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توپ و تور

کارت زرد

والیبال لیگ برتر کشور

کارنامه موفق مشهدی های دور از خانه
محمد مهدیزاده

مرحله رفت سی و پنجمین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر 

باشگاه های کشور جام رسدار دل ها حاج قاسم سلیامنی 

در حالی به ایستگاه آخر رسید که مشهدی های دور از خانه 

کارنامه موفقی از خود به منایش گذاشتند .

سوای قهرمانی تیم سپاهان اصفهان باید از تیم های پیکان 

تهران و لبنیات هراز آمل و ملل مریوان و شهداب یزد اشاره 

کرد که با به خدمت گرفنت بازیکنان باتجربه و جوان و مربیان 

نامدار از مشهد در باالی جدول از مدعیان لیگ برتر در پایان 

نیم فصل هستند.  پیکان تهران که با به خدمت گرفنت یک 

مربی کارکشته و بادانش بنام رضامومنی مقدم ودوبازیکن 

باتجربه و جوان همچون امیرحسینی سلطان پاس ایران و 

پوریا یلی هر سه از والیبال خراسان در رشایطی مکان سوم 

نیم فصل را به خود اختصاص داد که در هفته های پایانی 

نیم فصل متام  حریفان ریزودرشت خود را با درخشش بازیکنان 

مشهدی و همفکری مربی مشهدی باقدرت پشت رس گذاشتند 

و زنگ خطر را برای تیم های سپاهان و شهرداری ارومیه برای 

قهرمانی در پایان لیگ برتر به صدا درآورده است . سوای 

پیکان باید از درخشش دیگر بازیکنان مشهدی دور از خانه 

نظیر مجتبی یوسفی لیربوی متام نشدنی والیبال خراسان 

درتیم لبنیات هراز آمل و رشید یوسفی پاسورخوشفکردرتیم 

شهرداری  ورامین یادی کرد  و از حامد صمدی مربی جوان و 

یونس جوان و امیرپژومان از مشهد درتیم ملل مریوان اشاره 

کرد که با درخشش بازیکنان مشهدی و کسب مقام پنجم 

در پایان نیم فصل به عنوان پدیده لیگ معرفی شدند. ضمن 

اینکه حضور امیرحسین ناوی جوان اول والیبال خراسان 

درتیم مس رفسنجان باید به خوبی یادی کرد که هرزمان به  

میدان رفت ستاره بود.  اما دو بازیکن دیگرمشهدی نظیر 

امین علوی و شهروز هامیون فرمنش در تیم های هورسان 

رامرس و شهداب یزد از مهره های کلیدی بودند و کارنامه 

موفقی از خودنشان دادند. 

پدیده و مشکل مترین در ثامن

رسپرست تیم فوتبال پدیده راجع به مترین این تیم در ثامن 

به شدت گله کرد.

نخست: خیلی ها هم در مشهد از رسپرست غیربومی گله مندند.

فوتسال شهرآرا به دنبال رسمربی

تیم فوتسال شهرآرای مشهد پس از جدایی مرتضایی همچنان 

به دنبال جایگزین است.

نخست: اگرچه این وظیفه را یک بازیکن باتجربه برعهده گرفته 

است اما رسمربی چیز دیگری است.
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نقش ارتش در توسعه ورزش 

علی عبداحد |   در دهه 1348 جوانی 

با قامتی بلند و استخوانی از محله بازار 

رسشور ، کوچه روغن گرا ) کوچه چهنو 

مشهد ( دست به توپ بسکتبال شد و 

در مدت کوتاهی شد رعنای بسکتبال 

کشور و خراسان بزرگ و نیز قهرمانی 

شد پرآوازه و بی ادعا ؛ لحن و کالمش 

گرم و صمیمی و یک پهلوان فروتن و 

با مرام است .

از این پیشکسوت بسکتبال خواستیم از 

خودش و دوران بسکتبالی اش بگوید : 

محمد منتظری هستم و متولد 1331 

در مشهد ، متاهل و دارای یک پرس و یک 

دخرت هستم ، پرسم در رشته کامپیوتر و 

دخرتم مهندس عمران به فعالیت مشغول 

هستند و خودم نیز بازنشسته راه آهن 

خراسان هستم.

چگونه با بسکتبال آشنا شدید ؟ 

من از سال دوم در دبیرستان هدایت مشهد 

واقع درعیدگاه به بسکتبال عالقمند شدم 

و با رشکت جدی در کالس های ورزش 

دبیرستان و نیز راهنامیی های آقای دکرت 

قره ) مدیرکل اسبق تربیت بدنی خراسان( 

که آن زمان سیکل دوم بودند ادامه دادم . 

عالقه ام به بسکتبال به حدی رسیده بود 

که هرروز بعدازظهرها بعد از دبیرستان با 

شوق فراوان می رفتم زمین رو باز مهران 

و مترینات بزرگان آن زمان که همگی 

در بسکتبال کشور صاحب نام بودند 

هامنند آقایان : مرحوم ایرج شیبانی ، 

یحیی قدسی ، عبدا..کریم زاده ، مرحوم 

حسین رمضانپور ، خلیل ظهورکاری ، احمد 

حسن نیا ، مرحوم زنیل محاسباتی و ... 

را متاشا می کردم و گاهی هم که یکی 

از این بزرگان برای اسرتاحت بیرون می 

آمدند ، به من افتخار مترین با این نخبگان 

بسکتبال داده می شد که شاید یکی از 

خاطره های شیرین بسکتبال ام باشد.

حضورتان در تیم های قهرمانی از چه 

مقطعی بود ؟

قبال اشاره کردم از سال دوم دبیرستان 

رشوع کردم و با پشتکار و فیزیک مناسبی 

که داشتم در سال سوم دبیرستان برای 

تیم آموزشگاه های خراسان انتخاب شدم 

که آقای خلیل ظهور کاری مربی تیم بودند 

و از سال بعد سه دوره افتخار بازی در تیم 

کارگران خراسان در مسابقات کشوری 

با مربیگری مرحوم آقای ایرج شیبانی 

را داشتم که 3 مقام اول و دوم و سوم 

کشور را کسب کردیم . همزمان برای تیم 

کلنی خراسان انتخاب شدم و همواره 

در مسابقات کشوری حضور داشتم.

یکی از جذاب ترین خاطرات بسکتبالی 

شام کدام اند ؟

در اولین سالی که در تیم منتخب خراسان 

بزرگ در مسابقات قهرمانی کشور انتخاب 

شدم ، بعد از پایان مسابقات به عنوان 

جوانرتین بازیکن سال برگزیده شدم و 

از طرف فدراسیون بسکتبال ست کامل 

وسایل ورزشی آقای محمود عدل که از 

بازیکنان به نام و کاپیتان تیم ملی بودند 

را به اینجانب هدیه دادند که برایم افتخار 

بزرگی بود .

از چه سالی در تیم های ملی بودید ؟

یکی دیگر از افتخارات بسکتبالی ام 

اینکه در کنار بزرگان بسکتبال کشور 

همچون آقایان رسوش نگهبان ، سلیم 

شیبه ، نادرکاشانی ، محمود عدل ، محسن 

خلخالی ، مرحوم جعفر قره خانی و ... 

تجربه آموختم و باالخره در سال 58 

به مترینات تیم ملی دعوت شدم که با 

توجه به پیروزی انقالب اسالمی هیچ 

تیمی اعزام نشد و سه دوره این اتفاق 

برایم افتاد و فقط در دور سوم در تهران 

با تیم ارمنستان بازی کردم.

شام یکی از کلیدی ترین بازیکنان 

سهیم  و  بودید  راه آهن  بسکتبال 

در سکوهای قهرمانی کشور و باشگاه های 

خراسان ، چگونه درراه آهن خراسان 

استخدام شدید ؟ 

از سال 1354 به عضویتتیم باشگاه 

راه آهن درآمدم و در سال 55 با توجه 

به فعالیت هایی که داشتم و نیز نقش 

موثر مرحوم استاد رستمی مدیریت وقت 

باشگاه راه آهن به استخدام آنجا درآمدم 

و به همین خاطر پایگاه تیم قوی تر شد 

و دوستانی همچون آقایان احمد کاوه 

که نقش اساسی در تشکیل تیم راه آهن 

داشتند و نیز اللهیاری ، شفا، زهی احمد 

یغامیی ، مرحوم شاکری، امیرابراهیمی، 

مرحوم مشکینیان و پیوسنت جعفر نیکجو 

به تیم رفته رفته تیم ما شد یک قطب 

و  باشگاهی  مسابقات  در  بسکتبال 

کشوری و البته باید یادآوری کنم که 

تیم راه آهن خراسان با حضور بزرگانی 

همچون عبدا...کریم زاده ، حسن نیا 

، جلیل اخوان و ... در مسابقات بزرگ 

کشوری حضور داشت و یکی از سکوهای 

اول و دوم ، سوم کشور به راه آهن خراسان 

اختصاص داشت.

در کدام مسابقه کشوری شام 41 

امتیاز کسب کردید ؟ 

فینال منطقه ای کشور در مشهد مقابل 

تیم قدرمتند مازندران ) سال 61 ( که 

هنوز آقایان حمید منصوریان ، اسدا...

