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توپ و تور

کارت زرد

سهم والیبال خراسان در باشگاه های آسیا

مسـابقات والیبال قهرمانـی باشـگاه های آسـیا در حالی از 

روزگذشـته درسـالن ۱۲هزارنفری تهران آغازشد که برترین 

بازیکنان جهـان در قالب تیم هـای پیکان تهران و شـهدای 

یزد به میـدان رفتند تـا مسـابقات درقدوقواره والیبـال امروز 

ایران نگاه متام والیبال دوسـتان را در آسـیا وجهـان به خود 

جلب کند.در این رقابت ها باید از حضور چند مناینده و سهم 

از والیبال خراسـان اشـاره کرد کـه درکنار برتریـن بازیکنان 

جهان خودمنایی می کنند که می توان درتیم پیکان از پوریا 

یلی جوان اول والیبال خراسـان اشـاره کرد که همچنان در 

عرصه والیبـال ایـران و آسـیا می درخشـد ضمن اینکـه رضا 

مومنی مقـدم کمک اول پیـان اکربی در پیـکان هم نقش 

بسزایی روی نیمکت پیکان دارد و در آستانه افتخار دیگری 

درآسیاسـت.اما درتیم شـهداب یـزد باید از شـهروز هایون 

فرمنش بازیکن لیگ برتری والیبال خراسان که از وقتی سالن 

 مهران را رها کرد در کشـور و آسـیا دیده شـد وبری اولین بار 

در جام باشـگاه های آسـیا خودمنایی کرد تا نشـان دهد که 

والیبـال حرفـه ای را خومبی توانـد تجربه کند ضمـن اینکه 

درروی نیمکـت این تیم باید از مجتبی عطـار اولین لیربوی 

ایـران و مربـی بین املللـی نیشـابوری اشـاره کرد کـه عالوه 

برقهرمانی باشگاه های ایران به دنبال قهرمانی باشگاه های 

آسـیا و حضور در جام  باشـگاه های جهان اسـت .

همچنین باید از علی حاجی پور بازیکنان خراسـانی و اهل 

فاروج اشاره کرد که از وقتی به جمع والیبال مشهد در قالب 

تیم های دیگر و باشگاهی پیوسـت   بیشرت از هرزمانی دیده 

شـد و حتی پا را فراتر گذاشـته و خیلـی زود به باشـگاه های 

آسیا با پیراهن شـهداب یزد راه یافت. 

برای مناینده های والیبال خراسان آرزوی موفقیت می مناییم.

فرش آرا و انرصاف از فوتسال•

باشگاه فرش آرا مشهد از لیگ برتر فوتسال انرصاف داد.

نخست: با کناره گیری فرش آرا ورزش خراسان از ورزش حرفه 

گری فاصله گرفت.

شهر خودرو دریک قدمی سقوط •

تیم فوتبال شهرخودرو با تساوی مقابل پیکان بازهم به سقوط 

نزدیک شد.

نخست: سقوط شهرخودرو یعنی سقوط کامل ورزش خراسان شد.

دانشگاه امام رضا)ع( و حامیت از ورزش •

مدیرعامل دانشگاه امام رضا)ع(گفت ورزش همگانی و سالمت 

جامعه هدف اصلی ماست.

نخست:  همه در حرف از اهداف ورزشی به خوبی یادمی کنند 

اما با کدام بودجه!
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گفت وگو با یکی از جوانان با آتیه دوومیدانی 

خراسان رضوی که باوجود متام کمبودها 

و نامهربانی ها موفق شد در ماده 800 

مرت نیمه استامت  دوومیدانی در سطح 

کشور افتخارات زیادی را برای استان 

کسب کند.

قهرمان بی ادعایی که از شهرستان کاشمر 

ظهور کرد و امروز دست توانای متولیان 

ورزش استان را برای حایت به گرمی 

می فشارد امید است این گفت وگو رایزنی 

باشد برای توجه و حایت از همه جوانان 

ورزشکار و قهرمان استان که با کمرتین 

امکانات حضوری درخشان را در ورزش 

استان رقم زده اند.

خودتان معرفی کنید•

مسعود دمساز متولد ۱38۱دانشجوی 

رشته حقوق مجازی دانشگاه شیراز در 

سال 97 به صورت اتفاقی در مسابقات  

دونیمه استقامت 800 مرت استانی که 

در گلبهار برگزار شد بازمان ۲دقیقه و ۱7 

ثانیه به مقام سوم رسیدم.

افتخارات ورزشی•

بعدازاین موفقیت  انگیزه بیشرتی پیدا 

کردم تا برای رسیدن به قهرمانی در 

مسابقات استانی عزم خود را جزم کردم 

و باوجوداینکه مربی خاصی نداشتم روزانه 

به مدت ۲ساعت  مترین دویدن می کردم 

و عرصها در سالن بدن سازی برای آمادگی 

جسانی مترین می کردم  البته ناگفته 

مناند که برای تامین مخارج و هزینه ها 

کار آزاد انجام می دادم.

در سالن  که  در مسابقاتی  ادامه  در 

شد  برگزار  ربیع  خواجه  اشرت   مالک 

در ماده 800 مرت نیمه استقامت موفق به 

کسب مدال قهرمانی و رکورد این ماده از 

 مسابقات را با دو دقیقه 6ثانیه جابجا کردم 

)رکورد قبلی ۲دقیقه و ۱5 ثانیه بود( و 

به عنوان یکی از نفرات برتر به مسابقات 

املپیک کشوری فرزندان مهر اعزام شدم. 

در این مسابقات که به میزبانی شهرستان 

بابلرس برگزار شد 50رشکت کننده از 

رسارس کشور حضور داشتند در ماده 

800 مرت نیمه استقامت کشور نفر برتر 

شدم و مدال قهرمانی کشور رابه گردن 

آویختم. همچنین در مسابقات امدادی 

4.۱00 مرت به مقام سوم دست یافتم.

دیگر موفقیت ها•

بعدازاین که شایستگی های خود را نشان 

دادم مهارت های تخصصی دوومیدانی 

در رشته صحرانوردی را زیر نظر مربیان 

خوبم انجام دادم و در اولین مسابقات 

8000 مرت صحرا نوردی جوانان که به 

میزبانی استان قزوین برگزار شد به همراه 

آقای کالنرتی به مقام اول دست یافتم.

مربیان•

زیر نظر دو مربی خوبم جواد نوروزی و علیرضا 

 اسحاق خانی مترینات برنامه ریزی شده 

و حرفه ای را پشت رس گذاشتم که البته این 

مربیان این مترینات را به صورت افتخاری 

و رایگان انجام دادند.

حامیت ها•

بعدازاین موفقیت ها ضمن این آقای رضازاده 

مدیرعامل موسسه خیریه گلستان علی  

که مانند یک پدر ازنظر مالی و رفاهی من 

را حایت کرد رضوری است همین جا هم 

از مدیرعامل موسسه خیریه گلستان علی 

و هم مربیان خوبم که زحات زیادی را 

برای شکوفایی و موفقیت من کشیدند 

تشکر و قدردانی کنم. همچنین باید از 

رسپرست هیات دوومیدانی خراسان رضوی 

که سالن باغبانباشی  و سالن بدن سازی 

را به صورت رایگان  و اداره کل ورزش و 

جوانان مجوز برخی از مترینات حرفه ای را 

در مجموعه ورزشی آستان قدس  رضوی 

اخذ کرد تشکر و قدردانی کنم.

