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توپ و تور

والیبال خراسان و بازهم غایب بزرگ  لیگ؟

محمد مهدیزاده

از گوشه وکنارکشورمان این روزها خربهای خوبی در رابطه با 

والیبال و شکل گیری تیم های لیگ برتری و جذب بازیکنان و 

مربیان  توسط هیات ها و حامیان مالی و شهرداری ها و شوراها و 

سایر ارگان ها و برپایی جشن ها و تجلیل از ملی پوشان عضوتیم 

ملی و در رده های مختلف به گوش می رسد. و هر استانی با 

حامیت مسوولین بلندپایه خود چراغ لیگ برتری را برای فصل 

جدید همچنان روشن نگه می دارند تا نوجوانان و جوانان و 

آینده های والیبال استان خود را حامیت کرده و راهی تیم 

های ملی منایند. همچنین در این استان ها مربیانی به بدنه 

تیم های ملی تزریق شدند که شایدکمرتکسی تصورمی کرد 

که آن ها راهی کادر فنی تیم های ملی شوند اما حامیت های 

مسوولین استان ها و ارتباط مستمر آن ها با مسوولین فدراسیون 

والیبال زمینه همکاری را فراهم کرده است. 

اما والیبال خراسان پس از پیام، که با حضور دوساله خود 

توانسته بود متام معادالت لیگ برتری را برهم بریزد دیگر توان 

بلند شدن را به خود ندید و همچنان روزه سکوت پیشه کرده 

و به عنوان غایب بزرگ، روزگار را به سختی سپری می کند.

 والیبال خراسان و یا بهرت است بگوییم والیبال مشهد که روزگاری 

با درخشش جوانان جویای نام و مربیان ریزودرشت خود  در قلعه 

عقاب ها تیم های بزرگ کشور را با حامیت متاشاگران پرشور 

خود با شکست بدرقه کرده بود در حالی این روزها خانه نشین 

شده است که به نظرمی آید متولیان ورزش خراسان که این 

روزها دست به تغییرات شتاب زده در راس اکرث هیات های 

ورزشی و رشته های مختلف و جابجایی مهره های سوخته زده اند 

متایلی به شکوفایی و روشن نگه داشنت چراغ قلعه عقاب ها 

را ندارند و اگر هم روزنه ای برای حامیت از والیبال خراسان 

دیده شود ،  نادیده گرفته و راه آنانی که قصد کمک به والیبال 

خراسان و لیگ برتری رادارند را سد می کنند.

در این رابطه هیات والیبال خراسان که در راس آن یک والیبالی 

متام عیار حضور دارد اگرچه دلش برای شکل گیری تیم  لیگ 

برتری لک می زند اما مشکالتی که این روزها متام تیم های لیگ 

برتری خراسان در رشته های مختلف با آن روبرو هستند و این 

مشکالت متام بدنه ورزش خراسان را فراگرفته است، فقط به 

برگزاری مسابقات لیگ استانی و مسابقات پیشکسوتان و...

بسنده کرده است تا جوانان جویای نام و مربیان جوان بتوانند 

درصحنه باشند و چراغ والیبال خراسان در سالن پیر مهران 

وسایر سالن های ورزشی روشن مباند.به عقیده متام کارشناسان 

والیبال خراسان که خاک خورده این رشته زیبا هستند مشکل 

والیبال خراسان را نبود ، سخت افزاری و سالن های مدرن 

و امکانات فنی و حرفه ای و دانش روز والیبال جهان عنوان 

می کنند و اعتقاددارند که والیبال خراسان رسشار از بازیکنان 

لیگ برتری و حرفه ای و مربیان جوان و لیگ برتری است و 

پتانسیل شکل گیری یک تیم لیگ برتری را دارا می باشد اما 

باید پای مسوولین بلندپایه استان به ورزش خراسان به ویژه 

والیبال بازشود و مهره چینی مناسب از سوی آنان صورت گیرد .
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مراسم تجلیل از افتخارآفرینان کاروان 

اعزامی به بازی های املپیک ناشنوایان 

 برزیل در مجموعه فرهنگی - هرنی 

امام رضا)ع( مشهد  برگزار شد.

در این مراسم رییس فدراسیون ناشنوایان 

و کم شنوا گفت: خوشبختانه بازیکنان 

ما در این مسابقات فعل خواسنت را به 

خوبی رصف کردند و با وجود امکانات و 

تجهیزات کمرت نسبت به سایر کشورهای 

حارض در مسابقات توانستد افتخار بزرگی 

برای کاروان اعزامی کسب کنند و کسب 

یک طال در کمیته کاراته بانوان توسط 

 مهناز حسن زاده)نیشابور(و یک برنز

رضا  توسط  آقایان  کاراته  کمیته  در 

 فضلی )نیشابور(و همچنین مدال نقره 

علی سلحشور در جودو از افتخارات بزرگی 

است که توسط ورزشکاران خراسان رضوی 

کسب شد.مهران تیشه گران در ادامه 

گفت: در شهرها و استان های مختلف 

اردو برگزار کردیم و هیات ها در برگزاری 

این اردوها ما را یاری کردند. طی دو سه 

ماه گذشته اردوهای ما آغاز شد و قرار 

شد در هشت رشته ورزشی تیم هایامن 

را آماده کنیم. حدود ۸۰ کشور در این 

مسابقات حضور داشتند و بازی ها هم 

در ۱۸ رشته ورزشی برگزار شد. ما هم 

۷۵ ورزشکار در این مسابقات داشتیم 

که در این دوره بعد از اوکراین و آمریکا 

سوم شدیم. در مجموع ۱۵ بار در مجموع 

در املپیک رشکت کرده ایم.

وی افزود:جا دارد از همه عزیزان که ما 

را در این مسیر یاری کردند بخصوص 

سجادی وزیر ورزش و جوانان،مدیریت 

اداره کل ورزش و جوانان،آستان قدس 

رضوی و خیران  تشکر کنم.

هاشمی جواهری رسپرست اداره کل 

ورزش و جوانان در این مراسم حامیت 

 از قهرمانان را بسیار ارزشمند دانست 

و گفت: امیدواریم بتوانیم زمینه وضعیت 

معیشتی،اشتغال و ادامه تحصیل این 

عزیزان را فراهم کنیم .

وی خاطر نشان کرد: جامعه ناشنوایان 

از بسیاری از خدمات محروم هستند اما 

با ورزش این محرومیت را کاهش داده 

و با حضور در میادین ورزشی و کسب 

افتخارات این کمبودها را جربان و به 

خواست های به حق خود دست یابند.

رسپرست اداره کل ورزش و جوانان یاد آور 

شد: خراسان رضوی ظرفیت و پتانسیل 

برگزاری مسابقات جهانی و بین املللی 

ورزش ناشنوایان را دارد که امیدواریم با 

رایزنی وزارت و فدراسیون این امر نیز 

تحقق یابد.

وی با اشاره به این که متام قد در خدمت 

قهرمان املپکی ناشنوا و کم شنوا هستیم 

 ادامه داد: امیدواریم طرح و برنامه ای 

در وزارت تدوین شود که بتوانیم درصدی 

از جامعه ناشنوا را زیر چرت حامیتی خود 

قرار دهیم.

وی با اشاره به این که باید متهیداتی 

برای شناسایی استعدادهای ورزشی 

در هیات ناشنوایان بیاندیشیم ترصیح 

کرد: ۱۱هزار ناشنوا در مشهد داریم که 

از این تعداد ۲هزار نفر در رشته های 

مختلف قهرمانی فعالیت می کنند البته 

امیدواریم آمار ۱۲ درصدی ورزشکاران 

ناشنوا طی سال های آتی به ۲۰ درصد 

افزایش یابد.در این نشست دکرت فیروزی 

مدیرکل بهزیستی،قول پرداخت مبلغ 

۲۵میلیون ریال به قهرمانان املپیکی 

را داد .علیرضا تاج فیروز مدیرعامل 

 موسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی

حجت السالم محمدپور معاون فرهنگی 

اداره کل ورزش و جوانان رسوری معاون 

ورزش بانوان،دانایی مدیریت روابط 

عمومی اداره کل ورزش و جوانان ،مالئکه 

رییس هیات دو و میدانی مشهد و جمع 

کثیری از خانواده ورزشکاران،مربیان 

و پیشکسوتان نیز حضور داشتند.در 

پایان این مراسم مدیران و مسووالن 

رشکت کننده و خیرین هدایایی به رسم 

یادبود به مدال آوران املیپک ۲۰۲۱ 

برزیل اهدا کردند.

جبار قوچان نژاد درمورد عملکرد تیم 

ملی والیبال کشورمان در هفته اول 

ملت های ۲۰۲۲  لیگ  رقابت های 

اظهار داشت: تیم ملی در هفته اول 

توانست به دو پیروزی دست پیدا کند 

و دو بازی را هم به حریفان خود واگذار 

 کرد. ازنظر نتیجه عملکرد ملی پوشان 

بد نبود، اما برای ارزیابی دقیق عملکرد 

ملی پوشان باید چند مورد را به صورت 

دقیق بررسی کرد.

