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توپ و تور

مسابقات قهرمانی والیبال ساحلی کشور 
در مشهد برگزار می شود

رییس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال گفت: با توجه به 
تایید امکانات والیبال ساحلی مشهد با درخواست میزبانی این شهر 
از مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور در همه رده های سنی 
موافقت می شود.توفیق کابلی در جریان بازدید از امکانات والیبال 
ساحلی در مشهد افزود: این شهر پس از چند سال و برای اولین بار 
توانسته امکانات موردنیاز برای برگزاری مسابقات والیبال ساحلی 
قهرمانی کشور را در سطح استاندارد فراهم کرده و دو زمین مناسب 
برای این رویدادها آماده کند.وی ادامه داد: دو زمین والیبال ساحلی 
جداگانه با رعایت ابعاد و امکانات استاندارد دریکی از بوستان های 
بزرگ مشهد در نظر گرفته شده که باوجود یک رودخانه بزرگ 
مصنوعی در همجواری این مجموعه ساحلی شرایط مناسبی برای 

میزبانی از تیم های سراسر کشور فراهم شده است.

دوچرخه سواری خراسان و قهرمانی کشور
 دوچرخه سواری خراسان ظرفت دو هفته و چهار قهرمانی کشور 

کسب کرده است.
نخست: هیات دوچرخه سواری همچنان سوار بر قهرمانی کشوراست 
و از همه هیات های ورزشی ریزودرشت و مدعی سبقت گرفته است.

بازگشت خداداد عزیزی به فوتبال
خداداد عزیزی به جمع فوتبال شهر خودرو پیوست .

نخست: حضور حماسه ساز ملبورن در فوتبال شاید در این فصل 
حماسه دیگری رخ دهد.

فوتسال آسیا و درخشش مهدی جاوید 
تنها نماینده فوتسال خراسان در تیم ملی به دنبال قهرمانی آسیا

مهدی جاوید در حالی به دنبال افتخار دیگری برای فوتسال خراسان 
است که در خانه تنهاست.

 بازديد هیات مديره آويژه صنعت
 از تمرين تیم لیگ برترى باشگاه

اعضای هیات مدیره باشگاه ورزشی آویژه صنعت پارسا مشهد 
با حضور در خانه بسکتبال مجموعه ورزشی سجاد مشهد ، از 
تمرین تیم لیگ برتری آویژه صنعت ، تنها نماینده استان در 

لیگ برتر بسکتبال ایران ، بازدید بعمل آوردند.

کارت زرد

خبر
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 در ادامه گفت و گو با نام آوران ورزش 
کشور و صاحب عنوان بار دیگر به سراغ 
ورزشکاری از  جنس مردم رفتیم ،قهرمانی 
که همه هم و غمش استعداد یابی و 
کمک به ورزش کاران حاشیه شهر و 
مناطق روستایی است ، پدر هوالهوپ 
ایران به همراه همسرش به اقصی نقاط 
کشور واستان سفر می کندو مسابقات 

برگزار می کند 
میالد رضایی درباره زندگی شخصی 
خود می گوید: از دو سالگی به بهزیستی 
سپرده شدم در 4سالگی هدیه ای از 
یک خیر دریافت کردم که سرنوشت 
زندگی من را تغییر داد با این هدیه که 
یک عدد حلقه  هوالهوپ  بود انس گرفتم 
وزندگی کردم ، بار سنگین تنهایی را 
باحلقه هوالهوپ پشت سر گذاشتم و 
به عنوان بنیانگذار هوالهوپ در ایران 
موفق به ثبت رکورد هوالهوپ شدم اما 
من در برج آرمیتاژ مشهد بیشترین پله 
هم زمان با هوالهوپ 775 پله در 34 
دقیقه را رکورد زدم و به ثبت رساندم 
و قبل از من یک فرد آمریکایی با 724 

پله رکوردار بود.
وی می گوید:کارشناس تربیت بدنی 
))مدیریت ورزشی((ودارنده هفت رکورد 
جهانی وشش رکورد ملی در رشته ورزشی 
هوالهوپ به عنوان اولین ارائه دهنده 
طرح توجیحی ورزش هوالهوپ هستم 
که هم اکنون به همراه همسرم هوالهوپ 

را به صورت تحقیقاتی ،علمی و تجربی 
در اختیار جوانان و نوجوانان عالقه مند 
قرار می دهیم و چون سهامدار کارخانه 
تولیدی لوازم ورزشی هستم به شکر 

خدا از نظر مالی مشکلی ندارم 
رضایی میگوید: اگر قرار باشد رکورد 
جدیدی را به ثبت برسانم به یقین در 
مشهد و در جوار بارگاه حضرت رضا )ع( 
رکورد زنی خواهم کرد و در صورتی که 
حمایت شوم می توانم بیش از 1000 

پله را با هوالهوپ طی کنم. 
وی ثبت رکورد 12 ســاعت متوالی 
هوالهوپ زدن و پیمودن 45 کیلومتر،ثبت 
رکورد 12 ساعت هوالهوپ زدن متوالی 
و پیمودن 50 کیلومتر،ثبت رکورد 500 
کیلومتر هوالهوپ زدن طی 40 روز دور 
ایران،ثبت رکورد چرخش بزرگترین 
هوالهوپ به قطر 2متر 2ساعت و13 
دقیقه،ثبت رکورد چرخش سنگینترین 
هوالهوپ جهان به وزن 5کیلو و 170 
گرم،ثبت رکورد صعود به 500 پله با 

هوالهوپ زدن متوالی در 9دقیقه و 31 
ثانیه،ثبت رکورد صعود به 250 پله با 
هوالهوپ زدن متوالی در 3دقیقه و 46 
ثانیه  را در کارنامه ورزشی خود داردو 
تنها ورزشکاری است که در سال 89 
یک کلیه خــود را در زمان حیات به 

رایگان اهدا کرده است .
رضایی که دســتی در فعالیت های 
رسانه ای دارد می گوید: از سال 98 به 
عنوان خبرنگار ، فعالیت مطبوعاتی را در 
شهرستان چناران و گلبهار آغاز کردم و 
مسوولیت هایی از جمله  نماینده شرکت 
جهانی ثبت رکورد ،روابط عمومی هیات 
ورزش های همگانی خراسان رضوی در 
سال 1395،مسوول کمیته ثبت رکورد 
دانشگاه های پیام نور خراسان رضوی،دبیر 
هیات ورزش های همگانی شهرستان 
چناران سال1398تا 1400،دبیر انجمن 
سپک تاکرا خراسان رضوی 1399وسفیر 
صلح و دوستی را در کارنامه ورزشی و 

زندگی پشت سرگذاشتم.

دارنده سرتیفیکیت هوالهوپ از کشور 
انگلستان با گالیه از مسووالن ثبت 
رکورد در فدراســیون ورزش های 
همگانی تصریح کرد:  هادی رضایی به 
عنوان مسوول ثبت رکورد فدراسیون  
چندین سال است که دررسانه ملی 
و در مصاحبه هــای متعدد معتقد 
است که در حال رایزنی برای ثبت 
رکوردهای قهرمانان برای درج در 
کتاب گینس هستیم اما سوال این 
است که کدام رکورد ورزشکار ی در 
ایران توسط ایشان به ثبت گینس 
رسیده است؟ من درشاپرک تهران 
250 پله را با هوالهوپ رکورد زدم 
بیش از 5سال است از آن زمان می 
گذرد هنوز نام ما در کتاب رکوردهای 
ملی درج نشده است و از همه مهمتر 
این که کتــاب رکوردهای ملی که 
ایشان وعده نشر و توزیع آنرا داده 
اند هنوز منتشر نشده است چگونه 
می توانیم به وعده های این عزیزان 

اعتماد کنیم. 
شایان ذکر اســت ، احمد صالح نژاد 
دبیرهیات ورزش های همگانی استان 
ثبت رکورد مرد حلقه ای جهان در 
گینس را تایید کــردو  گفت: میالد 
رضایی موفق شد که رکورد پله نوردی 
با حلقه را در برج آرمیتاژ مشهد به ثبت 

گینس برساند.
رکورد میالد رضایی که موفق به پیمودن 
775 پله و حلقه زدن همزمان در برج 
آرمیتاژ مشهد با حضور نمایندگان گینس 
مشاهده شده بود به صورت رسمی در 
سایت جهانی ثبت رکورد ها قرار گرفت.