توقع و انتظارات•

ضمن تقدیر و تشکر از متولیان هیات 

دوومیدانی استان به خصوص دکرت فیروزی 

مدیرکل بهزیستی استان که در این راستا 

کمک شایسته ای برای کسب موفقیت های 

من داشتند رضوری است که مدیران و 

متولیان ورزش استان بیشرت به جوانان 

بها دهند و حایت بیشرتی انجام دهند 

.باور و ایان دارم درصورتی که موردحایت 

مالی قرار گیرم نه تنها در استان،کشور 

که در سطح بین املللی سکوی قهرمانی 

از آن من خواهد بود.

گروه ورزشی- 84 میلیارد تومان اعتباردر سال 

۱40۱ برای احداث و تجهیز سالن های ورزشی 

در مدارس تخصیص و به حساب مناطق واریز شد.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش وپرورش خراسان 

رضوی در آیین اختتامیه املپیاد ورزشی درون مدرسه ای 

در منطقه گلشهر)هاجر،شهدای تبادکان،پاسداران 

.امام جعفر»ع«(  مشهد به میزبانی دبستان هاجر 

بابیان این مطلب گفت:بر اساس طرح شهید سلیانی 

بناست این سالن ها در درون مدارس  احداث تجهیزو 

تا پایان مهرماه به بهره برداری برسد.

صفدر سلطانی افزود: امسال  باهدف سالمت جسمی 

و روحی و اصالح ساختار قامتی دانش آموزان و 

جلوگیری از صدمات وارده  براثر شیوع ویروس کرونا 

در اثر تعطیلی مدارس مانند سنوات گذشته  بنا 

داریم مسابقات ورزشی در سطح مشهد و استان 

برگزار و نفرات برتر به مسابقات کشوری اعزام شوند. 

وی با اشاره به این که مشکالت ساختار قامتی ،ایجاد 

و شور نشاط اجتاعی در میان دانش آموزان را با 

جدیت پی گیری می کنیم از میزبانی  مشهد در 

برگزاری مسابقات استانی  در رشته کشتی خرب داد 

و گفت: تابستان امسال ضمن میزبانی مسابقات 

کشتی استانی مسابقات ورزشی خواهران و برادران 

همکار را نیز برگزار خواهیم کرد.  

مسعود کوثری مسوول برگزاری این هایش بابیان 

این مطلب که این رقابت ها باهدف ایجاد شورونشاط 

و آمادگی جسانی دانش آموزان منطقه گلشهر 

برگزارشده و تیم ها و نفرات برتر را برای مسابقات 

استانی اعزام خواهیم کرد گفت: در این مراسم که 

با حضور مصطفی ترکاشوند رییس آموزش وپرورش 

منطقه تبادکان ؛صفدر سلطانی معاون تربیت بدنی 

و سالمت آموزش وپرورش استان؛علی شیرمحمدی 

شهردار منطقه5؛فرمانده انتظامی منطقه گلشهر، رویا 

غالمرضایی نژاد معاون آموزش ابتدایی تبادکان؛نفیسه 

پیله ور کارشناس تربیت بدنی؛محمدرضا بهشتی 

کارشناس سالمت و فاطمه کرمانی گروه های آموزشی 

تربیت بدنی تبادکان ؛ مدیران مدارس ؛کارشناسان 

؛مربیان ورزشی و جمع کثیری از دانش آموزان و والدین 

برگزار شد اسکیت سواران؛گروه طناب زنی برنامه 

عرص جدیدو دخرتان ووشوکار به اجرای برنامه های 

منایشی پرداختند درپایان به رسپرست های تیم ها و 

۲3 نفر از دانش آموزان برتر در این رقابت ها هدایایی 

به رسم یادبود اهدا شد.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش وپرورش خراسان رضوی خبر داد:معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش وپرورش خراسان رضوی خبر داد:

8484 میلیارد تومان اعتبار برای احداث و تجهیز اماکن ورزشی در مدارس میلیارد تومان اعتبار برای احداث و تجهیز اماکن ورزشی در مدارس

گفت وگو با قهرمان دوومیدانی 

موفقیت های ورزشکاران درگرو حمایت مسووالن 

مجید خروشی



 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هفتم   شماره 313   
 پنجشنـبه  29اردیبهشت 1401    17 شوال 1443 

3 nakhostvarzeshi@yahoo.com

درآمدن از زیر اسم ژنرال
علیرضا مجمع

استقالل با باخت پرسپولیس به سپاهان، با برد خوبی که مقابل 

فوالد به دست آورد توانست بعد از ده سال عمال به مقام قهرمانی 

لیگ برتر برسد و نوار قهرمانی های پنج گانه پرسپولیس را پاره 

کند. فرهاد مجیدی آخرین باری که استقالل قهرمان شد 

جام قهرمانی را باالی رس برد و این بار در قامت رسمربی تیم 

قهرمان این عنوان را به تیم سابقش بازگرداند.در این سال ها 

سپاهان و فوالد و پرسپولیس و استقالل خوزستان توانستند 

در لیگ برتر به قهرمانی برسند. آخرین رسمربی قبل از فرهاد 

مجیدی، امیر قلعه نویی بود که استقالل را به این عنوان رساند. 

درواقع فقط امیر قلعه نویی بود که سه قهرمانی در ادوار لیگ 

برتر برای پرسپولیس آورد و مربی دیگری این توانایی را تا االن 

که فرهاد مجیدی این مهم را به سامان رسانده است نداشت. 

این اتفاق یعنی اینکه این استقالل از زیر بار نام امیر قلعه نویی 

بعد از سالها درآمد و همه اتهام به دیگر مربیان استقاللی که 

منی توانند استقالل را قهرمان لیگ کنند عمال در سال ۱40۱ 

رنگ باخت. این مهم البته با کمک جدی پرسپولیس یحیی 

گل محمدی برای فرهاد به دست آمد.

چه کسی گفته به ناکام ها تربیک منی گویند؟ اتفاقا نقش 

نایب قهرمان خیلی مهم است، اگر بدانیم قهرمان روی شانه های 

او باال رفته و به طلسم سال ها جام نگرفنت پایان داده است. 

نقش یحیی گل محمدی در قهرمان کردن استقالل کمرت از 

فرهاد مجیدی نیست؛ چه این که فقط او می توانست تا این حد 

پرسپولیس را شبیه رقبای معمولی، غرغرو و بهانه جویش کند 

فقط او می توانست آینده را به بهانه گذشته بسوزاند، دقیقه 

هشتاد دربی دعوا راه بیندازد و از پنج مسابقه بعدی یکی را 

بربد. فقط او می توانست آن قدر وا بدهد که حتی داستان دو 

امتیاز تزریق شده به استقالل اهمیتش را از دست بدهد، فقط 

او می توانست حریص ترین تیم ایران را تبدیل به مجموعه ای 

پراشتباه، سهل انگار و باری به هر جهت کند. فقط او می توانست 

از دل بزرگ ترین پروپاگاندای رسانه ای تاریخ فوتبال ایران که 

مبتنی بر حایت هم صنفان از »مربی موفق ایرانی« بود، چنین 

تیم فشل و ناامیدکننده ای بسازد، فقط او می توانست با جالل 

و کال و رامین و رسلک و عالیشاه و امیری و ترابی و عبدی و 

پهلوان، جام را به زبیر و سلانی و دانشگر و حسین زاده و رمضانی 

بدهد و باز بهانه »دست خالی« را بگیرد. فقط او می توانست تنها 

پیروزی ده هفته اخیر نفت آبادان را رقم بزند، تازه بدون طالب 

ریکانی. فقط او می توانست ظرف سه سال حتی یک جوان به 

پرسپولیس معرفی نکند. رسخ ها در لیگ نوزدهم چهار هفته 

زودتر قهرمان شدند، اما حتی در آن مسابقات ترشیفاتی هم 

یک دقیقه بازی به جوانان تیم نرسید. اگر امروز کسی صدای 

»پیری« پرسپولیس را منی شنود، گوشش خیلی سنگین است. 