وی ادامه داد: در بازی آخر هفته اول 

مقابل ژاپن ملی پوشان انگیزه زیادی 

نداشتند و خیلی رسد و بی روح بازی 

کردند. دلیل این اتفاق را منی دانم. 

شاید این موضوع به خستگی ملی پوشان 

و عدم زمان کافی برای ریکاوری آن ها 

مربوط می شد. به هرحال برنامه ریزی 

مسابقات چندان مناسب نبود و سایر 

تیم ها هم این رشایط بد را تجربه کردند. 

 ازنظر فنی ژاپنی ها در دفاع روی تور 

و توپ گیری عقب زمین عملکرد درخشانی 

داشتند و ملی پوشان ایران هم در حمله 

چندان موفق ظاهر نشدند.

پیشکسوت والیبال کشورمان بابیان 

اینکه تیم ملی در هفته اول نوسان 

زیادی داشت، ترصیح کرد: وجود 

نوسان در تیمی که بسیار تغییر کرده 

اتفاق عجیب و دور از انتظاری نیست. 

به هرحال تیم ملی جوان شده که این 

جوانی از طرفی می تواند انگیزه تیم را 

باال بربد و از طرفی هم می تواند تبعاتی 

داشته باشد. من اعتقاددارم که باید 

پای این تیم مبانیم و به آن زمان بدهیم. 

قوچان نژاد خاطرنشان کرد: کادر فنی 

اگر صالح بداند می تواند از حضور 

 برخی بازیکنان باتجربه که ادوار گذشته 

در تیم ملی بودند استفاده کند، اما 

این موضوع بستگی به اسرتاتژی آن ها 

خواهد داشت. من معتقدم که باید پای 

تیمی که داریم مبانیم و فشار اضافه به 

آن وارد نکنیم. مردم و خانواده والیبال 

باید صبور باشند و به جوانان شایسته 

ایران زمان بدهند.

وی گفت: شاید تنها نکته ای که 

خیلی به چشم من آمد این بود که 

در تیم ملی جای خالی یک راهرب  

و مدیر در داخل زمین خالی است. 

میالد عبادی پور بعد از سعید معروف 

به عنوان کاپیتان انتخاب شد، اما شاید 

میالد باوجود توانایی هایی که دارد 

هنوز فرصت نکرده که تجربه هایش 

را به تیم تزریق کرده و در اختیار سایر 

نفرات قرار دهد. از طرف دیگر پستی 

که سعید معروف داشت هم متفاوت 

بود، او به خوبی همه بازیکنان را 

تهییج می کرد و با خالقیت خود باعث 

می شد تا تیم روبه جلو حرکت کند. 

اصاًل منی خواهم توانایی بازیکنان 

 کنونی تیم ملی را زیر سوال بربم

 چون اعتقاددارم زمان کمک زیادی 

به این نسل خواهد کرد.

کارشناس والیبال کشورمان عنوان کرد: 

شک ندارم دو سال دیگر همین تیم 

کاری انجام دهد که همه انگشت به دهان 

مبانند؛ البته این به رشطی است که 

مردم صبور باشند و خانواده والیبال 

از تیم ملی و کادرش متام قد حامیت 

کند. من منی گویم که کسی حق انتقاد 

ندارد، اما خواهش می کنم که انتقادها 

منطقی، به دوراز احساس و دلسوزانه 

باشد. باید پای این تیم ایستاد تا بازهم 

والیبال روزهای خوبی را تجربه کند.

قوچان نژاد افزود: در رشایط کنونی 

اوضاع حریفان را هم باید با خودمان 

مقایسه کنیم؛ به هرحال سایر تیم ها برای 

برگزاری بازی های دوستانه محدودیت 

زیادی ندارند. ضمن اینکه آن ها ازنظر 

امکانات هم بهرت از ما هستند. بازهم 

تاکید می کنم که زمان به تیم ملی 

ایران کمک خواهد کرد تا این بازیکنان 

باتجربه شوند. این تیم مانند نهالی 

است که تازه کاشته شده و نباید از 

آن توقع میوه دهی داشت، بلکه باید 

صرب کرد و به آن رسیدگی کرد تا پر بار 

شود. شک ندارم این نسل می تواند 

اتفاقات خوبی را رقم بزند.

قوچان نژاد: تیم ملی جدید مانند یک نهال استقوچان نژاد: تیم ملی جدید مانند یک نهال است

تجلیل از قهرمانان المپیکی ناشنوایان  خراسان

مجید خروشی
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 دارنده مدال نقره و برنز کشتی آزاد 

 جهان با اشاره به درخشش پرسش 

در جام تختی گفت: من یک مدال 

املپیک به مردم استان گیالن بدهکارم 

و امیدوارم که پرسم این مدال را کسب 

کند. یکی از پدیده های مسابقات 

بین املللی کشتی آزاد، جام جهان 

معصومی  امیررضا  تختی،  پهلوان 

دارنده مدال طالی نوجوانان جهان 

و پرس فردین معصومی نایب قهرمان 

کشتی آزاد جهان بود. معصومی در 

چهار مسابقه این رقابت ها موفق شد 

با امتیاز باال حریفان را شکست دهد و 

تنها سه امتیاز را از دست داد. البته این 

پایان ماجرا نبود بلکه حواشی مسابقه 

فینال معصومی با سیدمهدی هاشمی 

نیز موجب شد تا نام این کشتی گیر 

۱۷ ساله بیشرت بر رس زبان ها بیافتد.

معصومی در مبارزه فینال ۲ بار حریف را 

خاک کرد که گامن برخی از کارشناسان 

این رفتار جوامنردانه نبود. البته فنون 

اجرایی معصومی در فینال مورد بررسی 

داوران قرار گرفت و هیچ خطایی در 

آن تشخصی داده نشد.

درخشش معصومی در شهر تنکابن 

ایرنا  ورزش  گروه  تا  شد   موجب 

پای سخنان فردین معصومی ملی پوش 

اسبق تیم ملی و پدر این نوجوان 

بنشیند. عضو اسبق تیم ملی کشتی 

آزاد با اشاره به ناکامی خود در رسیدن 

به مدال املپیک گفت: چند ثانیه 

غفلت مدال بازی های املپیک ۲۰۰۸ 

پکن را از من گرفت و همیشه گفتم که 

این مدال را به مردم استانم )گیالن( 

بدهکارم. امیدوارم امیررضا این مدال 

را برای مردم به ارمغان بیاورد.منت 

کامل این گفت وگو را با هم می خوانیم:

آقای معصومی تبریک عرض می کنم، 
امیررضا در تنکابن چهره ویژه مسابقات 
شد و حریفان را با امتیاز باال شکست 
داد. ارزیابی شما از این موفقیت 

چیست؟

این مدال طال باید آغاز راه پرسم باشد 

زیرا با وی عهد بستم تا حقی که مردم 

گیالن بر گردن من دارند را او جربان 

کند. من باید یک مدال املپیک را 

برای این استان کسب می کردم اما 

چند ثانیه غفلت این مهم را از من 

گرفت. امیدوارم پرسم بتواند این کار را 

به رسانجام برساند. متام تالش خود را 

به کار خواهم گرفت تا پرسم به موفقیت 

برسد. البته پرسم رسباز این ورزش و باید 

تحت نظارت فدراسیون کشتی باشد 

و مجری دستورات مربیان و کادر فنی 

تیم ملی. امیر یک رسباز در کشتی 

ایران است و در ابتدای خدمت قرار 

دارد تا زمان کسب مدال املپیک 

برای وی تالش خواهم کرد. حتی 

اگر عمر من به مدال امیر در املپیک 

نرسد در قرب هم آرام منی گیرم تا وی 

این موفقیت را کسب کند.

امیررضا برای رسیدن به پیراهن تیم 
ملی باید با یداهلل محبی و امیرحسین 
زارع 2 مدعی قدرتمند این وزن 
مبارزه کند. پیش بینی شما چیست؟

مسیر قهرمانی راحت نیست و امیررضا 

باید برای آن تالش کند. اگر کادر فنی و 

فدراسیون صالح دیدند و پرسم به اردوی 

تیم ملی رفت باید همه تالش خود را 

بکار گیرد. امیررضا جوان است و انگیزه 

دارد. ضمن احرتام به امیرحسین زارع 

و یدالله محبی که از نخبگان کشتی 

آزاد ایران به شامر می روند باید بگویم 

امیررضا نیز اکنون در راه رسیدن به 

پیراهن تیم ملی تالش خواهد کرد و 

هر برنامه ای که فدراسیون و کادر فنی 

برای او در نظر بگیرند باید اطاعت کند 

و پرسم در اختیار فدراسیون است. 

پرسم اگر امسال به تیم دعوت شود باید 

تالش کند و اگر هم موفق به پوشیدن 

پیراهن نشد باید برای ادامه زندگی 

قهرمانی برنامه ویژه تری داشته باشد 

او نباید از تالش دست بکشد.

 نام فردین معصومی چه میزان
 در موفقیت امیررضا تاثیر داشت؟

من به ۲ دلیل در سالن حضور ندارم. 

