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توپ و تور

کارت زرد

 آسمان تیره والیبال مشهد
 با پیشکسوتان آفتابی شد

محمد مهدیزاده

اولین جشنواره والیبال پیشکسوتان مشهد در حالی به میزبانی 

شهرداری مشهد برگزار شد که شاهد صحنه هایی بودیم که 

برای خیلی ها دورازانتظار بود. در این رقابت ها اگرچه شاهد 

پرواز مو سپیدهای خاک خورده والیبال خراسان برفرازتور 

بودیم اما چهره هایی درصحنه رقابت به میدان رفته بودند که 

سال ها و به گونه های مختلف و به کلی به فراموشی سپرده شده 

بودند چهره هایی که روزگاری نه چندان دور غول های  بزرگ 

والیبال کشور را در قلعه عقاب ها مهران باشکست بدرقه کرده 

بودند و این بار با برگزاری این مسابقات خاطرات تلخ و شیرین 

گذشته را دوباره در دل ها زنده کردند. اقدام تحسین برانگیز 

مسوولین تربیت بدنی شهرداری مشهد فرصتی شد تا آسامن 

تیره والیبال مشهد با حضور پیشکسوتان دوباره آفتابی شود. 

در این رقابت ها رسمایه های واقعی  والیبال خراسان در سالن 

ورزشی هامیش والیبالی گران بهایی را در حضور چشم های 

مشتاق.   والیبال دوستان به منایش گذاشتند ونشان دادند 

که اگر محیط و بسرت برای بزرگان والیبال فراهم باشد  

می توانند به عنوان چهره های فنی و پیشکسوت والیبال 

خراسان را در لحظات بحرانی به خوبی یاری منایند. سوای 

پیکارهای دیدنی باید از استقبال تحسین برانگیز جمعی 

از پیشکسوتان و میهامنان ویژه والیبال مشهد و مسوولین 

باشگاه ها و مدیران رسانه اشاره کرد که با حضور خود در طول 

مسابقات باعث گردید مسابقات حال و هوای دیگری داشته 

باشد. امیدواریم اینگونه حرکات که درشان و مقام پیشکسوت 

برگزارمی شود در سال های بعدی هم  تداوم داشته باشد 

تا سنگ بنای مناسبی برای ارج نهادن به مقام پیشکسوت 

در تاریخ والیبال خراسان باقی مباند.

حامسه ساز ملبورن و استعفا

خداداد عزیزی حامسه ساز ملبورن راجع به حذف پرسپولیس و 

استقالل از لیگ آسیا گفت مسوولین ورزش قصد استعفا ندارند.

نخست:ای کاش وی راجع به فالکت پدیده هم همین رفتار 

را از مسوولین ورزش خراسان بخواهد.

والیبال پیشکسوتان مشهد و چراغ روشن

اولین جشنواره والیبال پیشکسوتان مشهد برگزار شد.

نخست:اگرچه با حضور گرم خود چراغ والیبال مشهد را 

روشن کردندولی نباید نیم سوز شود.
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مسابقات فری استایل اسکیت در حاشیه شهر

 حامیت و تجلیل از پیشکسوتان رشته های 

ورزشی  رسم دیرینه ای است که باید تبدیل 

به فرهنگی عمومی شود در همین راستا 

بر آن شدیم تا به یکی دیگر از زحمتکشان 

و پیشکسوتان ورزش استان به گفت وگو 

بنشینیم.

ورزش را هامنند دیگر ورزشکاران به خاطر 

اینکه پدرش باشگاه داری می کرد از سنین 

کودکی آغاز کرد و به خاطر عالقه ای که به 

تنیس روی میز داشت به سمت این ورزش  

سوق پیدا کرد در تهران متولد شد و با 

باشگاه تنیس روی میز استقالل کارش را 

رشوع کرد و مقام سومی مشرتک در استان 

تهران را کسب کرد وی که دبیر آموزش 

و پروش می باشد به مشهد نقل و مکان 

کرد و همراه تیم خراسان رضوی موفق 

شد عنوان سومی کشور را کسب کند. 

وی خیلی زود به جرگه مربیان پیوست 

و چندین سال دبیری هیات تنیس روی 

میز استان را بر عهده داشت و به عنوان 

رس داور مسابقات کشوری را قضاوت 

کرد و درنهایت به عنوان مدرس داوری 

در مسابقات بین املللی حضور یافت.

محمدحسین زینل فامیله  متولد 1340 

تهران مربی،مدرس فدراسیون تنیس 

روی می گوید:متأسفانه این روزها حال 

هیات تنیس روی میز استان خوب نیست 

و گالیه ها بسیار است ازجمله: فرستادن 

دو تا دخرت بدون مربی ،هیات یک مربی 

که در اصل داور است و هیچگونه شناختی 

از دو بازیکن ندارد و بازیکن هم او را قبول 

ندارد تعیین می کند و می گوید باید همه 

مخارج مربی را دو بازیکن بدهند دو 

بازیکن قبول منی کنند و میگویند این 

مربیان را همراه کنید که هیات می گوید 

فقط همین و بازیکنان اعالم می کنند 

خودمان تنها برویم بهرت است سپس 

از یکی از آن ها اثرانگشت می گیرد نه 

از والدینش و آن ها را بدون مربی اعزام 

می کند ،درهرحال هیات اشتباه می کند 

که انتخاب تیم ملی بوده باید به آن ها 

کمک می کرده و مربی که داشته بدون 

لجبازی اعزام می کرده یا مخارج آن مربی 

تعیین شده از هیات را خودش پرداخت 

می کرده است.

مدرسان  با  تعامل  عدم  افزود:  وی 

میز  روی  تنیس  بین املللی،انجمن 

متاسفانه  که  آموزش وپرورش  آقایان 

رضبه مهلکی بر بدنه استعداد یابی در 

تنیس روی میز استان داشته است و عدم 

استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل استان 

برای حضور موفق در میادین کشوری از 

مهمرتین مشکالتی است که این روزها 

هیات تنیس روی میز با آن درگیر است 

که اگر فکر اساسی در این خصوص 

صورت نگیرد جایگاه تنیس روی میز 

در کشور متزلزل خواهد شد.

وی ترصیح کرد: مهاجرت مربیان و فعاالن 

تنیس روی میز از هیات و به کارگیری 

آنان در هیات های دیگر یکی دیگر از 

مشکالتی است که متاسفانه در حال 

وقوع است.

وی در خصوص حرفه ای گری برای 

بازیکنان تنیس روی میز می گوید: یک 

بازیکن حرفه ای باید در هفته بیش از 

15 ساعت مترین و آماده سازی را پشت 

رس بزارد که متاسفانه با استانداردهای 

موجود هیات و مکان و میزهای هیات این 

امر برای بسیاری از بازیکنان حرفه ای 

فراهم نیست بنابراین رضوری است از 

باشگاه های ورزشی که به عنوان بازوان 

هیات یاد می شود حامیت بیشرتی صورت 

گیرد نه اینکه چوب الی چرخ باشگاه های 

ورزشی بزارم . 

وی خواستار توسعه تنیس روی میز 

در بوستان ها و پارکینگ ها شد و گفت 

با توجه به فضای محدود برای توسعه 

این رشته ورزشی می توانیم با جامنایی 

میزهای تنیس روی میز در حاشیه بلوارها 

و بوستان ها این رشته مفرح و به عنوان 

رشته ای همگانی قابل تعریف است را 

توسعه دهیم .

زینل فامیله درباره اهمیت توجه به رشته 

تنیس روی میز ترصیح کرد: ورزش تنیس 

روی میز نقش مهم و قابل توجه ای در 

ایجاد روحیه نشاط و شادابی در میان 

خانواده ها دارد  خانم ها و آقایان به راحتی 

و در یک فضای مناسب می توانند بدون 

محدودیت سنی به ورزش بپردازند و 

شادابی،روحیه نشاط و رسزندگی را در 

میان خود تقویت کنند.

وی خاطرنشان کرد: تنیس روی میز به اندازه 

یک وزنه بردار قدرت الزم را دارد  و به اندازه 

یک ژیمناستیک کار انعطاف پذیری و با 

160 کیلومرت در ساعت نیاز به عکس العمل 

یک ورزشکار شطرنج باز را طلب می کند و 

می توان اظهار داشت ورزشی است که به 

ایجاد تناسب اندام مناسب کمک می کند.

تزلزل تنیس روی میز خراسان رضوی

 گروه ورزش| نفرات برتر رقابت های 

مچ اندازی باشگاه های خراسان 

رضوی جهت حضور در مسابقات 

کشوری معرفی شدند.

رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام 

استان با اعالم این خرب گفت: مسابقات 

انتخابی مچ اندازی آقایان باشگاه 

های استان با حضور۲16ورزشکار 

از شهرستان های مشهد؛تربت جام 

و حیدریه؛رسخس؛قوچان؛نبشابو

ر؛چناران؛گناباد؛فریامن و درگز در 

سالن ورزشی شهید حامتی در رده 

های سنی جوانان ؛نوجوانان؛امید 

و معلوالن برگزار و با معرفی نفرات 

برتر به پایان رسید.

