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توپ و تور

کارت زرد

 شهرداری مشهد و تجلیل
 از پیشکسوتان والیبال مشهد

محمد مهدیزاده

با تغییروتحول اساسی که در معاونت سالمت و مدیریت 

تربیت بدنی سازمان فرهنگی و اجتامعی شهرداری 

مشهد انجام شد باخربشدیم که این معاونت در اولین 

از پیشکسوتان  اقدام خود درصدد تجلیل و پویایی 

از  دعوت  با  و  برآمد  مشهد  به ویژه  خراسان  والیبال 

این عزیزان قصد دارد اولین دوره مسابقات والیبال 

قهرمانی پیشکسوتان بزرگداشت جام شادروان پدر 

والیبال خراسان محمدعلی رستمی را برگزار مناید. 

سوای این حرکت ارزشمند از سوی  شهرداری مشهد 

خراسان  والیبال  پیشکسوتان  که  کرد  عنوان  باید 

کمرت  و  کرده  پیشه  را  خانه نشینی  که  سال هااست 

دیده می شوند و حتی با ورود ویروس کرونا دو سالی 

است که نتوانستند مترینات جسته وگریخته خود را 

در سالن های مختلف دنبال کنند .

با برگزاری اینگونه مسابقات با جام شادروان رستمی 

نه تنها پیشکسوتان عزیز به صحنه بازخواهند گشت 

شکل  سال ها  از  پس  بزرگ  گردهامیی  یک  بلکه 

خواهد گرفت تا از این طریق و به صورت  باشکوهی 

به  تقدیر  و  تجلیل  خراسان  والیبال  پیشکسوتان  از 

عمل آید.

استاندارخراسان وتوصیه وحدت رویه

به گفته استاندارخراسان رضوی ورزش یک ظرفیت  است وباید 

وحدت رویه بین همه مسوولین ورزش باشد.

مشکل اصلی ورزش خراسان نداشنت وحدت  نخست: 

وخودبزرگ بینی است.

شهرخودرو  بازهم نقره داغ شد

به دنبال عدم حضور شهرخودرو  مقابل مس رفسنجان نقره 

داغ شد.

نخست: شهرخودرو  دراین چندسال خیلی پوست کلفت 

شده واین داغ ها دیگراثری ندارد.

فوتسال مشهد وجدال دومناینده

جدال دیدنی دومناینده فوتسال خراسان درلیگ برترمتام 

نگاه هارا به خودجلب کرده است.

نخست: باآمدن تیم چیپس کامل به لیگ برتر فوتسال خراسان 

با فرش آرا کامل ترشد.

  صاحب امتیاز و مد   یرمسوول: دکتر علی پاکباز خسروشاهی
  زیر نظر شورای سردبیری

  د   فترتهران: پاسد   اران، بوستان8، پالک 120، طبقه 2  واحد   7   
 تلفن: 6- 22760895)021(

  د   فترمشهد   : احمد   آباد   ، خیابان قائم، قائم 14، پالک 46 
تلفن: 8437711 3)051(

  نمابر: 8444020 3)051(  -   پیامک: 30007981 
  کد پستی: 9183893319

nakhost@yahoo.com  -  Info@nakhostnews.ir :ایمیل  
www.nakhostnews.ir : وب سایت  

@Nakhost newsir   :کانال اطالع رسانی  

  مدیر تربیت بدنی اداره کل امورمالیاتی و 

رییس هیات هندبال مشهد گفت: ضعف 

هندبال باید ریشه یابی و با انسجام و 

وحدت برای توسعه و رونق و بازگشت به 

دوران طالیی هندبال و همچنین فضای 

مناسب برای  ترغیب و ارایه بسته های 

تشویقی و حامیتی برای مدیران صنایع 

و رسمایه گذاران فراهم شود.

محسن هوشیار ، رییس هیات هندبال 

و بازیکن دهه 60هندبال استان افزود 

خراسان مهد هندبال کشور است که 

متاسفانه در اثر حامیت نکردن صنایع 

و کارخانه های تولیدی به عنوان حامیان 

مالی نتوانسته درکنار رقبای قوی خود 

تاب بیاورد و دچار ضعف و رکورد شده 

است اما امیدواریم با متهیداتی که در 

نظر گرفته ایم ظرف سه سال هندبال 

مشهد را به روزهای اوج خود در 30 سال 

گذشته بازگردانیم و متاشاچیان را با این 

رشته مهیج و مفرح آشتی دهیم و کامفی 

السابق جوانان عالقه مند را به سمت این 

رشته سوق دهیم.

وی همچنین خواستار حامیت بیشرت 

مدیران کارخانه های و صنایع از شد و 

ترصیح کرد: برخی از مدیران درباره حامیت 

و رسمایه گذاری در ورزش و بسته های 

تشویقی دولت آگاهی ندارند و در صورت 

مطلع شدن خواهند دید به نفع آنان است 

که بخشی از رسمایه خود را برای توسعه 

اماکن ورزشی ،نخبه پروری و استعدادیابی 

هزینه کنند. 

وی با اشاره به این که چنانچه در حوزه ورزش 

توسط رشکت ها هزینه ای صورت گیرد این 

هزینه جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی 

می باشد و در برنامه ششم توسعه کشور 

دیده شده است برای فعاالن اقتصادی که 

عالقه مند به رسمایه گذاری یا هزینه در 

ورزش کشور هستند دولت، مشوق ها و 

حامیت های خود را به گونه ای دیگر، اعطا 

کرده است که با معافیت مالیاتی تفاوت 

دارد. یکی از طرق اعطای معافیت های 

مالیاتی به باشگاه های ورزشی که برابر 

ماده 134 قانون مالیات های مستقیم 

مختص باشگاه های ورزشی دارای پروانه 

فعالیت معترب از وزارت ورزش و جوانان 

است و دیگری برای فعاالن اقتصادی 

که عالقه مند به رسمایه گذاری یا هزینه 

در ورزش کشور هستند در این روش که 

مبتنی بر قبول هزینه های انجام یافته 

اشخاص در ورزش است دولت متعهد 

می شود که هزینه های انجام یافته 

اشخاص در موارد خاصی )که به وسیله 

خود دولت، از قبل، مشخص شده اند( 

را بدون محدودیت یا تا میزان خاصی به 

عنوان هزینه های قابل قبول در تشخیص 

مالیات آنان لحاظ کندو من امیدوارم  

مدیران و صاحبان رسمایه  از هم اکنون 

در اندیشه استفاده از حامیت ها و 

ظرفیت های ایجاد شده در برنامه ششم 

توسعه باشند.

وی در ادامه از استعدادیابی و شناسایی 

نخبگان هندبال در استان خرب داد و 

گفت:درصدد برنامه ریزی برای تشکیل 

کانون های هندبال در 7ناحیه آموزش وپرورش 

برای شناسایی استعدادهای برتر در رده های 

سنی نونهاالن هستیم.

آذرماه  پنجم  کرد:  اضافه  هوشیار 

در رقابت های هندبال نونهاالن پرسان 

که به میزبانی یزد برگزار خواهد شد تیم 

هندبال نونهاالن هیات مشهد حضور 

خواهد داشت.همچنین در لیگ دسته 

دو کشوری نیز مناینده در بخش بانوان 

خواهیم داشت.وی از حضور حامیان  

مالی  در سطح کالن در ورزش به صورت 

مقطعی گالیه کرد و گفت: متاسفانه 

حامیان مالی به رسنوشت تیم هایی 

که تحت پوشش قرار  می دهند توجه 

منی کنند و به همین خاطر مصمم هستیم 

با حامیان مالی که بتوانند سال های  

متامدی تیم ها را زیر چرت حامیتی 

خود قرار دهند وارد مذاکره و گفت و 

گو شویم ناگفته مناند مدیران صنایع 

با رسمایه گذاری در ورزش می توانند هم 

از حامیت ها و مشوق های  دولتی  و هم 

از ظرفیت تبلیغات محیطی برای رونق 

و حضور در بازار بهره بربند و از مزایای 

برد برد استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه تالش کردیم متخصصان 

و مدرسان باتجربه را در کنار هیات داشته 

باشیم گفت: دکرت نرسین سلیامنی مدرس 

و استاد دانشگاه های مشهد را به عنوان 

دبیر هیات هندبال مشهد معرفی و جمعی 

از دانش آموختگان تربیت بدنی و مربیان 

باتجربه هندبال در کنار هم جمع شدیم 

تا هندبال مشهد را به دوران طالیی خود 

بازگردانیم.

وی همچنین به برگزاری و آموزش دوره های 

مربی گری هندبال در مشهد اشاره کرد 

و گفت: در تالش هستیم که دوره های 

آموزش مربی گری درجه 3 و همچنین 

ارتقای داوری و مربی گری را در مشهد 

برگزار کنیم.

وی به جذب و ترغیب اسپانرس و حامیان 

مالی اشاره کرد و گفت: در این خصوص 

برنامه ریزی کردیم که به دو صورت عمل 

کنیم حامیان مالی کوتاه مدت و بلند 

مدت در بحث رسمایه گذاری بلند مدت 

درصدد مذاکره با مدیران صنایع هستیم 

تا آنان را متقاعد برای حامیت دایمی 

و درازمدت کنیم هامنند اصفهان که 

پایه گذار این نحو رسمایه گذاری در 

ورزش است و مورد دیگر حامیت مالی 

کوتاه مدت برای تیم داری و حضور در 

مسابقات قهرمانی کشور که به صورت 

مقطعی می باشد.