یکی از دالیل شاید اسرتس دیدن 

کشتی امیررضا باشد اما دلیل مهمرت 

این است که برخی حرف و حدیث ها 

ایجاد نشود. دوست ندارم کسی پرسم 

را به رانت یا رابطه متهم کند. پرسم باید 

مانند دیگر کشتی گیران در روی تشک 

تالش کند و به موفقیت برسد. خدا را 

شاهد می گیرم تاکنون برای موفقیت 

پرسم حق هیچ کسی را ضایع نکردم 

و از این به بعد نیز این کار را نخواهم 

کرد. می خواهم او با زحمت و تالش 

خود به موفقیت برسد.

امیررضا در مبارزه فینال جام تختی 
برابر هاشمی 2 زیر گرفت که برخی 
آن را حرکتی جوانمردانه قلمداد 
نکردند. نظرتان در این زمینه چیست؟

اگر قرار است که کسی را قضاوت 

کنیم باید اول در جایگاه وی قرار 

گیریم. یک نوجوان ۱۷ ساله به فینال 

جام تختی رسیده و برای قهرمانی 

تالش می کند. اگر وی باتجربه تر بود 

شاید آن زیرها را منی گرفت. پرسم 

کار غیر قانونی یا خطایی را انجام 

نداد اما اگر آنگونه زیر منی گرفت 

قشنگ تر بود. او با کسب تجربه 

بیشرت بدون شک خود را از این 

حواشی نیز دور خواهد کرد.

اگر بخواهیم چرخه انتخابی تیم 
ملی را قضاوت کنیم نظر معصومی 

به عنوان پیشکسوت چیست؟
چون در کشتی نیستم نظری نیز در 

این باره ندارم. اما آرزوی من رسبلندی 

کشتی گیران است. کادر فنی و شامری 

از اعضای فدراسیون از دوستان قدیمی 

من هستند و من نیز از دور با موفقیت های 

کشتی کشورم شاد می شوم.

به نظر می رسد ایران در سنگین 
وزن کشتی آزاد در حال رسیدن 
به شرایط بسیار خوبی است، آیا 
پسر شما هم می تواند در زمره این 

نامداران قرار گیرد؟
اگر بگویم نزدیک به ۲ دهه دوبنده 

تیم ملی در سنگین وزن در اختیار 

استان گیالن بود گزاف نیست. ابراهیم 

مهربان پیشکسوت کشتی و من سال ها 

در این وزن مدعی بودیم و امیدوارم 

پرسم نیز بتواند روزی به این مهم 

دست پیدا کند.

در زمان شما غول های کشتی جهان 
در میادین حضور داشتند.

بله کشتی سخت بود و بزرگانی در این 

دسته حضور داشتند و این خود لذت 

مبارزه بود و من نیز از آن لذت بردم. من 

اگر امروز شهرتی دارم مدیون کشتی 

هستم. با پول این مردم و بیت املال 

به این شهرت رسیدم و باید قدردان 

آن باشم.

جواد نکونام، رسمربی تیم فوالد خوزستان 

گزینه جدی هدایت تیم ملی است.

اتفاقات اخیر تیم ملی باعث شده دراگان 

 اسکوچیچ در آستانه برکناری قرار بگیرد 

و نام گزینه های مختلف برای نیمکت تیم 

ملی مطرح شود. جواد نکونام، رسمربی 

فوالد خوزستان یکی از گزینه هایی 

است که شانس باالیی برای هدایت 

ایران در جام جهانی دارد و اگر دیدید 

شامره ۶ سابق تیم ملی مقابل انگلیس 

و آمریکا و ولز روی نیمکت ایران نشست 

چندان تعجب نکنید.

در خصوص نکونام حتی گفته می شود 

رد کردن پیشنهاد استقالل از سوی او 

بی ارتباط با حضور در تیم ملی نبود و 

اتفاقات اخیر باعث شده مسووالن به 

حضور او در تیم ملی به جای اسکوچیچ 

فکر کنند. با این حال هنوز چیزی 

قطعی نشده و حتی گزینه بازگشت 

کی روش هم روی میز است و اگر اتفاق 

عجیبی رخ ندهد یکی از میان این 

دو تفر در جام جهانی قطر رسمربی 

ایران خواهد بود.عملکرد پر انتقاد 

اسکوچیچ طی چند ماه گذشته باعث 

شده موقعیت این مربی روی نیمکت 

دچار تزلزل شود و او اکنون فاصله 

زیادی با برکناری ندارد. البته شاید 

به مربی کروات  نهایت شانس   در 

رو کند و او ماندگار شود اما تحرکات 

اخیر احتامل رخ داد این اتفاق را بسیار 

کم کرده است.این خرب در حالی مطرح 

شده است که ایران ورزشی هم امروز 

 در کنار نام جواد نکونام از کارلوس 

کی روش هم برای نشسنت روی نیمکت 

تیم ملی نام برده است.

پدرام خسروشاهی

فردین بازی معصومی!فردین بازی معصومی!

جنجال درنیمکت تیم ملی

تخفیف استفاده از  امکانات ورزشی 
 آستان قدس رضوی برای 

اعضای خانه مطبوعات خراسان رضوی

گروه خرب- مدیران خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی 

و موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی برای استفاده اعضای 

این مجموعه از امکانات ورزشی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

مدیر خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی، گفت: بر 

اساس این تفاهم نامه، استفاده از امکانات و اماکن ورزشی 

موسسه آستان قدس، شامل مجتمع های آبی، سالن های 

چند منظوره، سالن بدن سازی و کالس های آموزشی برای 

اعضای با تخفیف خواهد بود.دکرت علی پاکباز خرسوشاهی 

با تشکل از تاج فیروز مدیر عامل موسسه تربیت بدنی آستان 

قدس رضوی برای این مساعدت، افزود: اعضای عالقه مند 

خانه مطبوعات و رسانه های رضوی و خانواده آنان عالقه می 

توانند با معرفی نامه این مجموعه از امکانات یاد شده همراه با 

تخفیف های ۱۰ تا ۲۰ درصدی آستان قدس استفاده کنند.

به گفته وی، مجموعه تربیت بدنی آستان قدس رضوی دارای 

مجهزترین امکانات ورزشی است که مجتمع آبی شامره یک 

با ۲۰ درصد، مجتمع آبی شامره دو با ۱۵ درصد و کالس های 

آموزشی با ۱۰ درصد تخفیف برای اعضا قابل استفاده است.

خبر

فریاد زیر آب 
اسماعیل شجیع

تکانه های قابل پیش بینی فوتبال باالخره دهان باز کرد و تیم 

شهرخود رو را به ژرفای سقوط کشاند و به دنبالش جز مشتی 

گرد و خاک باقی نگذاشت.

کشمکش ها، سهم خواهی، قلدری و لجبازی و رسمست از 

به رصف بودن در لیگ برتر و در نهایت ضعف محرز مدیریتی 

در همه ابعاد منجر به سقوط تیم شد و جالب اینکه تیم برنده 

همیشه صد صاحب دارد و تیم بازنده متاسفانه بر روی دست بی 

صاحب می ماند.سقوط شهر خود رو آینه عربت دیگری برای 

فوتبال خراسان است که رس تا پا تیم های لیگ اش جز به ره 

ترکستان منی زنند و با پوشش منیت و خود خواهی هیچکس 

را قبول ندارند و حداقل فاقد یک اتاق فکر از آدم های معقول 

و مقبول شهرند و متاسفانه سالهاست فکر میکنند افتادن در 

دام اجنبی های قسم خورده و دالل های بی پالک می توانند 

برای خود االف و اولوفی دست و پا کنند، که این وسوسه از دیر 

باز نه با ابومسلم جواب داد  نه با پیام ، نه با سیاه جامگان و حاال 

هم  نه با شهر خودرو ، تیمی که مدعی است از کمک های بومی 

برخوردار نبوده ولیکن هرگز نیندیشیده است که همین امروز 

چه میراثی برای فوتبال زخمی و درمانده خراسان از خود به 

جا گذاشته تا مرهمی بر زخم های عاشقان راستینش باشد؟

و اکنون که کالن شهر مقدس فاقد تیم لیگ برتری شد ، پاسخگوی 

این سقوط سخت و رسد و ناباورانه کیست؟

یک نفر مسوولیت بپذیرد و گام به جلو بگذارد و حداقل به یک 

ارزیابی درست از عملکرد برسیم و در ادامه به این درک دست 

یابیم که چرا تیم های لیگ برتری ما دچار این بالهای بد تر از 

بالهای آسامنی می شوند و هیچکس را هم ککی منیگزد؟

                       دیدگاه
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 نقشه برداری بی سابقه از مغز انسان با یک حسگر جدید

  امید به درمان سرطان و صرع 
با یک حسگر مغزی جدید
دکتر فیروزآبادی، دکترای بیو تکنولوژی میکروبی 

 یک حسگر مغزی جدید، مغز انسان را با دقتی بی سابقه 

ترسیم می کند و امید است که بتواند نقش بسزایی در درمان 

بیامری هایی نظیر رسطان و رصع ایفا کند.

 بر اساس بیانیه مطبوعاتی دانشگاه "کالیفرنیا سن دیگو"  

گروهی از مهندسان و جراحان مغز و اعصاب، یک حسگر 

مغزی پیرشفته ساخته اند که می تواند درمان رسطان و رصع 

را تا حد زیادی بهبود بخشد.