رسوش پورآزادبا اشاره به این که نفرات 

برتر این رقابت ها جهت رشکت در 

مسابقات کشوری معرفی خواهند 

شددر باره نتایج به دست آمده در این 

مسابقات اظهار داشت:

 نتایج تیمی رده سنی امید )راست 

دست(باشگاه قربانی فریامن اول 

دوم  مشهد  اکربی  شگاه  شد.با 

انرژی رسخس و هیات  وباشگاه 

سبزوارمشرتک سوم شدند.)چپ 

دست(-تیم باشگاه قربانی فریامن 

به مقام اول دست یافت و تیم های 

باشگاه اکربی مشهد و هیات سبزوار 

به ترتیب دوم و سوم شدند.رده سنی 

جوانان و نوجوانان)چپ دست(باشگاه 

اکربی اول شد.باشگاه یزدان فریامن 

و انرژی تربت حیدریهبه ترتیب دوم 

و سوم شدند.  )راست دست(تیم 

سبزوار اول شد و تیم های باشگاه 

قربانی ویزدان ازفریامن به ترتیب 

رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

 گروه ورزش| رقابت های فوتسال کارکنان 

ادارات خراسان رضوی با قهرمانی تیم 

علوم پزشکی به پایان رسید . مسوول 

کمیته برگزاری مسابقات کارکنان ادارات 

استان با اعالم این خرب گفت: مراسم 

اختتامیه این مسابقات  با حضورجبار 

قوچان نژاد معاون ورزشی ادراه کل، 

امیررستیپ آذریان رییس و احمد صالح 

نژاد دبیر هیات همگانی استان به همراه 

محسن حیدری دبیر هیات فوتبال استان 

،مهدی سالطین رییس اداره ورزش و 

جوانان مشهد، ابوالفضل کریمیان مدیر 

تیم ملی فوتسال .حسین غیاثی رسپرست 

معاونت سالمت و تربیت بدنی همگانی 

شهرداری مشهد ، حمبد طیبی مسوول 

کمیته فوتسال استان، حمید شاندیزی 

رسمربی اسبق تیم ملی امید فوتسال 

ایران ،حسین طیبی ملی پوش مشهدی 

بنفیکا پرتغال،کاظم رحیمی مدیرعامل 

باشگاه استعدادهای درخشان و جمعی 

از پیشکسوتان برگزارشد و در انتها به 

تیم های اول تا سوم هدایایی به رسم 

یادبود اهدا شد.

محمدرضا چین رسی افزود: در این رقابت 

ها بعد از تیم فوتسال  علوم پزشکی تیم 

های شهردرای مشهد و بانک ملی به 

ترتیب رتبه های اول تا سوم را نیز کسب 

کردند.تیم فوتسال استانداری به عنوان 

تیم اخالق معرفی شد. 

وی خاطر نشان کرد: در مسابقات نیمه 

دولتی سازمان مپ شهرداری مشهدبه مقام 

قهرمانی دست یافت و تیم های فوتسال 

معاونت فرهنگی اجتامعی شهرداری 

مشهدو توزیع برق مشهد رتبه های دوم 

و سوم را به دست آوردند وتیم بیامرستان 

رضوی به عنوان تیم اخالق معرفی شد.

معرفی نفرات برتر مچ اندازی آقایان  مسابقات فوتسال کارکنان ادارات  
در خط پایان

 گروه ورزش|هیات اسکیت مشهد به مناسبت گرامی 

داشت دهه مبارک فجر مسابقات فری استایل اسکیت 

د رحاشیه شهر مشهد برگزار خواهد کرد. رییس هیات 

اسکیت مشهد در نشستی که با حضور اعضای هیات 

برگزار شد با بیان این مطلب گفت: مسابقات فری استایل 

آقایان و بانوان به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک 

فجر 8بهمن ماه در حاشیه شهر مشهد برگزار خواهد شد. 

محمدرضا حسینی در این نشست افزود: با مساعدت 

مهدی سالطین رییس اداره ورزش و جوانان به زودی خانه 

هیات مشهد تحویل ، تجهیز و ساماندهی خواهد شد و 

امیدواریم هم زمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر خانه 

هیات اسکیت مشهد راه اندازی و به بهره برداری برسد.

مجید خروشی
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دارید چه می کنید با فوتبال؟!
علیرضا مجمع

پرسپولیس ذوب آهن را برد و سپاهان از الومینیوم باخت، یعنی 

در عرض یک ساعت هر دو مناینده نصف جهان حذف شدند تا 

بفهمند همه چیز پول نیست. حداقل سپاهان باید این لیگ را 

شخم بزند و با 15 امتیاز باالتر از بقیه رقبا باشد.

*

عامل و آدم موافق اند که راه نجات رسخابی ها واگذاری به بخش 

خصوصی است، اما منظور از این گزاره، سپردن دو تیم به عده ای 

دغل باز و پول شو یا تجار جاه طلب جوگیر و نهادهای شبه دولتی 

نیست. رسنوشت باشگاه های خصوصی این سالیان را مرور کنید تا 

بهرت بفهمید ترس مان از چیست. مه آفرید امیرخرسوی داماش گیالن 

را نابود کرد و خودش رفت باالی دار، حسین هدایتی استیل آذین 

را به فنا داد و خودش رفت پشت میله ها، علی شفیع زاده استقالل 

اهواز را از بین برد و خودش سال هاست در دسرتس نیست، بابک 

زنجانی راه آهن را به فنا داد و خودش هشت سال است که بین 

زمین و آسامن گیر کرده، فرهاد حمیداوی بالیی رس پدیده آورد 

که امروز حتی اسم و رنگ لباسش مشخص نیست...

بهرتین شان همین تراکتور است که سه سال متام »اسباب بازی« 

محمدرضا زنوزی شد و حاال با حدود چهار میلیون یورو بدهی 

خارجی، در منطقه سقوط جدول در آستانه بازگشت به دامن 

دولت است. دارند التامس می کنند که تراکتور به صنعت مس 

واگذار شود؛ آیا این وضعیت در شأن باشگاه ریشه دار تربیزی 

هست؟ اگر می خواهید همین بال را رس پرسپولیس و استقالل 

بیاورید، لطفا دست نگه دارید.

*

اگر بدانیم دکرت بیژن یکی از معدود ایرانیان موجود روی کره 

زمین است که از بدهی پرسپولیس به باشگاه پدیده خرب ندارد! 

با حیثیت و آبرویت چه می کنی استاد؟ درشت ترین حرف های 

دنیا را باید به کسی زد که چنین انتصابی انجام داده و چشم بازار 

را کور کرده، اما کاش امثال ذوالفقارنسب هم بیشرت مراقب وجهه 

خودشان باشند و هر پیشنهادی را قبول نکنند. حیف است اگر 

کسانی که یک چهارم سن دکرت بیژن را دارند، او را در شبکه های 

اجتامعی سوژه خنده کنند. اعتبار به سخت ترین شکل ممکن 

جمع می شود و به آسان ترین شکل ممکن بر باد می رود. کاش 

امثال شام همیشه دور مبانید، همیشه محرتم باشید.

 زوهانی: مامور نمی رسید
 من را کشته بودند!

حمیدرضا زوهانی می گوید مامور کالنرتی او را از زیر مشت و 

لگد نجات داده و دهنوی و دیگران به شدت او را کتک زده اند.

 قرار بود تیم نوجوانان پدیده به منظور ادامه حضور در مسابقات 

لیگ برتر نوجوانان کشور ساعاتی پیش با یک دستگاه اتوبوس 

راهی ساری شود اما درگیری میان حمیدرضا زوهانی مدیر تیم های 

پایه باشگاه و هم چنین قاسم دهنوی رسمربی این تیم جلوی چشم  

بازیکنان مانع از اعزام تیم به ساری می شود و پلیس با حضور در 

محل درگیری ضمن پایان دادن به این دعوا اتوبوس تیم را راهی 

پارکینگ می کند.   این طور که بازیکنان تیم نوجوانان پدیده نقل 

می کنند حمیدرضا زوهانی مخالف حضور قاسم دهنوی در اتوبوس 

حامل اعضای بازیکنان تیم برای سفر به ساری بوده و به همین 

خاطر به محل اعزام تیم می رود تا مانع از سفر رسمربی به همراه 

تیم شود. این حضور و اقدام او موجب درگیری فیزیکی می شود 

و شدت این درگیری به حدی بود که پلیس خرب می کنند و در 

ادامه پلیس ضمن انتقال اتوبوس به پارکینگ زوهانی و دهنوی 

را با خود به کالنرتی می برد. 

حال پدیده   خوب نیست؛ این را 

هر کسی که نیم نگاهی به جدول 

رده بندی کرده  باشد، می فهمد. چهار 

امتیاز از 15 بازی بدون حتی یک 

برد و با فاصله ای معنادار قعرنشین 

مطلق جدول!

