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توپ و تور

تخته گاز "پیکان" تا قهرمانی 
محمد مهدیزاده

مسابقات والیبال جام رمضان مشهد که از ۱۶ فروردین ماه در 

سالن مهران آغاز گردیده بود، دیشب با برگزاری دیدارهای 

رده بندی و فینال و قهرمانی تیم پیکان به پایان رسید.

این رقابت ها با حضور ۲۴ تیم برگزار شد و تیم ها در قالب شش 

گروه چهار تیمی با یکدیگر به تقابل پرداختند.

در دیدار حساس فینال، تیم های قدرمتند "شهرداری منطقه 

ثامن" و "پیکان"  مقابل یکدیگر صف آرایی کردند و این دیدار 

نزدیک، درنهایت با درخشش بازیکنانی همچون کاپیتان حمید 

علیشاهی ، ستار صوالنی، معین مددی، محمد معظمی، 

سعید یلی، فرهاد روحانی نژاد با هدایت مربی جوان و بادانش 

والیبال خراسان وحید ادیب با نتیجه ۲ بر ۱ به امتام رسید و 

عنوان قهرمانی به پیکان اختصاص یافت و شهرداری منطقه 

ثامن نایب قهرمان شد.

پیکارهای روز پایانی این رقابت ها در حالی برگزار شد تعدادی 

از مسوولین و پیشکسوتان والیبال استان در سالن حضور 

داشتند، 

اسامی بازیکنان آکادمی پیکان مشهد 

وحید ادیب مربی و بازیکن 

حمید علیشاهی 

معین مددی

ستار صوالنی

محمد معظمی 

سعید یلی

فرهاد روحانی نژاد

و با حضور افتخاری بازیکن ارزشمند و آینده دار و 

ملی پوش  جناب آقای  علی حاجی پور
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تیم آمادگی جسامنی خراسان رضوی  در بخش آقایان در 

مسابقات دستگاه هایی اجرایی کشور که در سالن شهید 

بهشتی مشهد برگزار شد به مقام قهرمانی دست یافت.

چین رسی مسوول برگزاری این دوره از مسابقات با اعالم 

این خرب گفت: در این مسابقات که در رده های سنی 

30 تا 50 سال برگزار شد. بعد از تیم خراسان رضوی 

تیم های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به 

ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

وی در ادامه درباره  نفرات برتر این دوره از مسابقات گفت: 

در این رقابت ها در بخش انفرادی هم تیم خراسان رضوی 

خوش درخشید ورده سنی زیر 30 سال: حامد صادقی  

 )خراسان رضوی  ( به مقام اول دست یافت صادق عباس زاده  

) سیستان و بلوچستان(  و میثم سلیامنی   )خراسان 

جنوبی (  به ترتیب رتبه های دونم و سوم را نیز کسب 

کردند. رده سنی 30تا35سال محسن رجبیان شاندیز  

)خراسان رضوی(  رتبه نخست را کسب کرد.بهروز فرامرز 

پور   )کرمان ( مقام دوم ونعمت الله میری  )سیستان و 

بلوچستان ( به مقام سوم دست یافت.رده سنی 35تا۴0سال 

غالمرضا زحمتی فرد  )خراسان جنوبی(  مقام اول 

دست یافت احسان عطار زاده   )کرمان( محمدجواد 

ترابی ) خراسان رضوی(   به ترتیب دوم و سوم شدند.رده 

سنی۴0تا۴5سال مهدی عجمی نژاد   )خراسان رضوی 

( به مقام اول دست یافت.غالمرضا علی نژاد  )کرمان( 

و رضا شیخی  )سیستان و بلوچستان(  رتبه های دوم و 

صوم را به ترتیب کسب کردند.رده سنی۴5تا50 سال 

احمد صفائیان  )خراسان رضوی ( اول شد.علیرضا نو 

فرستی  )خراسان جنوبی(  وعلی سلطانی  )استان یزد  

( به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند.رده 

سنی باالی50 سال علی کرمانی  )خراسان جنوبی(  

اول شد.محمود امام دادی  )سیستان و بلوچستان(  

وعلیرضا محمدی   )یزد(   به ترتیب به مقام دوم و سوم 

دست یافتند.

 سید حسین علوی مقدم عضو شورای 

شهر مشهد در حاشیه برگزاری چهارمین 

دوره  مسابقات فوتسال داخل چمن 

جام رسانه و مهربانی ویژه ماه مبارک 

رمضان گفت :خیلی خوشحالیم که در 

راستای اهداف حامیتی از پیشکسوتان 

و ایجاد شور و نشاط اجتامعی در میان 

شهروندان گام های مثبتی برداشته 

می شود و ما نیز گوشه ای از این بخش 

هستیم .

رییس کمیسیون  ورزش مشهد مقدس 

ترصیح کرد: برگزاری چنین مراسم هایی 

که نتیجه آن حامیت از دیگر شهروندان  

را دارد ستودنی است و امیدوارم بتوانیم 

در جهت تحقق شعارها و اهدافی که 

برای ایجاد شهری بانشاط و شاداب در 

شورای شهر و شهرداری برنامه ریزی 

کردیم حرکت کنیم .

وی افزود:این مسابقات باهمت همه 

آستان  ازجمله  متولی  دستگاه های 

قدس،هیات فوتبال و اصحاب رسانه 

برگزار شد که خوشبختانه مطلع شدیم 

در پایان این مسابقات مراسم گلریزان 

برای تجهیز امکانات ورزشی ۸روستا  در 

گود زورخانه این موسسه برگزار خواهد 

شد که کاری ستودنی و قابل افتخار 

است و در این راستا شورای شهر قطعا 

حضوری موثر خواهد داشت.

چهارمین دوره  مسابقات فوتسال داخل 

چمن جام رسانه و مهربانی با قهرمانی 

تیم منتخب آستان قدس رضوی به 

پایان رسید.

بر اساس این گزارش چهارمین دوره 

رقابت های فوتسال جام رسانه به میزبانی 

مجموعه فرهنگی ورزشی کرامت رضوی 

و با همکاری و مساعدت شورای شهر و 

تربیت بدنی شهرداری مشهد،انجمن 

پیشکسوتان فوتبال و انجمن عکاسان و 

مطبوعات در زمین چمن مصنوعی آستان 

قدس برگزار شد و در پایان این رقابت ها 

تیم منتخب آستان قدس توانست در 

رضبات پنالتی تیم منتخب شهرداری را 

شکست دهد و به مقام قهرمانی دست یابد.

نیمه نخست این دیدار با نتیجه 3 بر یک 

به سود منتخب شهرداری به پایان رسید 

اما در نیمه دوم تیم منتخب آستان قدس 

توانست با به مثر رساندن ۲گل دیدنی 

نتیجه را به تساوی بکشاند و در پایان 

رضبات پنالتی تیم قهرمان را مشخص 

کرد.دیدار رده بندی این مسابقات بین 

دو تیم شاهین و منتخب سعدآباد برگزار 

شد که این دیدار را تیم پیشکسوتان 

سعدآباد بانتیجه 3 بر صفر پیروز شد و 

بعد از تیم منتخب شهرداری که به مقام 

دوم این دوره از مسابقات دست یافت 

رتبه سوم چهارمین دوره مسابقات جام 

رمضان را به دست آورد.

در این مسابقات ۱0 تیم پیشکسوتان 

ابومسلم،پیام،شهرداری،آستان قدس،

هواپیامیی،سعدآباد،دهداری،شادروان 

خاکپور،شاهین و سیاه جامگان حضور 

داشتند که با اهدای لوح و تندیس 

مسابقات به منایندگان تیم ها تقدیر 

و قدردانی شد.

تیم آمادگی جسمانی خراسان رضوی قهرمان مسابقات کارکنان دولت

سید حسین علوی مقدم تاکید کرد

حمایت از پیشکسوتان در دستورکار شورای شهر

مجید خروشی

گروه ورزش- چهارمین دوره  مسابقات فوتسال 

داخل چمن جام رسانه و مهربانی با قهرمانی 

تیم منتخب آستان قدس رضوی به پایان رسید.