 این حسگر جدید می تواند سیگنال های الکرتیکی را از سطح 

مغز با وضوحی بی سابقه که تاکنون میرس نبوده است، ثبت 

و ضبط کند.

 این پیرشفت، فرصت های جدیدی را به روی رابط های مغز و 

رایانه باز می کند، مانند حسگرهای قابل کاشتی که توسط 

ماسک"  "ایالن  به  متعلق  "نورالینک"  نظیر  رشکت هایی 

درحال توسعه است. این حسگر نه تنها به بهبود تشخیص 

بیامری های کشنده کمک می کند، بلکه این پتانسیل را نیز 

دارد که درک ما از مغز انسان را متحول کند.

 )ECoG(این دستگاه جدید نوعی حسگر الکرتوکورتیکوگرافی 

است. این حسگرها معمواًل طی جراحی های باز مغز برای 

اندازه گیری سیگنال های الکرتیکی مغز انسان به منظور 

تعیین دقیق بافت های فعال مورداستفاده قرار می گیرند و 

به جراحان کمک می کنند تا تومورهای مغزی را برای حذف 

بهرت، مکان یابی کنند.

 فناوری موجود در این دستگاه جدید که در مقاله ای در مجله 

Science Translational Medicine توضیح داده شده است  

برای بهبود دقت حسگرهای ECoG طراحی شده است.

 درحالی که امروزه اکرث دستگاه های ECoG بین ۱۶ تا ۶۴ 

حسگر دارند، دستگاه جدید تیم دانشگاه "کالیفرنیا سن دیگو" 

از ۲۰۴۸ سنسور استفاده می کند. دلیل این امر این است که 

این تیم توانسته شبکه های حسگر را با تراکم بسیار بیشرت تولید 

کند و درعین حال از تداخالت و اختالالت مشکل ساز اجتناب 

 کند. این تیم برای رسیدن به این هدف به جای حسگرهای 

تخت پالتینی که معمواًل استفاده می شوند، از میله های 

پالتینی استفاده کردند. این کار، امکان پیکربندی ۱۰۰ 

حسگر در هر واحد را فراهم می کند که وضوح فضایی صد 

برابر بیشرت از میانگین قبلی را میرس می کند. این شبکه های 

حسگر با قرار دادن میله ها بر روی یک ماده زیست سازگار 

به نام "پاریلن" ساخته شده اند که تقریباً یک دهم ضخامت 

 ECoG موی انسان هستند و ۱۰۰ برابر نازک تر از حسگرهای

هستند که امروزه استفاده می شود. دانشمندان در آزمایشات 

این دستگاه، مناطق کلیدی مغز را در چهار داوطلب در حین 

انجام وظایف حرکتی نقشه برداری کردند. آن ها همچنین 

برای اولین بار بدون استفاده از سوزن و تحریک الکرتیکی 

ستون غشایی)cortical column( مغز موش را نقشه برداری 

کردند. این تیم معتقد است که این دستگاه می تواند برای بهبود 

 فناوری های رابط مغز و رایانه فعلی مورداستفاده قرار گیرد. 

از طرفی، "نورالینک" به تازگی اعالم کرده است که می خواهد 

یک مدیر آزمایشات بالینی استخدام کند، به این معنی که 

 به زودی یک گام مهم به سوی کاشت تراشه های رایانه ای 

در مغز افراد برخواهد داشت. "ایالن ماسک" در یک سخرنانی 

در سال ۲۰۱۹ اعالم کرد که رابط های مغز و رایانه می توانند 

به درمان بیامری های مغزی کمک کنند و درنهایت به کاربران 

اجازه می دهند تا با استفاده از ذهن خود به وب گردی بپردازند 

و حتی می توانند به ما کمک کنند تا با ادغام باهوش مصنوعی 

تهدیدات آن را کاهش دهیم.

پزشکی

گروه ورزش -مجمع عمومی فدراسیون تنیس جمهوری 

اسالمی ایران جهت بررسی عملکرد سال ۱۴۰۰ و 

تصویب تقویم سال ۱۴۰۱ در مشهد مقدس برگزار شد.

پوالدگر معاونت توسعه قهرمانی و ورزش حرفه ای وزارت 

ورزش و  جوانان در این جلسه از فدراسیون تنیس به عنوان 

نخستین فدراسیون که مجمع عمومی برگزار کرده یاد کرد 

و گفت: این یک امتیاز خوب برای فدراسیون محسوب 

می شود تالش کردیم که اعتبارات الزم و در خور توجه 

ای به این فدراسیون اختصاصی پیدا کند به طوری که 

بیش از ۱۲۰ درصد بودجه این فدراسیون دریافت کرد 

همچنین با متهیداتی که اتخاذ شد برای املپیک اعتبار 

اختصاصی فدراسیون تنیس دریافت کرد.

وی ابراز امیدواری کرد طی ۲ماه آینده وبینار آموزش 

اساسنامه جدید فدراسیون ها به صورت وبینار برگزار شود.

در ادامه مراسم تصویب و معرفی اعضای اصلی فدراسیون 

با ۲۹ رای ماخوذه برگزار و حمید رضا سالمی با ۲3 رای 

نایب رییس فدراسیون ،فریده ارشف گنجویی نایب 

رییس بانوان با ۲۷ رای ،امیر برقعی با ۲۶ رای به عنوان 

کارشناس خربه،ندا مومن زاده با ۲۶ رای به عنوان 

کارشناس خربه بانوان ،حسین صمدی با ۲۸ رای خزانه 

دار و در نهایت محمد رضا تدینی رییس هیات تنیس 

خراسان رضوی با کسب ۲۸ رای به عنوان مناینده هیات 

های شهرستانهای در فدراسیون انتخاب و معرفی شدند.

در این نشست مقرر شد مشهد میزبان برگزاری رقابت 

های هزار امتیازی برترین های کشور در بخش آقایان 

در نیمه دوم مهرماه باشد. 

در حاشیه این مجمع داوود عزیزی رییس فدراسیون 

ضمن تقدیر و تشکر از مدیران برگزاری هامیش از برگزاری 

مسابقات تور جهانی سطح )۵( به  میزبانی دهکده 

ورزشی چهارباغ الربز خرب داد و گفت: در جدول اصلی 

مسابقات بخش پرسان ۴۸ بازیکن از  کشورهای ایران 

، ترکیه و هند و 3۶ تنیسور ایران ، هند، روسیه،آفریقای 

جنوبی، چین و ترکیه حضور   دارند.این مسابقات در 

حال پیگیری وبا ۱۶ دیدار جدول اصلی بخش دخرتان 

و پرسان پیگیری می شود.

وی اضافه کرد: پنجمین دوره این رقابت ها از ۲۱ لغایت 

۲۸ خرداد ماه در زمین های دهکده ورزشی چهارباغ و 

ششمین دوره تور جهانی از ۲۸ خرداد الی ۴ تیر ماه در 

زمین های باکری ارومیه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به این که زمین اختصاصی نداریم و ملی 

پوشان ما باید در زمین استیجاری مترین کنند اضافه 

کرد:تنیس مانند برخی از رشته های ورزشی هزینه بر 

است و نیاز به بودجه رسشار دارد به عنوان مثال ۷میلیارد 

تومان از مجلس بودجه گرفتیم فقط می توانیم چند رقابت 

کشوری را برگزار کنیم و هر رقابت بین املللی حداقل  

بیش از ۲میلیارد تومان  اعتبار الزم دارد.

رییس فدراسیون ترصیح کرد: ورزشکاران برای حضور 

در رقابت های جهانی باید امتیازات کافی راکسب 

کنند و برای این موضوع رقابت ها بسیاری را باید 

پشت رس بزارند و این سفرهای برون مرزی نیاز به 

اعتبار و بودجه اختصاصی است بنابر این منی توانیم 

 بازیکنان زیادی را به رقابت های برون مرزی اعزام

 کنیم. 

گروه ورزش- رسپرست اداره کل ورزش 

و جوانان از حال نامساعد ورزش در 

استان گالیه کرد و گفت: متاسفانه 

ورزش در استان حال خوبی ندارد 

و امیدواریم با همکاری و همراهی 

،پیشکسوتان  ورزش   متخصصان 

و دوستان دلسوز ورزش در راستای 

اعتال و غنی سازی بازیکن، مربی 

و فعاالن ورزش استان قدم های 

خوبی برداریم .

علی اکرب هاشمی جواهری ضمن 

گالیه از مسووالن هیات فوتبال گفت: 

دوستانی که در فدراسیون مسوولیت 

دارند و منی توانند هیات را مدیریت 

کنندبهرت است این فرصت را در استان 

به افراد الیق و شایسته واگذار کنند تا 

بتوانیم ورزش مهیج و پرطرفدار استان 

در میان جوانان و نوجوانان  را احیا 

و با توسعه مدارس فوتبال و تقویت 

باشگاه ها این رشته مهیج ورزشی را 

احیا و همچون گذشته حرفی برای 

گفنت در لیگ های مختلف داشته 

 باشیم.. معتقدم در صورت تعامل 

و همراهی همه دلسوختگان ورزش 

می توانیم پروژه ها و طرح ها به زمین 

افتاده را ساماند هی کنیم.