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

رکوردپلهنوردیمردحلقهایدرمشهدثبتشد

مجید خروشی

گروه ورزش- آمادگی جسمانی از مهمترین مقوله های 
اولویت بخش درنیروهای مسلح است و با توجه به صیانت 
و پاسداری از مرزها که مهمترین وظیفه نیروهای مسلح 
می باشد نقش تربیت بدنی و ایجاد شرایط  مناسب برای 
آمادگی جسمانی نیروها حائز اهمیت است.به همین مناسب 
و در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس  و کسب رتبه 
دوم تربیت بدنی قرارگاه منطقه ای شمال شرق کشور به 
سراغ مدیر تربیت بدنی این قرارگاه رفتیم و درباره کم 
کیف توانایی فیزیکی و نقش تربیت بدنی در این راستا به 

گفت وگو نشستیم.
محمد خندانی مقدم دانشجوی دکترا و مدیر تربیت بدنی 
قرارگاه منطقه ای شمال شرق کشور در ابن باره می گوید: 
مهمترین بحثی که ما در این قرارگاه داریم و مورد دستور 
امیر آذریان فرمانده قرارگاه نیز می باشد توجه به آمادگی 
جسمانی نیروهای پایور و سرباز می باشد و ما تالش کردیم با 
افتتاح مراکز ورزشی و تجهیز و به روزرسانی امکانات ورزشی 

در راستای اهداف حرکت کنیم.
وی افزود: تربیت بدنی نزاجا هم اکنون در پنج حوزه متفاوت 
و گسترده در سطح کشور فعالیت های خود را تداوم بخشیده 
است و تالش کرده است که در این حوزه ها با برنامه ریزی 
و سازماندهی یگان ها و نیروها  بنا به دستورات امیر آذریان 
فرمانده قرارگاه شمال شرق کشور و رییس هیات ورزش های 
همگانی استان اهداف علمی و تحقیقاتی خود را نیز گسترش 
دهد.به همین منظور پنج حوزه برای تربیت بدنی تعریف شد 

. در حوزه آموزش که یکی از حوزه های تخصصی است به 
بحث آموزش کارکنان پایور و وظیفه ازجمله: رزم های تن 
به تن،دفاع شخصی،آمادگی جسمانی و پنج گانه نظامی 
)عبور از موانع،تیراندازی،دوومیدانی و پرتاب نارنجک( و 
همچنین برگزاری دوره های آموزش تخصصی ویژه مربیان 
در سطوح مختلف را در دستور کار قراردادیم البته با شیوع 
ویروس کرونا برخی از رشته های آموزشی تحت الشعاع 
قرار گرفت و ما مجبور شدیم با استفاده از فضای مجازی 

این روند آموزشی را تداوم بخشیم.
مدیر کارگروه علمی هیات ورزش های همگانی نیروی 
زمینی ارتش در ادامه تصریح کرد: خدا را شاکر هستیم با 
وجود شرایط سخت شیوع این ویروس منحوس کرونا ما 
در راستای آموزش نیروهای قرارگاه عملکرد خیلی خوبی 
را پشت سر گذاشتیم و توانستیم  رتبه دوم تربیت بدنی در 

سطح نیروی زمینی ارتش را نیز کسب کنیم. 

خندانی مقدم تصریح کرد: حوزه دوم عملکرد ما در 
بحث برگزاری رقابت های ورزشی حاکم است که جنبه 
هیجانی،پرمخاطب و مفرح دارد و در راستای افزایش 
توان روحی و  روانی نیروها برنامه ریزی شده است. که 
البته با وسعت زیادی دنبال می شود ما در این راستا از 
مازندران،خراسان شمالی،رضوی،جنوبی سمنان و بخشی 
از سیستان و بلوچستان را تحت پوشش قرار داده ایم  و 
تمام یگان های مرزی و منطقه ای را با برگزاری مسابقات 
داخلی یگان ها،انتخابی استان و اعزام به مسابقات کشوری و 
جهانی)سیزم( را هم در نظر گرفته ایم . که در آخرین حضور 
ارتش در مسابقات جهانی صاحب عنوان شدیم. همچنین 
در لیگ های مختلف کشور نیز تیم داری می کنیم در 
رشته های جودو،و کاراته در لیگ برتر حضوری موفق را 
پشت سرگذاشتیم و تیم کاراته نیروی زمینی قهرمان لیگ 
برتر شد.همچنین در رشته های والیبال،فوتبال تیراندازی 
،رشته های انفرادی ، شنا ،کشتی ،اسب دوانی،و چوگان 

تیم هایی را در لیگ های کشور سازماندهی کرده ایم .
تقویت تجهیزات ورزشی

وی خاطرنشان کرد: در حوزه تجهیز امکانات و تاسیسات 
ورزشی قدم های مثبتی برداشته شده است .افتتاح استخر 
اختصاصی ،،تاسیس سالن فوتسال،گود زورخانه،زمین 
چمن فوتبال،سالن بدن سازی ازجمله اقداماتی است که 
در این راستا صورت گرفت.و بازتابی خوبی را هم در کشور 

شاهد بودیم.

 مقام دوم تربیت بدنی قرارگاه منطقه اى شمال شرق ارتش
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برخورد دوگانه با فوتسال بانوان 

علیرضا مجمع:در این روزهای بی  فوتبالی که هنوز لیگ 
شروع نشده بازی های ملی می تواند ما را از این خمودگی 
نجات دهد. فوتسال ما در آستانه نیمه نهایی جام جهانی 
است. شاهکار فوتبالی این روزها اما صعود دخترانمان به 
جام ملت های آسیا برای اولین بار است. دخترانی که با 
هزار مشقت باورنکردنی مثل پوشش یکدست شیک و ترو 
تمیز برخالف لباس های تیم های المپیکی مان توانستند 
سری توی سرها دربیاورند و مردمشان را شاد کنند. این 

وسط اما از این شادی سهم ما کجا قرار داشت؟
*

هیچ کدام از شبکه های تلویزیونی سه و ورزش این صعود 
را پخش نکردند. می شود یکی بیاید و توضیح دهد این 
تلویزیون عریض و طویل با بودجه چند ده هزار میلیاردی 
دقیقا باید کجا برای حال خــوب مردم تالش کند؟ این 
تلویزیون کارش فقط شده اینکه سنگ بیاندازد جلوی پای 
مجریانش و آن ها را یکی یکی تارو مار کند؟ مجید وارث 
را که فراری دادنُد مزدک میرزایی که عطای تلویزیون را 
به لقایش بخشــید و رفت توی بغل تلویزیونی که به جز 
برنامه خودش هیچ برنامه ای در آن ارزش دیدن ندارد و 
عادل فردوسی پور را هم که خانه نشین  کرده اید. جالب 
این است که مجید وارث با یک اتاق کوچک در استرالیا 
که برای خودش ساخته است روی تلویزیون را کم کرده 
است و با گستاخی هر چه تمام تر از روی سایت او فوتبالی 
که باید پخش کنند را نشان می دهند. این رویه یعنی پول 
مردم را باال می کشند و یک آب هم روش. واقعا شرم آور 
است این حجم از نگاه متفرعنانه به مردم. این بچه ها مگر 
بچه های غریبه اند؟ آن ها نرفته اند برای این کشور افتخار 
بیاورند؟ نرفته اند پرچم ایران را باال ببرند؟ این برخورد 
مثل برخورد ناپدری با بچه زن صیغه ای است. از این مثال 

محترمانه تر نمی توانستم بزنم. اگر شما بلدید بسم اهلل.
*

محرم نوید کیا یک تنه دارد جــور همه ندانم کاری های 
اصفهانی ها را در فوتبال ایران می کشد. قضیه از این قرار 
است که پرسپولیس به عنوان تنها تیم ایرانی حاضر در 
مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا بدون هیچ بازی 
رسمی قرار است در عربستان جلوی الهالل قرار بگیرد. 
خب این وسط یحیی گل محمدی از محرم نویدکیا خواست 
که پرســپولیس روز دهم مهر ماه بتواند با سپاهان یک 
بازی تدارکاتی جدی برگزار کند. این تقاضا مورد موافقت 
نوید کیا قرار گرفت. اما انگار تماشاگران اصفهانی و ایضا 
باشگاه های رقیب تهرانی خیلی دوست ندارند سپاهان 
در این بازی حضور پیدا کند. نویدکیا هم مستقیم مقابل 
این نگاه عقب مانده گفته است که یک روز باید این عناد 
کور تمام شود و همه از فوتبال لذت ببرند. این نگاه محرم 
به شدت نگاه درستی است و می تواند سپاهان را در این 
فصل به عنوان رقیب جدی پرسپولیس مطرح کند. این را 
تماشاگران اگر بفهمند فوتبال ما گام ها به جلو برداشته است.

مسعود معمایی، مدیرعامل باشگاه 
شهرخودرو درباره شرایط این تیم 
اظهار کرد: مراحل سخت بازگرداندن 
باشگاه تا حدودی پشت سر گذاشته 
شد و با وجود آن انتقال غاصبانه، کارها 
به روال خود بازگشته و ما هم سعی 
کردیم با ایجاد فضای تمرینی برای 
تیم، سردرگمی ها را از بین ببریم و 
شرایط را به حالت عادی برگردانیم.