کبیر ، رضا نوری ، کاله سنگیانی ، بداغی 

و... در تیم مازندارن بازی می کردند در 

آن دیدار که بازی خداحافظی من بود، 

آقای حسن نیا رسمربی به من گفت از 

سنرت تیم ) پست 5( بیا و فوروارد بازی 

کن .در آن مسابقه در رکوردی چشم 

گیر من 41 امتیاز کسب کردم و تیم 

خراسان قهرمان شد ) در آن مسابقه در 

سالن مهران مشهد آقایان عنایت آتشی 

و علی عبد احد بازی را برای تلویزیون 

گزارش مستقیم می کردند(.

منتظری ،قهرمانی پرآوازه و بی ادعا 

 تربیت بدنی قرارگاه شامل رشق کشور 

با تجهیز امکانات ساختاری در ورزش 

و همچنین جذب نخبگان ورزشی 

در راستای توسعه ورزش همگانی و 

قهرمانی قدم های مثبتی برداشته 

است .مدیر تربیت بدنی قرارگاه شامل 

رشق کشور با بیان این مطلب گفت: 

خوشبختانه امیر آذریان فرماندهی 

قرارگاه توجه ویژه و خاصی به توسعه 

ورزش همگانی در میان نیروهای 

پایور،خانواده ها و رسبازان وظیفه دارد 

و معتقد است ورزش قهرمانی در سایه 

توجه به ورزش همگانی شکل پذیری 

به خود می گیرد به همین خاطر ما 

بعد از کاهش تاثیر گذاری ویروس 

منحوس کرونا با رعایت پروتکل های 

بهداشتی به شکل سازمان یافته ورزش 

صبحگاهی را در میادین نظامی از 

رس گرفتیم و با تجهیز سالن های 

ورزشی،زمین چمن مجموعه تیم های 

فوتسال،فوتبال،تنیس روی میز،آمادگی 

جسامنی،زورخانه ،جودو کاراته و کشتی 

را راه اندازی و با حضور در لیگ های 

استان فعالیت مجدد را آغاز کردیم. 

می گوید:  مقدم  خندانی  محمد 

میزبانی رقابت های پاورلیفتینگ 

نزاجا و کسب عنوان سومی تیمی 

کسب عنوان قهرمانی در رقابت های 

سنگ نوردی نزاجا)رسگرد کاملی(،که 

این ورزشکار به صورت مستقیم به 

رقابت های جهانی سیزم که به میزبانی 

کشور آملان برگزار می شود اعزام 

خواهد شد.اعزام دوتیم فوتسال به 

میزبانی کرمان،اعزام تیم 27نفره دفاع 

شخصی به اهواز و برگزاری دورهای 

آموزشی علمی و پژوهشی برای ارتقای 

سطح علمی و مهارت آموزی نیروهای 

تربیت بدنی پایور و رسباز،فراخوان 

برای جذب نخبگان ورزشی در رده های 

قهرمانی و علمی،برگزاری رقابت های 

ارزیابی آمادگی جسامنی نیروهای 

پایور ازجمله مهم ترین برنامه های 

اجرایی قرارگاه شامل رشق کشور 

است.

وی خاطرنشان کرد:در راستای حامیت 

از استعدادهای برتر ورزشی  بیش از 

600 ورزشکار نخبه با فراخوان عمومی 

دعوت شدند که از این میان 120 

ورزش کار استعدادیابی و شناسایی 

و در رشته های موردنظر به کار گرفته 

شدند.

خندانی مقدم درباره برگزاری رقابت های 

ورزشی در میان خانواده ها و بانوان 

نیز گفت: باهدف ایجاد شورونشاط 

اجتامعی مسابقات داخلی برای بانوان 

و خانواده های نیروها در رشته های 

دارت،تنیس روی میز،والیبال ، داژبال 

و آمادگی جسامنی برگزار کردیم 

و نفرات برتر این رقابت ها درصدد 

اعزام به مسابقات کشوری هستیم.

مدیر تربیت بدنی قرارگاه شامل رشق 

کشور همچنین اضافه کرد:این قرارگاه 

آمادگی دارد تا زمین چمن بازسازی شده 

و همچنین سالن های ورزشی را برای 

حامیت از ورزش استان در اختیار 

تیم های ورزشی قرار دهد.

مجید خروشی
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مریضان اختالط سیاست و فوتبال
علیرضا مجمع

اگر شنیدید از مهدی مهدوی کیا در تاریخ فوتبال ایران نجیب تر 

وجود دارد حتام به مغز گوینده این گزاره شک کنید. حاال در 

این لجنزار مخلوط کردن سیاست با هر چیزی مثل سینام و 

فوتبال، فکر کنید زمانی که فیفا از بزرگان فوتبال آسیا دعوت 

می کند در یک بازی خیرخواهانه رشکت کنند، تنها کسی که 

برای این بازی از بین بازیکنان ایرانی دعوت می شود موشک 

هامبورگ است. خب چه افتخاری از این برای ما باالتر که مربی 

تیم ملی امید فوتبال ایران برای این بازی دعوت و با بزرگان 

فوتبال آسیا و جهان پا به توپ شود. حاال در این بین عده ای 

مریض می آیند و به بهانه پرچم یک کشور منحوس روی پیراهنی 

که تن همه بازیکنان آن بازی بود، مهدی را اذیت  می کنند و او 

را به گوشه رینگ می برند. خوشحال باشید، مهدی مهدوی 

کیا از تیم فوتبال امید استعفا داد و احتامال از ایران هم برای 

همیشه می رود. در فوتبالی که جک تری دی حضور دارد، 

احتامال جایی برای مهدوی کیا نیست. در فوتبالی که خوبان 

عامل با خودش جادوگر می آورند قطعا جایی برای جادوگری 

علی کریمی نیست. در این فوتبال مریض را باید گل گرفت.

*

پنجره پرسپولیس باز شد. اما با یک شکایت دیگر از سوی 

زننده توپ به کهکشان راه شیری دوباره بسته شد. اوساگونا 

بازیکنی که جز رضر چیزی برای پرسپولیس در زمان مدیریت 

محمدحسن انصاری فر نداشت دوباره پنجره پرسپولیس را 

بست. این محمدحسن انصاری فر در زمانی که در اواسط دهه 

شصت به پرسپولیس آمد از دفاع چپ رشوع کرد و به هافبک 

چپ رفت و بعد فوروارد کالسیک بازی کرد. آن روزهای خوب 

رفت و به جای آن روزهایی آمد که انصاری فر رکورد نابودی 

پرسپولیس را به هیچکس دیگری جز خودش منی توان  بدهد. 

کی وقت کردی این قدر برای نابودی تیم سابقت نقشه بکشی 

آقای انصاری فر؟! بگذارد؟ صد هزار دالر تتمه حساب اوساگونا؟ 

سی هزار دالر دستخوش به ایجنتش؟ چرا؟ بابت چی؟ بابت 

پنالتی سوت شده به کره مریخ؟ هشتاد هزار دالر غرامت برای 

استوکس منهای صدوپنجاه هزار دالری که نقدا گرفت؟ قرارداد 

سه ساله هفتصد هزار دالری با رادوشوویچ که حاال در زاگرب 

روی کاناپه دراز بکشد و برای باشگاه گربه برقصاند؟ رضایت نامه 

شش میلیاردی یحیی گل محمدی که با چهار میلیارد تاوان 

دیرکرد بیخ خرخره تیم گیر کند؟ چهارصد هزار دالر پول یا 

مفت به گابریل کالدرون که تازه چون دیرتر از موعد پرداخت 

شده، عنقریب است پرسپولیس را از آسیا اوت کند؟ این ها 

بخشی از ویرانه آقای انصاری فر است.

*

خدا را شاکریم که پرسپولیس و استقالل از لیگ قهرمانان سال 

آینده حذف شدند. نه برای اینکه بدمان می آید این دو تیم را 

در آسیا ببینیم؟ نه، مگر دیوانه ایم؟ برای اینکه یک بار برای 

همیشه تکلیف این فدراسیون پنج ستاره باید یکرسه شود. 

هیچ کجای دنیا هیچ دو تیمی با مالک مشرتک اجازه حضور 

در یک رده از مسابقات حرفه ای را ندارند، در ایران اما دولت 

با دو دستش خرخره پرسپولیس و استقالل را گرفته و ول هم 

منی کند. تیم های حرفه ای باید حق پخش تلویزیونی بگیرند، 

با این حال صداوسیامی ما گردن کلفت تر از آن است که حتی 

به اندازه یک ریال نم پس بدهد. می گویند باشگاه های حرفه ای 

باید سودده باشند. اتفاقا مسووالن گرامی هر سال کلی هم 

عددسازی می کنند که نشان بدهند این اتفاق در پرسپولیس 

و استقالل رخ می دهد. با این وضعیت چرا باید به آسیا برویم. 

یک سال نرویم شاید اوضاع به سامان شد. اگر نشود که امتیاز 

این دو باشگاه رسام باطل می شود.

