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توپ و تور

 شهروز والیبال خراسان  
در راه جام باشگاه های آسیا

با موافقت باشگاه شهداب یزد؛ شهروز همایونفرمنش بازیکن 
لیگ برتری ودریافت کننده قدرتی وبا تجربه والیبال خراسان 
که سابقه بازی درلیگ برتررا بیش از یک دهه درکارنامه دارد 
ودرباشگاههای مختلف ایران توپ زده است ودرتمام این سالها 
درزمره برترین بازیکنان لیگ برتر ایران بود  پس از بازگشت از 
اردوی ترکیه با تیم شهداب یزد و با توافقات انجام شده با مسوولین 
فدراسیون والیبال به تمرینات تیم والیبال فوالد سیرجان ایرانیان 
به عنوان یار کمکی جهت شرکت در مسابقات جام باشگاه های 
والیبال آسیا اضافه شد.مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای 
آسیا از تاریخ »۱۴ام الی ۲۱ مهرماه« در کشور تایلند برگزار 
خواهد شد . همایونفرمنش بالفاصله پس از اتمام این رقابت ها 
به تمرینات تیم والیبال شهداب یزد باز خواهد گشت تا آماده 

حضور در مسابقات لیگ برتر فصل جاری شود.
همایون فرمنش را به عنوان یکی از اماده ترین بازیکن سالهای 
اخیر دروالیبال خراسان وکشورنام برد که همچنان خواهان زیادی 
دارد وبا حضورموفق خوددرلیگ کشوروآسیا ازاعتباروالیبال 

خراسان به خوبی دفاع می کند.

مشهدمیزبان والیبال ساحلی
درخبرها آمده بود مشهد میزبان والیبال ساحلی قهرمانی کشوراست.

نخست:اگرچه کارخوبی است اما والیبال ساحلی خراسان نیازبه 
خانه تکانی اساسی داردتا میزبان خوبی باشد.

والیبال خراسان ودونماینده درآسیا
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای اسیا درحالی برگزارخواهدشدکه 

ازمشهد دونماینده حضوردارد.
نخست:خداراشکرکه حضورنمایندگان والیبال خراسان درقهرمانی 
آسیا تمامی ندارداگرچه درلیگ برتر چندسالی است غایب بزرگ هستیم.
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مدیریت واحد برای حمایت از ورزش 
همگانی،جانبــازان و بانوان در بدنه 

شهرداری مشهدتشکیل شد
مجید خروشی- همزمان با ایام سوگواری 
و در پبش بودن سالروز وفات رسول 
اکرم محمد )ص(و  شهادت امام رضا 
)ع( و همچنین گرامی داشت هفته 
دفاع مقدس، و۸مهر ماه روز جهانی 
ناشنوایان مراسم تحلیل از اعضای هیات 
و قهرمانان المپیکی ناشنوا استان در 
هتل توریست توس مشهد برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این مراسم 
که با حضور عبداهلل ارجاپی شهردار 
مشهد، مهدی نصیبی دبیر فدراسیون 
ورزش های ناشنوایان، مسعود فیروزی 
مدیر کل بهزیستی استان ،تاج فیروز مدیر 
تربیت بدنی آستان قدس رضوی و جمع 
کثیری از قهرمانان المپیکی ناشنوایان 
برگزار شد مدیر کل ورزش و جوانان 
استان ضمن خیر مقدم و تقدیر و تشکر 
از قهرمانان ناشنوا استان که پرچم دار 
در مسابقات جهانی،آسیایی و المپیک 
بودند گفت:جایگاه ورزش استان به خاطر 
همجواری با بارگاه ملکوتی حضرت 
رضا)ع( دارای ارزش های اخالقی و 

انسانی است.
فرزاد فتاحی افزود: هیات ناشنوایان 
استان در میادین ورزشی استانی و 
جهانی کمترین حاشیه را پشت سر 
گذاشته و موفقیت های در خور توجه 
برای استان کسب کرده به طوری که 
محدودیت ها را تبدیل به فرصت کرده 
و این امر نشانگر این است که در صورت 

حمایت مسووالن و مدیران اجرایی 
شهری می توانیم در جایگاه باالتری 

در کشور قرار بگیریم 
مدیرکل ورزرش و جوانان در این همایش 
یادآور شد: با توجه به کمبود اعتبارات  
۱۱میلیارد ریالی به خاطر شیوع ویروس 
کرونا همت و تالش روسای هیات های 
استان جواب داد و ما توانستیم در بسیاری 
از رشته های ورزشی عنوان دار باشیم.و 

روند رو به رشدی را طی کنیم.
فتاحی ضمن تبریک به جامعه ناشنوایان 
و تشکر ویژه از برگزار کنندگان مراسم 
گرامیداشت روز جهانی و هفته ناشنوایان 
ادامه داد: توجه به افراد دارای معلولیت 
نباید مختص به روزها و یا هفته های 
مناسبتی باشد. ما نباید مسوولیت و 
وظیفه خود را در قبال جامعه هدف مان 

فراموش کنیم.
در ادامه این همایش عبداهلل ارجایی 
شهردار از مشهد مقدس به نام شهر 
مهربان یاد کرد و گفت: برخی توسعه 
شهری را در قدرت اقتصادیفپیشرفت 
تکنولوژی ، کثرت جمعیت ،فرهنگ  
می دانند که معتقــدم وجود نیروی 
انسانی با انگیزه ،فعال همه نشندنی 

ها را ممکن خواهد ساختو راه را برای 
توسعه و پیشرفت هموار خواهد کرد.

وی تصریح کرد: گروه ناشنوایان ما 
افرادی هستند که در عرصههنر،علم و 
ورزش کارآفرینی کرده اند و می توانند 
به عنوان نیروهای انسانی فعال جزو 

عناصر قدرت باشند
ارجاپی با اشاره به آمار ۴هزار نفری جامعه 
ناشنوا استان گفت: اتالش خواهیم کرد 
در شهر مهربانی ها در راستای متناسب 
سازی ومناسب سازی  جامعه شهری برای 
استفاده همه اقشار جامعه حرکت کنیم.

وی همچنین از تشکیل و راه اندازی  
مدیریت واحدی در بدنه معاونت فرهنگی 
شهرداری مشهد برای حمایت از ورزش 
همگای، معلوالن و جانبازان و همچنین 

بانوان در استان خبر داد. 
دبیر فدراسیون ورزش های ناشنوایان  
در این همایش در باره حمایت ،جذب و 
اشتغال قهرمانان ناشنوا گفت: مهمترین 
مقوله در بحث ورزش ناشنوایان اشتغال 
قهرمانان المپیک است که نیاز به یک 

عزم ملی است. 
وی همچنین از درخواست اشتغال و 
جذب ۱۰ نفر از قهرمالنان المپیکی 

خبر داد.
مسعود فیروزی مدیر کل بهزیستی 
استان در این مراسم گفت: امیدواریم 
شهردار مشهد با توجه به نام گذاری 
شهر به نام شهر مهربانی ها برای تمام 
اقشار جامعه به خصوص افرادی که 
دارای محدودیت هستند برنامه خاص 

و ویژه درنظر بگیرد. 
.در این مراسم محمدرضا شیخ زاده 
رییس هیات ناشنوایان استان  ضمن 
تبریک فرا رسیدن ۸مهرماه روز جهانی 
ناشنوایان گفت: درود و سالم بر مردان و 
زنان بی مدعا  درودبر ساکنان سرزمین 
سکوت که با نگاه زیبایشان و با حرکت 
دستانشان مهربانی را معنی می کنند 
وی در این همایش با بیان گزارشی از 
عملکرد هیات ،رقابت های ورزشی و 
همچنین دست آوردهای هیات گفت: 
کسب رتب برتر در سال ۹۸ و عنوان 
سومی هیات برتر در سال ۹۹ و همچنین 
حضور موفق ورزشکاران د رمسابقات 
جهانی و آسایی ،حضور  سه ملی پوش 
در تیم  کشتی وجودو،۲نفر ملی پوش 
در تیم های والبال و کاراته  از مهمترین 

دست آوردهای هیات استان است. 
رییس هیات ورزش های ناشنوایان 
با اشاره به این که هیات بیش از ۱۷ 
رشته ورزشــی را تحت پوشش دارد  
از برگزاری  مسابقات شطرنج و دارت 
استانی خبرداد وگفت: در صدد هستیم 
که رقابت های فوتسال و والیبال را نیز به 
میزبانی مشهد و یا یکی از شهرستان های 

استان برگزار کنیم.
در پایان این همایش از پیشکسوتان 
و قهرمانان المپیک با اهدای هدایایی 
تقدیر و تجلیل شد و از سوی هیات قاب 
عکسی منقش به آیه مبارکه ان یکاد به 

شهردار مشهد اهدا شد.

