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توپ و تور

کارت زرد

 شاگردان پرور و جشن صعود 
به مرحله بعدی

محمد مهدیزاده

در ادامه مسابقات والیبال لیگ دسته یک بانوان باشگاه های 

کشور جام رسداردلها شهید حاج قاسم سلیامنی تیم بانوان 

خیام بنت نیشابور با رسمربیگری سپیده پرور مربی خوشنام 

والیبال خراسان و درآخرین بازی خود در مرحله گروهی و با 

پیروزی شیرین  مقابل املاس جم بوشهر میزبان دور برگشت 

لیگ دسته یک زنان کشور خامته داد و با عنوان رسگروهی 

صعود به مرحله بعد را جشن گرفت.

شاگردان پرور که متام حریفان خود را با برتری پشت رس 

گذاشته بودند در این دیدار بهرتین بازی خود را به منایش 

گذاشتند و با عنوان رسگروهی و عملکرد کار بسیار ارزشمند 

و قابل تحسین کادر فنی توانستند به مرحله بعدی و باقدرت 

صعود کردند این صعود و بی شک در سایه حامیت مسوولین 

رقم خورد و باید در انتظار روزهای خوبی برای والیبال بانوان 

شهرستان نیشابور در رقابت های لیگ دسته اول باشیم. 

عدمصداقتشهرخودروییها

مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس گفت مسوولین باشگاه 

شهر خودرو صادق نیستند.

نخست:در عوض تا دلتان بخواهد بازیکنان جوان وکادرفنی 

تیم در زمین بسیار صادق هستند.

مدیرکلورزشومشکالتدرخطهمرزی

افشین داوری مدیرکل ورزش و جوانان خراسان در سفر به 

صالح آباد قول رفع مشکالت خطه مرزی را داد.

نخست:امیدواریم  این بار به قول خود قبل از برکناری عمل کند.

رسمربیپدیدهومسوولیناستان

سید عباسی رسمربی پدیده گفت اگر مسوولین استان پای کار 

باشند مدیران پدیده هم تالش خود را خواهند کرد.

نخست:اگر حامیت مسوولین استان نبود پدیده هم نبود.
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مشهد میزبان برگزاری مسابقات والیبال نشسته قهرمانی کشور

تیم ملی جودو ناشنوایان و کم شنوایان 

کشور به دعوت هیات ناشنوایان استان به 

میزبانی مجموعه فرهنگی ورزشی آستان 

قدس رضوی در مشهد اردو  زد.

»محمدحسن مجلسی« رسپرست تیم ملی 

جودو ناشنوایان کشور گفت: نخستین اردو 

آمادگی تیم ملی جودو ناشنوایان کشور 

تا4 بهمن ماه در سالن جودو مجموعه 

فرهنگی ورزشی آستان قدس رضوی 

برای حضور در مسابقات املپیک 2022 

برزیل با حضور 10 ورزشکار تراز اول 

کشور برگزار شد .

وی درباره زمان اعزام تیم جودو ناشنوایان به 

مسابقات املپیک برزیل گفت: به احتامل قوی 

نیمه اول اردیبهشت ماه 1401 تیم اعزام 

خواهد شد.

رسپرست تیم ملی جودو ناشنوایان درباره 

سطح آمادگی و حضور موفق خراسانی ها در 

ترکیب تیم ملی اظهار داشت: در ترکیب تیم 

ملی جودو ناشنوایان هم اکنون سه خراسانی 

مصطفی و مسعود سفیدی و همچنین 

علی سلحشور که کاپیتان تیم ماست 

حضور دارند. که امید زیادی به کسب 

مدال توسط این قهرمانان در مسابقات 

املپیک 2022 داریم.

وی در خصوص ترکیب تیم جودو ناشنوایان 

گفت: ترکیب این تیم بازیکنان اعزامی 

به مسابقات جهانی فرانسه است که دراین 

رقابت ها موفق شدیم بعد از چهار سال 

دوری از مسابقات برون مرزی یک مدال 

برنز انفرادی ،یک نقره کاتا  و یک برنز تیمی 

کسب کنیم. تالش کردیم که شالوده اصلی 

تیم را حفظ و با توجه به رهنمودهای تیشه 

گران رییس فدراسیون  نسبت به رعایت 

پروتکل های بهداشتی و حفظ سالمتی 

ورزشکاران  این اردو را با نفرات کمرتی 

برگزار کردیم.

وی درباره ترکیب کادر فنی افزود: محمد 

لویی مقدم رییس انجمن ناشنوایان کشور 

به عنوان رسمربی تیم ملی ،منکیان،شهرام 

نوش آبادی مربیان به همراه من)حسین 

مجلسی( به عنوان رسپرست تیم ملی 

جودو ناشنوایان و کم شنوایان کشور تیم 

را همراهی می کنیم.

مجلسی افزود: خوشبختانه این اردو 

دریکی از بهرتین سالن ها ورزشی مشهد 

که  در سطح استانداردهای  بین املللی 

قابل توجه است با حامیت  تاج فیروز مدیر 

مجموعه و حامیت افشین داوری اداره کل 

ورزش و جوانان ، شیخ زاده)رییس هیات 

استان(محمد زند روحانی)مربی ارزشمند 

جودو استان و رییس انجمن کوراش (

نوری زاد،وحدت،قاسمی نژاد،فاطمی 

زاده ،غفوریان،و ... از نظر کمی و کیفی با 

رشایط مناسب و ایده آلی برگزارشده است 

که جا دارد از همه دست اندرکاران برگزاری 

این اردو تقدیر و تشکر کنم.

وی درباره میزبانی خراسان رضوی اظهار 

داشت: کیفیت رفاهی و سالن مترین در 

سطح بسیار باالیی صورت گرفته است و 

خوشبختانه مجموعه فرهنگی ورزشی آستان 

قدس رضوی  با داشنت چنین امکانات و 

پتانسیلی که دارد یکی از بهرتین قطب های 

مجهز ورزشی در سطح بین املللی قابل 

تعریف است و امیدواریم که از این ظرفیت 

و پتانسیل برای میزبانی مسابقات جهانی 

و بین املللی استفاده شود.

مجلسی درباره جایگاه جودو استان گفت: 

خراسان رضوی با پیشینه و سابقه ای که در 

قهرمانی جودو کشور دارد یکی از قطب های 

اول تربیت جودوکاران است که می تواند 

در سطح بین املللی افتخار کسب کند 

امیدوارم با رفع تعلیق این رشته ورزشی 

بار دیگر به مسابقات بین املللی بازگردیم 

و شاهد ظهور قهرمانان افتخارآفرینی از 

رسزمین امام مهربانی ها باشیم.

رسپرست تیم ملی جودو ناشنوایان درباره 

اینکه چرا خراسان رضوی برای برگزاری 

اردو انتخاب شد گفت: با توجه به اینکه 

خراسان رضوی  از قهرمانان صاحب نامی 

در این رشته برخوردار است و می تواند 

در افزایش بار فنی تیم ما را کمک کند 

و حریفان مترینی خوبی دارد و از سوی 

دیگر امکانات فنی،فیزیکی و تجهیزات 

ورزشی)سالن اختصاصی( مدرنی را در 

اختیار دارد احساس کردیم بهرت است 

برای تقویت توان روحی و جسمی بازیکنان 

نخستین اردو آمادگی تیم را در این استان 

برگزار کنیم.

سرپرست تیم ملی جودو ناشنوایان بیان کرد 

خراسان رضوی قطب قهرمان پروری جودو 

گروهورزش|دومین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی 

کشور و انتخابی تیم ملی با نایب قهرمانی تیمی خراسان 

رضوی به پایان رسید.

دومین دوره مسابقات قهرمانی فیتنس چلنج  کشور و 

انتخابی تیم ملی  روز شنبه دوم بهمن با حضور بیش از 

صد و هفتاد ورزشکار از رسارس کشور به میزبانی سالن 

چندمنظوره آکادمی بین املللی و با حضور رییس،نایب 

و استانی برگزار و تیم خراسان رضوی به مقام نایب قهرمانی رییس،رسپرست دبیری فدراسیون و سایر مسووالن کشوری 

این دوره از دست یافت .تیم منتخب فارس قهرمان شد 

و تیم تهران به مقام سوم دست یافت.

