن 
بتوانند در بازار نیز به موفقیت برسند. 
قهرمان پروری در سینمای جهان، مولفه ای 
مهم قلمداد می شود اما در سینمای ایران 
مثل بسیاری از مسایل دیگر به دست 
فراموشی سپرده شده است .از سینمای 
کالسیک تا سینمای مدرن امروز، قهرمانان 
فراوانی روی پرده سینماها ظاهر شدند و 
در قلب مخاطبان جای بازکردند. تجربه 
نشان می دهد،اغلب این آثار نمایشی، 
گیشه را هدف اصلی خود قرار می دهند. 
اگر بخواهیم این ادعا را باورپذیرتر کنیم 
باید به آثار ابرقهرمانانه هالیوودی اشاره 
کنیم که نه تنها در ایاالت متحده بلکه در 
تمام جهان مورد اقبال قرار می گیرند و به 

فروش قابل قبولی دست می یابند .کارنامه 
حضور قهرمانان در سینمای ایران چندان 
قابل قبول نیست، می توان ادعا کرد که 
قهرمانان در سینمای پیش از انقالب 
شرایط و روزگار بهتری داشتند. تردیدی 
وجود ندارد که بیشتر بار قهرمان سازی و 
قهرمان پروری هنر هفتم ایران را باید به 
مسعود کیمیایی نسبت داد. کارکترهایی که 
یک تنه دربرابر ظالم ایستادگی می کردند 
و در راه آرمان های خود فدا می شدند. 
ازاین رو می توان قهرمان پروری را ویژگی 
اصلی سینمای این کارگردان دانست که 
هیچگاه از آن غافل نبوده است. اما عصر 
طالیی حضور قهرمانان در سینمای پس 
از انقالب به دهه 60بازمی گردد. قهرمانانی 
که به واسطه جنگ هشت ساله ایران و 
عراق روی پرده نقره ای ظاهر شدند اما 
حیات آن ها هم چندان طوالنی نبود و 
در اواسط دهه ٧0 ناپدید شدند. اگرچه 
فیلمسازان ایرانی تالش کردند تا در مقاطع 
مختلف باردیگر قهرمانان را روانه پرده 
نقره ای کنند اما بیشترشان در این راه 

شکست خوردند. 
حضور قهرمانان در سینمای ایران کوتاه 
است مهرداد خوشبخت )کارگردان و 
فیلمنامه نویس و تدوینگر( در ارتباط با 
چرایی عدم خلق قهرمان در سینمای 
ایران توضیح داد: حضور قهرمانان در 
سینمای ایران بسیار کوتاه است؛ البته 
باید گفت که سینمایی قهرمان پرور 

داشته ایم اما در سال های اخیر به حذف 
آن ها دچار شده ایم چراکه آقایان جمشید 
هاشم پور و به نوعی فرامرز قریبیان در 
دهه 60 به عنوان قهرمانان سینمای ایران 
شناخته می شدند. کارگردان فیلم »آبادان 
یازده 60« اظهار کرد: به طور متوسط 
حدود ٧0 فیلم ساالنه در سینمای ایران 
ساخته می شود که درصد ناچیزی از این 
آثار قهرمان پروری می کنند. به همین 
دلیل نمی توان گفت که سینمای پس 
از انقالب ایران قهرمان پرورانه است. به 
گفته برخی از اهالی سینما، قهرمان پروری 
در سینمای ایران سیاستی کنترل شده 
است و مدیران فرهنگی تمایل چندانی 
به خلق قهرمان در سینما ندارند. اینطور 
به نظر می رسد، باور برخی بر این اصل 
استوار است که قهرمان پروری ناپسند 
است و در سینمای امروز جایگاهی ندارد.