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

درمراسم تجلیل ازاعضای هیات ، پیشکسوتان وقهرمانان المپیکی ناشنوا اعالم شد

خبر خوش شهردار مشهد

مجید خروشی

 سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک توکیو گفت: خراسان 
رضوی از نظر زیرساخت ورزش جانبازان و معلوالن نسبت 

به ۳۰ استان کشور در جایگاه آخر است.
هادی رضایی در مراسم تجلیل از افتخارآفرینان مشهدی 
پارالمپیک توکیو که با حضور شهردار مشهد برگزار شد، 
اظهار کرد: ورزشکاران پارالمپیکی مایلند دیده شوند اما 
حمایت  مالی موضوعی جانبی است. کسب افتخار توسط 
ورزشکاران برکت است و موفقیت های بین المللی باعث 
می شود جریان نخبه پروری و الگوسازی در میان ورزش 

جانبازان و ورزشکاران سالم رقم بخورد.
وی در خصوص توقع از مسووالن برای ورزش جانبازان و 
معلوالن افزود: برای خویش هیچ خواسته ای ندارم اما اینکه 
خراسان رضوی رتبه آخر از نظر زیرساختی در حوزه ورزش 
جانبازان و معلوالن را دارد، در جوار بارگاه امام رضا)ع( جالب 
نیست. مجموعه های ورزشی مختص جانبازان و معلوالن 
در سایر استان ها توسط شهرداری ها ساخته شده است. در 
سایر استان ها بهزیستی، بنیاد شهید و آموزش وپرورش 
استثنایی مجموعه ورزشی مختص جانبازان و معلولین 

دارند. در خراسان رضوی و به خصوص مشهد این کمبود 
احساس می شود. در ۳۵ سالی که در ورزش خراسان 
رضوی حضور داشتم تا کنون حدود هشت مرتبه برای 
احداث مجموعه های ورزشی جانبازان و معلولین کلنگ زنی 
کرده اند اما هیچ اتفاقی رخ نداده است.سرپرست کاروان 
ایران در پارالمپیک توکیو گفت: شهرداری مشهد به لحاظ 
زیرساخت ورزشی در کشور جایگاه اول یا دوم را به خود 
اختصاص داده است. ۱۵ درصد شهروندان معلول و یا جانباز 
هستند اما سهم مشهد تنها یک مجموعه ۱۵ خرداد است 

که بابت آن به خزانه دولت اجاره پرداخت می شود. اداره 
کل ورزش وجوانان خراسان رضوی مطابق قانون ماده ۸۸، 
مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد را به هیات جانبازان و معلولین 
استان اجاره داده که با استفاده از خیرین آن را تجهیز کرده ایم. 
۱۰ سال است که وعده می دهند این مجموعه را در اختیار 
هیات جانبازان و معلولین می دهند اما هنوز هیچ اقدامی 

صورت نگرفته است.
رضایی خاطرنشان کرد: امیدوارم با توجه به اینکه معلولیت 
در حاشیه و پایین شهر قرار دارد یک مجموعه ورزشی برای 
جانبازان و معلولین در حاشیه شهر ساخته شود. در سال های 
گذشته میلیاردها تومان برای ورزش قهرمانی هزینه شده 
اما ۲ ورزشکار خانم خراسان رضوی برای ۱۰ میلیون تومان 
به ذوب آهن اصفهان رفته اند. همچنین ورزش همگانی نیاز 
شهروندان و معلولین ما است.وی بیان کرد: در ۹ پارالمپیک 
حضور داشته ام و آرزویی برای رفتن و قهرمانی در پارالمپیک 
ندارم. تنها آرزویم این است که یک مجموعه ورزشی برای 
جانبازان و معلوالن در پایین شهر مشهد همانند سیدی، 
طالب، شهرک شهید رجایی و یا خواجه ربیع ساخته شود. 

سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک توکیو:
وضعیت زیرساخت ورزش جانبازان و معلوالن خراسان رضوی مطلوب نیست

همکار گرامی

جناب آقای بیژن قنبری
درگذشت همشیره مکرمه را به شما وخاندان محترم به سوگ نشسته از 
صمیم قلب صمیمانه تسلیت عرض نموده علودرجات برای آن مرحومه 

وصبروشکیبایی برای شما از درگاه  حضرت حق خواستاریم.

مدیر مسوول و کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست 
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آقای سجادی لطفا ببازید!

علیرضا مجمع:روزهای فیفادی نزدیک است و انگار قرار 
است یک تعداد تماشاگر محدود برای دیدن بازی خانگی 
تیم ملی به ورزشگاه بروند. از این تعداد محدود قرار است 
تعدادی از دختران هم اجازه ورود به استادیوم آزادی را پیدا 
کنند و این بازی را از نزدیک ببینند. یعنی بعد از حدود دو 
سال که از اولین ورود زنان به استادیوم گذشت، برای دومین 
بار قرار است این اتفاق احتماال به شکل گزینش شده بیفتد. 
خب اگر فکر می کنید این کار را مدیران فدراسیون فوتبال به 
راحتی اجازه داده اند انجام شود به سختی در اشتباهید. اگر 
دست این دوستان باشد که کال از ورود مردان هم به استادیوم 
راضی نیستند و دوست دارند همه چیز در خانه ها و از دریچه 
تلویزیون اتفاق بیفتد. این کار هم به زور فیفا و ای اف سی و 
شخص اینفانتینو قرار است انجام شود. اینفانتینو در بازی فینال 
لیگ قهرمانان آسیا در استادیوم آزادی خودش به شخصه 
جلوی جایگاه دختران ایرانی ایستاد و به روسای فدراسیون 
دستور داد اگر این اتفاق تکرار نشود فوتبال ایران از حضور 
در جام های بین المللی تعلیق خواهد شد. این تهدید باعث 
اتفاق روز بازی با کره جنوبی در سه    شنبه هفته آینده خواهد 

شد. حتما باید زور باالی سرمان باشد!
*

یکی از خنده دارترین اتفاقات یک هفته اخیر بحث اسپانسر 
مشترک دوتیم پرسپولیس و استقالل است. کاری به این ندارم 
که ارزش سهمی این دو تیم چقدر است و باید به هر کدام از 
تیم ها چه سهمی از درآمد مالی تعلق گیرد. اصال فرض کنید 
ارزش این دو تیم مساوی است- که نیست و هر عقل سلیمی 
می تواند تشخیص دهد که پرسپولیس با دو فینال آسیا و پنج 
قهرمانی متوالی لیگ برتر به مراتب ارزش مادی بیشتری نسبت 
به استقاللی دارد که فقط یک جام حذفی در این پنج سال 
گرفته است- آیا منطقی است یک اسپانسر و کارگزار مشترک 
حامی مالی هر دو تیم شود؟ میالن و اینتر یک اسپانسر دارند؟ 
بارسا و رئال چه؟ بایرن و دورتموند؟ همه این جواب ها منفی 
است. چون دلیلی ندارد که رقابت اسپانسرها تحت تاثیر برند 
یک تیم قرار گیرد. اینجا فقط سخنی دارم با وزیر ورزش؛دکتر 
حمید سجادی و یک سوال بسیار ساده. فرض کنید حمید 
سجادی که دونده حرفه ای بوده است در دوی ۸۰۰ متر به 
فینال المپیک رسیده باشد و اتفاقا اسپانسری گرفته باشد که با 
رقیب بریتانیایی اش سباستین کو یکی باشد، و جناب اسپانسر 
به سجادی بگوید برای اینکه کو دونده مشهورتری نسبت به 
شماست و اگر شما برنده شوید ارزش برند ما پایین می آید 
لطفا این بازی را ببازید! به همین سادگی است. مگر می شود 
در ورزش حرفه ای اسپانسر دو رقیب یکی باشد؟ از کجا معلوم 
دربی رفت را یکی از دو تیم ببرد و در دربی برگشت اسپانسر 
به تیم برنده دور رفت نگوید این بار را بباز چون تماشاگران 
رقیب صفحه ما را آنفالو می کنند؟ کمی منطقی باشید. اصال 
فکر کنید جای این دو باشگاه برعکس است و استقالل همه 
افتخارات این چند ساله را کسب کرده است، باز هم کامال کار 
غیر حرفه ای است که بخواهیم برای دو تیم یک جور نسخه 
بپیچیم و بدهیمشان دست یک اسپانسر. اینجوری روزگار 
اسپانسر ساالری پدر هر دو تیم را درمی آورد. مطمئن باشید.