در این مسابقات در بخش انفرادی

نفر اول:کامبیز اوستا )قزوین(با امتیاز2۹4

نفر دوم:خشایار امینی )سمنان(با امتیاز 2۹1

نفر سوم :محمود ذوقی )خراسان رضوی(

با امتیاز2۸۹ ، پد بخش تیمی، تیم اول:فارس، تیم دوم:خراسان 

رضوی،  تیم سوم:تهران

خراسان رضوی نایب قهرمان تیمی فیتنس چلنج ایران شد

گروهورزش| رسپرست برگزاری مسابقات 

والیبال نشسته قهرمانی کشور در نشست 

خربی با اصحاب رسانه  که در سالن 

اجتامعات اداره کل ورزش و جوانان 

برگزار شد با اشاره به میزبانی مشهد در 

برگزاری مسابقات گفت: این رقابت ها از 

15 تا 21 بهمن ماه به مناسبت گرامی 

داشته دهه مبارک فجر با حضور 450 

بازیکن و همراه از 30 استان کشور در 

شش سالن ورزشی برگزار می شود.

هادی رضایی افزود:در این مسابقات 

تیم ها در شش گروه پنج تیمی به صورت 

دوره ای و حذفی رقابت خواهد کرد و 

از هر گروه یک تیم به دور بعدی صعود 

خواهد کرد.

مربی پیشکسوت والیبال نشسته کشورمان 

خاطرنشان کرد: در این رقابت ها تیم ها 

موظف به حضور چهاربازیکن رده سنی 

جوانان  باهدف استعدادیابی و پشتوانه 

سازی تیم ملی شده اند.

وی یادآور شد: در این رقابت ها تیم 

استعداد یاب  تیم ملی با ترکیب هفت نفر 

از خربگان شناسایی بازیکنان مستعد 

جوان را بر عهده خواهند داشت.

رضایی با اشاره به اینکه رقابت ها والیبال 

نشسته قهرمانی کشور بعد از شش 

سال بار دیگر کلید خورد ترصیح کرد: 

در پایان این رقابت ها هشت تیم اول 

مسابقات به عنوان  لیگ دسته اول 

کشور،هشت تیم دوم لیگ دسته دو و 

هشت تیم دیگر لیگ دسته سه قهرمانی 

کشور را تشکیل خواهد داد .

و  سازمان ها  حامیت  درباره  وی 

دستگاه های دولتی و غیردولتی از این 

قابت ها گفت: خوشبختانه  فدراسیون ، 

اداره کل ورزش و جوانان،هیات والیبال 

استان و شهرداری و سازمان های ذی ربط 

کمک های شایسته ای کرده اند که جا 

دارد همین جا از همه متولیان امر تقدیر 

و تشکر کنم.

وی درباره سالن ها ورزشی ازنظر ساختاری 

و استاندارسازی گفت:خوشبختانه 

مشهد همیشه از رشایط ایده آل و 

خوبی برای برگزاری رقابت ها والیبال 

نشسته کشور برخوردار بوده است 

و سالن ها در نظر گرفته شده ازنظر 

ساختاری و کف پوش ها و همچنین نور 

و صدا از استانداردهای خوب جهانی 

برخوردار است به طوری که ما مسابقات 

قهرمانی جهان را در مشهد برگزار و 

تجربه کردیم.

وی همچنین اظهار داشت: در این 

رقابت ها تیم های استانی از بازیکنان 

ملی پوش در ترکیب تیم های خود استفاده 

خواهند کرد تا برای رقابت های جهانی 

که اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد از 

آمادگی الزم برخوردار باشند.

وی در خصوص پوشش خربی این 

دوره از رقابت ها نیز یادآور شد که با 

هامهنگی صورت گرفته متام تبلیغات و 

پوشش خربی این مسابقات رسانه های 

خراسان رضوی بر عهده خواهند گرفت 

و سعی کردیم همه برد خربی این 

مسابقات را بومی سازی کنیم

پیش از این هادی رضایی، مربی و 

پیشکسوت ورزش جانبازان و معلوالن 

رییس  نایب  به عنوان  کشــــورمان 

کنفدراسیون والیبال نشسته آسیا و 

اقیانوسیه انتخاب شده است.

شایان ذکر است ۸00  جانباز و معلول 

در خراسان رضوی به شکل سازماندهی شده  

مشغول فعالیت های ورزشی هستند.

مجید خروشی
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یادترکمانچایبهخیر!
علیرضا مجمع

وقتی این یادداشت را دارم می نویسم برنامه فوتبال برتر 

دارد یکی از ترکامنچای ترین قراردادهای تاریخ فوتبال 

ایران را بررسی می کند. قرارداد یک مدیرعامل تیم قرمز با 

یک همیشه دروازه بان دوم تیم همیشه نایب قهرمان آسیا. 

قرارداد رادو با پرسپولیس که توسط ممدحسن انصاری فر 

بسته شد. روی ترکامنچای سفید شد با این قرارداد.  چرا 

باید یک مدیر عامل که مثال فوتبالی هم هست بخواهد 

تیمش به فنا برود؟ چرایش را منی دانم، ولی عینیتش را 

دارم می بینم. عینیتی که اگر رسول پناه نبود احتامال تا 

االن نه از تاک  نشان مانده بود و نه از تاک نشان. نگاه ما 

فقط به کارمایی است که دامن ممدحسن را خواهد گرفت 

قطعا. تاریخ یادش نخواهد رفت که او حتی جوراب و کت و 

شلوارش را هم از جیب باشگاه خرید.  تاریخ هم یادش برود 

ما منی گذاریم مردم یادشان برود. قلم کارهایی می کند که 

تاریخ هم حیرت می کند.

*

نتیجه رای کمیته استیناف را برای بازنده کردن گل گهر 

جلوی سپاهان و استقالل و پیکان را منی دانم. می گویند 

رای استیناف با کمیته انظباطی تفاوت دارد. اگر تفاوت 

نکند جای تعجب است.اگر کرته ای به سه تیم هفت امتیاز 

بدهند و از یک تیم هفت امتیاز کم کنند که معنی ندارد. 

ماجرا ساده تر از این حرف هاست. تیم  مرتکب جرم شده. 

خب سه تیم دیگر کجای ماجرا هستند؟ آن تیم باید جریمه 

شوند، آن سه تیم دیگر که نباید تشویق شوند؟ کجای دنیا 

به تیمی که در زمین باخته سه امتیاز می دهند؟ جواب یک 

کلمه است:ایران!

*

پرسپولیس، قهرمان پنج دوره اخیر لیگ برتر برای خرید رضا 

اسدی یک ماه متام معطل شد. رضا اسدی در دقیقه نود و دو 

بازی با فوالد به زمین آمد، در تعقیب یک توپ به هن هن افتاد و 

با سوت پایان مسابقه روی زمین دراز کشید. باورکردنی نیست؛ 

اما او با کمک کسانی که نود دقیقه کامل بازی کرده بودند 

توانست از روی زمین بلند شود! صحنه آنقدر عجیب و غریب 

بود که درست ترین طعنه دوران گزارشگری محمد سیانکی 

نصیب شامره هشت رسخ ها شد: »چه گام های خسته ای داره 

این رضا اسدی.« کسی می داند او بابت چنین عملکردی چقدر 

پول گرفته؟ حیف این پیراهن، حیف آن شامره که بر تن اسدی 

است. کاش این فرصت ها در اختیار یک جوان گمنام، اما الیق 

قرار می گرفت. این شاید عاقبت خرید کردن، بر اساس اسم و 

رسم و تبلیغات اطراف بازیکن ها باشد. 

*

متاشای پیرشفت امیر عابدزاده از یک جهت خیلی لذت دارد؛ 

اینکه او نشان داد حتی اگر هیچ کس تو را جدی نگیرد، با 

سختکوشی و مرارت، با پشتکار و کوشش می توانی به جایی 

برسی که همه انگشت به دهان مبانند. امیر اما برای بیرون 

آمدن از زیر سایه سنگین پدر خیلی زحمت کشید. او در سکوت 

عرق ریخت و بی هیاهو باال رفت. گلری که پارسال با صد و اندی 

سیو کلیدی ماریتیمو را در لیگ پرتغال نگه داشت، امسال 

هامن درخشش را درون دروازه پونفرادینا، در دسته دوم اسپانیا 

تکرار کرده است. حاال می گویند سویا او را می خواهد؛ اما 

حتی قبل از این پیشنهاد هم دراگان اسکوچیچ به این نتیجه 

رسید که باید پیراهن شامره یک تیم ملی را بعد از بیست سال 

به خاندان عابدزاده برگرداند. پوست امیر کنده شد تا ثابت 

کند یک »آقازاده« به دردنخور، از تبار کرور کرور نازپرورده های 

مفتخور موجود در این رسزمین نیست.