وی ادامه داد: بازیکنان مورد نظر 
مهاجری جذب شده اند و توافق ها 
با هادی عقیلی صــورت گرفت و 
او هم بزودی به جمــع کادر فنی 
اضافه می شود. سعی کردیم با آماده 
کردن تیم برای فصل جدید، دست 

و پا بسته نباشیم و حداقل بتوانیم 
رتبه های قبلی را تکرار کنیم. فعال 
و با توجه به کارشکنی های صورت 
گرفته، بیش از این هم نباید انتظار 
داشت اما امسال کاری می کنیم که 
مردم بدون دغدغه بازی های تیم را 

دنبال کنند.
معمایی در خصــوص بازگرداندن 
صفحه های مجازی باشگاه توسط 
مدیر روابط عمومی قبلی شهرخودرو 
گفت: متاسفانه آقای طاری بخش که 
صفحات مجازی باشگاه دست ایشان 
بود، علیرغم صحبت های زیاد حاضر 
به برگرداندن این صفحات نشدند و ما  
هم در حال پیگیری برای پس گرفتن 

آن ها هستیم. فعال دوستان، سایتی 
را برای باشگاه طراحی کردند که طی 
هفته آینده قابل استفاده خواهد بود 
و اخبار مربوط به شهرخودرو در آن 

اطالع رسانی خواهد شد.
مدیرعامل این باشگاه مشهدی در 
خصوص نام باشگاه گفت: این که 
آقایان ادعا کردند از ابتدا نام باشگاه 
پدیده بوده و هنوز هم تغییری نکرده، 
شایعه است زیرا مگر می شود نام تیم 
»پدیده«باشد اما با نام »شهرخودرو« 
در آسیا شرکت کند. کارهای تغییر 
نام دوباره باشگاه در حال پیگیری 
است اما دوستان در هیات فوتبال 
هنوز مدارک را تحویل ما نداده اند 

که بتوانیم ایــن کارها را پیگیری 
کنیم. به هر حال ادعاهای صورت 
گرفته در خصوص نام باشگاه، صحت 
ندارد و این ایراد کار از هیات فوتبال 
و اداره کل وزارت ورزش و جوانان 
است. نام تیم ما شهرخودرو است 
و این تیم هرگز با نام دیگری وارد 

مسابقات نمی شود.

وزیر ورزش و جوانان در حال بررســی 
گزینه های مختلف برای معاونت های این 
وزارتخانه است و گفته می شود به زودی 

نفرات جدید معرفی خواهند شد. 
حمید سجادی درشــرایطی به عنوان 
وزیر ورزش از مجلس رای اعتماد گرفت 
که او با توجه به دوران مسعود سلطانی فر 
با چالش های زیادی برای بهبود شرایط 
ورزش کشور روبه رو است. او که 10 سال 
پیش به عنوان وزیر پیشنهادی محمود 
احمدی نژاد نتوانســت از مجلس رای 
اعتماد بگیرد، این بار گلیمش را از آب 
 بیرون کشید و به عنوان ورزشی ترین 
رییس این وزارتخانه انتخاب شد. سجادی 
که در سال 88 تا 90 معاون ورزش حرفه ای و 
قهرمانی سازمان تربیت بدنی وقت بود، حاال 
به عنوان نفر اول به وزارت ورزش برگشته 

و وعده »تحول« داده است.
حاال یک ماهی از انتخــاب او به عنوان 
وزیر ورزش می گذرد و همگان منتظر 
انتصاب های او در این وزارتخانه هستند. 
مرحله حساس و سرنوشت ساز انتخاب 
معاونان و مسووالن ورزش، جایی که 
می تواند تعیین کننده اتفاق خوب یا بد 

در ورزش کشور باشد.

فشار باالسری ها برای انتخاب معاون ها
این روزها همان افرادی که برای انتخاب 
حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش در 
مجلس از او حمایت کردند، به دنبال سهم 
خودشان از صندلی های ورزش هستند. 
سهم هایی که اگر به دست آن ها بیفتد، 
اعتبار آقای وزیر بین ورزشی ها از بین 
خواهد رفت. زمانی که ورزشی ها پس 
از سالها منتظر آن هستند و معتقدند 
این صندلی ها باید به مدیران ورزشی 
مثل خود سجادی برسد. مدیری که 
هم سابقه ورزشی و قهرمانی داشته 
باشد و هم سابقه اجرایی. گفتنی است 
انتخاب معاون ورزش قهرمانی، معاون 
مالی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش 
همگانی، معاون پارلمانی و ... از جمله 
مهمترین انتخاباتی است که باید حمید 

سجادی انجام دهد.
کاهش معاونت ها

معاونتی که این روزها بیش از سایر معاونت ها 
زیر ذره بین رسانه ها قرار دارد و هر روز 
از گزینه های مختلفی برای نشستن بر 
صندلی آن نام برده می شود، معاونت توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای است. قرار است 
در دولت جدید معاونت فرهنگی و همگانی 
در راستای کاهش معاونت ها که طرح آن 
از گذشته نیز مطرح بود، با معاونت توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای ادغام شود. به 
این ترتیب جدایی »عبدالحمید احمدی« 
از وزارت ورزش نیز قطعی خواهد بود. در 
مورد گزینه قطعی این معاونت هنوز خبر 
موثّقی شنیده نشده و هر چند از گزینه های 
مختلف نام برده شده اما هنوز جمع بندی 
صورت نگرفته و مشخص نیست این صندلی 

مهم به چه فردی خواهد رسید.

آقای وزیر مراقب مشاوره های غلط 
باشید

حمید سجادی در حساس ترین شرایط 
قرار دارد. جایی که باید بهترین تصمیم ها 
را بگیرد. او باید مراقب مشاوره های غلط 
باشد تا ورزش کشور دست نااهالن نیفتد. 
با اینکه تعداد مدیرانی که هم ورزشکار 
باشند و هم مدیریت را می دانند کم است 
و همین موضوع دست سجادی را برای 

انتخاب معاونینش بسته است.

هاشمی طبا: سجادی وامدار کسی 
نیست و دستش باز است

در همین رابطه با مصطفی هاشمی طبا 
رییس اسبق سازمان تربیت بدنی گفتگو 
کردیم. او درباره انتخاب مدیران توسط 
سجادی گفت: »معموال در انتخاب ها، اشتباه 
رخ می دهد اما نوع انتخاب برمی گردد به 
اینکه چه توقعی از مدیران و انتصابشان 
داریم. بابد بدانیم از افرادی که داریم و توانایی 
مدیران استفاده می شود یا انتخابات طبق 
سفارشات یا این انتخاب ها از محدوده ای 
خاص قرار است برگزیده شوند. این قضیه 
تنها در ورزش نیست و حتی در سطح کالن 

هم دیده می شود. مثال رییس جمهور، 
کابینه اش را با بهترین ها می چیند؟ نه! 
رییس جمهور کابینه اش را از افراد اطرافش 
انتخاب می کند. باید دید انتخابات براساس 
توانایی افراد است یا سفارشی بودن آن ها؟ 
به هر حال برای انتخاب مدیران، خیلی ها 
برای آشنایان جا پیدا می کنند. به نظرم 
وزیر توصیه ها را مدنظر قرار می دهد یا 
با بررسی شایستگی افراد مدیرانش را 
انتخاب می کند. من سال 60 در وزارت 
صنایع  که بودم، برای انتخاب مدیران، به 
افراد پرسشنامه دادم پر کردند و مدیرانم را 
از بین آن ها، بدون هیچ شناختی انتخاب 
کردم که خیلی خوب از کار درآمد. به نظرم 
این روش، اشتباهات را به حداقل ها میرساند 
تا وقتی که وزیر مدیرانش را از بین توصیه 

شده ها انتخاب کند.
او درباره اشتباهات گذشته مدیران و عدم 
تکرار آن ها توسط سجادی گفت: بعضی از 
اشتباهات در سطح معاون وزیر قابل حل 
نیست. انتظار نداشته باشیم مسایلی که 
سالها حل نشده، یک دفعه حل شود. ولی 
اگر به طور معمول نوع انتخاب را دقت کنیم، 
کسی که وزیر را انتخاب می کند باید با 
وجدان او را انتخاب کند نه با توصیه. وزیر 
باید مدیران و معاونانی را انتخاب کند که 
مطمئن باشد، مفید هستند و وظایفشان را 
خوب انجام می دهند. اگر مدیران انتخاب 
شده، در درجه اول قانون مدار باشند و 
حسن عملشان طبق قانون باشد، کارها 
روی روال انجام می دهد. طبق اساسنامه 
وقتی دوره رییس فدراسیون تمام می 
شود، سرپرست برای فدراسیون انتخاب 

شود. اگر رفتار قانونی باشد و با حساب و 
کتاب، مشکل پیش نمی آید.«

هاشمی طبا درباره انتخاب مدیرانی 
از جنس ورزشکاران گفت:»مدیر باید 
ضرورت های ورزش را بلد باشد، فایده 
ندارد کسی که با ورزش غریبه است 
و دستش به توپ نخورده مدیر ورزش 
باشد. قبال مدیری برای فدراسیونی 
انتخاب شده بود که می گفت دستم 
به توپ نخورده. اصال فکر کنید یک 
والیبالیست را برای مدیریت سوارکاری 
انتخب کنند، باید این فدراسیون به دست 
کسی سپرده شود که از آن سر رشته دارد. 
شاید سردار آزمون فوتبالیست باشد، 
اما اسب را می شناسد و با سوارکاری 
غریبه نیست.«هاشمی طبا همچنین در 
ادامه گفت:»وزیر برای انتخاب، دستش 
باز است. فکر نمی کنم حمید سجادی 
وامدار کسی باشــد، اگر باشد اشتباه 
است. اگر بگویم دستش باز نیست، یک 
جور اهانت است. هیچ مشکلی وجود 
ندارد. من برای انتخاب مدیرانم، کامال 
دستم باز بود. اصال کسی به من چیزی 
نمی گفت، من استقالل کاری داشتم. 
وقتی من به سازمان تربیت بدنی رفتم، 
80 درصد انتخاب روسای فدراسیون ها، 
اشتباه بود. سیستم انتخاب رییس با رای 