هوشیارکه در کارنامه ورزشی  نایب ررییس 

هیات وزنه برداری مشهد،تاسیس و راه اندازی 

تربیت بدنی دانشگاه آزاد و مدیریت 

تربیت بدنی اداره دارائی استان را دارد 

می گوید: هندبال خراسان بیش از 20 

سال در کشور یکه تازی کرد زمانی که 

آقایان سپهری و بابک زوار رضا ومرحوم 

فرزبد مدیران کل دارایی استان ریاست 

هیات هندبال رابرعهده داشتند و امیدواریم 

این اتفاق مبارک بار دیگر روی دهد و 

با حامیت مدیران در جهت شکوفایی و 

رونق هندبال گام برداریم.

 رییس هیات هندبال مشهد بیان کرد

دعوت هندبالی از صنایع 

گروه ورزشی |  رسپرست اداره 

ورزش و جوانان در دیداری 

صمیمی با امیر آذریان ارشد 

نظامی ارتش در شامل رشق 

در باره توسعه و بسط ورزش 

همگانی به گفت و گو نشست

بر اساس این گزارش افشین 

داوری و هیات همراه سه 

شنبه دوم آذرماه با حضور 

رستیپ  امیر  کار  دفرت  در 

قرارگاه  فرماندهی  آذریان 

منطقه ای ارتش در شامل 

رشق و رییس هیات ورزش 

ها همگانی خراسان رضوی 

در باره بسط و توسعه ورزش 

همگانی در سطح استان و به 

خصوص توجه ویژه به ورزش 

حاشیه شهر و مناطق کم 

برخوردار گفت وگو و تبادل 

نظر کردند.

در این نشست راهربدی امیر 

آذریان با ارائه گزارشی از 

عملکرد هیات و توجه ویژه 

به ورزش همگانی با همکاری 

مرتبط  های  سازمان  همه 

گفت: همگانی کردن ورزش 

برای همه شهروندان  اولویت 

اصلی و مهم در ایجاد محیطی 

شاداب و با نشاط در جامعه 

است و وظیفه داریم برای 

نیل به اهداف و دست یابی 

به جامعه ای با نشاط؛کوشا 

و پویا تالش کنیم.

در پایان این نشست داوری 

ضمن تقدیر و تشکر از امیر 

آذریان در خصوص اهمیت 

دادن به ورزش همگانی اظهار 

داشت: در این راستا همه 

گزینه های همکاری را در 

امیدواریم  و  داریم  اختیار 

شهروندان  گرم  حضور  با 

ورزشی  های  ایستگاه  در 

ورزش  توسعه  راستای  در 

همگانی بکوشیم.

مجید خروشی

دیدار سرپرست اداره کل ورزش و جوانان با فرمانده ارشد نظامی نزاجا در شمال شرق
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آقای سرباز برو اونورتر!
علیرضا مجمع

در استادیوم بعد از 22 ماه به روی متاشاگر باز شد، با تاخیر چندماهه 

و عقب ماندن از همه استادیوم های شهرهای اروپایی. خوب شد 

باز شد، اما چرا به این شکل بدوی و وحشیانه؟ مردم مگر از قحطی 

فرار کرده اند که اینطور به استادیوم هجوم می برند؟ تصاویر را 

ببینید. بعدازاین دویدن های مردم برای رسیدن به سکوها خرب 

رسید چند ساعت قبل از بازی مدیرعامل استقالل مجوز ورود 

را گرفته و اعالم کرده است. همچنین مجوز تبلیغات محیطی را 

هم گرفته است. یعنی یک نفر باید می آمد از البی هایش استفاده 

می کرد برای اینکه حرف زور سازمان لیگ را وتو کند. همه این ها 

نتیجه اش خوب است، اما چرا اینجوری؟ 

***

استادیوم آزادی در فرشده ترین حالت 100 هزارنفر است. 

در خوشبینانه ترین حالت احتامال 80 هزار نفر در استادیوم 

طبقه باال و پایین ظرفیت متاشاگر دارد. خب این آمار حدودی 

است. اما وقتی می گویند فقط 5 هزار نفر به استادیوم راه 

می دهند، احتامال می شود حدس زد این تعداد در ظرفیت 80 

هزارنفری پخش می شود و پروتکل های کرونا رعایت می شود 

و برای کسی اتفاقی منی افتد. خب فکر می کنید چه شد؟ 

رسباز گذاشته اند که از آن سکو متاشاگر به این سکو نیاید! 

مگر می شود این حد از بی تدبیری؟ اصال باید شام بگویید 

هر جا دوست دارید بنشینید. با فاصله زیاد. نسبت 5 هزار 

نفر به 40 هزار نفر طبقه اول را در نظر بگیرید آن وقت متوجه 

می شوید چرا مدیریت آمدن متاشاگر به استادیوم تا این حد 

فاجعه بوده است. 

***

نکته بعد اینکه چرا فقط استادیوم آزادی به روی متاشاگر باز 

شد؟ خب استادیوم های دیگر را هم باز می کردید. چه اتفاقی 

می افتاد؟ از چه چیزی نگرانید؟ در بقیه شهرها هم همین نسبت 

برقرار است اگر درست مدیریت شود. ضمنا آمدن دخرتها 

هم به استادیوم عنقریب است که آزاد شود. یعنی این بار زور 

فیفا و ای اف سی باالی رس ایران است، وگرنه فوتبال ایران 

تعلیق می شود. گفتم که همیشه باید زور باالی رس ما باشد.

***

پرسپولیس با مساوی در رفسنجان به دو رقیبش تعارف کرد که 

فاصله شان را با تیم یحیی زیاد کنند، اما انگار استقالل و سپاهان 

 دوست دارند این فصل را در کورس شانه  به شانه طی کنند. 

هر دو تیم مساوی کردند و نتوانستند از جا بکنند. یحیی اما 

در مساوی رفسنجان رشوع کرد بهانه های غیر فنی آوردن. 

 یحیی گل محمدی بازیکن محجوبی بود و مربی کاربلدی شد

 اما همیشه در دوران مربی گری اش در پرسپولیس یک چیزهایی 

را به دست نیاورد و آن شجاعت قبول باخت است. بهانه می آورد. 

از زمین و زمان برای شکستش مصداق می گوید. بس است 

دیگر. مترکز یحیی اگر روی تیمش نباشد این فصل از رتبه 

پنجم باالتر منی آید.

***

دو فصل پیش پرسپولیس با کالدرون کارکشته همین وضعیت را 

داشت. تیم هت تریک کرده باد به غبغب داشت و سینه اش را جلو 

داده بود. تعریف می کنند کالدرون در یکی از روزهای مساوی 

یا باخت تیم در چند بازی اول در رختکن گفته است:»اگر شام 

فینال آسیا دیده اید من فینال جام جهانی دیده ام. رستان را 

پایین بیاندازید و بازی تان را بکنید.« و بعد از این حرف 5،6 ستاره 

تیم به نیمکت دوخته شدند. و در نهایت پرسپولیس قهرمان نیم 

فصل شد و به نیمه نهایی جام حذفی رفت و کالدرون با قهرمانی 

 پرسپولیس را ترک کرد. البته که هنوز پولش را نگرفته است

 و دلش برای پرسپولیس می تپد.

بهتاش فریبا درباره بازی تیم ملی 

ایران مقابل سوریه و بهبود عملکرد 

این تیم نسبت به بازی با لبنان گفت 

به نظرم بازی با سوریه خیلی سخت تر 

بود. بازیکنان این تیم دونده و چغر 

هستند و یکی، دو بازیکن رسعتی 

هم در خط حمله دارند. البته خربین 

در این دیدار نبود اما سوریه نسبت 

به قبل، تیم فنی تر و فیزیکی تری 

بود. ما مقابل سوریه خوب بازی 

کردیم و در دیدار با لبنان هم کار 

گره خورده بود و توپ هایامن به گل 

تبدیل نشد.

بازیکن سابق تیم ملی با بیان اینکه 

در حال حارض ایران فراتر از فوتبال 

غرب آسیاست گفت: ما در حدی 

هستیم که نباید به سوریه، لبنان 

بحرین و عراق فکر هم کنیم. فوتبال 

ما حدی رو به جلو شده که نباید به 

این بازی ها فکر کنیم. باید نگران 

کره، ژاپن، عربستان و اسرتالیا باشیم 

اما لبنان و سوریه باید زنگ تفریح 

باشند و واقعا هم اینطور شده است.

وی با بیان اینکه "انتقادات از دراگان 

اسکوچیچ بی انصافی است،" گفت 

ما با همین بازیکنان و با مربیان دیگر 

مانند ویلموتس و کی روش 10 سال 

نتوانسته بودیم بحرین را در زمین 

خودش بربیم. تیم اسکوچیچ به راحتی 

بحرین را با سه گل برد. ما عراق را به 

این راحتی نربده بودیم. ما به تیم های 

بحرین، عراق و سوریه سه گل زدیم 

اما منتقدان گفتند این تیم ها ضعیف 

شده اند. امروز برای تعیین عملکرد 

هر کسی در فوتبال می توان به آمار 

و ارقام آن فرد مراجعه کرد.