بر اساس این گزارش چهارمین دوره رقابت های 

فوتسال جام رسانه به میزبانی مجموعه فرهنگی 

ورزشی کرامت رضوی و با همکاری و مساعدت 

شورای شهر و تربیت بدنی شهرداری مشهد،انجمن 

پیشکسوتان فوتبال و انجمن عکاسان و مطبوعات 

در زمین چمن مصنوعی آستان قدس برگزار شد و در 

پایان این رقابت ها تیم منتخب آستان قدس توانست 

در رضبات پنالتی تیم منتخب شهرداری را شکست 

دهد و به مقام قهرمانی دست یابد.در این مسابقات 

۱0 تیم پیشکسوتان ابومسلم،پیام،شهرداری،آستان 

قدس،هواپیامیی،سعدآباد،دهداری،شادروان 

خاکپور،شاهین و سیاه جامگان حضور داشتند 

که با اهدای لوح و تندیس مسابقات به منایندگان 

تیم ها تقدیر و قدردانی شد.در حاشیه برگزاری 

رقابت های نهایی فوتسال جام رسانه و مهربانی ویژه 

ماه مبارک رمضان  مراسم گلریزان درگود زورخانه 

مجموعه فرهنگی ورزشی بنیاد کرامت رضوی در 

ابتدا با تالوت آیات کریمه قران مجید ،رسودملی 

و زیارت خاصه حرضت امام رضا علیه السالم برگزار 

شد. این مراسم با حضور ایامن شمسایی معاون 

مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، علیرضا 

تاج فیروز مدیرعامل موسسه تربیت بدنی بنیاد 

کرامت رضوی، ،علوی مقدم عضو شورای شهر،غیاثی 

معاون تربیت بدنی و سالمت شهرداری، محمد 

حسین روشنک، رییس کانون کارآفرینان خراسان 

رضوی،  خرسوشاهی مدیرعامل خانه مطبوعات 

و مدیر مسوول موسسه مطبوعاتی رسانه گسرت 

نخست،جمع کثیری از پیشکسوتان فوتبال و 

اهالی رسانه،باهدف تجهیز امکانات ورزشی برای 

۸روستا استان برگزار شد.ایامن شمسایی معاون 

مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این 

مراسم ضمن تقدیر و تشکر از مسووالن برگزاری 

این هامیش و رقابت ها گفت: برنامه ریزی و طراحی 

وحدت و همدلی مسووالن شهری و اهالی رسانه 

برای فرهنگ سازی و بسرتی از همیاری شایسته 

تقدیر و تحسین است که چنین وحدتی از سوی 

رسانه ها و مطبوعات شهرستانی رقم خورده است 

.شمسایی با اشاره به این که هدف ما در وزارت 

رضایت شهروندان است اظهار داشت: در دولت 

سیزدهم بنا داریم حامیت و توسعه نرشیات محلی 

را رسلوحه کار قرار دهیم و امتیازات خوبی را برای 

این رسانه ها در نظر بگیریم.حامیت از تشکل های 

صنفی،انجمن ها و سپردن وظایف به اهلش وظیفه 

اصلی ماست.مدیرعامل موسسه تربیت بدنی بنیاد 

کرامت رضوی نیز در این مراسم گفت: برگزار 

رقابت های فوتسال بعد از گذشت ۲سال که به 

دلیل شیوع ویروس کرونا به تاخیر افتاده بود امسال 

با حضور تیم های پیشکسوت و رسانه برگزار شد 

که خوشبختانه نتایج قابل قبولی به دست آمد. 

محسن حیدری دبیر اجرایی هیات فوتبال استان 

در این مراسم ضمن قدرانی از مدیران برگزاری 

این جشنواره گفت: بنا نداریم این مساعدت ها 

پایانی داشته باشد هیات فوتبال برای کمک و 

امور خیرخواهانه از هیچ تالشی فروگزار نخواهد 

بود و به هر نحو آمادگی برگزاری این هامیش ها که 

حامیتی است را دارد و خواهد داشت.امیدواریم با 

همکاری اهالی رسانه در سال های آینده مسابقاتی 

باکیفیت تر و برنامه ریزی شده در راستای توسعه و 

حامیت از پیش کسوتان و اهالی فوتبال و رسانه و 

سایر شهروندان اجرا کنیم.

تیم فوتسال آستان قدس قهرمان چهارمین دوره مسابقات جام رمضان شدتیم فوتسال آستان قدس قهرمان چهارمین دوره مسابقات جام رمضان شد
همکارگرامی 

جناب آقای محمد مهدیزاده
 درگذشت مادر گرامی همسرتان را 

تسلیت عرض می کنیم.
مدیر مسوول و  کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست

همکارگرامی
 جناب آقای مجید خروشی

  درگذشت خاله گرامیتان را 
تسلیت عرض می کنیم.

مدیر مسوول و  کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست
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ظلم به صدرنشین
علیرضا مجمع

فوتبال ایران آبسنت حوادث بسیاری در روزهای آینده نزدیک است. 

فاصله در صدر جدول به چهار امتیاز رسیده است و رای بازیکن 

گابنی گل گهر به کمیته استیناف فدراسیون فوتبال برگشته تا 

دوباره رای گیری شود. این احتامل وجود دارد تا رای سه بازی 

گل گهر با پیکان، سپاهان و استقالل که سه نتیجه مشابه سه 

بر صفر به سود این تیم ها رقم خورده بود، برگردد و نتیجه مساوی 

استقالل، باخت سپاهان و همچنین باخت پیکان . یعنی دو 

امتیاز برای استقالل و سه امتیاز هم برای سپاهان و پیکان به این 

تیم ها هبه شده که ممکن است به گل گهر برگردد. با این حساب 

تیم امیرقلعه نویی در جدول از رتبه ششم به رتبه سوم می آید و 

شانسش برای دریافت سهمیه خیلی باال می رود. از طرف دیگر 

سپاهان که سه امتیازش ازدست رفته است به رتبه چهارم می رود 

و امیدش کمرنگ خواهد شد. این وسط یک اتفاقی می افتد. 

درجایی که استقالل با دو امتیاز اهدایی کمیته انضباطی که 

یکی از دالیل عزل رییس اسبق فدراسیون شهاب الدین عزیزی 

خادم بود، مانور قدرت می دهد در این وانفسای کم کردن امتیاز 

پرسپولیس را در فاصله دو امتیازی اش می بیند و این اسرتس 

مضاعف اصال برای تیم مجیدی خوب نیست. چراکه از 5 بازی 

باقیامنده دو بازی سنگین با فوالد خوزستان و مس رفسنجان 

دارد که هرکدام از این تیم ها پای حیثیتشان ایستاده اند.پس 

به سادگی مثل هوادار به استقالل امتیاز مفت منی دهند. این 

ظلم سازمان لیگ به استقالل در حافظه تاریخ فوتبال ایران باقی 

خواهد ماند که چرا با یک تصمیم اشتباه تیمی که می توانست 

در کورس قهرمانی به شکل سامل قرار بگیرد را با امتیاز اهدایی 

به قهقرای حساسیت و حاشیه بردید و تیم را به خطر انداختید. 

کام اینکه ممکن هم هست تیم مجیدی از این گداب به سالمت 

عبور کند و بعد از ۱0 سال طعم قهرمانی را بچشد و نوار گالت 

قهرمانی های پرسپولیس را پاره کند و نگذارد تیم قهرمان به 

دبل هت تریک برسد.

*

امیرحسین صادقی؛ مدافع سابق استقالل مهدی تارتار و مجتبی 

حسینی را به تبانی با پرسپولیس متهم کرده و نوشته: »نان حالل 

سیخی چند؟ شام غیرت تیم سابق تان را می کشید.« ایران 

رسزمین تهمت های بی سند است و آنچه گویا پشیزی منی ارزد، 

آبرو و حیثیت آدم هاست. خداوند از اعامل و افکار بندگانش 

باخرب است و در مورد امثال حسینی و تارتار هم خودش قضاوت 

می کند. این به کنار؛ فقط خوب است آقای صادقی که این همه 

جوش »نان حالل« را می زند، داستان پنهان کردن مصدومیتش 

هنگام عقد قرارداد با استقالل را به یاد بیاورد. موضوع به ابتدای 

لیگ چهاردهم، یعنی تابستان نودوسه برمی گردد؛ زمانی که 

صادقی تازه از جام جهانی برگشته بود و مصدومیت شدید 

داشت. او آسیب دیدگی اش را از باشگاه مخفی کرد و بدون 

تست پزشکی قرارداد بست، اما بالفاصله بعد از امضا، زیر تیغ 

جراحی رفت و هفته ها امکان بازی برای تیم را از دست داد. 

درنتیجه دست امیر قلعه نویی در پوست گردو ماند. اوج اسرتس 

امیر مربوط به بازی با سایپا بود. استقالل هفته قبلش با سه گل 

به سپاهان باخته بود و در این بازی هم می رفت تا امتیاز بدهد، 

اما به هر زحمتی شده با گل دقیقه نود امید ابراهیمی سه بر دو 

برنده شد. امیرحسین بعد از بازی برای عرض تربیک جلو رفت، 

اما قلعه نویی که به مرز سکته رسیده بود حسابی از خجالتش 

درآمد. این درگیری تا وسط زمین ادامه یافت، هرچند اطرافیان 

با هزار مکافات دو طرف را جدا کردند. کمی بعد هم یکی از اقوام 

قلعه نویی روی سکوها با صادقی زدوخورد راه انداخت... شاید 

امروز با چهارتا کری خوانی تند و تهمت زدن به این وآن تبدیل 

به قهرمان مجازی شوید، اما هنوز هستند کسانی که دیروزتان 

را به یاد بیاورند. 

محمد فنایی کارشناس داوری فوتبال 

کشورمان گفت: آن چیزی که امروز 

در دنیای مدرن فوتبال وجود دارد 

این است که داوران هرکدام وظایف 

خود را باید انجام دهند. در یک بازی 

 رسمی چهار داور حضور دارند. بنابراین 

در یک مقطع خاصی می توانند به 

داور کمک کنند. متاسفانه مدتی 

است که وظایف خود را در داوری و 

قضاوت گم کرده ایم.