وی در پاسخ به انتقاد صدا و سیام 

به کندی برنامه های زیر ساختی در 

ورزش استان به خصوص ورزشگاه 

ثامن گفت: هامهنگ کنید پنج شنبه 

بازدیدی حضوری و اختصاصی از این 

مجموعه داشته باشیم و از نزدیک 

شاهد پیرشفت و یا کندی عملیات 

احیا و بهره برداری مجموعه ورزشی 

ثامن قرار بگیریم.

وی همچنین در ادامه به بازنگری 

تقویت و توسعه والیبال و هندبال در 

استان اشاره کرد و گفت: در صدد 

هستیم یک تیم والیبال و هندبال 

آقایان را در لیگ برتر آماده سازی 

کنیم چون معتقدم خراسان رضوی 

مهد والیبال و هندبال در کشور است 

و در صورت معرفی تیم در لیگ برتر 

 طرفداران و متاشاچیان خوبی را

در کنار خود خواهد داشت.

وی ترصیح کرد: تصمیم داریم هر 

چه زودتر سالن رسپوشیده ۶هزار 

نفری ثامن را به بهره برداری برسانیم 

همپنین پیست موتور سواری و اتومبیل 

 رانی در این مجموعه را آماده سازی 

و در اختیار متولیان قرار دهیم. 

وی ادامه داد: معتقدم تصمیامت 

و اقدامات خوبی در دست انجام 

است که نیاز به همدلی و همکاری 

همه دستگاه های متولی و حامیت 

خوب شهروندان دارد.

رسپرست اداره ورزش و جوانان خراسان 

رضوی ترصیح کرد: امیدواریم در سنگر 

خدمت گزاری به ورزش شهرمان موفق 

و با هدف رضایت مندی شهروندان 

ورزش  توسعه  و  تعالی  سمت   به 

در استان گام برداریم.

برگزاری مجمع عمومی فدراسیون تنیس کشور در مشهد مقدس 

سرپرست اداره ورزش و جوانان  استان:

ویتامین کاتالیزور ورزش خراسان رضوی  حال مساعدی ندارد!
متابولیسم

مهدیس آصفی،کارشناس علوم ورزشی

ویتامین نوعی ترکیب طبیعی است که 

برای بقای حیات به میزان اندکی از آن 

نیاز داریم. اکرث ویتامین  ها باید از طریق 

غذا به بدن برسند. زیرا یا بدن انسان به 

اندازه کافی ویتامین تولید منی  کند یا اصال 

تولید منی  کند.نیاز هر جاندار به ویتامین 

متفاوت است. ویتامین جزو مواد ارگانیک 

است که به مقدار اندک در غذاهای طبیعی 

یافت می  شود. ویتامین برای متابولیسم عادی 

رضوری است. اگر هر یک از انواع ویتامین 

به اندازه  کافی به بدن نرسد، دچار بیامری 

خواهیم شد.ویتامین ها دارای ماده ای  

مغذی و رضوری هستند که بدن منی  تواند 

به مقدار کافی آن ها را تولید کند و باید از 

طریق غذا این کار را انجام دهد.

انواع ویتامین ها ومنابع عذایی
ویتامین A:جگر، روغن جگر ماهی ، هویج،  

کره، کلم  پیچ، بعضی پنیرها، تخم مرغ، 

زردآلو، طالبی و شیر اشاره کرد.

ویتامینB : مخمر، گوشت خوک، غالت 

صبحانه، تخم آفتاب گردان، برنج قهوه ای، 

گندم غنی  شده، مارچوبه، کلم  پیچ، گل  کلم، 

سیب  زمینی، پرتقال، جگر و تخم مرغ اشاره کرد.

ویتامین B۲:خرمالو، بامیه، پنیر کوتاژ، شیر، 

تخم مرغ، ماهی و لوبیا سبز اشاره کرد.

ویتامین B3:جگر، دل، کلیه، مرغ، گوشت 

گاو، شیر، تخم مرغ، آووکادو، خرما، گوجه 

فرنگی، سبزیجات برگدار، بروکلی، هویج، 

سیب  زمینی شیرین، مارچوبه، آجیل، غالت 

کامل، حبوبات، قارچ و اشاره کرد.

ویتامین B۴:گوشت، غالت کامل )آسیاب 

کردن غالت باعث از بین رفنت ویتامین 

می  شود(، بروکلی، آووکادو، ژله رویال و 

خاویار اشاره کرد.

ویتامین B۶:گوشت، موز، غالت کامل، 

سبزیجات و آجیل اشاره کرد. شیر خشک و 

فریزکردن شیرموجب از دست دادن نیمی 

از این ویتامین می شود.

ویتامین B۷:زرده  تخم مرغ، جگر و بعضی 

سبزیجات اشاره کرد.

ویتامین B۹:سبزیجات برگ دار، حبوبات، 

جگر، مخمر نان، بعضی غالت غنی  شده و 

تخمه آفتاب گردان اشاره کرد. 

ویتامین B۱۲:ماهی، گوشت، ماکیان، تخم 

مرغ، شیر و لبنیات، بعضی غالت صبحانه  

غنی  شده و مخمر مغذی غنی  شده اشاره کرد.

ویتامین C:میوه و سبزیجات اشاره کرد. 

آلوی کاکادو و میوه کامو کامو در بین غذاها 

حاوی بیشرتین مقدار از ویتامین ث هستند. 

میزان ویتامین ث در جگر نیز باالست. طبخ 

غذا ویتامین ث را از بین می  برد.

ویتامین D:قرار گرفنت در معرض اشعه  

فرابنفش نور خورشید یا سایر منابع جذب 

ویتامین دی در پوست اشاره کرد. ماهی 

چرب، تخم مرغ، جگر گاو و قارچ نیز حاوی 

ویتامین دی است.

ویتامین E:کیوی، بادام، آووکادو، تخم مرغ، 

شیر، آجیل، سبزیجات برگ دار و سبز، روغن 

سبزیجات که حرارت ندیده باشد، جوانه  

گندم و غالت کامل اشاره کرد.

ویتامین K:سبزیجات برگ دار و سبز، آووکادو 

و کیوی اشاره کرد. جعفری حاوی مقادیر 

زیادی ویتامین کا است.

      تغذیه ورزشی



امید حاجیلی از گروههای موسیقی می گوید: امید حاجیلی از گروههای موسیقی می گوید: 

کنسرت کنسرت 
ترازوی موسیقی! ترازوی موسیقی! 

نوازنده و خواننده پاپ کشور اجرای گروه های 

موسیقی در حضور مردم را مهم ترین و 

بزرگ ترین نیاز آنان عنوان کرد که سبب 

باال رفنت تجربه و شکل گرفنت وضعیت 

حرفه ای  آنها خواهد شد. 

امید حاجیلی که مجری گری مسابقه بندبازی 

نیاز گروه های  درباره  برعهده داشت،  را 

رشکت کننده در این برنامه استعدادیابی 

برای ادامه فعالیت، گفت: به نظرم، این گروه ها 

بزرگرتین چیزی که نیاز دارند، به غیر از چند 

گروهی که حرفه ای بودند و قبال تجربه داشتند 

و روی صحنه رفته بودند، تجربه روی صحنه 

بودن با حضور مردم است. این تجربه بسیار 

مهم است و بر عملکرد هرنمندان تاثیر 

می گذارد و باعث می شود که اتفاقات خوبی 

برای گروه های موسیقی بیفتد.

حاجیلی درباره وجود فرهنگ »گروه بودن« 

در بین رشکت کنندگان برنامه بندبازی گفت: 

این فرهنگ در برخی از گروه ها وجود داشت 

و همچنان هم هست و فکر می کنم بعد از 

بندبازی هم ادامه داشته باشد اما در برخی 

دیگر از آنها فرهنگ گروه بودن وجود نداشت.

این خواننده درباره ایده شکل گیری برنامه 

بندبازی بیان کرد: چنین برنامه ای با این 

 شکل آن طور که من شنیدم در دنیا ساخته 

نشده است. همین چالش برای ما بسیار جذاب 

بود. همیشه در همه جای دنیا گروه های موسیقی 

که خواننده دارند، خواننده شان محوریت 

اصلی را دارد. در ایران هم این قضیه بیشرت 

مطرح است که خواننده در گروه، بیشرت به 

چشم می آید. دوست داشتیم گروه هایی که 

سال ها فعالیت حرفه ای داشتند اما رشایطی 

برایشان فراهم نبوده خود را نشان بدهند  

در یک برنامه ای حضور داشته باشند که این 

بسرت برایشان فراهم و میانربی برایشان باشد. 

نوازندگان هم بتوانند خودی نشان بدهند.

وی درباره فعالیت تعداد قابل توجهی گروه 

موسیقی در کشور ابراز کرد: وقتی فراخوان 

مسابقه را دادیم، منی دانستیم استقبال 

چگونه خواهد بود. بیش از یکهزار ویدئو 

برای برنامه ارسال شد. سپس ۱۳۰ گروه 

را برای آزمون حضوری انتخاب کردیم. از 

این اتفاق خیلی شگفت زده و خوشحال 

شدیم. ضمن اینکه برای ما جذاب بود که 

این گروه ها و اتفاق ها افتاده و فهمیدیم که 

در بازار، جامعه و رشایط موسیقی کشور  

چنین برنامه ای جایش خیلی خالی است.