داریوش مصطفوی مدعی شد که 

مشکالت اولیه پرسپولیس و استقالل 

برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا و 

همچنین مالکیت استقالل و پرسپولیس 

 AFC حل و مدارکش پیش از پایان به

ارسال شده است، او همچنین با انتقاد 

شدید از مسعود سلطانی فر اعالم کرد 

که وزیر پیشین با وعده های دروغین 

هواداران را رسخورده کرد.

رییس  کمیته صدور مجور حرفه ای 

فوتبال گفت که مشکل اولیه مالکیت 

پرسپولیس و استقالل حل شده و 

آن ها وارد فرابورس شدند.

داریوش مصطفوی افزود:   تیم ملی ما 

در یک رشایط نامناسب تحویل این 

فدراسیون شده بود و از عراق و بحرین 

شکست خورده بودیم. اما خیلی رسیع و 

با قدرت به رشایط خوب بازگشتیم. این 

فدراسیون نیازمند حامیت و مساعدت 

است اما رشایط به گونه ای پیش می رود 

که من احساس خطر می کنم. وی 

ادامه داد:     ما از منایندگان مجلس 

و در راس آن دکرت محمدباقر قالیباف 

رییس  خانه ملت می خواهیم در کنار 

فوتبال باشند. ما امروز تیم هایی را 

داریم مانند استقالل و پرسپولیس 

که زمین مترین ندارند بعد دنبال 

مجوز حرفه ای هستیم. وی افزود:    

تیم هایی که به جام جهانی می روند 

یا در سطح اول فوتبال حضور دارند 

کوچکرتین مسایل خود را مورد بررسی 

قرار می دهند و اگر قرار باشد تیمی 

مانند آملان راهی مسابقات و یا اردو 

شود از یک ماه قبل گروهی می روند 

و همه چیز را ارزیابی می کنند. ما 

پول نداریم؟ رشایطش را منی توانیم 

ایجاد کنیم؟ ما همه چیز داریم اما 

باید همدل و دلسوز باشیم.

رییس  کمیته صدور مجور حرفه ای 

فوتبال یادآور شد: هزینه جابجایی 

تیم های لیگ برتری را اگر حساب کنیم 

برای هر بازی حدود 5 میلیارد تومان 

است، این مبالغ از کجا باید بیاید؟ 

باید حرف را با منطق زد تا خریدار 

داشته باشد. من از رییس  جمهوری 

می خواهم در این خصوص وارد عمل 

شده و مساعدت الزم را داشته باشد 

تا مشکل فوتبال حل شود.

مصطفوی گفت:  متام این تالش ها برای 

این انجام می شود که پرچم مقدس 

جمهوری اسالمی ایران در بین تیم های 

برتر جهان برافراشته شود. بعد از این 

که نامه از کنفدراسیون فوتبال آسیا آمد 

رشایط اعالم شد و تصمیم بر این بود 

که هر کشوری که گریدA را نداشته 

باشد محروم می شود. این مسایل به 

فدراسیون ربط ندارد و به باشگاه ها 

مربوط می شود. مساله مالکیت این 

دو تیم حل شد. دو تیم وارد فرابوس 

شدند و مشکل اولیه حل شد. بعد باید 

هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شود 

و دیگر منی توان با رفاقت و دوستی 

کسی را وارد این دو باشگاه کرد. وی 

افزود:  مشکالت استقالل و پرسپولیس 

مربوط به امروز و دیروز نیست و این 

مسایل مربوط به سال های قبل است 

که متاسفانه به دلیل رفاقت بازی های 

مدیران قبلی است. سجادی خودش 

ورزشی و باهوش است. گروهی آمدند 

و دروغ گفتند و کم لطفی های آنان 

است که امروز شاهد این مشکالت 

هستیم. امروز جلسه ای با حضور دو 

مدیرعامل باشگاه های استقالل و 

پرسپولیس برگزار شد و  هنوز حذف 

استقالل و پرسپولیس قطعی نیست 

و ما هم منتظر هستیم. وی ادامه داد:  

امروز در زمان مقرر مدارک رو ارسال 

کردیم. گل گهر، سپاهان و فوالد بسیار 

منظم عمل کردند و تیمی که روی این 

موضوع کار کرد آنقدر دقیق بود که 

لذت بردیم. متاسفانه افرادی که برای 

رسخابی ها انتخاب شدند ناکارامد 

بودند و همین آقایان باعث شدند امروز 

شاهد این مشکالت در فوتبال باشند.

مصطفوی افزود:  فردا از طریق رسخابی ها 

قرار است مکاتبه ای شود تا رشایط 

مشخص شود. منایندگان کنفدراسیون 

فوتبال آسیا سال قبل به ایران آمدند 

و بدون تعارف ما را رد کردند اما قضیه 

را به شکلی حل و فصل کردیم. از 

عربستان، کره و سایر کشورها با آن 

همه امکانات و رشایط تیم هایی را 

حذف کردند و اصال شوخی ندارند.

مصطفوی گفت:    در کمیته بدوی 

ما استقالل و پرسپولیس رد شدند و 

فوالد، سپاهان و گل گهر رد نشدند. 

بر اساس آیین نامه یک میلیارد جریمه 

در نظر گرفته شد و 3 ماه زمان دادیم تا 

مشکل حل شود. کنفدراسیون فوتبال 

آسیا نامه ای زد و اعالم کرد ضوابط 

رعایت نشده است. ما منی خواهیم 

به مردم دروغ بگوییم.

 AFC اقدامات دولت برای رفع ایرادات

رئیس سازمان خصوصی سازی توضیحات 

جدیدی را درمورد مالکیت دو باشگاه 

استقالل و پرسپولیس ارایه کرد و ترصیح 

کرد تا زمانی که سهام این دو باشگاه 

در بورس عرضه نشود، مالکیتشان 

با دولت باقی خواهد ماند؛ هر چند 

ایرادات  رفع  اقداماتی درخصوص 

AFC انجام شده است.

حسین قربانزاده ترصیح کرد: تصمیم 

بر این است که اعضای مجمع باشگاه ها 

تفکیک شوند اما این به معنای این 

نیست که مالکیت از دولت منتقل 

می شود. این دو باشگاه مانند 2۹0 

رشکت دیگر که در لیست واگذاری 

هستند که باید خصوصی سازی شوند. 

هر رشکتی هم که در لیست واگذاری 

قرار می گیرد، برای آماده سازی جهت 

خصوصی سازی و حقوق مرتبط با 

اعامل مالکیت به وزارت اقتصاد سپرده 

می شود. این بدان معنا نیست که 

مالکیت آن به وزارت اقتصاد داده شود.

تردیدهای روزانه از تصمیم های شبانه فوتبالی!تردیدهای روزانه از تصمیم های شبانه فوتبالی!

 قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی 

جام حذفی ایران برگزار شد و اصغر 

مدیرروستا و صمد مرفاوی که مهامنان 

این مراسم بودند به ترتیب گوی ها را 

بیرون آورده و تیم ها حریفان خود را 

شناختند. تیم هایی که در مرحله قبلی 

میهامن بودند در این مرحله میزبان 

شدند و برای حریفانی با وضعیت مشابه 

برای تعیین میزبانی در انتها قرعه 

کشی دیگری انجام شد.

نخستین قرعه به پرسپولیس و ذوب آهن 

تعلق داشت که در همین هفته در آزادی 

با یکدیگر رو به رو شده بودند و رسخ ها با 

دو گل آن ها را شکست دادند. میزبان این 

جدال با قرعه مشخص شد و شاگردان 

یحیی باید به اصفهان سفر کنند. مس 

رفسنجان و پدیده مشهد دومین قرعه 

مشخص شده بود که رفسنجانی ها 

باید از تیم بحران زده پدیده میزبانی 

کنند. سومین قرعه به نام نساجی 

مازندران و گل گهر درآمد و گل گهر 

که طبق گفته امیرقلعه نویی انگیزه 

باالیی برای فتح جام حذفی دارد در 

صورت آماده بودن چمن ورزشگاه باید 

به ساری سفر کند.

چهارمین قرعه به پیکان و استقالل 

تعلق داشت که این دیدار به میزبانی 

خودروسازان برگزار خواهد شد. استقالل 

فصل گذشته پیکان را در جام حذفی 

شکست داده بود و در این فصل لیگ 

هم برد پرگلی را مقابل آن ها تجربه کرد.

 اولین تیم لیگ یکی که نامش از گوی ها 

بیرون آمد خیرب خرم آباد بود که مشخص 

شد باید از صنعت نفت آبادان میزبانی 

کند. اما شاید حساس ترین مسابقه این 

مرحله در ششمین قرعه معلوم شد جایی 

که آلومینیوم و سپاهان حریف یکدیگر 

شدند. اراکی ها به عنوان میزبان این 

بازی انتخاب شدند و سپاهان که در 

این هفته برای مصاف با پرسپولیس به 

اراک می رود باید در انتهای دی نیز این 

سفر را برای دیدار مرحله یک هشتم جام 

حذفی تکرار کند. سپاهان و آلومینیوم 

در این فصل لیگ برتر مدعی نشان 

داده اند و باید دید کدام تیم به جمع 

هشت تیم خواهد رسید.