کارشناس داوری کشورمان با تاکید بر 

فساد موجود در فوتبال گفت: یک سال 

است که ما ساز حرفه ای گری را می زنیم 

ولی هیچ چیز ما شبیه حرفه ای گری 

نیست. تا چه زمانی باید کارشناسان 

و ما این مسایل را بازگو کنیم؟ به نظر 

من اصال اصالح شدنی نیست. گاهی 

فسادهایی در فوتبال به وجود می آید. 

البته من منی گویم که متامی این 

فسادها به داوری برمی گردد اما جزیی 

از آن ممکن است به داوران مربوط 

باشد. فساد در این است که تیم ها با 

یکدیگر مشکل داشته و گاهی باهم 

زد و بند کرده و رشط بندی غوغایی در 

فوتبال ما می کند. من واقعا حرست 

می خورم از این اتفاقاتی که در فوتبال 

ما رقم می خورد. گاهی خودمان را در 

مردم پنهان می کنیم که اصال اهل 

فوتبال نیستیم. فوتبال برای لذت 

بردن و زیبایی های ورزش است ولی 

متاسفانه منی توانیم از آن به خوبی 

استفاده کنیم.

فنایی درباره تناقض رفتار در بین 

ناظران ترصیح کرد: اگر داوران چهارم 

ما بخواهند پرخاشگری کنند قطعا 

کادر فنی با آنان برخورد خواهد کرد 

و کربیت از هامن جا زده می شود. 

ما داور چهارم را ازنظر شخصیتی 

می خواهیم. قرار نیست که ناظران 

به تصویر تلویزیونی رفته و خود را با 

موضوعات دیگر درگیر کنند.

پیشکسوت داوری گفت: فوتبال مدرن 

دنیا در کشورهای اروپایی که لیگ 

قوی دارند برای مثال رونالدو و مسی 

از چهره های فوتبالی دنیا هستند ولی 

هیچ کسی از تخلفات آنان نخواهد 

گذشت و هامنند بقیه بازیکنان با آنان 

برخورد می کنند. فوتبال ما هم روزبه روز 

در حال حساس شدن است. ما باید 

سیستمی را پیاده کرده که این موارد 

رخ ندهد. اینکه ناظری بخواهد یک 

درگیری را جدا کند. این موارد باعث 

ناهامهنگی در بازی می شود. داوران 

ما مرتبا چشمشان به نیمکت ها و داور 

چهارم است. مرتبا صدایش می کند 

و به وسیله آنان داور کارت می دهد. 

این کارت ها عاملی برای ایجاد فشار 

باالتر می شود.فنایی درباره سیستم 

ضعیف مدیریتی در فوتبال کشور یادآور 

شد: فوتبال ما آرامشی می خواهد که 

فکر می کنم با این سیستم مدیریتی 

خیلی زود به آن دست پیدا نکنیم. باید 

 سیستم مدیریتی مان را قوی کنیم. باید 

در سازمان لیگ از ناظرین بخواهیم 

که اگر مسوولیت شام به درستی انجام 

نشود نباید نظارت کنید ولی تعداد 

انگشت شامری از این آقایان هستند که 

وارد دوربین های تلویزیونی می شوند. 

حتی آن ها از مصاحبه کردن و صحبت 

در خصوص مسابقه منع هستند. کمیته 

داوران ما باید دپارمتان داشته باشد. 

مدت دیگری تیم ملی ما با پرچم ایران 

اسالمی به بزرگرتین رویداد جهانی 

خواهد رفت. اگر بداخالقی کنیم دنیا 

ما را خواهد دید. پارها شده که بازیکنان 

ما به آنجا رفته و دامئا در حال درگیری 

با داوران بودند.

کارشناس داوری افزود: یک مواردی 

پشت پرده است. با قدرت می گویم که 

فساد در فوتبال ما وجود دارد و شام 

رسانه ها یک وظیفه انسانی دارید و 

و آن این است که شفاف سازی کنید. 

به عنوان پیشکسوت در این فوتبال و 

داوری خجالت می کشم که بخواهم 

از این چیزها گذشت کنم. وظیفه خود 

می دانم که این مسائل را عنوان کنم. 

مسوولیتی در این فوتبال ندارم و نخواهم 

داشت. اگر فوتباملان می خواهد حرف 

در دنیا داشته باشد و داورامنان به 

کرسی های جهانی برسند باید سامل 

قضاوت کرده و مترکز داشته و درایت 

کنند. در سیستم مدیریتی ما باید 

قوانین و مقرارت به خوبی انجام شود.

فنایی ضمن ترشیح قوانین وضع شده 

در داوری گفت: این قوانین تنها برای 

ما نیست. بلکه قوانینی است که فیفا 

آن را وضع کرده و هر کشوری که 

وابسته فیفا است باید کمیته داورانشان 

شامل رییس و دپارمتان و کمیته باشد. 

بنابراین اگر جایی دپارمتانی برای 

داوری نداشت ایراد دارد. رییس کمیته 

داوران باید بپذیرد که یک نفر را به 

دبیر فدراسیون معرفی کند که او را 

با نظر هیات رییسه انتخاب و کمک 

کنند. هر چه قدر در داوری به مدیریت 

داوری کمک شود مطمئنا اشتباهات 

کمرت و تجمعی خواهد شد ولی اگر 

یک فرد مسوولیت متامی این موارد 

را بر عهده بگیرد ممکن است فساد 

به وجود آید. این موضوعات به نظر 

من فعال غیرقابل حل خواهد بود. 

در رنکینگ AFC و حتی در فیفا جزو 

بهرتین ها هستیم ولی در این زمینه 

حرف برای گفنت نداریم.

هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال 

لیگ برتر باشگاه های کشورازروزشنبه 

۲۴ اردیبهشت در شهرهای مختلف 

در حالی آغاز خواهد شد که تنها 

مناینده فوتبال خراسان درمشهد 

میزبان تیم باسابقه پیکان تهران 

است.

شهرخودروکه دربازی هفته بیست 

وششم مقابل استقالل صدرنشین 

در تهران بازی قابل قبولی را به 

منایش گذاشته بود در حالی یک 

برصفرشکست دیگری را در انتهای 

جدول تجربه کرد که 5هفته بود 

شکستی نداشت و روندر وبه جلویی 

را پیشه کرده بود اما دربازی مقابل 

پیکان نیاز مربمی برای کسب امتیاز 

دارد تا فصل را حداقل با آبرومندی به 

پایان بربد.شکست میلی مرتی مقابل 

استقالل اگرچه راه رهایی شهر خودرو 

را درقعرجدول سدکرد اما شاگردان 

سیدعباسی نشان دادند که در چهار 

بازی باقی مانده می توانند با کسب 

امتیاز الزم دل هواداران را شاد کنند.

اما پیکان تیم استخوان داری است 

وبه راحتی امتیازازدست نخواهد داد و 

از جمله تیم هایی است که در جدول 

از موقعیت خوبی برخورداراست و 

بدون اسرتس به مصاف میزبان 

قعرنشین به میدان خواهد رفت.

نقطه قوت شهر خودرو دربازی های 

باقیامنده در اختیار قرار دادن زمین 

چمن ورزشگاه ثامن به صورت رایگان 

برای شهر خودرو است که نوشداروی 

بعد از مرگ سهراب است و دردی از 

شهر خودرو را دوا نخواهد کرد و به 

نظرمی رسد با حامیت نصف نیمه 

مدیرکل از شهر خودرو زمین چمن 

ثامن هدیه ای است برای حضور شهر 

خودرو در لیگ دسته یک خواهد بود.

پدرام خسروشاهی

فوتبال لیگ برتر کشور

شهرخودرو و چهار قدم تا سقوط 
حوالی استادیوم

زد و بند در مستطیل سبز
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فواید هل
شهرزاد طاهری

به اندازه بندانگشت  ِهل میوه ای کوچک 

باپوست تیره و دانه های خوشبو است. هل 

انواع مختلفی  شامل هل سیاه، هل سفید و 

هل سبز دارد که نوع سبز آن عطر تندتری دارد. 

جویدن دانه های هل پس از رصف غذا ضمن 

کمک به هضم و گوارش بهرت غذا، می تواند 

بوی نامطبوع دهان را نیز خنثی کند. مرصف 

دم کرده آن مفرح، مقوی معده لطیف و بادشکن 

است. دانه های هل خواص گرما بخشی داشته 

و معده و روده ها را تقویت می کنند. هل اشتها 

را تحریک می کند و عمل گوارش غذا را بهبود 

می بخشد.نوشیدن دم کرده داغ آن موجب 

تسکین کولیت، سوءهاضمه، نفخ، حالت 

تهوع و بی حالی شده و مانع ترشح زیاد اسید 

معده می شود. یکی از خواص ویژه و بسیار 

ارزشمند هل، جلوگیری از تشکیل خلط در 

گلو است. ازاین رو می توان آن را به محصوالت 

لبنی و پودینگ ها افزود تا اثر شیر را که موجب 

تشکیل خلط در گلو می شود خنثی کرده و به 

گوارش آن نیز کمک کند. دانه های هل خاصیت 

داروی اکسپکتورانت را دارد و سینوس ها و 

برونش ها، بینی و سینه را از خلط و ترشحات 

اضافی پاک می کنند. هل چنان که ذکر شد 

خواص گرمابخش و انرژی زا دارد ازاین رو به 

بهبود روحیه و بازیابی انرژی و توان ازدست رفته 

کمک می کند، اضطراب و نگرانی را کاهش 

می دهد و در رفع افرسدگی موثر است. هل 

همچنین کلیه ها را تقویت می کند و گفته 

می شود برای درمان شب ادراری کودکان 

مفید است. البته مرصف زیاد آن تپش قلب 

را افزایش می دهد.