حاجیلی ادامه داد: مطمئنا در فصل دوم 

بندبازی، تعداد قابل توجهی از گروه های 

موسیقی رشکت خواهند کرد. بسیاری از 

جوانان به واسطه پخش فصل اول این برنامه، 

یک گروه موسیقی تشکیل دادند و گروه هایی 

که تردید داشتند برای حضور در آن، حاال 

برای رشکت در این برنامه راغب شده اند.

این نوازنده و تهیه کننده موسیقی، با بیان 

اینکه برنامه بندبازی یکی از مهمرتین اتفاقات 

موسیقی کشور است، گفت: تاکنون چنین 

برنامه ای با این جدیت، وضعیت و ظرفیت و 

رشایط در حوزه موسیقی به خصوص موسیقی 

پاپ، پاپ تلفیقی و رشایط موسیقی پاپی 

که وجود دارد، ساخته نشده است. به همین 

دلیل ما قدم بزرگی برداشتیم و بخش زیادی 

پیوست.  حقیقت  به  رویاپردازیامن   از 

هر چند که به نظرم برنامه مان می توانست 

از این چیزی که هست بهرت باشد.

Nakhost Honari



6nakhostvarzeshi@yahoo.com
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خبر

نیم نگاه

حلقه مفقوده  روابط بین فرزندان و والدین

 تولیدکنندگان برنامه های کودکان 
بیدار شوند

اعظم سادات حسینی رخ

یادش به خیر قدیام پدرو مادر نقش و تقدسی ویژه در خانواده 

داشتند،کوچکرتها هیچگاه پایشان را جلوی بزرگرتها دراز 

منیکردند شبها زود می خوابیدند و صبحها زود بیدارمی شدند 

و هریک مسوولیتی ویژه درخانواده داشت.والدین حتی 

 بی سواد،حکم رییس و کانون محور خانواده را ایفا می کرد 

و فرزندان با توجه به میزان سنشان مسوولیت و وظیفه سنگین تر 

و حفاظت ازکوچکرتهارابه عهده داشتند.گذشته از محسنات 

و معایبی که بی شک درفرزندپروری ان دوران بود امروزه دیگر 

 نه از  مسوولیت پذیری فرزندان خربی است و نه از احرتام 

و تقدس والدین!.

کمرنگ شدن نقش والدین باوجود گسرتش فضای مجازی 

نیز جای مسوولیت پذیری را به وقت گذرانی و بی انگیزگی 

و تن پروری داده است،مشکلی که سهل انگاری و یا دغدغه 

مندی والدین در کسب درآمد بیشرت و معیشت هم خود 

در ایجاد آن بی تاثیر نبوده است . 

چقدر خوب می شد اگر با تولید برنامه های مفید و پرمحتوا 

بازهم جای خالی  تقدس والدین را در خانواده ها پرکنیم 

. فقدانی که اخیراً با تولید محدود و شایدغیرعامدانه 

برنامه ها وکارگردانانی باسابقه بابکارگیری عروسک هایی 

دوست داشتنی برای کودکان  با بی محتوایی و ترویج 

حرف های ناهنجار و تکیه کالم هایی نازل باعث تربیت 

فرزندانی پرتوقع ، بی ادب ، باج بگیر و فحاش شده و 

ارزش هایی چون احرتام به بزرگ تر ، ادب و  نزاکت اجتامعی 

را در پوشش طنز کم رنگ جلوه داده و غافالنه الفاظی 

نازل  تکیه کالم کودکان خواهد شد.

 فرزندان ما لوحی سفید و زمینی آماده  کشت هستند 

، بذرهای آماده ای که می توانند تشنه یادگیری بهرتین 

مفاهیم ، علوم و عشق و معنویت باشند .

تو نقاش پرده ای...
نگین مرشدی

کوچک تر که بودم باران که میبارید مینوشتم 

باد که میرقصید مینوشتم 

پرنده که پر میزد 

و هر که هر چه میکرد مینوشتم 

بزرگ تر که شدم اما ،وسعت باران مرا از نوشنت میرتساند 

حرکت دسته دسته پرنده های در رفت و آمد که میدانستم اینجا 

منی مانند و از اینجا هم رشوع نکردند نشانگر آن بودند که 

کاری که من میکنم نوشنت نیست ،من آنچه روی بوم مقابلم 

 می بینم کتابت میکنم  و  بقیه ی داستان جای دیگریست 

اینطور فکر میکردم که 

تا ماجراجو نباشی 

نویسنده نه 

تو نقاش پرده ی میان دیدگانت خواهی بود

اما امروز ،

همین امروز که عاشقم 

تو نشانم دادی میتوان با چشم های بسته در یک مکعب سه 

در چهار همراه با پرنده ها پرواز کرد 

با ماهی های کوچک منایش داد و  بر بال ققنوس نشست 

نام این معجزه عشق است توام با خیال

 قهرمانــان الــوات، اتفــاق جدیدی 

در سینامی ایران محسوب منی شوند 

ــش  ــال های پی ــه س ــابقه آن ب و س

از انقــالب بازمی گــردد امــا اینکــه 

 چرا این ســوژه طــی ســالیان اخیر

 بار دیگر مورد توجه سینامگران قرار 

گرفته است، نیاز به آسیب شناسی 

دارد.

ــی  ــران ط ــینامی ای ــان س مخاطب

سالیان اخیر، متوجه گردش دوربین 

ــمت  از چهاردیواری آپارمتان به س

النگ شــات های لب خــط و پایین 

شــهر شــده اند. ایــن فراگیــری بــه 

اندازه ای اســت که ذهــن برخی از 

برتریــن فیلمســازان نســل جدیــد 

 را بــه ایــن مهــم معطــوف کــرده 

ــت در  ــا پرداخ ــا ب ــده ت ــبب ش و س

این حــوزه، مخاطبــان بســیاری را 

به ســمت ایــن لوکیشــن ها، آدم ها 

و سبک زندگی آنها متامیل کنند.

حیــات نویــن ســینامی اجتامعی 

کــه از ابتــدای دهــه ۹۰ آغــاز شــد  

ــمت مسایل  دایره توجهات را به س

جوانان و اختــالف زوج های جدید 

در مقــوالت عمومــا اخالقی ســوق 

داد؛ ریل گذاری جدید آن سال ها 

کــه برخــی کارگردانــان پیــرشوی 

ایــن حــوزه نظیــر اصغــر فرهــادی  

نقــش قابــل توجهــی در جهــت 

ــی  دادن به این متایالت و مهندس

ــال ها   ــتند. در آن س ــط داش رشای

ــان تازه نفس   بســیاری از کارگردان

 بــه پرداخت هــای شــبه فرهادی 

متهــم شــدند و برخــالف تولیدات 

ــاندند،  ــام رس ــه انج ــه ب ــی ک خوب

نتوانستند خود را از سایه سنگین 

فرهــادی خــالص کننــد.

در شکل جدید تصویرگری سینامیی 

از جامعه روز، سبک زندگی الوات  

 مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت 

و بــا توجه بــه ظرفیت هــای مغفول 

ــه  ــه ب ــوژه هایی ک ــوزه و س ــن ح ای

دلیــل پرداخت انــدک، بکــر باقی 

مانده است، سینامگران به سمت 

روایت گــری در ایــن حــوزه رفتــه و 

آثــار قابــل قبولــی را بــه تولید 

اگرچه چنین پرداخت های روایی  

در سینامی پیش از انقالب به دلیل 

ســبک زندگــی آن ســال ها و بافت 

 اجتامعــی کشــور، امــری طبیعــی 

و عادی محسوب می شد اما متایل 

بیش از اندازه برخی از سینامگران 

به ایــن تصویرگــری، ضمن اشــباع 

ظرفیت های مختلف آن، در هامن 

مســیر غیرحرفه ای قــرار گرفته که 

شــکل نویــن درام هــای اجتامعی 

در دهه ۹۰ با آن مواجه شــد.

پــس از مغزهــای کوچــک زنگ زده  

آثــار بســیاری به شــکل مســتقیم و 

غیرمســتقیم، از ایــن فضا و ســبک 

زندگــی الهــام گرفتند کــه ازجمله 

مهم ترین آنهــا می توان به جان دار  

شــنای پروانــه و ابلق اشــاره کرد

در حیــات جدیــد ســینامیی کــه 

خاســتگاه اصل آن، الوات اســت  

مغزهای کوچک زنگ زده، نخستین 

منونه اســتاندارد و مهم ســالیان 

ــاید اقبال خوبی  ــت. ش اخیر اس

 که به ایــن اثــر در جشــنواره فجر 

و اکران عمومی شد، فیلم هومن 

ــکن  ــام صف ش ــیدی را در مق س

قــرار داد تــا ســینامگران دیگری 

ــن حــوزه  ــه روایت گــری در ای را ب

ترغیب کند. فیلمی که در ســال 

۹۶ ســاخته شــد و جریان ســاز 

مــوج نــوی ســینامی اجتامعــی 

ــران در اواخــر دهــه ۹۰ لقــب  ای

گرفــت. پــس از ایــن فیلــم، آثــار 

 بســیاری بــه شــکل مســتقیم 

و غیرمســتقیم، از ایــن فضــا و 

ســبک زندگــی الهــام گرفتند که 

ازجملــه مهم تریــن آنهــا می توان 

به جان دار، شــنای پروانه و ابلق 

اشــاره کــرد. البته کــه در بیش از 

۱۰ فیلــم دیگــر، ادبیــات الوات، 

برخی از نشانه های فرهنگ این 

زیست بوم و مواردی از این دست 

ورود کــرد کــه قطعــا می توانــد 

تاثیرگرفتــه از این جریان باشــد.

