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عکس: آرشیو میزان
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توپ و تور

کارت زرد

نتایج هفته دوم لیگ والیبال خراسان

جوانان فیروزه در خانه شگفتی ساز شدند
محمد مهدیزاده

هفته دوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های خراسان 

رضوی در حالی در شهرهای مختلف استان با قضاوت 

داوران مجرب و جوان و با نظارت تنی چندازپیشکسوتان 

والیبال برگزار شد که در فیروزه تیم جوان و یکدست 

فیروزه با مربیگری جوان خود مهدی رودخانگی خالق 

شگفتی شد و از سد تیمی از دیار خوش آب وهوای طرقبه 

و شاندیز گذشت که یک دوجین بازیکن آبدیده و جوان 

را در ترکیب داشت .

با پیروزی ۳بر۲ به سود شاگردان  این دیدار رسانجام 

رودخانگی درتیم فیروزه متام شد تا اولین شکست تلخ 

را شاگردان جعفرعطارزاده در ابتدای لیگ مزه کنند.

در سایر دیدارها تیم  ارشاد بزرگ ۳برصفرقوچان را پشت 

رس گذاشت در مهران هم تیم نظام مهندسی با عبوراز 

ملینت اولین پیروزی ۳برصفررا هم تجربه کرد . در مشهد 

تیم مدعی قهرمانی پیکان مشهد دردیداری کوبنده۳بر 

صفر از سدتیم بردسکن گذشت و شکست هفته قبل را 

جربان کرد در مشهد تیم امید ارشادتیم تربت حیدریه را با 

شکست بدرقه کرد و در رشتخوار تیم باسابقه درگز تن به 

شکست مقابل رشتخوارداد.تیم امیرنیشابور۳برصفر تایباد را 

شکست داد و یاران کاریز هم ۳برصفرمغلوب تربت جام شد.

چاقوکشی درتیم پدیده

داوودسیدعباسی رسمربی جوان  پدیده دو بازیکن را به 

دلیل چاقوکشی به باشگاه  سپرد تا تنبیه شوند.

نخست:این مربی جوان خیلی شانس آورد که پادرمیانی 

نکرد وگرنه خونش پای خودش بود.

رسمربی پدیده و تهدید به جدایی

داوودسیدعباسی رسمربی غیربومی پدیده منتطرحکم 

منی مانم.

نخست: زمانی که آمدی آیا حکم گرفتی که رسمربی شدی 

یا صلواتی بودی.

شکست آویژه صنعت در بسکتبال

تیم بسکتبال آویژه صنعت مشهد علیرغم اینکه درکادرفنی 

تقویت شد بازهم شکست خورد.

نخست: مشکل این تیم تقویت روحی است که به شدت 

نیاز دارد.

  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  

 معرفی نفرات برتر مسابقات فیتنس چلنج  خراسان رضوی 

 رییس هیات موتورسواری و اتومبیل رانی 

خراسان رضوی از میزبانی مسابقات 

اتومبیل رانی اساللوم قهرمانی کشور 

در مشهد خرب داد.

بر اساس این گزارش گرایلی با بیان این 

مطلب گفت: به مناسبت گرامیداشت 

دهه مبارک فجر یک دوره مسابقات 

اتومبیل رانی اساللوم قهرمانی کشور 

در ورزشگاه ثامن االمئه )ع( مشهد مقدس 

برگزار خواهد شد. وی با اشاره به اینکه 

مجمع عمومی سالیانه هیات روز بعد از 

پایان این مسابقات در سالن اجتامعات 

اداره کل ورزش و جوانان با حضور رییس 

فدراسیون، رسپرست اداره کل ورزش و 

جوانان و اعضای مجمع برگزار می شود  

افزود: این مسابقات با حضور منایندگان 

برخی از استان های کشور بهمن ماه سال 

جاری در دو بخش آقایان و بانوان برگزار 

خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: با نظر 

مساعد رییس فدراسیون و کسب مجوز 

ستاد مقابله با کرونا  با رعایت پروتکل های 

بهداشتی این مسابقات با هدف ایجاد 

روحیه نشاط و شادابی در میان آحاد 

جامعه برگزار خواهد شد چون معتقدیم 

مسابقات اتومبیل رانی از هیجان و شور 

زیادی برخوردار است و امیدواریم با حضور 

مسووالن استانی و کشوری و با استقبال 

گرم شهروندان این رقابت ها برگزار شود.

گرایلی اشاره کرد: این مسابقات که با 

حضور رییس فدراسیون برگزار خواهد شد 

فرصتی است برای شناسایی استعدادهای 

جوان و نفرات برتر برای حضور در مسابقات 

بین املللی و در پایان به نفرات برتر 

هدایایی به رسم یادبود اهدا می شود. 

وی به مشکالت شیوع ویروس کرونا و 

تعطیلی اماکن ورزشی و توسعه ورزش 

قهرمانی طی  دوسال اخیر پرداخت و گفت 

ورزشکاران ما طی این دوسال در سنگر 

خدمت رسانی به شهروندان فعالیت های 

خوبی کردند ازجمله: توزیع بسته های 

معیشتی،ضدعفونی و ماسک در حاشیه 

شهر و همچنین سم زدایی و گندزدایی 

ادارات و سازمان های بهداشتی،دولتی و 

غیردولتی  و در مناسبت های ویژه ازجمله 

شهادت حرضت رضا)ع( در برگزاری مراسم 

عزاداری و توزیع غذای گرم حضوری 

چشمگیر داشتند. رییس هیات موتورسواری 

و اتومبیل رانی استان در خصوص حضور 

و نقش بانوان در هیات گفت: بیش از 

۱۴۰ورزشکار بانوان در هیات فعالیت 

می کنند که از این تعداد بیش از ۳۰درصد 

در بخش موتورسواری در پیست سوپر کراس 

مستقل و اختصاصی روزهای دوشنبه و 

پنج شنبه زیر نظر مربیان مترین می کنند.

همچنین پیست سوپر کراس آقایان مستقل 

و جداسازی شده است. وی ضمن بیان 

اینکه تعامل هایی با آستان قدس،نیروی 

انتظامی،آتش نشانی،اورژانس و هالل احمر 

در خصوص بحث امدادگری و برگزاری 

هامیش ها برقرار کردیم ترصیح کرد: 

موتورسواران نیروهای امدادگر در بحران ها 

و حوادث نقش ارزشمندی را ایفا کرده اند 

و بارها در مناطق صعب العبور حامی و 

مددیار حادثه دیدگان بوده اند .

تیکاف اتومبیل رانان  کشور در پیست ثامن مشهد

گروه ورزش| به مناسبت  گرامیداشت 

دومین سالروز شهادت رسدار دلها حاج قاسم 

سلیامنی باشگاه فرهنگی ورزشی  تنیس 

روی میز ارم میزبان  ۳۴ نفر ازبرترین مردان 

راکت به دست استان بود.

بر اساس این گزارش باشگاه فرهنگی  و 

ورزشی تنیس روی میز ارم یک دوره مسابقات 

داخلی به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره 

رسدار شهید حاج قاسم سلیامنی و نکوداشت 

حسن دهنوی پیشکسوت و رییس اسبق 

هیات تنیس روی میز خراسان با حضور امیر 

روشنی مشاور عالی تنیس روی میز کشور 

و سه نفراز روسای اسبق هیات تنیس روی 

میز استان  )دهنوی،روشنی،مستحقی 

راد( برگزار کرد.

مدیر فنی این دوره از مسابقات با بیان 

این مطلب گفت: در این مسابقات که به 

صورت دوره ای و حذفی برگزار شد ۳۴ نفر از 

برترین های تنیس روی میز استان به رقابت 

پرداختند که درنهایت حجت علیزاده به مقام 

اول دست یافت،محمد برزی )پدیده جوان این 

مسابقات( مقام دوم ،ابوالفضل رشیعت زاده 

و محمد اصالن مشرتکا مقام سوم را کسب 

کردند .  

محمدحسین زینل فامیله افزود:این 

مسابقات با حامیت مالی حسین مهران 

پور مدیر رشکت حمل ونقل شاهین بار 

به صورت آزاد و در همه رده های سنی برگزار 

و در پایان به نفرات برتر هدایایی نقدی 

)نفر اول یک میلیون تومان، نفر دوم پانصد 

هزار تومان و نفر سوم ۲5۰ هزار تومان( 

به رسم یادبود اهدا شد.