سرپرست تیم بسکتبال 
آویژه صنعت مشهد 

مشخص شد
طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه آویژه 

صنعت پارسای مشهد، ولی پور به عنوان 

رسپرست این باشگاه منصوب شد.

هوشنگ ولی پور از پیشکسوتان ورزش و 

بسکتبال خراسان رضوی که سابقه زیادی 

در عرصه مدیریت ورزشی دارد، به عنوان 

رسپرست تیم لیگ برتری بسکتبال باشگاه 

آویژه صنعت پارسا مشهد منصوب شد.

رسپرستی اداره کل ورزش و جوانان خراسان 

شاملی، معاونت مدیرکل ورزش و جوانان 

خراسان رضوی، ریاست اداره ورزش و 

جوانان مشهد، رسپرست تیم های ملی 

در رقابت های بین املللی و رسپرستی 

هیات های مختلف ورزشی استان بخش از 

سوابق مدیریتی وی در عرصه ورزش است.

متدید قرارداد ۴ بازیکن با آویژه صنعت

همچنین باشگاه آویژه صنعت که فصل 

قبل با رسجان ایوانوویچ نتایج قابل قبولی 

هم در لیگ برتر بسکتبال کسب کرد، در 

حال مذاکره با بازیکنانش برای متدید 

قرارداد آنهاست. پس از نوید خواجه زاده، 

مرتضی طاهری و مجید صادقی، حاال از 

این باشگاه خرب می رسد که قرارداد سجاد 

ابراهیمی هم متدیدشده است.

گفتنی است رسجان ایوانوویچ پس از پایان 

لیگ به همکاری خود با آویژه پایان داده 

و هنوز جانشین وی معرفی نشده است.

رقابت پادتن دلتا با واکسن کرونا 
دکتر فیروزآبادی، دکترای بیو تکنولوژی میکروبی 

یافته های یک مطالعه جدید نشان می دهد بدن افرادی که 

از سویه دلتای ویروس کرونا جان سامل به دربرده اند، نسب به 

کسانی که رصفا واکسن دریافت کرده اند، ایمنی باالتری دارند.

این یافته جدید که به بحث ها در خصوص مقایسه میان 

ایمنی ایجادشده در بدن پس از بیامری و همچنین پادتنی 

که توسط واکسن به بدن منتقل می شود، دامن می زند به 

تایید مرکز کنرتل و پیشگیری از بیامری های ایاالت متحده 

آمریکا نیز رسیده است.

خربگزاری فرانسه گزارش داده که بااین حال نویسندگان 

این مقاله هشدار داده اند افراد واکسینه نشده با خطرات 

بیشرتی ازجمله بسرتی شدن در بیامرستان و حتی مرگ 

احتاملی و البته اثرات و عوارض بلندمدت حاصل از این 

بیامری مواجه خواهند بود.

مرکز کنرتل و پیشگیری از بیامری های ایاالت متحده در 

بیانیه ای در این خصوص ضمن تاکید بر اینکه ویروس ها 

به صورت مداوم در حال تغییر هستند، می افزاید: »در طول 

دوران تحقیق سطح محافظت بدن در مقابل ویروس کرونا از 

سوی واکسن و همچنین پادتنی که بعد از بیامری در افراد 

ایجاد می شود، تغییر کرده است. به این معنا که با جهش های 

 جدیدی که در ویروس ایجادشده، میزان ایمنی تولیدشده 

در بدن پس از رهایی از بیامری کاهش یافته است.«

این مرکز همچنین در ادامه تاکید کرده که همچنان واکسیناسیون 

امن ترین اسرتاتژی برای محافظت بدن در برابر بیامری 

کووید-۱۹ به شامر می رود.

این تجزیه وتحلیل قبل از همه گیری سویه او میکرون صورت 

گرفته و به نظر می رسد هم تاثیر واکسن و هم اثر ایمنی ناشی 

از عفونت کاهش یافته باشد.

این پژوهش که در دو ایالت آمریکا در نیویورک و کالیفرنیا 

صورت گرفته متعلق به بازه زمانی 30 مه تا 30 نوامرب ۲0۲۱ 

می باشد.

نتایج این پژوهش همچنین تاکید دارد که پیش از اینکه دلتا به 

سویه غالب در بیامری کووید-۱۹ تبدیل شود، واکسیناسیون 

ایمنی بیشرتی در افراد ایجاد می کرد اما زمانی که این نوع 

در اواخر ژوئن و ژوئیه به شدت در سطح جهان گسرتش یافته  

این رابطه دستخوش تغییر شده است.

تا هفته سوم اکترب، نرخ ابتال در بین افراد واکسینه شده بدون 

سابقه کووید در کالیفرنیا ۶ برابر و در نیویورک 5 برابر کمرت از 

افرادی بوده که واکسن نزده بودند و پیشرت هم به کووید مبتال 

نشده بودند.اما این میزان در میان افرادی که پیشرت سابقه 

ابتال به این بیامری را داشتند بسیار کمرت بوده است. این گروه 

در کالیفرنیا ۲۹ برابر و در نیویورک ۱5 برابر کمرت از افرادی که 

واکسینه نشده و پیشرت هم به کرونا مبتال نشده بودند، به این 

ویروس آلوده شده اند.بر اساس این تحقیق، بیشرتین میزان 

محافظت در میان افرادی دیده شده که هم پیشرت به کووید 

مبتال شده و هم واکسن را دریافت کرده  بودند. نویسندگان 

این پژوهش می گویند بسرتی شدن در بیامرستان نیز تابع 

الگوی مشابهی بوده است.

تحقیقات دیگر ازجمله پژوهش هایی که در ماه اوت در ارسائيل 

انجام شد نشان می داد که ایمنی طبیعی حاصل از سویه 

دلتا از واکسن ها قوی تر بوده است اما پیشرت مرکز کنرتل 

و پیشگیری از بیامری های ایاالت متحده با نتیجه گیری آن 

پژوهش مخالفت کرده بود.پژوهش جدید که به تایید آمریکا 

هم رسیده در پایان نتیجه گرفته که به مطالعات بیشرتی برای 

تعیین مدت زمان محافظت از عفونت قبلی بر اساس نوع، 

شدت و عالئم ازجمله سویه او میکرون نیاز است.
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پزشکی

 گروه ورزش-مرحله اول مسابقات لیگ پیست بانوان 

در پیست آزادی تهران با حضور چهار دوچرخه سوار 

مشهدی تیم کرمان موتور، خانم ها یکتا غالمرضایی و 

لیال حیدری )در رده سنی جوانان( و یگانه غالمرضایی و 

آزاده مزاری )در رده سنی بزرگساالن( برگزار شد.بر اساس 

این گزارش مهدی روزبهانه رییس هیات دوچرخه سوار 

مسابقات  این  گفت:در  مطلب  این  بابیان   استان 

در ماده 500 مرت و رده جوانان »لیال حیدری« اول شد 

و »یکتا غالمرضایی« مقام سوم را کسب کرد. در رده 

بزرگساالن همین ماده »یگانه غالمرضایی« به عنوان 

چهارمی بسنده کرد.وی همچنین افزود:در ماده تیم 

با رکابزنی  تیم کرمان موتور   اسپرینت رده جوانان 

»لیال حیدری« و »یکتا غالمرضایی« اول شد. در رده 

بزرگساالن همین ماده تیم کرمان موتور با رکابزنی 

»آزاده مزاری« و »یگانه غالمرضایی« سوم شد.

در ماده کایرین و رده جوانان »لیال حیدری« اول شد 

و در رده بزرگساالن همین ماده »آزاده مزاری« مقام 

سوم را کسب کرد.

روزبهانه اضافه کرد: لیال حیدری 3 طال، یکتا غالمرضایی 

۱ طال و ۱ برنز، آزاده مزاری ۲ برنز، یگانه غالمرضایی ۱ 

برنز تعداد مدال های اکتسابی بود که مجموعا بانوان 

دوچرخه سوار خراسان ۴ طال و ۴ برنز کسب کردند.

مشهدی داور  دو  مسابقات  این  داوری  کادر   در 

 افسانه سجادی به عنوان رس داور و مهدیه کوشکی 

به عنوان داور حضور داشتند.

 وی همچنین از درخشش رکابزنان خراسانی رضوی 

در مسابقات کشوری خرب داد و گفت:رکابزنان خراسان 

در مسابقه انتخابی تیم ملی پیست خوش درخشیدند.