تیم ملی فوتبال کشورمان پنجشنبه 

پیش رو در یک بازی حساس و تعیین 

کننده در ورزشگاه آزادی، در دور هفتم 

انتخابی جام جهانی 2022 قطر میزبان 

تیم ملی عراق است.

همیشه تقابل های ایران با عراق جذاب 

است و به نوعی دیدار این دو تیم به 

عنوان دربی غرب آسیا شناخته می شود. 

تیم ملی عراق همیشه رقیب رسسختی 

برای تیم ملی کشورمان بوده و تاریخ 

بازی های این دو تیم نشان دهنده 

این واقعیت است. اسکوچیچ در اولین 

آزمون خود مقابل عراق رسبلند از زمین 

خارج شد. تیم ملی کشورمان در دیدار 

با عراق در مرحله پایانی انتخابی جام 

جهانی با نتیجه پرگل سه بر صفر، 

شیران بین النهرین را شکست داد.

شاگردان  مقابل  عراق  فروپاشی 

اسکوچیچ در بازی رفت این نوید را 

می دهد تا تیم ملی کشورمان در دور 

هفتم این مسابقات در تاریخ 7 بهمن 

در ورزشگاه آزادی دوباره نتیجه خوبی 

بگیرد و صعود به جام جهانی 2022 

قطر را در خانه جشن بگیرد.

دیدار برگشت تیم ملی کشورمان با 

عراق اهمیت زیادی دارد چون شاگردان 

اسکوچیچ تنها به 2 امتیاز نیاز دارند 

تا صعودشان به جام جهانی 2022 

را قطعی کنند. به دلیل اهمیت بازی 

پیش رو تیم ملی با عراق، خربنگار 

فارس به رساغ »محمد عامد« عضو 

فدراسیون و مدیر روابط عمومی این 

سازمان رفته تا درباره این بازی حساس 

و اوضاع بد عراق در این گروه و همچنین 

شانس صعود به جام جهانی 2022 

را جویا شود.

همیشهتقابلهایتیمملیایرانو

عراقجذابیبخاصخودرادارد.به

نظرتانچراتیمملیکشورتاندر

بازیرفتبانتیجهسنگینسهبرصفر

مقابلایرانشکستخورد.دلیل

اینباختبزرگضعفعراقبودیا

ایرانقویترشدهاست؟

دیدارهای تیم ملی ایران با عراق همیشه 

جذاب و متاشایی است و من به این 

دیدار بزرگ، لقب »دربی آسیا« را می 

دهم. من در آن زمان به عنوان مدیر 

روابط عمومی فدراسیون عراق فعالیت 

منی کردم و عضوی از فدراسیون نبودم. 

به همین خاطر منی توانم نظر خودم را 

بگویم. اما در این زمینه، کارشناسان 

فوتبال عراق معتقدند تیم ملی درحالی 

برای بازی با ایران در  دیدار رفت آماده 

شد که خستگی زیادی به خاطر سفر 

طوالنی داشت. عراق قبل از دیدار برابر 

ایران، در سئول مقابل کره جنوبی بازی 

کرده بود و نتیجه تساوی ارزشمندی را 

کسب کرد. اما بعد از این نتیجه بزرگ، 

بالفاصله راهی قطر شد و فرصت اسرتاحت 

نداشت. مسافت طوالنی سئول با قطر 

و پروتکل های بهداشتی سخت گیرانه 

باعث شد تا بازیکنان ما در رشایط ایده 

آل نباشند.

البته نباید فراموش کرد در این بازی گل 

زودهنگام ایران باعث شد تا برنامه های 

تاکتیکی عراق فرو بریزد. متام این 

مشکالت و سختی ها باعث شد تا 

عراق با نتیجه سنگین و تاریخی مقابل 

رقیب همیشگی اش ایران تسلیم شود.

همیشه بازی های تیم ملی با ایران قابل 

پیش بینی نیست. این دربی آسیا است 

و منی توان گفت تیم آماده تر و قوی تر 

برنده می شود و همیشه رشایط ویژه 

خود را دارد. به نظرم حضور بازیکنان 

جوان در ترکیب تیم در کنار بازیکنان 

باتجربه مثل بشار رسن هافبک سابق 

پرسپولیس کمک زیادی می کند تا 

نسل جدید فوتبال عراق شکل بگیرد.

برای منونه، زیدان اقبال بازیکنی است 

که در منچسرت یونایتد حضور دارد 

و بسیاری از تیم های ملی خواهان 

جذب این بازیکن جوان عراقی االصل 

بودند اما در نهایت فدراسیون با رایزنی 

هایش، موافقت این بازیکن را کسب 

کرد. بازی با ایران می تواند خوش 

آمدگویی خوبی برای زیدان در ترکیب 

تیم ملی عراق باشد.

انتخابی قبل مرحله در عراق 

جامجهانیهمهمگروهایرانبود.

بهنظرشاماززمانحضوردراگان

اسکوچیچرسمربیجدیدایرانروی

نیمکتایراننسبتبهقبلتیمملی

کشورمانپیرشفتخوبیداشته؟

تفاوتعملکردتیمایراننسبت

بهمرحلهقبلانتخابیچیست؟

ایران یکی از بهرتین تیم های قاره 

آسیا است. تیم کنونی قدرت خود 

را در یک سال گذشته نشان داده و 

به هیچ تیمی نباخته است. به نظرم 

عملکرد ایران نسبت به مرحله قبل 

انتخابی جام جهانی بهرت شده است.

البته باید بگویم ایران در زمان مربیگری 

کارلوس کی روش سیستمی دفاعی 

داشت ولی نتیجه خوب می گرفت. 

در زمان مربیگری اسکوچیچ تیم ملی 

ایران تاکتیکی تر شده و از لحاظ فنی 

بازی های بهرتی را به منایش می گذارد.

نظرتدربارهبازیباایراندرورزشگاه

آزادیباحضورمتاشاگرانچیست؟

ایندیداربعدازمدتهاباحضور

متاشاگرانبرگزارمیشود.بهنظرت

حضورمتاشاگرانایرانیروینتیجه

تاثیرمیگذارد؟

ما متاسفانه بنا به رشایط به وجود آمده 

نتوانستیم از رقبای خود در خاک عراق 

میزبانی کنیم. اما با این وجود در زمین های 

بی طرف هم نتایج بدی نگرفتیم. ولی 

این حکم AFC عادالنه نبود و ما از 

میزبانی خانگی محروم شدیم.

بدون شک حضور متاشاگران در ورزشگاه 

آزادی فشار را روی تیم ملی عراق زیاد 

می کند اما ما کار خودمان را انجام 

می دهیم و برای رسیدن به هدفامن 

وارد زمین می شویم.

دربی آسیا 

جشن صعود به جام جهانی جشن صعود به جام جهانی 

رییس  کمیته امنیتی، اجتامعی و 

انتظامی مدیریت بیامری کرونا، گفت: 

پیشنهاد حضور 10 هزار متاشاگر 

از طریق این کمیته به ستاد ملی 

مدیریت بیامری کرونا ارایه شد که 

در نهایت این ستاد با حضور10 هزار 

متاشاگر با رشط تزریق 2 ُدز واکسن 

و مشخص بودن وضعیت بیامری 

موافقت کرد.

سید مجید میراحمدی در نود و چهارمین 

جلسه کمیته امنیتی، اجتامعی و 

انتظامی مدیریت بیامری کرونا که با 

حضور منایندگان دستگاهها در محل 

وزارت کشور برگزار شد به موضوع 

حضور متاشاگران در بازی )هفتم 

بهمن( تیم ملی فوتبال ایران )با تیم 

ملی فوتبال عراق( اشاره کرد و گفت 

پیشنهاد حضور 10 هزار متاشاگر 

از طریق کمیته امنیتی، اجتامعی 

و انتظامی مدیریت بیامری کرونا 

به ستاد ملی مدیریت بیامری کرونا 

ارایه شد که در نهایت ستاد ملی 

با پیشنهاد کمیته مبنی بر حضور 

10هزار متاشاگر با رشط تزریق دو ُدز 

واکسن و مشخص بودن وضعیت 

بیامری موافقت کرد.

کشور  وزارت  امنیتی  معاون 

خاطرنشان کرد: الزم است نظارت 

دقیق برای حضور 10هزار متاشاگر 

به شکل نشسنت با فاصله مناسب 

از همدیگر، استفاده صددرصدی 

از ماسک از سوی مسووالن وزارت 

بهداشت به عمل آید.