با توجه به اتفاقات و حواشی به نظر 

فوتبال  هواداران  جز  به  می رسد 

خراسان، همگان پذیرفته اند که این 

تیم قطعا سقوط خواهد کرد و امیدی 

به بقای آن نیست. به طور متوسط 

هر تیم لیگ برتری برای بقا حداقل 

به ۲6 امتیاز نیاز دارد؛ یعنی پدیده 

در نیم فصل دوم باید از 15 بازی آتی 

خود حداقل ۲۲ امتیاز بگیرد؛ بیش 

از پنج برابر آنچه در نیم فصل نخست 

دشت کرده  است!

۲۲ امتیاز یعنی حداقل 6 برد، چهار 

تساوی و ثبت تنها پنج شکست؛ آن هم 

برای تیمی که در نیم فصل نخست 

هیچ تیمی را نربده و 11 شکست در 

کارنامه اش ثبت شده  است.

هواداران فوتبال خراسان روز گذشته 

۲6 دی، در اعرتاض به وضعیت این 

تیم و نحوه مالکیت فرهاد حمیداوی 

مقابل سالن شهید بهشتی مشهد و 

اداره  کل ورزش وجوانان خراسان رضوی 

تجمع کردند و خواستار رسیدگی 

مسووالن استانی و واگذاری امتیاز 

کامل این باشگاه به خراسان رضوی 

شدند اما آیا این اتفاق رخ می دهد؟

خربنگار ایسنا با حضور در این تجمع و 

گفت وگو با هواداران فوتبال خراسان 

دغدغه های آن ها در خصوص این تیم 

را جویا شده که در ادامه می خوانید.

علیرضا، جوانی حدود ۲8 ساله که 

در تجمع اعرتاضی هواداران پدیده 

رشکت کرده بود، می گوید: مساله ای 

که امروز هوادار دغدغه مند فوتبال این 

شهر با آن مواجه است، نیاز به راه حلی 

فوری دارد و منی شود با وعده های 

پوچ جو را آرام کرد و بررسی وضعیت 

تیم را به فرداها موکول کرد. تیم ما 

عمال سقوط کرده و بیان کردن برخی 

بهانه ها کاری پیش منی برد. زنوزی 

مشابه کار حمیداوی را در تربیز انجام 

داد؛ چه برخوردی با او صورت گرفت؟ 

تنها تفاوتی که میان تراکتور و پدیده 

وجود دارد، این است که مردم تربیز 

متام قد پشت تیم خود بودند و صدای 

اعرتاض شان بلند شد اما در مشهد 

این مساله چندان برای مردم اهمیت 

ندارد؛ کام اینکه از یک جمعیت سه تا 

چهار میلیونی مشهد جمعیت زیادی 

در تجمع رشکت نکردند.

وی ادامه می دهد: زمانی که فشار 

مردمی باال باشد، مسووالن استانی 

برای اینکه مردم را راضی نگه دارند 

مجاب می شوند حرکتی انجام دهند 

اما متاسفانه عزمی از سوی مسووالن 

خراسان رضوی در این قضیه وجود ندارد. 

استانداری، شهرداری، منایندگان 

مجلس و... هیچیک ورود نکردند و 

حاال دیگر کار از کار گذشته  است. 

متاسفانه این میزان بی توجهی به 

فوتبال فقط در مشهد و خراسان 

یافت می شود.

علیرضا با انتقاد از وضعیت تیم های 

دولتی و بودجه ای که در اختیار دارند، 

استقالل،  می کند:  خاطرنشان 

پرسپولیس، فوالد، گل گهر و... تحت 

حامیت دولت هستند. تا حدی به 

امثال حمیداوی و زنوزی حق می دهم. 

زمانی که حمیداوی پدیده را تحویل 

گرفت، نرخ دالر حدود 11 هزار تومان 

بود. متاسفانه نه تنها برخی تیم ها از 

سوی دولت حامیت می شوند بلکه حق 

پخش تلویزیونی و تبلیغات محیطی 

هم توسط آنان به آن صورت پرداخت 

منی شود و تیم های خصوصی منبع 

درآمدی ندارند. با این حال هیچکس 

در بخش خصوصی حق ندارند که 

تیم را بازیچه خود قرار دهند.

پدیده   ُمرد؛ تیم دیگری را احیا کنید

محمد، مردی حدودا 50 ساله که به 

عنوان یکی از عالقه مندان به فوتبال 

خراسان در این تجمع رشکت کرده بود، 

بیان می کند: حدود دوماه از روزهایی 

که مسووالن استان مدام وعده و وعید 

می دادند، گذشته و رشایط پدیده 

هامنند گذشته است. قرار بود امتیاز 

این تیم به استان واگذار شود اما به 

یک باره ورق برگشت. مشخص است 

زور حمیداوی زیاد است. هرهفته که 

می گذرد، پدیده به لیگ یک نزدیکرت 

می شود. این تیم در نیم فصل دوم با 

این بازیکنان خیلی بعید است که 

بتواند اکرث بازی ها را بربد و بقای 

خود را قطعی مناید.

وی اضافه می کند: هیات فوتبال 

و اداره  کل ورزش وجوانان خراسان 

رضوی از هم اکنون پای کار بیایند و 

تیم دیگری از خراسان مانند پیام را 

احیا کنند. مسووالن پدیده یا پدیده را 

فراموش کنند. این تیم سقوط کرده و 

کارش متام است. وقتی زور مسووالن 

به حمیداوی منی رسد، چاره ای نیست. 

شاید حمیداوی دنبال این است که 

تیمش سقوط کند تا امتیاز آن را در 

لیگ یک بفروشد. این تیم اگر به لیگ 

یک سقوط کند، غیرممکن است به 

لیگ برتر صعود کند. خراسان رضوی 

کم صنایع و کارخانه دارد؟

محمد ترصیح می کند: چند ماه است 

که فوتبال لیگ برتر ایران را متاشا 

منی کنم. به عشق کدام تیم لیگ 

ایران را متاشا کنم؟ به عنوان یک 

هوادار مشهدی بازی های پرسپولیس 

و استقالل را دنبال کنم؟ اسم فوتبال 

که می آید، اشک مان در می آید. فوتبال 

در مشهد متام شد. تیم مشهد از 

انتها به تیم نابغه ایران تبدیل شده 

است. با 14 امتیاز چهار امتیاز کسب 

کرده ایم. در ۲0 دوره لیگ برتر هیچ 

زمان چنین نتیجه ای کسب نشده 

است. مسووالنی که می گویند زورشان 

به این آقا منی رسد، اصال او را به 

مشهد راه ندهند. چرا زمین رایگان 

در اختیارش می گذارید؟ هنوز به 

آخر فصل نرسیده، تیمش جمع شود 

تا بعدا نتواند برای تیمش قیمت 

تعیین کند.

آقای استاندار این گزارش را بخوانید

پدیده قربانی وعده ها!پدیده قربانی وعده ها!

هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر 

فوتبال  باشگاه های کشور در حالی از 

روز دوم بهمن ماه در شهرهای مختلف 

کشوربرگزارخواهد شد که تیم های 

استقالل و پرسپولیس تهران  قهرمانی 

و نایب قهرمانی نیم فصل را به خود 

اختصاص دادند با این تفاوت که از 

لیگ باشگاه های آسیا به دلیل مشکالت 

حرفه ای و مدیریتی از گردونه رقابت های 

آسیایی کنار گذاشته شدند .

ازدوربرگشت  هفته  اولین  در  اما 

باید از جدال تیم پدیده مشهد با 

آلومینیوم اراک در اراک اشاره کرد 

که برای مناینده فوتبال خراسان 

بسیار حیاتی خواهد بود زیرا این 

دوتیم دربازی برگشت آن ها در مشهد 

در حالی امتیازات را با تساوی بدون گل 

تقسیم کردند که تیم پدیده همچنان 

درقعرجدول به روزمرگی افتاده است 

از  باالی جدول  در  آلومینیوم  اما 

مدعیان باقی مانده است 

پیکار شاگردان سید عباسی مربی 

پدیده روز شنبه دو بهمن در اراک 

شاید آخرین شانس بازیکنان و مربی 

جوان آن باشد تا با عبور از  تیم اراک 

نیم فصل را باروحیه بهرتی آغاز کنند 

با این تفاوت که مشکالت فنی و 

مالی و مدیریتی پدیده همچنان 

ادامه دارد و این تیم نیاز به تقویت 

در متام زمینه ها دارد که شاید در آغاز 

بازی های برگشت مدیران و مسوولین 

بلندپایه استان ورزش خراسان به خود 

آمده و قبل از اینکه سهمیه فوتبال 

خراسان از کف برود چاره اندیشی 

منوده تا درپایان لیگ سهمیه فوتبال 

خراسان حفظ شود.