روزبهانه افزود: اولین مرحله مسابقات انتخابی تیم 

ملی پیست در سه ماده تیم اسپرینت، مدیسون و 

اسکرچ با حضور 35 رکابزن از رسارس کشور در پیست 

دوچرخه سواری آزادی برگزار شد.این رقابت ها که مالک 

حضور در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا بود 

از ساعت ۱3 استارت خورد که در پایان در ماده تیم 

اسپرینت تیم موج های آبی مشهد با رکابزنی »محمد 

دانشور« بر سکوی نخست ایستاد و تیم هیات نیشابور با 

رکابزنی »ابوالفضل امین الرعایا« »معین سعید« و »احمد 

نرصآبادی« دوم شد.»حسن حصاری« نیز عنوان چهارم 

را کسب کرد.در ماده مدیسون »نوید کالهی« موفق به 

کسب عنوان نایب قهرمانی این ماده شد.

ورزش ناشنوایان علیرغم کمبودها 

و مشکالت عدیده با مدیریت خوب 

این هیات در بسرتی آرام و منطقی به 

کار خود ادامه می دهد. در رشایطی 

که ورزش ناشنوایان دارای ۱7 رشته 

فعال ورزشی است و هرساله قهرمان 

ملی برای کشورمان در آن افتخارآفرین 

می شوند،متاسفانه رسیدگی به این 

قرش ورزشی بسیار نامناسب یا اصال 

ضعیف می باشد. باید اذعان شود 

رشایط خاص فیزیکی این عزیزان در 

ورزش و کشور بسیار حاد بوده و همواره 

نیازمند مرتجم می باشند زیرا بسیار از 

آحاد جامعه به ربان ایامواشاره آشنایی 

ندارند. حتی صداوسیام در بخش های 

خربی مرتجم دارد و دیگر هیچ که 

این نقص بزرگ محسوب می شود.

محمدرضا شیخ زاده رییس پرتالش و 

زحمتکش هیات ناشنوایان خراسان 

رضوی بادلی پردرد و خواسته هایی 

هفته نامه  در  من  میهامن  به حق 

نخست بود. وی می گوید با در نظر 

گرفنت رشایط خاص ناشنوا و تعدد در 

رشته های ورزشی که غالبا تیمی هم 

هست کار برای هیات بسیار دشوار 

خواهد بود. وی ترصیح کرد که در آخرین 

اعزام تیمهای قهرمان چند رشته  ما 

به رقابت های جهانی به متام معنی 

دستامن خالی بود و تنها یک خیر 

رشته کاراته مبلغ پنج میلیون تومان 

کمکان کرد که با هزینه های کنونی 

بسیار ناچیز است. شیخ زاده با متام 

وجود از شهردار محرتم ،شورای شهر 

و دکرت جواهری رسپرست اداره کل 

ورزش و جوانان استمداد می جوید و 

درخواست کمک فوری دارد.

از قهرمانان عزیزمان در استان 
چه خبر؟

ابتدا عرض کنم چند رشته مهم تیمی 

نظیر کشتی ،والیبال و فوتبال امسال 

به رقابت های جهانی اعزام نشدند و 

اکرث بازیکنان ملی خراسان رضوی 

نتوانستند اعزام شوند. در روز یکشنبه 

۱۸ همین ماه سه قهرمان ملی استان 

ما وارد مشهد شدند و در فرودگاه مورد 

استقبال قرار گرفتند. علی سلحشور 

نایب قهرمان جودو و مدال نقره ، مهناز 

حسن زاده کمیته تیمی نشان طال، 

و رضا فضلی در کمیته مردان تیمی 

نشان نقره به دست آوردند. گفتنی 

است ۲۴ دوره املپیک ورزش های 

ناشنوایان جهان تا ۲۸همین ماه 

در کشور برزیل در حال برگزاری 

است و تیمهای کشورمان با هشت 

طال و هشت برنز و شش نقره در بین 

۱۸0 کشور رشکت کننده مقام چهارم 

جهان را به دست آورند.

فعالیت مهم هیات را نام ببرید؟
 سال قبل در رشایط خاص کرونا 

و مشکالت اقتصادی هیات بدون 

کمک فدراسیون و اداره کل دو اردوی 

تیم های ملی کاراته بانوان وجودو 

مردان در مشهد میزبانی کردیم که 

بسیار اردوهای خوبی برگزار شد. 

در زمان فتاحی مدیرکل سابق به 

قهرمان جهانی ۱0میلیون تومان 

هدیه داده شد و متاسفانه بعدازآن 

در زمان مدیرکل بعدی داوری دیگر 

خربی نشد و در حال هم از دکرت 

جواهری خواهش داریم بچه های 

ورزشی ما را یاری دهند.

آمار ورزشی شما چقدر است؟
بانو   ۴00 و  آقا   500 استان  در 

داریم  ورزشی  بیمه  ناشنوا تحت 

و غالبا بااستعدادهای شگرف به 

قیمت های ملی دعوت می شوند.

تربت  شهرستان های  همچنین 

حیدریه-نیشابور-سبزوار و گناباد 

فعال هستند و قهرمانان ملی هم 

دارند. من الزم می دانم از مهندس 

تاج فیروز مدیرکل تربیت بدنی آستان 

قدس رضوی بسیار سپاسگزاری کنم 

و همچنین از بهزیستی که هرچند 

کم اما همواره ما را یاری می دهند.

شیخ زاده رییس هیات ناشنوایان 

خراسان رضوی در پایان از خیرین و 

مسووالن و حتی خانواده این عزیزان 

بسیار درخواست کمک کرد و گفت 

در حال حارض شدیدا نیازمند کمک 

هستیم تا بتوانیم از زیرخط فقر درآییم 

و بتوانیم بهرت و بیشرت در خدمت این 

بچه های نازنین عاشق ورزش باشیم.

درخشش بانوان دوچرخه سواری خراسانی در ایران

 ورزش ناشنوایان زیر خط فقر!
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نازنین بیاتینازنین بیاتی
 تعادل  میان  تعادل  میان 

درام و کمدیدرام و کمدی

Nakhost Honari

پرکارترین بازیگر زن نوپای دهه ۹۰ کشور، در طول یک دهه، 

فعالیت های بسیاری را در سینام، تئاتر و شبکه منایش خانگی 

تجربه کرده است.

نازنین بیاتی شاید هیچ گاه تصور منی کرد که هم زمان با فارغ التحصیلی 

تئاتر از دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن، بتواند روزی نه چندان 

دور، در شامیل جوان پرکار سینامی ایران به ایفای نقش بپردازد.

بیاتی بسیار خوش شانس بود که در نخستین تجربه حرفه ای 

خود، به عنوان نقش اول فیلمی به کارگردانی پرویز شهبازی 

انتخاب شد. دربند حسابی دیده شد و به سکوی پرتابی برای 

بیاتی تبدیل شد. این سکو به اندازه ای برای بیاتی بلند بود که 

وی در تجربه های بعدی خود، یا در فیلم کارگردانان پرآوازه حضور 

یافت و یا اگر کارگردان اثر، بزرگ و معروف نبود، فیلم به اندازه ای 

با اقبال مواجه می شد که سبب دیده شدن بیاتی شد.

بیاتی در هامن تجربه نخست، نامزد دریافت سیمرغ شد و اگرچه در 

این مسیر ناکام ماند اما با جایزه گرفنت از هفتمین جشن منتقدان، 

نام خود را در میان اهالی رسانه و منتقدان، حسابی پررنگ کرد.

بیاتی که در گام نخست، با یک ملودرام ملتهب به سینام ورود کرده 

بود، خیلی زود شانس خود را در دیگر ژانرها و مدیوم ها امتحان 

کرد. از یک سو در فیلم ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه بازی 

کرد و از سوی دیگر در فیلم رخ دیوانه به ایفای نقش پرداخت.

ازجمله امتیاز انتخاب های بیاتی، در دست گرفنت قلمرو محتوا 

و گیشه با یکدیگر بود. گاهی در فیلمی چون مادری بازی کرد 

که اگرچه گیشه  چندانی به همراه نداشت اما به عنوان یک اثر 

خوب، نقشی متفاوت را در کارنامه این بازیگر رقم زد و از دیگر 

سو، در فیلم دینامیت به ایفای نقش پرداخت که با ۵۹ میلیارد 

تومان فروش، یکی از پرمخاطب ترین آثار سینامیی چند سال 

اخیر سینامی ایران است.

 این سیاست کسب رضایت منتقدان و مخاطبان عام، تاکنون 

در متامی آثار بیاتی به وضوح دیده شده است. او با همین دست فرمان  

دو رسیال گلشیفته و مانکن را در شبکه منایش خانگی بازی کرد.

 کسب جوایز کم تعداد او نیز گواه درستی است بر پوشش این 

دو گونه؛ به طوری که وی برای نخستین بار، برای فیلم دربند، جایزه 

هفتمین جشن انجمن منتقدان را به دست آورد و دومین جایزه 

خود را به عنوان بهرتین بازیگر کمدی برای رسیال گلشیفته از 

نوزدهمین دوره جشن حافظ دریافت کرد.

میمیک ساده چهره بیاتی در کنار تنالیته پائین صدای او، اجازه 

حضور در نقش های مختلف را به بیاتی داده است به همین دلیل 

است که وی در طول یک  دهه، نقش ها و گریم های متفاوتی را 

تجربه کرده است.