این کارشناس فوتبال با بیان اینکه 

کسب 12 پیروزی از 13 بازی نشان از 

موفقیت اسکوچیچ است، خاطرنشان 

کرد: کدام مربی بزرگی توانسته این 

موفقیت را در تیم ملی داشته باشد؟ به 

کی روش ایراد می گرفتند که بازی های 

باشگاهی را منی بیند و ما را کوچک 

می کند اما اسکوچیچ این کار را انجام 

می دهد و باز هم می گویند چرا اینطور 

است. باالخره وظیفه مربی تیم ملی 

دیدن مسابقات باشگاهی و انتخاب 

بازیکنان مدنظرش است. به نظرم 

یک مقدار بی انصافی می شود. 

این بازیکنان دست مربیان دیگر 

هم بودند و ما نتایج را به یاد داریم.

فریبا در پاسخ به این سوال که جدای از 

انتقادات غیر منصفانه، به نظر می رسد 

تیم ملی هنوز مشکالت فنی دارد و 

برای جام جهانی باید این مسایل 

رفع شود و به طور مثال باید به گردش 

توپ نه چندان رسیع این تیم اشاره 

کرد گفت: این موضوع به عوامل 

درون زمین بستگی دارد. ما بازیکن 

بازی ساز نداریم. االن این وظیفه بر 

عهده نوراللهی و عزت اللهی است. 

عزت اللهی خیلی خوب کار می کند. 

هم در بحث دفاعی، یارگیری و قطع 

توپ و همچنین در ارسال پاس های 

بلند هم موفق است. به قول قدیمی ها 

وقتی منی توانیم تیکی تاکا بازی 

کنیم، باید بازیکنانی داشته باشیم 

که قدرت ارسال پاس های 60 مرتی 

را داشته باشند. عزت اللهی به خوبی 

این کار را می کند.

او درباره کم بودن تنوع بازیکنان حارض 

در مسابقات و تعویض های دیر هنگام 

این تیم گفت:  ما بازیکنان متنوعی 

داریم. از طرفی در استفاده کردن از 

 بازیکنان و تعویض ها انتقاد دارم. 

دیر  اصطالحا  مربیان  از  بعضی 

هم  اسکوچیچ  هستند.  تعویض 

جزو مربیانی است که دیر تعویض 

است. در روز بازی با لبنان وقتی 

بازی گره   خورد و هفت بازیکن این 

تیم داخل محوطه جریمه بودند، 

یکی از اصول این است که بازیکنانی 

در زمین داشته باشیم که از فضای 

کوچک استفاده کنیم. مثل قایدی 

قایدی می تواند در فضای کوچک 

حرکت کند و پنالتی بگیرد. این ها 

نظراتی است که منتقدان دارند 

اما هر صورت هیچ کسی به اندازه 

رسمربی تیم ملی روی این موضوع 

ارشاف ندارد. ما منی دانیم در مترین 

کدام بازیکن به جهت روحی و بدنی 

آماده است. البته ما هم می توانیم 

نقد کنیم اما باید به رسمربی احرتام 

بگذاریم. از نظر من اسکوچیچ در 

رشایطی خوبی است.

این کارشناس فوتبال در واکنش به 

این که برخی از منتقدان اعتقاد دارند 

تیم ملی با مربی بزرگرت می تواند به 

پنج دوره ناکامی در مرحله گروهی 

جام جهانی خامته دهد و از گروهش 

صعود کند گفت: از االن منی توان 

راجع به این موضوع صحبت کرد که 

آیا الزم است که مربی عوض شود یا 

خیر. اجازه دهید جواز صعود را بگیریم. 

بعد راحت تر می شود صحبت کرد. 

باید عملکرد تیم ملی را در این چهار 

بازی ببینیم. باید دید عملکرد او چطور 

است. اگر اسکوچیچ همه بازی ها را 

بربد و به رساغ یک مربی دیگر برویم 

از نظر بین املللی و در دنیا به ما چه 

می گویند؟ این مساله باعث بازتاب 

خوبی ندارد و ما را با کشورهای عربی 

که با ثبات در حوزه مربیان همراه 

نیستند، مقایسه می کنند!

وی خاطرنشان کرد: ما که قطعا 

صعود می کنیم اما وقت صعود از 

مرحله گروهی در جام جهانی است 

و باید به مرحله دوم برویم. البته گروه 

ما در جام جهانی هم مهم است. 

هر چند در جام جهانی گذشته در 

سخت ترین گروه بودیم و اگر توپ 

طارمی گل می شد به عنوان تیم اول 

می رفتیم. همین جریانات فوتبال 

قشنگ است.

حذف اسکوچیچ بی انصافی استحذف اسکوچیچ بی انصافی است

رییس شورای شهر مشهد گفت: اداره کل 

ورزش وجوانان و هیات فوتبال خراسان 

رضوی تاکنون هیچ طرحی برای حامیت 

از شهر خودرو به شورای شهر مشهد 

ارایه نکرده اند.

حسن موحدیان درخصوص وضعیت 

شهرخودرو مشهد و برنامه مدیران شهری 

برای حامیت از مناینده مشهد و خراسان 

رضوی در لیگ برتر اظهار کرد: اگر 

اداره  کل ورزش وجوانان استان طرحی 

داشته باشد که مورد تایید شورای شهر 

قرار گیرد، قطعا از این تیم ها حامیت 

خواهیم  کرد اما مسوولیت و ماموریتی 

در حامیت از تیم  لیگ برتری نداریم.

رییس شورای شهر مشهد گفت: اداره کل 

ورزش وجوانان و هیات فوتبال خراسان 

رضوی تاکنون حتی درخواست کمک 

هم نکرده اند و منی دانیم چه برنامه ای 

برای شهر خودرو دارند. الزم است 

دوستان طرح خود را مطرح کنند و 

بگویند که تیم به چه مبلغی و در چه 

عنوان و رشایطی نیاز دارد تا در شورا و 

متام اعضای آن پیرامون این موضوع 

 تصمیم گیری کنند. وی یادآور شد

 بعضا تیم های لیگ برتری ریخت و 

پاش هایی دارند که آن را اصال قبول 

نداریم و بابت آن هم پولی منی دهیم. به 

شخصه متایل ندارم در ورزش قهرمانی 

و برای حامیت از تیم لیگ برتری ورود 

کنیم. تیمداری یک هرن است اما کار ما 

نیست. تیمداری فرهنگ خاصی دارد 

که ما آن را نداریم و البته فعالیتی است 

که با دشواری همراه است. بنابراین 

ورود بدون آگاهی به این حوزه منجر به 

بدتر شدن رشایط می شود. به رشطی 

که استانداری و اداره کل ورزش وجوانان 

خراسان رضوی پای کار آمده و تصمیم 

جدی بگیرند و افرادی که دارای صالحیت 

هستند را مشخص کنند، شهرداری و 

شورای شهر نیز از منایندگان مشهد در 

لیگ های فوتبال حامیت خواهد کرد.

پدرام خسروشاهی

موحدیان تاکید کرد

فقط ورزش همگانی ، به ورزش قهرمانی عالقه نداریم

حوالی استادیوم
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سهیل کرمانی نژاد

فواید امگا 3 در بدنسازی
مرصف امگا 3 در بدنسازی از اهمیت باالیی 
برای بازسازی عضله و ریکاوری ورزشی 
برخوردار است. زیرا اسیدهای چرب امگا 
3، ازجمله اسیدهای رضوری برای بدن 
هستند که نقش به سزایی برای عملکردهای 

بدن ایفا می کنند.
روغن های گرفته شده از ماهی های چرب 
مانند ماهی ساملون یا ساردین از جمله 
منابع طبیعی امگا 3 هستند که خواص 
فراوانی را برای ورزشکاران و سایر افراد به 
همراه دارند. اما بهرت است دقیق تر این 
فواید را برای ورزشکاران و به ویژه ورزشکاران 

رشته بدنسازی بررسی کنیم.
فواید مرصف امگا 3 در بدنسازی

امگا 3 یکی از اسیدهای چرب اشباع نشده 
است که اغلب برای تنظیم فعالیت های بدن 
کامال رضوری است اما نکته مهم اینجاست 
که به صورت طبیعی در بدن ساخته منی شود 
و باید آن  را از منابع طبیعی یا مکمل ها 

دریافت کرد.
چربی ها در بافت ها و سلول های بدن وجود 
دارند. دریافت مقدار متعادلی از امگا 3 در 
بدنسازی برای بازیابی عضالت که گام 
بسیار مهمی برای این ورزش است، کامال 
رضوری است. در واقع مرصف امگا 3 باید 

در رژیم غذایی روزانه وجود داشته باشد.
جالب است بدانید در طول ورزش بدن تحت 
تاثیر فشار باالیی قرار می گیرد. البته این 
فشار نتیجه مثبتی به همراه دارد و باعث 
می شود متعادل سازی برای سوخت وساز 
پروتئین در ماهیچه ها و همین طور تناسب 