در جدیدترین تالش از این تصویرگری  

رسیــال یاغــی در پلتفرم هــای وی 

 اودی و رسیال حکم رشــد، به روی 

آننت شبکه سوم ســیام رفته است. 

رونــدی کــه منایشــگر رســوخ ایــن 

جریــان به شــبکه منایــش خانگی 

و تلویزیون اســت و احتــامال از این 

پس بایــد منتظــر آثــار بیشــرتی با 

چنیــن شــامیلی در ایــن مدیوم ها 

باشیم.

قطعــا این حیــات جدید ســینامی 

اجتامعی در ایران، برگرفته از تاثیر 

و تاثرات روز و کارآمدگی این قبیل 

سوژه ها در شکل اجرایی و محتوایی 

اســت اما نکته مهم اینجاســت که 

ایــن فیلم هــا و رسیال هــا، هــر چه 

ــذاری  ــده، از تاثیرگ ــر آم ــه جلوت ب

کمرتی برخوردار بوده و باگ های 

ــامل آن شده  محتوایی بسیاری ش

اســت. به نوعــی، ایــن تصویرگــری  

ــات  ــوم حی ــیر محت ــامن مس در ه

ــه ۹۰ قرار  درام های اجتامعی ده

ــی را  ــتاورد چندان ــه دس ــه ک گرفت

برای سینامگران و سینامی ایران 

ــیاری از  ــت و بس ــراه نداش ــه هم ب

کارگردانانــی کــه در ابتــدای دهه 

ــواری   ــل موج س ــه دلی ــا ب ۹۰، تنه

بــه تولیــد چنیــن آثــاری پرداختند  

به دالیلــی ازجملــه تحویــل گرفته 

نشدن فیلم در جشنواره ها و اکران 

ــه  ــر مســیر داده و ب عمومــی، تغیی

ســینامی اصیــل و شــخصی خــود 

آوردند. روی 

اتفاقــی کــه بــرای بســیاری از 

کارگردانان مقلد سینامی فرهادی 

رخ داد، اکنون می تواند نقشــه راه 

ــه  ــا ب ــه تنه ــد ک ــازانی باش فیلم س

ــدم در وادی  دلیل موج ســواری، ق

ــته اند. ــوات گذاش ال

قهرمانانی که از اوباش ساخته می شوند

نقش اول برای الت ها

برگزاری قرعه کشی چند مسابقه کتاب خوانی درمشهد 

هم زمان با ایام دهه کرامت، آیین قرعه کشی 

مسابقات کتاب خوانی امید و همدلی و 

اندیشه در قرآن ۲ و رومنایی از کتاب »تالش 

ماندگار ۲« با حضور مدیرکل کتابخانه های 

عمومی خراسان رضوی  مدیرعامل موسسه 

فرهنگی هرنی شهید روحی و رییس 

هرنی  فرهنگی  کانون های  دبیرخانه 

مساجد استان برگزار شد.

مدیرعامل موسسه فرهنگی هرنی شهید 

ابراهیم روحی با اشاره به برگزاری مسابقه 

کتاب خوانی »امید و همدلی« گفت: این 

مسابقه به همت کانون و  موسسه فرهنگی 

هرنی »شهید روحی« مشهد مقدس و با 

مشارکت معاونت فرهنگی و رسانه اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 

رضوی برگزار می شود.

وی افزود: منبع این مسابقه منت سخرنانی 

نوروزی رهرب انقالب خطاب به مردم ایران 

 در روز اول فروردین ۱۴۰۱ می باشد.

 و این مسابقه در راستای بخشی از »جهاد 

تبیین« صورت می گیرد. جهاد تبیین موضوعی 

است که ماه های اخیر در بیانات حرضت 

آیت الله خامنه ای بارها مورد تاکید و اشاره 

قرارگرفته است و رهرب انقالب اسالمی ابعاد 

مختلف آن را توصیف کرده اند. »»جهاد 

تبیین« یک فریضه است. »جهاد تبیین« یک 

 فریضه ی قطعی و یک فریضه ی فوری است 

و هرکسی که می تواند باید اقدام کند.

روحی همچنین در خصوص مسابقه 

کتاب خوانی »اندیشه در قرآن ۲« عنوان 

کرد: این مسابقه با مشارکت معاونت 

فرهنگ  کل  اداره  رسانه  و   فرهنگی 

رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد   و 

در دو بخش بزرگ سال بر اساس کتاب 

»آداب روزه داری –  احوال روزه داران« 

 برگرفته از بیانات رهرب معظم انقالب اسالمی 

و بخش ویژه کودک و نوجوان بر اساس 

»کتاب  آیه به آیه« برگزار شد. 

وی ترصیح کرد: مسابقه کتاب خوانی 

»اندیشه در قرآن ۲« با مشارکت ۵۶3۹ 

نفر و تعداد ۵۲۱ نفر برگزیده با کسب 

امتیاز کامل و مسابقه کتاب خوانی »امید 

و همدلی« با مشارکت ۴۲3۸ نفر و تعداد 

۴۹۴ نفر برگزیده با کسب امتیاز کامل به 

پایان رسید.در پایان مراسم قرعه کشی، 

آیین رومنایی از کتاب »تالش ماندگار ۲« با 

حضور حجت االسالم واملسلمین علی اکرب 

سبزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی 

خراسان رضوی برگزار شد.

سیده بهجت موسوی مقدم
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اگر خیریه ها نباشند ...!!
محمدباقر عطاریانی

 در هفته های اخیر چندین هامیش و مراسم و برنامه های 

مختلف توسط خیریه ها در مشهد برگزار شد.

مراسمی که در زمینه های مختلف اعم از پیوند اعضا، بهداشت 

و درمان، بازارچه خوداشتغالی و توزیع مواد غذایی و کمک 

 به خانواده های کم برخوردار و ... برگزار شد.چند روز پیش 

در مراسم افتتاح بخش جدید درمانگاه خیریه آل محمد)ص( 

دعوت شدم.مراسمی که در آن جمعی از معتمدین و خیرین 

شهرمان از پزشک و مهندس و بازاری گرفته تا کارمند و روحانی 

و خانواده های خیرین حضور داشتند.در این مراسم آنچه بیشرت 

به چشم آمد حضور خیران بود، البته خیرانی که حارض نبودند 

نام و نشانی از آن ها برده شود. عزیزانی که وقتی اسم آن ها اعالم 

شد با ناراحتی تقاضای مخفی بودن نام شان را کردند.در این 

مراسم فقط حضور داشتند و به هیچ وجه دنبال شهرت و آوازه و 

جاه طلبی نبودند و این درسی بزرگ برای مدیران و مسووالنی 

است که فقط دنبال فرصتی هستند تا یک پروژه و طرحی را 

افتتاح کنند.اما نکته حایز اهمیت این است که خیرین از جیب 

خودشان و مدیران و مسووالن ما از جیب دولت و سازمان مربوطه 

هزینه می کنند! یکی دنبال کسب سود آخرت و یکی هم دنبال 

سود دنیایی و محکم کردن جایگاه پست و مقام خود است.

البته یک نکته بسیار مهم که معموال مغفول می ماند موضوع 

نقش و جایگاه ارزنده خیریه هاست.به راستی اگر خیریه ها در 

زمینه درمان و تغذیه و ... فعال نباشند این دولتمردان ما چه 

خواهند کرد.خیریه ها بدون چشمداشت و فقط برای رضای 

خدا کار می کنند و در این حال بار سنگینی از وظایف دولتی ها 

را به دوش گرفته اند اما این عزیزان دولتی در بسیاری از موارد به 

وظایف خود عمل منی کنند.در بحث مدرسه سازی توسط خیرین 

می بینیم که بخش دولتی به تعهدات خود کمرت عمل می کند.

از سوی دیگر دیده می شود که از حامیت های جدی و اثرگذار و حذف 

کاغذبازی های اداری هیچ خربی نیست.انصافا اگر این خیریه ها 

نباشند مشکالت درمان، کودکان کار  زنان رسپرست خانوار، افراد 

بی بضاعت و ده ها معضل  و آسیب اجتامعی را دولتی ها می توانند 

رفع کنند.خیری می گفت این دولتی ها همین که به وظایف خود 

عمل کنند و سنگی جلوی پای ما نگذارند، برای ما کافی است!