میراحمدی همچنین از عالقه مندان 

به فوتبال ملی هم خواست که با توجه 

به وضعیت بیامری و قدرت رسایت 

پذیری آن از هر گونه تجمع در بیرون 

از ورزشگاه جهت حفظ سالمتی شان 

در بازی تیم ملی کشور اجتتاب کنند.

وی خاطرنشان کرد: حضور 10هزار 

متاشاگر رصفا برای مسابقات پیش 

روی تیم ملی در مقدماتی جام جهانی 

است و برای مسابقات دیگر متناسب با 

رشایط بیامری تصمیم گیری می شود.

معاون امنیتی وزارت کشور با بیان اینکه، 

سویه اُمیکرون تعداد مبتالیان بیشرتی 

را در کشور درگیر خود کرده است، 

گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی 

به ویژه استفاده از ماسک و اجتناب 

از هر گونه دورهمی و تجمعات برای 

کنرتل این سویه رضورتی جدی است.

میراحمدی با اشاره به در پیش بودن 

مراسم یوم ا... 22 بهمن، گفت: برای 

برگزاری این مراسم باید همه رشایط و 

جوانب بهداشتی در نظر گرفته شود. 

وی با اشاره به اینکه مطالبات مختلفی 

از سوی گروه های سیاسی و قاطبه 

مردم برای برگزاری مراسم ابراز شده 

است، ترصیح کرد: مبنای هر گونه 

تصمیم گیری برای برگزاری مراسم 

و تجمعات مذهبی و سیاسی مطابق 

بیانات مقام معظم رهربی )مدظله 

العالی( سالمت عمومی جامعه است 

و برای همین در برگزاری هر گونه 

مراسم دستورالعمل های بهداشتی 

الزم باید پیش بینی شود.

میراحمدی با تاکید بر اینکه راهپیامیی 

یوم ا... 22 بهمن ماه با توجه به اهمیتش 

برای تقویت وحدت و همبستگی ملی 

کشور امری رضوری است؛ گفت: برای 

همین ضمن در نظر داشنت برگزاری 

مراسم 22 بهمن به شکل خودرویی 

مثل سال گذشته پیشنهاد برگزاری 

راهپیامیی در مراسم 22 بهمن بدون 

توجه به ایجاد تجمع در میادین به 

ستاد ملی کرونا ارایه می شود.

معاون امنیتی وزارت کشور ترصیح کرد: 

همچنین یک هفته قبل از 22بهمن 

رشایط و وضعیت بیامری در کشور 

رصد و مجددا تصمیم گیری و اطالع 

رسانی می شود.

پدرام خسروشاهی

بازگشت تماشاگران به آزادی

حوالی استادیوم
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شهرزاد طاهری

استرس می تواند سیستم 
ایمنی بدن را ضعیف کند

شام در طول زندگی بارها و بارها دچار 

اسرتس شده اید و شاید گاهی با خود فکر 

کرده باشید که بعد از اسرتس چه مشکالتی 

برایتان به وجود آمده )مثل دیر رسیدن به 

جلسه امتحان( و به خودتان قول داده اید 

که این چه کاری بود  !کاش جوش منی زدم!

گرفتگی عضالت،رسدرد،درد در قفسه 

سینه،ناراحتی معده،تپش قلب کم اشتهایی 

و پراشتهایی ،تیک عصبی،لرز اعتامدبه نفس 

پایین برای انجام دادن کارها ، بی قراری.

اسرتس می تواند خطر ابتال به دیابت نوع 2 

را باال بربد.زمانی که اسرتس دارید ،خواب 

درستی را خواهید داشت.برای کاهش اسرتس 

زودتر از قبل به مقصد برسید.مشکالت را وارد 

منزل نکنید.ورزش را در برنامه خود جای 

دهید از معارشت با افرادی که انرژی منفی 

به شام می دهند ،پرهیز کنید.مرصف چای 

سبز و دمنوش بابونه به افزایش آرامش کمک 

می کند.پسته ،باعث کنرتل میزان ترشح 

هورمون آدرنالین می شود.بادام رسشار از 

E ویتامین های موردنیاز بدن است.ویتامین

و Bباعث تقویت بدن در برابر رشایط اسرتس 

می شود.تغذیه نامناسب می تواند اسرتس 

بدن را افزایش دهد.مرصف بیش ازحد 

قند،کافئین ،منک و چربی اسرتس وارده 

بر بدن را افزایش می دهد.

برای خود ارزش قائل شوید ، اسرتس را از 

خود دور کنید و برای این کار از مشاوران 

کار بلد کمک بگیرید.

استقبال گرم بانوان از مسابقات 
داخلی تنیس روی میز

مجید خروشی| به مناسبت والدت باسعادت 

بانوی اسالم حرضت فاطمه )س( یک دوره 

رقابت های تنیس روی میز بانوان در باشگاه 

فرهنگی ورزشی ارم برگزار شد.

مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی ارم با بیان 

این مطلب گفت:در این رقابت ها که با 

استقبال پرشور و گرم بانوان برگزار شد بیش 

از 41 بازیکن در رده های سنی جوانان،امید 

و بزرگساالن به صورت دوره ای و حذفی به 

رقابت باهم پرداختند که درنهایت نگین 

وفایی پور که جز هفت نفر برتر رده جوانان 

کشور می باشد موفق به کسب مقام قهرمانی 

شد ، یکتا ادیبیان دخرت شایسته مشهدی 

و نفر سوم تور جهانی عامن نائب قهرمان 

شد و خانم ها فاطمه مجد ،ارتینا جاوید 

،مهدیس خوش خلق ،تینا مهران پور به 

ترتیب مقام سوم تا ششم را به دست آوردند.

ایامن روشنی افزود: در این مسابقات قهرمانان 

جوان و نوجوان تیم ملی با حضورشان گرمابخش 

رقابت ها بودند.بکتا ادیبیان؛خواهران وفایی 

پور و... ازجمله قهرمانانی بودند که در این 

رقابت ها حضور پیدا کردند.

وی خاطرنشان کرد که بازیکنان توامنند و 

دارای رنکینگ کشوری در این مسابقه رشکت 

داشتند که در پایان توسط جمعی از بزرگان 

تنیس روی میز استان و کشور از نفرات اول 

تا ششم با اهدای کارت هدیه قدردانی شد .

 فناوری جدید در آشکارسازی کرونا
دکتر فیروزآبادی- دکترای بیوتکنولوژی میکروبی

 پژوهشگران آمریکایی، نوعی فناوری محاسباتی ابداع 

کرده اند که می تواند محل اتصال پروتئین های کروناویروس 

به پروتئین های انسانی را شناسایی کند.

 شاید یک فناوری محاسباتی به پژوهشگران امکان بدهد 

تا مکان های روی سطوح پروتئین های ویروسی انسان و 

پروتئین های کووید-1۹ را که به یکدیگر متصل می شوند، 

دقیقا پیش بینی کنند. این پیرشفتی است که برای درک ما 

در مورد کروناویروس و توسعه داروهایی که محل اتصال آن 

را مسدود می کنند، بسیار سودمند خواهد بود.

 پژوهشگران در این پروژه، فناوری خود را به کار بردند 

حاد  سندرم  "کروناویروس  ساختاری  جدایی  نحوه  تا 

تنفسی SARS-COV-2("2( از "کروناویروس سندرم 

حاد تنفسی")SARS-COV-1( عامل شیوع بیامری 

"سارس")SARS( در سال های 2002 تا 2004، نحوه 

کمک کردن تنوع ژنتیکی پروتئین ها در جمعیت های 

انسانی برای اتصال ویروس به انسان و بروز عفونت و 

همچنین، این که کدام داروهای موجود، نویدبخش اتصال 

به اهداف مورد نظر روی سطوح پروتئین های انسانی هستند 

را پیش بینی کنند.

 "هایوان یو")Haiyuan Yu(، استاد بخش آمار بیولوژیکی 

 Cornell("و زیست شناسی محاسباتی "دانشگاه کرنل

University( آمریکا و "موسسه زیست شناسی سلولی و 

 Weill Institute for Cell and Molecular("مولکولی ویل

Biology( گفت: فناوری محاسباتی ما به شام امکان می دهد 

تا با وضوح بی سابقه ای ببینید که پروتئین های ویروس به 

پروتئین های انسانی متصل می شوند. بدین ترتیب، ما 

می توانیم بفهمیم که چه 

بخشی از پروتئین ها 

برای این فعل و انفعاالت، 

مهم هستند.

برای مشاهده مقاله 

به زبان  اصلی کد را 

اسکن کنید.

 بوکسور خراسان رضوی 
در اردوی انتخابی تیم ملی 

 دبیر هیات بوکس خراسان رضوی گفت: محمدسینا مرتضوی 

بوکسور این استان به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شد.