اندام ایجاد شود.
وقتی ورزش و فعالیت بدنی به پایان 
برسد، بدن به حالت ریکاوری می رود. 
فشار  با  بدن  سازگاری  حالت،  این 
ایجاد شده در طول ورزش را در پی 
دارد. در مواردی که بدن به طور کامل 
ریکاوری نشود، بیشرت در مقابل آسیب 
فشار ایجاد شده قرار می گیرد. درواقع 
ایجادشده  فشار  رفع  گفت  می توان 
می تواند منجر به افزایش قدرت بدنی 

و تناسب اندام شود.
یکی از مهمرتین مسایلی که برای ورزش های 
قدرتی مانند بدنسازی مطرح است، ریکاوری 
و رفع خستگی بعد از ورزش است. مواردی 
که برای رفع خستگی بعد از ورزش مهم 
هستند و مرصف متعادل و منظم امگا 3 
در بدنسازی به همراه دارد شامل موارد 

زیر می شود:
موثر بر کاهش آسیب و ضعف عضالت
تقویت کننده قدرت و عملکرد عضالت

موثر برای بهبود عملکرد قلب و ریه
ورزش به تنهایی قدرت بدنی را افزایش 

می دهد اما امگا 3 آن را تقویت می کند.
یکی از سواالت رایج در مورد مرصف امگا 3 
در بدنسازی، به این موضوع مربوط می شود 
که آیا افزایش وزن را به همراه دارد یا خیر؟ 
طبق تحقیقات انجام شده، مکمل های 
امگا 3 نقش به سزایی در کنرتل و کاهش 
التهابات بدنی و همینطور حذف چربی های 

مرض دارند.
با این اوصاف، می توان گفت امگا 3 برای 
ورزشکاران با دوز متعادل، می تواند تا حد 
قابل کنرتلی بر کاهش وزن موثر باشد. 
یعنی می توان از کاهش وزن ناشی از 
مرصف آن جلوگیری کرد. طبق تحقیقات 
انجام شده در بیشرت افراد، مکمل های 
امگا 3 افزایش وزن را در پی نداشته اند.

منابع طبیعی حاوی امگا 3
ماهی های چرب به ویژه ماهی ساملون 

شاه ماهی، ماهی آزاد و...
انواع  کلزا،  روغن  کتان،  روغن  و  دانه 
آجیل به ویژه گردو، بادام هندی، پسته و 
 همین طور روغن گرفته شده از آن ها تخم مرغ

 روغن جگر ماهی یا جگر ماهی

نجات  دومین بیمار اچ ای وی
دکتر فیروزآبادی- دکترای بیوتکنولوژی میکروبی

برای دومین بار در تاریخ یک بیامر اچ ای وی به صورت 

طبیعی و بدون دارو ازاین بیامری نجات پیدا کرد.

 HIV زنی در آرژانتین که در سال 2013 مبتال به ویروس 

تشخیص داده شده بود، به صورت طبیعی و بدون دریافت 

دارو از رش این بیامری رهاشده و بررسی سلول های او نشان 

می دهد که دیگر هیچ اثری از ویروس در بدن او وجود ندارد.

 Annals of Internal Medicine مطابق مقاله ای که در ژورنال 

منترش شده، دانشمندان توانسته اند دومین فرد تاریخ 

را پیدا کنند که بدون دریافت دارو از بیامری ویروس 

HIV نجات پیدا کرده است. این فرد زنی ناشناس ساکن 

آرژانتین است که ویروس HIV در سال 2013 در بدن او 

شناسایی شده بود.

 گروهی از محققان بین املللی از سال 2017 در پی اثری 

از ویروس در DNA این بیامر بوده اند. آن ها حتی در سال 

2020 پس از زایامن جفت جنین این زن را بررسی کردند 

اما نتوانستند هیچ اثری از ویروس HIV پیدا کنند. این 

مادر 30 ساله که ساکن شهر »اسپرانزا« در کشور آرژانتین 

است، می گوید:

 »از سامل بودن لذت می برم. من یک خانواده سامل دارم و 

الزم نیست به فکر درمان باشم و طوری زندگی خواهم کرد 

که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. این اتفاق یک موهبت 

است. فکر کردن به این مساله که رشایط من می تواند به 

یافنت عالجی برای این ویروس کمک کند، باعث می شود 

احساس مسوولیت و تعهد بزرگی برای محقق کردن این 

هدف داشته باشم.«

 نویسندگان مقاله حارض می گویند این یافته ها می تواند برای 

38 میلیون بیامر مبتال به HIV در رسارس دنیا امیدبخش 

باشد. پیش تر فقط یک نفر دیگر به نام »لورین ویلنربگ« 

از سان فرانسیسکو توانسته بود این ویروس را بدون کمک 

دارو شکست دهد. دانشمندان در سال 2020 تایید کردند 

که بدن بیامر سان فراسیسکو از HIV پاک شده است.

 در طول تاریخ تنها دو نفر دیگر به طور کامل از رش این بیامری 

خالص شده و با کمک دارو این کار را انجام دادند. بیامر 

برلین و بیامر لندن از طریق کاشت سلول های بنیادی 

موفق به انجام این کار شدند 

اما نتیجه این کار روی سایر 

بیامران HIV موفق نبوده 

است.

برای مشاهده لینک مقاله 

کد را اسکن کنید

 دعوت دو بازیکن 
به اردوی تیم ملی جوانان 

به گزارش روابط عمومی هیات بسکتبال خراسان رضوی 

اردوی تیم ملی جوانان 2024 از روز شنبه 2۹ آبان ماه لغایت 

 2 آذرماه جاری به میزبانی باشگاه ورزشی کاله مازندران 

در شهرستان آمل برگزار می گردد.

مجید عالیی ومحمد حیران دو بازیکن بسکتبال خراسان 

رضوی دعوت شده در این اردو حارض خواهند شد.

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هفتم   شماره 292   
 پنجشنـبه  4 آذر  1400    19  ربیع الثانی 1443 

 در صدد برگزاری رقابت های کشوری بادی بیوتی بلی به پزشکی

میزبانی یکی از استان ها هستیم و بزودی رشایط برگزاری 

رقابت ها و استان میزبان را اعالم خواهیم کرد.نایب رییس 

انجمن بادی بیوتی کشور در نشستی که با منایندگان بادی 

بیوتی خراسان رضوی دردفرت انجمن در باشگاه  فرهنگی 

ورزشی تفتان برگزار شد با بیان این مطلب گفت: بادی 

بیوتی بیش از 10سال است که فعالیت جدی خودر ا آغاز 

کرده ویکی از رشته های پویا ،شادشد و مفرح است که به 

سالمت جسمی و روحی ورزشکار برای کاهش ورسیدن به 

وزن دلخواه بدون تجهیزات ورزشی و در منزل یا هرجایی که 

فرد تصمیم به ورزش کردن بگیرد توجه می کند. 

سعید لطفی با اشاره به این که هم اکنون بیش از 1۹هزار 

و 200 نفر هرنجو در رسارس کشور در این رشته فعالیت 

می کنندگفت: انجمن بادی بیوتی بل زیر نظر انجمن 

بدن سازی و هوازی ایرانیان مدیریت می شود که البته 

در گذشته یکی از شاخه های تحت پوشش فدراسیون 

ورزش همگانی بود.

مربی رسمی فدراسیون بدنسازی کشورهمچنین اضافه 

کرد با برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان هم اکنون 

  C بیش از 60 نفر از بانوان دوره های مربی گری درجه 

در خراسان رضوی دریافت کرده اند و مجاز به آموزش هرنجو 

هستند و در بخش آقایان نیز متهیداتی در این خصوص اتخاذ 

شده و هم اکنون اقای مهدی عابدی به عنوان رسپرست 

بادی بیوتی آقایان فعالیت خود را در باشگاه تفتان آغاز 

کرده است.

ریاست کمیته پیشکسوتان تهران در باره جذب حامیان 

مالی گفت: با رشکت انرژی زا TNT مذاکراتی داشتیم برای 

برگزاری مسابقات بادی بیوتی کشور که امیدواریم با حامیت 

رسانه ها رشایط جذب و ترغیب حامیان مالی را فراهم کنیم 

. وی خاطر نشان کرد: رقابت های بادی بیوتی از انعطاف 

پذیری باالیی برخوردار است به طوری که قهرمانان رشته های 

مختلف از جمله کشتی،تکواندو،کراسفیت  و پرورش اندام 

توانایی حضوردر این رقابت ها را دارند.

لطفی با اشاره به اهداف  بادبی بیوتی گفت:هدف بادی 

بیوتی بلی  )Body Beauty Belly ( که یکی از ورزش های 

مفرح می باشد دستیابی به تندرستی و توسعه مهارت 

حرکتی است.گفت:در واقع اصل مهم و اساسی در بادی 

بیوتی بلی تقویت و استحکام تنه و بخش مرکزی بدن و به 

عبارتی عضالت شکم و پهلوست و همچنین درمان و اصالح 

ناهنجاری های جسمی بدون استفاده از دارو و مکمل ها 

از دیگر اهداف این رشته ورزشی است.