فرزندانی که به نام مادر مدرسه ساختند:

 افتتاح دبستان روستای
 کالته سیدعلی مشهد

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان 

 رضوی ، باحضور حاج غالمعلی رافتی رییس ، دکرت فالح رستگار

  نایب رییس ورنجربمدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز 

 عبدالهی مشاور مدیرکل آموزش و پرورش ، ترکاشوند رییس 

آموزش وپرورش تبادکان ، جمعی از خیرین ، مردم و مسوولین  

دبستان زنده یاد زهرا منتظری در روستای کالته سید علی 

منطقه تبادکان مشهد افتتاح شد.

این مدرسه ۶ کالسه با زیربنای  ۴۵۰ مرت مربع جایگزین مدرسه 

فرسوده وتخریبی این روستا شده است.

خانواده  درصدی   ۵۰ مشارکت  با  آموزشی  فضای  این    

" زنده یاد زهرا منتظری"  و  "اداره کل نوسازی،توسعه  و تجهیز 

مدارس استان خراسان رضوی"  احداث شده است.

اختتامیه بیستمین جشنواره فرهنگی -هنری امام  رضا علیه السالم برگزار شد

نماز باران همراه با خادمان برگزیده رضوی

گالیه حامد بهدادگالیه حامد بهداد

به اهالی سینما اهانت می شودبه اهالی سینما اهانت می شود

مجید خروشی- آیین اختتامیه نوزدهمین و افتتاحیه 

بیستمین جشنواره بین املللی فرهنگی – هرنی امام 

رضا علیه السالم  همزمان با میالد باسعادت امام رضا 

علیه السالم و دهه کرامت در تاالر قدس کتابخانه مرکزی 

آستان قدس رضوی برگزار شد.این مراسم در ابتدا با تالوت 

آیات کریمه قرآن مجید توسط استاد مهدی شجاع،رسود 

ملی و زیارت خاصه حرضت امام رضا علیه السالم آغاز 

شد .در این مراسم که با حضورمحمدمهدی اسامعیلی 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حسن ناظم وزیر فرهنگ 

و گردشگری عراق،یعقوبعلی نظری استاندار خراسالن 

رضوی،حجت االسالم آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی 

مجلس شورای اسالمی،آیت الله موسوی جزایری امام 

جمعه سابق اهواز،حسین زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی خراسان رضوی و جمع کثیری ازخادمان فرهنگ 

رضوی ، علامی اهل تسنن و هرنمندان تئاتر ، موسیقی و 

ادبیات سینامیی  در تاالر قدس کتابخانه مرکزی آستان 

قدس رضوی آغاز شد از تابلوی مناز باران جدیدترین 

اثر حسن روح االمین رومنایی شد.وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، دراین مراسم با اشاره به این که امروز جامعه 

دینی کشور ماالمال از عشق به امام رضا )ع( است؛ 

اظهار کرد: جشنواره بین املللی امام رضا )ع( فرصت 

مغتنمی است برای ابراز ارادت به حریم رضوی و ما در 

این ایام شاهد سیل عظیم عواطفی هستیم که نثار امام 

رضا)ع( می شود .محمدمهدی اسامعیلی افزود:کم شدن 

انگیزه مردم نسبت به دین ادعای واهی است و ما بارها 

گفته ایم که افتخار هرنمندان ما ابراز ارادت به ساحت 

مقدس امام رضا )ع( است. استاندار خراسان رضوی در 

این مراسم ضمن تیریک میالد با سعادت امام مهربانی 

ها و دهه کرامت گفتک معتقدم به عنوان خادم بارگاه 

منور حرضت رضا)ع( وظیفه داریم در راستای توسعه و 

ترویج فرهنگ اسالمی در این شهر بکوشیم و باالترین 

خدمت از نظر ما این است که موردلطف و رحمت الهی 

قرار گیریم .وی افزود: از مسیرهایی که خداوند ترسیع 

فرموده خدمت شهادت گونه،خالصانه و عاملانه در کنار 

بارگاه معنوی حرضت رضا)ع( است که امیدواریم از این 

آزمون الهی رسبلند خارج شویم.در ابتدای این جشنواره 

محمد رضا برازش مدیر عامل بنیاد بین املللی فرهنگی 

-هرنی امام رضا علیه السالم با ارایه گزارشی از نحوه 

برگزاری جشنواره و معرفی نفرات برتر گفت: این جشنواره 

با موضوعات هرنی،سیتنالیی،رسانه ای،پژوهشی،کتاب 

و کتابخوانی و برنامه های ویژه به صورت همزمان در 3۱ 

استان کشور برگزار می شود.در این مراسم همچنین از 

۸خادم برگزیده فرهنگ رضوی  از جمله:حسین علی 

مصدق زاده، سید حسین صفاریان، آیینه چیان، علی 

خوش چهره، جلیل عرفان منش، حسن روح االمینی و 

منصور انوار در بخش ملی و از آقایان شیخ جاسم عباس 

الدراجی،جعفر عادل ادیب زنوی، حجت االسالم عباس 

حسن زاده، حجت االسالم شیخ محمد جباتی، حجت 

االسالم ابومهدی انواری، عبدالعزیز تقی اشکنانی، شیخ 

سلطان علیزاده و حجت االسالم شیخ زاهد حسین در 

بخش بین امللل با اهدای جوایزی تقدیر شد.

ساعت ۲۵

خبر

یکی از بازیگران مشهدی سینامی ایران با اظهار 

گالیه از اهانتی که به اهالی سینام و فرهنگ می 

شود گفت: ما از هموطنان، دوستان و فرهنگیان 

توقع داریم، این فضایی که با الفاظ زشت ما را مورد 

خطاب قرار می دهند را به نحوی مدیریت کنند.

حامد بهداد روز جمعه در آیین آغاز منایش فیلم 

"بدون قرار قبلی" ساخته بهروز شعیبی ضمن ابراز 

تسلیت به هموطنان در خصوص حادثه قطار مشهد 

– یزد و حادثه مرتوپل آبادان افزود: گالیه دارم که 

اهالی سینام را با کلامت زشت خطاب می کنند 

بابت چند توئیتی که علیه سینام زده شده است. با 

حرفهای زشت و خشونت کالمی کار از پیش منی 

رود و بزرگوارانه نیست.وی اضافه کرد: ممکن است 

در خصوص اخبار سینامیی که در ایران اتفاق می 

افتد، احساس دردمندی در خودتان بکنید، اگر 

هر اتفاقی افتاده که خوشایند شام نبوده است من 

از شام عذرخواهی می کنم و طلب خیر و موفقیت 

برای آینده سینام دارم اما بابت اتفاقات خوبی که در 

داخل کشور می افتد، احساس خوشبختی کنید، 

همین جا را آباد کنید و همین جا دلخوش باشید، 

نقطه هایی هستند که نورانی اند، وقتی مثبت نگاه 

کنیم، مثبت قوت می گیرد، وقتی خوب نگاه کنیم، 

خوبی قوت می گیرد.این بازیگر مشهدی سینام با 

اظهار امیدواری نسبت به این که موسیقی هم در 

خراسان مورد توجه قرار گیرد گفت: ما خراسانی 

ها لربیز از شور هستیم، ببینید ما چگونه آواز می 

خوانیم، چگونه دوتار می نوازیم، رقصهای ما، شور 

و هیجان ما و شاعران ما را دیده اید؟ با چه هیجانی، 

با چه عشقی و با چه خضوعی قطعه قطعه و ذره ذره 

وجودمان را در کالمامن، در رقص، ساز زدمنان و در 

بازیگریامن می گذاریم.بهداد افزود: خاک خراسان 

لربیز از شور و پر از هیجان است تا جان بگیریم و قد 

بکشیم و عقل، پر از محتوا شود، ممکن است هیجان 

تلقی شود اما وقتی این شور و هیجان با محتوا و 

عشق درآمیخته می شود، هرنمندانی این چنین، 

چون مهدی اخوان ثالث و شجریان به تاریخ تحویل 

می دهد.در این نشست که با تجلیل از خدمات 

هرنی استاد رضا صابری همراه بود بهداد به رشحی 

از زندگینامه خود و استادانش در بازیگری پرداخت 

و گفت: رضا صابری از اساتید تاثیرگذار من است و 

در نوجوانی و در موشک باران ها به همراه خانواده 

از تهران ابتدا به نیشابور و سپس به مشهد آمدیم، 

در آن زمان کالس های بازیگری رضا صابری را می 

رفتم.بهداد ادامه داد: سالهایی که من از استاد 

صابری به خاطر می آورم، همه اش تعهد بود، در 

آن زمان که سن کمرتی داشتم، شاهد فشارهای 

همه جانبه به هرنمندان و فرهنگیان و اهالی تئاتر و 

منایش بودم ولی امثال رضا صابری ثابت کردند که 

در فضای بسته یا باز همیشه متعهد بوده و شاگرد 

تربیت کرده اند، منایشنامه نوشته و کارگردانی 

منوده اند و در یک کالم انسان تولید کرده اند.

وی اضافه کرد: دست اهالی قلم را باز بگذارید تا 

با اعتامد بیشرت و مانند استاد صابری، ثابت قدم، 

عمر بگذرانند خوش به حال مشهد که استادی 

مثل صابری دارد که هنوز شاگرد تربیت می کند 

و آن سیستم "انسان درست کن" به سبب حضور 

اساتیدی مانند او هنوز کار می کند.