مجمع را گذاشتم.«
تو درباره فشار وزارت ورزش به مجامع در 
انتخابات فدراسیون ها گفت:» اعضای مجامع 
می توانند تحت تاثیر فشار ها رای ندهند 
و شخصیت خودشان را حفظ کنند. مهم 
این است که افراد، خودشان رای بیاورند.«

حوالی استاديوم

پدرام خسروشاهی
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شهرخودرو يا پديده

همیشه پاى يک اسم در میان است

کابینهسجادیواماواگرهایورزشی!کابینهسجادیواماواگرهایورزشی!
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   بهار آينده کرونا شبیه
 به سرماخوردگی خواهد شد

پزشکی

خبر

چهارمین بعدی کــه در دوره بندی 
تاکتیکی به آن بایــد پرداخت ، بعد 

آمادگی ذهنی است. 
طبیعتا تاکتیک ، تکنیک و آمادگی 
جسمانی زمانی بهترین بهره وری را 
خواهند داشت که بازیکن دارای ذهنی 

آماده برای اجرای آن ها باشد.
هنگامی که در مورد آمادگی ذهنی 
صحبت می کنیم ، سبک زندگی بازیکن 
و اطرافیان او نیز حائز اهمیت هستند. 
زیرا بازیکن صرفا دو ساعت در زمین 
تمرین حضور دارد و سایر زمان روز را در 
محیطی خارج از تمرین و باشگاه و در 
کنار افرادی غیر از اعضای تیم می گذراند 
، بنابراین اینکه با چه اشخاصی و با چه 

الگوهای رفتاری زندگی می کند نیز 
اهمیت بسزایی در طی کردن مسیر 

پیشرفت او دارد.
آرســن ونگر )مربی مطرح فوتبال 
جهان( جمله معروفی در مورد کسب 
موفقیت دارد : برای دســتیابی به 
موفقیت در وهله اول باید به خودتان 

باور داشته باشید.
کریستیانو رونالدو )فوق ستاره جهان 
فوتبال( نیز در پاسخ به سوال آیا شما 
بهترین بازیکن تاریخ فوتبال هستید؟ 
جواب جالب و آموزنده ای می دهد : 
در ذهن خودم ، آره من بهترین بازیکن 
تاریخ فوتبال هستم ، من از نظر خودم 

شماره یک هستم.

پارامترهای آمادگی ذهنی
)Motivation( 1. انگیزش

)Self Confidence( 2. اعتماد به نفس
3. حــس همــکاری و کار گروهــی 

)Cooperation(
)Decision-Making( 4. قدرت تصمیم گیری
5. داشــتن حــس رقابــت پذیری 

)Competitiveness(
)Concentration( 6. تمرکز

)Commitment( 7. تعهد
8. خود کنترلی و جلوگیری از پرخاشگری 

)Self-Control(
9. روابط عمومی و برقراری ارتباط مناسب 

)Communication( با سایرین
)Respect & Discipline( 10. احترام و انضباط

دکتر فیروزآبادی - دکترای بیوتکنولوژی میکروبیدکتر فیروزآبادی - دکترای بیوتکنولوژی میکروبی
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 شهرخودرو یا پدیده تنها نماینده خراسان 
رضوی در لیگ برتر اســت تیمی که در 
چندســال اخیر فراز و فرود های زیادی 
را تجربه کرده است. این تیم مشهدی که 
در سال 93 با قهرمانی در لیگ آزادگان به 
لیگ برتر صعود کرد تا چند فصل در لیگ 
نتایج متوسطی می گرفت تا اینکه در نیم 
فصل اول لیگ هجدهم یحیی گلمحمدی 
سرمربیگری این تیم را بر عهده گرفت و 
توانست نتایج خوبی را با پدیده کسب کند 
و در پایان نیم فصل اول باالتر از تیم هایی 
مثل پرسپولیس و استقالل رتبه دوم لیگ 
را پس از سپاهان صدرنشین بدست آورد . 
      اما در نیم فصل دوم سهام باشگاه پدیده 
به شرکت شهرخودرو منتقل شد  و نام 
تیم هم به شهرخودرو تغییر یافت. روند 
نسبتا خوب گلمحمدی و شاگردانش تا 
پایان فصل ادامه داشت و این تیم مشهدی 
در انتهای لیگ هجدهم در جایگاه چهارم 
قرار گرفت و موفق به کسب سهمیه پلی آف 
لیگ قهرمانان آسیا شد و به اولین تیم استان 
خراسان رضوی تبدیل شد که به مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا راه یافته و پس از پیروزی 
بر تیم های الرفاع بحرین و السیلیه قطر به 

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2020 
نیز صعود کرد.در نیم فصل اول لیگ نوزدهم 
نیز شهرخودرو خراسان با هدایت یحیی 
گلمحمدی نتایج قابل قبولی گرفت اما در 
نیم فصل دوم گلمحمدی با حواشی زیادی از 
تیم مشهدی جدا شد و هدایت پرسپولیس 
را بر عهده گرفت . با رفتن گلمحمدی تیم 
شهرخودرو تغییرات زیادی کرد و چندین 

بار مربی این تیم عوض شد.
در لیگ بیستم این تیم با هدایت مهدی رحمتی 
نتایج متوسطی گرفت که هواداران از این 
نتایج راضی نبودند چراکه عملکرد شهرخودرو 
در لیگ هجدهم توقعات مشهدی ها از تیم 
شهرشان را باال برده بود اما با این حساب 
بازیکنانی مثل امین قاسمی نژاد و علی نعمتی 
در لیگ بیستم خوب کار کردند. پس از اتمام 
لیگ مهدی رحمتی سرمربی شهرخودرو 
استعفا داد و عالوه بر این  نعمتی و قاسمی 
نژاد هم از این تیم جدا شدند. بنابر این از 

بین چند گزینه برای جانشینی رحمتی 
در نهایت رضا مهاجری که سابقه پوشیدن 
پیراهن تیم هایی مثل ابومسلم خراسان و 
سرمربیگری تیم هایی نظیر سیاه جامگان  
پدیده خراسان   ماشین سازی تبریز  نساجی 
مازندران و.. را دارد به عنوان سرمربی تیم 
شهرخودرو انتخاب شد. همچنین این تیم 
بازیکنانی مثل محسن ربیع خواه و مهدی 
شریفی را که هر دو سابقه پوشیدن پیراهن 
تیم های مثل پرسپولیس را دارند را به خدمت 
گرفت. با ابن اوصاف هواداران این تیم محبوب 
مشهدی امیدوارند تیم شهرخودرو با سرمربی 
و بازیکنان جدید بتواند به اوج برسد و فوتبال 
مشهد و خراسان را به روز های خوبش باز 
گرداند. امیدواریم در ادامه راه پرفراز ونشیب 
شهر خودرو این بار با رضا مهاجری مربی 
ارزنده و جوان خود بتواند به موفقیت برسد 
زیرا استان خراسان رضوی باید تیمی در 

شان استان در لیگ کشور دشته باشد. 

یوسف کرمی درباره تصمیم کمیته فنی 
فدراسیون تکواندو مبنی بر تداوم فعالیت 
عسکری تا پایان سال 1400 اظهار داشت: 
در این مقطع تصمیم درستی گرفته شد، 
چرا که هر کسی سرمربی تیم ملی می شد 
هزار بهانه می آورد، اما این تصمیم باعث 
خواهد شد یکسری از فرصت های را از 
دست بدهیم. این تصمیم مزایا و معایبی 
دارد. اگر بگوییم با توجه به فاصله مسابقات 
جهانی و مسابقات داخل سالن آسیا این 
تصمیم را گرفتیم، بعد از آن هم دو سال تا 

المپیک زمان خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: هر کسی بعد از این بیاید 
نیز حتما خواهد گفت که دو سال زمان 
زیادی نیست. راحت ترین کاری را که 
می شد، انجام دادیم و کمیته فنی کار 
بی دردسری را انجام داد. با این تصمیم 
دوباره پنج شــش ماه زمان را از دست 
خواهیم داد و در صورت تصمیم برای 
انتخاب سرمربی جدید چند ماه دیگر 
نیز از دست خواهد رفت. کمیته فنی 
می توانست تصمیمی منطقی تر بگیرد، 
اما محتاطانه عمل کرد. قطعاً هر تغییری 
مشکالتی را ایجاد خواهد کرد، اما باید برای 

آینده تکواندو مشکالت را به جان خرید.
کرمی با مثبت ارزیابی کردن انتخاب 
اصغر رحیمی به عنــوان مدیر فنی 
تیم ملی تکواندو یادآور شد: استاد 
رحیمی به خاطر جایگاه های بزرگتر 
و مهمتری که داشته است، دنبال 

این جایگاه نبود.