داور بین املللی و مدرس فدراسیون اضافه 

کرد:در این مراسم از بازیکنان ارزنده که 

در مسابقات بین املللی و داخلی عناوین 

افتخارآمیزی ازجمله یکتا ادیبیان و نیکتا 

مهران پور کسب کردند با اهدای هدایای 

تقدیر و تجلیل به عمل آمد همچنین از 

سوی مدیرعامل رشکت جهان گاز طوس 

مشهد به قیدقرعه هدایای به رسم یادبود به 

رشکت کنندگان و متاشاچیان اهدا شد.

امیر روشنی مشاور عالی تنیس روی میز 

کشور، در حاشیه این دوره از مسابقات 

گفت: این مسابقات چراغی است که 

فعالیت تنیس روی میز استان را روشن 

نگه خواهد داشت و انگیزه بازیکنان را برای 

حضور در میادین بزرگ افزایش می دهد .

وی درباره سطح کیفی این مسابقات گفت: 

بازی های خوبی را جوانان از خود به منایش 

گذاشتند که قابل تقدیر است و امیدوارم 

با حامیت  و توجه مدیران هیات ، تنیس 

روی میز استان روند روبه جلو داشته باشد.

وی همچنین اضافه کرد: اهمیت دادن  و 

تداوم داشنت این مسابقات  انگیزه بازیکنان 

را برای حضور در میادین مهم و کشوری 

افزایش می دهد ما همه از خانواده تنیس 

روی میز هستیم و برای ارتقای این رشته 

ورزشی تالش می کنیم بنابراین رضوری 

است با وحدت،همدلی و تعامل در راستای 

پیرشفت و توسعه تنیس روی میز استان 

گام برداریم. 

وی درباره جایگاه تنیس روی میز استان 

در سطح کشور گفت: تنیس روی میز 

استان در حد انتظار نیست و توقع بیشرتی 

داریم . متاسفانه هیات نسبت به گذشته و 

سایر استان ها ضعیف عمل کرده است  و 

حتی خانه تنیس روی میز هیات در شان 

استان نیست . 

 آزمونی  دیگر برای راکت به دستان مشهدی

گروه ورزش|   اولین دوره مسابقات 

فیتنس چلنج قهرمانی باشگاه های 

خراسان رضوی ۱7 دی ماه به مناسبت 

گرامیداشت یاد و خاطره رسدار شهید 

حاج  قاسم سلیامنی برگزار شد.

رییس هیات بدن سازی و پرورش 

اندام خراسان رضوی با بیان این 

مطلب گفت:  این مسابقات به میزبانی 

باشگاه اسامرت جیم مشهد برگزار 

و در پایان نفرات برتر به عنوان تیم 

منتخب خراسان رضوی به مسابقات 

کشور اعزام خواهند شد.

رسوش پورآزاد افزود: در این مسابقات که 

با حضور 69 ورزشکار از پنج شهرستان 

مشهد،تربت حیدریه،سبزوار ،قوچان 

و درگز برگزار و درنهایت تیم های  

و  مشهد  مشهد،تفتان  سه  اورال 

فایو استار مشهد به ترتیب رتبه های 

اول تا سوم را نیز کسب کردند.  وی 

خاطرنشان کرد:رشته فیتنس چلنج  

در این رقابت ها شامل شش حرکت؛ 

بارفیکس، جامپ، پارالل، النچ، شکم 

و برپی بود که در بخش انفزادی نتایج 

زیر به دست آمد: رده سنی نوجوانان: 

علیرضا زائری نیا، ارشاد دستوارد وسید 

امیر علی فروغ فر  به ترتیب رتبه های 

اول تا سوم را به دست آوردند. دررده 

سنی جوانان: نیام ذوقی ،مجید باقری 

وسید علیرضا سادات حسینی اول تا 

سوم شدند.دررده سنی  بزرگساالن 

محسن رجبیان به مقام اول دست 

یافت .عبدالواحد طاهری و محمدنبی 

معمری به ترتیب رتبه های دوم و سوم 

را کسب کردندو در نهایت در رده سنی  

پیشکسوتان  سید محمود مشکات اول 

شد.علی حاجی زاده وقاسم مرتضوی  

نیز رتبه دوم و سوم این دوره از رقابت ها 

را به دست آورند.

مجید خروشی
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چرا مدیران را محاکمه نمی کنید؟!
علیرضا مجمع

بعد از فاجعه های نو به نو در موضوع بسته شدن 

پنجره های نقل و انتقاالت برای پرسپولیس و استقالل 

و تراکتور تیم تربیزی رسام به مس سنگون واگذار 

شد و مشکالت مدیریتی زنوزی در تراکتورسازی رقم 

خورد. زنوزی که پنج شش سال تالش کرد تا برای 

تراکتور اعتبار کسب کند با ریخت و پاش هایی که 

بوی خوبی از آن به مشام منی رسید با بدهی تیم 

را به مس واگذار کرد و پا از دایره باشگاه داری پس 

کشید. در سال های مدیریت او هواداران تراکتور 

به مثال جنگ آوران هر که مقابل خود می دیدند 

را می خواستند مغلوب کنند. متاشاگران تهرانی 

جرات رفنت به یادگار امام را نداشتند. از این همه 

اما چی گیر تراکتور آمد؟ یک مشت  کری های بی 

مایه از جمله اینکه ما پرطرفدارترین تیم جهانیم و 

بهرتین تیم کره زمین هستیم و ... یکی از این آقا 

بپرسد دلت برای آن پرسک معصوم تربیزی نسوخت؟ 

*

پرسپولیس و استقالل و تراکتور و فوتبال ایران که 

برای یک نفر نیست. فوتبال خصوصی نیست که 

طرف بگوید مال خودم بود دوست داشتم آتشش 

بزنم. فوتبال دولتی است، یعنی اموال مردم است. 

پولش را دولت می دهد. حق پخشی که وجود ندارد. 

تبلیغاتش که قبضه تلویزیون است. پس حتام این ها 

باید محاکمه شوند تا کسی هوس نکند با آبروی 

تیم های محبوب مردم بازی کند. 

*

حذف   ، ایران  فوتبال  مدیریتی  دستاورد  آخرین 

پرسپولیس و استقالل از لیگ قهرمانان آسیا در سال 

آینده است. راستش را بخواهید بسیار خوشحال 

شدم که این دو تیم از گردونه این رقابت ها حذف 

تصمیم  برایش  عامل  خوبان  که  فوتبالی  شدند. 

بگیرند بهرت است کوبیده شود و از نو ساخته شود. 

هر چند باید خون این فوتبال عوض شود. بارفنت 

و عوض شدن آدم ها اتفاقی منی افتد. باید ساختار 

مدیریتی و سخت افزاری این فوتبال تغییر کند. 

منی شود با این روال ادامه داد. ما هم بتوانیم و از 

این توبره برای خودمان مندی بسازیم، ای اف سی 

و فیفا دیگر منی گذارند آب خوش از گلوی ما پایین 

برود. منتظر تعلیق کل فوتبال ایران و حذف از جام 

جهانی باشید به زودی!

دو باشگاه پرسپولیس و استقالل تا ۱۰ 

مهرماه فرصت داشتند نسبت به تکمیل 

بیش از هزار صفحه مدارک مرتبط و مورد 

نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام 

کنند، مهلتی که از اسفندماه سال 

۱۳99 آغاز شده بود. در واقع این دو 

باشگاه حدود 7 ماه برای ارایه و تکمیل 

این مدارک وقت داشتند تا بتوانند با 

کسب مجوز حرفه ای از خطر حذف از 

لیگ قهرمانان آسیا فرار کنند اما عجیب 

است که مدیران و اعضای هیات  مدیره 

وقت پرسپولیس و استقالل از حساسیت 

و شاید آگاهی الزم نسبت به اهمیت 

موضوع بی خرب بودند.

در نواقص اعالم شده از جانب کمیته 

بدوی فدراسیون فوتبال ایران که البته 

مورد توجه AFC قرار گرفته، برخی موارد 

برای هر دو باشگاه مشرتک بوده، از جمله 

مشکالت ساختاری و برخی دیگر هم 

عجیب و حتی بی سابقه به نظر می رسد.

به طور مثال عدم ارسال مدارک در برخی 

از بندهای ذکر شده؛ مورد مشرتک 

دوباشگاه پرسپولیس و استقالل بوده 

که ظاهراً به دلیل آماده نبودن مدارک و 

پایان یافنت مهلت ارسال مدارک صورت 

گرفته آن هم در رشایطی که پرسپولیس 

در این مدت تغییراتی در حوزه مدیریتی 

نداشته و مدیران این دو باشگاه نسبت 

به موضوع آگاهی کامل داشته اند. 