قرعه کشی یک هشتم  نهایی جام 

حذفی ایران به این رشح است: ذوب 

آهن–پرسپولیس ،مس رفسنجان– پدیده 

نساجی-گل گهر،پیکان – استقالل 

خیرب - نفت آبادان ، آلومینیوم – سپاهان 

مس کرمان– فوالد و نفت مسجدسلیامن 

- خلیج فارس ماهشهر.

مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی 

ایران 27 و 28 دی برگزار خواهد شد و 

هشت تیم نهایی مشخص خواهند شد.

پدرام خسروشاهی

جام حذفی قرعه کشی شد؛ سرخابی ها در قرعه سخت

حوالی استادیوم



تغذیه

4nakhostvarzeshi@yahoo.com

شهرزاد طاهری

مواد خوراکی و فشارخون
آن  حتام  کنرتل  و رضورت  فشارخون 

این واژه را شنیدید ،که چون فشارخون 

دارم،محدودیت هایی برای تغذیه برایم به 

وجود آمده است. این نکته را می دانستید 

که فشارخون در آقایان بیشرت از بانوان 

است.این بیامری اگر درمان نشود ممکن 

است قلب،مغز ،کلیه،ریه،رگ های خونی 

را دچار آسیب کند .برخی عالیم به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم خرب از فشارخون 

باال را می دهند. رسدرد، رسگیجه،تپش 

قلب،خستگی و بی حالی، ضعیف شدن 

چشم،درد در قفسه سینه،مورمور شدن 

دست وپا و...ناگفته مناند که سابقه فامیلی،باال 

رفنت سن،نداشنت فعالیت ورزشی،چاقی 

،اسرتس،مرصف منک،کشیدن سیگار،مرصف 

الکل در ایجاد فشارخون ثاثیر دارد.با داشنت 

فعالیت ورزشی به صورت پیاده روی،ورزش 

هوازی و ... مرصف لبنیات، کاهش مرصف 

منک، مرصف شکالت تلخ، مرصف مغزی 

جات به صورت خام، چای سبز، مرصف 

هل می توان فشارخون باال را کنرتل کرد 

به یاد داشته باشید مرصف مغزی جات 

بدون منک مثل فندق،پسته،گردو مرصف 

نعناع خشک،سیر،ریحان،گشنیز ، محدود 

کردن نوشابه، استفاده از نان سبوس دار  

نوشیدن آب در طول روزمی تواند به پایین 

آمدن فشارخون کمک کند .فشار خون را 

جدی بگیرید هر  شش ماه برای چکاپ به 

پزشک مراجعه منایید.

 رکوردشکنی غالمپور 
در لیگ برتر شنا

ملی پوش شنا برای نخستین بار توانست 

ماده 100 مرت آزاد را در کمرت از 51 ثانیه 

شنا کند.  سینا غالمپور، شناگر تیم شهید 

هاشمی نژاد مشهد در روز نخست هجدهمین 

دوره لیگ برتر شنا در ماده 100 مرت آزاد 

رکورد شکنی کرد. او در جریان این مسابقات 

برای نخستین بار 100 مرت آزاد را در کمرت 

از 51 ثانیه شنا کرد. غالمپور موفق شد 

با ثبت زمان 50/84 رکورد این ماده را بهبود 

بخشد. رکورد پیشین این ماده توسط خود 

غالمپور با زمان 51/06 در بازی های آسیایی 

جاکارتا به ثبت رسیده بود.  غالمپور هفته 

قبل در جریان مسابقات جهانی مسافت 

کوتاه ابوظبی از حضور در ماده 100 مرت 

آزاد انرصاف داده بود. در مرحله نخست 

هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی شنای 

باشگاه های کشور با عنوان جام خلیج فارس 

با رعایت شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی 

مبارزه با کرونا در استخر قهرمانی آزادی 

تهران آغاز شد.

این  مرحله با حضور ۹ تیم و  با برگزاری 6 ماده 

پیگیری شد. به ترتیب شناگران ماده های 

5٠ مرتکرال پشت، ٢٠٠مرتپروانه، 5٠مرت 

آزاد، ٢٠٠مرت قورباغه، 4٠٠مرت آزاد و 4 در 

١٠٠مرت مختلط تیمی به آب زدند. 

مرشد  امیر  باشگاه  اصفهان،  اریس   

الربز، باشگاه مقاومت، سپاه نبی اکرم 

کرمانشاه، کوثر و اطهر آذربایجان، کیان 

شنای گلستان، نفت امیدیه، نفت تهران و 

شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی تیم های 

حارض در هجدهمین دوره لیگ شنای 

باشگاه های کشور هستند.

امیکرون گونه غیرمعمول اما خفیف 
دکتر فیروزآبادی- دکترای بیوتکنولوژی میکروبی

 اولین پزشکی که درباره بیامران مبتال به گونه ویروس کرونای 

امیکرون به مقامات بهداشت آفریقای جنوبی هشدار داده بود، 

در مصاحبه ای اعالم کرده که عالئم این ویروس جهش یافته 

غیرمعمول اما خفیف هستند.

 دکرت »آنجلیک کوئتزی« به تلگراف می گوید او اولین کسی بود 

که احتامل ظهور گونه جدید ویروس کرونا را مطرح کرد. بیامران 

مبتال به این بیامری چند هفته پیش با عالمئی به مطب او مراجعه 

کردند که در نگاه اول منطقی به نظر منی رسید. آن ها جوانانی 

با پس زمینه و قومیت های گوناگون بودند که از خستگی شدید 

رنج می بردند. کوئتزی می گوید حتی در یک مورد دخرتی شش 

ساله دچار رضبان قلب بسیار شدید شده بود، ولی هیچ کدام 

حس چشایی یا بویایی خود را از دست نداده بودند.

 دکرت کوئتزی که از اعضای انجمن پزشکی آفریقای جنوبی 

است، با سابقه 33 سال طبابت می گوید: »عالئم بیامران جدید 

نسبت به کسانی که قبال درمان کرده بودم، بسیار متفاوت و 

خفیف تر بود.« او 27 آبان زمانی که تست کرونای چهار نفر 

از اعضای یک خانواده با عالمت خستگی مفرط مثبت شد، 

کمیته مشاوره ای واکسیناسیون آفریقای جنوبی را مطلع کرد.

 کوئتزی مدعی است که حداقل 20 نفر از بیامرانش عالئم 

کرونای امیکرون را داشتند. اکرث بیامران مردان ساملی بودند 

که با احساس خستگی شدید به او مراجعه کردند. نیمی از 

این افراد واکسن نزده بودند. کوئتزی توضیح می دهد: »یک 

مورد خیلی جالب کودکی شش ساله بود که با تب و رضبان 

قلب شدید به مطب مراجعه کرد. منی دانستم او را بسرتی 

کنم یا نه، اما دو روز بعد مشخص شد که وضعیتش خیلی 

بهرت شده است.«

 خانم کوئتزی می گوید: »آن چه اکنون باید نگرانش باشیم رسیدن 

ویروس جدید به افراد مسن تر و کسانی است که واکسن نزده اند. 

اگر افراد واکسن نزده باشند، با منونه های وخیم تری از این 

بیامری مواجه خواهیم شد.« 

در آفریقای جنوبی فقط 6 

درصد از جمعیت باالی 65 

سال هستند، بنابراین احتامال 

زمان بیشرتی طول می کشد 

تا کرونای امیکرون آن ها را 

درگیر کند.

آلیش بانوان خوش درخشید
 رسمربی تیم ملی کشتی آلیش بانوان گفت: هرچند انتظار 

داشتم یک مدال طالی دیگر هم کسب کنیم اما در کل عملکرد 

تیم ملی عالی بود. آنا براتی در خصوص مسابقات بین املللی 

جایزه بزرگ کشتی آلیش به میزبانی قرقیزستان و درخشش 

کشتی گیران ایرانی در این رقابت ها اظهار کرد: مسابقات جایزه 

بزرگ قرقیزستان با نام جام ارکینبایف یکی از معتربترین مسابقات 

کشتی آلیش است که هر سال در این کشور برگزار می شود. تیم 

ملی آلیش بانوان با 6 ورزشکار در این رقابت ها حضور داشت 

که توانست سه مدال طال و سه مدال نقره کسب کند. وی با 

اشاره به اینکه سطح این دوره از رقابت ها باال بود، عنوان کرد: 

کشورهای صاحب سبک در این رشته مثل قزاقستان، قرقیزستان 

و اوکراین با متام قدرت رشکت کردند؛ به طوری که مثال در هر 

وزن سه کشتی گیر از قزاقستان و قرقیزستان حضور داشتند و 

امتیاز گرفنت از این تیم ها بسیار دشوار بود.

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هفتم   شماره 297   
 پنجشنـبه  9 دی  1400    25 جمادی االول  1443 

پزشکی

 مربی تیم  قایقرانی بانوان باشگاه »پارس 

آوا« با گالیه از همکاری هیات قایقرانی 

شهرستان طرقبه در حامیت از تیم قایقرانی 

گفت: مدیریت سد چالیدره  طرق که 

سال ها کانون تجمع ، مترین و آموزش 

عالقه مندان به قایقرانی است اجازه مترین 

به ما منی دهد و باوجوداینکه بناست 

بهمن ماه در یک تورمنت حضورداشته 

باشیم بچه ها از داشنت مترین در سد 

چالیدره  محروم است و متاسفانه هیات 

نیز در این راستا کمکی به ما منی کند. 