 تیم زیاد عوض کرده ام اما هرگز به 
مشهد نیامده بودم.با این حال پس از 
اتمام دوره بازیگری قسمت شددر تیم 
شهر خودرو بعنوان سرپرست انجام 

وظیفه کنم
 بازیکن سابق تیم های استقالل؛

پرسپولیس،سپاهان و ... پست جدیدی 
راد در فوتبال تجربه می کند و به عنوان 
سرپرست شهر خودرو معرفی شده 
است.  سید مهدی سید صالحی در 
گفت و گو با خبرنگار ما اعالم کرد: در 
ابتدا جا دارد ازمحبت مالک باشگاه 
آقای حمیداوی، رییس هیات مدیره 
و مدیرعامل باشگاه و از تمام دوستان 
هیات مدیره که بنده حقیر را قابل 

دانستند تا به عنوان مدیر تیم شهر خودرو 
فعالیت کنم تشکر کنم. افتخار این را 
دارم که در کنارمهاجری که در زمان 
بازیگری قسمت نشد در کنار ایشان و 
شاگرد شان باشم قرار بگیرم. امیدوارم 
بتوانم تمام توانم را بگذارم تا برای تیم 
مفید باشم و برای سربلندی نماینده 
مشهد تمام تالش مان را می کنیم. جا 
دارد که از پیشکسوتان بزرگ مشهد 
رخصت بگیرم و به عنوان برادر کوچکتر 
از آن ها می خواهم با دعای خیرشان 
کمک حال بنده باشند و بتوانیم سال 
خوبی برای مردم مشهد داشته باشیم.

وی که کالس مربیگری آسیا را گذراند 
در خصوص اینکه چرا به این حیطه 

ورود نکرد ادامه داد: طی جلساتی که 
با مدیران باشگاه شهرخودرو داشتم  
از جهت اینکه بتوانم استارت اولیه را 
بزنم محیط را بسیار خوب و آرامش 
بخش دیدم. طبــق صحبتی که با 
دوستان داشتم تصمیم گرفتم کمک 
حال شهر خودرو باشم و به عنوان یک 
خادم برای سربلندی مردم مشهد 
و عزت و آبروی تیم شهرخودرو در 
فوتبال کشورمان حضور داشته باشم.

سرپرست شهر خودرو در مورد پیش بینی 
اش از شرایط این تیم در فصل جدید 
گفت: شرایطی که مالک و هیات مدیره 
باشگاه برای تیم در نظر گرفتند بسیار 
خوب است و سعی کردند که تمام 

نواقص را برطرف کنند و آمدن آقای 
مهاجری هم نشان دهنده این است 
که سعی بر این دارند تیم خوبی بسته 
شود که بتواند از آبروی فوتبال مشهد 
دفاع کند. تالش همه مجموعه این 
اســت که برای افتخار آفرینی شهر 

مشهد بجنگند.

اسفند ماه سال ۹۷، آخرین حضور عادل 
فردوسی پور در شبکه سه و برنامه ۹۰ بود. 
اگر چه محبوبیت فردوسی پور و برنامه 
۹۰ در میان مردم بر هیچکس پوشیده 
نیست، اما با ورود علی فروغی به عنوان 
مدیر شبکه سه سیما، فردوسی پور را با 
این استدالل از این عملکرد خود دفاع 
کرد که فردوسی پور از »مدار« خارج 
شده بود و داشت تبدیل به الگوی بدی 
برای بقیه می شد، از شبکه سه کنار 
گذاشته شد. در نتیجه این اقدام علی 
فروغی و پشت کردن او به نظر اکثریت 
مردم، ماجرای فردوسی پور و فروغی 
تبدیل به دو گانه مردم یا مسووالن شد.

اگر چه در همان زمان که شایعاتی مبنی 
بر رفتن عادل فردوسی پور از شبکه سه 
در فضای مجازی منتشر شد، عبدالعلی 
علی عسگری رییس وقت سازمان صدا 
و سیما درباره رفتن این مجری معروف 
از شبکه سوم سیما گفت: »فردوسی پور 
می ماند.« همچنین پس از این گفته ی 
علی عسگری، محمد حسین رنجبران 
مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا 
وسیما با اشاره به این گفته ی عسگری، 
در خصوص ادامه فعالیت عادل فردوسی 
پور در شبکه سه سیما گفت: »همان 
طور که ریاست سازمان اشاره کرد آقای 
فردوسی پور در شبکه سه سیما خواهد 
ماند، اما تحوالتی در حوزه ورزش سیما 
نیز رخ خواهد داد. قرار است تحوالتی در 
حوزه ورزش سیما و برنامه نود از سال 
آینده صورت پذیرد و این موضوع مربوط 
به شبکه سه سیماست.« او همچنین اعالم 
کرده بود: »تحوالتی ویژه در برنامه نود از 
سال آینده صورت خواهد گرفت و این 
برنامه با گروهی جدید روی آنتن خواهد 
رفت، اما درعین حال از ظرفیت های 
عادل فردوسی پور در برنامه های دیگر 
استفاده خواهد شد.« رنجبران همچنین 
این خبر را تایید کرد که قائم مقامی شبکه 
ورزش به فردوسی پور ارایه شده است، 
و صداوسیما همچنان بر این پیشنهاد 

پافشاری می کند.اما عادل فردوسی پور 
نه تنها از شبکه سه کنار گذاشته شد، 
بلکه به او گزارشی هم در شبکه های سه و 
ورزش سیما داده نشد اگرچه فروغی این 
ادعا را کرده بودکه فردوسی پورخودش 
تمایلی به انجام گزارش ندارد. با این 
حال این محدودیت ها برای فردوسی 
پور تنها محدود به صدا و سیما نماند 
چرا که زمانی که خبر رسید که او قرار 
است با برنامه »۳۶۰« به شبکه نمایش 
خانگی، مهمان عالقه مندان به فوتبال 
شود، باز هم سنگ اندازی هایی در برابر 
وی انجام شد و در نهایت موفق به کسب 
مجوز نشد. پس از آن فردوسی پور تنها 
تهیه کنندگی برنامه فوتبال ۱۲۰ در 

شبکه ورزش را بر عهده گرفت.
اگرچه کنار گذاشــتن فردوسی پور 
انتقادات زیادی را از ســوی هوادارن 
فوتبال، رسانه ها و حتی سیاستمداران 
را هم در پی داشت. چندان که حشمت 
اهلل فالحت پیشه، نماینده مجلس دهم 
که ریاست کمیسیون امنیت ملی را 
بر عهده داشته است گفت بود که از 
نهاد های امنیتی پرسیده ام که مشکل 
آقای فردوسی پور چیست و آن ها خیلی 

راحت جواب دادند فقط محبوبیت.
حال با رفتن عبدالعلی علی عسگری 
رییس صدا و سیما از این سازمان، و 

جانشینی پیمان جبلی، زمزمه هایی 
مبنی بر تغییر مدیران شبکه های مختلف 
و تغییر سیاست های این سازمان به 
گوش می رسد که شاید بتوان گفت با 
تغییر علی فروغی، امیدی برای بازگشت 
عادل فردوسی پور به قاب شبکه سه 