به گفته خوشبخت، مدیران اسبق وزارت 
ارشاد مانعی برای قهرمان پروریبودند. 
مصاحبه ای از زبان آقایان فخرالدین انوار و 
محمد بهشتی در ارتباط باعدم تمایل وزارت 
ارشاد برای قهرمان پروری در سینمای 
ایران شنیده ام. همچنین فیلمسازانی 
که در گذشته فعالیت می کردند به این 
موضوع اشاره کرده اند که مدیران ارشاد 
نمی خواستند تا قهرمان در سینمای 
ایران چه ازمنظر تیپ سازی و چه از 
وجه ایدئولوژیک َعلَم شود و دنباله رو 
داشته باشد. قهرمان بخشی از ماهیت 

سینما می شود گفت قهرمان دوستی 
روزگاری در ذات انسان و سینما وجود 
داشته ومخاطب دلش می خواست در 
فیلم ها قهرمان ببیند و با انسان هایی 
فراتر از تصور مواجه شود. خوشبخت 
درباره امکان بازگشت قهرمان به پرده 
نقره ای گفت: به طور قطع می توان 
قهرمان را به سینمای ایران بازگرداند. 
هنوز هم مردم در سراسر دنیا به دنبال 
قهرمان هستند، این قهرمان می تواند 
خواه جنبه ای »فیزیکی« داشته باشد 
که در فیلم های اکشن دیده می شود 
و خواه جنبه ای معنوی که به صورت 
منجی ظاهر می شود. اما در کل ذات 
قهرمان دوستی درذات بشر وجود دارد. 
اگر یک فیلم قهرمان پرور به خوبی 
ساخته شود، مردم با آن هم ذات پنداری 
می کنند و به تماشای آن اثر سینمایی 
در سالن های سینما خواهند نشست. 
کارگردان فیلم »عقاب صحرا« تشریح 
کرد: فکر می کنم، مشکل سانسور در 
مبحث فقدان قهرمان در سینمای 
ایران اولویت چندانی ندارد بلکه در 
مواردی دیگر مستتر است. یکی از این 
مشکالت خود ما فیلمسازان هستیم که 
به دنبال چنین موضوع هایی نمی رویم. 
اگر فیلمسازان به سمت ساخت فیلم های 
قهرمان پرور بروند که مورد اقبال مردم 
قرار می گیرد، وزارت ارشاد نیزمخالفتی 

نخواهد داشت. 

برترین معماری ها 

جشنواره معماری جهانی  )WAF(از لیست مشهور خود 
شامل بهترین بناها و طراحی های دورنما پرده برداری کرد. 
لیستی از۲00 سازه و طراحی توانمند از پروژه های تجاری، 
مسکونی و فرهنگی از جمله مرکز نمایش های فرهنگی 
چینی با طاقی عظیم و قوسی شکل در فضای باز در شهر 
النژو و همچنین طرحی برای محافظت از قدیمی ترین 
ساختمان ابوظبی یعنی قلعه قصر الُحسن می باشد. در 
همین حال، در شهر ساحلی سانیا چین، یک پارک سر 
سبز پوشیده از گیاهان حاره ای پس از سه دهه آلودگی 
و توسعه، احیا گردیده است. اما تالش ها کوچک تر که 
در نقاط بسیار دور صورت گرفته بود نیز پذیرفته شد. در 
رشته کوه های دور سوئیس، کوه های ژورا، یک سازه ی 
مارپیچی شگفت انگیز با سطحی سبز از دل آن چشم انداز 
باال آمده است و موزه جدیدی برای ساعت سازی لوکس 
برند اودمار پیگه را درون خود جای داده است. در نزدیکی 
سواحل ایران، در جزیره هرمز، دسته ای از اقامتگاه های 
گنبدی شکل رنگارنگی ویژه گردشگران با هدف ایجاد 
ارتباط بین جوامع محلی و بازدید کنندگان ساخته شده 
است. با توجه به اینکه سال گذشته این جشنواره به دلیل 
همه گیری کرونا لغو گردید، لیست امسال برگرفته از 
پروژه های جهانی ای است که از سال ۲019 تا ۲0۲1 
کامل شده اند. انتخاب برندگان در ماه دسامبر، زمانی که 
بیش از 100 داور در شهر لیسبون پرتغال گرد هم آیند، 
تصمیم گیری خواهد شد. این تصمیم گیری برای جوایز 
انفردی و جایزه ای مخصوص یک پروژه به عنوان بنای 

جهانی سال خواهد بود.     