فقط یحیی می توانست یک لیست از انتقال های غیرممکن را 

رس هم کند و بعد به بهانه این که فهرستم را نگرفتند، تیم را پر 

از بازیکن معمولی ببندد. فقط او می توانست در پرسپولیس 

بنجل رسای آسیای میانه راه بیندازد و وقتی مربی حریف گلر 

بااستعدادی مثل علیرضا رضایی را پیدا می کند، دست روی 

احمد گوهری بگذارد. فقط او می توانست علیرضا ابراهیمی 

را بخرد، یک سال روی نیمکت بنشاند و حتی معاوضه هم 

نکند. به خدا قسم که این »فقط او می توانست«ها را تا صبح 

می شود ادامه داد. امروز رضا درویش گفته جناب گل محمدی  

سلطان استعفاهای مشقی در سمتش ماندگار است. او اما اگر 

ماند، در خیلی چیزها باید تجدیدنظر کند؛ از کادر همکاران 

تا نوع جذب بازیکن و مخصوصا رسوخ فرهنگ خاله زنک بازی 

به پرسپولیس. شوخی نیست؛ یحیی و اطرافیانش یگانه دّر 

بی اعتنای فوتبال ایران را به تیمی تبدیل کردند که علیه درز 

دیوار هم بیانیه می دهد.

مجیدی حاال با اختالفی بیشرت از قبل، 

محبوب هواداران استقالل است.

هرچه فرهاد در تیم ملی پشت خط 

علی دایی و خداداد مانده بود، در 

استقالل همیشه در نقطه کانونی 

توجه قرار داشت. همین پرداخنت 

دایمی رسانه ها به مجیدی گاه وبیگاه 

شعله هایی از حسادت و نارضایتی در 

بین همبازیان او ایجاد می کرد. فرهاد 

که ابتدای دوران حضورش در استقالل 

با محبوبیت فوق العاده منصوریان و 

زرینچه همراه بود در پایان فوتبالش 

با ستاره هایی چون جباری و نکونام 

همبازی بود. یکپارچه نبودن دوران 

حضور مجیدی در استقالل همیشه 

دست مایه کنایه های چهره های شاخص 

اردوگاه آبی به مجیدی بود.

به هان اندازه ای که می توان قاطعانه 

که  کرد  صحبت  موضوع  این   از 

فرهاد مجیدی نه بهرتین گلزن تاریخ 

باشگاه استقالل است، نه رکورددار 

تعداد بازی با پیراهن آبی است و نه 

حتی پرافتخارترین بازیکن این تیم، 

می توان از این موضوع هم سخن به 

میان آورد که او محبوب ترین شخصیت 

در قید حیات باشگاه استقالل است.

ازنظر  اگرچه  او  بازی  پایان دوران 

سنی زود نبود  اما ناگهانی تر از تصور 

هوادارانش، در یک بعدازظهر رسد و 

خلوت در آزادی رقم خورد چراکه فرهاد 

طاقت خداحافظی جلوی ۱00 هزار 

 نفر را نداشت.وقتی فرهاد مجیدی 

در اینستاگرام خودش قول داده بود 

یک روز به استقالل برمی گردد و بهرتین 

استقالل تاریخ را می سازد، فقط برای 

کسانی که با جاه طلبی متام نشدنی 

ستاره همیشه محبوب سه دهه مختلف 

استقالل آشنا بودند قابل پیش بینی 

بود که او به وعده اش عمل می کند.

رسانجام عرص جایگزین شدن مجیدی 

به جای رسمربیان استقالل به پایان 

رسید و او این فرصت را داشت تا 

استقالل مدل ۱400 را خودش ببندد. 

 خروج قائدی و دیاباته به همراه میلیچ 

فرشید اساعیلی و محمد نادری از 

جمع آبی پوشان ذره ای از امید فرهاد 

به تیمش را کم نکرد.

کار مجیدی ازآن جهت سخت تر از 

همیشه بود که او عالوه بر اینکه باید یک 

استقالل بی ستاره را راهی رقابت های 

لیگ می کرد، باوجود متدید قراردادش 

در ابتدای فصل به خوبی می دانست 

که هر نتیجه ای جز قهرمانی به معنای 

خروج چندساله اش از باشگاه استقالل 

خواهد بود.فرهاد که خودش پرورش یافته 

باشگاه استقالل است، درراه کسب 

اولین قهرمانی اش به عنوان رسمربی 

بیشرت ازآنچه مترکزش روی حریفان 

اصلی خودش باشد مجبور بود ذهنش 

را معطوف به شکست دادن دوستان 

همبازیان و دشمنان استقاللی اش کند.

برکسی پوشیده نیست که فرهاد به هان 

اندازه ای که در بین هواداران استقالل 

محبوب است، به طور ناخواسته در بین 

چهره های شاخص هم نسل خودش و 

صدالبته نسل قبلی استقالل محبوب 

نیست. وجهه خجالتی و البته باهوش 

شخصیت مجیدی به هان اندازه که دل 

هواداران را می برد، هم نسالن خونگرم 

او در استقالل را از او دور کرده بود.

اگرچه حایت کردن از تیم برنده و 

صدرنشین کار خیلی سختی به نظر 

منی رسد اما انتقادهای بیشرت مغرضانه 

و کمرت دلسوزانه برخی از بازیکنان 

سابق استقالل در داخل و خارج ایران 

علی رغم اهمیت ندادن، انگیزه های 

او را برای قهرمانی با استقالل بیشرت 

از هر زمان دیگری کرده بود.

فرهاد در این فصل با مدعیان رسمربی 

گری نیمکت استقالل در سال های 

آینده چندین بار رسشاخ شد و بدون 

استثنا به دوست و دشمن رحم نکرد 

و طعم تلخ شکست را به همه آن ها 

چشاند. مهدی رحمتی و محمود 

فکری دو کاپیتان سابق استقالل 

بودند که در فصل گذشته با مجیدی 

روبه رو  شدند و برابر او مغلوب بودند.

فرهاد که تا قبل از این فصل هم رکوردی 

عجیب وغریب ازنظر کسب پیروزی برابر 

امیر قلعه نویی ثبت کرده بود، در این 

فصل هم او را مغلوب کرد تا یک بار دیگر 

نشان دهد حداقل برابر دشمن شاره 

یک خودش در اردوگاه آبی همیشه 

برنده است. علیرضا منصوریان که 

خودش یکی از بازیکنان همیشه محبوب 

هواداران استقالل بوده هم در این 

فصل برای اولین بار برابر مجیدی تن 

به شکست داد تا رگه های اختالف او 

هم با فرهاد منایان شود. رضا عنایتی و 

جواد نکونام ۲ قربانی دیگر فرهاد درراه 

یکه تازی اش در مسیر فتح قلب های 

آبی بودند که رفت وبرگشت قافیه را به 

مجیدی واگذار کردند.