حسن مرادنژاد افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس نوجوانان 

و جوانان از نهم بهمن مدت یک هفته در شهرستان سقز استان 

کردستان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: عالوه بر مرتضوی، 1۸ بوکسور دیگر از سایر 

استانها نیز به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شده اند که برای 

رشکت در مسابقات رده های پایه قهرمانی آسیا آماده شوند.

دبیر هیات بوکس خراسان رضوی گفت: مسابقات قهرمانی 

رده های پایه آسیا از هشتم اسفند ماه امسال مدت 17 روز در 

کشور اردن برگزار می شود.

2 هزار و 500 ورزشکار، مربی، داور و پیشکسوت بوکس در 

خراسان رضوی فعالیت دارند.
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پزشکی

خبر

هندبال ایران دوباره جهانی شد. این خرب 

کوتاه، بی تردید مهم ترین عبارت خربی 

هندبال کشور در 7سال گذشته است. 

حاال پرسهای بلندباالی هندبال ایران، 

مشتاق ترین ها برای رسیدن زمستان 

سال آینده هستند؛ زمانی که باید در 

مسابقات هندبال قهرمانی مردان جهان 

به میدان بروند. پیش از آن اما سودایی 

دیگر نیز دارند؛ ایستادن روی یکی از 

سکوهای قهرمانی مسابقات قهرمانی 

آسیا. این یکی شاید در همین زمستان 

و پیش از آنکه انتظار برف سال بعد را 

بکشند، برایشان عنوانی تاریخی به 

همراه بیاورد؛ عنوانی که پیش ازاین برای 

هندبال ایران به دست نیامده است. 

ما پیش ازاین نایب قهرمانی بازی های 

آسیایی و مقام سوم هندبال قهرمانی 

مردان آسیا را تجربه کرده ایم و حاال این 

فرصت راداریم که با حضور در فینال، 

فرصت کسب جایگاهی بهرت در قهرمانی 

آسیا را داشته باشیم. پرسهای جنگجوی 

هندبال ما، حاال که بلیت سوئد و لهستان 

را در جیب گذاشته اند، باید برای مدالی 

خورشنگ در آسیا بجنگند.

کاپیتانمشهدیوخراسانیهای

تأثیرگذار

مهرداد صمصامی پرس مراغه است، 

اما سال هاست که در مشهد زندگی 

می کند و همشهری ما محسوب می شود. 

به جز او اما تیم ملی هندبال ایران سه 

بازیکن مشهدی دیگر نیز دارد؛ محمدرضا 

اورعی و محمدرضا کاظمی، دو جوانی که 

بی تردید آینده درخشانی پیرشو دارند و 

مسابقات قهرمانی جهان می تواند سکوی 

پرشی برای آن ها باشد و مجتبی حیدر 

پور، بازیکن باتجربه و کاپیتان تیم ملی 

هندبال ایران که تیمش قرار است مثل 

خود او، دومین حضور جهانی را تجربه 

کند. یونس آثاری و امید رضا رسپوشی 

سبزواری را نیز که به این فهرست اضافه 

کنیم، درمی یابیم که خراسان سال هاست 

در لیگ برتر بزرگساالن حضور ندارد، 

اما هنوز معدن استعداد در هندبال 

است و همچنان یکی از ستون های 

تیم ملی به شامر می رود. در همین 

بازی حامسی و حساس مقابل کویت 

که 27بر به سود ایران خامته یافت و 

برای کشورمان کسب سهمیه جهانی 

را به همراه داشت، 17 گل از جمع گل 

های زده ایران را خراسانی های تیم به 

مثر رساندند؛ هفت گل را یونس آثاری زد 

وچهارگل را کاپیتان حیدر پور به مثر رساند 

و محمدرضا اورعی و محمدرضا کاظمی، 

هرکدام سه گل به مثر رساندند. افسوس 

که این استعدادها در دیار خودمان قدر 

منی بینند و هیچکس دلسوز هندبال 

نیست؛ به ویژه آن ها که سال هاست 

داعیه دار هندبال استان هستند و 

همیشه در بطن کار حضور داشته اند.

بایدپاشنهآشیلرادید

تیم ملی هندبال ایران تا اینجای مسابقات 

همه حریفانش را با شکست بدرقه کرده و 

این البته اتفاق خوبی است، اما این مهم 

و کسب سهمیه جهانی نباید سبب شود 

که ضعف بزرگ تیم را نادیده بگیریم. 

هندبال ما هنوز و همچنان به روال 

همه سال ها، در ساختار دفاعی با مشکل 

روبه روست، به ویژه وقتی نیاز باشد بنا 

به رضورت، کمی بازتر دفاع کند، در 

سیستم های دفاعی بازتر، پوشش، 

جایگیری و وجود هامهنگی برای انجام 

به موقع این دو، بسیار رضوری است و 

این دقیقا هامن پاشنه آشیلی است که 

سبب می شود به طورمثال ما 2۹ گل از 

تیم نه چندان قدرمتند هند بخوریم یا 

در همین بازی با کویت، چند بار بازی 

پیش افتاده را به تساوی بکشانیم و 

در دقایقی حتی عقب مبانیم. برای 

حل این مساله یک راهکار شاید توجه 

باشگاه های ما به این موضوع و تالش 

برای به کارگیری این نوع سیستم ها 

در سطح باشگاهی باشد. راه حل ریشه 

ای تر، بهکارگیری سیستمهای متنوع 

و بهروز دفاعی در تیم های پایه است و 

البته چاره کوتاه مدت این معضل برای 

آماده شدن تا مسابقات جهانی، شاید 

رویارویی با تیم های بزرگ و کسب تجربه 

و هامهنگی در دیدارهای سخت و بزرگ 

باشد؛ اتفاقی که در اردوی اسپانیا و تقابل 

با تیم های لهستان و اسپانیا پیش آمد و 

باید امیدوار بود که پیش از رقابت های 

جهانی سال آینده، فدراسیون باز هم 

چنین فرصتهایی را برای ملی پوشان ما 

فراهم کند. حضوری در خور در مسابقات 

هندبال قهرمانی جهان، می تواند آینده 

هندبال ایران را چند مرحله ارتقا بدهد 

و از این رو نباید از فرصت پیش آمده به 

راحتی گذشت، فرصتی که هندبال ما 

را زنده خواهد کرد.

رییس هیات کشتی تایباد گفت: 

تنها خانه کشتی که نیاز اساسی 

کشتی گیران این شهرستان مرزی 

است، مدت 10 سال برای تکمیل 

شدن منتظر تامین اعتبار است.

رجب ساالری اظهار کرد: با وجود 

اینکه تایباد خواستگاه کشتی است 

و جوانان این دیار استعداد و توان 

بالقوه ای در این رشته مهیج و پهلوانانه 

دارند اما مسووالن به این رشته ورزشی 

بی توجه هستند. وی با اشاره به کمبود 

تجهیزات مورد نیاز کشتی در تایباد 

افزود: اولین نیاز کشتی گیران خانه 

کشتی است که به دلیل عدم تامین 

بودجه مدت 10 سال نیمه متام باقی 

مانده و مسووالن زیادی تاکنون به این 

شهرستان مرزی سفر و از ساختامن 

نیمه ساز بازدید کرده و قول مساعدت 

داده اند که تا این لحظه هیچکدام 

محقق نشده است. ساالری بیان کرد: 

شهرستان تایباد با 1۶0 نفر کشتی گیر 

تنها یک سالن کشتی دارد که به دلیل 

کمبود فضا، کشتی گیران مجبور به 

مترین در شیفت های محدود هستند 

و همین موضوع مترین ها را کاهش 

داده است. کمبود تشک و رویه تشک 

مخصوص کشتی، نداشنت وسایل 

بدنسازی و وسایل گرمایشی از دیگر 

معضالت تجهیزات مورد نیاز برای 

مترین و مسابقات داخلی کشتی 

در این شهرستان است.

هیاتکشتیازسال۱۳۵۶در

تایبادفعالیتدارد

رییس هیات کشتی تایباد خاطرنشان 

کرد: هیات کشتی در این شهرستان 

44 سال قدمت دارد و اولین بار در 

سال 135۶ توسط پهلوانان کشتی 

حمید بهرامی و اسامعیل ترابی در 

این خطه مرزی فعال شد و تاکنون با 

همه بی مهری ها و کمبودها قهرمانان 

زیادی در رده های مختلف سنی پرورش 

داده است.