ترجمه

یاسمن حاتمی نژادیاسمن حاتمی نژاد

در این شماره از هفته نامه سراغ اثر دیگری از جالل آل احمد 
به نام زن زیادی می رویم. اگر آثار جالل آل احمد را خوانده 
باشید با نثر شیوا و طنز و درعین حال عمیق و معنادار او 
آشنایی دارید. کتاب زن زیادی اثر جالل آل احمد از جمله 
آثاری است که نشان دهنده تالش جالل در راه روشنگری 
و آگاه ساختن مردم آن زمان است.توصیفات دقیق از مکان 
و اشخاص و ریزبینی های به موقع او از جمله نقاط قوت زن 
زیادی است. این کتاب شامل مجموعه داستان به نام های 
سمنوپزان، خانم نزهت الدوله، دفترچه بیمه و... است که 
هرکدام با یک دیگر ارتباط عمیقی دارد و محتوایی معنادار 
را در خود نهفته اند.  داستان سمنوپزان  به خانواده ای کامال 
ایرانی و با رسم و رسوم سنتی اشاره دارد. او در این داستان 
گریزی به باورها، خرافات دارد و با زبانی طنز و گاهی تمسخر 
آمیز آن را بیان می کند. خانم نزهت الدوله زنی اســت از 
خاندان اشرافی که به دنبال شوهر ایده آل خودش است. 

این داستان به شکل زندگی نامه نوشت شده. خانم نزهت 
الدوله به دنبال رهایی از دخالت دیگران می گردد و برای 
رسیدن به آن چیزی که میخواهد ناامید نمی شود ولی گاه 
دولت و گاه دخالت اطرافیانش باعث می شود آن چیزی را 

که دارد را از دست بدهد.
داستان بعدی داستان دفترچه بیمه است. این داستان حال 
و هوای رمان مدیر مدرسه جالل را دارد. او در این داستان 
به معلم هایی اشاره دارد که از شدت کهنگی کار و از شدت 
روزمرگی دچار بیماری های روانی شــدند. او مانند مدیر 
مدرسه نظام آموزشی کشــور را مورد انتقاد قرار داده و به 
مشکالت و مصایب معلمان می پردازد. داستان دفترچه 

بیمه طوالنی ترین داستان کتاب زن زیادی است. 
جالل در داستان خدادادخان تالش افراد را برای فراموش 
کردن گذشته بیان می کند. داستان »خدادادخان« ممکن 
است در ابتدا به دلیل اصطالحات  سیاسی نچسب به نظر بیاید 
ولی در ادامه با نزدیک شدن به شخصیت خداداخان و بیان 

عقاید او زیبایی داستان به چشم خواهد خورد. خدادادخان 
مردی است که تمام زندگی اش را وقف سیاست کرده و گویی 

وقتی برای زندگی کردن ندارد! 
بعد از دزد زده ، جاپا و مسلول حاال داستان آخر، »زن زیادی«، 
که در آن جالل آل احمد پایانی غم انگیز را رقم میزند. “زن 
زیادی” داستان زنی سی و چهارساله است که تا به امروز زندگی 
نکرده و زیر نظر اطرافیان و مطابق میل دیگران رفتار کرده 
و حاال هم که به خانه بخت رفته مجبور است با دخالت مادر 
شوهر و  خواهرشوهر دوباره به روزمرگی قدیم خود برگردد. 
جالل آل احمد در این کتاب با نگاهی تیزبین درباره مردان 
و زنانی می نویسند که جایگاه قابل قبولی در جامعه ندارند. 
جامعه ای که در خرافات غرق شده است. از نکات قابل توجه 
کتاب زن زیای می توان به این اشاره کرد که این کتاب تنها زمان 
نویسنده را بیان نمی کند بلکه هنوز هم  با شرایط اجتماعی 
و فرهنگی جامعه ما مطابقت دارد. مانند اثر مدیرمدرسه که 
در شماره قبلی به بررسی آن پرداختیم افراد از دل جامعه 

انتخاب می شوند و تمام گفتگوها و ویژگی های افراد برای 
ما آشنا و ملموس اند و این نشان می دهد که برای تغییر یک 
جامعه نباید تنها به گذر زمان اتکا کنیم، بلکه تا افکار افراد 

تغییر نکند در هیچ جامعه ای تحول ایجاد نمی شود.