سیده تینا ضیا ء نبويان

نقدیبرشهرخودرودرلیگبرتر

فرصتسوزیدرتیمملیتکواندو

 نقش نمک 
در تغذيه ورزشکاران

ورزشکاران ممکن است با مصرف مکمل های 
نمک دار حین ورزش از افزایش وضعیت 
هیدراته شدن و کارایی عضله و عملکرد 
سیستم عصبی بهره ببرند، به ویژه هنگامی که 
ورزش در شرایط محیطی سخت مانند گرما 
و رطوبت انجام شده یا در مدت طوالنی ادامه 
داشته باشد. میزان نمک الزم برای حمایت 
عملکرد ورزشکار همیشه مورد بحث است در 
اصل به خاطر این حقیقت که بدن انسان برای 
حفاظت در برابر کمبود سدیم طی ورزش 
مکانیسم های دفاعی دارد که شامل انتشار 
سدیم از ذخایر درونی بدن است. شواهدی 
وجود دارد که مکمل های نمکی طی تمرینات 
روی وضعیت الکترولیت و هیدراته شدن 

و گرفتگی عضالت تأثیر چندانی ندارد.
برای مثال مطالعه ای روی ورزشکاران قدرتی 
انجام شد و نتایج با گروه دارونما مقایسه شد به 
گروه تجربی 6/3 گرم سدیم در طول مسابقه 
داده شد و در پایان مسابقه تغییر برجسته ای 
در غلظت سدیم سرم قبل و بعد از مسابقه 
تغییر وزن ورزشکار طی مسابقه دمای رکتوم، 
فشار خون سیستولیک و دیاستولیک پس از 
مسابقه نسبت به گروه دارونما مشاهده نشد. 
به طور مشابه در مطالعه دیگری مصرف نمک 
در درمان گرفتگی های عضالنی بازیکنان 
فوتبال طی یک فصل رقابت نشان داد که 
تأثیری بر بروز گرفتگی عضالنی نداشته و 
برخالف باور عمومی نقش بزرگی در این 
بازیکنان ایفا نمی کند. درصورتی که سقف 
مصرف نمک 1500 میلی گرم در روز برای 
افراد معمولی است ورزشکاران ممکن است 
برای جبران از دست دادن آب بدن به خاطر 
عرق ریختن طی تمرینات به نمک بیشتری 
نیاز داشته باشند. عالوه بر این حداقل نیاز 
فیزیولوژیک 500 میلی گرم در روز است 
کالج پزشکی ورزشی آمریکا میزان 500 تا 
700 میلی گرم نمک را طی ورزش توصیه 

کرده است.
از آنجایی که میزان عرق کردن در هر ورزشکار 
متفاوت است و بستگی به شرایط محیطی 
دارد. این میزان ممکن است همیشه به طور 
کامل نمک از دست رفته را جبران نکند 
بنابراین نمک اضافی در دوره بازیافت پس 
از تمرین مورد نیاز است. نمک را اغلب در 
نوشیدنی های ورزشی یا به صورت ژل انرژی 
و آدامس انرژی می توان استفاده کرد. به 
خصوص کسانی که خیلی عرق می کنند و از 
مواد غذایی فرآوری شده استفاده نمی کنند، 
ممکن است از مکمل با کپسول الکترولیت 
حاوی سدیم و کلرید و همچنین دیگر مواد 
معدنی مهم در عرق مانند پتاسیم، منیزیم 

و کلسیم بهره مند شوند.
نمک و گرفتگی عضالت: افزایش جذب رژیم 
پر نمک منجر به عملکرد شناخت شده ای 
به نام بارگذاری نمک و سبب جذب نمک 
و مایعات طی رقابت شده و درمان موثری 

برای همه ی ورزشکاران نیست.

 سر »جان بل«، پروفسور دانشکده پزشکی دانشگاه آکسفورد 
می گوید با مصونیت افراد در برابر کرونا بر اثر تزریق واکسن 
یا ابتال به این بیماری، کووید-19 تا بهار آینده به بیماری 

شبیه سرماخوردگی تبدیل می شود.
 به گفته وی، بریتانیا از بدترین شرایط ممکن عبور کرده و 
با اتمام زمستان، وضعیت این کشور مناسب می شود، البته 
همچنان این کشور در معرض ابتال به کرونا حتی در افراد 

واکسینه شده قرار دارد.
 عالوه بر جان بل، به باور مدیرعامل مدرنا، »استفان بانسل« 
همه گیری کرونا با افزایش تولید واکسن و اطمینان از تامین 

جهانی، می تواند در یکسال به پایان برسد.
 در کنار این افراد، پروفسور »سارا گیلبرت« که به توسعه 
واکسن آکسفورد-آسترازنکا کمک کرده، گفته ویروس ها 

با شیوع در جوامع، ضعیف تر می شوند.
 جان بل همچنین در صحبت هایش گفته بریتانیا در وضعیت 
بهتری قرار دارد و اگر وضعیت این کشور را با شش ماه پیش 

مقایسه کنیم، به چنین موضوعی پی می بریم:
 )NHS( فشار تا حد زیادی از سرویس سالمت همگانی بریتانیا« 
برداشته شده. اگر شما به مرگ های ناشی از کووید-19 نگاه 
کنید، اکثر آن ها افراد مسن هستند و البته هنوز بطور دقیق 
نمی دانیم مرگ آن ها ناشی از کرونا بوده یا عامل دیگری در 
این زمینه نقش داشته. بنابراین من فکر می کنم که از بدترین 
شرایط عبور کرده ایم، با این حال فکر می کنم در آینده در 
پس زمینه افراد زیادی در معرض گونه دلتا قرار می گیرند.«

 به گفته وی همچنان میزان ابتال به کرونا باالست، با این 
حال حتی افرادی که با دریافت دو دوز واکسن به کرونا مبتال 

شده اند، منجر به ایمنی جمعی قدرتمندتری می شوند:
 »باید زمستان را پشت سر بگذاریم تا به آنجا برسیم، اما فکر 

می کنم همه چیز خوب باشد.«
 به باور سارا گیلبرت، با گذشت زمان کرونا بیماری کمتری 
در افراد ایجاد می کند و همچنین نباید ترسی از گونه های 

کشنده تر در آینده داشته باشیم.
 به گفته گیلبرت، ویروس احتماال جهشی را تجربه نمی کند 
که باعث دور زدن مصونیت ناشی از واکسیناسیون شود. این 
دانشمند معتقد است که در نهایت کرونا ضعیف می شود، اما 
در زمانی که منتظر چنین موضوعی هستیم، باید وضعیت 

را مدیریت کنیم.
 https://news.sky.com/story/covid-will-end-
up-resembling-common-cold-by-spring-
12414928-next-year-leading-experts-say

VAR خیلی زودتر از آنچه فکر 
می کنید وارد ايران می شود

حسن کامرانی فر سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال درباره 
موضوعات مختلف روز فوتبال ایران توضیحاتی ارایه کرد.

 حسن کامرانی فر درباره بحث ورود سیستم VAR به فوتبال 
ایران اظهار داشت: در سه سال گذشته برای تهیه VAR همه 
اقدامات برعکس انجام شده، ولی االن با تالش های صورت 
گرفته اتفاقات خوبی رخ داده و قرار است بازی ایران - کره 

جنوبی در ورزشگاه آزادی با VAR برگزار شود.



گالره ناظمیگالره ناظمی
افتخارآفرینیافتخارآفرینیزنایرانیزنایرانی
درفوتسالمرداندرفوتسالمردان

Nakhost Honari

گالره ناظمی بانوی داوری ایران جزو پنج زن قاضی حاضر در جام گالره ناظمی بانوی داوری ایران جزو پنج زن قاضی حاضر در جام 
جهانی فوتسال مردان است.جهانی فوتسال مردان است.

 نهمین دوره رقابت های جام جهانی فوتسال در لیتوانی در حال  نهمین دوره رقابت های جام جهانی فوتسال در لیتوانی در حال 
برگزاری است و ایران هم با صعود به یک چهارم نهایی شانس برگزاری است و ایران هم با صعود به یک چهارم نهایی شانس 

رسیدن دوباره به سکوی این رقابت ها را دارد.رسیدن دوباره به سکوی این رقابت ها را دارد.
اما به غیر از تیم ملی گالره ناظمی و ابراهیم محرابی افشار تیم داوری اما به غیر از تیم ملی گالره ناظمی و ابراهیم محرابی افشار تیم داوری 

از ایران را در این مسابقات تشکیل می دهند.از ایران را در این مسابقات تشکیل می دهند.
در این دوره از رقابت ها برای اولین بار فیفا از پنج داور زن استفاده در این دوره از رقابت ها برای اولین بار فیفا از پنج داور زن استفاده 

می کند که گالره ناظمی چهره مطرح این روزهای داوری ایران نیز می کند که گالره ناظمی چهره مطرح این روزهای داوری ایران نیز 
حاضر است.حاضر است.گالره ناظمی داوری را ابتدا با فوتبال و بعد با قضاوت گالره ناظمی داوری را ابتدا با فوتبال و بعد با قضاوت 
در لیگ برتر فوتسال بانوان آغاز کرد. وی در رقابت های فوتسال در لیگ برتر فوتسال بانوان آغاز کرد. وی در رقابت های فوتسال 
جام باشگاه های جهان مردان جام باشگاه های جهان مردان 20192019 در تایلند به عنوان داور اول  در تایلند به عنوان داور اول 
مسابقه تیم های بارسلونا برابر شنزن چین، نماینده تایلند در برابر مسابقه تیم های بارسلونا برابر شنزن چین، نماینده تایلند در برابر 
تیم بوکاجونیورز آرژانتین، شنزن چین در برابر منگوس برزیل و تیم بوکاجونیورز آرژانتین، شنزن چین در برابر منگوس برزیل و 