باشگاه استقالل اما در فاصله چند 

روز به پایان مهلت یعنی در روز ۳ مهر با 

تغییرات مدیریتی مواجه شده و طبیعتاً 

مدیران قبلی این باشگاه از اسفندماه 

سال ۱۳99 تا مهرماه ۱۴۰۰ برای 

ارایه و تکمیل این مدارک فرصت کافی 

داشته اند.

موضوع مالکیت مشرتک دو باشگاه در 

نواقص پرونده پرسپولیس و استقالل 

مورد اشاره قرار گرفته که می توان گفت 

از حوزه اختیارات آن ها خارج بوده و باید 

از سال های گذشته در این خصوص 

اقدامات الزم صورت می پذیرفت. طبق 

این نامه وزارت ورزش مالک 97.5 درصد 

استقالل و 9۸ درصد پرسپولیس اعالم 

شده است. با این وجود موضوعی که 

عجیب است اینکه در بخش مدارک ناقص 

باشگاه پرسپولیس، ارسال سند جعلی 

و فتوشاپ شده قرارداد افرس امنیتی که 

با تغییر تاریخ در سامانه قرار گرفته به 

چشم می خورد. عدم تطبیق تاریخ رشوع 

قرارداد و سال مجوز حرفه ای باز هم به 

صورت جعلی و فتوشاپ، بخشی دیگر 

از ایرادهای وارده به باشگاه پرسپولیس 

را شامل می شود.

ارسال بخشی از مدارک بدون ترجمه 

و ُمهر و تاییدیه های الزم و حتی ارایه 

گزارش صورت های مالی و ترازنامه باشگاه 

بدون امضای رییس و اعضای هیات  

مدیره در حالی مطرح شده که رسپرست 

فعلی باشگاه پرسپولیس ریاست هیات  

مدیره این باشگاه را بر عهده داشته و 

عدم امضای این موارد از جانب وی 

عجیب به نظر می رسد. اشاره به بدهی 

قطعی باشگاه پرسپولیس به کالدرون 

و دستیارش از دیگر تفاوت های نقص 

مدارک این باشگاه در مقایسه با پرونده 

باشگاه استقالل است. طبق اعالم کمیته 

بدوی، گزارش حسابرسی دو باشگاه 

پرسپولیس و استقالل که می بایست تا 

تاریخ ۳۱ خرداد انجام می شده صورت 

نگرفته و ارایه نشده در حالی که انجام 

حسابرسی جزو روال مرسوم باشگاه ها 

در هر فصل بوده و در این فصل هم با 

توجه به اینکه دو باشگاه در این مقطع 

از ثبات مدیریتی الزم برخوردار بوده و از 

سال گذشته مدیرعامل و رسپرست و 

البته  رییس هیات  مدیره در این سمت 

حضور داشته اند عدم تهیه ، آماده سازی 

و ترجمه گزارش حسابرسی بسیار عجیب 

و سوال برانگیز به نظر می رسد.

این در حالی است که رسپرست باشگاه 

پرسپولیس )صدری( و مدیرعامل جدید 

باشگاه استقالل )آجورلو( نسبت به آماده 

سازی گزارش حسابرسی، ترجمه و ارسال 

گزارش پس از مهلت تعیین شده اقدام 

کردند اما این گزارش باید در خردادماه 

سال جاری آماده و به AFC ارایه می شد، 

اقدامی که به دالیل نامعلوم در زمان 

مقتصی صورت نپذیرفت.

موضوع زیان انباشته در نواقص مدارک 

هر دو باشگاه دیده می شود که الزم بود 

مدیرعامل و هیات  مدیره در زمان مقتضی 

نسبت به افزایش رسمایه باشگاه با توجه 

به افزایش زیان انباشته اقدام می کردند 

که در این خصوص هم کوتاهی و اهامل 

صورت گرفته و مدارک الزم در این بخش 

ارایه نشده است. همچنین بدهی های 

مندرج در صورتجلسه مجمع باشگاه 

استقالل مورخ بهمن ماه سال ۱۳99 

با صورت های مالی خردادماه ۱۴۰۰ 

انطباق ندارد و این موضوع از دیگر 

ابهامات موجود در مدارک ارایه شده 

توسط باشگاه استقالل بوده است.

در نهایت به نظر می رسد اصلی ترین 

مشکل پرونده حرفه ای سازی باشگاه 

پرسپولیس عالوه بر مشکالت و نواقص 

مشرتک دو باشگاه، موضوع بدهی به 

کالدرون و دستیارش بوده که این مساله 

در نواقص پرونده باشگاه استقالل دیده 

منی شود. دیگر موضوع قابل توجه، جعل 

و استفاده از فتوشاپ در تکمیل مدارک 

باشگاه پرسپولیس است که کمیته 

بدوی طبق اعالم AFC به دومورد کامال 

مشخص در این خصوص اشاره کرده 

درحالی که در موارد مشابه، استقالل 

به دلیل آماده نبودن بخشی از مدارک 

نتوانسته مستندات الزم را تکمیل و 

بارگذاری کند اما در بین اسناد این 

باشگاه موارد جعل و فتوشاپ اعالم و 

گزارش نشده است.

با این وجود به نظر می رسد هر چند 

تغییرات مدیریتی در روند تکمیل و ارایه 

مدارک استقالل تاثیرگذار بوده و شاید 

مدیران قبلی این باشگاه درروزهای 

پایانی فعالیت خود نسبت به تکمیل 

و ارایه صحیح مدارک بی توجه بودند 

اما ارایه و آماده سازی بخشی از این 

مدارک ارتباطی به هفته اول مهرماه 

نداشته است. به طور مثال ارایه مدارک 

مرتبط با پرونده مالیاتی یا صورت ها و 

حسابرسی مالی به ماه ها قبل از این 

بازمی گشته که در این خصوص اقدام الزم 

صورت نگرفته است. از سویی درباشگاه 

پرسپولیس هم در این مدت تغییراتی 

صورت نگرفته و با این وجود مدیران 

و مسووالن فعلی این باشگاه وظیفه 

رسیدگی و بررسی نواقص و تکمیل 

مدارک را بر عهده داشته اند که در این 

زمینه اهامل و کوتاهی آشکاری صورت 

پذیرفته و در نهایت منجر به حذف هر دو 

باشگاه از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 

شده است.

از جعل و فتوشاپ تا ارسال دیرهنگام مدارک 

پشت پرده حذف سرخابیپشت پرده حذف سرخابی

هفته پانزدهم و پایانی نیم فصل لیگ 

برتر فوتبال باشگاه های کشور این هفته 

پنجشنبه در حالی پیگیری خواهد شد 

که حذف دو باشگاه بزرگ و پرطرفدار 

پرسپولیس و استقالل از لیگ قهرمانان 

باشگاه های آسیا متام نگاه ها را به خود 

جلب کرده است ضمن اینکه حذف گل 

گهرهم به این مشکالت بیشرت دامن زد 

تا مسابقات لیگ برتر در ایستگاه پایانی 

حال و هوای تاسف بارتری را به دنبال 

داشته باشد.

در این هفته مناینده فوتبال خراسان پدیده 

بحران زده در حالی راهی اهوازخواهدشد 

که هفته گذشته درجدالی دیدنی 

و رسبلندتیم مدعی قهرمانی لیگ 

پرسپولیس را در مشهد با تساوی یک بریک 

متوقف کرد تا باروحیه مضاعفی به 

مصاف فوالد خوزستان برود.

شاگردان سید عباسی که در جام حذفی 

رسانجام طعم شیرین پیروزی را در این 

فصل تجربه کرده بودند علیرغم اینکه 

درجدال باسپاهان مغلوب شده بودند 

امادربازی مقابل پرسپولیس بدون 

اسرتس بازی هامهنگی با هدایت 

داوودسیدعباسی رسمربی جسورخود 

درمشهدبه منایش گذاشتندوقهرمان پنج 

دوره لیگ برتررا بازهم درمشهدمتوقف 

کردند.کسب چهارمین امتیاز درهفته 

چهاردهم این امیدواری را به اردوی 

پدیده آورده تا باحامیت مسوولین استانی 

وتقویت بازیکنان آماده تروکادرفنی 

به  را  دوربرگشت  های  بازی  قوی 

مراتب بهرتازدوررفت آغازکنند. اماتیم 

فوالدخوزستان با رسمربیگری نکونام 

این شانس را خواهندداشت تا درخانه 

خود و با عبورازپدیده بازهم درمیانه 

جدول باقی مبانندو نیم فصل را با قدرت 

به پایان بربند. بنابراین بازی پدیده با 

فوالد ازاین جهت برای مناینده فوتبال 

خراسان از اهمیت ویژه ای برخوردار 

خواهد بود که درصورت پیروزی بر 

فوالد شاید این شانس را داشته باشند 

که مسوولین استان ورزش تکانی به 

خود داده و پدیده را برای دور برگشت 

با متام قوا حامیت و همراهی کنند تا 

سهمیه فوتبال استان در پایان فصل 

حفظ شود.