درباره ی زن و مردهای زیادی 

نگاهی به حضورکم رنگ ابرقهرمان برپرده نقره ای

کوچ قهرمان ها از سینمای ایران کوچ قهرمان ها از سینمای ایران 

ساجده صحرانورد 
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دیدگاه

Nakhost Honari

با تخریب سینماهای تاریخی مشهد خاطرات 
شیرین مردم دود و نگاتیو فیلم های که خنده 
بر روی لب آن ها آورده بود در زیر خاک دفن 
شدند.این روزها با شنیدن خبر تخریب هر 
کدام از سینماهای شهرمان، تازه یادمان 
می افتد که چنین سینماهایی هم در این 
شهر وجود داشته و ما از آن ها غافل بوده ایم. 
وقتی که جوان ترها برای اولین بار نام آن ها را 
می شوند و افراد میانسال به یاد خاطراتشان 
می افتند. به یاد آن روزهایی که با هزار و یک 
نقشه و کلک از مدرسه فرار می کردند و با 
دوستان خود برای تماشای فیلم هایی که 
مدت ها چشم انتظار دیدنشان بودند به 
سینماهای شهر می رفتند؛ یا روزهایی که 
دست در دست همسر خود اوقات خوش 
نامزدی شان را درسینماها گذراندند و در 
کنار عزیزترین فرد زندگی شان خاطرات 
زیبایی را در سینما رقم زدند.با این حال به نظر 
می رسد که خاطرات، گذشته و هویت مردم 
این شهر برای تخریب گران امروز سینمای 
مشهد هیچ ارزشی ندارد. تخریب گرانی که 
حتی به جای پاسخگویی در رابطه با نابود 
کردن فرهنگ و هویت شهرطلبکار هم 
می شوند و با چهره ای حق به جانب از دود 
کردن خاطرات مردم و دفن نگاتیو فیلم هایی 
که روزی خنده به لب مردم شهر آورده دفاع 
هم می کنند. آنجا است که چیزی جز حسرت 
برای افرادی که دل در گرو اماکن هویتی 
و تاریخی داشتند نمی ماند؛ چراکه کاری 
از دستشان ساخته نیست و فقط امید به 
این دارند که مسووالن امر، هویت و تاریخ 
شهرشان را به پول نفروشند و اماکن دیگری 
که آخرین نفس های گذشته شهر است را 
تخریب نکنند.پس از تخریب سینماهای 
مولن روژ، آسیا و قدس در دو سال اخیر، این 
روزها نوبت به سینما استقالل واقع در ابتداء 
خیابان جنت رسیده و بر اساس شنیده ها، 
ملک این سینما توسط حوزه هنری انقالب 
اسالمی با زمینی در یک  مجتمع تجاری در 
شهر بجنورد معاوضه شده که فروش و تخریب 

این سینما و خارج کردن یک سهمیه فرهنگی 
از شهر مشهد و استان خراسان رضوی به 
بیرون از استان جای تأمل و تعجب دارد که 
مدیران حوزه هنری کشورباید پاسخگوی 
آن باشند. همچنین این موضوع باید هرچه 
سریع تر روشن شود که سینما مهر وهسنگی 
که قرار بوده جایگزین سینما قدس مشهد 

شود چه زمانی به بهره برداری می رسد.