بیاتی این روزها، فیلم های سگ بند و شادروان را به روی پرده دارد. 

سگ بند مرز فروش ۳۰ میلیارد تومان را درنوردیده و شادروان نیز 

در آستانه فروش ۱۰ میلیاردی است. این گیشه ۴۰ میلیاردی برای 

بازیگری که نقش اول زن هر دو فیلم را بازی کرده و به تازگی گیشه 

۵۹ میلیاردی دینامیت را پشت رس گذاشته است، نشان دهنده 

درستی انتخاب ها و اعتامدی است که کارگردانان ملودرام و 

کمدی به این بازیگر نوظهور در دهه ۹۰ دارند.



دلنوشته

6nakhostvarzeshi@yahoo.com

هر آن کو ِز دانش  بَرَد توشه ای        جهانیست بنشسته در گوشه ای  

ادیب پیشاوری     

 به بهانه روز معلم و در ستایش 
 معلم بزرگ و خیراندیشمند خیر

 جناب آقای مهندس حمید مستشاری
       حمید مستشاری، زاده ی روز 

خوب اول آذرماه ۱3۱7 خورشیدی 

در کرمانشاه است. او پس از اخذ 

مدرک فوق لیسانس در رشته مهندسی 

تأسیسات به عنوان هرنآموز به آموزش 

فن و مهارت به جوانان این مرزوبوم 

پرداخت.

>> او یک هرنستانی است  <<

او هم زمان در سنین جوانی دغدغه کاهش آالم مردم و کمک 

به حل گرفتاری های همنوعانش را داشت تا حدی که با انجام 

اقدامات پراکنده و گروهی دامئاً به این مهم می پرداخت. او 

پس از بازنشستگی از شغل معلمی )هرچند که به قول خودش، 

آموزش وپرورش بازنشستگی ندارد( وارد صنعت شد. مهندس 

مستشاری با تأسیس و راه اندازی مجامع خیریه به حامیت 

همه جانبه برای توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای و 

گسرتش مهارت های کاربردی برای رفع مشکالت مردم پرداخت.

     به عقیده ایشان بهرتین کاری که خیرین می توانند در راستای 

مسئولیت اجتامعی انجام دهند، سدکردن راه های ورودی 

آسیب ساز در جامعه است. به عنوان مثال می توان به پاره ای 

از این امور که مهندس مستشاری از پیرشوهای این عرصه 

هستند اشاره کرد:

۱- با غربالگری ژنتیکی از رصف هزینه های میلیاردی برای درمان 

معلولین جلوگیری کنیم. آن گونه که در مجموعه آسایشگاه 

فیاض بخش  انجام می شود.

۲- با مهارت آموزی و افزایش توان اشتغال، کار ایجاد کنیم. 

چراکه داشنت کار متناسب بااستعداد افراد، موجب نجات 

فرد و جامعه و باعث افزایش امید به زندگی و نشاط اجتامعی 

می گردد. این کار در مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های 

فنی و حرفه ای صورت می پذیرد.به عقیده ایشان این مهم ترین 

مجمع خیریه ای است که تاسیس کرده اند و می فرمایند : 

در این شصت سال از عمر که فقط به این امور پرداخته ام ، اگر 

از ابتدا در حوزه توسعه آموزش های فنی و حرفه ای کار می کردم 

دیگر کمرت نیاز به توسعه مجامع خیریه دیگر می بود .

3-با انجام آزمایش های الزم و استانداردسازی خودروها و کاهش 

تصادفات و تلفات جاده ای باعث شویم تا تعداد معلولین کاهش 

یابد. آموزش و توامنندسازی معلولین متناسب با ویژگی هایشان 

در مرکز توان یابان و آسایشگاه معلولین فیاض بخش به همت 

مهندس مستشاری و سایر خیرین در حال انجام است.

۴-به آسایش و ایجاد محیطی در شن دانشجویان که به افزایش 

تخصص و تفکر منجر شود کمک کنیم؛ نه فقط دریافت مدرک. 

مانند آنچه سالها است در بنیاد دانشگاه فردوسی انجام گیرد.

5-هیچ جامعه ای بدون داشنت مدارس خوب منی تواند به 

تربیت نسل توامنند امید داشته باشد. با ساخنت مدارس و 

هرنستان های استاندارد، به سالمت جسم و روح رسمایه های 

آینده مان بیندیشیم مانند آنچه ۲3 سال است در مجمع خیرین 

مدرسه ساز به آن می پردازند.

۶-مناطق محروم و افراد محروم و کودکان کار  را در کشور دریابیم 

به روشی که در مجموعه خیرین امید و نوید و گروه نیکوکاران 

ایران زمین انجام می گردد.

و دهها فعالیت مفید دیگر که از یک انسان مهارت دیده برآمده .

او یک هرنستانی است و خیرین استان افتخارمی کنند که 

چندین دهه است که در محرض شاگردی ایشان هستند .

  هیات مدیره مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های 

فنی و حرفه ای

مجید خروشی- شش سـاله بود 

که به خاطـر عالقه بـه ورزش های 

رزمی به دنیای ورزش تکواندو روی 

آورد . و سال ها عناوین پرافتخاری 

در این رشته برای اسـتان و کشور 

کسب کرد امروز دنیای ورزشی خود 

را در رشته کبدی و درتیم گلستان 

پی می گیرد .عالقه مندی به شعر 

،ادبیات،ترانه رسایـی و نوازندگی 

در او ارثی است که از خانواده اش 

برده و بدون طی کـردن دوره های 

تخصصی اشـعاری در وصف امئه 

اطهار رسوده که بی نظیر است به 

قول اساتید شعر و ادبیات ازجمله 

سید مصطفی موسوی  گرما رودی 

و حجت االسالم واملسلمین حاج آقا 

عدالتیان و دیگر دوستان و اساتید 

نابغه نوشکفته ای که زبان قلمش 

در شاعری به نسبت سنش جلوتر 

است .بهرتین هدیه ای که دریافت 

کرده و از مهم ترین کارنامه افتخارات 

خود که از آن یاد می کند یک جلد 

کلمه الله مجید به همراه تقدیرنامه 

از دفرت مقـام معظم رهربی اسـت 

تالش ،همت ،صرب و استقامت در 

برابر نامالیامت و کج سلیقه ای ها در 

ورزش استان سبب مهاجرت و کوچ 

این هرنمند و ورزشکار افتخارآمیز 

خراسان رضوی شد که به گفت وگو 

نشستیم خودتان را بیشرت معرفی 

 کنید.بهاره اصغری متولد ۱37۸ مشهد

 ۲3 ساله و دانشجوی کارشناسی 

ادبیات و زبان فارسی دانشگاه خیام 

هستم من از کودکی عاشق ورزش 

بودم از ۶ سالگی ورزش تکواندو را 

رشوع کردم زیرا توانستم در ورزش 

هم به موفقیت های خوب و مراحل 

خوبی برسـم چه در مبارزات و چه 

در حرکات منایشی، دارای دان یک 

تکواندو هستم و چندین مرتبه به اردوی 

تیم ملی دعوت شدم اما متاسفانه  

به دلیل نامهربانی ها که بالی جان 

ورزش اسـتان و کشـور شده است 

نتوانستم علیرغم شایستگی هایی 

کـه داشـتم در ترکیب اصلـی تیم 

ملی قرار بگیرم.

  چندین  عنوان و مقام اسـتانی و 

کشوری در رشـته هان مانداگ و 

مبارزه را در کارنامه افتخارات ورزش 

تکواندو دارا هسـتم و بعد از طی 

کردن مصدومیت های طوالنی مدت 

به توصیه پیشکسوت کبدی جناب 

اسـتاد طوسـی بزرگوار به سمت 

کبـدی روی آورم و بعدازایـن کـه 

مشکالت اخالقی و مالی در هیات 

کبدی خراسان رضوی اتفاق افتاد و 

علیرغم توصیه ها و تذکرات دوستانه 

من به این دوسـتان  کـه منجر به 

قطـع رابطه بـا من شـد مهاجرت 

کـردم و هم اکنـون در تیم کبدی 

گلسـتان روزهای خوبی را  پشت 

رس می گزارم.

من از کودکی عالقه بسیار زیادی 

به کتاب و ادبیات داشتم از هامن 

کودکی وقتی فردی شعری می رسود 

محو شنیدن می شدم رسو پاگوش 

 و باجـان و دل توجـه می منـودم .

مـن همیشـه در این فکر بـودم که 

چه خوب اسـت من هم بنویسـم و 

درست زمانی که خواندن و نوشنت 

را آموختـم فهمیـدم توانایی هـای 

بسیار زیادی در رسودن شعر دارم 

البته پدر و مادرم از قبل از آموخنت 

هم متوجه استعداد من در ادبیات 

شده بودند و بسیار من را دررسیدن 

به درجات ادبی و شعری همراهی 

کردند من به قدری به زبان و ادبیات 

فارسـی عالقه مند بودم کـه بعد از 

گذراندن دوره راهنامیی و رسیدن به 

دبیرستان رشته انسانی را انتخاب 

کردم چون بسیار بسیار عالقه مند 

بودم به ادبیات و بعـد از گذراندن 

دوران دبیرستان رشـته تحصیلی 

من در دانشگاه هم زبان و ادبیات 

فارسی شد.