پدرام خسروشاهی

هفته پانزدهم فوتبال لیگ برتر کشور

فوالد زیر چکش پدیده

حوالی استادیوم



تغذیه

4nakhostvarzeshi@yahoo.com

شهرزاد طاهری                    

 رژیم های ورزشی نادرست

فردی که شب غذا می خورد،چاق می شود! 

زنان باردار باید به اندازه دو نفر غذا بخورند! 

متام این گونه باورها غلط است. موضوع اصلی 

این است ،زیاده روی در خوردن و کالری 

بیش ازحد مرصف،باعث چاقی می شود.

چه صبح ، چه نیمروز، یا شب . متاسفانه ارایه 

رژیم های  نادرست در باشگاه های ورزشی 

به رسعت در حال افزایش است.این که یک 

مربی بدنسازی که شاید چند دوره آموزشی را 

گذرانده و به ارایه رژیم می پردازد ، درحالی که 

هیچ تخصصی برای این کار ندارد.رشایط،سن، 

جنس هر فرد برای تجویز یک رژیم غذایی 

مناسب متفاوت است.منی توان برای کودکان 

و نوجوانان و یک فرد میانسال یک رژیم را 

در نظر گرفت .عوارض رژیم های نادرست 

رسگیجه،بی حالی،ضعف،کم خونی،حالت 

وزوز گوش ازکارافتادن کبد و کلیه مشکالت 

گوارشی که با کاهش ناگهانی فیرب ،عوارضی 

مثل یبوست و یا اسهال را در پی دارد.افت 

سطح انرژی که به خاطر کاهش کالری 

غیراصولی شکل می گیرد.خواب آلودگی 

غیرعادی،اختالل غذایی و روانی،اسرتس 

و اضطراب ،اختالل در قاعدگی خانم ها 

عصبانیت های غیرمعمول از عوارض کاهش 

وزن ناگهانی و غیراصولی است.الغری باید 

تحت نظر کارشناس و متخصص تغذیه باشد.

نادرست  رژیم های  عوارض  از  بعضی 

برگشت ناپذیر است.از گرفنت رژیم های 

خودرسانه بپرهیزید .

دو بازیکن هندبال 
خراسانی در تیم ملی بانوان 

بازیکنان  درخشش  پی  در  خروشی| 

نوجوان هندبال  بانوان خراسان رضوی 

در مسابقات لیگ کشور مربی تیم ملی 

هندبال نوجوانان دو نفر از بازیکنان هندبال 

خراسان رضوی را جهت اعزام به مسابقات 

قهرمانی نوجوانان ۲۰۲۲ آسیا_قزاقستان 

به سومین اردوی تیم ملی دعوت کرد .

رییس هیات هندبال خراسان رضوی با 

اعالم این خرب گفت: جعفری و عنربستانی 

بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی 

هستند که این اردو تا پایان ۱۸ دی ماه به 

میزبان تهران برگزار می شود. وی خاطرنشان 

کرد: همچنین دو بازیکن هندبال نوجوان 

رسوش مرادلی و عامد نوروزی از دبیرستان 

غیردولتی مشاهیر جام به اردو تیم ملی 

نوجوانان  پرسان دعوت شدند. رضا علیزاده 

همچنین از عقد قرارداد و امضای تفاهم نامه 

فدراسیون هندبال با ایرانسل به عنوان 

حامی مالی خرب داد و گفت: در رشکت 

ایرانسل قرارداد همکاری مالی فدراسیون 

هندبال با ایرانسل به امضای دکرت علیرضا 

پاکدل رییس فدراسیون هندبال و دکرت 

بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل رسید.

مبارزه کوسه با کرونا 
دکتر فیروزآبادی- دکترای بیوتکنولوژی میکروبی

 دانشمندان به دنبال متامی روش های ممکن برای درمان 

بیامری کووید-۱9 هستند. گروهی از آن ها در اقدامی 

تازه از پروتیینی شبیه آنتی بادی استفاده کرده اند که از 

سیستم ایمنی کوسه ها به دست می آید. این پروتیین 

توانسته جلوی ابتال به گونه های مختلف سارس کوو ۲ 

و سایر ویروس های کرونا را بگیرد.  بر اساس تحقیقاتی 

 Nature Communications که نتایج آن در مجله

منترششده، پروتیین یا »گیرنده آنتی ژن جدید متغیر« 

)VNAR( که از بدن کوسه ها به دست آمده بالفاصله برای 

درمان بیامران کرونا قابل استفاده نیست، اما می تواند 

در همه گیری های آتی ویروس کرونا به کار گرفته شود. 

 محققان تعداد زیادی VNAR کوسه را در مقابل سارس 

کوو ۲ و منونه تکثیر ناپذیر ویروس آزمایش کرده اند. 

آن ها در نهایت توانستند سه VNAR کاندید را که قادر 

به جلوگیری از ورود ویروس کرونا به بدن انسان بود، از 

 VNAR میان میلیاردها منونه شناسایی کنند. این سه

حتی در برابر سارس کوو ۱ که عامل همه گیری بیامری 

سارس در سال ۲۰۰۳ بود هم موفق عمل می کند.

 مقابله با ویروس کرونا با پروتیین سیستم ایمنی کوسه

 »ارون لبیو«، استادیار پاتولوژی دانشگاه ویسکانسن-

مدیسون می گوید: »این پروتیین های کوچک شبیه 

آنتی بادی می توانند وارد درز و شکاف هایی شوند که 

آنتی بادی های بدن انسان قادر به دسرتسی به آن ها 

نیستند. این پروتیین ها می توانند اشکال هندسی بسیار 

خاصی داشته باشند. به این ترتیب می توانند ساختارهای 

پروتیینی را شناسایی کنند که آنتی بادی های بدن ما 

توانایی شناسایی آن ها را ندارند.«  محققان این پژوهش 

می گویند توانایی این VNAR در خنثی سازی منونه 

ویروس تکثیرناپذیر و خود ویروس زنده سارس کوو۲ مشابه 

یا فراتر از ایمونوگلوبین های کامل و سایر آنتی بادی های 

تک-دامنه ای بوده است. یکی از این پروتیین ها به نام 

VNAR 3B4 با قدرت به شیاری در پروتیین اسپایک 

ویروس می چسبد و جلوی اتصال آن به سلول های بدن 

را می گیرد. این شیار در انواع مختلف کروناویروس ها 

وجود دارد و حتی در گونه جهش یافته دلتا هم به چشم 

می خورد. این مطالعه قبل از ظهور واریانت امیکرون 

انجام شده، اما لبیو می گوید مدل های اولیه حاکی 

از آن هستند که VNAR کوسه در مقابل این گونه هم 

اثربخشی دارد.

 VNAR دومین پروتیین قدرمتند سیستم ایمنی کوسه ها 

2C02 نام دارد که پروتیین اسپایک ویروس را غیرفعال 

می کند. ولی محل اتصال این پروتیین در برخی گونه های 

سارس کوو ۲ تغییر کرده و ممکن است کارایی آن را پایین 

بیاورد. در مجموع، این روش درمانی می تواند هزینه 

کمرتی به دنبال داشته باشد، اما هنوز باید بیشرت روی 

انسان ها آزمایش شود.

برای مشاهده مقاله به زبان اصلی  کد را  اسکن کنید.

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هفتم   شماره 299   
 پنجشنـبه   23دی  1400    10  جمادی الثانی 1443 

پزشکی

محمد زندروحانی  گفت: این مسابقات 

در اوزان منهای 6۰، 66، 7۳، ۸۱، 

9۰، ۱۰۰ و به عالوه ۱۰۰ کیلوگرم 

در بهمن ماه آینده برگزار می شود و 

تیم استان با نام "نوبافت شادیلون" 

در این مسابقات رشکت می کند.

وی ادامه داد: رسمربیگری تیم را خود 

من بر عهده دارم و وحید غفوریان 

مربیگری، ساسان لنگرا به عنوان 

اکربی  مصطفی  و  فنی  مدیریت 

رسپرستی تیم را عهده دار هستند.