سارا حصاری نژاد مربی درجه2 دراگون بوت  

که حدود 6 سال فعالیت حرفه ای در این 

رشته دارد اضافه کرد: باشگاه قایقرانی 

پارس آوا تنها باشگاه استان خراسان 

رضوی که دو تیم دراگون بوت بانوان و 

آقایان در این باشگاه فعالیت می کند. 

که از ابتدای کار قرارداد باشگاه با هیات 

استان بوده اما بعد از به وجود آمدن 

هیات شهرستان، رییس هیات شهرستان 

طرقبه، از مترین تیم در سد چالیدره 

جلوگیری کرد.

وی خاطرنشان کرد:مسابقات بین املللی 

حدود یک ماه دیگر برگزار می شود ولی 

تیم های باشگاه پارسآوا حدود 3 ماه است 

که مترینی ندارند. این درحالی است 

که  طی جلسات و مکاتبات  انجام شده 

رییس هیات شهرستان قراردادش با 

باشگاه را نادیده گرفته است .باشگاه 

از هیات شکایت کرده و هیات استان 

اجازه مترین داده اما حدود یک هفته 

پیش بازهم سد چالیدره به دلیل عدم 

هامهنگی هیات شهرستان طرقبه، از ورود 

ورزشکاران تیم خودداری کرد.بااینکه 

متام قوانین و مقررات هیات توسط باشگاه 

رعایت شده و هیچ بی قانونی ای از طرف 

باشگاه صورت نگرفته است. هرساله 

تعداد زیادی مسابقات داخلی کشوری، 

باشگاهی و بین املللی  دراگون بوت 

برگزار می شود که با توجه به این مشکالت 

ما در هیچ کدام هنوز نتوانسته ایم رشکت 

کنیم. برای مترین در سد طرق هم با 

رشکت آب منطقه ای استان مکاتبه کردیم 

اما این رشکت فقط اجازه ورود آقایان 

را به سد طرق برای مترین می دهد. 

امیدواریم رشکت آب منطقه ای استان 

متهیدات الزم درباره برگزاری مترین 

تیم در سدهای استان را فراهم کند.

حصاری نژاد با اشاره به اینکه باشگاه 

قایقرانی پارس آوا خصوصی است و 

هزینه های جاری آن به صورت خودجوش 

از طریق اعضای تیم تامین می شود و 

حتی در مسابقات خارج استان با هزینه 

شخصی اعزام می شویم.ترصیح کرد:اعزام 

به مسابقات، مترین و تجهیز  همیشه 

به صورت هزینه شخصی و بر عهده 

مترین  هر  است.برای  ورزشکاران 

یک ساعته ما باید حدود 3 ساعت وقت 

بگذاریم زیرا محل مترینات دور هست و 

با ماشین شخصی رفت وآمد کنیم که این 

مسایل را ورزشکاران به جان خریدند اما 

باوجوداین همه هزینه ها و رفت وآمدها 

از ورود ما به محل مترین مجوز دارمان 

جلوگیری می شود. 

مربی تیم قایقرانی بانوان پارس آوا عنوان 

کرد: متام ورزشکاران این تیم باانگیزه و 

قوی در مترینات حضور پیدا می کنند 

و حتی وقتی مدیریت سد اجازه ورود 

منی دهد، مترینات خشکی انجام می دهیم. 

وی اضافه کرد: جالل قسمتی رییس 

هیات قایقرانی طی جلساتی عنوان 

کرد: درصدد اجاره سدهای قره تیکان 

و چهچهه کالت برای مترین تیم های 

قایقرانی هستیم اما تاکنون در این 

خصوص اقدامات عملی صورت نگرفته 

و همه چیز روی کاغذ است.

حصاری نژاد خواستار حامیت رشکت آب 

منطقه ای استان در خصوص واگذاری 

سدها به تیم های قایقرانی شد و گفت: 

امیدواریم مدیران این رشکت با ما همکاری 

و تعامل بیشرتی داشته باشند و ما هم 

بتوانیم به عنوان سفیران آب در راستای 

اهداف رشکت در جهت حفظ و حراست  

و فرهنگ سازی منابع آبی تالش کنیم.

گروه ورزش| رییس هیات هندبال خراسان رضوی از 

روند روبه رشد و موفقیت آمیز هندبال استان خرب داد و 

گفت: افتخاری دیگر برای هندبال خراسان رضوی رقم 

خورد و10 نفر خراسانی به اردوی تیم ملی نوجوانان 

جهت رشکت در مسابقات قهرمانی آسیا دعوت شدند 

8 بازیکن نوجوان پرس  به همراه یک مربی و یک ماساژور 

مجموعا  10نفر توسط فدراسیون هندبال دعوت شدند 

تا در دو گروه جداگانه در اردوی تیم ملی نوجوانان 

که  دی ماه 1400 در تهران برگزار خواهد شد رشکت 

منایند. دارینی، مسعود نیا ،راه شناس ، وفایی دوست  

)سبزوار(،مرادلی،نوروزی )تربت جام( غالم نژاد ) مشهد( 

رشیدآبادی از )نیشابور(حمید ربانی کیا )مربی(رضا 

رسسنگی )ماساژور( اسامی دعوت شدگان  به تیم ملی 

نوجوانان می باشند. وی با اشاره به حضور تیم عظیم 

کسرتده هندبال بانوان سبزوار در لیگ دسته اول کشور 

گفت: خوشبختانه این تیم با ترکیبی جوان و با بازیکنان 

بومی گام نخست را محکم برداشت و در دیداری جذاب 

تیم سام یزد را با نتیجه 27 بر 23 شکست داد.تیم هندبال 

بانوان عظیم گسرت سبزوار در گروه اول این رقابت ها با 

تیم های ذوب آهن اصفهان ,موسسه سام یزد, الرستان 

کردستان و قزوین هم گروه است.تیم هندبال عظیم 

گسرت سبزوار با هدایت خانم نونا سنگ سفیدی پای به 

این رقابت ها گذاشته است و مینا بهرام پور نیز به عنوان 

رسپرست در این تیم حضور دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه  قهرمانی تیم هندبال پیشکسوتان 

یاد و خاطره پیشکسوت هندبال تیم ملی زنده یاد 

چراغعلیپور به میزبانی استان کردستان و در شهر 

بیجار یکی دیگر از موفقیت های هندبال خراسان 

رضوی بود ترصیح کرد: خراسان رضوی با این پیروزی 

5پیروزی در رقابت های پیشکسوتان کشور را در کارنامه 

خود به ثبت رساند.برگزاری جشنواره استعدادهای برتر 

نونهاالن هندبال استان باهدف انتخاب نفرات برتر جهت 

رشکت در رقابت های کشور در سالن محمدیان مشهد 

از دیگر اقداماتی است که هیات هندبال استان برگزار 

و در پایان این جشنواره نفرات برگزیده جهت رشکت 

در اردوهای اماده سازی تیم منتخب استعدادهای برتر 

استان مشخص شدند.

 رییس هیات هندبال خراسان رضوی ترصیح کرد: 

بیش از 50 نفر هندبالیست پرس از شهرهای تربت جام 

تربت حیدریه مشهد مقدس و ناحیه 5 مشهد در محل 

سالن تخصصی هندبال استاد علی محمدیان زیر نظر 

کمیته های مسابقات، داوران و استعدادیابی هیات هندبال 

استان خراسان رضوی به صورت دوره ای  شناسایی شدند.

علیزاده افزود: کالس داوری درجه سه هندبال ویژه بانوان 

در مشهد از دیگر برنامه های انجام شده در هیات است 

این کالس با موافقت کمیته داوران فدراسیون هندبال و 

زیر نظر هیات هندبال خراسان رضوی و تدریس خانم میر 

کاملی و آقای کاظم عربی و نظارت آقای عبدالله کافی 

َعضو کمیته داوران فدراسیون هندبال با رشکت 21 نفر 

به مدت 5روز درمشهدمقدس انجام شد و در پایان از 

همه رشکت کنندگان آزمون تئوری و عملی گرفته شد.

بانوان قایقرانی اجازه تمرین ندارند!

۱۰ خراسانی در اردوی تیم ملی هندبال

خبر

خبر

مجید خروشی



 هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    پنجشنبه 9 دی  1400     شماره 903

روایت ویژه محمدرضا زائری روایت ویژه محمدرضا زائری 

 تماس تلفنی گلشیفته  تماس تلفنی گلشیفته با شهید سلیمانیبا شهید سلیمانی
Nakhost Honari

محمدرضا زائری روایتی از متاس تلفنی گلشیفته فراهانی با شهید حاج قاسم سلیامنی را منترش 

کرد و اینستاگرام به خاطر انتشار این پست دقایقی قبل صفحه اینستاگرام زائری را مسدود کرد.