وی با اشاره به انعطاف پذیری بادی بیوتی گفت: این رشته 

ورزشی از انعطاف پذیری باالیی برخوردار است و به راحتی 

با کمرتین هزینه قابل اجرا در منزل و حتی محل کار است و 

محدودیت سنی نیز ندارد به همین خاطر تهدیدهای شیوع 

ویروس کرونا برای مربیان ما تبدیل به فرصت شد و با برنامه 

ریزی در فضای مجازی این ورزش را به خانه ها بردند. بادی 

بیوتی بلی مختص بانوان نیست و بسیاری از اقایان بعد از 

کسب اطالع از عملکرد مثبت این رشته ورزشی استقبال 

چشمگیری داشته اند اگرچه  در میان بانوان نقش پر رنگ و 

مورد استقبال خوبی قرار گرفته است چرا که در مدت زمان 

کوتاه در کاهش وزن و تناسب اندم مناسب به خصوص 

کاهش چربی دور کمر و شکم تاثیر قابل توجه ای دارد. 

وی در خامته ضمن تشکر و قدرانی از همه مربیان ،ورزشکاران 

و تالشگران عرصه ورزش گفت: معتقدم اگر فردی از مزایای 

رشته مهیج بادی بیوتی مطلع و آگاه شود یک لحظه هم 

درنگ منی کند و رسیعا اقدام به پی گیری این رشته مفرح 

می کند. این ورزش شیوه زندگی افراد را اصالح و خستگی 

و کسالت آنان را برطرف می کند.

در پایان این نشست لوح یادبود )سپاسنامه ( از طرف عسل 

آقامیری  و مهدی  عابدی ریاست بانوان و آقایان بادی بیوتی 

بلی خراسان رضوی به استاد سعید لطفی اهداء شد.

است.  گلی  کم  ورزش  فوتبال 

رایج ترین نتیجه اکرث مسابقات ، 

1 بر صفر می باشد. با اینکه رصفا 

گل ها هستند که می توانند برنده را 

مشخص کنند، اما نتایج حاوی رشح 

متام مسابقه منی شوند و واقعایت را 

روایت منی کنند. ما می دانیم که هر 

بازی رشایط خاص خودش را دارد 

حتی اگر نتایج مشابهی داشته باشند. 

حال چگونه می توانیم این تفاوت را 

نشان دهیم؟

 )Match Momentum( تکانه بازی

چیست؟

این پارامرت ، نوسان مسابقه را اندازه 

گیری می کند و نشان می دهد که کدام 

تیم در هریک از برهه های بازی موقعیت 

 های خطرناک تری خلق کرده است. 

این کار با اندازه گیری احتامل گلزنی 

تیم در 10 ثانیه آینده انجام می دهد. 

تکانه بازی ، مبتنی بر مدل ارزش 

 )Possession Value( مالکیت 

 عمل می کند. مدل ارزش مالکیت ، 

تاثیر هریک از عملکردهای فردی 

بازیکنان بر تغییر احتامل گلزنی یک 

تیم در 10 ثانیه آینده را به منایش 

می گذارد.

تکانه بازی چگونه اندازه گیری 

می شود؟

در هر یک از دقایق بازی ، موقعیت های 

خلق شده توسط هر دو تیم سنجیده می 

شود و با هم مقایسه شده تا مشخص شود 

که در آن زمان کدام تیم احتامل گلزنی 

بیشرتی داشته است. حداکرث ارزش 

مالکیت هر تیم در هر دقیقه از بازی 

در بازه بین 0 تا 0.1 ارزش گذاری می 

شود. سپس تکانه بازی برای یک دقیقه 

مشخص ، تفاوت مقادیر به دست آمده 

بر هر تیم را اندازه گیری می کند تا 

مشخص شود در آن لحظه کدام تیر 

غالب تر بوده است.

هدف از اندازه گیری تکانه بازی 

چیست؟

هدف از خلق چنین پارامرتی این است که 

مشخص شود در متام طول بازی ، کدام تیم 

بر بازی احاطه داشته است. برتری تکانه 

بازی نسبت به سایر پارامرتهای آنالیزی 

دیگر این است که ، وابسته به میزان و 

کیفیت شوت نیست ، بلکه حتی یک تیم 

می تواند بدون شوتزنی نیز در موقعیت 

گلزنی خوبی قرار داشته باشد و هیچ یک 

از پارامرتهای آنالیزی دیگر آن را محاسبه 

نکنند، اما تکانه بازی آن لحظه را ثبت کرده 

و کیفیت بازی یک تیم را مشخص کند. 

تکانه بازی تک تک اقدامات مثبت و منفی 

 یک بازیکن و تیم را ثبت و اندازه گیری 

می کند.

نایب رییس انجمن بادی بیوتی کشور در مشهد مطرح کرد

هدف رضایت مندی ورزشکاران است

دانیال حبیبی

ایستگاه تاکتیک )61(

Match Momentum : پارامترهای آنالیز مدرن

خبر

مجید خروشی
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بهروز شعیبی ازدلخوری هایش می گویدبهروز شعیبی ازدلخوری هایش می گوید

 بدون قرار قبلی  بدون قرار قبلی 
درروز بلوا درروز بلوا 

Nakhost Honari

بهروز شعیبی تاکید می کند که نسخه رسیالی »روز بلوا« با آنچه در جشنواره 

فجر دیده شده متفاوت است و این اتفاق جزء معدود تجربه های خوب بین 

فیلم هایی خواهد شد که به رسیال تبدیل شده اند.

این کارگردان سینام در گفت وگویی درباره آماده کردن فیلم سینامیی 

»روز بلوا« به صورت یک مینی رسیال برای پخش اینرتنتی توضیح داد: نسخه 

اولیه فیلم »روز بلوا« نسبت به آنچه در جشنواره فجر سال 1398 منایش 

داده شد، طوالنی تر بود و با توجه به اوضاعی که در این دو سال برای اکران 

پیش آمد، تصمیم گرفتیم نسخه کامل را دوباره تدوین کنیم. وقتی نسخه 

طوالنی آماده شد متوجه شدیم می تواند به یک رسیال برای شبکه منایش 

خانگی تبدیل شود. همچنین در این یکی دو سال از رشایط پیش آمده که 

امکان اکران را سلب می کرد ناراحت بودم چرا که »روز بلوا« موضوع روز و 

حرف مردم را مطرح می کند، اما در نهایت این غصه ای که روی دل ما مانده 

بود با همکاری سازمان اوج و مناوا به اتفاق خوبی ختم شد.

شعیبی با اشاره به اینکه برخی سکانس هایی که در رسیال دیده خواهد 

شد اصال در نسخه سینامیی نیست، ادامه داد: مجموع متام این رشایط 

در کنار اقبالی که مردم به رسیال های  شبکه منایش خانگی نشان داده اند 

باعث شده االن از انجام این کار رضایت داشته باشم بخصوص آنکه »روز بلوا« 

را خیلی دوست دارم چون در کارگردانی و روایت قصه، نسبت به کارهای 

قبلی ام تجربه متفاوتی برایم بود.

او در پاسخ به اینکه آیا در این دو سال پیگیری نکرده که فیلم را وارد چرخه 

اکران آنالین کند؟ گفت: دلخوری هایی که از زمان منایش فیلم در جشنواره 

برای من باقی مانده بود، سبب شد ترجیح دهم »روز بلوا« در زمانی منایش 

داده شود که مخاطب بیشرتی داشته باشد، یعنی رصفا به فکر منایش آن 

نبودم. فکر می کنم این روندی که در رقابت شبکه منایش خانگی به وجود 

آمده و تالش ها بر این است که کارها بیشرت دیده شوند، ممکن بود باعث 

شود فیلم در اکران آنالین خیلی دیده نشود یا مورد اقبال قرار نگیرد، 

به همین دلیل ابتدا صرب کردیم تا ببینیم وضعیت اکران چگونه خواهد شد.

شعیبی که فیلم جدیدش یعنی »بدون قرار قبلی« را برای جشنواره فجر 

امسال آماده می کند، اضافه کرد: در این چند ماهی که روی نسخه رسیال 

»روز بلوا« مشغول کار هستیم، به نظرم آمد که جزء معدود تجربه های خوب 

بین فیلم هایی باشد که نسخه رسیال دارند چون ویژگی مهمش در این است 

که از ابتدا با کیفیت یک اثر سینامیی ساخته شده است. بنابراین در حال 

حارض از اتفاقی که پیش آمده استقبال می کنم و امیدوارم پخش رسیال و 

بعد هم نسخه سینامیی فیلم موفق باشد.

شعیبی که حدود چهار سال قبل رسیال »گلشیفته« را برای شبکه منایش 

خانگی ساخته بود، در پایان درباره ترجیح خود به کار در سینام یا شبکه 

منایش خانگی بیان کرد:  وقتی از فیلمسازی و شکل متفاوت آن یعنی 

رسیال سازی صحبت می کنیم برای خود من تفاوتی ندارد که سینام باشد، 

یا تلویزیون و پلتفرم، چون همه این مجموعه ها را زیر پرچم کشورم می دانم. 

چیزی که برای من اهمیت دارد کیفیت اثری است که برای مخاطب به منایش 

می گذارم. »گلشیفته« جزء اولین کارهایی بود که در شبکه منایش خانگی 

ساخته شد و در آن زمان پلتفرم ها به این شکل فعال نبودند. ما گلشیفته 

را در زمان عرضه دی وی دی کار کردیم و مالک و معیاری نداشتیم که در 

پلتفرم چه اقبالی خواهد داشت، ولی االن سازماندهی آن ها تغییر کرده 

و فکر می کنم این بخش مستقل و قوی شده، با فعالیت تلویزیون در کنار 

هم برای مردم مفید است. 