 مـن چـه در دروان دبسـتان چـه 

راهنامیی و دبیرسـتان و دانشگاه 

همیشـه در متامـی مراحل هرنی 

رشکت کردم در جشنواره های زیادی 

توفیق حضور داشـتم .

بهترین  موفقیت در زندگی و هدیه ای 
که دریافت کردید؟ 

لوح های فراوانی را دریافت کردم 

که مهم تریـن آن تقدیرنامه ای از 

مقام معظم رهربی است که این 

جزو مهم ترین های مراحل زندگی 

من بود سال دوم دبیرستان بودم 

که از شاعران دعوت به عمل آمد 

که بـرای رهـرب عزیزمان شـعری 

برساینـد. شـب احیا بـود که من 

رشوع کردم به رسودن شعری برای 

رهرب مـن هرگز گـامن منی بردم 

که رهرب مرا قابـل بدانند چون با 

خود می گفتـم قلم های پرقدرت 

و قوی تر از من هست اما بازهم از 

پا ننشسـتم و خودم را باور کردم 

و بـادل و جـان نوشـتم و ارسـال 

کردم درست دو ماه بعد بود یادم 

می آید از مدرسه برگشتم آن زمان 

بـرادر مـن راهـی خدمـت بودند 

وقتی نامه به منزل ما رسید مادر 

گامن برده بودنـد که حتام برای 

بـرادرم هسـت و در اتـاق او قـرار 

داده بودنـد ازقضـا وقتـی بـرادر 

پست را باز می کنند و می خوانند 

متوجـه می شـوند کـه ایـن نامـه 

ارسـالی از دفـرت رهرب بـرای من 

هست من آن روز در پوست خود 

منی گنجیدم به قدری خوشحال 

بودم که اشک شوق می ریختم.

بعدازآن نـام من به عنـوان اولین 

جوان و اولین شاعری که نامه رهرب 

دریافت کـرده بـود در انجمن ها 

 پیچید زیـرا آن زمـان در مجتمع 

امـام رضـا )ع( مشـهد بـود که از 

مـن تجلیل شـد.

جایگاه ورزش بانوان و به خصوص 
کبدی  استان در کشور

متاسـفانه ورزش استان حال وروز 

خوبی ندارد و در بخش های  بانوان 

و آقایان نه حامی مالی وجود دارد 

و نه این که دستگاه های اجرایی و 

مدیران صنایع حامیت می کنند از 

طرف دیگر همدلی و خلوص نیت در 

هیات ها به فراموشی سپرده شده 

و روسـای هیات ها ازجمله کبدی 

خراسان رضوی یا تخصصی نیستند 

و یا این که برحسـب رابطـه به این 

جایگاه رسـیدند و همچنان رابطه 

اسـت که تصمیم گیـری می کند. 

اما در گلسـتان این موضوع وجود 

نـدارد و همـه بـا وحدت،تعامـل و 

همدلی بـرای موفقیـت و پیروزی 

اول  جایـگاه  در  گرفـنت  قـرار  و 

کشـور همکاری می کننـد محبت 

و صمیمیت در ایـن هیات ها موج 

 می زند و همین راز موفقیت گلستان 

در عرصه ورزش است.

خاطرات شیرین؟
رسارس زندگی من خاطرات شیرین 

ورزشی و شعری است فقط نگران 

حسادت هایی هستم که از درودیوار به 

سمتم می آید اما مهم نیست متامی 

این ها مرا قوی تـر و مصمم تردرراه 

می کنند .بهرتین خاطره شـیرین 

مـن ارسـال شـعرم بـه دفـرت مقـام 

معظم رهـربی و دریافـت هدیه از 

دفرت ایشان بود و این موضوع مسیر 

زندگی من را تغییر داد و توانستم 

با جدیت بیشرت به آرزوهایم جامه 

عمل بپوشانم

خاطره تلخ زندگی؟
در سال ۹0 در مسابقات تکواندو 

موفق شـدم حریف قدر تربیزی را 

شکست دهم اما در پایان مسابقه 

وی با ناجوامنردی از پشت زیر پای 

من زد و با کمر به پایین سقوط کردم 

که سبب مصدومیت شدید من از 

ناحیه کمر و عوارضی در ناحیه کلیه 

شـد و بیش از ۲سـال خانه نشین 

شـدم.اما همین موضـوع فرصتی 

شـد که من به ترانه رسایی،شـعر و 

نواخنت گیتار روی بیـارم و در این 

رشته ها مهارت آموزی داشته باشم.

حامیت هم شدید؟

البته تاکنون از ورزش خیری ندیدم 

و هیچ گاه حامیت مدیران ورزشی 

را احساس نکردم اما والدینم بسیار 

حامیت کردند که جا دارد همین جا 

از زحـامت آنـان به خصـوص پدرم 

کنـم همچنیـن  تشـکر  و   تقدیـر 

در کانون و انجمن های شعری بارها 

از ظرف اساتید تقدیرنامه دریافت 

کـردم و در حال حارض مسـتندی 

از زندگـی شـعری من به نـام نابغه 

نوشکفته در حال تدوین است که 

امیدوارم شایسـته این هم لطف و 

محبت دوسـتان باشم.

گفت وگو با ورزشکار و شاعره جوان خراسان رضوی

ورزشکاران تنها - شاعران خاموش

صادرات 18 میلیارد ریال کتاب از خراسان رضوی
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رسپرست معاونت فرهنگی اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 

گفت: در سال گذشته بیش از 3هزار 

و ۹00 عنوان کتاب در خراسان رضوی 

تولید شد که در نهایت منجر به صادرات 

بیش از ۱۸ میلیارد ریال کتاب از این 

استان شد.جلیل رسوری افزود: به دلیل 

تغییرات سیاسی در کشور افغانستان 

به عنوان یکی از مهمرتین مقصد های 

کتاب های چاپ شده در این استان ، 

این رقم نسبت به سال ۱3۹۹ کاهش 

داشته است و امیدواریم در سال جاری 

این کاهش جربان شود.

وی ادامه داد: این در حالی است 

که در این مدت ۲ هزارو ۶۱3 عنوان 

کتاب با شامرگان ۲۶۶هزار و 75۲ 

جلد تعداد عناوین خروج کتاب از 

گمرک می باشد.

رسپرست معاونت فرهنگی اداره کل 

ارشاد اسالمی خراسان  و  فرهنگ 

رضوی بیان کرد: سال گذشته بیش 

از 3 هزار و  ۶۶0 عنوان کتاب برا ی 

اخذ مجوز به دبیرخانه نظارت بر نرش 

کتاب استان رسید.
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))آن عشق در باران آمد ((
جواد ظفر امیلی

  آوای ترنم باران در فضا طنین انداز گردیده و هوا با لطافت اش جان 

ها را  می نوازد صدای معصومیت قطرات پاک آسامنی و سایش آن 

برزمین نغمه موسیقیایی بجا گذا شته و در گوش پنجره ها می پیچد 

از اصابت اشکها بر دل تشنه زمین ترانه دل انگیز وجد ونشئه طراوت 

بر پا  می شود و زمین از بوسه های پیاپی باران رسمست می شود گویا  

اجزاء هستی رسود حیات   می رسایند گل ، گیاه و نبات ترنم برکت را 

زمزمه می کنند و خورشید با دیدن این منظره اندکی در محاق میرود 

زمین و زمینیان از وقوع این رویداد طربناکند گویی فاصله ها مجازی 

شده  و آسامن درحال هدیه دادن به زمین است  معاشقه آسامن 

و زمین به منصه ظهور رسیده و از وصل خویش حکایتی عاشقانه 

رس میدهند و علیرغم  همه فاصله ها به  یکدیگر می پردازند آسامن 

با همه عظمتش خاشع شده و زمین با متام سختی اش نرم گشته 

است ، عابران  هم با متام وجود شاهد منایشی رویایی از  جلوه های 

مسحور کننده طبیعت  شده اند و من ماتم و مبهوت در تو خیره 

گشته ام .خداوندا ، هر گاه  که باران  می بارد در نظرم متجلی تر می 

شوی از آن رو که باران  همچون تو لطیف و آرامبخش و  دلنوازست 

در قطراتش تو را می بینم  و خود را  می یابم که در دوریت چقدر می 

بارم و چگونه رسزمین گونه هایم خیس  می شودخود را بسان زمین 

لربیز از نیاز و چشم انتظاری می یابم و آسامن را همچون تو که 

رسشار از بخشش و کرم و لطافت بی پایانی می یابم .