پایگاه خربی تحلیلی مثلث آنالین:زائری دراین باره نوشته بود: حاج قاسم و گلشیفته! یکی از 

هرنمندان مشهور در خالل گفتگویی خصوصی، خاطره ای از مرحوم شهید رسدار قاسم سلیامنی 

نقل کرد که نشان دهنده ابعاد ناشناخته ای از شخصیت آن شهید بزرگوار است.او گفت که قرار بود 

ایشان دریکی از برنامه های من رشکت کند. روزی که برنامه در حال برگزاری بود وقتی تیم حفاطت 

برای آماده سازی زمینه حضور ایشان در محل حارض می شوند به دالیلی پیشنهاد می کنند که ایشان 

به این برنامه نیایند، بعد از برنامه گوشی تلفن این هرنمند با شامره مخفی زنگ می خورد و شخصی 

از آن سوی خط می گوید: سلیامنی هستم. این شخص می گفت با تعجب پرسیدم  سلیامنی، کدام 

سلیامنی؟ گفت: قاسم سلیامنی هستم که قرار بود امروز عرص در برنامه شام باشم، متاسفانه به 

دالیلی رشایط حضور من نبود. خواستم ا ز شام عذرخواهی کنم. ان شاا... در اولین فرصت جربان 

می کنم و همدیگر را خواهیم دید. او می گفت باورم منی شد. خیلی خوشحال شدم و منتظر 

دیدار ایشان بودم، اما متاسفانه چندی بعد ایشان به شهادت رسید. همچنین دوستی دیگر نقل 

کرد؛ خامنی از ایرانیان ساکن خارج کشور که برای بازسازی حرم های مطهر در عراق کمک مالی 

قابل توجهی کرده بود ارصار زیادی داشت که رسدار سلیامنی را فقط برای چند دقیقه مالقات کند. 

مسووالن امر به خاطر مالحظات امنیتی و نیز رس و وضع ظاهری آن خانم تردید داشتند که در میان 

گرفتاری های شدید رسدار این موضوع را مطرح کنند. اما وقتی ایشان از درخواست مالقات مطلع 

می شوند دستور می دهند در فاصله کوتاه حضور او در ایران وقتی کوتاه تنظیم شود. زمانی که آن 

خانم به نزد ایشان می آید و رفتار متواضعانه و محبت آمیز او را می بیند می گوید: حاال که این قدر 

بزرگواری کردید می شود اجازه بدهید یک درخواست دیگر داشته باشم؟ می خواهم شامره یک نفر 

را بگیرم تا با شام صحبت کند، فقط قول بدهید ناراحت نشوید و من هم قبل از مکامله او را معرفی 

نکنم! بااینکه اطرافیان رسدار ارصار می کنند که این کار انجام نشود، ایشان قبول می کند و آن 

خانم شامره را می گیرد و گوشی را به رسدار می دهد. ناگهان شخصی از آن سوی خط می گوید: 

سالم آقای سلیامنی، من گلشیفته فراهانی هستم!

رسدار با تعجب به سخن او گوش می دهد و او بسیار اظهار ارادت و احرتام به ایشان می کند و 

شجاعت و صالبت ایشان را می ستاید. وی به رسدار می گوید شام یک نفر کسی هستید که من 

به عنوان یک ایرانی به او افتخار می کنم و با متام وجود دوستش دارم.

رسدار هم ضمن تشکر با زبانی محرتمانه و مهربانانه او را به توجه به مصالح کشور و جایگاه جمهوری 

اسالمی در جهان و صف آرایی دشمن در مقابل ایران و اسالم توصیه می کنند و به او می گویند شام 

دخرت ما هستی و فرزند این آب وخاک هستی، مراقب باش که هر جا هستی مصلحت این کشور و 

نام ایران را در نظر بگیری. )نقل به مضمون( 

این دو مورد تنها منونه هایی اندک از شیوه مستمر رسدار دل ها در توجه به همه مردم و باور قلبی 

به طیف های گوناگون و سلیقه های مختلف است. کاش کسانی که به آن شهید اظهار ارادت و 

دل بستگی می کنند به جای پنهان کردن این ابعاد ناشناخته از شخصیت ایشان به او اقتدا می کردند 

و از این ظرفیت استثنایی و بی نظیر برای نزدیک کردن دل ها بهره می بردند. او که دوست داشت 

روی قربش تنها بنویسند "رسباز قاسم" و بس!



یادداشت

6nakhostvarzeshi@yahoo.com

22 فیلم در بخش سودای سیمرغ 

جشنواره فجر معرفی شدند، اما مشخص 

نیست که این فیلم ها از میان کدام 

متقاضیان انتخاب شده اند و همین 

قضاوت درباره آثار را سخت می کند 

بااین حال نگاهی به خربهای منترششده 

از فیلم ها یک رویکرد غالب را نشان 

می دهد.

سال گذشته مدیران سی ونهمین دوره 

جشنواره فیلم فجر لیست فیلم های 

متقاضی جشنواره را برای نخستین بار در 

تاریخ برگزاری این رویداد منترش کردند 

که از جنبه های مختلف اتفاقی خوشایند 

بود، اما فعال برای چهلمین دوره جشنواره 

فجر - که نسبت به پیش بینی های قبلی، 

غایب های رسشناسی هم دارد - خربی 

از انتشار فهرست متقاضیان نیست.

از وقتی که فهرست فیلم های بخش 

مسابقه جشنواره اعالم شد، واکنش های 

مختلفی در فضای مجازی نشان داده شده 

و خیلی ها این فهرست را ناامیدکننده 

و بسیاری از فیلم سازانش را ناشناس 

دانستند. این در حالی است که نگاهی 

به دوره های پیشین جشنواره می تواند 

از این ناامیدی بکاهد چراکه دوره هایی 

اسم ورسم دار  چهره های  حضور  با 

برگزارشده اند ولی خروجی چندان 

رضایت بخشی نداشته اند، مباند که 

اساسا باید پرسید در سال های اخیر 

جشنواره فیلم فجر چقدر امیدوارکننده 

بوده است؟

بااین حال یکی از نکات حاشیه ای 

فهرست اعالم شده اشاره به اسامی 

غایب جشنواره است که پیش بینی  

می شد فیلم هایشان در جشنواره باشد 

ولی خودشان در روزهای گذشته 

اعالم کرده اند که اصال فیلم هایشان 

به جشنواره منی رسد، مانند سعید 

روستایی، مانی حقیقی، نوید محمودی. 

با فیلم "شبگرد"  اما فرزاد مومتن 

متقاضی رشکت در جشنواره فیلم 

فجر بود و با توجه به نبودن نام فیلم 

در فهرست نهایی، احتامال به بخش 

سودای سیمرغ راه پیدا نکرد.

فیلم  جشنواره  دوره  چهلمین  در 

فجر مسعود کیمیایی مشهورترین 

و قدیمی ترین فیلمساز است که با 

»خائن کشی« حضور دارد و معلوم 

نیست با توجه به تحریم دو سال 

قبل جشنواره فجر خودش در این 

رویداد و برای منایش فیلمش حارض 

می شود یا خیر.

در جشنواره فجر سال 1400 که 

اولین جشنواره مهم مدیران فرهنگی و 

سینامیی دولت سیزدهم است، حضور 

آثاری که بین فیلمساز با تهیه کننده 

اش یا با برخی چهره های سیاسی و 

فرهنگی نسبت خویشاوندی هست، 

به چشم می خورد که تعداد قابل 

توجهی فیلم تولیدشده در بنیاد 

سینامیی فارابی و حوزه هرنی و نیز 

حضور چند فیلم  اولی از نکات مورد 

توجه قرارگرفته در فهرست فیلم های 

اعالم شده است. 

عالوه براین ها حضور فیلمی درباره 

شهید باکری که تابه حال خربهای آن 

تحت عنوان یک رسیال هفت قسمتی 

و محصولی از سیام فیلم منترش می شد 

اتفاق های قابل توجه جشنواره  از 

امسال است.

در میان بازیگران غایب به نوید محمد 

زاده و ترانه علیدوستی می توان اشاره 

کرد و امین حیایی، نیکی کریمی، 

پریناز ایزدیار، هوتن شکیبا و مریال 

زارعی از بازیگران نام آشنای حارض 

در این دوره هستند.

در ادامه خالصه ای از اطالعات منترش 

شده درباره فیلم های سودای سیمرغ 

را می خوانید:

»برف آخر«

این فیلم سینامیی با حضور احسان 

علیخانی به عنوان یکی از رسمایه گذارها 

نویسندگی و کارگردانی امیرحسین 

عسگری و تهیه کنندگی حسن مصطفوی 

ساخته شده است.

 »برف آخر« در رشایط سخت و رسد شامل 

کشور ساخته شده و نگاهی متفاوت 

به روزمرگی های یک دامپزشک دارد. 

 امین حیایی، الدن مستوفی، مجید 

صالحی، نوشین مسعودیان، صادق 

ملک، امیر مشهدی عباس، امیرعباس 

رودگر صفاری و مهدی مهربان در این 

فیلم سینامیی نقش آفرینی داشته اند.

»بدون قرار قبلی«

بهروز شعیبی که فیلم »روز بلوا« را مدتی 

قبل پس از دلخوری هایی که در فجر 

چند سال قبل داشت، به صورت مینی 

رسیال روانه شبکه منایش خانگی کرد، 

امسال به عنوان بازیگر و کارگردان 

در جشنواره حضور خواهد داشت.