سیما، بوجود بیاید.
اما در کنار این خبر های تایید نشده، روز 
گذشته ویدیویی از دیدار پیمان جبلی 
با خبرنگاران خوزستانی منتشر شد که 
طی آن فردی که خود را از خانواده شهدا 
و طرفداران فوتبال تیم های خوزستانی 
معرفی می کند در گفتگو با پیمان جبلی 
رییس جدید صداوسیما از او درخواست 
می کند که عادل فردوسی پور را بازگرداند 
و می گوید: »از شما خواهش می کنم 
برنامه نود را با اجرای عادل فردوسی پور 
احیا کنید تا کام فوتبال دوستان شیرین تر 
از پیش شود.« رییس صداوسیما هم در 
پاسخ به درخواست این هوادار فوتبال 
درباره فردوسی پور می گوید: »از نظر ما 
ایشان منعی ندارد و می تواند بازگردد.«

همین سخنان باعث ایجاد زمزمه ها و 
تب و تابی مبنی بر بازگشت فردوسی پور 

به شبکه سه سیما شده است.
جبلی که پیش از این هم گفته بود که 
رسانه ملی امانت مردم و متعلق به آن 
ها و منادی و مجری بازگشت به مردم 

است. صداوسیما باید مصداق واقعی 
رسانه مردمی باشد؛ رسانه صدای کسانی 
باشد که صدایشان به جایی نمی رسد. 
صداوسیما باید منعکس کننده مطالبات، 
خواسته ها و دغدغه های توده مردم باشد 
و نباید منعکس کننده نظرات و منویات 
یک طبقه خاص آن هم طبقه خاصی 
که جدای از مردم است، باشد، حال باید 
منتظر ماند که او چه میزان به حرف ها و 
وعده های خود پایبند است و اینکه آیا 
منظور جبلی، بازگشت فردوسی پور 
به شبکه سه و برنامه ۹۰ است یا در 
نهایت مجری برنامه »فوتبال ۱۲۰« 
شبکه ورزش که تهیه کنندگی آن را 

بر عهده دارد می شود.
گفتنی است که عادل فردوسی پور در 
میان شخصیت های تلویزیونی ایرانی از 
محبوبیت گسترده ای برخوردار است و 
عناوینی مانند بهترین گزارشگر فوتبال، 
بهترین مجری و بهترین چهره تلویزیونی را 
از جشنواره های مختلف دریافت کرده است.

وی پس از انتخاب شدن برنامه ۹۰ به 
عنوان برترین برنامه تلویزیونی جشنواره 
جام جم از اجرای این برنامه کنار گذاشته 
شد. در اسفند ۹۷، تنها سه ساعت قبل از 
پخش آخرین برنامه ۹۰ در سال ۱۳۹۷، 
این برنامه اجازه پخش از شبکه ۳ را 

دریافت نکرد.

حوالی استادیوم

پدرام خسروشاهی
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 سیدمهدی سیدصالحی
سرپرست جدید شهرخودرو

اما و اگر های بازگشت عادل فردوسی پوراما و اگر های بازگشت عادل فردوسی پور
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غریزه مادری عنکبوت ۹۹ میلیون ساله

گوناگون

خبر
هنگام پرداختن به دوره بندی تاکتیکی 
، باید نگاه متفاوت و ویژه ای به پست 
دروازه بانی داشت. زیرا خصوصیات 
مورد نیاز برای این پســت ، با سایر 
بازیکنان متفاوت است. البته در قرن 
۲۱ ، دروازه بان ها نیز دارای نقش و 

وظایف جدیدی هستند.
مانوئل نویر یکی از سردمداران دروزاه 
بانی نوین است که مهارت بازی با پا و 
پوشش فضای پشت سر مدافعین را با 
کیفیتی متمایز از سایر هم پست هایش 
به نمایش می گذارد. امروزه ، بازیسازی 
از انتهای زمین ، امری است که اکثر 
تیم های طراز اول دنیا آن را در دستور 
کارشان قرار می دهند و پیاده سازی 
این تاکتیک نیازمند داشتن دروازه 

بانی با مهارت حمل توپ باالست.
ابعاد مورد توجه در مورد پست دروازه بان

۱. تکنیک
 Ball( ۱.۱. توانایی لمس توپ با دست

)Handling
۱.۲. عملکــرد در مقابل توپ های 
 Dealing( ارســالی از جناحین

)with crosses
 Dives( ۱.۳. شیرجه و دریافت توپ

 )& Saves
)Footwork( ۱.۴. بازی با پا

۱.۵. جایگیــری و زاویــه بنــدی 
)Positioning(

 Shot( ۱.۶. شوتگیری و دفع توپ
)stopping & Blocking

2. تاکتیک
 Throws( ۲.۱. پرتاب و پخش توپ

)& Distribution
۲.۲. بازی پوششی و حمایت از خط 

)Support Play( دفاع

 Controlling( 2.3. کنترل سرعت بازی
)the tempo

۳. آمادگی جسمانی
۳.۱. چابکی و سرعت عکس العمل 

)Agility & Reaction(
۳.۲. تعادل و هماهنگی عصب و ضله 
)Coordination & Balance(
)Flexibility( ۳.۳. انعطاف پذیری

 Strength &( ۳.۴. قدرت و توان
)Power

۴. آمادگی ذهنی
 Focus &( ۴.۱. تمرکز و توجه

)Attention
Decision-( ۴.۲. تصمیم گیری

)making
)Communication( ۴.۳. ایجاد ارتباط موثر

 Perception( ۴.۴. درک و آگاهی
)& Awareness

دکتر فیروزآبادی - دکترای بیوتکنولوژی میکروبیدکتر فیروزآبادی - دکترای بیوتکنولوژی میکروبی

تغذیه

سهیل کرمانی نژادسهیل کرمانی نژاد

ایستگاه تاکتیک )54(
دوره بندی تاکتیکی )5( دانیال حبیبی

محمدحسین کنعانی زادگان 
مدافع سابق پرسپولیس به 
تازگی با یک خواننده الیو رفته 
است. قبال هم چند بازیکن تیم 
ملی چنین کاری کرده بودند.

 یکی از خوانندگان لس آنجلسی 
با ورزش کاسبی می کند، به 
ویژه با فوتبال. او که اتفاقا کلیپ 
آخر خود را هم با محور فوتبال 
ساخته، صاحب یک سایت 
شرط بندی است. فوتبالیستهای 
مطرح ایرانی هم خواسته یا 
ناخواسته، به داغ شدن کار و 
کاسبی این فرد کمک کرده 
اند. به طور نمونه محمدحسین 
کنعانی زادگان مدافع سابق 
پرسپولیس به تازگی با او الیو 
رفته است. قبال چند بازیکن 
تیم ملی هم چنین کاری کرده 
بودند. آن ها ظاهرا خبر ندارند 
در فوتبال دنیا چه خبر است 
چراکه اگر بازیکنی مطرح، با 

رییس یک سایت شرط بندی 
ارتباط داشته باشد، یعنی جرم 
کرده و با محرومیت سنگینی 
روبرو خواهد شد. منتهی از آنجا 
که بعضی از مسووالن فوتبال 
ایران معموال خواب هستند، از 
کنار چنین مسئله ای گذشته 
اند. مثال تصور کنید بازیکنان 
بارسا یا رئال، با صاحب یک سایت 
شرط بندی الیو بروند. شک 

نکنید دنیا تکان می خورد!
ظاهرا فوتبالیست های ایرانی 

نمی دانند پشت این رفاقت 
و الیو چه چیز پنهان است. 
شاید هم می دانند و به روی 
خودشان نمی آورند. آن ها 
نمی دانند با چنین الیوهایی 
کمک می کنند فالوورهای 
عالقمند به فوتبال، وارد صفحه 
این افراد می شوند؟ طبیعتا 
هر چقدر فالوورهای فوتبالی 
روسای سایت های شرط بندی 
بیشتر باشد، آدم های زیادی 
را به بیزینس خود می کشند. 

دیگر نیازی به توضیح نیست 
که این سایتهای شرط بندی 
چطور مثل قارچ رشد کرده 
اند و چطور جیب جوانان این 
مملکت را خالی می کنند. 
آخر فعالیت در این سایت ها، 
شکست است و شکست.خالصه 
که خواننده لس آنجلسی با 
تیزهوشی کامل، فعال بیزینس 
خود را سکه کرده. او مدام با 
فوتبالیست های معروف الیو 
می رود. کلیپ فوتبالی می 
سازد. برای خودش و سایتش 
غیرمستقیم در این مصاحبه 
ها تبلیغ می کند و عضو می 
گیرد. گفت و گو ها تمام می 
شــود، تبلیغات سایتش را 
می کند. به درآمد خوبی هم 
رسیده و ظاهرا با همین دست 
فرمان ادامه خواهد داد.آقایان 
فوتبالیست، مراقب باشید. این 

هشدار جدی است.