دیدار پایانی مسابقات را قضاوت کرد.دیدار پایانی مسابقات را قضاوت کرد.
وی پیش از ورود به این حرفه، بازیکن فوتبال بوده است و در سن وی پیش از ورود به این حرفه، بازیکن فوتبال بوده است و در سن 

1717 سالگی با حمایت خانواده و به پیشنهاد برادرش کوپال ناظمی که  سالگی با حمایت خانواده و به پیشنهاد برادرش کوپال ناظمی که 
از داوران فوتبال می باشد، در کالس های داوری ثبت نام می کند. از داوران فوتبال می باشد، در کالس های داوری ثبت نام می کند. 
گالره ناظمی از برادرش یک و نیم سال کوچک تر است. کوپال گالره ناظمی از برادرش یک و نیم سال کوچک تر است. کوپال 

ناظمی از سال ناظمی از سال 13791379 در عرصه داوری فعالیت دارد. در عرصه داوری فعالیت دارد.
گالره ناظمی داوری را ابتدا با فوتبال و بعد با قضاوت در لیگ برتر گالره ناظمی داوری را ابتدا با فوتبال و بعد با قضاوت در لیگ برتر 
فوتسال بانوان آغاز کرد و در بازی های مختلف قضاوت های خوبی فوتسال بانوان آغاز کرد و در بازی های مختلف قضاوت های خوبی 
داشت، به همین خاطر برای قضاوت بازی ها در سطح بین الملل نیز داشت، به همین خاطر برای قضاوت بازی ها در سطح بین الملل نیز 
انتخاب شد و در سال انتخاب شد و در سال 20012001، بازی های جنوب شرقی آسیا را سوت زد.، بازی های جنوب شرقی آسیا را سوت زد.
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Nakhost Honari

پروانه معصومیـ  ایفاگر نقش گیلسو در 
سریال »در کنار پروانه ها«ـ  این مجموعه 
را یک ملودرام آرامش بخش خواند و گفت: 
از اینکه قبول کردم با این سریال همراه 
شوم راضی ام؛ چراکه این کار آرامش 
خاصی برایم دارد؛ این در حالی است 
که متاسفانه همه سریال های تلویزیون 

به نوعی تنش زا شده اند.
این بازیگر باسابقه خاطرنشان کرد: 
تصویربرداری »در کنــار پروانه ها« 
همچنان در شمال کشور ادامه دارد 
و ما هنوز مشغول بازی هستیم. ابتدا به 
دلیل مضمون و قصه قرآنی و پیامی که 
این کار برای مخاطبان داشت، قبول 
کردم تا ایفای نقش داشته باشم و سپس 
اینکه کار کردن با داریوش یاری واقعا 
برایم مهم بود. اکنون وقتی سریال را 
هرشب تماشا می کنم واقعا خوشحالم 
که حضور داشتم و خودم راضی ام؛ چراکه 
جدای از سرسبزی خطه شمال، فکر می 
کنم کار و قصه یک نوع آرامشی برای 

مخاطب دارد.
وی ادامه داد: نقش گیلسو در این سریال 
یکی از نقش های اصلی و ایفاگر مادری 
فداکار و دلسوز است که با وجود اینکه 
پسرش کشته شده ولی به قاتل پسرش 
کمک می کند تا به راه راست هدایت 
شود. این جوان فکر می کند خدا او را 
فراموش کرده و با خدا قهر کرده است. 
من با نقشم در این قصه کمک می کنم 

این پسر تغییر کند.
معصومی سپس با بیان اینکه اولین بارش 
است با داریوش یاری همکاری می کند، 
خاطرنشان کرد: از همکاری با آقای یاری 
واقعا راضی ام. ایشان کارگردان نازنین 
و قدرشناسی در برابر کاری که برایش 
انجام می دهیم، هستند و به نظرم این 
اتفاق برای یک بازیگر خیلی مهم است؛ 
ضمن اینکه خودشان هم به ساخت آثار 
نمایشی مذهبی عالقه دارند و شاید یکی 

از دالیلی که در این نوع از ژانرها موفق 
هستند، همین باشد.

این بازیگر در پاسخ به پرسش ایسنا 
درباره ساخت تعداد اندک مجموعه های 
مذهبی در طول سال به رغم تاثیرگذاری 
بیشتر ساختار نمایشی به واسطه انتقال 
غیرمستقیم پیام به مخاطب، گفت: می 
توان از این طریق روی انتقال پیام های 
مذهبی به مخاطب کار کرد؛ البته به 
شرطی که سریال ها تبلیغی نباشند و 
حالت شو هم نداشته باشند که به عنوان 
مثال مردم شما این کارها را حتما باید 
انجام بدهید، چون خوب است. نباید 
در پرداخت آثــار مذهبی امر و نهی و 
اجبار باشد. به نظرم وقتی اجبار در کار 
نباشد، پذیرا شدن کار راحت تر می شود 
و من خوشحالم که تلویزیون دوباره به 
سمت ساخت آثار مذهبی سوق پیدا 
کرده است؛ چراکه به هرحال اینگونه 

آثار تاثیر خودشان را دارند.
این هنرمند پیشکسوت در ادامه در پاسخ 
به پرسشی مبنی بر اینکه چرا تلویزیون 
از مناسبت هایی مانند محرم آن طور که 
باید و شاید به عنوان یک فرصت استفاده 
نمی کند و اغلب به پخش آثاری تکراری 
چون »مختارنامه« و »والیت عشق« 
بسنده کرده و سعی بر پر کردن آنتن 

خود دارد؟ توضیح داد: راستش ممکن 
است این تکرار و نپرداختن به آثاری 
جدید در مناسبت ها، به کرونا هم ربط 
داشته باشد. به هرحال ما حدود دو سال 
است که درگیر این ویروس هستیم و 
واقعا هم کار کردن در چنین شرایطی 
برای همه دشوار است. من خودم شخصا 
وقتی در سریال »در کنار پروانه ها« سر 
فیلمبرداری حاضر می شوم، به محض 
اینکه متوجه می شوم برخی همکارانم 
دچار این بیماری شده اند، اصال دلم نمی 
آید دیگر سر کار بروم؛ بنابراین فکر می 
کنم بخشی از این اتفاق به کرونا برگردد 
که ان شاءاهلل با روند بهتر واکسیناسیون 

از شر این ویروس خالص شویم.
بازیگر سریال های »پلیس جوان«، »مثل 
هیچکس«، »مسافر ری«، »امام علی)ع(« 
و »یوسف پیامبر)ع(« در بخشی دیگر از 
این گفت و گو درباره اینکه الزمه ساخت 
سریال های ماندگار در تلویزیون چیست 
و چرا سریال های ما از این ویژگی کمتر 
بهره می برند؟ خاطرنشان کرد: من فکر 
می کنم در گام اول بستگی به نوع سریال 
دارد؛ به عنوان مثال در سریال های ماندگار 
ژانر تاریخی باید مطالعه فراوانی داشته 
باشیم و اگر کار مذهبی و اعتقادی می 
سازیم، باید اعتقاد راسخ وجود داشته 

باشد تا کار موفقی از آب دربیاید. امکان 
ندارد کارگردانی چندان معتقد نباشد 
ولی در ساخت آثار مذهبی موفق شود.

معصومی سپس درباره رقابت تلویزیون 
با شبکه نمایش خانگی و اینکه چقدر 
فکر می کند دلیل استقبال هنرمندان 
از حضور در شبکه نمایش خانگی، به 
بحث ممیزی و دستمزدها مربوط می 
شود؟ گفت: به دلیل اینکه تا به حال آثار 
شبکه نمایش خانگی را دنبال نکرده ام 
هیچ اطالعی ندارم؛ ولی اینکه دلیل 
استقبال هنرمندان از این شبکه به جنبه 
مالی برمی گردد، به نظرم درست است؛ 
چراکه وقتی ما می خواهیم کاری را در 
تلویزیون شروع کنیم از همان ابتدای کار 
می گویند بودجه نداریم یا کم داریم اما 
من شنیده ام در شبکه نمایش خانگی در 
بحث دستمزد دستشان بازتر است و پول 
خوبی به هنرمندان می دهند، بنابراین 
طبیعی است که بازیگران هم سراغ این 
شبکه بروند. درخصوص ممیزی به دلیل 
اینکه اطالعی ندارم نمی توانم اظهار نظر 

کنم چون کارها را تماشا نکردم.
بازیگر نقش گیلسو در سریال »در کنار 
پروانه ها« در پایان اعالم کرد: تا پایان 
کرونا کاری را قبول نمی کنم و سریال 
»در کنار پروانه ها« هم آخرین همکاری ام 
بود. این کار را هم همان طور که گفتم ابتدا 
به دلیل مضمونش پذیرفتم و بعد  اینکه 
خودم در شمال زندگی می کنم و فاصله 
منزلم تا لوکیشن تقریبا دوساعت است. 
به گزارش ایسنا، سریال »در کنار پروانه 
ها« به کارگردانی داریوش یاری و تهیه 
کنندگی بهروز مفید هرشب ساعت 21 
و 15 دقیقه از شبکه دو سیما به روی 
آنتن مــی رود. پروانه معصومی، برزو 
ارجمند، بیتا سحرخیز، نگار عابدی، 
محمود جعفری، شهین تسلیمی، مهران 
رجبــی و ... از بازیگران این مجموعه 

تلویزیونی هستند.