»بدون قرار قبلی« محصولی از بنیاد 

سینامیی فارابی و به کارگردانی شعیبی 

و تهیه کنندگی محمود بابایی است 

که فیلمنامه آن توسط فرهاد توحیدی 

و مهدی تراب بیگی با نگاهی به یکی 

مستور  مصطفی  داستان های  از 

نوشته شده است.

پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، صابر 

ابر و الهام کردا بازیگران اصلی این 

فیلم معرفی شده اند.

بنیاد فارابی این فیلم را معناگرا و 

دینی عنوان کرده که از هویت و عشق 

ایرانیان به حرضت علی ابن موسی الرضا 

علیه السالم حرف می زند.

»بی رویا«

اگرچه هومن سیدی فیلم »جنگ جهانی 

سوم«ش در جشنواره نیست، اما نامش 

به عنوان تهیه کننده فیلم »بی رویا« 

در کنار سعید سعدی دیده می شود. 

»بی رویا« به کارگردانی آرین وزیر دفرتی 

با بازی صابر ابر، طناز طباطبایی و شادی  

کرم رودی ساخته و به عنوان درامی 

اجتامعی که به هنجارهای موجود 

در جامعه اشاره دارد، معرفی شده است.

سعدی درباره این فیلم گفته است:  

مخاطب این فیلم سینامیی خاص است 

و کار برای گیشه تولید نشده است.

»بی مادر«

 فیلم سینامیی »بی مادر« به کارگردانی 

سید مرتضی فاطمی و تهیه کنندگی 

محمدرضا مصباح ساخته شده و روایتگر 

داستانی در ژانر اجتامعی است. 

در خالصه داستان این فیلم آمده است: 

»انسان چیزی به دست منی آورد، مگر 

چیزهایی از دست بدهد … «

پژمان  حجار،  میرتا  آقایی،  امیر 

جمشیدی، پردیس پور عابدینی، علی 

اوجی، سارا محمدی، بیتا عزیزاوقلو، 

شیرین ضابطیان و فاطمه میرزایی 

بازیگران این فیلم هستند.

»بیرو«

فیلم سینامیی»بیرو« به نویسندگی و 

کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی 

و تهیه کنندگی مجید برزگر از تولیدات 

بنیاد سینامیی فارابی است.

این فیلم درباره زندگی توأم با مشکالت 

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران »علیرضا 

بیرانوند« است. 

»نگهبان شب«

دیگر فیلمی که به عنوان تولیدی از فارابی 

معرفی شده، »نگهبان شب« به نویسندگی 

و کارگردانی سید رضا میر کریمی و یک 

اثر اجتامعی است. محسن کیایی، 

البه مرزبان با حضور افتخاری ویشکا 

آسایش و کیومرث پوراحمد جمعی 

از بازیگران »نگهبان شب« هستند.

»شادروان«

فیلم سینامیی »شادروان« به نویسندگی 

و کارگردانی حسین منازی هم از 

محصوالت فارابی است. این فیلم 

اجتامعی درباره زندگی خانواده ای 

حاشیه نشین در شهر تهران است.

»۲۸۸۸«

این فیلم بانام قبلی »سوباشی« به 

کارگردانی کیوان علیمحمدی و علی اکرب 

حیدری ساخته شده؛ دو فیلمسازی که 

فیلم »سینام شهر قصه« را هنوز اکران 

نکرده اند. در این فیلم هشت سال 

جنگ ایران و عراق روایت می شود.

»خائن کشی« 

 فیلم سینامیی »خائن کشی« به کارگردانی 

مسعود کیمیایی که فیلمربداری اش 

همزمان با روز ملی شدن صنعت نفت 

با ضبط صحنه های مربوط به مصدق و 

روزهای پس از ملی شدن صنعت نفت 

به پایان رسید، با بازی امیر آقایی، سارا 

بهرامی، پانته آ بهرام، پوالد کیمیایی ، 

اندیشه فوالدوند ، حمیدرضا آذرنگ، 

سام درخشانی، الهام حمیدی، نرگس 

محمدی، فرهاد آئیش، رضا یزدانی 

و مهران مدیری ساخته شده است.

»درب«

این فیلم به کارگردانی  سید هادی 

محقق درباره یک مامور اداره برق است 

که با قطعی برق در روستایی مواجه 

می شود و متام تالشش را می کند تا 

این قطعی را برطرف کند. محقق اخیرا 

گفته است:  در نظر داریم »درب« را 

اوایل سال آینده در »هرن و تجربه« به 

منایش بگذاریم چون اساساً این فیلم 

با نگاه هرن و تجربه ای ساخته شده 

و حیف است که به صورت عمومی به 

منایش دربیاید.

»دسته دخرتان«

فیلم منیره قیدی بانام »دسته دخرتان« 

هم از تولیدات بنیاد سینامیی فارابی 

است که تصویری از مقاومت و ایثار زنان 

در روزهای پرتالطم ابتدای جنگ و بر 

اساس روایت های واقعی از مقاومت 

34روزه خرمشهر در دفاع مقدس را 

به تصویر می کشد. در این فیلم نیکی 

کریمی، پانته آ پناهی ها، فرشته حسینی، 

هدی زین العابدین، صدف عسگری، 

حسین سلیامنی، یاسین مسعودی 

و مهدی حسینی نیا بازی کرده اند.

»شهرک«

این فیلم به کارگردانی علی حرضتی و 

تهیه کنندگی علی رستیپی به تازگی 

از شورای پروانه منایش مجوز گرفته 

است. »شهرک« دومین فیلم حرضتی 

پس از »سازهای ناکوک« است که 

ساعد سهیلی، مهتاب ثروتی، شاهرخ 

فروتنیان، کاظم سیاحی و رویا جاوید 

نیا بازیگران آن هستند.

»صورِت فلکی«

دومین ساخته حسین دارابی پس 

از فیلم سینامیی »مصلحت« هم در 

جشنواره امسال حضور دارد. این فیلم 

سینامیی به تهیه کنندگی محمدرضا 

شفاه است که گفته می شود مضمونی 

اجتامعی دارد و مریال زارعی و بهروز 

شعیبی بازیگران آن معرفی شده اند. 

»ضد«

فیلم برداری فیلم سینامیی »ضد« 

و  ربیعی  امیرعباس  کارگردانی  به 

تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی تا 

همین اواخر ادامه داشت و این فیلم 

یکی از تولیدات حوزه هرنی است.  

پیش فرض های ان.ال.پی

پیش فرض چیست؟
جواد خورشیدی راد

پیش فرض به مقدمه یا استداللی می گویند که یک نتیجه 

را توجیه می کند. برای اولین بار ارسطو پیش فرض ها را 

مطرح کرد در فلسفه و همچنین سایر علوم هر دانشی  

پیش فرض خاص خودش را دارد.

در ان.ال.پی 10 پیش فرض داریم که این ها مهم ترین 

پیش فرض ها گفته می شوند؛ بنابراین اگر شام می خواهید در 

زندگیتان یک تغییر بزرگ ایجاد کنید برای خود پیش فرض 

ایجاد کنید و باید این 10 پیش فرض را بپذیرید.

و بعد ببینید ان.ال.پی چه استدالل هایی برای آن ها 

می آورد. پیش فرض ها می توانند درست باشند، می توانند 

غلط باشند.

ریچارد بندلر بنیان گذار ان.ال.پی می گوید ما می دانیم 

که برخی از صحبت هایامن دروغ است؛ اساسا ما دروغ 

می گوییم، اما فرق ما با دروغگوهای دیگر این است که اگر 

شام دروغ های ما را باور کنید زندگی شام تغییر می کند.

خیلی از دروغگوها به شام دروغ می گویند و آسیب می رسانند 

درحالی که دروغ های ما می توانند در زندگی شام تغییر 

ایجاد کنند. این ها را بپذیرید و باور کنید بعد ببینید چه 

اتفاقی در زندگیتان رخ می دهد.

اولین پیش فرض؛ چیزی به نام شکست در این دنیا وجود 

ندارد هر چیزی شام در این دنیا می بینید نتیجه است؛ 

اگر شام عملکرد خوب و حساب شده ای داشته باشید 

نتیجه ای که می گیرید متفاوت است.

اگر تاجری در تجارت خود سود به دست نیاورد و زیان 

ببیند منی تواند مدعی شود که شکست خورده بلکه این 

زیان نتیجه عملکرد خود اوست. اگر در کسب وکار خود 

به اندازه کافی دقت نکنید و با متخصصین امر مشورت 

نکنید و بدون آگاهی کامل اقدام کنید، پشیامن و مدعی 

شکست می شوید چیزی به نام شکست وجود ندارد این 

امر در متام موارد صدق می کند مثال اگر در رابطه با ازدواج 

خود بدون شناخت یا از روی ترحم و یا داستان های دیگر 

ازدواج کنید بعد احساس پشیامنی می کنید و می گویید 

شکست عشقی خورده ام چیزی به نام شکست وجود ندارد 

بلکه شام نتیجه عملکرد خود را می بینید و اسرتاتژی 

درستی نداشتید.