خبر

گفت و گو

6nakhostvarzeshi@yahoo.com

»قهرمان« تازه ترین ساخته اصغر فرهادی 

اکران شد. آنچه در پوسرت این فیلم 

جلب توجه می کند ، نام اصغر فرهادی 

بزرگرت از نام فیلم و بازیگران است ...

سینامی ایران ، مسیری پرفراز ونشیب 

را طی کرده است. سینامی ایران از آبی 

و رابی رشوع شد و دخرت لر اولین فیلم 

باصدای ایران شد. سینامی ایران با 

نام هایی همچون ساموئل خاکیچیان، 

مسعود کیمیایی گره خودرده است.

شاید برخی ها سینامی ایران را صدساله 

بدانند اما اولین فیلم در سینامی ایران 

آبی و رابی بودکه ساخته شد.

ایران  سینامی  برای  سال 137۹ 

جشن صدسالگی گرفتند که حتی 

از وانت کردن پراید هم خنده دارتر 

بود ! در حالی که فرانسه و انگلیس 

و روسیه چنین ادعایی نداشتند ، 

دوستان»عشق جشن« فیلمربداری 

از جشن گل فرانسه با حضور مظفرالدین 

شاه قاجار را مالک تولد سینام گرفتند.

اولین فیلم سینامی ایران »آبی و رابی« 

در 1308 است  اما دخرت لر و سایر 

محصوالت تا 1315 در هندوستان 

ساخته شد و پس از آن هم  به کلی با 

جنگ جهانی دوم این صنعت تعطیل 

شد. تولد واقعی سینام  که هر سال 

تولید و اکران مداوم داشته باشیم با 

فیلم طوفان زندگی در 1327 رخ داد.

تا سال 1334 اساساً هیچکس در ایران 

منی دانست که یک فیلم را شخصی به 

نام کارگردان می سازد. تهیه کنندگان 

نیز به فیلمربدار پول می دادند و او 

همه کار می کرد.تا اینکه جوانی الغر 

اندام ، با دانش سینامیی و تسلط به نور 

دکوپاژ و میزانسن، به عرصه آمد و وقتی 

فیلم »چهارراه حوادث« با آن فروش 

خیره کننده روبرو شد, برای نخستین 

بار نام رژیستور نیز در تبلیغات فیلم ها 

و پوسرت ها آمد. موفقیت این فیلم موج 

اول سینام را به راه انداخت، نارص ملک 

مطیعی سوپراستار شد و تا یک دهه 

متام آثار اقتباسی از این نوع فیلم ها 

بود ، تا ظهور گنج قارون و موج دوم ....

اولین کارگردان ستاره

اما اولین کارگردانی که نامش در پوسرت 

فیلم ها درشت تر از نام ستارگان و 

عنوان فیلم آمد ، »مسعود کیمیایی« 

؛ دستیار ساموئل خاچیکیان  بود 

در»خداحافظ تهران«.

»قیرص« در سال 48 اکران و همه 

رکوردهای سینام را جابجا کرد. موج 

سوم یا سینامی هرنی به راه افتاد و از 

آغاز دهه پنجاه نام مسعود کیمیایی 

در باالی پوسرت فیلم هایش می آمد. 

شکل تبلیغات فیلم ها عوض شد و 

حاال دیگر می نوشتند فیلمی از.... و 

سپس نام بازیگران می آمد . در واقع 

کیمیایی راه خاچیکیان را تکمیل 

کرد و دیگر همه فهمیدند که نفر اول 

هر فیلم کارگردان است . از آنجا به 

بعد بود که دیگر فقط منی گفتند 

فیلم فردین، فیلم بهروز ، و واژه فیلم 

کیمیایی نیز وارد ادبیات روزمره سینام 

شد . ساموئل خاچیکیان و مسعود 

کیمیایی در سال های پس از انقالب 

نیز به فیلمسازی ادامه دادند. آن ها 

تا آخرین فیلمشان میراث خود را 

حفظ کردند ؛ فیلم ساموئل ، فیلم 

کیمیایی، و در پی آنها اساتیدی 

چون تقوایی ، بیضایی ، مهرجویی 

، کیارستمی و... که هرکدام امضا 

و سبک خود را داشتند. تا اینکه 

این پرچم به اصغر فرهادی رسید و 

هامنطور که شایسته نابغه ای چون 

به منتهای درجه  را  ، هرن  اوست 

تکمیل کرد .

افتخار ایران ، استثنای آسیا

 اصغر فرهادی اولین برنده اسکار 

از خاورمیانه شد. او در کلکسیون 

افتخاراتش تنها قله را کم داشت اما 

فقط برای افزایش سطح استاندارد 

نیامده بود.او تنها کارگردان آسیایی 

شد که دو بار برنده جایزه اسکار شده 

و از این نظر با بزرگان تاریخ هالیوود 

هاموردی کرد .  حاال اصغر فرهادی به 

چنان شهرت و جایگاهی در سینامی 

جهان رسیده که نامش بزرگرت از نام 

فیلم ، رشکت تهیه کننده و ستاره های 

بین املللی می آید . حاال اوست که 

با حضورش به جشنواره ها اعتبار 

می دهد و دیگر کسی کاری ندارد 

که چه کسی در فیلم بازی میکند 

، همه منتظر فیلم جدید فرهادی 

هستند! او صاحب امضا و صاحب 

سبک در سینامی جهان شده و بطور 

طبیعی نامش باالتر و درشت تر از 

سایر عوامل فیلم می آید .

بمب خنده در فرهنگسرای ترافیک

گروه خرب| بدون شک بیش از 2سال است که دل سیر 

نخندیدیم،غم از دست دادن عزیزان و رشایط سخت اقتصادی 

خنده وشادی و یک روز و شب فان را از ما گرفت نتوانستیم 

زندگی با نشاطی را پشت رس بزاریم .

بر همین اساس گروه منایشی وموزیکال دست به اقدامی 

جدید زد تا شاید روزنه ای از خنده و شادی را به جمع خانواده ها 

بازگرداند  تله تاتر 70 دقیقه ای سیاه بازی و کمدی شیر تو 

شیر با مجوز ارشاد از 20 آبان ماه از ساعت 1۹در فرهنگ رسای 

ترافیک خیابان داشنگاه به روی صحنه رفت.

تله تاتری که با مضون کمدی فضای اجتامعی و فشارهای 

اقتصادی در جامعه را به نقد می کشد و عاشقانه هایی که 

از داستان اتللو وام گرفته شده است به گونه ای به مخاطب 

منتقل می شود که شبی با نشاط و مفرح را پشت رس بزارید.

 زندگی دوباره در انتظار کودکانی
 که کتاب می خوانند

مهال جیرفتی

اهمیت کتاب و کتاب خوانی بر هیچ کس پوشیده نیست 
و هامنطور که میدانیم یکی از مهم ترین روش های افزایش 
توامنندی های کودک، کتاب خواندن برای وی است. شاید 
پیش خود فکر کنید کودکان با خواندن کتاب فقط مدتی را در 
کنار مادر یا پدر به آرامش سپری می کنند و تنها فایده آن خوب به 
خواب رفنت کودک است، اما این کار نه تنها برای امروز کودک 
مفید است بلکه روی شخصیت آینده وی نیز تاثیر مستقیم دارد. 
کودکان نیازمند آموخنت مهارت های زندگی است و کتاب، 

منبعی مورد اعتامد در این زمینه است.
سیام غفوری کارشناس کتاب کودک و نوجوان در خصوص 
تاثیر کتابخوانی در پرورش کودک می گوید: کتابخوانی در 
کودکان در رده بندی ها از صفر تا سه سالگی رشوع می شود 
این موضوع به این معنا است که برای این سن هم کتاب وجود 
دارد و خانواده ها می توانند در این سن نیز کتاب در دسرتس 
کودکان قرار دهند؛ کتاب هایی که در دسرتس این کودکان 
قرار می گیرد کتاب های حامم هستند که جنس آن ها از پارچه 

یا سفره است که به راحتی پاره منی شود.
ارتباط دانش آموزان و کتابخانه مدارس باید احیا شود

غفوری بیان می کند: خیلی از مشکالت کودکان با کتابخوانی 
حل می شود و فقط باید پدر و مادر آنقدر آگاهی داشته باشند تا 
بتوانند یک کتاب مناسب را در اختیار کودکشان قرار دهند نکته 
مهم اینجاست که کودکان اصال آموزش مستقیم را دوست ندارند 
 و تاثیر گذاری این نوع آموزش بر روی آن ها بسیار پایین است 
و کتاب های خوبی که در زمینه تربیت کودکان تاثیر گذار هستند 
کتاب هایی است که به صورت غیر مستقیم به آن ها آموزش می دهد. 
او ترصیح می کند: کودکانی که کتاب می خوانند گنجینه لغات 
بیشرتی نسبت به کودکانی که کتاب منی خوانند دارند؛ رشد 
مغزی و اطالعات عمومی آن ها بیشرت است در نتیجه این کودکان 
با تجربه تر خواهند بود؛ کودکانی که از سنین پایین رسوم، سنت ها 
و اتفاقات کوچک و بزرگ اطرافشان را از طریق کتاب می شناسند 
زمانی که به بزرگسالی برسند جنگ طلب نیستند و به دین و مذهب 
و فرهنگ و رسوم کشور های دیگر احرتام می گذارند و خودشان را 
باالتر از دیگران منی بینند. این کارشناس کتاب کودک و نوجوان 
تاکید می کند: کودکانی که از سنین پایین رسوم، سنت ها و 
اتفاقات کوچک و بزرگ اطرافشان را از طریق کتاب می شناسند 
زمانی که به بزرگسالی برسند جنگ طلب نیستند و و به دین و 
مذهب و فرهنگ و رسوم کشور های دیگر احرتام می گذارند و 

خودشان را باالتر از دیگران منی بینند.