تخریب سینما آسیا مشهد
عادل تبریزی: امیدوارم که سینما آفریقا را 
تخریب نکنند عادل تبریزی، کارگردان مشهدی 
سینما، در خصوص تخریب سینماهای 
تاریخی مشهد به ایسنا، می گوید: حتی اگر 
فکر سازنده ای پشت این تصمیم بوده باشد، 
باز هم به نظر من تصمیم اشتباهی بوده 
است. افرادی که تصمیم  گرفته اند سینماها 
را تخریب کنند قطعاً گره احساسی، فرهنگی 
و تاریخی با سینما نداشته اند. چطور می شود 
که سینما قدس را تخریب کرد، در حالی  که 
سینما قدس مشهد جزء میراث فرهنگی 
این شهر به حساب می آید. مردم مشهد با 
سینما قدس، خاطرات بسیاری دارند و با این 
تصمیمات اشتباه مسووالن، این خاطرات به 
مرور زمان فراموش خواهد شد. به شخصه 
پس از شنیدن این اخبار غمگین شدم و 
برای از بین رفتن این خاطرات زیبا اشک 

ریختم و فقط امیدوارم که مسووالن، سینما 
آفریقا را تخریب نکنند.وی اضافه می کند: 
مسووالن می توانستند به جای حذف این 
میراث فرهنگی،به شکل های دیگری از آن 
مکان، در زمینه های فرهنگی بهره ببرند 
و حتی آن مکان را به موزه  سینما تبدیل 
کنند. متأسفانه با گرفتن این تصمیم، 
به بخش مهمی از فرهنگ مشهد ظلم 
کردند و کاری جز اشک ریختن برای از 
بین رفتن این خاطرات شیرین نمی توان 
کرد. این کارگردان مشهدی با اشاره به تأثیر 
سینماهای مشهد بر خاطرات همشهریان 
خود، بیان می کند: شکل فرهنگی مشهد در 
دهه های گذشته -ازسال ۴0 تا اواخر دهه 
٧0- به گونه ای بود که سینما همچون سایر 
شهرهای ایران بر سر سفره مردم مشهد 
نیز بوده و به نوعی سینما جزء مسایل 
اساسی خانواده های مشهدی قرار داشته 
است. تهیه کنندگان سینما همیشه بر روی 
فروش فیلم هایشان در مشهد حساب باز 
می کردند و سالن های سینما در این شهر 
همیشه پر رونق بوده است. سینماهای 
مشهد از جمله آفریقا، هویزه، قدس، شهر 
تماشا همیشه به گونه ای خاطره انگیز بوده 
است. به یاد دارم که سینما شهر تماشا، 
زمانی به سینمای کودک اختصاص پیدا 
کرده بود و در ساخت خاطرات سینمایی 

برای مردم شهر مشهد نقش بسزایی داشته 
است.تبریزی در رابطه با انتقال سینماها از 
فضای سنتی شهری به برج های مدرن و 
تأثیرات آن، خاطرنشان می کند: ساخت 
سالن های مدرن در مشهد اتفاق ارزشمندی 
بوده که در چند سال گذشته صورت گرفته 
است و از این موضوع خوشحال هستیم، اما 
نکته ای که وجود دارد این است که زمانی 
درمشهد سینماها در دسترس بوده و مردم 
با دیدن پوسترها و تبلیغات فیلم ها، بیشتر 
با فرهنگ و سینما آمیخته شده بودند. این 
در حالی است سالن های سینما را در برج ها 
می سازند و از چشم مردم دور نگه  دارند. 
وی با اشاره به اینکه در این روزها شبکه 
نمایش خانگی جای سینما را پرکرده است، 
تصریح می کند: روز سینما را به نمایش 
خانگی تبریک می گویم؛چراکه در حال 
حاضر سینما نداریم.تخریب سینما قدس 
مشهد برج نشینی سینماها باعث اشرافی شدن 
رفتن به سینما می شود رضا سلیمان نوری، 
خراسان پژوه، در گفت وگو با ایسنا در رابطه 
با تأثیرانتقال سینماها به برج های تجاری، 
می گوید: انتقال سینماها به برج های مدرن 
باعث دوری هرچه بیشتر طبقه متوسط و 
ضعیف جامعه از سینما می شود. به عبارت 
بهتر برج نشینی سینماها به مرور زمان 
باعث اشرافی شدن رفتن به سینما می شود. 