رییس انجمن کوراش خراسان رضوی 

گفت: همه اعضای تیم کوراش استان، 

بومی خراسان رضوی هستند و در صورتی 

که مقام نخست را در لیگ برتر کسب 

کنیم به طور مستقیم به لیگ برتر 

جهانی کوراش که تیرماه سال آینده 

در ازبکستان برگزار می شود راه پیدا 

خواهیم کرد. دست کم سه هزار نفر 

در رده های مختلف سنی کوراش 

خراسان رضوی فعالیت می کنند. 

کوراش نوعی از رشته کشتی است که 

بیبشرت در میان ترکان آسیای میانه 

به خصوص تاتارها رایج بوده است.

در این ورزش هدف اصلی گرفنت کمر 

حریف و انداخنت وی با پشت به زمین 

است و در ایران به تازگی پس از جدایی 

ازفدراسیون جودو زیرنظرفدراسیون 

ووشو فعالیت می کند.

والیبال  پیشکسوتان  مسابقات 

مشهد با معرفی تیم های برتر به 

پایان رسید.

مسابقات جام والیبال پیشکسوتان 

مشهد که از چندی پیش به همت 

شهرداری مشهد و هیات والیبال 

مهران  خراسان رضوی در سالن 

مشهد آغاز شده بود، روز سه شنبه 

با معرفی تیم های برتر در سالن امید 

و زندگی به پایان رسید.

پیکارهایی که تک تک آبشارها و لحظاتش 

خاطره و لبخند بود؛ لبخندی که به لب 

پیشکسوتان نامی والیبال این شهر 

می آمد. آن ها که یک عمر بر فراز تور 

دلربی می کردند و همه زندگی شان 

شوروهیجان ملتی بود که در سالن های 

والیبال این شهر برایشان رسوکله 

می شکستند. جام والیبال پیشکسوتان 

مشهد با قهرمانی تیم »پیشکسوتان 

استان« به پایان رسید، اما آنچه از 

نتیجه و باالبردن جام جذاب تر و توی 

چشمرت بود، لذتی بود که می شد 

در چشم ها و روی لب های خندان 

مردانی دید که سال ها برای والیبال 

این شهر افتخار آفریده بودند و حاال یا 

در قالب بازیکنان تیم پیشکسوتان یا 

در قواره متاشاچیان حارض در سالن 

امید و زندگی در روز پایانی می شد 

به وضوح دید.

لحظه شیرین هواداری

سالن امید و زندگی با همه استانداردهای 

بزرگش برای هیجان و شیدایی 

موسپیدهایی که عمرشان را پای 

والیبال این رشته دوست داشتنی 

نسل جوان گذاشته بودند، کوچک 

بود. مسابقات مرحله رده بندی و 

فینال از ساعت۱6 روز سه شنبه 

آغاز شد و اولین مساله کمبود جا 

برای میهامنانی بود که همه شان 

برای متاشای رفقای پای تورشان 

آمده بودند؛ موسپیدهایی که روی 

سکوی متاشاگران نشسته بودند و 

آن هایی که به کسوت احرتام برایشان 

اطراف زمین صندلی چیده شده 

بود تا بازی ها را متاشا کنند. آن  

وسط هم در لباس رنگ دار ۴تیم 

حارض در این مرحله موسپیدها 

به مبارزه واقعی مشغول بودند. 

از  فراتر  لحظه شیرین هواداری 

فریادها و کری های مرسوم بود. 

اینجا پای عاشقی در میان است، 

پای هوادارانی که خودشان از هر 

بازیکنی بازیکن تر بودند.

سومی به یاد مرحوم رستمی

هنوز یاد و خاطره مرحوم رستمی 

زنده است؛ پیشکسوتی که والیبال 

استان بسیار به او مدیون است و در 

سال های واپسین عمرش در کنج 

عزلت و تنهایی روزگار می گذراند. 

تیم پیشکسوتان رستمی به یاد این 

پیشکسوت گردهم آمده و از قضا توانسته 

بودند تا رده بندی هم باال بیایند. یاران 

رستمی در رده بندی رودرروی تیم 

رسحال دانشگاه علوم پزشکی قرار 

گرفتند و توانستند در شوروهیجان 

سالن امید و زندگی به یک پیروزی 

شیرین برسند. پیشکسوتان رستمی 

در این بازی به ترتیب با نتایج ۲5بر۱5 

و ۲5بر۱9 حریف را شکست دادند تا 

برنده ۲دست از ۳دست دیدار شوند 

و بر سکوی سوم بازی ها بایستند.

همدلی در سالن زندگی

رییس هیات والیبال خراسان رضوی در 

حاشیه برگزاری این مسابقات خودش 

را به سالن رساند تا شاهد همدلی و 

وفاق جذاب میان پیشکسوتان این 

رشته باشد؛ همدلی ای که می تواند 

روزهای روشنی نوید بدهد. جبار 

قوچان نژاد با اشاره به این موضوع 

گفت: »این حرکت ها هر چقدر هم 

که کدورت و دلخوری باشد، موجب 

رفع ورجوع آن  خواهد شد. امیدواریم 

برگزاری این تورمننت، اتحاد و دوستی  

را در والیبال بیشرت کند و موجب 

پیرشفت این رشته شود. «

رقابت های والیبال پیشکسوتان 

مشهد به همت معاونت تربیت بدنی 

و ورزش همگانی شهرداری مشهد و 

همکاری هیات والیبال خراسان رضوی 

با رشکت ۱۲تیم در ۲گروه شش تیمی 

با حضور چهره های نامداری چون 

قاضی آذری، فعال، امیدوارنژاد، 

رحامنی، صدر، عرفانیان، کاظمی، 

سلیامن نژاد، آزاد، جوانبخت، ذوقی، 

حسینی فر، چرخکار، چراغچی، 

دستاملچیان، تابعی، ثانیان، علوی 

و... برگزار شد که در پایان تیم 

والیبال پیشکسوتان استان به مقام 

قهرمانی رسید و تیم های والیبال 

و رستمی  پیشکسوتان فرجامی 

به ترتیب عناوین دوم و سوم را از 

آن خود کردند.

حضورخراسان رضوی در لیگ برتر کوراش

قهرمانی تیم  پیشکسوتان در والیبال مشهد 

خبر
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وقتی امیر آقایی توجیه می آوردوقتی امیر آقایی توجیه می آورد

غایب سریال پلیسیغایب سریال پلیسی Nakhost Honari

پخش رسیال »نوار زرد ۲« به کارگردانی رسوش 

محمدزاده، از شنبه ۱۸ دی آغاز شده و هر شب 

ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه دو روی آننت می رود.

سال ۱۳۹۶ فصل اول این رسیال پلیسی پخش 

شد و نقش اصلی آن را امیر آقایی بازی می کرد؛ 

اما او در فصل جدید رسیال نوار زرد حضور ندارد.

آقایی با انتشار پستی در فضای مجازی دلیل عدم 

حضورش در این رسیال را توضیح داده و نوشته:

»با رشوع پخش رسیال نوار زرد، با تعداد بی شامری 

سوال مشرتک از جانب شام عزیزان مواجه شده 

ام که چرا در رسی جدید رسیال حضور ندارم؟ با 

احرتام به شام عزیزان، اذعان میکنم که بنده به دلیل 

تداخل قرارداد و تعهد به پروژه ای دیگر از همراهی 

عزیزانم باز ماندم و با هر تالشی موفق به هامهنگی 

و قبول مسوولیت نقش کاوه کیهان نشدم. برای 

همکارانم در تهیه این رسیال بهرتین ها را آرزو 

میکنم، سپاس میگویم بانیپال شومون عزیز را 

برای لطف و پذیرش مسوولیت نقش. روِح سیروس 

گرجستانی عزیزم قرین رحمت و نور باشد که جایش 

بسیار خالیست. یقین دارم از دیدن رسی جدید 

رسیال، لذت خواهیم برد«.

این رسیال داستان یک رسگرد آگاهی به نام کاوه 

کیهان را روایت می کند که گره پرونده های جنایی 

را باز می کند و در این میان به پرونده ای برمی خورد 

که کشف واقعیت پای زندگی شخصی اش را به 

میان می کشد. این واقعیت بر می گردد به سال ها 

پیش زمانی که در بم خدمت می کرد و زلزله بم…



یادداشت

6nakhostvarzeshi@yahoo.com

نرگس آبیار، نویسنده و کارگردان سینام 

گفت: در آن روزهایی که برای امرار 

معاش ویراستاری می کردم، غر می زدم 

و خیلی سختم بود چون فکر می کردم 

که دارم کارهای مردم را بهرت می کنم، 

بدون اینکه اسمی از من باشد.