گفتنی است پس از پیکارهای هفته 

شانزدهم بازی های لیگ به دلیل بازی های 

تیم ملی دوباره تعطیل خواهد شد و 

این فرصتی مناسب برای تیم های 

پایین جدول نظیر پدیده خواهدبود 

تا در متام زمینه ها تقویت و مدیریت 

شوند و هفته دوم نیم فصل را باقدرت 

رشوع کنند؟

پدرام خسروشاهی

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور

نبرد پدیده مشهد با آلومینیوم در اراک

حوالی استادیوم

خبر



تغذیه
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شهرزاد طاهری

کنترل فشار خون
سوال: من برای پایین آمدن فشار خون بعد 

از وعده غذا آبغوره مرصف می کنم آیا این 

عادت کمکی به کنرتل فشار خون می کند؟

جواب: مرصف رسکه و ابغوره می تواند 

باعث کاهش و کنرتل فشار خون شود و 

از آنجا که عالئم کاهش قند و فشار خون 

شبیه هم هستند،شام فکر می کنید دچار 

پایین آمدن فشار خون شده اید.

مرصف ابغوره به تنهایی هیچ تاثیری درکاهش 

وزن ندارد و باید تحت نظر متخصص ورزش 

و عادت صحیح تغذیه این کار صورت گیرد.

آبغوره طبع رسد و اسیدی دارد.برای کسانی 

که طبع رسد و ضعف اعصاب دارند و همچنین 

افراد بیامر و ساملند مناسب نیست.اما اگر 

جزو افرادی هستید که بعد از مرصف گرمیجات 

،صورتتان جوش می زند،از آبغوره استفاده 

کنید.ابغوره ترشحات معده را افزایش می 

دهد .اشتها را تحریک می کندو مرصف آن 

بعد از غذاهای چرب و سنگین در هضم مواد 

غذایی مفید است. اگر آبغوره به صورت ناشنا 

مرصف شود به مخاط گوارش آسیب وارد 

می کند و ان را زخم میکند.پس این روش 

گزینه مناسبی برای الغر کردن منی باشد.

سخن پایانی ؛ برای رژیم الغری و چاقی و 

درمان بیامری تحت نظر پزشک باشید و از 

رژیم و درمان خود رسانه بپرهیزید.

 حمله تند سیدعباسی 
به همکار سابقش

داود سیدعباسی، رسمربی تیم فوتبال 
پدیده در نشست خربی پس از شکست 
یک بر صفر تیمش برابر مس رفسنجان 

در جام حذفی اظهار کرد: 
مشکالت ما همیشه وجود دارد. یک بار با 
یک خرب کذب آن هم روز قبل از بازی سعی 
می کنند آرامش تیم ما به هم بریزد یا یک 
مسئول استانی علیه تیم صحبت می کند. ما 
سعی می کنیم آرامش تیم به هم نریزد و این 
کار سخت است اما بازیکنان ما نشان دادند 
که آرامش تیم با این کارها به هم منی ریزد. 
بعضی از دوستان که حتی دوستان خود من 
هم هستند حرف های ناراحت کننده ای زدند 
که من انتظار نداشتم. این دوستان که خود 
را الیق لیگ برتر می دانند، خودشان االن 
چرا روی نیمکت تیم لیگ برتری نیستند 
و فقط چشم به تیم ما دارند؟ فرض کنند، 
پدیده اصال نیست، چرا جای دیگر منی روی 
مربیگری کنی؟ من 3 سال پیش به شام 
گفتم به  پدیده بیا و شام حتی باورت منی شد 
بتوانی مترین تیم را از نزدیک ببینی. اکنون 
می نشینی و علیه تیم حرف می زنی؟ حکایت 
آن مثل معروف است که می گوید "دیگی 

که برای من نجوشد..."
سیدعباسی اضافه کرد: یا تعامل می شود 
یا اگر نیست، خربها و صحبت های کذب 
نباید ۲4 ساعت قبل از هر بازی در بیاید و 
آرامش تیم را به هم بریزد. این اتفاقات در 
این دوره ای که من آمدم زیاد بوده است. 
شانس هم با ما همراه نیست و مثال در 
همین دیدار می توانستیم برابر تیم خوب 
مس برنده باشیم. گل هایی که می خوریم 
روی بدشانسی است و دوستان هم در تالش 
هستند که مترکز تیم ما را به هم بریزند و 

ما هم سعی می کنیم با آن مقابله کنیم.

درمان جدید برای کرونا
دکتر فیروزآبادی- دکترای بیوتکنولوژی میکروبی

محققان دانشکده پزشکی ییل موفق به تولید درمان 

RNA جدیدی برای کووید-1۹ شده اند که سیستم 

دفاعی بدن را تحریک و در هامن مراحل اولیه آلودگی، 

مبارزه با ویروس کرونا را آغاز می کند. این روش در مراحل 

پیش بالینی آزمایش های حیوانی توانسته ویروس را 

به طور کامل حتی از بدن موشی که نقص ایمنی داشته 

پاک کند.

 Journal of Experimental بر اساس مطالعه ای که نتایج آن در

 RNA منترش شده، محققان یک مولکول Medicine

 مرکب به نام SLR14 ساخته اند که عنارص ژنتیکی

موجب  و  می کند  شبیه سازی  را   SARS-CoV-2
اینرتفرون های  که  می شود  گیرنده هایی  فعال سازی 

نوع 1 را می سازند. اینرتفرون هامن ماده ای است که در 

زمان ورود ویروس به سلول ها تولید می شود. اگر مقدار 

این ماده کم باشد، بدن با منونه های حاد کووید-1۹ 

مواجه می شود.

پژوهشگران در طول آزمایش های حیوانی نشان داده اند 

که اگر یک دوز از SLR14 قبل از ابتال به ویروس یا به 

فاصله کوتاهی پس از ابتال به بیامران تزریق شود، بیامری 

به مراحل حاد یا مرگ منی رسد. این مولکول در برابر همه 

گونه های کرونا از جمله گونه دلتا اثر دارد.

محققان این روش را روی یک موش با مشکل نقص ایمنی هم 

آزمایش کرده اند. نتیجه این بود که سیستم ایمنی حیوان توانست 

ویروس را به طور کامل از بین بربد. »آکیکو ایواساکی«، یکی از 

نویسندگان این مقاله می گوید یافته های آن ها شگفت آور و 

خارق العاده بوده است. این روش درمانی به خصوص می تواند 

به کمک افراد دارای نقص ایمنی بیاید که بدنشان قادر به 

تولید سطح مطلوبی از پادتن یا سلول T نیست.

ایواساکی متذکر شده که این روش درمانی بسیار ارزان تر 

و آسان تر از روش های پیچیده ای مثل استفاده از پادتن 

مونوکلونال است. البته هنوز باید تحقیقات بیشرتی به ویژه 

در مراحل کارآزمایی بالینی انسانی انجام شود تا بتوانیم 

از درمان RNA برای مقابله با ویروس کرونا استفاده کنیم. 

این پژوهش ها به ما کمک خواهند کرد تا با اطالعات 

بیشرتی برای رویارویی 

با ویروس های جدیدی 

که ممکن است در 

آینده ظهور پیدا کنند، 

آماده شویم. 

برای مشاهده مقاله 

به زبان اصلی کد را 

اسکن کنید
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پزشکی

علیرضا دبیر در نشست خربی خود 

با اصحاب رسانه، با تسلیت درگذشت 

محمدرضا یزدانی خرم، گفت: او سال های 

زیادی برای کشتی زحمت کشید و 

امیدوارم جایگاه عالی داشته باشد. 

به خانواده او و جامعه ورزش تسلیت 

می گویم.

رییس فدراسیون کشتی افزود: روز اول 

وعده دادم انتخابی تیم ملی را جدی 

می گیرم. در املپیک و جهانی هم یک 

نفر را منی توانید بگویید بدون انتخابی 

به تیم ملی رسیده باشد. در کشتی 

فرنگی هم همین طور. من به قبل 

کاری ندارم و به دوره خودم کار دارم. 

آقای درستکار از اول چرخه را محکم 

گرفت و از قهرمانی کشور رشوع کرد. 

چند سال بود این مسابقات به این 

خوبی برگزار نشده بود. آقای بنا از 

جام تختی کارش را رشوع می کند و 

از مرحله سوم کارش را آغاز می کند. 

باور دارم انتخابی خوب و دقیق باعث 

رونق کشتی می شود اما این ها همه 

بخواهند مثل قدیم در خرداد انتخابی 

بگیرند درست نیست.

او خاطرنشان کرد: وقتی حسن یزدانی 

قهرمان اول دنیاست باید به او فرجه 

بدهیم از دو مرحله جلوتر کارش را رشوع 

کند و بر اساس آورده کشتی گیران 

رفتار کنیم. ما منصور خان برزگر از دو 

کیلو ما می آید همه به احرتامش بلند 

می شویم. اکرب آقای فالح هم نسبت به 

من نقد دارد اما به خودم اجازه منی دهم 

حرفی بزنم. امیدوارم حرمت آقای بنا 

حفظ شود و از همه این را می خواهم. 