باران که می آید تو هم بیشرت میایی هرچند که نیستی اما یادت 

برکشتزار وجودم یادت را  شخم      

 می زند و رویاهایت را می رویاند، حواسم مملو از عطر وجودت 

می گردد و متامیت خودم معطوف به تو می شود .  خویش را در 

البه الی  تو گم می کنم و در میان خوشبختی غوطه ور می شوم ، 

گاهی فکر می کنم باران بیانگر عظمت و ابهت توست  اما شکوه تو 

مرا به خود میاورد و از این تصور توهم آمیز دور می سازد گاهی هم 

باران را شبیه تو می پندارم با آن معاشقه می کنم و در خلجان حال 

می غلطم پس سیری در عرش می برم دستی به ابرمی سایم  بازهم 

اشتباهم را  درمی یابم که تو کجا و باران کجا؟  

 با خود کلنجار می روم باران چه چیزی از تو دارد که قرابتش با تو  در 

احساسم انکارناپذیر است در این معام غوطه ور می شوم و هر چه توان 

دارم با خود میاورم تا بلکه راز آن را از نم نم قطرات قاصدان آسامنی 

بیابم به سفری عاشقانه  می پردازم و غواصی را آغاز  می کنم ناگهان 

تا انتهای آنچه که مرا حدی است می روم در جستجوی عطشناک  

طلب و در شوریدگی محض به ناگاه رشایط تغییر می یابد و همه چیز 

دستخوش تحول می شود  و از هق هق باران سیالب پدیدار می شود .

من خسی بی رسوپایم که به سیل افتادم  

  او که می رفت مراهم به دل دریا برد 

  سیل مرا با خود به ناکجاآباد می برد به مرز حیرانی و به وادی ویرانی 

می کشاند آن قدر می روم که می برد در یکجایی که همه جا هست 

متوقف می شود در آنجا توقف جریان دارد و همه چیز دوار است ، 

گویی رقص سامع برپا کرده اند در آنجاست که باران رازش را در دل 

من الهام می کند و احساسات مرا به متاشا می برد باران  نجواکنان 

در گوش من ترانه هستی و رسود دلدادگی  را   می رساید و اینکه 

وی هم  یکی از نشانه های لطافت حق تعالی است که هر جا عشقی 

می روید باران او را آبیاری می کند باران خود را عشق منی داند اما 

دلیلش را عشق می خواند او از دریاها و اقیانوس ها  استمداد می کند 

که یاریش دهند تا در عرصه عریض آسامن ها خود را ذخیره کند 

و چون رسشار گشت  بالنده و پویا  به جنبش می آید  تا هر جا که 

طبیعت و خرمی را دید که به خاطر عشق رسود یاری رسمیدهند 

آنجا را حامی و حاصل شود باران دامئاً در تکرار است و برای خود 

سهمی قائل نیست چراکه عشق اورا آگاه و بیدار کرده است و عشق 

هم آبشخورش رحمت حق تعالی است  به اینجا که میرسم کسی 

مر ا به خود می خواند و بر بلندای    ما ذنه آسامن بانگ برمی دارد 

و ندا رس می دهد 

نامزدهای دومین جایزه سراسری »داستان حماسی« معرفی شدند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست خبری مطرح کرد:مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست خبری مطرح کرد:
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نامزدهای جایزه رسارسی رمان و داستان نیمه بلند 

»داستان حامسی« به دبیری محمدرضا رشفی خبوشان 

معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی حوزه هرنی، جلسه  داوری آثار 

رسیده به دبیرخانه دومین جایزه رسارسی »داستان 

حامسی« در بخش  رمان و داستان نیمه  بلند با 

حضور داوود امیریان، محمدرضا رشفی خبوشان، 

علی اصغر عزتی پاک، ساسان ناطق و سید جالل 

قوامی برگزار شد.

داوران وجه حامسه را مهم ترین مولفه  برای داوری 

آثار دانستند و سپس در هر بخش نامزدهای این 

رویداد که بیشرتین امتیاز را دریافت کرده  بودند، 

معرفی کردند.

نامزدهای رمان:

_محمدرضا آریان فر برای رمان مرندو

_اسامعیل حاجی علیان برای رمان گت آقا

_سجاد خالقی برای رمان بازگشت به اعامق

_مهدی زارع برای رمان چریک

_مینا سعادت پور برای رمان وزغی که هیچ کس نبود

_حسین شمس آبادی برای رمان داغ رسخ

_سید میثم موسویان برای رمان زردی تو از من

_ محمود مهدوی برای رمان چاه رسخ

نامزدهای داستان نیمه  بلند:

_ سودابه حیدری برای داستان الندست

_هام رضوی زاده برای داستان شهدان

_زهرا شعفی برای داستان رودی بین ما

_مرتصی فرجی برای داستان آبهای گرمسیری

_مرضیه فعله گری برای داستان تعطیالت چند 

کلرگر نیمه وقت

_علی رضا محمودی ایرامنهر برای داستان گذر از 

رودخانه بهشت

_نگار موّقر مقدم برای داستان شبی با شجاع اّلدوله

_فاطمه نفری برای داستان نگهبان رسو

یادداشت

گروه فرهنگ و هرن/  نشست خربی 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،معاونان  

منایندگان آموزش و پرورش،میراث 

فرهنگی و شهرداری با حضور اصحاب 

رسانه در سالن اجتامعات اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی به مناسبت 

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی 

و پاسداشت زبان فارسی برگزارشد.

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خراسان رضوی در این نشست  گفت:در 

هامیشی که از ۲۶ اردیبهشت ماه تا سوم 

خرداد ماه برگزار می شود برنامه هایی از 

جمله،گلباران مرقد فروسی،منایشگاه 

کتاب، شعر خوانی،مسابقات علمی 

وفرهنگی و کتابخوانی،حامسه رسایی 

واکران فیلم ها و مستندهای حامسی، 

نواخنت زنگ مدارس و... اجرا می شود.

محمد حسین زاده با اشاره به این 

که ترویج فرهنگ حامسه رسایی 

،تعامل و حضور  با همکاری  باید 

همه نهادها،تشکل های صنفی و 

مردمی ترویج و سامان دهی شود 

افزود:  در معرفی آثار فردوسی به عنوان 

یک حکیم مسلامن ، خوب است که 

بزرگان دینی وارد شوند چرا که در 

آثار این شاعر می توان حکمت دینی 

و شیعی را مشاهده کرد.

وی خاطر نشان کرد:قهرمان پروری   

حامسه رسایی  و اخالق پهلوانی در 

شاهنامه متناسب با فرهنگ امروز ما 

تطبیق دارد و ما نیز باید از این نامداران 

یه صورت انیمیشین و الگو سازی 

برای معرفی به نوجوانان و جوانان 

بهره بربیم امروز احتیاج داریم این 

اساطیر به جای بتمن،مرد عنکبوتی 

و... در ذهن آینده سازان ما شکل 

واقعی به خود بگیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی، 

با اشاره به این که امروز به خوبی به مقام 

این شاعر شیعه پرداخته نشده است، 

اظهار داشت: فردوسی شاعر ملی ما 

است و اثر او نقش بین املللی دارد.

وی با بیان اینکه فردوسی نقش موثری 

در زندگی مردم ایران داشته است، 

گفت: این نقش تا جایی بوده که وارد 

زندگی روزمره مردم شده و منونه آن 

نیز به وجود آوردن هرن نقالی و ورود 

برخی از داستان های شاهنامه به 

عنوان رضب املثل در جامعه است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد خراسان 

رضوی خاطر نشان کرد: در حوزه 

پژوهشی، پیرامون فردوسی خیلی 

عقب هستیم و لذا الزم است تالش 

کنیم تا فردوسی را به عنوان شاعری 

دینی که توانسته در قالب اشعار به 

مفاهیم دینی بپردازد، معرفی کنیم.

وی با بیان اینکه در شاهنامه شخصیت هایی 

هستند که می توانند امروز به عنوان 

مناد قهرمان در مقابل ظلم به جوان و 

نوجوان معرفی گردد، افزود: متاسفانه 

نسل امروز با ادبیات و قهرمانان و 

داستان های شاهنامه که دارای سبک 

زندگی است، فاصله دارد و متاسفانه 

نوجوان ایرانی آن قدری که با الگوهای 

هالیوودی آشنایی دارد، با قهرمانان 

ادبیات ایرانی آشنا نیست.

وی در ادامه به معرفی برنامه های 

بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی اشاره 

کرد و مطرح کرد: ۲۴ اردبیهشت ماه 

امسال مراسم اعطای نشان فردوسی 

در دانشگاه فردوسی برگزار می شود 

و همچنین شب شعر در مشهد و 

 نیشابور در ۲5 اردیبهشت ماه برگزار

 خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 

رضوی با بیان اینکه برنامه های فرهنگی 

و هرنی توسط تشکل های فرهنگی در 

محل آرامگاه فردوسی اجرا می شود، 

عنوان کرد: در مجموعه های ورزشی 

باستانی و همچنین در سطح مساجد 

و پایگاه های بسیج ویژه برنامه هایی با 

عنوان معرفی قهرمانان معارص برگزار 

می شود.

در این مراسم همچنین منایندگان 

آموزش و پرورش،میراث فرهنگی و 

شهرداری در باره همکاری و تعامل 

با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

اجرای برنامه های مرتبط دربرگزاری 

مراسم نکوداشت حکیم ابوالقاسم 

فردوسی مطالبی را بیان کردند.

سیده بهجت موسوی مقدم