فیلم های  کارگردان  آبیار  نرگس 

سینامیی »شیار ۱۴۳«، »شبی که 

ماه کامل شد« و »ابلق« شامگاه 

گذشته در برنامه رادیویی »پرانتز 

باز«، در پاسخ به این پرسش که حین 

نگاشنت فیلمنامه، به ُبعد داستانی 

و قصه گو بودن آن فکر می کنید یا به 

اینکه قرار است در چارچوب فیلمنامه 

نویسی یک قصه ای را روایت کنید«،  

اظهار داشت: فیلمنامه ها خیلی 

بستگی به این است که از طرف 

چه کارگردانی ارایه شود. بعضی از 

کارگردان ها خیلی دلیلی منی بینند 

که متام جزییات را در فیلمنامه 

بیاورند. یک چارچوبی مدنظرشان 

است و به هر حال در یک شکلی 

فیلمنامه را می نویسند و به دست 

عوامل و بازیگران می دهند.

وی افزود: درواقع این بازیگر باتوجه 

به پیشینه  کارگردان باید بداند که 

ممکن است این کارگردان از این صحنه 

چه چیزی را در بیاورد. ولی بعضی 

از فیلمنامه نویس ها هم هستند که 

کامال با متام جزییات همه چیز را در 

فیلمنامه شان می آورند.

این کارگردان و نویسنده ترصیح کرد: 

به طور کلی نوشنت فیلمنامه خیلی 

سخت تر از نوشنت داستان است.

تفاوت فیلمنامه با داستان چیست؟

آبیار افزود: به طور کلی نوشنت فیلمنامه 

خیلی سخت تر از نوشنت داستان 

است. فرق فیلمنامه و داستان بسیار 

زیاد است به این دلیل که داستان 

به شدت عمق دارد و کامال کارکرد 

هرمنوتیکی دارد. یعنی کارکرد تفسیری 

دارد، شام داستان را که می خوانید 

متام کاراکرتها و شخصیت ها را تصور 

می کنید و با توضیحات کاملی که 

نویسنده  داستان می دهد و اینکه 

الیه های درونی شخصیت ها را باز 

و بررسی می کند، شام می توانید 

تفسیر خودتان را از کار داشته باشید. 

اما فیلمنامه تخت تر است یعنی به 

هر حال شکل تعریف شده ای دارد 

و درواقع سعی می شود که خیلی 

موجز به کاراکرتها، شخصیت ها و آن 

توصیفات و درونکاوی که درداستان 

به آن پرداخته می شود در اجرا به آن  

پرداخته شود.

وی ادامه داد: یعنی حدودا شاید 

بشود گفت که 5۰ تا 7۰ درصدش 

را ما در اجرا خواهیم دید. به همین 

خاطر به نظر من خیلی بسته به 

این است که شام فیلمنامه را از چه 

کارگردانی دریافت می کنید و از نظر 

من داستان وقتی نوشته می شود 

متام می شود، یعنی وقتی چاپ 

می شود نویسنده ای اعالم می کند 

که این داستان من است و متام 

شده است اما فیلمنامه پویا 

است و هر لحظه می تواند تا 

زمان ساختش و تا زمانی که 

فیلمربداری می شود و حتی 

روی میز تدوین تغییر پیدا 

کند. وقتی این پویایی 

را دارد ما منی توانیم به 

یک فرمول بسنده کنیم و 

بگوییم که همه فیلمنامه ها 

در این قالب بگنجد. کاماًل 

پویا و زنده است و مثل یک 

موجود زنده است که نفس 

می کشد و دائم در حال 

تغییر و بالندگی است. عکسش هم 

ممکن است که اتفاق بیفتد. یعنی 

بازنویسی و اصالح زیاد و یا به هر حال 

بازنگری های مختلف ممکن است 

که به داستان رضبه بزند. 

برای امرار معاش ویراستاری می کردم

آبیار در پاسخ به اینکه آیا قبل از اینکه 

ورود به سینام، منی ترسیدید که مانند 

برخی نویسندگان دیگر از قصه نویس  

به فیلمنامه نویس خوب مبدل نشوید، 

پاسخ داد: هامنطور که گفتم سال ها 

می نوشتم و ویراستاری می کردم. وقتی 

که اولین رمانم را نوشتم، آنقدر روان 

و راحت روی کاغذ جاری شد. من 

در آن روزهایی که برای امرار معاش 

ویراستاری می کردم غر می زدم و خیلی 

سختم بود و فکر می کردم که دارم 

کارهای مردم را بهرت می کنم بدون 

اینکه اسمی از من باشد اما بعدها 

که اولین رمانم را نوشتم دیدم که 

چقدر راحت روی کاغذ جاری شد. 

همچنین سال ها مستندسازی هم 

کمک کرد.

وی ادامه داد: همیشه فکر می کردم 

که من داستان نویس هستم و چرا دارم 

مستند می سازم ولی بعد که بیشرت 

غرق مستند شدم فهمیدم که چه 

دنیایی است و همین االن هم اگر 

اتفاق بیفتد دوست دارم که باز هم 

مستند بسازم به این دلیل که یک 

کشف و شهودی در ساخت مستند 

است که در کار داستانی نیست چرا 

که کار داستانی یک مقدار تعریف 

شده است ولی مستند دائم این اجازه 

را به شام می دهد که کشف کنید. 

آدم می تواند وجوه دراماتیک را در کار 

مستند بیشرت بشناسد و چون در لحظه 

و در یک تایم کوتاه اتفاق می افتد، 

ذهن را خیلی تقویت می کند از این 

جهت که شام بتوانید رگه های 

دراماتیک و داستانی و رگه های 

روایت گونه که می تواند برای 

بیننده جذاب باشد را رسیع تر 

کشف کنید.

این کارگردان خاطرنشان 

کرد: این اتفاق هم خیلی 

به من کمک کرد برای اینکه 

بتوانم اولین فیلم داستانی ام 

را بسازم و کمک کند برای اینکه 

بتوانم در فضاهایی که رئال تر هستند 

و خیلی به واقعیتی که خودمان با 

چشم می بینیم نزدیک تر هستند و 

در آن فضا و امتسفر بتوانم کار کنم.

بانوی ایرانی استاد بزرگ آبرنگ جهان شد
ریحان اردکانیان بانونی ایرانی، از طرف IWM انگلستان جزو شش 

نفر اول در سکوی استاد بزرگ آبرنگ در جهان قرار گرفت. ریحان 

اردکانیان در گفت و گویی اظهار داشت: سال آینده میالدی بزرگرتین 

گردهامیی استاد بزرگ های آبرنگ جهان در انگلیس برگزار می شود و 

در کنار آن منایشگاهی از آثار اساتید نیز برپا می شود. وی خاطرنشان 

کرد: این سازمان برای کشف اساتید آبرنگ ناشناخته اقدام به اعالم 

فراخوانی کرد که در مرحله اول از ۴ هزار نفر رشکت کننده، آثار ۳۰۰نفر 

انتخاب شد که من که در لیست انتخابی قرار داشتم.

جشنواره فیلم فجر در مشهد برگزار می شود؟

خاطرات نرگس آبیارخاطرات نرگس آبیار
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مدیر امور سینامیی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اشاره 

به آغاز هامهنگی ها از برگزاری نوزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر مشهد همزمان 

با چهلمین دوره این جشنواره خرب داد.

حجت طباطبایی با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری نوزدهمین دوره جشنواره 

فیلم فجر مشهد، اظهار کرد: جشنواره فیلم فجر مشهد همچون سال های گذشته 

همزمان با برگزاری این جشنواره در تهران برگزار خواهد شد و متام تالش ما این 

است جشنواره را به بهرتین صورت در مشهد برپا کنیم. 

وی ادامه داد: بر این اساس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 

به شدت پیگیر این موضوع است و در آخرین دیداری که با محمد خزاعی، ِرییس 

سازمان سینامیی کشور، داشتیم نیز بر این موضوع تاکید شد.

مدیر امور سینامیی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اشاره 

به جزییات و نحوه برگزاری جشنواره در مشهد گفت: اصل برگزاری جشنواره 

در مشهد قطعی است؛ با این حال جزییات و نحوه برگزاری آن به رشایط شیوع 

بیامری کرونا و سایر مسایل موجود بستگی دارد و جزییات پس از نهایی شدن 

اعالم خواهد شد.