ماجرای ایفای نقش پسر عموی طغای در »سربداران«
 آتش تقی پور: برای یک سریال مرا به اسیری بردند

اصغر فرهادی وارث خاچیکیان و کیمیایی
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آتش تقی پور بازیگر پیشکسوت سینام و تلویزیون گفت: 

برای بازی در یک رسیال رفته بودم و بعد از یکی دو روز 

گفتم این کار، کار خوبی منی شود چون در پشت صحنه 

کارها جدی گرفته منی شد و رفتارشان جوری بود که 

احساس می کردم مرا به اسیری برده اند.

آتش تقی پور بازیگر سینام، تئاتر و تلویزیون که در رسیال 

»رسبداران« ایفاگر نقش »پرس عموی طغای« بود درباره 

همکاری  خود با محمدعلی نجفی گفت: من از بازیگران 

اداره تئاتر بودم. در هامن سال ها و قبل از رسیال 

»رسبداران« در تله تئاتر »ِسُیم]سوم[  حوت« به کارگردانی 

مجید جعفری بازی کردم.  البته منی دانم چه کسی 

من را به آقای نجفی معرفی کرد. وقتی قراداد بستم 

اولین کاری که از ما خواستند یادگرفنت سوارکاری بود.

وی اظهار کرد: برای این کار به یک باشگاه سوارکاری 

در افرسیه رفتیم که متعلق به ارتش بود. وقتی سوار 

اسب شدم و اسب رشوع به یورمته کرد، آنقدر تکانم داد 

و برایم سخت بود که با خودم گفتم به محض پایین آمدن 

می روم و قراردادم را لغو می کنم! البته مربی سوارکاری 

خوبی داشتیم که می گفت اگر به حرف من گوش کنید 

از اسب منی افتید و به کار ادامه دادیم.

تقی پور یادآور شد: من نقش پرسعموی »ُطغای« را 

بازی می کردم. البته  معلوم نبود که این شخصیت 

واقعاً در تاریخ بوده و یا بیشرت حاصل تخیل نویسنده 

بود چون قرار نیست ما نعل به نعل تاریخ را بنویسیم، 

اما طغای یک شخصیت واقعی بود که مرحوم فیروز 

بهجت محمدی نقش او را ایفا می کرد.

وی در مقایسه رسیال سازی در گذشته و اکنون  اظهار 

کرد: االن کمرت از گذشته به کارها اهمیت می دهند و 

نوعی سستی دیده می شود. کار خوب حاصل پشت صحنه 

خوب است. من برای بازی در یک رسیال رفته بودم و 

بعد از یکی دو روز گفتم این کار، کار خوبی منی شود 

چون در پشت صحنه کارها و وظایفی که افراد داشتند 

جدی گرفته منی شد. رفتارشان جوری بود که احساس 

می کردم من را به اسیری برده اند. این را به خودشان هم 

گفتم و البته آنها هم من را تهدید کردند، اما من ادامه 

 ندادم. بعد از مدتی کارگردان آن رسیال هم عوض شد 

اما این حربه هم کارساز نشد کارگردان جدید هم 

نتوانست کار را جمع کند.

تقی پور درباره حضور در رسیال امام علی )ع( هم 

اینگونه صحبت کرد: داود میرباقری هرنمندی است که 

عالوه بر قلم خوب، جسارت هایی را دارد که شاید افراد 

دیگر آن جسارت ها را نداشته باشند. او به کارش ایامن 

داشت و در مسیر تولید تسلیم مشکالت منی شد. به ویژه 

وقتی کار اعتقادی باشد، مال خود مردم است و نباید 

از آن به سادگی گذشت. قرار بود نقش من در رسیال 

امام علی )ع( پررنگ تر باشد؛ یعنی فقط به دو سکانس 

در قسمت های پایانی خالصه نشود، بلکه آن شخصیت 

فردی بود که قباًل در جنگ ها هم حضور داشت. من 

در آن زمان به صورت همزمان در رسیال »روزی روزگاری« 

هم حضور داشتم که گریم متفاوتی داشت و در نهایت 

نقشم در رسیال  امام علی)ع( کم رنگ تر شد و بیشرت 

درگیر پروژه »روزی روزگاری«  بودم.

این بازیگر پیشکسوت درباره نقش های موردعالقه خود 

نیز توضیح داد: عالوه بر »روزی روزگاری« و امام علی)ع(، 

رسیال های »شب دهم« و »خانه ای در تاریکی« را هم 

دوست داشتم. معموال نقش های من کوتاه است اما 

سعی می کنم به بهرتین شکل کار خودم را انجام بدهم. 

اعتقاد دارم که تا زمانی که خود فرد از کارش راضی 

نباشد و به دل خودش ننشیند آن کار به دل مخاطب 

هم منی نشیند.
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شبکه منایش خانگی چندسالی است جان گرفته و آمدن 

کرونا در دوسال اخیر هم به این روند کمک کرده است. 

میزان رسیال های تولیدشده ایرانی در دو، سه سال اخیر 

رشد چشمگیری داشته اند و فضا به شکلی پیش رفته است 

که این رسیال ها حتی رقیب جدی سینام و تلویزیون 

هم شده اند. حاال که هشت ماه از سال 1400 گذشته، 

شاید زمان مناسبی باشد برای بررسی عملکرد پلتفرم ها 

و تحلیل آن رسیال هایی که در این سال برای اولین بار 

پخش شده اند؛ رسیال هایی که با تبلیغات و هزینه های 

فراوان آمدند و اکرثشان خروجی ای جز شکست و احتامال 

رضر مالی نداشته اند. اسفند ۹۹ و فروردین 1400 بود 

که دو پلتفرم »فیلیمو« و »مناوا« دوبار متوالی قیمت خرید 

اشرتاک را برای مخاطبان افزایش دادند. فیلیمو اسفند 

۹۹ هزینه اشرتاک ماهیانه خود را از 35 هزار تومان 

به 5۹ هزار تومان افزایش داد. انگار افزایش قیمت 

اسفندماه برای »صبا ایده«ای ها کافی نبود و بار دیگر 

در فروردین 1400 قیمت اشرتاک یک ماهه را به ۹۹ 

هزار تومان رساندند. اشرتاک سه ماهه فیلیمو نیز که در 

اسفند ۹۹، 14۹ هزار تومان ارایه می شد درحال حارض 

2۹7 هزار تومان فروخته می شود. نکته قابل توجه این 

است که به متامی قیمت های مذکور باید ۹ درصد حق 

مالیات افزوده شود. این افزایش مختص فیلیمو نبود. 

در مناوا هم در اسفند ۹۹ قیمت یک ماه اشرتاک این 

پلتفرم بدون محاسبه ارزش افزوده از 25هزار تومان به 

5۹ هزار تومان رسید و در فروردین 1400 این رقم را  

به ۹۹ هزار تومان رساند تا از رقیب خودش در این حوزه 

هم عقب مناند.

گران تر از خارجی ها؟

سید غالمرضا موسوی، رییس انجمن تهیه کنندگان 

مستقل یکی از مخالفان افزایش هزینه های اشرتاک 

بود و درپی این افزایش قیمت ها گفته بود: »براساس 

رویه موجود در دنیا، هزینه اشرتاک ماهانه این پلتفرم ها 

به اندازه بلیت سینام در هر کشوری است و در رشایطی که 

قیمت بلیت سینامها در ایران افزایشی نداشته، دلیلی 

برای تغییر قیمت آنها وجود ندارد.« کافی است بدانید 

سقف قیمت بلیت سینام در سال ۹۹ در ایران بدون 

محاسبه ارزش افزوده 20 هزار تومان بود و در سال 1400 

این رقم با افزایش 50 درصدی به 30 هزار تومان رسید 

و این درحالی است که قیمت اشرتاک مناوا از سال ۹۹ 

تا سال 1400 افزایش 300 درصدی داشته است. با 

یک بررسی اجاملی می توان دریافت که هزینه اشرتاک 

ماهانه پلتفرم های وی اودی در خارج از ایران تقریبا برابر و 

بعضا کمرت از یک بلیت سینامست، به عنوان مثال ترکیه 

یک بلیت دونفره سینام در استانبول را حدود هفت دالر 

قیمت گذاری کرده است، همچنین در ایتالیا ارزش 

یک بلیت سینام نزدیک به 10 دالر قیمت دارد و البته 

در نیویورک و لندن نرخ هر بلیت سینام در گران ترین 

حالت نزدیک به 27 دالر و 37 دالر است، با این اوصاف 

نتفلیکس برای اشرتاک یک ماهه خود قیمت حدود 

12 دالر را تعیین کرده است. 