وی ترصیح کرد: در سال 135۸ تنها 

یک هیات رییسه کشتی در استان 

خراسان بزرگ فعال بود و حمید 

بهرامی مناینده ورزشکاران تایباد 

یکی از اعضای اصلی این شاکله بود.

ساالری اظهار کرد: اکنون 1۶0 کشتی گیر 

در رده های سنی پهلوانک ها، نونهاالن، 

نوجوانان، جوانان و بزرگساالن با هشت 

مربی فعال در یک سالن کشتی مترین 

می کنند.

وی ادامه داد: 30 نفر از متولدین 

13۸7 الی 13۹0 در رده سنی 

پهلوانک ها)خردساالن(، 40 نفر از 

متولدین 13۸5 الی 13۸7 در رده 

سنی نونهاالن، 50 نفر از متولدین 

13۸3 الی 13۸5 در رده سنی 

نوجوانان، 20 نفر متولدین 13۸0 

الی 13۸3 در رده سنی جوانان و 

20 نفر متولدین زیر 13۸0 در رده 

سنی بزرگساالن به مترین کشتی 

در این شهرستان مشغول هستند.

ساالری با اشاره به قهرمانان کشتی 

در این شهرستان گفت: تا کنون 

20 کشتی گیر از تایباد به مسابقات 

اعزام شده و مقام های قهرمانی آسیا، 

جهانی کودک، بزرگساالن کشور، 

نوجوانان جهان، نوجوانان آسیا، جام 

بین امللل یادگار امام)ره(، ساحلی 

جهان، کشتی آزاد بسیج کشور، نایب 

قهرمانی کشتی فرنگی ایران و... را 

کسب کرده و برای این منطقه محروم 

مرزی افتخار آفریدند.

وی گفت: از ابتدای امسال تا کنون 

با وجود ویروس کرونا و تعطیلی های 

مکرر یک نفر از کشتی گیران تایبادی 

موفق به کسب مقام برون مرزی، 10 

نفر موفق به کسب مقام کشوری و 17 

نفر موفق به دریافت مقام استانی 

شده اند.

صعود خراسانی هندبال  به جام جهانی 
نقش آفرینی بازیکنان خراسانی در روز صعود تاریخی تیم ملی هندبال ایران به جام جهانی

تایباد خواستگاه ُکشتی است ولی خانه کشتی ندارد

خبر
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نبویان ادعا کردنبویان ادعا کرد

از جوکر فرار کردماز جوکر فرار کردم
Nakhost Honari

امیرعلینبویانمعتقداستدربرنامه»جوکر«رشکتنکرده،چونبا

توجهبهشناختیکهازخودشدارد،اینسبکازطنزمناسباونیست

وباحضوردربرنامهازچشممخاطبانمیافتادهاست.

امیرعلینبویان،هرنمندیکهاهالیتئاتراورابامنایشهاییمثل

»تناسخ۳تا۳۵تومن«کهرویصحنهبرده،اهالیرادیواورابابرنامه»رادیو

هفت«،طرفدارانکتاباورابا»قصههایامیرعلی«وبیندگانتلویزیون

اینهرنمندرابااجراهایمتنوعتلویزیونیبهخاطرمیآورند.هرنمندی

کهاینروزهافصلسومبرنامه»خندانندهشو«رااجرامیکندوبهزودی

همقراراستیکمنایشرارویصحنهبربد.بهبهانهاجرایامیرعلی

نبویاندر»خندوانه«،بهگفتوگوبااوپرداختیمکهدرادامهمیخوانید.

شامبرنامه»جوکر«رادیدید؟

بلهدیدم.

فکرمیکنیدفصلهشتم»خندوانه«درخنداندنمردمموفقتر

بودهیابرنامه»جوکر«؟هرچندکهقالبهایمنایشایندواثرمتفاوت

استاماازلحاظکیفیتی،کدامیکعملکردبهرتیداشتهاست؟

منفکرمیکنمیکنظرسنجیبهرتبتواندتکلیفاینموضوعرا

مشخصکند.امایکچیزرابایددرنظرداشتهباشید،اینکهتوفیق

یکبرنامه،درتدوامآناستواگرقضاوتبهصورتمقطعیانجام

شود،منصفانهوفنینیست.شایدفرضاشامبتوانید»خندوانه«را

بافصلهایاولیه»دورهمی«کهبهشکلدیگراجرامیشدمقایسه

کنید.من»جوکر«رامیبینم،ازطرفدارنشهمهستمامابهنظرماین

قضاوت،عادالنهنیست.

برایحضوردربرنامه»جوکر«دوستانبهمنمحبتکردندومنرابه

برنامهدعوتکردند،اماجنسمن،جنسحضوردربرنامه»جوکر«نیست

چوناینموضوعرادربارهخودممیدانم.اگردربرنامه»جوکر«رشکت

میکردم،تبدیلبهیکآدمنرُُنونچسبمیشدموازچشممردم

میافتادم.دربارهبرنامه»خندوانه«همهمیناست،منحاالحاالها

منیتوانمبهاینموضوعفکرکنمکهبهعنواناستندآپکمدیندربرنامه

حارضشوم.بخاطراینکهجنسکمدیوطنزیکهمندارم،متناسب

با»خندوانه«و»جوکر«نیست.

قراربودجایسیامکانصاریباشید؟

خیر،اصال.دوستانلطفداشتندوبهعنوانمهامنازمندعوتکردند.

کتابیجدیدننوشتیدیامنایشیتازهرویصحنهمنیبرید؟

یکمنایشداریمکهآمادهاجرااستمنتهیبهدلیلکرونابهتعویق

افتاده،چوندریکبازهزمانیمنایشهایزیادیرویصحنهنرفتند

وحاالمنایشهایزیادیمتقاضیاجراهستندوماهمیکیازآنها

هستیمهرزمانکهنوبتامنبشوداجرامیکنیم.یککتابجدیدهم

دارمبهنام»کانملیکن«کهیکسالاستچاپشدهامابازهمبخاطر

همینرشایطنتوانستیمبرایآنجشنامضابگیریمیادرمنایشگاه

کتابحارضشویم.»کانملیکن«یککتابطنزشبهسیاسیاست

وشوخیبایکجزیرهناشناختهودربارآناست.
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رویداد حراج تهران رویدادی فرهنگی 

و هرنی نیست و بیشرت رویدادی 

تجاری است که هرن را به عنوان کاال 

مورد مبادله قرار می دهد.

علی کاکا دزفولی، دکرتای جامعه شناسی 

سیاسی در روزنامه ایران نوشت:  

برگزاری رویداد حراج تهران در روزهای 

گذشته همچون دوره های پیشین 

آن واکنش های زیادی را برانگیخت. 

تاکنون عمده نقدهای وارده به این 

رویداد در رسانه ها معطوف به ساختار 

اقتصادی حراج و طرح مباحثی نظیر 

پولشویی بوده که البته این نقدها در 

جای خود وارد و قابل بررسی است، 

اما آنچه عمدتًا در تحلیل ها نادیده 

گرفته شده، نسبت ماهیت برگزاری 

چنین رویدادی با جامعه کنونی ایران 

است. رویکرد این یادداشت بر رد یا 

تأیید کلی چنین رویدادی نیست؛ 

زیرا نگارنده معتقد است که درهرحال 

چنین رویدادی نتیجه مجموعه ای از 

نگرش ها، وضعیت ها و فرآیندها است 

و منی توان آن را به دوگانه خوب یا بد 

تقلیل داد. آنچه حائز اهمیت است، 

شناخت ابعاد عمیق تر این پدیده 

است که اکنون 15 دوره از برگزاری 

آن گذشته و توانسته نسبتًا جایگاه 

خود را تثبیت کند. در یادداشت 

حارض سعی بر آن است تا از زاویه 

کالن به این رویداد پرداخته شود 

برخی جنبه های ماهوی آن مورد 

مداقه قرار گیرند.

انزوایاجتامعی

اولین نکته قابل توجه در رویداد حراج 

تهران، عدم برخورداری از پشتوانه 

اجتامعی است که این وضعیت خود 

به وجود آمده از فقدان مسأله است. 

درحالی که برخی هرنمندان رسشناس 

ازنظر وضعیت معیشتی دچار مشکالت 

فراوانی هستند و جامعه ایران نیز 

درگیر مسایل متعدد است، برگزاری 

چنین رویدادی با چنین پرستیژ 

رسانه ای چندان قابل هضم نیست. 