فرهاد که با اختالف زیادی محبوب ترین 

چهره نزد هواداران استقالل بود حاال 

به قول خودش عمل کرده و بهرتین 

استقالل تاریخ لیگ برتر را در حالی 

 به نام خودش سند زده که در این راه 

امیر قلعه نویی، علیرضا منصوریان، محمود 

فکری، رضا عنایتی، مهدی رحمتی 

و جواد نکونام را به عنوان کلکسیون 

کاپیتان های استقالل در دهه هفتاد 

هشتاد و نود شکست داد تا دیگرکسی 

اجازه پیدا نکند زمین استقالل را برای 

خودش بداند! گرچه منی توان اعتبار این 

دستاورد بی نظیر مجیدی در استقالل 

را تنها به پای خودش گذاشت، اما چه 

کسی منی داند که نقش اول منایش 

موفق این استقالل یکدست و بی ستاره 

فقط و فقط یک نفر بود.

هفت  تاریخ ساز دوست و دشمن را تار و مار کرد

فرهاد مجیدی؛  شکارچی خجالتِی!

هفته بیست وهشتم مسابقات فوتبال 

لیگ برتر باشگاه های کشور پنجشنبه 

این هفته و به طورهمزمان در حالی 

برگزار خواهد شد که تنها مناینده فوتبال 

خراسان شهر خودرو به دو قدمی سقوط 

به دسته اول کشور نزدیکرتشد.

شاگردان سیدعباسی درتیم شهرخودرو 

که با تساوی یک بریک مقابل پیکان در 

مشهد بازهم نشان دادند که به روزهای 

آرامش خود نزدیکرتشدند در حالی در 

خانه تن به تساوی دادند که دیگر هیچ 

شانسی برای بقا در لیگ برتر ندارند 

و محکوم به سقوط هستند.

اما در دو بازی باقی ماننده ابتدا باید به 

مصاف تیم قدرمتند سپاهان تیم رده 

سوم جدول بروند که جدال با مناینده 

نصف جهان اگرچه بسیار دشوار خواهد 

بود ولی این شانس را خواهند داشت 

تا با دست پر اصفهان را با کسب امتیاز 

ترک کنند .

جدال دیدنی بازیکنان شهر خودرو 

در چند هفته گذشته اگرچه با تساوی 

ویکی دوشکست میلی مرتی همراه 

بود ولی متام امید این بازیکنان به دو 

بازی باقی مانده است تا با کسب امتیاز 

لیگ را به خوبی به امتام برسانند و 

راهی لیگ دسته یک شوند.

پدرام خسروشاهی
حوالی استادیوم

هفته بیست وهشتم لیگ برتر فوتبال  

شهر خودرو  و جدال با نصف جهان 
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نقش مهم آب در تغذیه 
ورزشکاران

مهدیس آصفی،کارشناس علوم ورزشی

از مهم تریـن نکاتی که در سـالمتی یک 

ورزشکار نقش تعیین کننده ای دارد اهمیتی 

است که او به تغذیه خود می دهد. تغذیه 

مناسـب همچنین اثرات مهمـی در کار 

آیی ورزشی ورزشکار دارد.

نیاز بدن انسان به مایعات و انرژی که از 

راه مواد غذایی تامین می شود برحسب 

سـن، جثه، وضعیـت بدنی و نـوع متغیر 

هست .

انرژی موردنیـاز برای فعالیت ورزشـی را 

بایستی از ترکیب مناسب کربوهیدرات 

چربی و پروتیین به دسـت آورد.

مایعات:•

حـدود 60 درصـد وزن بـدن انسـان آب 

اسـت. آب نقش تعیین کننده ای تقریبا 

در متامـی واکنش های شـیمیایی بدن 

دارد. بدن انسان منی تواند آب را در خود 

محبوس کنـد پس شـا ناچاریـد آبی را 

که از طـرق مختلـف از دسـت می دهید 

جـربان کنید.

هر انسـان بایـد به طـور میانگیـن روزانه 

هشت لیوان آب مرصف کند و این میزان 

در ورزشکاران بیشـرت است. ورزشکاران 

بایسـتی قبل ، حیـن ، بعـد از ورزش آب 

بنوشند .

  دقـت در جایگزینـی آب ازدسـت داده  

ورزشـکار به ویژه در هـوای گـرم از نکات 

اسـت. مهم 

آب بهرتین مایعی اسـت که می توان در 

حین ورزش حتـی ورزش هایی که کمرت 

از یک سـاعت طول می کشـند استفاده 

کـرد. حتی اگـر تشـنه نیسـتید هـم آب 

بنوشید.شـا بـا تکیه بـر حس تشـنگی 

منی توانید به درستی متوجه میزان نیاز 

آب در بدنتان شـوید.

تـا وقتی کـه دو درصـد از وزنتـان را براثر 

دفع آب از دست ندهید احساس تشنگی 

نخواهید داشت.

نکته جالب اینجاست که در هنگام تشنگی 

اگرآنقدرآب بنوشید تا سیراب شوید  فقط 

توانسـته اید نیمـی از آب ازدسـت رفته را 

به بدن برگردانید.

به نکات زیر توجه کنید   •

آب را کم کم و مکرر بنوشـید نـه به مقدار 

زیـاد و دفعات کم

مایعات خنک بنوشید تا حرارت مرکزی 

بدنتان را کاهش دهید

بعد از امتام ورزش خود را وزن کنید و به 

میزان کاهش وزن آب بنوشید

به رنگ ادرار خود دقت کنید. ادرار شا 

باید زیـاد و کم رنـگ باشـد. ادرار پررنگ 

نشـانه کم آبی است

مدرنا آزمایش انسانی واکسن EBV را آغاز کرد:

  تالش برای پیشگیری از ابتال 
به بیماری ام اس

دکتر فیروزآبادی، دکترای بیو تکنولوژی میکروبی 

رشکت مدرنا به تازگی مرحله ابتدایی کارآزمایی بالینی واکسن 

mRNA ویروس اپشتین-بار )EBV( را که احتاال یکی از عوامل 

اصلی بروز بیاری ام اس محسوب می شود، آغاز کرده است. 

این رشکت امید دارد با واکسن خود بتواند از گسرتش بیاری ام 

اس که ۲.8 میلیون نفر را در رسارس دنیا درگیر کرده، جلوگیری 

کند.مدرنا در اطالعیه ای اعالم کرده که در ماه ژانویه آزمایش 

واکسن EBV را روی اولین گروه از منونه های انسانی شامل ۲70 

نفر آغاز منوده و وضعیت ایمنی آن را تحت نظر قرار داده است. 

اگر این واکسن موفق باشد، برای اولین بار شاهد عرضه واکسن 

ویروس اپشتین-بار در دنیا خواهیم بود.کارآزمایی بالینی مدرنا 

در رشایطی آغاز می شود که پژوهشگران دانشگاه هاروارد چند 

روز پیش در مطالعه ای بر روی بیش از ۱0 میلیون نفر، EBV را 

 )MS( به عنوان عامل اصلی بیاری مولتیپل اسکلروز یا ام اس

معرفی کردند. محققان می گویند ریسک بروز ام اس با ابتال به 

این ویروس که از گروه ویروس های هرپس محسوب می شود، 

3۲ برابر افزایش پیدا می کند.