طالی ۲۴عیار؛ حسن اشک ملت را در آورد
حسن یزدانی با پیروزی ۶-۲ مقابل دیوید 
تیلور قهرمان کشتی جهان در وزن ۸۶ 

کیلو شد.
 لحظه ای که در پایان شش دقیقه کشتی 
نفس گیر حسن یزدانی و دیوید تیلور بغض 
پهلوان کشتی ایران روی تشک ترکید یک 

ملت با او گریه کردند.
این زیباترین پایان ممکن برای حسن یزدانی 
بعد از بغضی بود که به واسطه شکست در 
فینال بازی های المپیک گلویش را گرفته 
بود. او ماه ها در سکوت به شدت تمرین 
کرد و امروز با آمــاده ترین فرم ممکن 
رودروی حریف شایسته امریکایی قرار 
گرفت.یزدانی کشتی را هجومی آغاز کرد و 

در همان ابتدا دیوید تیلور را از تشک بیرون 
برد تا امتیاز اول را به نام خود ثبت کند. 
حسن یزدانی بعد از کسب مدال طالی 
جهان در سال ۲۰۲۱، تنها ورزشکار تاریخ 

کشورمان است که از سال اول عضویت 
در تیم ملی، توانسته در همه مسابقات 
جهانی و المپیک به صورت پیوسته مدال 
بگیرد و به رکورد ۷ مدال پیاپی برسد.

بازیکنان تیم ملی در دام خواننده لس آنجلسی!

انتقام تماشایی از تیلور آمریکایی

 خواص عدس
 برای ورزشکاران

عدس دارای فیبر ، پروتئین و کربوهیدرات 
است ، به همین جهت یک وعده غذایی مناسب 
برای ورزشکاران و بدنسازان محسوب می شود.

عدس در نوع های سیاه و سبز و نارنجی وجود 
دارد که باعث عضله سازی بیشتر می شود.

همچنین عدس به دلیل داشتن فیبر و 
کربوهیدرات پیچیده به عنوان یک منبع 
عالی انرژی در بدنسازی باعث تولید انرژی 
می شود.آهن موجود در عدس باعث می 
شود تا اکسیژن رسانی به تمامی نواحی بدن 

به شکل ویژه ای انجام شود.
بهترین زمان مصرف عدس در ورزش نیم 

ساعت قبل و بعد تمرین است.
عدس به دلیل داشــتن آهن می تواند به 
تولید گلبول های قرمز خون کمک کرده 
و اکسیژن رسانی را بهبود ببخشد. برای 

جلوگیری از کم خونی عدس میل کنید.
بدن انسان برای تولید گلبول های قرمز 
جدید در خون و حفظ روند طبیعی انتقال 

اکسیژن ، به آهن نیاز دارد.
عدس منبع غنی از آهن )آهن غیر ِهم( 
است که می تواند به حفظ سالمت گلبول 
های قرمز خون و پیشگیری از کم خونی 

کمک کند.
عدس با توجه به خــواص بی نظیر خود 
می تواند باعث کاهش فشار و چربی خون 
شود. عدس دارای مقادیر زیادی از فیبر 

محلول می باشد
که باعث کاهش میزان کلسترول و کاهش 

خطر ابتال به بیماری های قلبی می شود.
دال عدس دانه هایی کوچک تر از عدس 
معمولی دارد که به رنگ قرمز هســتند. 
طعم آن طعمی شبیه به گوجه فرنگی است.

یکی از مهمترین خواص این گیاه تقویت 
دستگاه گوارش است. دال عدس به عملکرد 
بهتر روده و معده کمک کرده و سبب تحریک 

اشتها نیز می شود.
به عالوه باعث بهبود جریان خون شده و 

از لخته شدن خون پیشگیری می کند.
دال عدس در درمــان درد های مفاصل و 

استخوان ها مؤثر است.
سالمندان و افرادی که دچار مشکل آرتروز 
هستند بهتر است از دال عدس به عنوان یک 
خوراکی دارویی برای درمان استفاده کنند.

دال عدس برای بهبود زخم ها نیز به کار 
می رود. به خصوص زخم هایی که در گلو و 

دهان به وجود می آیند.
به این منظور باید آب دال عدس پخته شده 

را چند بار در روز قرقره کنید.
دال عدس دارای میزان زیادی پروتئین، 

کلسیم، اسید آمینه، فسفر و آهن است.
از ویتامین های موجود در آن می توان به 

ویتامین های گروه A. و B. اشاره کرد.
همچنین دال عدس دارای مقدار کمی 

چربی غیر اشباع است.
چربی های غیر اشباع برای سالمتی مضر 
محسوب نمی شوند و چاق کننده نیستند.

محققان الشه ســالم یک عنکبوت ماده را به همراه کیسه 
تخم هایش در برمه کشف کرده اند که می گویند ۹۹ میلیون 

سال پیش در صمغ یک درخت به دام افتاده است.
 )Lagonomegopid( این عنکبوت از خانواده »الگونومگوپید«ها 
است که در حال حاضر منقرض شده اند. محققان با استفاده 
از سی تی اسکن سه بعدی چشم های ریز و سایر ویژگی ها و 
جزئیات عنکبوت ماده و بچه هایش را در تخم ها تشخیص دادند. 
 عنکبوت های ماده از گونه الگونومگوپید معموال یک جفت 
چشم بزرگ در گوشه جلوی سر داشــتند. در چشم آن ها، 
نظیر موجوداتی که زیست شبانه دارند، بخشی وجود داشته 
که نور را همچون چشم گربه در تاریکی منعکس می کرده است. 
 پل سلدن، پروفسور حشره شناسی در دانشگاه کانزاس آمریکا، 
می گوید:  »در صمغ به دست آمده یک عنکبوت ماده الگونومگوپید 
قابل تشخیص است که به کیسه تخم هایش چنگ زده. اگر 
کمی دقت کنید می توانید بچه  عنکبوت هایی که در آستانه 

بیرون آمدن از تخم بوده اند را نیز ببینید.« 
 دکتر سلدن می افزاید: »این عنکبوت دقیقا به همین شکل در 
شکافی از پوست درخت قرار داشته، درست قبل از اینکه صمغ 

درخت او را در بر بگیرد.«
 صمغ به دست آمده نشان می دهد که عنکبوت ماده تخم ها و 
بچه های تازه از تخم بیرون آمده را جمع کرده و در حال محافظت 

از کیسه تخم های خود است. 
 عنکبوت ها عمدتا به دلیل ویژگی مراقبت های مادرانه خود شناخته 
می شوند، با این حال نمونه های فسیلی از آن بسیار نادر است. این 
حشرات برای نخستین بار در دوره زمین شناسی »کربنیفر« 
)یا زغالین( بین ۳۵۹ تا ۲۹۹ میلیون سال پیش ظاهر شدند. 

 دکتر سلدن می گوید: »پیش از این انتظار داشتیم که عنکبوت ها 
از همان ابتدا دارای غرایز مادری باشند. با این حال در دست 
داشتن شــواهد فیزیکی واقعی از این پدیده در حدود ۱۰۰ 

میلیون سال پیش بسیار خوب است.«
 یورونیوز /

https://www.livescience.com/ancient-
spider-moms-guarded-offspring.html

 مجوز حضور زنان در دیدار 
ایران - کره جنوبی صادر شد

تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب رقابت های 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ بیستم مهرماه به مصاف هم می روند. 

بانوان نیز این بازی را از نزدیک تماشا کنند.
در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ تیم های ملی 
فوتبال ایران و کره جنوبی بیستم مهرماه به مصاف هم می روند.

 به نقل از خبرگزاری ها، در جلسه هماهنگی این دیدار مقرر شد 
در بازی تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی تماشاگران در 

ورزشگاه آزادی حضور یابند.



ماجراهای سریال افرا  تمامی نداردماجراهای سریال افرا  تمامی ندارد

مینا وحید یک پزشک ناشی!مینا وحید یک پزشک ناشی!