منظور از این جمالت آن نیست که 

برگزارکنندگان رویداد، مسوول حل 

مشکالت و یا مقرص به وجود آمدن 

آن ها هستند، پرسش اینجاست که 

درنهایت این رویداد و سیاست های 

حاکم بر آنچه نسبتی با جامعه هرنی 

ایران دارند؟ به عبارتی برگزاری این 

رویداد با توجه به کدام مسایل جامعه 

هرنی ایران بوده و برگزارکنندگان با 

در نظر گرفنت چه اولویت هایی اقدام 

به برگزاری منوده اند؟ نه در وب سایت 

رویداد به مسایل جامعه هرنی ایران 

پرداخته شده و نه برگزارکنندگان آن 

نگرش و منظومه فکری مشخصی 

نسبت به هرن و مسایل آن در ایران 

از خود نشان داده اند. نگاهی به 

بخش اخبار وب سایت رسمی رویداد، 

نشان می دهد که اساسًا هیچ گونه 

اطالع رسانی از فرآیندهای رویداد 

صورت نگرفته و اخبار منترشه تنها 

رویداد  برگزاری  به  مربوط  اخبار 

اصلی در هر دوره و گزارشی از آثار 

می توان  هستند.  رفته  فروش  به 

این گونه برداشت کرد که اساسًا 

اطالع رسانی و شفاف سازی درباره فلسفه 

وجودی رویداد برای برگزارکنندگان 

رویداد چندان موضوعیتی نداشته 

است. این موضوع را از تعداد محدود 

حارضان، خریداران و حتی آمار نسبتاً 

پایین دنبال کنندگان شبکه های 

اجتامعی رویداد نیز می توان متوجه 

شد. به ویژه آنکه گردانندگان صفحه 

اینستاگرامی رویداد حتی فرصت 

اظهار نظر به مخاطبان را نیز نداده و 

بخش نظرات را برای متامی مطالب 

بسته اند. اعرتاض های مستقیم و 

غیرمستقیم بخش قابل توجهی از 

هرنمندان به این رویداد به ویژه در 

دوره اخیر نیز از دیگر مسایلی است 

که سبب می شود رویداد را نتوان 

حتی یک رویداد اختصاصی برای 

جامعه هرنی به حساب آورد.

ابهامدرفرایندها

و عدم شفافیت  بودن  نامشخص 

فرایندهای انتخاب و قیمت گذاری 

آثار از دیگر نقدهایی است که می توان 

اگرچه  آورد.  وارد  رویداد  این  به 

در وب سایت رسمی رویداد، ذکر 

شده که آثار حارض در حراج، از سه 

طریق معرفی آثار به حراج از سوی 

مجموعه داران، معرفی آثار به حراج از 

سوی گالری داران و دریافت مستقیم 

آثار رصفًا از هرنمندان پیشکسوت 

انتخاب می شوند، اما فرایندهای 

آثار، عمومی  انتخاب  به  معطوف 

نیستند و منی توان درباره درستی 

یا نادرستی آنها قضاوتی ترتیب داد. 

بویژه آنکه با بررسی هرنمندانی که 

آثارشان در دوره های مختلف حراج 

عرضه شده، این گامن تقویت می شود 

که تنها چهره های بخصوصی از سوی 

برگزارکنندگان رویداد مورد توجه 

قرار می گیرند. بنابراین حتی اگر 

نخواهیم اتهامی به برگزارکنندگان 

و فرایندهای منتج به عرضه آثار وارد 

سازیم، الاقل می توان نسبت به فقدان 

شفافیت انتقاداتی را طرح کرد. در 

وب سایت رسمی رویداد هیچ گونه 

مطلب یا خربی پیرامون شفاف سازی 

سیاست های حاکم بر انتخاب آثار 

و یا فرایندهای مرتبط با آن وجود 

ندارد. مشخص نیست که گالری داران 

چگونه با یکدیگر رقابت می کنند و 

چگونه از کشاکش چنین رقابتی 

آثاری انتخاب می شوند. اگر می شد 

که صاحبان گالری در فضایی عمومی 

و آزاد با یکدیگر رقابت کنند، باز هم 

امیدی به تقویت فضای فرهنگ و هرن 

توسط این رویداد وجود داشت، اما 

در حال حارض به جای آنکه برگزاری 

چنین رویدادی در نتیجه هم افزایی و 

برنامه ریزی گالری ها باشد، در نتیجه 

خواست صاحبان رسمایه های کالن رقم 

می خورد و هرجا که پای رسمایه های 

کالن به همراه عدم شفافیت در میان 

باشد، منی توان به بی طرفانه بودن 

فرآیندها و طبیعی بودن انتخاب ها 

خوشبین بود.

هرندرانحصاررسمایه

در سطور باال مشخص شد که رویداد 

حراج تهران نه یک رویداد فرهنگی 

و هرنی که رویدادی اقتصادی بوده 

و هرن را دستامیه تجارت قرار داده 

است. پس برگزاری چنین رویدادی 

به خودی خود دستاورد چندانی 

برای عرصه هرن ندارد، بویژه آنکه 

اساسًا نسبت به مسایل عرصه هرن 

و هرنمندان نیز بی توجه بوده است 

و از این جهت منی توان این رویداد 

را متعلق به همه هرنمندان دانست. 

اما این موضوع سبب منی شود که از 

کنار آن بی تفاوت گذشت و از نظرگاه 

هرن به آن نپرداخت. زیرا این رویداد 

به واسطه نداشنت ماهیت هرنی 

و فقدان دغدغه هرن، پدیدآورنده 

شکلی از فرهنگ تجاری در عرصه هرن 

است که در صورت تداوم و گسرتش، 

می تواند مناسبات جامعه هرنی و 

هرنمندان را تغییر داده و بر آن ها 

تأثیرات نامطلوب بگذارد. همچنین 

جوالن رسمایه در عرصه فرهنگ مانع 

از شکل گیری روابط اصیل بین هرن و 

هرنمندان می شود. به بیان دیگر، تنها 

هرنمندانی می توانند دیده شوند که 

نسبتی با مناسبات تجاری حاکم بر 

رویداد داشته باشند. نگاهی به ادبیات 

رسانه ای مربوط به رویداد و تأکید 

پررنگ بر عباراتی نظیر »رکورد زدن«، 

»پرفروش بودن« و... نیز تأییدی 

دیگر بر مدعای تجاری بودن و نه 

هرنی بودن رویداد است. اگر در 

برگزاری این رویداد، هرن مسأله است 

و هرنمند اهمیت دارد، چرا بخشی 

از رسمایه های حارض در رویداد به 

حل مشکالت این قرش اختصاص 

انتظار  اگر  حتی  منی کند؟  پیدا 

چنین اقدامی هم نداشته باشیم، 

الاقل برگزارکنندگان می توانستند 

بخشی از توجه صاحبان رسمایه را 

به سمت مسایل جامعه هرنی سوق 

دهند. تأکید می شود که طرح این 

موضوع به معنای توقع خاص داشنت 

از برگزارکنندگان نیست، زیرا این 

رویداد آن گونه که خود را معرفی 

کرده از سوی نهادی خصوصی و 

مستقل برگزار می شود، اما بی پاسخ 

بودن این پرسش ها تنها نشانه ای 

برای اثبات این موضوع است که 

این رویداد، تعلقی به جامعه هرنی 

ایران ندارد. به نظر می رسد آن گونه 

که برخی صاحبنظران معتقدند، 

حراج تهران را باید رانتی کنرتل شده 

دانست که به تعداد محدودی از افراد 

صاحب رسمایه اختصاص یافته است. 

شاید هم به همین خاطر باشد که 

در هر دوره از برگزاری، بیش از آنکه 

هرن و هرنمند در آن دیده شوند، ارقام 

درشت پول ها برجسته می شوند و 

توجه ها را به خود جلب می کنند.

N.L.P پیش فرض چهارم
جواد خورشیدی

برای رشوع در هر اداره و رشکتی باید اصول و قوانین 

آن را پیروی کنید و میزان عملکرد و نتیجه گیری شام 

بستگی به پیروی و احرتام شام به اصول و قوانین 

 آن اداره و رشکت دارد .اگر می خواهیم از دانش

 ان . ال . پی استفاده کنیم باید از قواعد این دانش 

پیروی کنیم و آن ها را در زندگی به صورت عملی 

به خدمت بگیریم. پیش فرض های  ان . ال . پی 

پایه ها و اصول آن هستند و افرادی که دوست دارند 

در مسیر آن حرکت کنند باید با این پیش فرض ها 

ارتباط عمیق گرفته و رفتارها و عملکرد های خود 

را در قالب این اصول هم راستا کند .

معنیارتباطپاسخیاستکهدریافتمیکنیم

یکی از مباحث مهم ان. ال . پی ارتباطات است . 