پرتره هاى خیره کننده قاجار

به طور حتم، شناخت مردم 
دنیا از پرتره های )رخ نگاشت( 
سلطنتی اروپایی نسبتا زیاد 
است اما آیا تا به حال، پرتره ها 
فرمانروایانی از فراسوی اروپا را 
دیده اند؟ در اینجا به معرفی 
مثال های خیره کننده ای از 
سلسه قاجار در ایران می پردازیم. 
زمانی که پرتره های مهرعلی 
تصویرگر فتحعلی شاه قاجار، 
یکی از حامیان هنر و حکمرانان 
ایرانی بود. سلسله قاجار از سال 
1781 تا  1925 میالدی بر 
امپراطوری ایران حکمرانی 

کرد. هنر، معماری و دیگر آثار هنری ای که در دوران حکومت 
آن ها تولید شده است، منتسب به هنر قاجاریه” می باشد. به عالوه، 
ایران طی آن دوران به واسطه صلح نسبی ای که در کشور برقرار 
بوده است، یک شکوفایی هنری را تجربه می کند. فتحعلی شاه 
که دومین فرمانروای قاجار بود، در سال 1796 میالدی در تهران 
حکومت می کرد. او یکی از حامیان قدرتمند هنر بود که پرتره های 
سلطتنی را به منظور تبلیغات، جاودانه سازی خود و معرفی خود به 
عنوان پادشاهی واالمقام سفارش می داد. در دوران سلطتنت او، 
مهرعلی یکی از برترین نقاش های دربار ایرانی بود. او نقاشی بسیار 
با استعداد و باهوش بود. به عنوان مثال او در یکی از نقاشی هایش 
از فتحعلی شاه، بر روی گچ بری های مستطیل شکل پشت سر 
او، شعری نوشته با این مضمون که تنها تصویرگر پادشاه، اهلل 
است اگرچه این نقاشی، تاریخ و امضای مهرعلی را دارد. با توجه 
به جزییات، در می یابیم که پرتره های قاجاری نمایان گر ترکیبی 
از گرایش های اروپایی و سنت های ایرانی است. شاه در آن ها به 
طور تمام قد و مثل پرتره های سلطنتی اروپایی ایستاده است. با 
این وجود، آن ها شامل تعداد زیادی از نماد های پنهان هستند 
که مختص هنر اسالمی است. شاه، گرزی مرصع در دست دارد 
که روی آن شمایل هدهد قرار دارد. هدهد پرنده حضرت سلیمان 
است که در قرآن ذکر شده است. و همچنین در هنر صوفی، پرنده 
مظهر خداوند است. سه شاه پر از درنای مشکی بر روی تاج پادشاه، 
نمایانگر ثروت سلطتنی است که توسط زیورهای لباس ابریشمی 

او نیز بر آن تاکید شده است.     

خبر

دست نوشته

یاسمن حاتمی نژادیاسمن حاتمی نژاد

در اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر که شامگاه 
اولین روز از پاییز در تاالر شهر مشهد و با حضور وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، استاندار خراسان رضوی، اعضای شورای 
شهر مشهد، مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان رضوی و 
جمعی از مسوولین و اصحاب رسانه برگزار شد، خبرنگار 
موسسه مطبوعاتی نخست با یک اثر حائز امتیاز شایسته 

تقدیر در بخش گزارش خبری شناخته شد.
به گزارش نخست نیوز، مریم اصغری با ارائه گزارشی با تیتر 
»قبض روح با قبض!« در حوالی شهریورماه سال گذشته 
موضوع گرانی قبوض آب و برق و همچنین آزادسازی بهای آن 
را به چالش کشید و با کارشناسان مربوطه به گفتگو پرداخت 
که در داوری پنجمین دوره از جشــنواره رسانه ای ابوذر 
خراسان رضوی به کسب رتبه شایسته تقدیر منجر گردید.

گفتنی است در این دوره سه هزار و 357 اثر به دبیرخانه 
جشنواره ارسال شد، محورهای این جشنواره نیز شعار 
سال، فرهنگ رضوی و زیارت، حقوق شهروندی، بصیرت 
و دشمن شناسی، جمعیت، آسیب های اجتماعی، گام دوم 

انقالب، مثلث اقتصادی، کمک مؤمنانه و مواسات همدلی 
مدافعان سالمت و مکتب شهید سلیمانی بود و همچنین 
آثاری که به جشنواره ابوذر ارســال شدند در قالب  خبر 
مصاحبه، گزارش، یادداشت، عکس و گزارش تصویری 
گزارش تلویزیونی، گزارش رادیویی، پادکست و آثار رادیویی 
مستند، کاریکاتور، موشن گرافیک، انیمیشن، آثار نمایشی 
به ویژه بخش نشریات دانشجویی مورد ارزیابی هیات داوران 

قرار گرفتند.
شایان ذکر است در این نشست اسامی برگزیدگان این 

جشنواره در بخش های مختلف به شرح زیر اعالم شد؛
در بخش یادداشت غالمرضا بنی اسدی به عنوان شایسته 
تقدیر معرفی شد و مهدی مقصودی رتبه اول را در این بخش 
دریافت کرد. ایمان صلواتی و معصومه مومنیان رتبه دوم، 
وحید اکرمی و سعید برند نیز رتبه سوم بخش یادداشت 

را کسب کردند.
در بخش مصاحبه محدثه شوشتری رتبه اول، علی قدیری 
نوفرست و صدیقه رضوانی نیا رتبه دوم و محسن فاطمی نژاد 

و صادق جهانی نیز حائز رتبه سوم در این بخش شدند. الهام 
مهدی زاده و مجید حسین زاده نیز شایسته تقدیر معرفی 
شدند. در بخش گزارش خبری مریم اصغری، محمدعلی 
میرشکار و فاطمه سهامی حصاری شایسته تقدیر معرفی 
شدند و مهدی عسکری، سمیرا شاهیان رتبه دوم و فاطمه 
غالمی و مهناز اصغری نیز حائز رتبه سوم شدند. این بخش 
رتبه اول نداشت. همچنین در بخش گزارش غیرخبری نیز 
حمید دالوری هروی بعنوان نامزد شایسته تقدیر شناخته 
شد و الهام مهدی زاده رتبه اول، معصومه مومنیان رتبه دوم 
و حسین شعبانی و لیال جان قربان رتبه سوم این بخش را 

کسب کردند.

درخشش »نخست« در اختتامیه ابوذر

گفت و گو با پروانه معصومی 

سریالهاتنشزاشدندسریالهاتنشزاشدند

قاسم از مددجویان موسسه خیریه بوستان شکوه مهر است که دل 
نوشته هایی برای مقامات و مسووالن نوشته است.

متن زیر نامه وی به دکتر علی پاکباز خسروشاهی مدیر مسوول 
موسسه رسانه گستر نخست است.
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فردوس کاویانی گفت: من نقش های منفی را 
دوست ندارم و برای فیلم »پرونده« می خواستم 
به مهدی صباغ زاده بگویم که نمی توانم 
بیایم اما به یکباره متوجه شدم قرارداد را 

امضا کرده ام.
موزه سینمای ایران در ادامه انتشار سلسله 
نشست های تاریخ شفاهی خود به مناسبت 
زادروز »فردوس کاویانی« بخش هایی از 
گفتگو با این هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون 
را که در سال 86 گرفته است، منتشر کرده 

که در زیر می خوانید.
فردوس کاویانی با بیان اینکه چهارم مهرماه 
1320 در اسماعیل آباد کرمان به دنیا آمده 
است، گفت: کالس اول ابتدایی نزد عمویم 
در یزد به مدرسه رفتم و از ششم ابتدایی 
دوباره به کرمان برگشتم و تحصیل کردم و 
در همان سال ها شوق تئاتر، من را به تهران 

کشاند و دبیرستان را به پایان رساندم.
وی با اشاره به عالقه اش به تئاتر ادامه داد: 
یادم می آید کالس پنجم دبستان تئاتری 
را برای اجرا به مدرسه ما آورده بودند و من 
به فراش مدرسه گفتم، می خواهم هر شب 
این نمایش را ببینم و او هم به شوخی به 
من گفت؛ هر شب باید سالن را جارو کنم 
تا اجازه بدهد و من هم  پذیرفتم. 13 روز 
این نمایش در مدرسه ما اجرا داشت و من 
هرروز آن را می دیدم به شکلی که آن را 
حفظ شده بودم و همان تئاتر را کارگردانی 

و اجرا کردم.
کاویانی خاطرنشان کرد: زمانی که کار تئاتر 
را تازه شروع کرده بودم یک نمایش آلمانی 
را به کارگردانی زنده یاد حمید سمندریان 

اجرا کردیم و بعد از آن به اداره تئاتر رفتم و 
به صورت قراردادی استخدام شدم و در آن 
جا ابتدا شروع به کارهای پانتومیمی کردم.