Nakhost Honari

مینا وحید بازیگر زن تلویزیون و سینما سریال 
افرا بابازی ناشیانه درنقش پزشک این روزها 
سوژه دست اول پزشکان برای تمسخر تلویزیون 

شده است .
این روزها مینا وحید در سریال افرا شبکه یک 
سیما نقش یک پزشک جراح را بازی می کند و 
در صحنه ای رفتار غلط پزشکی انجام می دهد 
که سوژه پزشکان شده است : وی در واکنش به 
سوالی درباره یکی از سکانس های سریال که به 
احیای یکی از بیماران در حال مرگ با استفاده 
از شوک می پردازد و موجب انتقادهایی توسط 
کاربران شبکه های اجتماعی شد، گفت: جواب این 
قسمت به من ارتباطی پیدا نمی کند و من به عنوان 
بازیگر همه آنچه را که کارگردان می گوید اجرا می 
کنم و البته تالشم هم این است که به بهترین نحو 
اجرایی شود. با این حال برای همین سکانس دو 
متخصص آن زمان به بیمارستان الهیجان آمدند 
و همه مراحل احیا را توضیح دادند و بعد از آن بود 
که کارگردان این سکانس را تصویربرداری کرد.



6nakhostvarzeshi@yahoo.com
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Nakhost Honari

سیلی محکم پیمان طالبی به گوش 
میهمان در یک برنامه زنده در تلویزیون 

غوغا به پا کرد.
پیمان طالبی، مجری و گوینده برنامه های 
تلویزیونی و رادیویی متولد ۲۴ خرداد 
۱۳۶۶ در تهران است. او فارغ التحصیل 
لیسانس رشته مهندسی عمران از دانشگاه 
همدان می باشد. وی فعالیت اش را با 
گزارشگری در تلویزیون استانی شروع، 

سپس به رادیو رسید. 
پیمان طالبی، گوینده رادیو و مجری 
برنامه تلویزیونی طبیب که از شبکه سوم 
سیما پخش می شود. این مجری روی 
آنتن زنده، حین بررسی نحوه دست 
دادن های گوناگون پس از شیوع ویروس 
کرونا، مجری برنامه طبیب یک کشیده 
محکم به میهمان برنامه در قالب شوخ 
مذکور زد که این کار مجری در شبکه 

های اجتماعی وایرال شد.

بیوگرافی پیمان طالبی
وی متولد ۲۴ خرداد ماه ۱۳۶۶ در شهر 
تهران است و در رشته مهندسی عمران 
تحصیل کرده است. آقای پیمان طالبی 
متاهل است او سال ها پیش با خانمی 
به نام ندامصباح ازدواج کرده است.آن 
ها در دانشگاه با یکدیگر آشنا شده و 

ازدواج کرده اند.
زمانی که در شهر همدان دوران تحصیلی 
خود را پشت سر میگذاشت در یک 
فراخوان گزارشگری به صدا و سیمای 
همدان رفت و موفق شد که نظر مسووالن 
این سازمان را به دست آورد و به عنوان 
مجری رادیو و تلویزیون و همدان فعالیت 

خود را آغاز کند.
در سال ۱۳۸۸ در رادیو همدان توانست 
ارتباط زیادی با رادیو جوان داشته باشد 
و به همین ترتیــب او در رادیو جوان 
به فعالیت خود ادامه دادبعد از مدتی 

توانســت به تلویزیون راه پیدا کند و 
با برنامه مردم چی میگن به شهرت 

فراوانی دست پیدا کند
برنامه ای ترکیبی عصرگاهی با حداقل 
۸ آیتم که به طرح مسایل و مشکالت در 
حوزه خانواده پرداخته و سعی دارد از 
منظر مردم موضوعات در حوزه سبک 
زندگی ایرانیان را به چالش بکشد و 
نسبت به اصالح و نقد رفتار غیر ارزشی 

اهتمام ورزد.
برنامه مردم چی میگن اولین حضور پیمان 
طالبی در تلویزیون بود که موفق شد 
استعداد بسیار زیاد خود در اجرا را به رخ 
همگان بکشد و خیلی زود به محبوبیت 

زیادی دست پیدا کند.
یکی از مهم ترین خصوصیات ایشان 
نحوه ارتباط برقرار کردن با مردم است 
و به همین دلیل است که در کار اجرا 

بسیار موفق می باشد.
بعد از مدتی برنامه طبیب که با موضوع 
پزشکی بر روی آنتن شبکه سوم سیما 
رفت بازهم در بین مردم با استقبال 

مواجه شد
حاال به یکــی از چهره های محبوب 
کشورمان تبدیل شــده است که در 
برنامه های اجرا شده با مردم خیلی 
خوب ارتباط برقرار کند و حرف آن ها 

را به مهمانان برنامه بزند
غذای مورد عالقه : کوبیده

او عالقه مند به درس فیزیک و ریاضی 
می باشد!

داستان و رمان زیاد خوندن ولی کتاب 
‘دا’ رو بیشتر می پسندند

فیلم و سریال ها مورد عالقه : فیلم ملکه 
و سریال ثریا

موسیقی مورد عالقه : حمید حامی و 
محمد علیزاده

ورزش های مورد عالقــه : فوتبال ! 
استقاللی دو اتیشه !!

توبیخ به دلیل گفتن حرف حق
مجری برنامه تلویزیونی »طبیب« به 
خاطر اظهارات اخیرش در این برنامه 
که با واکنش های بسیاری مواجه شد، از 
سوی مدیر شبکه سه سیما توبیخ شد.

پیمان طالبی مجــری این برنامه در 
سخنانی تند گفته بود که آمار مرگ و 
میر کرونا برای مسووالن فقط یک عدد 
است. او با اشاره به اظهارات زالی و پاسخ 
ظریف از مسووالن خواست “فقط یک 
هفته دهن خود را ببندند” و سخنرانی 

و مصاحبه نکنند.
سخنان این مجری تلویزیونی بازتاب 
وسیعی داشت و واکنش های زیادی 

برانگیخت.
در همین رابطه روابط عمومی گروه 
اجتماعی شبکه سه سیما اعالم کرد: 
“تهیه کننده و مجری برنامه طبیب 
از افراد با ســابقه و دغدغه مند سیما 
هستند و برنامه طبیب سالهاست که 
مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته 
است، اما پیمان طالبی در این برنامه، 
نتوانست بر احساسات شخصی و عقاید 
فردی خود غلبه کند و خارج از چارچوب 
حرفه ای به بیان مطالبی پرداخت که 
به توبیخ نامبردگان توسط مدیر شبکه 

منجر شد.”

 داوودنژاد به انتصاب
 رییس جدید صدا و سیما واکنش نشان داد

 آرزوی بازسازی 
منظومه هنری رسانه ملی

علیرضا داوودنژاد در پی انتخاب جبلی به عنوان رییس سازمان 
صدا و سیما و جلسه اخیرش با برخی تهیه کنندگان سینما، 
متنی را منتشر کرد و اظهار امیدواری کرد: این نشانه ای از عزم 

جدی برای بازسازی »منظومه هنری رسانه ای ملی« باشد.
کارگردان فیلم سینمایی »مصائب شیرین« و »نیاز« در این 
متن که در اختیار ایسنا گذاشت، نوشت: » آنچه توجه مرا به 
دوره جدید مدیریت تلویزیون جلب کرد، مالقات بالفاصله 
سرپرست تازه تلویزیون با تهیه کنندگان سینما بود ؛ مخصوصا 
آنجا که  بر ضرورت نزدیکی هرچه بیشتر تلویزیون و سینما به 
یکدیگر تاکید کرد. امیدوارم این نشانه ای از عزم جدی برای 
بازسازی »منظومه هنری رسانه ای ملی «باشد ؛ منظومه ای که 
در مقابل رقیبان و حریفان منطقه ای و جهانی  خودکم اورده و 
عمده فضای دیداری شنیداری کشور را به فیلم ها ، سریال ها و 
برنامه های ترکی و اروپایی و امریکایی و کره ای و هندی واگذار 
کرده و ده ها میلیون مخاطب فارسی زبان را به تاراج ماهواره ها 