نقد را می توانیم درست مطرح کنیم و 

امیدوارم رعایت شود. قاسم رضایی و 

امید نوروزی برای ما عزیز هستند و 

این جا خانه خودشان است. به خودم 

تذکر می دهم و امیدوارم حرمت بزرگرت 

و مخصوصا آن ها که مربی مان بودند 

را حفظ کنیم.

دبیر درباره اتفاقات کشتی آزاد قهرمانی 

کشور، گفت: من در ایران نبودم و 

وقتی آمدم متوجه این رس و صداها 

شدم. فیلم کشتی بذری را به 8 داور 

بین املللی مان دادم. پنج نفر از آن ها 

گفتند فیروزپور برنده است و سه نفر 

گفتند بذری برنده است. به کادر فنی 

هم گفتم امیدوارم حقی از کسی ضایع 

نشود و کادر فنی طوری برنامه ریزی 

کند که حقی از کسی خورده نشود. 

از احمد بذری تشکر می کنم و یک بار 

نشد او اعرتاض کند. این بچه یک بار 

حرف نزد و سعی می کنیم از او تجلیل 

کنیم. او می بازد و سکوت می کند. 

این ها موارد قشنگ کشتی است و 

باید دیده شود.

وی خاطرنشان کرد: از روز اول که به 

کشتی آمدم یک حرف زدم و اینکه آمدم 

آبرویم را بگذارم که کشتی باال برود.

رییس فدراسیون کشتی درباره تشکیل 

دو تیم برای بازی های آسیایی و جهانی 

گفت: باید با مسووالن وزارت ورزش 

و کمیته املپیک بنشینیم و ببینیم 

چکار باید بکنیم. نگاه بچه های تیم 

ملی هم باید برای ما مهم باشد. من 

خودم این رشایط را طی کرده ام و 

هزینه آن را داده ام.

دبیر در پاسخ به این سوال که آقای 

فخری گفته تیم اول به بازی های 

آسیایی برود، گفت: آن ها منی توانند 

برای ما تصمیم بگیرند. رسمربی تیم 

ملی و بچه ها و خودمان باید تصمیم 

بگیریم. کمیته ملی املپیک منی 

تواند برای ما تصمیم بگیرد. هر چقدر 

پول می دهند باید مدال بخواهند.

وی ادامه داد: انتخابات کمیسیون 

ورزشکاران مهندسی شده بود. آقای 

زیادی  احرتام  که  امیری  صالحی 

برایش قایلم و صوت صحبت های 

او را دارم به او گفتم حمید سوریان 

پرمدال ترین است و هم نایب رییس 

است از سهمیه چهارنفر کمیسیون 

ورزشکاران به او بدهید که گفت من 

صد درصد موافقم و حامیت می کنم 

اما او را معرفی نکردند. من هنوز گله 

مندم. دوستان می گویند علی دبیر 

باج می خواهد. کدام باج؟ اینکه حق 

کشتی را می خواهم باج است؟ دوستان 

باید حق کشتی را بدهند. اسفند ماه 

کامل درباره کمیته ملی املپیک و پول 

دادن هایشان صحبت می کنم. بودجه 

قهرمانی را درست ندادند و درباره 

بودجه های متفرقه شان صحبت می 

کنم. درباره همه این ها صحبت می کنم. 

ما قهرمانان چند مداله زیادی داشتیم. 

همه این ها روی هم کشتی 300 یا 

400 تا مدال جهانی و املپیک دارد. 

سیروس پور، خادم و حاجی طالقانی را 

چطور برداشتند. من را هم می خواهند 

کاری کنند بروم. حرفم این است آیا 

کشتی بار ورزش را می کشد یا نه؟

و  دعوا  دنبال  ما  داد:  ادامه  دبیر 

جنگ نیستیم. درباره کمیته همین 

قدر بسنده می کنیم. درباره بودجه 

و پخش کردن آن به ریز در اسفندماه 

صحبت می کنم. ببینم چه کسانی 

می آیند اسفند ثبت نام کنند آن وقت 

مفصل صحبت می کنم.

وی درباره حواشی سفر به آمریکا گفت: 

داستان از موضوع حاج قاسم سلیامنی 

رشوع شد. حتام باز هم از او تعریف 

می کنم. این کار را با من می کنند 

تا ورزشکاران دیگر حرف نزنند. اگر 

عکس او را در اتاقم زدند حتام درباره 

او صحبت می کنم.

دبیر ادامه داد: این دیدار رصفا یک 

دیدار دوستانه است. ما واقعا یک دیدار 

دوستانه را دیدیم. کشتی ما از روس 

و آمریکا عقب است و هر چه مسابقه 

بدهیم به نفع ماست. ما اگر اینجا 

ببازیم بهرت از این است که در املپیک 

ببازیم. چرا باید برتسیم؟

نخست ورزشی براساس رسالت خودازاین پس یادی 

ازپیشکسوتان ورزش خراسان که سهم بسزایی 

در اعتالی ورزش استان داشته اند می مناید.

این قسمت:علی زهی

علی زهی   متولد۱۳۳۴

رشته : بسکتبال

دندانپزشک  نوید  پرس-  دوفرزند  دارای   متاهل 

وامیرحسین پزشک

شغل فعلی) طالوجواهر(

عضویت درتیم های  آموزشگاه های خراسان،راه آهن 

خراسان ومنتخب خراسان

کسب عناوین متعدد عناوین قهرمانی با تیم های 

خراسان و آموزشگاه های خراسان درکشور

مربی تیم های نوجوانان،جوانان وبزرگساالن خراسان

سابقه 14 بار دعوت به تیم ملی وعضویت  درتیم 

ملی وحضوردرمسابقات آسیایی وبین املللی دهه 

مبارک فجر

رکوردار پرتاب پنالتی درکشور بعد از انقالب )4۹ گل 

از50 پنالتی(

گرین کارت خبرساز دبیر!

ستاره های ماندگار

خبر
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Nakhost Honari

دخرت محمد کاسبی به وخامت اوضاع پدرش در بیامرستان اشاره کرد و از مردم 

خواست که برای بهبودی این هرنمند پیشکسوت، دعا کنند.

محمد کاسبی دوباره به دلیل نارسایی شدید قلبی راهی بیامرستان شده 

است اما این بار به تعبیِر دخرتش یلدا کاسبی اوضاع وخیم و خطرناک تری 

دارد. هرنمندی که مدتی پیش به دلیل تبعاِت ابتال به کرونا و درِد قفسه سینه، 

مشکل ریه و قلب در بیامرستان لواسانی تهران بسرتی شده بود. 

دخرت محمد کاسبی در گفت وگو با خربنگار تسنیم  درباره بسرتی شدِن مجدد 

پدرش توضیحاتی داد. او گفت: هفته گذشته ۴8 ساعت پدرم را به بیامرستان 

لواسانی بردیم و دوباره به منزل برگشتند. اما حالشان خوب نبود و مشکل 

تنفسی شدیدی پیدا کردند که با اکسیژن هم منی توانستند نفس بکشند. 

متأسفانه شِب گذشته دوباره به دلیل وخامت وضعیت قلب و مشکل تنفسی 

راهی بیامرستان عرفان پاک نژاد شدند که دکرتشان بعد از معاینه دستور دادند 

که رسیعاً در بخش مراقبت های ویژه بسرتی شوند. 

وی افزود: وخامِت اوضاع پدرم نسبت به گذشته بیشرت شده و از مردم درخواست 

دارم که برای بهبودی شان دعا کنند. خوشبختانه پزشکاِن خوبی باالی رسشان 

هستند و از این جنبه اطمینان دارم. چرا که پزشک شان یکی از کسانی است 

که برای پیوند قلب در بیامرستان مسیح دانشوری تصمیم می گیرد. االن هم 

برای احیای قلب و پایداری رشایط، پدرم را در سی سی یو نگه داشته اند که فردا 

درباره شان تصمیم بگیرند که چه کاری می توانند انجام بدهند.

یلدا کاسبی خاطرنشان کرد: پزشک شان به من گفتند دریچه آئورت را تغییر 

بدهند، چون عمل قلب باز امکان ندارد. االن تصمیمی نگرفته اند اما به خاطر 

این وخامت وضعیت تنفسی و قلبی، در بخش مراقبت های ویژه )سی سی یو( 

مراقبت می شوند تا به حالت پایدار برسند و آن وقت تصمیم بگیرند و ببینند 

برای برطرف کردن این نارسایی های شدید قلبی به چه راه حلی خواهند رسید. 

فعالً هم معلوم نیست چه زمانی مرخص خواهند شد. 

محمد کاسبی هرنمندی است که در سوابق او می توان بازیگری، کارگردانی، 

نویسندگی و دوبلوری را مشاهده کرد. ضمن اینکه او سوابق اجرایی زیادی در 

کار هرنی داشته و از جمله بنیانگذاران حوزه هرنی و مرکز هرنهای منایشی 

است. کارنامه بازیگری "کاسبی" در تلویزیون اگرچه محدود و سختگیرانه اما 

ُپربار و قابل اعتنا است، به خصوص بازی در رسیال های خاطره انگیزی همچون 

"خوش رکاب"، "صاحبدالن"، "سه در چهار" و "رّس دلربان".