واکسن EBV می تواند در جلوگیری از ام اس موثر باشد•

»آلربتو ارشیو«، استاد اپیدمیولوژی و تغذیه دانشکده بهداشت 

عمومی هاروارد و نویسنده ارشد این مقاله می گوید یافته های 

آن ها گامی بزرگ به حساب می آید. اگر بتوانیم جلوی ابتال به 

ویروس EBV را بگیریم، ابتال به ام اس تا حد زیادی کاهش پیدا 

می کند. به عالوه، باهدف قرار دادن EBV می توانیم به کشف 

درمانی برای ام اس امیدوار باشیم.

دانشمندان مدت ها بود که به نقش EBV در بروز ام اس شک 

داشتند ولی با توجه به ابتالی 95 درصد بزرگساالن جهان به 

این ویروس، کشف مدارک محکم در این زمینه دشوار بود. 

این عفونت در اکرث افراد بی خطر است و عمدتا به عنوان عامل 

مونونوکلئوز عفونی شناخته می شود. اما قابلیت ایجاد برخی 

از رسطان های نادر را هم دارد.بااین حال هنوز منی دانیم که 

ویروس اپشتین-بار چگونه باعث بروز ام اس می شود. بنابراین 

به تحقیقات بیشرتی نیاز است تا توضیحات دقیق تری در این 

زمینه به دست آید.

 قهرمانی شهید فیاض بخش مشهد
 در مسابقات بوچیای کشور

 مردان بوچیاکار آسایشگاه معلوالن شهید فیاض بخش مشهد 

قهرمان لیگ کشور شدند.

آقایان جام شهدای بهزیستی   رقابت های لیگ بوچیای 

در مجموعه ورزشی شهید عظیمی نژاد بابلرس در حالی برگزار 

شد که تیم آسایشگاه شهید فیاض بخش مشهد نیز در این 

مسابقات حضور یافته  بود. در این رقابت ها تیم آسایشگاه 

شهید فیاض بخش با کسب مدال طال و قهرمانی به کار 

خود پایان داد.

رئوفیان موسی  رباط جزی،  مرتضی  برماس،   ایان 

حسن رادنیا، علی ناقدی، تارخ دیانتیان، الیاس وکیلی و 

محسن میرجاللی، شاگردان قهرمان وحید نیک فرجام، در 

این رقابت ها بااقتدار کامل و شکست رقبا قهرمانی را از آن 

خود کردند. بوچیای مجتمع توان یابان به عنوان مناینده دیگر 

استان مقام سوم این رقابت ها را به دست آورد.

پزشکی

خبر
رسمربی تیم فوتبال شهرخودرو می گوید در این باشگاه 

آن قدر اختالف عمیق بود که تبدیل به دشمنی و عداوت شد.

وی در پاسخ به اینکه چرا مدیران باشگاه با خربنگاران صحبت 

منی کنند، گفت: من در جریان نیستم. فکر می کنم متام 

اتفاقات بد در نیم فصل اول برای تیم افتاد. انسان به امید 

زنده است، همه تالشان را برای بقا می کنیم. خواهشم 

این است که تالش بازیکنانم گم نشود.

سیدعباسی گفت: این همه مشکالت، این همه بگیروببند  

کدام تیم توان تحمل این همه مشکل را دارد؟ ماست بند 

هم منی گوید ماست من ترش است. منی توانم قضاوت کنم  

با هرکسی صحبت می کنم، حق را به خودش می دهد. 

امیدوار بودم از روز اول حضورم وفاق را شکل بدهیم، اما 

نشد. بزرگ ترین رضبه را هم از همین ناحیه خوردیم. مگر 

سالی که تیم آسیایی شد، چه کسی تیم را موفق کرد؟ 

هوادار، در کنار وفاق استانی و همدلی بود که تیم را به آسیا 

فرستاد. آن قدر اختالف عمیق بود، که تبدیل به دشمنی 

و عداوت شد. با تیشه ریشه خودمان را زدیم. نه قضاوت 

می کنم، نه می توانم بگویم که مقرص کیست. حیف از این 

 تیم که در حال زمین خوردن است . تیمی که در ۱4 بازی

 ۲ امتیاز گرفته، در لیگ این شکلی، رقابت با تیم های پرمهره 

و همدل سخت است . بازهم این تیم روپاست و بچه هایم 

تالش می کنند. کیست که نداند شهرخودرو مشکل دارد؟ 

سیدعباسی در خصوص تالش باشگاه برای حل مشکالت 

با استان گفت: این عزم را از هیچ گاه از ۲ طرف ندیدم. هم 

استان هم باشگاه رس موضع خود همیشه بودند. ابتدای 

حضورم دیدم اصال قرار نیست هیچ کس از موضع خود 

عقب نشینی کند. من باید راجع به مسایل فنی صحبت کنم.

رسمربی شهرخودرو در خصوص حضور در این تیم گفت: 

افتخار کردم که این تیم را انتخاب کردم . من دوران بازی 

هم چند سال ابومسلم بازی کردم و مهم است برایم که 

هواداران از عملکردم راضی باشند. هرچند میلیون ها 

سال نوری از رشایط نرمال این تیم دور بود. در این رشایط 

اقتصادی خاص کشور، می شد هزینه هایی مثل رفت وآمد 

و پرواز و هتلینگ و ... با تعامل حل شود که متاسفانه نشد.

حسین بادامکی معتقد است تصمیات 

اشتباه مدیران شهرخودرو باعث شده 

که این تیم به ورطه سقوط رود.

حسین بادامکی، پیشکسوت فوتبال 

مشهد ، در خصوص نتایج شهرخودرو 

در هفته های اخیر و کسب تنها ۲امتیاز 

از 9 امتیاز ممکن درراه بقا، گفت: به 

نظر من شهر خودرو فوتبال خوبی را 

ارایه می دهد. این تیم هم در مقابل 

گل گهر و هم در مقابل استقالل 

خیلی زیبا بازی کرد و حریفان این 

تیم انتظار چنین منایشی را نداشتند 

اما به هرحال فشارهای موجود روی 

بازیکنان و ترس از شکست باعث 

شد تا این تیم نتواند برابر گل گهر، 

استقالل و پیکان به برتری برسد.

وی ادامه داد: شهرخودرو بازی های 

سختی ازجمله دیدار با پرسپولیس 

و سپاهان دارد و این شانس تیم را 

برای بقا کم می کند اما باید امیدوار 

ماند. منایش فنی شهرخودرو سبب 

شده تا ما بتوانیم حداقل به گرفنت 

امتیاز مقابل پرسپولیس و سپاهان 

امید داشته باشیم اما این نکته را 

می گویم اگر هم شهرخودرو سقوط 

کرد، مشکالت غیرفنی و مدیریتی این 

تیم تاثیرگذارتر از مشکالت فنی بود.

در خصوص مشکالت  بادامکی 

مدیریتی باشگاه شهرخودرو عنوان 

کرد: من داخل تیم نیستم و رشایط 

را منی دانم اما می دانم سیدعباسی 

و کادرش متام تالششان را کردند 

و یک رسی تصمیم های مدیریتی 

اشتباه شهرخودرو را به ورطه سقوط 

رساند. وقتی از اواسط فصل تیم 

را از شهر و مردمش دور می کنند 

و به تهران می برند، چه انتظاری 

می توان داشت؟ امکاناتی که باید 

در اختیار این تیم قرار نگرفتند و 

فکر می کنند هر چیزی با تغییر 

محل مترین و یا تغییر رسمربی 

حل می شود. با تصمیم هایی که 

مدیران شهرخودرو گرفتند، اکنون 

تیم کارش به اینجا کشیده شده و 

منی توان با عملکرد هفته های اخیر 

شهرخودرو، این نتیجه گیری را به 

مسائل فنی ربط داد.