اولین پیش فرض ان.ال.پی می گوید اگر اسرتاتژی صحیح 

داشته باشید خیلی راحت می توانید نتایج را تغییر دهید 

و به هر آنچه می خواهید برسید اما رشطش این است که 

اسرتاتژی های درست و برنامه ریزی درست داشته باشید 

پس این پیش فرض ان.ال.پی را مدنظر بگیرید و بپذیرید. 

چیزی به نام شکست وجود ندارد هر چه در زندگی ما رخ 

می دهد نتیجه عملکرد خود ماست. برای موفقیت باید 

متام مترکزمان را بر روی اسرتاتژی های درست ذهنی 

خود بگذاریم.

اسامی حاضران وغایبان جشنواره فیلم فجر اعالم شد
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مسعود دهنوی در نشست خربی 

رومنایی از مجموعه فیلم کوتاه داستانی 

"مردی برای همه" اعالم کرد که با این 

کار آرزویم برای ساخت اثری در رثای 

شهید قاسم سلیامنی برآورده شد.

مجموعه فیلم کوتاه  "مردی برای همه" 

که بر اساس خاطرات واقعی از تشییع 

پیکر شهید سلیامنی تهیه شده، در 

خربگزاری ایسنا با پخش دو قطعه 

از آن و توضیحات مسعود دهنوی 

کارگردان و ابوالفضل همراه یکی از 

بازیگرانش، رومنایی شد.

مسعود دهنوی درباره اینکه چطور شد 

این 4 فیلم کوتاه داستانی »حاج قاسم 

سلیامنی« تولید شد، گفت: وقتی خرب 

شهادت حاج قاسم را شنیدم آرزویم این 

بود که یکی از عوامل جزئی آثاری باشم 

که درباره حاج قاسم سلیامنی ساخته 

شود. بدون اغراق و شعار می گویم 

دوست داشتم چه در فضای مستند 

و چه فیلم داستانی، قسمت ما شود 

که کاری در رثای ایشان بسازیم. 

خوشبختانه این مجموعه فراهم شد 

و من به آرزویم رسیدم. امیدوارم خود 

حاج قاسم از ما راضی باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر این فیلم ها 

دیده شوند و بار مثبتی داشته باشد 

به واسطه نظر خود شهید بزرگوار 

است. اگر نکته منفی و ضعفی داشته 

باشد از ناتوانی ماست. خیلی مهم 

است این اتفاقات رضایت حاج قاسم 

را در پی داشته باشد. یکرسی کارها 

ساخته می شود سختی هایی دارد 

اما کار برای حاج قاسم سخت است. 

بحران هایی که به ما یادآوری می کنند 

یادمان باشد برای چه کسی کار 

می کنیم و کاماًل احساس کردیم یک 

کار متفاوت برای یک فرد متفاوت 

انجام می دهیم. چرا که او همواره 

ما در جریاِن کار امتحان می کرد که 

درست پیش برویم. 

کارگردان مجموعه داستانی »مردی 

برای همه« همچنین در خصوص اینکه 

چطور شد به طرح پرداخنت به خاطرات 

تشییع جنازه حاج قاسم رسیدند، 

گفت:  حدود سه ماه پیش از سوی 

بنیاد حاج قاسم به امیرحسین نوروزی 

پیشنهاد شد که مستندی از تشییع 

پیکر حاج قاسم ساخته شود. آقای 

نوروزی از من کمک خواستند و وارد 

فضای پژوهش این مستند شدیم. 

چند کتاب را خواندیم که خاطرات 

مردمی از تشییع حاج قاسم بود.  به 

این نتیجه رسیدیم که شاید بازسازی 

فضای تشییع خیلی سخت باشد و یا 

درنیاید، خواستیم وارد فضای داستانی 

شویم. از میان این همه خاطره به 7، 

8 تا خاطره مناسب رسیدیم و از میاِن 

آن ها هم 4 خاطره که باِر دراماتیِک 

ویژه تری داشتند برای ساخت این 

مجموعه داستانی، تأیید شدند. 

مجموعه داستانی "مردی برای همه" 

از چهار اپیزود برخوردار است که 

یکی به صورت ویژه درباره اتفاقات 

سال 1388 به نام »فرصت«، یک 

اپیزود دیگر تحت عنوان »میهامن«، 

همچنین »ماشین سوم« و »دیوار« 

است.

 سختی های ساخت فیلم برای حاج قاسم 

روز بصیرت
امیر حسین ضیایی مهر

دشمن آماده تر از قبل راه های نفوذ را باز دیده

به اسم انقالب و انتخابات بذرهای دشمنی چیده

بذر کینه، بذر دزدی، بذر خشم

بذر بی حرمتی به آفاق عرش

آنچنان قدرت گرفته این نفاق

ترس آن دارم نباشد انقالب

خشم آمد ناگهان بر رسورم

گفت بر ما آن نگار آن رهربم

تا بیایید دشمنان را داغ کنید

خون این دزد خزیل را از زمین هاپاک کنید

آمدند در صحنه باز مردم چنان

دسته دسته عاشقان بی شامر

عاشقان ملت ایران ما

مردم فرهیخته و دانای ما

غرش شیران ما هست این چنین

تا برتسند دشمنان این مسیر

تا شود اسمش هویدا آنچنان

روز ملی بصیرت وحدت ما با امام

و  زیارت  اجتامعی،  فرهنگی،  کمیسیون  رییس 

گردشگری شورای اسالمی شهر مشهد گفت: اگر 

امروزه به رساغ رسدار سلیامنی می رویم به خاطر این 

است که ایشان مصداق اکرب این ایثارگری و گذشت 

بودند.؛ هرکسی از دوست تا دشمن در مورد رفتار 

ایشان صبحت می کند، معتقد است که ایشان بسیار 

دلسوز و یک ایثارگر واقعی بودند.

حسن منصوریان در مراسم رومنایی از رسدیس رسدار 

قاسم سلیامنی، اظهار کرد: موضوعی که در این شهر 

حلقه مفقوده ای است که باید به آن کمک کنیم و حل 

شود؛ این است که باید یک نسخه شفابخش برای 

حل مسایل زیرپوست شهر طراحی شود که درصد 

پیرشفت آن به نوعی باشد که بتوانیم مشهد را به شهر 

امام مهربانی ها تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: شهر مشهد نباید فقیر، کودک کار 

و ... داشته باشد، باید مردم بامحبت و عالقه با 

یکدیگر مدارا کنند و پیوند اجتامعی محکمی بین 

آن ها حاکم باشد.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتامعی، زیارت و گردشگری 

شورای اسالمی شهر مشهد بیان کرد: در این رابطه 

هیچ محوری را نتوانسته ایم پیدا کنیم، مگر پیوندی 

به نام ایثار و شهادت و فرهنگی که مردم به آن پایبند 

باشند تا بسیاری از معضالت ما حل شود.

منصوریان تاکید کرد: اگر مردم با رابطه ای گرم و 

مهربانی با یکدیگر رفتار کنند، اکرث مشکالت شهر 

از بین خواهد رفت؛ اگر طالق نتیجه دعوا و اختالف 

است، اکسیر آن فرهنگ ایثار و گذشت است، اگر 

بتوانیم به وسیله برگزاری هامیش ها، آموزش ها و فضای 

هرنی شهر و ایجاد آثار فاخر، القا فرهنگ ایثار را برای 

شهروندان انجام دهیم؛ شهر خوبی را رقم خواهیم زد.

وی ترصیح کرد: متام ناهنجاری ها از جایی رشوع 

می شود که انسان خودش را محور بداند و همه چیز 

را فدای بودن و زیست خود کند؛ فرهنگ ایثار و 

شهادت به ما می آورد که در برابر مساله مهم تر و 

ایجاد حال خوب برای مردم گذشت داشته باشیم و 

از خودمان بگذریم.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتامعی، زیارت و گردشگری 

شورای اسالمی شهر مشهد خاطرنشان کرد: ما موظف 

هستیم که برای ایجاد حال خوب، مناسبات خوب، 

رفتار دینی، ایامنی و انسانی به دنبال ترویج این 

فرهنگ باشیم.

منصوریان با بیان اینکه ترویج هر نوع فرهنگی الگوی 

خاص خودش را می طلبد، ادامه داد: اگر می خواهید 

فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت را معرفی کنید، در 

کنار رفع مشکالت باید برای آن الگوهای درستی را 

تعریف کنیم.

وی اضافه کرد: اگر الگو خود به تنهایی در فرهنگ 

رسآمد باشد؛ آن فرهنگ قطعا در جامعه ترویج پیدا 

می کند. اگر امروزه به رساغ رسدار سلیامنی می رویم 

به خاطر این است که ایشان مصداق این ایثارگری و 

گذشت بودند، هرکسی از دوست تا دشمن در مورد 

رفتار ایشان صبحت می کند، معتقد است که ایشان 

بسیار دلسوز و یک ایثارگر واقعی بودند.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت و گردشگری شورای اسالمی شهر مشهد:

سردار سلیمانی، مصداق  ایثار و گذشت بود
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