یکی از ماندگارترین نقش آفرینی های "کاسبی" به حضورش در رسیال "صاحبدالن" 

بازمی گردد، در قالب شخصیت "جلیل جاویدیان". کاراکرتی که از سوی برادر 

کوچکش خلیل بابت حق خوری و ظلم هایی که می کند بشارت داده می شود 

به عذابی سخت. "صاحبدالن" یکی از شاخص ترین آثار مناسبتی تلویزیون 

در ماه مبارک رمضان به شامر می رود.

هنرمند سینما و تلویزیون در آی سی یوهنرمند سینما و تلویزیون در آی سی یو

کاسبی در بیمارستانکاسبی در بیمارستان
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بازیگر رسیال های  »پس از باران« و 

»یوسف پیامرب« گفت: ترجیح می دهم به 

جای اینکه در تلویزیون کارکنم و پومل را 

ندهند در خانه مبانم و اسرتاحت کنم.

مهوش صرب کن درباره علت کم کار 

شدنش در تلویزیون، اظهار داشت: من 

و همرسم محمود پاک نیت از سال ۹8 

که در رسیال های مختلف بازی کرده ایم 

همچنان طلبکار هستم و بد حسابی 

تلویزیون باعث شده ترجیح بدهم به 

جای اینکه کار کنم و پولی دریافت 

نکنم در خانه مبانم و اسرتاحت کنم.

وی با بیان اینکه فرقی منی کند پروژه در 

تهران یا شهرستان فیلمربداری شود در 

هر صورت بدقولی در پرداخت دستمزد 

بازیگران جزیی از روال تلویزیون شده 

است، گفت: مقرص این مساله بعضا 

صداوسیام است که بودجه کافی را در 

اختیار تهیه کننده منی گذارد و البته 

گاهی هم خود تهیه کننده ها بی محبتی 

می کنند. بازیگر رسیال پنجمین خورشید 

)علیرضا افخمی 1388( ادامه داد: البته 

این موضوع تنها مختص به من نیست 

و هرنمندان و بازیگران دیگر پروژه ها 

هم متاسفانه با همین مشکل رو به رو 

هستند که بعد از دو ماه بخش اول پول 

قرارداد خود را دریافت می کنند و باقی 

پول که البته هیچ وقت کامل نیست را 

بعد از شش ماه، که این واقعا برخورنده 

و آزاردهنده است.

صربکن در ادامه با بیان اینکه متاسفانه 

برخی از بازیگران و هرنمندان به دلیل 

اینکه منبع درآمد دیگری غیر از بازیگری 

ندارند مجبورند تن به این قراردادها و 

پول ها و قسط های آخری که پرداخت 

منی شود بدهند، ادامه داد: باالخره برای 

گذران زندگی باید کار کرد و واقعا برخی 

از هرنمندان صورت خود را با سیلی 

رسخ نگه داشته اند.

وی تاکید کرد: در این باره هزار و یک 

مشکل وجود دارد که تهیه کننده به گردن 

صداوسیام می اندازد و صداوسیام به 

گردن تهیه کننده. دائم ما را به یکدیگر 

پاس می دهند. چه باید کرد؟ منی دانم. 

منی توانیم قضاوت کنیم که مقرص کیست. 

این وسط فقط ما هستیم که سختی 

می کشیم و می سوزیم.

صرب کن در پاسخ به این سوال که آیا 

در صورت رفع مشکالت مالی، دلیل 

دیگری وجود دارد که وی را از کار کردن 

منرصف کند، گفت: اگر کار خوب باشد، 

منت خوبی پیشنهاد شود و حقم را 

به درستی در قرارداد پرداخت کنند، 

حتام کار می کنم. چند سالی هست که 

رس قرارداد حتی حارض به تخفیف دادن 

می شویم به رشط آن که دستمزدمان 

به درستی و رس زمان مقرر پرداخت 

شود اما تهیه کنندگان با وجود وعده و 

وعیدی که می دهند تا االن به قولشان 

عمل نکردند و بهانه شان هم این است 

که صدا و سیام به ما پول نداده که به 

شام پرداخت کنیم.

صداوسیام را درک می کنم

بازیگر نقش کاریامما در رسیال یوسف 

پیامرب )فرج الله سلحشور 138۷ ( ادامه 

داد: مشکالت اقتصادی کشور را همه 

می دانیم و این چیزی نیست که از کسی 

پنهان باشد. وقتی پدر یک خانواده 

دستش تنگ باشد، بچه هایش را به صرب 

دعوت می کند. حاال هم کشور ما دچار 

مشکالتی هست که روی ارگان هایی 

چون صداوسیام تاثیر می گذارد، ما هم 

به هرحال درک می کنیم ولی حرف من 

این است که صداوسیام نباید اجازه بدهد 

یک تهیه کننده همزمان چهار پروژه را 

دست بگیرد. چون در این چهار کار همه 

را طلبکار خود می کند. تهیه کننده یک 

کار را رشوع کند، از تلویزیون پول بگیرد 

و پول تیم را بدهد. اما تلویزیون از یک 

تهیه کننده می خواهد همزمان چهار 

کار انجام بدهد که ما هم نفهمیدیم چرا!

صداوسیام در دهه ۱۳۹۰ رسیال 

خاصی نداشت

صربکن در ادامه به مقایسه رسیال های 

دهه 80 و ۹0 تلویزیون پرداخت و گفت: 

صداوسیام در دهه ۹0 اصال رسیال 

خاصی نداشت. در دهه هشتاد یک 

مرتبه می دیدیم همزمان با آن که ما 

یوسف پیامرب را کار می کنیم، از طرف 

دیگر مختار نامه و در چشم باد تولید 

به عالوه کارهای خوب  می شدند. 

مناسبتی و رسیال های نود شبی که 

مرتب تولید می شد همه این ها باعث 

رونق در بخش تصویری تلویزیون بود و 

درواقع هیچ بازیگری هم از بدحسابی 

شکایت نداشت.

وی در ادامه در توضیح این که چرا دیگر 

رسیال خوبی برای تلویزیون ساخته 

منی شود، گفت: نویسنده خوب در 

ایران خیلی زیاد است اما برای صدا 

و سیام کمبود نوشته خوب داریم. 

وقتی مِن نویسنده از طرف صدا و سیام 

پول خوب دریافت منی کنم نوشته ام 

را به شبکه های منایش خانگی ارایه 

می دهم. نویسنده های خوبی داریم 

که می توانیم از آن ها استفاده کنیم و 

از لحاظ کارگردانان خوب و طراحان 

خوب هم کمبودی نداریم. اما می بینیم 

که همه این رسمایه ها به دلیل پول به 

سمت شبکه های خانگی روان شده اند.

این بازیگر سینام و تلویزیون افزود: 

مطمئنم اگر نوشته های خوبی برای 

صدا و سیام باشد، کارگردان آن ها را 

انتخاب کرده و تهیه کننده روی آن ها 

رسمایه گذاری می کند بنابراین تلویزیون 

االن دچار کمبود منت خوب است.

صربکن با بیان اینکه نوشنت ساده نیست 

و کار زمان بری است گاهی اوقات حتی 

چند سال طول می کشد تا نویسنده 

یک ایده رو بپروراند و به زایش برساند، 

تاکید کرد: نویسنده هم باالخره باید مزد 

چند سالی که فکر و عمرش را پای یک 

نوشته گذاشته بگیرد. اما شاهد هستیم 

که این روزها همه بودجه ها به سمت 

شبکه منایش خانگی سوق داده شده 

و من منیدانم چطور و چرا، چون نه اهل 

سیاست هستم نه اهل مسایل مافیایی 

و تنها تولیدات را می بینم.

بازیگر فیلم سینامیی در مسیر تندباد 

)مسعود جعفری جوزانی 136۷( با طرح 

این پرسش که چرا تولیدات و رسیال های 

خوب این روزها در صداوسیام کمرت 

ساخته می شود، گفت: مشکالت مالی 

برای مردم ما همچنان وجود دارد و در این 

رشایط چرا مردم باید با پرداخت هزینه 

از طریق شبکه های اینرتنتی رسیال 

مورد عالقه خود را ببینند.

وی تاکید کرد: واقعا همچنان در برخی 

از روستاها و مناطق دور افتاده کشور 

تلویزیون هم به سختی دیده می شود 

چه رسد به اینرتنت و شبکه منایش خانگی 

بنابراین نباید تلویزیون و صدا و سیام 

ما هیچ وقت از رسیال و مجموعه های 

جذاب منایشی خالی باشد.