او در خصوص این که آیا در صورت 

هم  تیم  این  شهرخودرو،  سقوط 

رسنوشتی مانند پیام و ابومسلم خواهد 

داشت یا خیر، گفت: شهرخودرو اصال 

شبیه پیام و ابومسلم نیست. این تیم 

خصوصی است و تصمیات مدیران 

این باشگاه، شهرخودرو را با مردم مشهد 

غریبه کرد. پیام و ابومسلم تیم های 

مردمی تری بودند. مدیران شهرخودرو 

فکر کردند که مثل سال گذشته ماندن 

و رتبه تک رقمی گرفنت راحت است 

و منی دانستند کلی زحمت برای این 

تیم کشیده شده است. به هرحال 

این باشگاه خصوصی است و معلوم 

نیست در صورت سقوط مدیرانش 

چه تصمیمی برای آن خواهند گرفت 

و آیا اصال می خواهند به تیمداری 

ادامه دهند یا خیر.

چه کسی شهر خودرو را آسیایی کرد؟

 پیشکسوت فوتبال مشهد تاکید کرد

مدیران، عامل قعرنشینی شهرخودرو 

      تغذیه ورزشی



بزرگداشت مقام حکیم توسبزرگداشت مقام حکیم توس

هویت ملیهویت ملی
 به سبک شاهنامه به سبک شاهنامه

استاندار خراسان رضوی گفت: رسایش 

شاهنامه باهدف دفاع از هویت ملی و اعتقادی 

نشان دهنده هوشمندی فردوسی شاعر 

بزرگ ایران است.

یعقوبعلی نظری در مراسم گرامیداشت 

فردوسی در محل آرامگاه این شاعر شهیر 

فردوسی  افزود:  فارسی  زبان  نگهبان  و 

شخصیتی جامع است که هم نگاه ادبی و 

برجستگی ادبی و هرنمندی ادبی وی فایل 

تقدیر است و درعین حال مساله شناسی این 

شاعر شهیر، منحرصبه فرد است و رسودن 

شاهنامه بر اساس یک نیاز در آن برهه تاریخی 

صورت گرفته است. 

وی ادامه داد: انسان هایی می توانند موفق 

باشند و قادر به دفاع هستند که روحیه 

حامسی داشته باشند.

نظری اظهار کرد: فردوسی با این نگاه که برای 

حفاظت از مرزهای جغرافیایی نیاز به روحیه 

حامسی است، ضمن اینکه هرنمندانه و جذاب 

داستان رسایی می کند، روح حامسه را در 

درون داستان ها جلوه گر می کند تا تقویت 

روحیه مبارزه محقق شود.

وی افزود: فردوسی از ابزار ادب و سخن به 

نحو مطلوب بهره جسته و از قوه خالقیت و 

داستان رسایی به خوبی استفاده کرده است.

نظری ادامه داد:مردم ما نیز با تکیه و تاکید 

بر همین اصول و مبانی میدانی را آفریدند که 

آنچه تا قبل تر در داستان ها می خواندیم در 

دفاع مقدس به حقیقت پیوست و با چشامن 

خود رشادت ها را دیدیم.

وی بانام بردن از شامری شهدای دوران دفاع 

مقدس افزود: در حقیقت نگاه اعتقادی و 

حامسه سازی را این شهدا ترجمه کردند.

شهردار مشهد نیز در این مراسم گفت: 

برای تقویت جنبه بین املللی مشهد هرگونه 

همکاری را خواهیم داشت. 

عبدالله ارجاعی افزود: باید از ظرفیت وجود 

فردوسی در این شهر برای رشد و تعالی 

بهره بربیم. 

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 

صنایع دستی خراسان رضوی نیز در این 

مراسم گفت: ۲۵ اردیبهشت در فرهنگ و 

تاریخ ایرانیان روز گرانقدری است و اثر ماندگار 

او حیات زبان فارسی را زنده نگاهداشت.

سید جواد موسوی افزود: شاهنامه فردوسی 

مجموعه ای توامان وطن دوستی، حکمت 

ایثار ،حامسی و نوع دوستی است.

در این مراسم از فراخوان ملی یادمان سپهبد 

یادبود شهید قاسم سلیامنی رومنایی شد.

Nakhost Honari
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خبر

نیم نگاه

 افتتاح نخستین کتابخانه روابط عمومی 
و ارتباطات در خراسان رضوی 

سیده بهجت موسوی  مقدم

به مناسبت فرارسیدن روز 

ارتباطات و روابط عمومی 

نخستین کتابخانه روابط 

عمومی و ارتباطات در خراسان 

رضوی افتتاح شد.

این کتابخانه تخصصی 

توسط مرکز اطالع رسانی 

و امور بین امللل شهرداری 

مشهد افتتاح شد.

درحال حارض بیش از ۲50 جلد کتاب با موضوعات و رسفصل های 

روابط عمومی، علوم اجتاعی، جامعه شناسی ارتباطات و تبلیغات 

در این کتابخانه گردآوری شده و این کتاب ها درحال خرید و 

تکمیل هستند و متامی مدیران و کارکنان روابط عمومی شهرداری 

مشهد و دستگاه های اجرایی استان می توانند پس از عضویت 

در این کتابخانه، کتاب های موردنظر خود را به امانت بگیرند.

گندم ها فرار خواهند کرد 
بهاره اصغری

کسی منیفهمد

حاِل خراِب شاعری را

که دلش میخواست 

حّسی واقعی تر از خوبی های این زمانه را  

به آغوش بکشد...

نان ها یارانه ای 

مطمنئ هستم 

اردها زبان باز خواهند کرد 

گندم ها فرار خواهند کرد 

چیزی قابل ملس تر از 

یک دوستت دارِم خالی نیست

به جان وطن 

از کدام حوادث بنویسم؟ 

قتل ها؟ 

جنایات؟ 

تراژدی غم انگیزی است 

یک شب بخیر ساده از رس مهربانی 

آن هم وقِت خواب با چشامنی بسته

چیزی قابل ملس تر از 

خنده های رفیقت نیست 

آن هم از ته دل 

 مخاطبی که همین چند سطر را میخوانی و رد میشوی!

مهربان باش 

باور کن جای دوری منی رود 

اینها شعر نیستند؛

این ها منت نیستند 

اینها پوکه های گلوله هاییست

که هر شب

در رِس احساساتم

شلیک کرده ام. 

که چرا جهان بدون الف شده است

کارگــردان مجموعــه دردرسهــای 

شیرین )۱40۱( گفت: دستمزدهای 

نجومی شبکه منایش خانگی آفتی 

اســت کــه بایــد فکــری به حــال آن 

کــرد و ایــن موضوعی رضبــه زننده 

برای سینا و صنعت تصویر است.

ــرات  ــح اث ــق در توضی ــهیل موف س

ــر تولیدات ســینایی بیان  کرونا ب

کرد: کرونا تاثیرات زیــادی در کار 

ما برجــا گذاشــت؛ به شــخصه این 

موضوع بــر کارم اثر داشــت به این 

شــکل کــه پیــش از همه گیــری 

کرونــا درخواســت پروانــه ســاخت 

فیلــم جدیــدی را داده بــودم که از 

هــان زمــان تــا بــه همیــن امــروز 

ــد. کار خوابی

وی ادامه داد: به دلیل مشــکالتی 

کــه در ایــن دو ســال بــا آن مواجــه 

ــاره جمع وجــور شــدن  ــم دوب بودی

اوضاع و این که تولید فیلم و اکران 

روی ریــل طبیعــی خــودش بیفتد 

ــه  ــد  البت ــان می طلب ــک زم بی ش

که مــا همچنــان امیدوار هســتیم.