وی با اشاره به فیلم »پرونده«، گفت: من 
نقش های منفی را دوست ندارم و برای این 
فیلم می خواستم به مهدی صباغ زاده بگویم 
که نمی توانم بیایم. اما به یکباره متوجه شدم 

قرارداد را امضا کرده ام.
وی با اشاره به حضورش در »محله برو 
بیا«، گفت: برای این فیلم اکبرعبدی را 
برای یک نقش دعوت کرده بودند و برای 
نقش مش مهدی من را پیشنهاد داده 
بودند و من هم پذیرفتم که بسیار هم 

مورد استقبال قرار گرفت.
وی با بیان اینکه داریوش مهرجویی با توجه 
به ساخت »اجاره  نشین ها« می توانست آثار 
ُکمیک دیگری را هم بسازد، گفت: کار طنز 
در سینما، تلویزیون و تئاتر سخت است. 
متاسفانه درکارهای تصویری همیشه ما 
بازیگرها دلشوره داریم، زیرا گاهی به دلیل 
طوالنی بودن زمان فیلم، از طنز کار کم 
می کنند و زیربنای طنز را می گیرند که 
همین امر موجب می شود تا مخاطب 

خنده اش نگیرد و طنز نباشد.
کاویانی با بیان اینکه »بانو« فیلم خوبی بود، 
گفت: در این فیلم برای نقش هایمان با گوهر 

خیراندیش بحث ها و گفتگوهای زیادی 
داشتیم تا به نقش مورد نظر برسیم. کل 
فیلم درباره این است که باغ ها و درخت ها 
درحال نابودی است. اینکه درخت ها که 
به مردم زندگی می دهند را می زنند و جای 

آن ها آپارتمان می سازند.
وی همچنین مطرح کرد: در سینما نقش های 
مکمل خیلی ظریف را دوست دارم و ترجیح 
می دهم زیرا برایم گویاتر است و خیلی به 
دنبال نقش های اول نیستم اما در تئاتر 

اغلب نقش اول را بازی کردم. 
کاویانی در پایان با بیان اینکه سعی من 
همیشه بر شاد کردن یک ملت بوده است، 
بیان داشت: مردم همیشه از سریال »آژانس 
دوستی« به خوبی یاد می کنند، من معتقدم 
اگر اجتماع را بر مبنای دوستی بگذاریم، 
همه مسایل و مشکالت از بین خواهد رفت. 
همه داستان هایی که در آژانس دوستی 
نشان داد شد در انتها به دوستی ، باهم 
بودن ، درد هم را دانستن و اینکه خوب 
است به هم کمک کنیم منتهی می شود 
و باید توجه داشته باشیم که این ها سازنده 

زندگی ما هستند.
فردوس کاویانی در فیلم هایی همچون : 
پرونده، اجاره نشین ها، در مسیر تندباد، 
بانو، همه دختران من، سفر پرماجرا، سگ 
کشی، میکس، جایی برای زندگی، نارنجی 

پوش و ... نقش آفرینی داشته است.
گفتنی است، گفتگو با فردوس کاویانی 
در سال 1386 بوده است و موزه سینمای 
ایران برای این هنرمند پیشکسوت محبوب 
سینما، تئاتر و تلویزیون آرزوی سالمتی دارد.

فردوس کاويانی: 

نقشهایمنفیرادوستندارم

عشق ،کیفیتی وحیانی

هرجا سخن از عشق است زندگی میدرخشد این عشق است که مرده را زنده       
می سازد زندگی بدون عشق یعنی حیاتی بدون معنا و فاقد هیجان ، همچو 
کالبدی بدون روح را می ماند اگر واژه دلنشین عشق از ادبیات و روابط انسانی 
حذف شود بدون شک ادبیات به روز مرگی و زوال خیال منجر و انسانها دست 
شان برای همیشه بسته می ماند هیچکس توان تضعیف عشق را ندارد و هیچگاه 
عشق کسی را ذلیل نساخته بلکه عاشقان همیشه انگشت نمای اشخاص متعالی 
و بزرگ بوده اند اینکه می گویند عشق جایی در کالم الهی ندارد بدون تردید 
حرفی از سر عشق ناشناسی ست چرا که عشق ذاتاً ماهیتی ست و آنچه این 
واژه را پرطمطراق و سکر آور کرده است نامش نبوده بلکه کیفیت  خاص آن 
می باشد که وقتی در کسی حلول کند وی را قدرتی مهار نشدنی در زمینه 
های فداکاری و جان بازی و از خود گذشتگی و بخشش عطا می کند که در 
احوال عادی بروز آن  محال هست چون عاشق از هستی و تمامی خودش 
تنها چیزی را که می بیند معشوق و محبوب است حتی سرمایه و دارایی 
خویش را به پای محبوب میریزد تا حدی که اندوخته هایش را برای معبود 
فدا می کند و تنها به معشوق می اندیشد حتی اگر محبوب فارغ از او باشد. 
بخشش ، رحمت و لطف باریتعالی هم از جنس عشق است که در عاشقان 
زمینی هرگز به اندازه ای  که در عنایت حضرت حق تعالی متجلی می شود 
ظهور نکرده و نمی کند . خداوند خالق و آفریننده عشق بوده و عشقش را به 
همه بندگانش اثبات نموده است و در آیه مبارکه والذین آمنو اشد حبا ا... به 
زیبایی و بالغت هرچه تمامتر ، شدت دوست داشتن بندگانش را به پروردگاررا 
به رخ کافران کشیده است. مگر می توان تصور کرد بنده ای محبوبش را در 
حد عاشقی دوست بدارد و خداوند وی را کمتر از این حد دوست داشته باشد 
محال است که چنین باشد و غیر ممکن است که اینچنین حال و احوالی 
عشق نباشد برای همین است که نام عاشقان در ذهن عام و خاص ثبت شده 
است و با لطافت و مالحت جریان دارد. عاشقان در تاریخ جایگاهی ندارند 
بلکه در قصه ها جاری هستند از آن رو که در تاریخ جنگ و ستیزه ، مبارزه و 
رویارویی  به تصویر کشیده می شود اما قصه ها صلح بدون جنگ را روایت 
می کنند آنجایی که عشاق با اشتیاق خود را قربانی معشوق می سازند .

هر گه که  دل به عشق دهی خوش دمی بود 
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست 

مجید خروشی-رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه 
خیریه بوستان شکوه مهر در گفت وگو با نخست گفت: موسسه 
خیریه شکوه مهر اولین موسسه فعال در خراسان رضوی است 
که در سایر استان ها مجوز فعالیت دارد و صرفا با کمک های 

مالی خیرین فعالیت می کند. 
محمدهادی اشرافی بجستانی افزود: آسایشگاه معلولین ذهنی 
بی سرپرست شهید بهشتی بزرگترین مجموعه نگهداری معلولین 
ذهنی رهاشده بی سرپرست پسر در استان خراسان رضوی 
است که به همراه مرکز نگهداری معلولین ذهنی بی سرپرست 
پناهندگان ضامن آهو و خانه فرزندان بی سرپرست شکوه مهر 
تحت مدیریت موسسه خیریه بوستان شکوه مهر قرارگرفته که 
مجموعا این موسسه افتخار دارد ضمن حمایت از970 خانواده 
معلول در حال حاضر نیز 220 نفر از این بهشتیان روی زمین بین 
سنین شش تا 60 سال را به صورت شبانه روزی نگهداری نماید.

وی اظهار داشت: موسسه خیریه بوستان »شکوه مهر« یک 
مرکز غیرانتفاعی با هدف کمک به کودکان بی سرپرست در 
کشور هست که هم کودکان بی سرپرست سالم و هم کم توان 
ذهنی را تحت پوشش دارد. این موسسه یکی از بزرگترین 
مراکز خیریه توانبخشیـ  حمایتی سطح کشور است که در 
11 آسایشگاه و خانه فرزندان به صورت شبانه روزی به این 

فرزندان ارایه خدمات می دهد.
وی ادامه داد: این موسسه در شاخه توانبخشی در چهار واحد از 
جمله »آسایشگاه مهر پناهندگان ضامن آهو« فعالیت می کند، 
همچنین »امور خانواده ها« نیز یکی دیگر از این واحدهاست 
که در این واحد حمایت از 1500 خانواده دارای معلول در امور 

خانواده ها که به تازگی به مرکز »مثبت زندگی« تغییر نام و 
فعالیت داده است، صورت می گیرد.

رییس هیات مدیره موسسه خیریه بوستان شکوه مهر در 
ادامه از وجود نوابغ در این موسســه خبر داد و تصریح کرد: 
به عنوان نمونه کودک 11ساله نابغه بی سرپرست را که در 
یکی از تعمیرگاه های استان کار می کرد را شناسایی کرده که 
با مساعدت و همکاری کارشناسان تحصیلی بعد از گذشت 
4سال راهی دانشگاه شد و همچنین دو کودکی که به صورت 
جهشی در سال گذشته ابتدایی را پشت سرگذاشته و اکنون در 
کالس هفتم تحصیل می کنند.معتقدم کودکان بد سرپرست  
درصورتی که تحت حمایت های دولتی قرار گیرند در آینده 

کارنامه موفقی را پشت سر خواهند گذاشت .
وی خاطرنشان کرد: موسسه خیریه شکوه مهر برای همه آحاد 
کودکان جامعه که به نوعی درگیر مشکالت جسمانی،روحی و 
روانی هستند و همچنین افرادی که به نوعی از خانه رانده شده اند 
خدمات تحصیلی،شغلی و مهارت آموزی را در دستور کار دارد.

مديرعامل موسسه خیريه بوستان شکوه مهر در گفت وگو با نخست:

نابغه 11ساله شکوه مهر راهی دانشگاه شد

ظفر امیلیظفر امیلی
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