شبکه منایش خانگی ذائقه مردم 

را تغییر داده است

صربکن با تاکید بر اینکه نظم و اشتهای 

بینندگان بهم خورده است، خاطرنشان 

کرد: درست شدن این رشایط سخت 

است چون رسیال های شبکه منایش 

خانگی ذائقه مردم را تغییر داده . نوع 

تصویربرداری، نوع منت و نوع قصه ها 

در این رسیال ها با ذائقه ای که ما برای 

صداوسیام پرورش دادیم خیلی متفاوت 

است. امیدوارم این مشکالت حل شود 

چون غیر از یک تعداد جوانی که در 

رسیال های شبکه منایش خانگی بازی 

می کنند، خیلی از بازیگران پیشکسوت 

هستند که به این خاطر بیکارند. به هر 

حال در همین رسیال های شبکه منایش 

خانگی نیز باندبازی و اعامل روابط 

وجود دارد. 

OSEC به همت سازمان بین المللی

 برگزاری نمایشگاه عکس زعفران 
در موزه بزرگ خراسان

 این منایشگاه با موضوع میراث و گردشگری کشاورزی و با 
تاکید بر کشت طالی رسخ در موزه بزرگ خراسان، فعالیت 

خود را از ۲4 دی ماه 1400 آغاز منوده است.  
به گزارش روابط عمومی OSEC، برگزاری این رویداد که با 
حامیت های سازمان بین املللی مدیریت تولید و صادرات زعفران 
)OSEC( بوده، مثره تور عکاسی جمعی از هرنمندان استان 
در شهرستان تربت حیدریه است، زحامت و مشقت هایی که 
کشاورزان و زعفران کاران در رشایط دشوار آب وهوایی متحمل 
می شوند، به تصویر کشیده شده است؛ زحامتی که مثره آن، 
محصول گران بهایی به نام »زعفران« است. محمدجعفر جراح 
نجفی، دبیر منایشگاه دوساالنه عکاسان خراسان رضوی نیز 
ترصیح کرد: با آمیخنت تجربه پیشکسوتان و پویایی عکاسان 
جوان و مبتنی بر آتش به اختیاری فرهنگی، در گام دوم انقالب 
اسالمی، طی طریق منوده تا در قامت هرن، بار دیگر دوساالنه ای 
نو را برپا کنیم؛ امیدواریم که در این مسیر بتوان به اهداف 
مدنظر خود دست یابیم. مهدی زابل عباسی، رییس هیات 
مدیره موسسه عکاسان خراسان رضوی و عضو هیات مدیره 
انجمن هرنهای تجسمی استان در حاشیه این منایشگاه با 
بیان اینکه در این فضا، 54اثر عکاسی از 38 عکاس استان به 
منایش درآمده و در معرض دید عموم قرار گرفته است، اظهارکرد: 
خاستگاه »زعفران«،خراسان بوده و برهمین اساس، سعی شده 
تا در این منایشگاه، عکاسان متام شهرهای استان همچون 
تربت حیدریه، قوچان، چناران، سبزوار، فردوس، درگز، گناباد 
و ... را پوشش دهیم. محمدرضا لطفی، از عکاسان پیشکسوت 
حارض در این منایشگاه، »منایشگاه عکس زعفران« را یکی از 
رسآمدترین منایشگاه های عکس دانست و اظهارکرد: برخی 
از آثار منایش داده شده در این منایشگاه، عکس هایی در تراز 

جهانی هستند و بسیار باکیفیت.

 سرپرست روابط عمومی ارشاد 
خراسان رضوی منصوب شد

طی حکمی از طرف مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 

رضوی فهیمه بهشتی صفت به عنوان رسپرست روابط عمومی 

و اطالع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 

رضوی منصوب شد. در دویستمین جلسه شورای معاونین 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با حضور 

مدیر کل و تنی چند از مدیران و معاونین حوزه ستادی جلسه 

معارفه رسپرست روابط عمومی این اداره کل برگزار گردید .

بازدید مدیرکل مطبوعات داخلی 
وزارت ارشاد از گروه رسانه ای بشارت نو

ایامن شمسایی که برای رشکت در آیین اختتامیه دومین 

جشنواره فصلی مطبوعات و رسانه های استان به یزد سفر 

کرده است، از بخش های مختلف روزنامه بشارت یزد و پایگاه 

خربی تحلیلی یزدانه بازدید و با پرسنل و خربنگاران گروه 

رسانه ای بشارت نو دیدار کرد.

مدیرکل مطبوعات و خربگزاری های داخلی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی در این بازدید ضمن آرزوی توفیق برای 

دست اندرکاران این مجموعه خربی با تاکید بر نقش مهم 

مطبوعات و رسانه های محلی در گردش اطالعات در دنیای 

امروز گفت: دولت سیزدهم متام تالش خود را برای حفظ و 

توسعه نرشیات به کار خواهد بست.

معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی: 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آینده مطبوعات را تغییر می دهد

مهوش صبرکن: 
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معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی خراسان رضوی گفت: حذف ارز 4۲00 تومانی 

از کاغذ، آینده رسانه های مکتوب و مطبوعات را تغییر 

می دهد و آن ها را بیشرت به سمت فعالیت در فضای 

مجازی یا نرش الکرتونیک سوق خواهد داد.

افشین تحفه گر روز دوشنبه در گفت وگو با خربنگار 

ایرنا افزود: هرچند هم اکنون نیز خیلی از رسانه های 

مکتوب به سمت فعالیت در فضای مجازی پیرشفته اند 

اما حذف یارانه کاغذ به این موضوع رسعت خواهد داد 

بااین حال روزنامه کاغذی مخاطب خود را خواهد داشت.

وی اضافه کرد: هم اکنون دولت نظارت خود را بر نحوه 

تخصیص ارز 4۲00 تومانی برای واردات کاغذ بیشرت کرده 

است که هدف از این اقدام محدودیت در اختصاص آن 

نیست بلکه هدف عدالت در توزیع و مرصف کاغذ است.

معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی خراسان رضوی گفت: متعاقب نظارت ها بر کاغذ 

وارداتی در مرکز کشور، در استان ها نیز با شامرش چاپ 

کتاب بر اساس فهرست اعالم وصول آن ها به دبیرخانه 

توزیع کاغذ به نحوی توزیع عادالنه کاغذ و مرصف 

بهینه آن رصد می شود. تحفه گر افزود: درهرصورت 

با برداشته شدن ارز 4۲00 تومانی از کاغذ، کنش 

و واکنش هایی در بازار چاپ کتاب و مطبوعات و در 

تغییر قیمت ها به وجود می آید و بهای خدمات در همه 

بخش ها با تغییراتی همراه خواهد بود لذا باید قوانین 

و مقررات برای این فرآیند با دقت نظر ویژه ای اعامل 

شود. 400 واحد چاپخانه، لیتوگرافی و جعبه سازی در 

خراسان رضوی دایر و ظرفیت ۲0 درصد این واحدها 

به چاپ کتاب اختصاص یافته است. همچنین ٤٤١ 

نارش فعال و ٥٣٤ کانون آگهی و تبلیغات در این استان 

فعالیت دارند.
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به بهانه  حضور سحر نظام دوست 

بازیگر سینام و تلویزیون در آموزشگاه 

آزاد سینامیی آپادانا برای برگزاری 

مسرتکالس پیرشفته بازیگری سینام در 

موسسه مطبوعاتی نخست گفت و گو 

صمیامنه با ایشان داشتیم.

چرا آپادانا و مسرت کالس بازیگری؟

خب من آپادانارو انتخاب نکردم در واقع 

آپادانا  منزل من هست و بهش عالقه  

خاصی دارم. آپادانا را دوست دارم چون 

خودم از آنجا رشوع کردم. یک حس تعلق 

خاص در من نسبت به آموزشگاه آپادانا 

هست . در مورد برگزاری مسرت کالس 

هم این سومین مسرتکالس من در 

آپاداناست.  در آپادانا به  صورت جدی و 

تحقیقی داره روی قضیه آموزش بازیگری 

کار می کند و من خیلی خوشحال هستم 

که به عنوان یک عضو کوچک از این 

مجموعه در انجام این پروژه سهیم هستم 

.خوشحامل که با مساعی و همکاری 

دوستان منبع بسیار خوبی دارد تدوین 

می شود، منبعی که می تواند الهام بخش 

باشد برای سایر آموزشگاه ها که در حوزه 

آموزش به سمت تحقیق بروند به سمت 

جستجو و خودشون رو با تازه  ترین ها و 

جدیدترین دستاورد های آموزش بازیگری 

و نه رصفا بر اساس الگوهای سابق که 

خیلی هم االن کارآمد نیست و جواب 

منی دهد و نیاز مخاطب امروز را برآورده 

منی کند  محدود نکند.

 در باب آخرین کاری که  در صحنه 

داشتید برایامن بگویید؟

به طور مشخص من میدان رسخ رو 

کار کردم نقش نقره در رسیال میدان 

رسخ که نقش چالشی و جذابی بود 

نکته اصلی در بازی یک نقش برای من 

تجربه کسب شهود و تجربه مطالعاتی 

است با توجه به بیگانگی که من با 

این نقش داشتم و باید برای کشف 

این نقش یک فعالیت جدی به لحاظ 

مطالعاتی و به لحاظ مشاهده رفتار 

انجام می دادم برام یک نوع در واقع 

حالت سلوک رو داشت و این سلوک 

برای من جذاب بود.