تخریب سینما درمشهد ادامه دارد

 خاطراتی که دفن شد

واکاوی چشم زخم

  همه پدیده ها ی واقع در آفاق و انفس تحت تاثیر انرژی و نیرو میباشد 
به عبارتی هر معلولی ، علتی دارد و هر اثری، موثری به دنبال خواهد 
داشت قانون کارما و فلسفه به ما گفته است کنش و واکنش ، عمل 
و عکس العمل مکمل و ممد یکدیگرند بنابراین نمی توان چشم 
زخم و شانس را پذیرفت چرا که هر دوی این موضوعات دارای نیرو 
و انرژی نیستند بلکه تعریف و تعبیری هستند که ریشه در سنت 
های ناشناخته دیرین دارند که با سحر و جادو هم جناس هستند و 
از حیث عقالنی قابل توجیه نمی باشند بلکه به علت حوادث متقارن 
و اتفاقات متداخل ، موجب قبول و تائید واقع گردیده است اگرچشم 
زخم و شانس را گواهی کنیم در این صورت سیستم هوشمند و به 
غایت منظم هستی را به نوعی زیر سوال برده ایم اصوالً مسئله چشم 
کردن موضوعیت دارد ولی طریقیت ندارد به نظر نگارنده چشم زخم  
نوعی تخدیر و تسکین بشری برای سهل انگاری و کم کاری  می باشد 
که در قبال اتفاقات بوجود آمده روی میدهد   و گرنه دنیا و تاریخ پر 
از رویدادها و حوادثی است که در آن چشم  زخم و شانس دخالت 
نداشته و اصالً با قبول این چنین فرضی ، امنیت ذهنی و باورهای 
الهی و توکل مورد خدشه  و آسیب قرار میگیرد به فرض آنکه چشم 
کردن را قبول کنیم باید آن را متوجه خود فرد بدانیم نه اینکه با هر 
کس که دچار حادثه شد مرتبط انگاشته شود یعنی اینکه فردی که 
چشم می شود باید خودش دچار مشکل شود نه اینکه اطرافیان و 
افراد پیرامونی و خانواده وی لطمه ببینند درثانی اگر چشم زخم را 
تصدیق کنیم باید متضاد آن را هم دریابیم چرا که در عالم ازواج هر 

پدیده ای جفت مخالف و متعارض دارد ) تعرف االشیاء باالضداد ( 
در پایان باید اذعان داشــت چشم شور و چشم بد هم نوعی حرفه 
روحی مشابه هیپنوتیزم و شعبده بازی است که با قدرت تلقین و 
القاء و خرافات و تمرین بوجود می آید واقعیتی که حقیقت ندارد اما 

دروغی ست که راست می نماید . 

 پویش » به رنگ مدرسه«
موضوع اصلی جلسه هیات مدیره مجمع خیرین 

مدرسه ساز خراسان رضوی

 باحضور  مهندس بابایی مدیــرکل ومهندس طاهری معاون 
مشارکتهای اداره کل نوسازی مدارس ،خانم گرجیان مسوول 
شورای بانوان خیرمدرسه ساز ، حاج آقا رافتی رییس هیات مدیره 
، اعضای هیات مدیره، بازرسان و مدیرعامل مجمع ، جلسه هیات 

مدیره مجمع  برگزار گردید.
دراین جلسه پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده پویش«به 
رنگ مدرســه« و ارائه نقطه نظرات حاضرین جلسه، بر لزوم 
اقدامات مستمر و وسیعتر در راستای اجرای این پویش که با 
هدف فرهنگ سازی کار خیر مدرسه سازی در بین کودکان 

شکل گرفته تاکید گردید.
 در این پویش دانش آموزان 6تا1۲ســال نقاشیهای خودرا با 
 ajorbajor.ir موضوع »مدرسه دوست داشتنی من«درسایت 
بارگذاری و از جوایز متنوع برخوردار و به ازای هرنقاشی ، حامی 

طرح یک آجر به مدرسه سازی اهدا می کند.

جواد ظفر امیلیجواد ظفر امیلی

خبر
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