کارگــردان مجموعــه دردرسهــای 

ــیرین )۱40۱( در پاسخ به این  ش

پرســش کــه چــرا به رغــم کمرنــگ 

شــدن داســتان کرونا و بازگشایی 

ســیناها با ظرفیــت صددرصدی 

همچنــان شــاهد رکــود در ســینا 

هستیم  اظهار داشت: این موضوع 

ــان  ــح دارد؛ همچن ــل واض دو دلی

 کــه اقتصــاد در ایــن دو ســال 

ــد،  ــف ش ــا تضعی ــه جنبه ه در هم

حوزه فیلمسازی هم از این موضوع 

اســتثنا نبــود و نیســت و بــر آن اثــر 

ــه  ــر این ک ــل دیگ ــت؛ و دلی  گذاش

در این مدت مترکز تهیه کنندگان 

ــذاران  ــدگان و رسمایه گ تولیدکنن

به ســمت ویدیو رســانه و پلتفرم ها 

رفت و کم کم شاهد بودیم که همه 

ــامی بزرگ و کوچک سینایی  اس

ــد  ــا رفته ان ــمت پلتفرم ه ــه س ــا ب م

 و امــروز هــم کارهــای متعــددی 

)خــوب، بــد و متوســط( را در ایــن 

مدیــا انجــام می دهنــد؛ در ایــن 

راســتا امیــدوارم که ســینا کم کم 

تعطیــل نشــود.موفق خاطرنشــان 

کرد: حدود 5 ســال پیــش در مورد 

سینای کودک صحبت کردم و آن 

ــتم که  ــن دلنگرانی را داش زمان ای

به شیوه مرسوم پیش رفنت موجب 

رکــود مضاعــف ســینای کــودک 

خواهــد شــد و امســال ســالی بــود 

که اصــال فیلم کــودک نداشــتیم و 

ایــن بســیار بد بــود. ضمــن این که 

ــرور  ــم به م ــی ه ــوزه اجتاع در ح

آثــار کمرت شــده اســت و تک وتوک 

در حــوزه اجتاعــی اثری ســاخته 

می شود. به همین دالیل بسیاری 

از ژانرها پس از کرونا کاهش یافته 

و کمرنگ شده اند و این را می توان 

یکــی از لطمه هــای بــزرگ ایــن 

ــینای ایران نامید. موضوع در س

به • کمرت  حرفه ای  فیلم روهای 

سینام می روند

کارگردان فیلم سینایی پاستاریونی 

)۱397( در پاســخ به این پرسش 

که چــرا فیلم های کمدی فروشــی 

بســیار با اختالف نســبت به ســایر 

محتواها دارند، ترصیح کرد: دلیل 

ایــن موضــوع در جامعه مــا و ابعاد 

سبد خانواده های ماست که ترجیح 

ــه ای اندک  ــی بودج می دهند وقت

بــرای رفنت بــه ســینا دارنــد آن را 

ــم  ــک فیل ــدن ی ــه دی ــد و ب بگذارن

خانوادگــی برونــد کــه آنان را شــاد 

ــد. می کن

وی افــزود: وقتــی مــردم در فشــار 

ــد یکــی  ــح می دهن هســتند ترجی

دوساعتی که با خانواده در سینا 

هســتند بــه چیــزی فکــر نکننــد و 

ــه  ــند و ب ــاد باش ــی ش ــرای دقایق ب

همین دلیل است که این سبک از 

سینا )کمدی-اجتاعی( طرفدار 

بیشرتی دارد ضمن این که بازیگران 

نام آشناتر و محبوبرتی در این آثار 

حضور دارند که مردم بیشــرت آن ها 

را می شناسند و دوستشان دارند.

ــد کــرد: از دیگــر ســو  ــق تاکی موف

امــروز وضعیــت اقتصــادی بــه این 

ســمت پیش رفته که فیلــم روهای 

حرفــه ای متایلشــان به این اســت 

کــه در خانــه بنشــینند و فیلم ها را 

ــد. ــا ببینن در پلتفرم ه

دستمزدهای نجومی آفت نمایش خانگی 

گشایش دومین نمایشگاه عکس طنز ایران 
دومین دوره منایشگاه گروهی عکس های طنز از عکاسان ایرانی 

و خارجی در گالری خانه عکاسان جوان گشایش یافت .در این 

منایشگاه 4۲ قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید از 37  عکاس 

پیشکسوت ، حرفه ای و جوان به منایش در آمده است . این عکس 

ها با رویکرد طنز مستند اجتاعی به زوایای مختلف و کمرت دیده 

شده از زندگی روزمره مردم پرداخته  است .دکرت رسول اولیازاده مدیر 

خانه عکاسان جوان در مورد تاثیر طنز و فکاهه در زندگی روزمره مردم 

گفت : معموال آثاری که نیاز به تامل بیشرتی دارند برای مخاطب 

اثرگذار تر است و اثری که ما را به اندیشه وادارد در ذهن ماندگارتر 

بوده و این یک ارزش افزوده برای هرن خلق شده است .وی با بیان اینکه خلق اثر 

طنز در عکاسی از نظر شکار صحنه بسیار دشوار است افزود : در این آثار به علت 

وجود  تضاد ، طنزهای ظریفی وجود دارد که برای مخاطب ملموس است .وی 

در پایان از همه هرنمندان عکاسی که در برپایی این منایشگاه آثار ارایه داده و 

خانه عکاسان جوان را در برگزاری این حرکت فرهنگی و اجتاعی  یاری دادند 

تشکر و قدردانی کرد و اسامی هرنمندان رشکت کننده را به رشح ذیل اعالم کرد :

 سید جلیل حسینی زهرایی )مشهد( ، سید علی سیدی )مشهد( 

 سید کاظم حسینی )تهران( ، سید مهدی امیری )مشهد( ، جمشید فرجوند فردا 

 )بیجار( ، علی کریمی رستگار )مشهد(،  علیرضا عطاریانی )مشهد( 

 داریـــوش اورانوس بخـــت )بجنورد(،   رضــــا جاللی )مشهد( 

  احمد معینی جم )تهران( ، داود یاراحمدی )تهران(،   دکرت حامد نیرومند )قوچان( 

)تهران(  زاده  اسالم  محسن  )تهران(،  رحانی  عار   دکرت 

  مهدی خوش نژاد )رشت(،  مجید فکری )مشهد(،   نوید ایرانی )مشهد(  

)بروجرد(، یاراحمدی  مرتضی  )مشهد(،  مقدم  سفری   اکرب 

 احمد حسین پور )تهران(،  معصومه کریمی )مشهد( ، کلثوم ریاحی 

 )گرگان(   رضا رادپور )مشهد( ، رشمین نصیری )مشهد( ، سحر توسلی )مشهد( ،

)تهران( مــــختـــاری  ســــحر  امریکا(،   - )ســـن دیگو  مهــــرآذر   سیـــا 

  محمد اکربی )تهران(،  امید شکری )بجنورد( ، رضا معتمدی )نیشابور(   

)مشهد(    رسشوری  محمد  )تهران(،   توکلی  محمد  )کرج(،  فالح  یکه   امید 

و )مشهد(  عطاریانی  )مشهد(زهرا  سمنگانی  میالد  )تهران(  هراثی   حمید 

 مارینا کوگلان )مونیخ – آملان (
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فصل تماشایی