پیشنهادتون برای عالقه مندان 

رشته بازیگری چیه؟

توصیه ام برای جوانان و افرادی که 

دنبال کار بازیگری هسنت در مقام 

اول مطالعه است، فیلم های خوب 

ببینید، موسیقی خوب گوش کنید اینها 

خیلی مهم اند که به عنوان یک بازیگر 

ارتباطتان با  بخش های اصلی هرن مثل 

موسیقی مثل سینام ارتباط آگاهانه 

و در واقع می شود گفت سازنده باشه

سپاس گزاریم از شام به خاطر فرصتی 

که به ما دادین که ترشیف آوردید به 

موسسه مطبوعاتی نخست و در این 

مصاحبه رشکت کردید.

توصیه سحر نظام دوست به عاشقان هنر سینما

مطالعه کنید و فیلم های خوب ببینید

جواد ظفر امیلی

متن زندگی 
این روزها که می گذرد زندگی منی کنیم فقط زنده هستیم از آن 

رو که طعم شیرین حیات و بوی خوش حال را حس منی کنیم و 

در روزمره گی به دادو ستدو معامالت اوقات را سپری می مناییم و 

دملان با افزایش دالر و خرید زمین و تعداد سکه ها خوش است 

نیم نگاهی به وضعیت دیگران داریم که مبادا بیشرت از ما سود 

کنند همه جای خربهای اقتصادی رس می کشیم تا مبادا از سود 

و استفاده عقب بیفتیم گاهی هم محض تفنن و بخاطر محاسبات 

اقتصادی وارد مسائل و اخبار سیاسی می شویم تا از قافله تکاثر 

غافل نشویم عجیب اوضاع آشفته ای است همه چیز به پول و 

رسمایه و سود ختم می شود زندگی وسیله ای شده است برای 

کسب درآمد و افزایش ثروت ، تا حدی که حال و حیات را زیر پا 

گذاشته ایم .در حال سبقت و رسعت جنون آمیزی قرار داریم 

بدون آنکه به انتها و عاقبتش فکر کنیم آنچه که برایامن اهمیت 

دارد معامله  ،داد و ستد و خرید و فروش است تا بر صفرهای پول 

و دارایی مان افزوده شود در حالی که آرامش ، زمان ، معنویت 

و زندگی را به حراج گذاشته و با دست خود رشافت و اصالت 

خویش را به تاراج می بریم. چقدردردناک است که سوداگری 

به حدی برسد که انسانیت را به قهقرا بربد اینک از خوشبختی 

و سعادت فقط نامی برجای مانده است امروزه خوشبختی هم 

جنسش مادی می شود دیگر بختیاری و سعادت قائم به آنچه 

که هستیم نیست بلکه به آنچه که داریم قائل میباشد امروزه 

مثلث ثروت و قدرت و شهرت مالک اعتبار ، عزت ، آبرو و سعادت 

و شادکامی ست .دیگر خدمت ، محبوبیت و ایامن مقبولیت 

و اعتبار ندارد همه چیز در گرو پول است علم ، ایامن ، عاطفه 

، رابطه ، دوستی ، مهر و محبت تحت امر پول قرار گرفته اند تا 

زندگی را از حیض انتفاع خارج و ساقط کنند و انسان متوهم 

و متکرب را در مسلخ خودپرستی ، ذلیل و ضعیف سازند ولیکن 

پندارش فربه و پوشالی باقی مباند. وای برکسی که امروزش 

را در نیابد و خود را مهیای فردایی مناید که از آن هیچ منیداند 

ولی رسنوشت مختومش فقر فکری و انهدام انسانی وی است 

حاال در می یابم که سهراب چه خوش می گفت که :

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید 

کاشکی می شد زندگی را خرید و پول ها را به فروش گذاشت 

کاش می توانستم به حیات ام رونق زندگی عطا کنم کاشکی 

پول ها برای رفاه و آسایش رصف میشود و به بهای وجد ان متام 

منی شد ای کاش به زندگی بخور و منیر قناعت می کردیم تا 

زندگی و هستی ام حیف و میل منی شد اکنون اگر من خیلی 

پول دارم اما باز هم کم دارم چون کسانی را می شناسم که خیلی 

بیشرت از من دارند اینک اگر چه زیاد پول دارم اما پولی ندارم 

که گذشتۀ درگذشته ام را رنگ و بوی حیات ببخشم هرچند 

که بسیار پول دارم لیکن پولدار نیستم چونکه نبخشیده ام  آن 

را ندیده ام فقط بانک ها اینطور میگویند و من هم این سان 

میپندارم اما چه فایده که از پول هایم استفاده منی کنم و در 

فکر تصاحب پولهای دیگر و دیگران هستم من اکنون حریصی 

پولدارم که برای انباشت بیشرت به گدایی پول روی آورده ام من 

پایان زندگی و مرگ را پایان   نفس ها منی دانم بلکه نیافزودن 

بر پول ها را مرگ واقعی می پندارم ای کاش رودها و رودخانه ها 

پر از پول میشد ای کاش بجای برگ بر روی درختان پول قرار 

داشت ای کاش از آسامن بجای باران پول بر رس من فرود می آمد 

و ای کاش در قرب بجای خاک بر روی نعشم پول می ریختند .

این است عاقبت آنچه که اکنون هستم .آرزوها ، رویاها ، تصورات 

و خیال های شیرین من همه پیش فروش شده است و ازمن جز 

شبحی و کابوسی هیچ بجای منانده است تا با آن شوق ، شور و 

شعف و طراوت را به زندگی خودم بپاشم و امیدم را به همه چیز 

جز پول نفروشم ای کاش پول ها فقط پول بود .

بگذاریم که احساس هوایی بخورد 

ای کاش آنقدر که از جمع کردن پول لذت می بریم از خرج 

کردن اش هم لذت می بردیم .

مجید خروشی| نشست هم اندیشی کمیته های 

تخصصی ستاد نکوداشت چهار دهه خدمات قرآنی 

استاد حاج سید مجتبی سادات فاطمی با حضور 

موحدیان ریاست شورای اسالمی شهر مشهد ، دکرت 

باغگلی و جمع کثیری از بزرگان و قاریان پیشکسوت 

برگزار شد.

بر اساس این گزارش موحدیان ضمن تقدیر و تشکر 

از اعضای ستادبرگزاری مراسم تجلیل از بزرگان 

و پیشکسوتان قرآن گفت: قرآن چراغ راه برشیت و 

بزرگرتین راهنام برای ماست و مدرسان و قاریان روشن 

کننده این چراغ هستند بنابر این رضوری است همه 

دستگاه های دولتی و غیر دولتی مراسمی در خور 

شان این عزیزان در شهر امام مهربانی ها برگزار کنند 

و شورای شهر ومجموعه شهرداری  با رویکرد قرآنی نیز 

در راستا ی برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از بزرگان 

عرصه قرآنی از هیچ کمکی دریغ نخواهد ورزید.

وی با اشاره به این که قرآن رسمایه زندگی ما نیز می 

باشد افزود: کار قرآنی یک کار بزرگ است و پیش 

کسوتان جامعه قرآنی به گردن همه ما حق دارند. 

وی به خاطره ای از حضور حجت االسالم علم الهدی و 

توصیه مقام معظم رهربی به ایشان اشاره کرد و ترصیح 

کرد: زمانی که حجت السالم علم الهدی به عنوان امام 

جمعه مشهد معرفی شدند حرضت آقا فرمودنند بحث  

قرآنی و تفسیر قرآن را به جد در مشهد دنبال کنید.

موحدیان  با اشاره به این که امکانات و تجهیزات شورای 

شهر و شهرداری در خدمت جامعه قرآنی استان است و 

معتقدیم قرآن رسمایه فرهنگی ماست خواستار تشکیل 

و ساماندهی طرحی نو در راستای حامیت از جامعه 

قرآنی استان با هامهنگی استانداری شد و گفت: 

باید همه دستگاه ها برای همگانی کردن، توسعه و 

ترویج فرهنگ قرآنی در سطح شهر پای کار بیایند.

رییس شورای شهر مشهد ترصیح کرد: به عنوان اولین 

قدم در شهر مشهد باید وظایف دستگاه های متولی 

از جمله:استانداری،ارشاد،سازمان تبلیغات،آستان 

قدس،اوقاف و شهرداری به صورت جامع محرز و 

مشخص باشد تا متولیان قدمی ساختاری و زیر بنایی 

را برنامه ریزی کنند. 

رسدار مولوی رییس ستاد مردمی نکوداشت خدمات 

با اشاره به  قرآنی سادات فاطمی دراین نشست 

این که مشکل ما فهم مشرتک استانی است گفت: 

قرآن مظلوم واقع شده است و باید به داد مجموعه 

قرآنی ها رسید.

نشست تخصصی جامعه قرآنی با رییس شورای اسالمی شهرمشهد
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