و بازار های سیاه رسمی و غیر رسمی سپرده است .
باز سازی »منظومه هنری رسانه ای ملی« و موفقیت آن در 
فراگیری و اثرگذاری در گرو تحول نگرش مدیران به ضرورت 
»هنر «و جایگاه »رسانه« در زندگی و مناسبات فردی و جمعی 
آدمیان است. »هنر « ابزار ارتباط افراد انسانی با جامعه و جهان 
؛ و»رسانه« ابزار ارتباط جهان و جامعه با افراد انسانی ست.در 
جامعه ای که انسان کرامت دارد و فرد و جمع دایم  به غلبه جویی 
و سلطه بر یکدیگر فرا خوانده نمی شوند »هنر «به »رسانه «اثر 

گذاری  و »رسانه «به »هنر «فراگیری می بخشد.
بدون موسیقی ، شعر ، طراحی ، نقاشی ، گرافیک ، نور پردازی ، 
عکاسی ، معماری ، تجسمی، قصه نویسی ، بازیگری، کارگردانی 
و نمایش سینما پا به عرصه زندگی نمی گذاشت و بدون ازمون 
های سینما در فیلمبرداری و میزانسن و قاب بندی و تدوین و 
صدا گذاری و ضرباهنگ وساختار، هنر بسته بندی نور و صدا 
متولد نمی شد و چیزی به نام جعبه جادویی خانه های مردمان 
را تسخیر نمی کرد و چشم ها و گوش ها و قلوب کودک و پیر 
وجوان را در اختیار نمی گرفت . کجا ممکن است  تلویزیونی 
فراگیر پیدا کرد  بی ان که در کنار ان سینمایی اثر گذار وجود 
داشته باشد. باز سازی »منظومه هنری رسانه ای ملی«و باز 
گشت ده ها میلیون مخاطب به تاراج رفته به دامان تولیدات 
داخلی بدون حفظ و رونق و اعتال همه هنرها به سرانجام نمی 
رسد و در مقابله با منظومه های حریف و رقیب ما را به سینمایی 
اثر گذار و رسانه ای فراگیر و منظومه ای پیروز نمی رساند . ارزو 
می کنم که رویکرد مدیر تازه رسانه ملی و عزم او برای نزدیکی 
تلویزیون و سینما آغاز تحولی جدی ، عمیق و دوران ساز در 

عرصه »فرهنگ ، هنر و رسانه«باشد.”

خبر

شهره لرستانی عمده مشکالت سازمان صداوسیما را اینگونه 
عنوان کرد که این رسانه در دایره بسته یکسری کارگردان، 
برنامه ساز و نویسنده گیر کرده است و به همین دلیل، اغلب 

آثار خروجی تلویزیون تکراری است.
این بازیگر درباره عملکرد سازمان صداوسیما و پیشنهادش به 
رییس جدید، چنین اظهار کرد: امیدوارم که با این تغییرات 
بنیادی، مشکل قدیمی سازمان صداوسیما مبنی بر انحصاری 
بودن، برطرف و فضای کار برای همه دوستداران همکاری 
با صداوسیما فراهم شود و فضاهای جدیدی را مهیا کنند تا 
کسانی که توانایی این را دارند که با قصه های جذاب مردم 

را شاد کنند، دوباره دعوت شوند.  
این بازیگر و کارگردان در ادامه تصریح کرد: در سال های 
گذشته فضای صداوسیما انحصاری بود و درصد کمی اجازه 
نویسندگی، کارگردانی و برنامه سازی داشتند. امیدوارم با 
کمک ریاست جدید، این درهای بسته باز شود و افراد خالق 
را دعوت کنند، قصه های تازه و کارگردان های تازه نفس 
را به این فضا راه بدهند، از بازیگران پرتوان فراموش شده یا 
بازیگران پرتوان تئاتری کمک بگیرند که معموال در گروه 

خاصی نیستند. چون همیشه گروه خاصی هستند که به 
تلویزیون راه پیدا کرده اند و عده ای دیگر از هنرمندان هیچگاه 
امکان راه یافتن به تلویزیون را نداشتند تا هنرنمایی کنند.

لرستانی ضمن تبریک به رییس جدید صداوسیما، گفت: 
تقاضای من این است که این سدها شکسته شود و راه نفسی 
هم برای نیروهای ارزشمند، باز شود. رفیق بازی و باندبازی 
کنار برود. یک نویسنده پشت سر کار تمام نشده اش، شروع 
به نگارش کار دیگری می کند یا کارگردانی بالفاصله پس 
از کار جدیدش، سریال دیگری را کلید می زند؛ خب، اینها 
نمی خواهند فرصتی برای فکر کردن داشته باشند؟ تفحص 
و بررسی کنند و ببینند به مردم چه چیزی آموزش می دهند. 
اگر کمی راه برای آدم های تازه باز شود، آن ها هم می توانند 

کمی نفسی بکشند. می توانند خالق تر برگردند.
این هنرمند عرصه نمایش و تصویر، درباره ساخت آثار نمایشی 
طنز در تلویزیون، پیشنهاد داد: باید به طنزپردازان اجازه 
دهند که در این حوزه متخصص شوند. یک کار طنز را به 
آقا یا خانم ایکس می دهند که اصال نمی تواند یک لطیفه را 

درست تعریف کند حاال او چگونه می تواند یک کار طنز بسازد 
و یا اینکه به خانم ها برای ساخت کار طنز اعتماد نمی کنند. 
خانم و آقای ایکس تکرارنشدنی هستند، درست؛ ولی آیا 
نسل جدید یک نیروی جدید به عنوان کارگردان و برنامه ساز 
خالق نمی خواهد؟ تا چه زمان سراغ افراد قدیمی می روند. 
صداوسیما در دایره بسته یکسری کارگردان، برنامه ساز و 
نویسنده گیر کرده است؛ به همین دلیل اغلب آثار خروجی 
تلویزیون تکراری است. مگر یک کارگردان و نویسنده چقدر 
می تواند فکر کند که همین طور پشت سر هم در حال کار 
هستند و فرصتی برای سفر، مطالعه یا تجربه زندگی ندارند 
و دائم تولید اثر می کنند. چطور می خواهند این اثرها با 
هم فرق داشته باشند. اینها فقط به هم چسباندن یکسری 
پالن و کمی هم ربط دادن چند تا آدم و صحنه به هم است.

حرف های صریح شهره لرستانی درباره تلویزیون
آقای رییس ما کهنه کاریم!

پیمان طالبی چطور به طبیب رسید؟

مجری جنجالی تلویزیونمجری جنجالی تلویزیون
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دیدگاه

Nakhost Honari

پیمان جبلی در اولین اظهارنظر 
پس از انتصاب به ریاست صداوسیما 
تاکید کرد که »صداوسیما رسانه 
کسانی خواهد بود که صدایشان 

به جایی نمی رسد. «
به گزارش  روابط عمومی معاونت 
برون مرزی صداوســیما ، رییس 
جدید سازمان صداوسیما در اولین 
اظهارنظر پس از انتصاب به ریاست 
رسانه ملی تاکید کرد: صداوسیما به 
عنوان مصداق واقعی رسانه مردمی، 
رسانه کسانی خواهد بود که صدایشان 

به جایی نمی رسد.
جبلی درباره جذب نخبگان جوان 
در حوزه های مختلف رسانه ای 
تاکید کرد: تمام ظرفیت های ملی 
باید مورد استفاده قرار بگیرد، به 
ویژه ظرفیت های نخبگان جوان 
در برنامه تحولی دوره جدید صدا و 
سیما نقش محوری خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه صدا و سیما به 
عنوان بزرگ ترین کنشگر اجتماعی 
در جامعه ایران همواره مطرح بوده 
است؛ تصریح کرد، اقتضای این جایگاه 
بسیار مهم کنشگری اجتماعی این 
است کهصداوسیما گفتمان ساز و 

هم افزا باشد.
رییس جدید سازمان صدا و سیما 
درباره برنامه های آتی برای پوشش 
شبکه رادیو و تلویزیون در سراسر 
کشور نیز گفت، رسانه ملی امانت 
مردم و متعلق به آن ها و منادی 

و مجری بازگشت به مردم است.
جبلی با تاکید بر اینکه مردم صاحبان 
اصلی رسانه هستند، گفت: صدا و 
سیما باید مصداق واقعی رسانه مردمی 
باشد؛ رسانه صدای کسانی باشد 
که  صدایشان به جایی نمی رسد.