جواد ظفر امیلی

من از ناکجا آباد می آیم 

هامنجاکه  فصل فصل اش  متاشایی ست

  خیال زندگی دارم 

آن قدر صمیمی  که  عریانی ست 

حیات خویش را می طلبم 

نه آنچنان که مرگ ها پنهانی ست 

دوست دارم همه چیز را فدای دوست کنم 

درحدودی که عشق ها قربانی ست 

می خواهم از  شمع و نور و پروانه وام  گیرم

آن قدرزیاد که وفور کیهانی ست 

اندر برزن و کوی فریاد خواهم کرد 

آن چنان که موجب      پریشانیست 

به همه کس و همه جا رسک بکشم

آن قدر که توفیق دیدار،ارزانی ست 

به  هر کسی که رسم سالم کنم 

آن قدر زیاد که در حد انسانی ست

  به خرابات و بوستان و صحرا بروم 

پر بگیرم از این رساکه زیبا نیست 

گه به خود و گه به دیگری رس بزنم 

آن چنان که دیوارهای وجود زندانی ست 

دل بگیرم زهر چه خویش و بیش و کم است 

از هر آن چیز که موجب پریشانیست 

بروم در خود  و گله از خدا بکنم 

ای کریم سهم من چه اندازه حیرانی ست 

دل از هرچه هست و نیست آزاد کنم 

تا بدان جا که حد آزادی ست 

بروم کنج خلوتی تا رهابشوم

بنگرم خویش را که این ،چه زندانی ست 

      هو یا مددی موال نظری

علیرضا افخمی گالیه کرد علیرضا افخمی گالیه کرد 

سانسور هرروز بدتر از دیروزسانسور هرروز بدتر از دیروز

یادداشت

علیرضا افخمی درباره ی انتصاب ها 

اعتقاد  با  صداوسیا  سازمان   در 

 بر اینکه سانسور کردن و ممیزی ها 

در حال حارض در تلویزیون به هیچ وجه 

نتیجه قبل را ندارد، اظهار کرد: باید دید 

این مدیران جوان تا چه اندازه توانایی 

ایجاد تغییر در این ممیزی ها رادارند  

ممیزی هایی که به نظرم سختگیرانه 

است و روزبه روز بدتر می شود!

این کارگردان درباره انتصاب های 

جدید صداوسیا و جوان گرایی در 

این سازمان رسانه ای، اظهار کرد: 

من شناختی از مدیران جدیدی که 

منصوب شده اند ندارم، اما آدم های 

جوانی هستند و ان شاءالله ُپرانرژی 

پیش بروند. اما به طور کل تجربه 

در کنار جوان گرایی رضورت دارد؛ 

یعنی جوانی انرژی دارد، تجربه هم 

کارآمدی دارد. جمع این دو با همدیگر 

نتیجه مطلوبی می دهد و امیدوارم 

 مدیران جدید به این نکته توجه کنند 

و در مدیریت خود از تجارب افراد و 

مدیران کهنه کار در سیا استفاده 

کنند که در این صورت هم خودشان 

محصوالت بهرتی تولید خواهند کرد 

و هم مردم استقبال بیشرتی از کارها 

می کنند.

این کارگردان که با ساخت مجموعه 

»او یک فرشته بود« گونه جدیدی 

ایران  تلویزیون  سازی  رسیال  در 

پایه گذاری کرد و رسیال »احضار« 

آخرین ساخته وی در ژانر ماورایی 

محسوب می شود که رمضان ۱400 

روی آننت رفت، درباره ی پیشنهادش 

اعتقاد  با  سازی  رسیال  حوزه   در 

بر اینکه ممیزی های تلویزیون نسبت 

به گذشته بیشرت شده است، اظهار 

کرد: طبیعتا هر چه ایده های نو بیشرت 

باشد، مسایل مبتالبه جامعه مطرح 

شود، رسیال ها دیدنی تر می شود و 

استقبال هم بیشرت خواهد شد  اما به 

هر ترتیب همه ی این موارد منوط به 

مسایلی ازجمله مهم ترین آن »ممیزی« 

است.افخمی با اعتقاد بر اینکه سانسور 

کردن و ممیزی ها در حال حارض در 

تلویزیون به هیچ وجه نتیجه قبل را 

ندارد، اظهار کرد: باید دید این مدیران 

جوان تا چه اندازه توانایی ایجاد تغییر 

در این ممیزی ها دارند که به نظرم 

سختگیرانه است. روزبه روز هم این 

وضعیت بدتر می شود به جای اینکه 

بهرتشود. مسایل جامعه را در نظر 

منی گیرند و مهم تر از آن این است که 

سانسور کردن و ممیزی ها در حال حارض 

در تلویزیون به هیچ وجه نتیجه قبل را 

ندارد؛ به دلیل اینکه در دنیای امروز  

شبکه های اجتاعی و ماهواره ها آن قدر 

فراگیر هستند که ممیزی در تلویزیون 

خیلی فایده ای ندارد و یک گروه خاص 

و محدودی را شامل می شود که به 

فضای مجازی و ماهواره ها دسرتسی 

ندارند یا خودشان مراجعه منی کنند. 

این گروه هم خیلی محدود هستند 

و تلویزیون نباید بر اساس یک گروه 

خیلی محدود برنامه ریزی و فعالیت 

کند. باید تالش کند مخاطب خود 

را افزایش دهد و الزمه ی این افزایش 

مخاطب تغییرات جدی و متناسب با 

رشایط روز جامعه در ممیزی هاست.

درباره ی  ادامه  در  کارگردان  این 

فعالیت این روزهایش و اینکه آیا 

قصد ساخت رسیال جدیدی برای 

تلویزیون را ندارد؟ نیز اظهار کرد: این 

روزها در حال فکر کردن و فیلم دیدن 

و کتاب خواندن و تالش برای ایده 

پردازی کارهای بعدی هستم. هنوز 

کاری آماده نشده است که ارایه بدهم.

وی درباره ی ساخت رسیال رمضانی 

و آخرین ساخته خود رسیال »احضار« 

 که به ایام رمضان ۱400 برمی گردد

 در پاسخ به اینکه آیا عالقه دارد همچنان 

رسیال رمضانی بسازد؟ اظهار کرد: 

من رمضان را دوست دارم اگر هم 

رسیال های رمضان باشند یا نباشند، 

رمضان برایم خیلی دل فریب است 

و اگر بتوانم ایده و فکری که درخور 

رمضان باشد، پیدا کنم و بسازم، حتا 

عالقه مندم این کار را انجام دهم.

جناب آقای جواد ظفر امیلی
مدیریت محترم بیمارستان سینا 

انتخاب شایسته بیامرستان سینا ظل مدیریت 

حرضتعالی به عنوان واحد برتر در زمینه پیشگیری 

و مقابله با کرونا و پیشربد برنامه های بهداشت 

حرفه ای در سال ۱۴۰۰را به جنابعالی و همکارانتان 

تربیک عرض می کنیم.

 مدیر مسوول و و کارکنان موسسه مطبوعاتی

 رسانه گسرت نخست