طباطبایی با اشاره به آمادگی ها جهت برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد 

اضافه کرد: بر این اساس طی هفته آینده جلسه ای با مدیران سینامهای مشهد 

به منظور آمادگی سالن های سینامیی جهت مشارکت در جشنواره و منایش 

آثار برگزار خواهد شد.

چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر در دو بخش فرهنگی و رقابتی به دبیری 

مسعود نقاش زاده از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ در تهران برگزار خواهد شد. تاکنون 

جشنواره فیلم فجر در ۱۸ دوره در مشهد برگزار شده و انتظار می رود نوزدهمین 

دوره جشنواره فیلم فجر مشهد همزمان با چهلمین دوره آن در سینامهای منتخب 

مشهد برگزار شود. 

جواد خورشیدی

برای اینکه در زندگی موفق و اثرگذار باشیم و با دیگران به درستی 

تعامل کنیم، باید اصول ارتباط موثر را بیاموزیم. ان ال پی دانش 

برقراری ارتباط موثر را به ما می آموزد. به کمک ان ال پی می توانیم 

به راحتی اعتامد دیگران را جلب کنیم و در روابط خود موفق باشیم.

اگر بلد باشید ارتباط سازی کنید واکنش خوب میگیرید و اگر 

نتوانید رابطۀ خوب برقرار کنید واکنش بد می گیرید؛ پس رابطه 

واکنشی است که از طرف مقابل دریافت می کنید.

روابط انسانی دو طرفه و پنجاه، پنجاه است. وقتی خامنی می گوید 

که شوهر من آدم خوبی نیست، شام باید ببینید که این خانم کجا 

کم کاری کرده است یا اگر مردی می گوید همرس من زن خوبی 

نیست باید ببینید اشکال کار کجاست؟

رابطه اصوال یک طرفه نیست: تا زمانی که شام ان.ال.پی را یاد 

نگرفتید می توانید بگویید که طرف مقابل مقرص است، اما زمانی 

که هرن ارتباط سازی را یاد بگیرید واکنش خوب دریافت می کنید. 

پس رابطه اصوال یک سوی خراب منی شود) البته استثناء هم وجود 

دارد(. زمانی که شام به تکنیک های ارتباطی مسلط شوید به عنوان 

یک متخصص ان.ال.پی خواهید گفت که من مقرصم، من باید 

ارتباط درست داشته باشم. اگر معلمی ارتباط صحیح داشته باشد 

می تواند کاری کند که بچه ها مشتاقانه درس بخوانند و درس را 

بهرت یاد بگیرند. یک پزشک اگر هرنمند باشد  باید چنان رابطۀ 

عالی با بیامر خود برقرار کند که خود بیامر برای بهبود خود با او 

همکاری کند. مادر و پدر باید چنان رابطه موثری با بچه ها برقرار 

کنند که آن ها با عشق و عالقه به حرف های آن ها گوش کنند. وقتی 

با شخصی در حال بحث و گفتگو هستید، اگر چند لحظه ای در 

ذهن خود مکث کرده و از دید طرف مقابل نگاه کنید وقتی از دید 

طرف مقابل نگاه می کنید داستان به کلی عوض شده و می توانید 

با آرامش آن را هضم کرده و جمالت موثرتر بگویید. ما در ان.ال.پی 

حرف های دیگران را تایید می کنیم ولی این تایید به معنای رد یا 

قبول کردن آن نیست. ما می گوییم تایید، تایید، تایید، هدایت. 

ما در ان.ال.پی، اما، اگر، ولی نداریم به حرف های طرف مقابل 

گوش می کنیم و او را تایید می کنیم و در اینجا کلمه طالیی ) و( 

را به کار می بریم؛ یعنی در واقع حرف او را تایید و سپس با کلمه ) 

و( او را هدایت می کنیم. من ارتباط سازم، من باید ارتباط درست 

بسازم؛ پس ما با ان.ال.پی می توانیم ارتباط موثر بسازیم که این 

ارتباط موثر در ان.ال.پی راپورت نامیده می شود. کاربرد ان ال 

پی در ارتباط مؤثر از معروف ترین کاربردهای این دانش است. 

ارتباط موثر که با واژه “راپورت” شهرت یافته است ، شاید جذاب 

ترین کاربرد ان ال پی بوده باشد . به طوری که بسیاری از کسانی 

که اظهار آشنایی با ان ال پی می کنند ، تصور می کنند که این 

دانش تنها همین کاربرد را دارد. حتی بعضی مدعیان برخورداری 

از دانش ان ال پی ، فقط در همین زمینه اطالعات و احتامال مهارت 

دارند.اگر می خواهید ارتباط خوبی با دیگران داشته باشید این 

پیش فرض را به خاطر بسپارید.

پیش فرض سوم ان.ال.پی

راپورت

خبر
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نام زنده یاد »حمید لبخنده« با رسیال 

»درپناه تو« شناخته می شود. کارگردانی 

که همیشه از عالقه خود به این رسیال 

صحبت می کرد و از برخی حذفیات 

خرب  که  زمانی  بود.  گالیه مند  آن 

درگذشت »حمید لبخنده« کارگردان 

رسیال خاطره انگیز »در پناه  تو« اعالم 

شد، نام او حتی در تیرتهای رسانه های 

مختلف در کنار رسیال در پناه تو پررنگ تر 

دیده شد. رسیالی که این کارگردان در 

زمان حیاتش هم بیشرت با آن شناخته 

می شد و خودش نیز عالقه زیادی به این 

رسیال داشت تا جایی که بخش های 

ممیزی شده آن را در صفحه شخصی اش 

به منایش گذاشت و بعد از آن اقدام به 

پست کردن اغلب قسمت های کامل 

این رسیال کرد. در این گزارش عالوه 

بر مرور کلی این رسیال، گفت و گوی 

منترش نشده فارس با این کارگردان که 

بیشرت حال و هوای گالیه از تلویزیون 

دارد را می خوانید. مرحوم لبخنده بعد 

از ساخت در پناه تو چندین رسیال دیگر 

از جمله در قلب من و ... را هم ساخت 

و به یک باره از تلویزیون فاصله گرفت. 

در این گفت وگو دلیل های این دوری 

را از او جویا شده و درباره حال و هوای 

روزهای او بعد از ساخت این رسیال با 

او به گفت وگو نشستیم. 

 رسیالی که حاشیه های بسیاری 

داشت

داستان زندگی دخرتی دانشجو که 

در کش و قوس زندگی دانشجویی 

وارد ماجراهایی شخصی با تعدادی از 

همکالسی هایش می شود و زندگی چند 

خانواده را تحت الشعاع قرار می دهد 

یکی از قصه های پر مخاطب مجموعه ای 

تلویزیونی در دهه 7۰ بود. »در پناه تو« که 

نامش برای خیلی از مخاطبان تلویزیون 

که این روزها بی فروغ شده است، آشنا 

و خاطره انگیز است داستانی عاشقانه 

را در جامعه دهه 7۰ نشان می داد.

این رسیال اگرچه یکی از رسیل های 

پرمخاطب دهه هفتاد تلویزیون بود 

اما حواشی بسیاری هم درباره آن 

وجود داشت. از سانسور 5 قسمت از آن 

تا حذف بازی پارسال پیروزفر و یا حتی 

تغییر پایان بندی که کارگردان برای آن 

در نظر گرفته بود همه و همه باعث شد 

این رسیال به یکی از رسیال های 

پرحاشیه دهه هفتاد تبدیل شود و نام 

لبخنده بعد از آن بر رس زبان ها بیفتد.

ما کارگردان ها بعد از چند سال 

کنار گذاشته می شویم!

لبخنده چندی پیش در گفت و 

گویی با خربگزاری فارس، 

ضمن بیان گالیه هایی 

از تلویزیون گفت: یک 

طرح سینامیی ارایه 

دادم و دوست دارم آن 

را بسازم. قصه آن در 

راستای کارهای 

قبلی ام است 

که در تلویزیون ساخته ام. به طور معمول 

ما رسیال سازی را کنار منی گذاریم 

بلکه کنار گذاشته می شویم. در این 

سال ها طرح هایی را ارایه دادم و به 

مراحلی هم رسیده اما در نهایت به 

دلیل ایجاد اختالف سلیقه با مسوولین 

به جایی نرسیده است و همین شده 

تا خیلی ها فکر می کنند من دوست 

ندارم با تلویزیون که خانه خودم است 

همکاری داشته باشم. 