پیمان جبلی تاکیــد کرد، صدا و 
سیما باید  منعکس کننده مطالبات، 
خواسته ها و دغدغه های توده مردم 
باشد و نباید منعکس کننده نظرات 
و منویات یک طبقه خاص آن هم 
طبقه خاصی کــه جدای از مردم 

است، باشد.
جبلی درباره آرایش و پیوست رسانه ای 

صدا و سیما در کمک به اجرای مفاد 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی نیز 
بیان کرد، این دوره اولین دوره تغییر 
و تحول در سازمان پس از صدور 
بیانیه گام دوم است و شعار  صدا و 
سیما در این دوره گام برداشتن برای 
تحقق تمدن نوین اسالمی است.

رییس سازمان صدا و سیما تصریح کرد: 
تمدن نوین اسالمی یعنی ضمن ایجاد 
تولید محتوا و برنامه برای مخاطب 
ایرانی، مرزهای مخاطبین را فراتر 
از مخاطبین ایرانی تعریف کنیم.

وی همچنین درباره اقدامات بعدی 
سازمان صدا و سیمای جمهوری 

اســالمی ایران در تقویت رسانه 
های برون مرزی گفت، نگاه بین 
المللی صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران یک نگاه نمایشی 
نیست، ظرفیت ها و قابلیت های 
جمهوری اسالمی ایران ظرفیت های 

جهانی است.
رییس ســازمان صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران با تاکید 
بر اهمیت شبکه های برون مرزی 
افزود، یکی از سرفصل های اصلی 
اقدامات سازمان صدا و سیما در دوره 
جدید تقویت شبکه های برون مرزی 

خواهد بود.

پیمان جبلی: 

صداوسیما باید رسانه مردمی باشد

آتشی از جنس رحمت

آتش جهنم برای سوزاندن گناهان تدارک دیده شده است تا آنجا که انسان 
را به اصل فطرت برگرداند آتش دوزخ به معنای انتقام ومقابله به مثل نیست 
بلکه یک تهدید بازدارنده است برای آنکه انسان به جایگاه واقعی خود دست 

زد  واز گناه که به منزله آتش است دوری جوید.
آدمی که آمده است تا عشق بکارد ونور درو کند اگر به رسالت وکرامت خود 
واقف نشود واز بدیها وزشتی ها تبری نجوید فاصله ها را باخود وخالق خود 
دور وعمیق تر خواهد ساخت وباهر گناهی که میکارد نار به بارمی آورد و 
خود را از آستان رحمت وکوی شفقت یار دور خواهد نمود که این دوزخی 
فراتر وسهمگین تر از حجیم عقبی است در حالی که بندگان خدا این عذاب 
نقد را نادیده گرفته  واز رعب و وحشت آتش ناشناخته هراسناک می شوند 
اقتدار باریتعالی را نوعی خشونت میدانند وخطاهای خویش را نادیده می 
انگارند براستی اگر تهدیدها وهشدارها وبشارت الهی نبود دنیا جایی برای 
زندگی نداشت وبشریت روی آرامش را نمی دید  پس می باید آن آتشی 
را که مخلوق را از معبود دور نمی سازد وبدی را درآدمی مهار می کند وبه 
مثابه ترمز ، بشر را از پرتاب شدن و در غلطیدن به سقوط باز میدارد بسیار 
مغتنم دانست وداغی آن را در وجود وشعله هایش را در ذهن بخاطر سپرد . 
آتش ، تجلی مهرخدا برای زدودن گناه وپاک کردن بدی هاست آتشی که 
نمرود برای حضرت ابراهیم برپا کرد چون گلستانی شد که ابراهیم را دربر 
گرفت وبرترین نماد توحیدی شد ، حاال آتش خداوند برافروخته می شود 
تا دنیا به گلستان ومحل امنی برای زندگی باشد تا شیرینی زندگی وحالوت 
مهربانی در کام بندگان خدا صد چندان گردد اما آنانکه با کفر ونفاق و ریا 
وظلم وشرک وشرارت خواهان خدایی خود هستند وهیچ قانون بشری ، 
اوامر الهی وفضایل اخالقی را بر نمی تابند ، گستاخانه  خدا ، هستی ، مردم 
وعقل را نادیده گرفته وهمه را به بازیچه می گیرند وبرای حقایق اعتباری 
قائل نیستند چه تدبیر وتهدیدی می تواند کارساز باشد جز آتش بازدارنده 
الهی چه ابزار و روش دیگر می تواند موثر واقع شود تا آگاهانه همچون قوم 
یونس پیش از تحقق  وفکر گناه وخطا را برخود سد کرده وخداوند را از هشدار 
وقهر الهی منصرف نمایند این نهیب الهی و لهیب دوزخ ، معجزه ها کرده 
است هرچند درکش  سخت است اما نتایج  وبازخوردش بسیارمثبت بوده 

وتاحد زیادی آتش افروزی دنیا مداران را مهار کرده است .

معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در آیین معارفه خود، بازآرایی نظام رسانه ای کشور را محور 
اصلی فعالیت  این دوره معاونت مطبوعاتی و آن را پیروی از 

منویات رهبر معظم انقالب اسالمی عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومــی معاونت امور مطبوعاتی و اطالع 
رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، آیین تودیع و معارفه 
معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور 
فرشاد مهدی پور، محمود شالویی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه 
وزارتی، محمد خدادی و شماری از مدیران این معاونت در 

محل ساختمان معاونت مطبوعاتی برگزار شد.
فرشاد مهدی پور در این نشست، با اشاره به حکم ابالغ وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، دستیابی به ابعاد بازآرایی نظام 
رسانه ای کشور را مبتنی بر اقدامات سنجیده و شناخت 
الیه های مختلف نظام رسانه ای کشور عنوان کرد و افزود: 
تغییر ساختارها و سیاست ها باید مطابق با تحوالت متعدد 
و تغییر محیطی که در حوزه رســانه ها ایجاد شده است، 
صورت گیرد. مهدی پور استفاده از تجارب دوره های گذشته 
برای تقویت نگاه تحولی به رسانه را بسیار مهم ارزیابی و 
تاکید کرد: حرکت در دوره جدید باید مبتنی بر تجربیات 
موفق دوره های گذشته، شفافیت و اســتفاده از فضای 

نوین رسانه ای باشد.
وی همچنین اقدامات معاونت مطبوعاتی در ۳ سال گذشته را 
قابل قبول و متکی بر تجارب انباشته شده از دانش مسووالن 
در دهه های گذشته ارزیابی کرد و  ضمن اشاره به هجمه های 
بی سابقه رسانه ای دشمنان نظام، گفت: برای مقابله ایجابی با 

این پدیده، به مرجعیت رسانه ای نیازمندیم و رسیدن به این 
مهم از چارچوب و مقدماتی پیروی می کند که البته برای نیل 
به این هدف باید همه ابزارهای الزم و ظرفیت های موجود 

برای رسیدن به مرجعیت رسانه ای را به کار گرفت.
در این جلسه همچنین، محمد خدادی، معاون پیشین امور 
مطبوعاتی نیز انتخاب مهدی پور به عنوان معاون جدید امور 
مطبوعاتی را انتخابی خوب و مناسب ارزیابی کرد و گفت: آقای 
مهدی پور از جنس رسانه است و آشنایی خوبی با ابعاد مختلف 
حوزه رسانه دارد و بنده یقین دارم که ایشان امور محوله را به 

بهترین شکل ممکن اداره خواهد کرد.
خدادی ضمن ارایه گزارش اجمالی از مجموعه اقدامات این 
معاونت در ۳ حوزه حمایتی، نظارتی و هدایتی، در ابعاد داخلی و 
خارجی، عملکرد مجموعه مدیران و کارکنان معاونت مطبوعاتی 
را مبتنی بر همکاری و همدلی توصیف کرد و افزود: حداقل 
وظیفه ما این است که آنچه داریم را در طبق اخالص قرار دهیم 

و در صورت نیاز به معاون جدید کمک کنیم.

مهدی پورخبرداد

بازآرایی نظام رسانه ای محور فعالیت  معاونت مطبوعاتی 

ظفر امیلیظفر امیلی
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