پاسخ به اعرتاضات؛ بهانه یا استدالل

محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل فیلیمو در هامن 

روزهای اعرتاض مخاطبان و در گفت وگو با روزنامه 

»صبح نو« دلیل گران شدن هزینه اشرتاک را افزایش 

هزینه ها و تولیدات اختصاصی عنوان و تنها منبع 

درآمد این پلتفرم را فروش اشرتاک به مخاطبان ذکر 

کرده بود. این درحالی است که به گفته خودشان و 

آمارهای منترششده، تبلیغات برای این پلتفرم ها منبع 

درآمدزایی قابل توجهی محسوب می شود. محمدعلی 

یوسفی زاده رئیس صنف رشکت های ویدئویی آنالین 

در نشست خربی 23 مرداد سال جاری درخصوص 

افزایش هزینه پلتفرم ها گفت: »هزینه های جامعه را 

همه می دانیم مردم رشایط سختی دارند و همه تالش 

داریم به بهرتین نحو و با کمرتین هزینه بهرتین کیفیت 

را داشته باشیم. نرخ گذاری و تعرفه گذاری از موارد دیگر 

مورد بررسی ما بود. تعرفه گذاری به شکل پویا و دینامیک 

براساس هر پلتفرم اجرا می شود. بسته به محتوای 

پلتفرم ها و تبلیغاتی که دارند، پلتفرم ها می توانند از این 

مصوبه استفاده کنند.« همچنین معاونت تنظیم بازار و 

توسعه کسب وکار ساترا نیز در اطالعیه ای درخصوص 

اعرتاضات مربوط به گرانی حق اشرتاک وی اودی ها 

اشاره کرد که به عنوان رگوالتور تخصصی این حوزه از 

ورود به حوزه قیمت گذاری دستوری پرهیز می کنم و 

قیمت گذاری دستوری رسویس ها و خدمات از منظر 

علمی منسوخ و تجربه شکست خورده ای است. 

حتی انحصار هم کمک نکرد؟

یادمان نرفته بعد از فیلرت شدن سایت های دانلود رایگان 

فیلم و رسیال توسط قوه قضائیه راه برای انحصاری 

شدن این دو پلتفرم هموار شد و این انحصار بعدها 

باعث افزایش قیمت های بی دلیل در این پلتفرم ها 

شد. حاال و نگاهی به کارنامه کاری این دو پلتفرم نشان 

می دهد این انحصارگرایی هم نتوانست زمین بازی 

را به نفع آن ها تغییر دهد و شاید اگر مجال بیشرتی 

برای تولید رسیال های بیشرت توسط پلتفرم های دیگر 

فراهم می شد، اکنون وضعیت بهرتی در رسیال سازی 

شبکه منایش خانگی داشتیم.

رویگردانی مردم ازپلتفرم های فیلم وسریال

فیلیمو و نماوا گرانتر از نتفلیکس!

 انتقادات کتابفروشان مشهدی
 از طرح پاییزه کتاب

ابراهیم باالپژوه، مدیر شهر کتاب، در گفت وگو با ایسنا با 

اشاره به مسایل مطرح شده در نخستین جلسه مدیر کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با کتابفروشان 

اظهار کرد: در این جلسه مسایلی در خصوص نواقص 

برگزاری طرح پاییزه کتاب مطرح شد. این نواقص شامل 

زمان بندی طرح، درصدهای تخفیف، بودجه و اعتبار در 

نظر گرفته شده برای اجرای این طرح است. وی ادامه 

داد: همچنین در این نشست به زمان بندی طرح انتقاد 

شد زیرا این طرح از شنبه2۹ آبان، رشوع شده است و تا 

چهارشنبه، ادامه می یابد. در این برنامه ریزی 2 روز خیلی 

مهم، یعنی پنجشنبه و جمعه، شامل در اجرای این طرح 

دیده نشده است. این پنج روز زمان خیلی کوتاهی برای 

برگزاری این طرح است.  باالپژوه ترصیح کرد: نکته دوم 

درصد تخفیف ها در این طرح است که آن را بر اساس مولف 

ایرانی یا ترجمه بودن کتاب تفکیک کرده اند؛ به گونه ای 

که 20 درصد برای کتاب های مولف ایرانی و 15 درصد 

تخفیف برای کتاب های ترجمه ای اختصاص پیدا کرده 

است. این موضوع برای کتابفروشان و سیستم اجرایی 

طرح دردرسساز است زیرا طی چند طرح پاییزه گذشته 

متام کتاب ها 20 درصد تخفیف می گرفت. 

شد  پیشنهاد  نشست  این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 

مردم  تا  باشد  مشخص  قبل  از  طرح ها  زمان بندی 

از آن خربدار شوند و کتابفروشان بتوانند بر اساس 

آن برنامه ریزی کنند. همچنین تاکید شد که درصد 

اعامل تخفیف متام کتاب ها یکپارچه شود. یکی از 

نکات دیگری که در این جلسه مطرح شد، موضوع 

بودجه و اعتباری بود که در اختیار کتاب فروشی ها قرار 

می گیرد. در حال حارض که طرح پاییزه کتاب وارد سال 

ششم اجرا شده و هر سال شناخته تر می شود، بنابراین 

باید بودجه ای که به آن اختصاص داده می شود نیز 

بیشرت شود زیرا با امتام اعتبار کتاب فروشان امکان 

ارائه تخفیف نیز فراهم نخواهد بود.

مجید خروشی|بهناز، پزشکی در کلینیک حیوانات 

است که با نقشه شوم نزدیک ترین دوستش به دام 

مردی شیطان صفت می افتد که قصد استثامر او را 

دارد او از یک طرف با تهدیدها و ارعاب مرد و از طرف 

دیگر با خانواده و جامعه ای که نگاه دیگر به او دارد باید 

مقابله کند.زنی جوان که با نقشه ای شوم قربانی مردی 

شیطان صفت شده است در حالی که برای حفظ ابرو 

مجبور به سکوت است و چاره ای جزو ایستادگی در 

مقابل تهدیدات مرد ندارد.در این فیلم به بیامری آنتی 

سوشیال ) عجزوناتوانی در احرتام به حقوق دیگران در 

جامعه تعامل نداشنت با هرنسبت خانوادگی و یاافرادغریبه 

والبته بطورمستمرودامئی و قربانی کردن نزدیکان( این 

اختالل شخصیتی در فیلم »شیطان عاشق نیست« 

به عنوان یک ناهنجاری پنهان در جامعه به تصویر 

کشیده شده است.فیلم ۹0 دقیقه ای که به کارگردانی 

و نویسندگی جواد فرزادپور صدا گذاری و تدوین را 

پشت رسگذاشته است و در 3ماه آینده به پخش خانگی 

و اکران خواهد رسید. در این فیلم بیامر آنتی سوشیال 

و شخصیت محور این داستان در کنار همه ما زندگی 

خواهد کرد و ما به سادگی قادر به شناخت شخصیت 

واقعی فرد بیامر نخواهیم بود .

جواد فرزادپور کارگردان و نویسنده فیلم سینامیی»شیطان 

عاشق نیست« می گوید: فضای معنوی ، طبیعت بکر 

اماکن متنوع ،بناهای سنتی و مدرن ظرفیت و پتانسیل 

مشهد را برای ساخت فیلم های اجتامعی و محیطی 

افزایش می دهد و ما سعی کردیم این مناها را در فیلم 

به منایش بزاریم چرا که معتقدیم خراسان مهد و پایگاه 

سینام پروری و نخبه پروری است .

در این فیلم در کنار مرد بیامر همرسی هرنمند و بسیار 

عاشق پیشه زندگی می کند. زن وقتی متوجه بیامری 

همرسش می شود .تالش می کند برای درمان  و بازگشت 

وی به زندگی ایده آل بکوشد اما خودش و فرزندش قربانی 

می شوند و تحت تاثیر بیامری همرس قرار می گیرند.

مدرس ومربی تاتر و بازیگری استان ترصیح کرد: فیلم 

سینامیی »شیطان عاشق نیست« بر لبه تیغ قرار دارد و 

امید داریم برای نشان دادن یک واقعیت تلخ اجتامعی 

برای هشدار به مخاطب و بیننده مجوز اکران عمومی 

دریافت کند. وی با اشاره به این که معتقدم هرن و سینام 

آیینه جامعه هستند و هدف ما در این فیلم هشدار به جامعه 

مخاطب است گفت: ذات هرن نشان دادن درد است نه 

درمان آن ،درمان برعهده متخصصان و مسووالن است.

وی یاد آور شد: قصه و جرفه ساخت و پرداخت  این فیلم 

بر اساس یک داستان واقعی و دریافت یک سیم کارت 

هدیه از نزدیک ترین دوست رشوع شد و هشداری است 

برای مخاطب که بگوییم نتیجه و پایان زندگی با این دسته 

از بیامران آنتی سوشیال یک زندگی عاشقانه نیست.

روایت تلخ واقعیت برای هشدار به مردم

»شیطان عاشق نیست« درانتظار اکران عمومی
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