رشد هرانسان در زندکی بستگی زیادی به نحوه 

ارتباطات او دارد. چه ارتباط با خود چه ارتباط 

با دیگران و سایر موجودات. 

اگر بتوانیم با خودمان ارتباط عالی برقرار کنیم، 

وقتی از خود رشوع می کنیم قادریم تغییرات بسیار 

اثربخشی را در خود به وجود بیاوریم . زمانی که 

ما ذهن و مغز و باورهای خودمان را بشناسیم و 

با خودآگاهی نسبت به فکر و جسم خود شناخت 

بهرتی از وجودمان به دست  آوریم . درواقع  به نوعی 

ارتباط اثربخش و صحیح با خود می رسیم  وقتی 

فرد ارتباط صحیح با خود برقرار کند با دیگران 

می تواند ارتباط بسیار زیبا و اثربخشی داشته باشد.

ارتباطباخوددران.ال.پیحرفاولرادر

ارتباطاتمیزند

وقتی انسان بتواند با خود در صلح باشد و ارتباط 

قدرمتندی با وجود درونی خود برقرار کند آن وقت 

می تواند با انسان های دیگر و متام موجودات هستی 

بهرتین ارتباط را برقرار کند .

وقتی شام یاد می گیرید با خود ارتباط صحیح بگیرید 

و به نحو عالی با خود سخن بگویید می توانید با یک 

فرد با بهرتین نحو ارتباط برقرار کنید و آن شخص 

هم شام را دوست خواهد داشت و به حرف های 

شام گوش خواهد کرد و از شام پیروی خواهد کرد . 

می توانید تاثیر ارتباط صحیح با خود را در ارتباط 

با دیگران ببینید  و از نتیجه متفاوتی که حاصل 

می شود لذت بربد .

نگاهی به حراج های اخیرآثار هنری
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شش انتصاب در اداره کل فرهنگ و ارشاد 
خراسان رضوی

محمد حسین زاده طی احکام جداگانه ای رضا هژبر کاللی را 

به عنوان رسپرست معاونت هرنی و سینامیی اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی خراسان رضوی و جلیل رسوری را به عنوان 

رسپرست معاونت فرهنگی و رسانه ای این اداره کل منصوب 

کرد. وی همچنین حمید صمدی را به عنوان رسپرست گروه 

قرآن و عرتت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی و 

حجت االسالم و املسلمین محمدتقی کاظمی نسب را به عنوان 

مسوول ارتباط با حوزه های علمیه و موسسات و مراکز پژوهشی 

و دینی این اداره کل منصوب کرد. افشین تحفه گر نیز به عنوان 

رسپرست دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی خراسان رضوی انتخاب شده است.

پیش از این جواد روشندل رسپرست معاونت هرنی و سینامیی، 

افشین تحفه گر معاون فرهنگی و رسانه ای، حجت االسالم و 

املسلمین محمدتقی کاظمی نسب رئیس گروه قرآن و عرتت 

و یوسف امینی مسوول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی بودند.

همچنین پیش از این فهیمه بهشتی صفت طی احکام جداگانه ای 

از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی به 

عنوان رسپرست روابط عمومی و اطالع رسانی اداره کل فرهنگ 

و ارشاد خراسان رضوی و همچنین مسوول امور بانوان و عفاف 

و حجاب این اداره کل منصوب منصوب شده بود.

مراسم نکوداشت مهدی صباغی، هرنمند 

پیشکسوت تئاتر، سینام و تلویزیون 

با حضور جمعی از هرنمندان و مسووالن 

فرهنگی و هرنی شهر مشهد به همت 

حوزه هرنی خراسان رضوی و انجمن 

صنفی تهیه کنندگان فیلم بلند مشهد 

در پردیس سینامیی هویزه این شهر 

برگزار شد.

رییس سازمان سینامیی یکشنبه شب 

با صدور پیامی به این مراسم گفت: 

سینامی ایران به ویژه بعد از انقالب 

اسالمی بازیگران توامنند زیادی را 

به خود دیده است، سینامیی که گاه 

نامهربان بوده و در مسیر تند قطار بی 

بدیل اش مسافرانی را جا گذاشته است 

اما آنانی که با هرن خود این مسیر را 

هموار کرده اند از یاد ما نخواهند رفت.

محمد خزائی افزود: سینام نسل به 

نسل هرنمند آفریده و ورق به ورق به 

تجربه گذشتگان اضافه کرده است و 

این افسوس را برای ما همیشه به جا 

خواهد گذاشت که چرا از یک برهه ای 

به بعد، از هرن این هرنمندان بهره گرفته 

نشده است.

رییس سازمان سینامیی "مهدی صباغی" 

را در زمره بازیگرانی دانست که سال های 

متامدی مردم این رسزمین از کلمه 

به کلمه دیالوگ هایش در فیلم های 

سینامیی خاطره دارند؛ از "سایه خیال" 

تا "کافه ستاره"، از "گل یخ" تا "صورتی" 

همه و همه فیلم هایی هستند که این 

بازیگر برای مردم این مرز و بوم خاطره 

سازی کرده است.

خزائی افزود: امروز هامن نقطه ای است 

که باید بعد از سالها عرق از جبین این 

هرنمند )مهدی صباغی( بزداییم و به 

پاس متامی روزهایی که در گرما و رسما 

برای فرهنگ و هرن این رسزمین زحمت 

کشیده است قدردانی کنیم.

مهدی صباغی نیز در این مراسم در 

حالی که به سختی سخن می گفت 

با اظهار خرسندی و قدردانی از بانیان 

برگزاری این مراسم گفت: کوچک همه 

شام هستم، "هر کس برای خویش 

پناهی گزیده است، ما هم در پناه قائم 

آل محمدیم".

وی اضافه کرد: به من گفتند فیلمی هست 

که باید ببینم، منی دانستم مراسمی 

برای من برگزار کرده اند، افرادی بودند 

مثل محسن قصابیان، آقای خزائی فر 

که امیدوارم همیشه پابرجا باشند، آنان 

استاد من بودند و الفبای تئاتر را به من 

آموختند، من کسی نیستم که الیق 

قدردانی باشم از همه کسانی که به 

من چیزی یاد دادند تشکر می کنم.

صباغی گفت: من نیازمند هیچ کس و 

هیچ موسسه یا نهادی نیستم، از همه 

افراد و مسووالنی که این مراسم را برگزار 

کرده و کسانی که در این مکان حضور 

یافته اند، قدردانی می کنم، به من لطف 

داشته اند، با خضوع و فروتنی می گویم 

که دوستتان دارم، قلبهای مهربانتان 

را می ستایم، قادر به جربان محبتهای 

شام نیستم و فقط می توانم شادمانی 

درونی ام را به شام عرضه کنم، می خواهم 

برای شام از سودای دمل سخن بگویم اما 

وضعیت جسامنی ام اجازه منی دهد.

رییس حوزه هرنی خراسان رضوی نیز 

در این مراسم با بیان این که سینامی 

استانی و ملی را با "مهدی صباغی" 

شناختم اظهار امیدواری کرد این استاد 

گرانقدر سالمتی خود را بازیابد و در 

آثار هرنی بیشرتی نقش آفرینی کند.

مجید عسکری گفت: تصویری برای 

یادبود استاد صباغی توسط یکی از 

هرنمندان نقاشی شد که نسخه ای از 

آن به استاد تقدیم شده و نسخه ای دیگر 

بر دیواری از ساختامن حوزه هرنی که 

به نصب تصاویر هرنمندان خراسانی 

اختصاص دارد، قرار می گیرد تا نام، 

یاد و خاطره این استاد برای همیشه 

ماندگار مباند.

مجید طهوریان عسکری، عضو شورای 

شهر مشهد نیز در این مراسم ضمن آرزوی 

سالمتی برای استاد صباغی گفت: 

شورای شهر مشهد آمادگی برگزاری 

دورهمی هرنمندان و مراسم تجلیل 

از آنان را در تاالر شهر دارد و در این 

مورد هم می توانستیم میزبان استاد 

صباغی در تاالر شهر باشیم.

دبیر انجمن صنفی تهیه کننده فیلم بلند 

مشهد نیز به عنوان بانی برگزاری این 

مراسم گفت: این انجمن که متشکل از 

بهرتین سینامگران سینامی این شهر 

است تالش می کند دورهمی های بیشرتی 

برای دیدن فیلم های تولیدی سینامگران 

مشهد، قدردانی از هرنمندان و حداقل 

تازه شدن دیدارهای آنان برگزار کند.
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