طرح هایم با سلیقه  های مدیران 

یکی نیست

با خودم  تلویزیون  داد:  ادامه  وی 

که  طرح هایی  اما  ندارد،  مشکلی 

می دهم باسلیقه  هایشان یکی نیست. 

تلویزیون با فرمی که در چند سال 

اخیر پیش گرفته و رسیال ساخته 

مشخص شده که سلیقه هایشان به 

نسبت قبل تغییر کرده است و با سلیقه 

ما مطابقت نداشت و به همین ترتیب 

من و امثال من کنار گذاشته شدیم و 

دیگر در تلویزیون کاری را منی سازیم.

قصه ای که به روز بود

نقطه عطف این رسیال قصه ای بود که 

علیرضا طالب زاده آن را به نگارش 

درآورده بود. داستانی که طعم 

تازه ای داشت و تا آن زمان در 

چهارچوب تلویزیون نه دیده و نه 

شنیده شده بود که دخرتی 

در کشاکش زندگی با 

سه مرد ازدواج کند 

و دو ازدواج اولش با شکست مواجه 

شود! لبخنده در این رسیال تابوهای 

زیادی را از رس گذراند و به همین دلیل 

هم توانست به موفقیت نزدیک شود.

  جنس کارهایم را دوست ندارند 

این کارگردان همچنین بیان داشت: 

شاید این که در دهه 9۰ من و همکارانم 

از چرخه کارگردان های تلویزیونی کنار 

گذاشته شویم، خواست مدیریتی بوده 

است. به نظرم در حال حارض سطح 

کیفی رسیال های تلویزیونی پایین 

آمده و قطعاً این تصمیمی بوده که 

اینطور شده و تعدادی از کارگردان ها 

در این رسانه بیکار شده اند. اما از 

طرفی هم می توان گفت شاید دوستان 

جنس کارهایی که من می سازم را 

دوست ندارند.

رسیالی که سکوی پرش بازیگرانش 

شد!

یکی دیگر از نکاتی که برای مخاطبان 

این رسیال جذابیت داشت، استفاده 

از بازیگرانی بود که تا به حال دیده 

نشده بودند. اتفاقا از نظر فیزیکی نیز 

چهره های خوبی داشتند. لعیا زنگنه 

مرحوم حسن جوهرچی و پارسا پیروزفر 

و ... بازیگرانی بودند که همگی با بازی 

در این رسیال به جامعه هرن معرفی 

شدند و بعد از آن در کارهای دیگری 

هم بازی کردند. به عبارتی می توان 

گفت در پناه تو سکوی پرش بازیگران 

اصلی این رسیال هم شد.

گفت وگوی منتشرنشده با حمید لبخنده درباره »در پناه تو«

قصه خانواده »پارسا« حذف شد

افتتاح پردیس تئاتر مشهد در 1401
پس از تاخیر فراوان و اعالم زمان های مختلف جهت بهره برداری 

از پروژه پردیس تئاتر شهر مشهد اینک معاون عمران، حمل ونقل 

و ترافیک شهردار مشهد با اشاره به پیرشفت ۴۱ درصدی 

احداث پروژه از افتتاح پردیس تئاتر تا پایان سال ۱۴۰۱ 

خرب داده است.

سید خلیل منبتی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه پردیس 

تئاتر شهر مشهد اظهار کرد: عملیات اجرایی احداث پروژه 

پردیس تئاتر شهر مشهد در حال حارض از حدود ۴۱ درصد 

پیرشفت فیزیکی برخوردار است.

وی افزود: عملیات اجرایی پروژه پردیس تئاتر شهر مشهد 

واقع در خیابان پیروزی ۱۴ در زمینی با مساحت 5۲۰۰ مرت 

مربع با زیربنای تقریبی ۱۴ هزار مرت مربع در چهار طبقه  آذر 

۱۳9۸ آغاز شد. منبتی ترصیح کرد: این پردیس دارای سالن 

منایش اصلی به ظرفیت 7۰۰ نفر، سه سالن بلک باکس به 

ظرفیت ۲۰۰ نفر و سالن سینام ۱۳۰ نفره و سایر کاربری ها 

همچون کتابخانه و نگارخانه است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد وی خاطرنشان کرد: 

از جمله پیچیدگی های این پروژه می توان به ۲۸ نوع تیپ 

دیوار بتنی با ارتفاع متفاوت تا ۱7 مرت و ترکیب اسکلت بتنی 

و فلزی و وجود بیشرت تاسیسات مکانیکی در داخل دیوارها 

اشاره کرد که همین امر اجرای پروژه را زمانرب کرده است.

منبتی ادامه داد: با این وجود با توجه به افزایش فعالیت های 

نازک کاری آمفی تئاتر اصلی و فضای اداری و همچنین 

اصالح برنامه زمان بندی این پروژه در انتهای سال ۱۴۰۱ به 

بهره برداری خواهد رسید.پروژه احداث مجتمع پردیس تئاتر 

شهر مشهد 7 آذر ماه ۱۳9۸ با حضور سید عباس صالحی، 

وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی، آغاز شد. آن زمان اعالم 

شد برای احداث این پروژه ۱5۰ میلیارد تومان اعتبار در 

نظر گرفته شده و فاز نخست این پروژه ظرف 5۲۰ روز به 

بهره برداری خواهد رسید. وعده ای که پس از تاخیرهای 

فراوان در اجرای پروژه پس از گذشت بیش از دوسال تاکنون 

محقق نشده است.

معاون شهردار و رییس سازمان اجتامعی و فرهنگی 

شهرداری مشهد گفت: قرار است فاز اول حسینیه 

میدان شهدا تا پایان این هفته به بهره برداری برسد.

حسین باغگلی با بیان این مطلب، اظهار کرد: برای 

»حسینیه اعظم میدان شهدا«، مجموعه ای از فعالیت های 

فرهنگی در حوزه ایثار، شهادت و موضوعات معنوی برای 

گروه های سنی مختلف زنان، مردان و کودکان طراحی 

می شود؛ قسمتی که مربوط به مزار شهدا است تا پایان 

همین هفته به امتام می رسد تا بتوان پیش از امتام کار 

کل پروژه، امکان زیارت قبور شهدا و برگزاری مراسمی 

با تعداد محدود ۱۰۰ تا ۱5۰ نفر را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ایجاد این فضا در میدان شهدا 

مطالبه چندین ساله مردم است، بیان کرد: در ابتدای 

امر میدان شهدا، محلی برای تدفین شهدا در نظر گرفته 

شده بود که این امر نیز به بنیاد حفظ آثار و ارزش های 

دفاع مقدس پیشنهاد داده شده بود و پس از بررسی 

کارشناسی مشخص شد که این میدان از استانداردهای 

الزم برای این مساله برخوردار است.

باغ گلی افزود: از سوی دیگر رویکرد شورای اسالمی 

ششم و شهردار مبنی بر توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت است؛ همه این موارد دست به دست هم داد تا 

این پروژه فرهنگی اجرا شود.

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتامعی 

شهرداری مشهد با بیان اینکه فضای تجاری در این 

طبقه، تداخلی با حسینیه ندارد، افزود: فعالیت مراکز 

تجاری هم مربوط به موضوعات فرهنگی است و البته این 

حسینیه به هیات های مذهبی نیز خدمات ارایه می دهد.

باغ گلی با بیان اینکه در حال حارض زیرساخت های 

الزم جهت ایجاد حسینیه فراهم شده، ترصیح کرد 

اکنون منی توان زمان دقیقی برای بهره برداری کامل 

مشخص کرد اما بخش دیگری از این حسینیه تا پایان 

سال به بهره برداری می رسد. وی خاطرنشان کرد: برای 

این حسینیه برنامه ریزی جدید و اختصاصی صورت 

می گیرد؛ زیرا ویژگی خاص این حسینیه، پیوند نزدیک 

آن با حوزه های فرهنگی است و تجربه متفاوتی در 

کشور خواهد بود.

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتامعی 

شهرداری مشهد با بیان اینکه سعی ما بر این بوده تا 

پایان سال برنامه پیشنهادی عملیاتی را برای بهره برداری 

از این حسینیه به تایید کمیسیون فرهنگی شورای 

شهر برسانیم، اضافه کرد: همچنین از فعاالن فرهنگی، 

تشکل ها و هیات های مذهبی می خواهیم ایده های خود 

را آماده کنند، زیرا به زودی دبیرخانه این حسینیه برای 

جمع آوری ایده ها تشکیل خواهد شد.

رییس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد خبر داد

بهره برداری از فاز اول »حسینیه میدان شهدا«
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