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توپ و تور

کارت زرد

 فرهنگ طرقبه بربام والیبال خراسان
 تکیه زد

محمد مهدیزاده

فینـال مسـابقات والیبـال لیـگ برتـر باشـگاه ها و دسـتجات 

آزاد خراسـان رسانجـام پـس از ماه هـا جـدال و بازی هـای 

پرفرازونشـیب شـب گذشـته بـا دیـدار دو تیـم هامهنـگ و 

یکدسـت فرهنگ طرقبـه و شـاندیز و شـهرداری بردسـکن در 

 حالی برگزار شد که با استقبال بی سـابقه و خوب متاشاگران

 و میهامنان و پیشکسـوتان در سـالن مهران قـرار گرفت و تیم 

 فرهنـگ طرقبـه در حالـی بـا نتیجـه ۳بـرد از سـد تیـم خـوب 

و شهرستانی شهرداری بردسکن گذشت و جام قهرمانی را به 

منطقه خـوش آب وهوای طرقبه بـرد که رییس هیـات والیبال 

طرقبه و شـاندیز به دلیل مشـکالتی که در جریان مسابقه رخ 

داد به شـدت گله مند بود و از سـمت خـود اسـتعفا داد اما تیم 

فرهنگ طرقبه شایسـته این قهرمانی بود که بـا برنامه لیگ را 

با دو مربی بین املللی و جوان و جمعی از بازیکنان خوش نام 

و جـوان و باتجربـه آغاز کـرد و بـر بـام والیبال اسـتان ایسـتاد 

.حامیت یکپارچه جناب محمدیان حامی مالی که خود دستی 

در والیبال  اسـتان دارد سـتودنی بود و مثل کـوه از کادر فنی 

و بازیکنـان جـوان  فرهنگ حامیـت کرد تـا تیـم را راهی لیگ 

دسته یک باشـگاه های کشـور کند. تیم شـهرداری بردسکن 

هم در حالی نایب قهرمان شـد که تیم های بزرگـی را  از پیش 

روی برداشـته بود و باید از این تیم شهرسـتانی تقدیر شـود.

تنیس خراسان صاحب کرسی شد

دکرت تدین رییس هیات تنیس خراسان به جمع هیات رییسه 

فدراسیون پیوست.

نخست:دکرتخوشنام ما توانایی ریاست فدراسیون راهم دارد 

اگر دیده شود!

تفتیان در اروپا می دود
حسن تفتیان رسیع ترین دونده آسیا درسوییس ششم شد.

نخست:وقتی به مسابقات داخلی و جام امام رضا )ع(غایب 

باشی باید کوچک شوی !

تجلیل از ملی پوشان والیبال
هیات والیبال خراسان از ملی پوشان خود تجلیل به عمل آورد.

نخست:کار خوبی بود ولی جای خیلی ها بسیار خالی بود!

  صاحب امتیاز و مد   یرمسوول: دکتر علی پاکباز خسروشاهی
  زیر نظر شورای سردبیری
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 ۱۸ ماه انتظارهیات جودو خراسان 

رضوی باالخره با انتخاب محمد صابر 

گرایلی به عنوان رییس هیات به پایان 

رسید.

بر اساس این گزارش مجمع انتخاب 

رییس هیات جودو خراسان ر ضوی 

با حضور آرش میر اسامعیلی رییس 

فدراسیون،هاشمی جواهری رسپرست 

اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی و 

۲۸نفر از اعضای مجمع ۳۰ خردادماه 

کل  اداره  اجتامعات  سالن  در 

 ورزش و جوانان برگزار و درنهایت 

کسب  با  گرایلی  صابر   محمد 

 ۲۶ رای از آرا ماخوذه در برابر یک  رای 

حسین پور اکرب سکاندار ۴ساله هیات 

جودو خراسان ر ضوی شد.

همچنین با رای گیری اعضای مجمع 

هیات رییسه  هیات انتخاب شدند و  مهری 

مهر پور با کسب  ۲۴ رای به عنوان نایب 

رییس ، علی فاطمی زاده با کسب۲۴ 

رای به عنوان خزانه دار،کارشناس خربه 

اصغر دهقان با کسب۲۵ رای و حسن 

دوشنگی با کسب ۲۶ رای و تکتم 

بیدل با کسب ۲۵ رای به عنوان عضو 

هیات رییسه انتخاب شدند.

رییس فدراسیون جودو در این مراسم 

ضمن تربیک به رییس هیات استان 

گفت: امروز رییس هیات خراسان 

رضوی مسوولیت بزرگی را برعهده گرفته 

است چون معتقدم خراسان رضوی 

قطب اول جودو کشور است بنابراین 

باید بکوشد جایگاه خراسان رضوی 

در جودو را ارتقا بخشد .

وی در این نشست قول مساعد در 

خصوص پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون 

تومان و اهدای یک تخته تاتامی به 

استان را داد و گفت: امیدواریم سه خانه 

جودو خراسان رضوی در حاشیه شهر 

مشهد به زودی راه اندازی و افتتاح شود.

میر اسامعیلی در این نشست خواستار 

استفاده از ظرفیت چوخه در بدنه 

هیات جودو شد و گفت: چوخه تغذیه 

مناسبی برای جودو می باشد و بسیاری 

از پهلوانان چوخه درخشش خوبی در 

جودو داشته اند که امیدواریم بتوانیم 

چوخه را به بدنه جودو اضافه کنیم.

رییس فدراسیون جودو خاطرنشان 

کرد: بعد از رفع تعلیق جودو اتفاقات 

خیلی خوبی در جودو در حال رخ دادن 

است دیدار با وزیر ورزش جودو روسیه 

در حاشیه برگزاری مسابقات در این 

کشور و عربستان و همچنین کسب 

مقام قهرمانی در کشور عراق،افزایش 

جمعیت ورزشکاران بیمه و ثبت رسمی 

از ۶۰ هزار به ۱۰۱ هزار نفر .و برگزاری 

مسابقات سوپر لیگ با حضور۸تیم از 

مهم ترین دستاوردهای جودو کشور 

است که این موفقیت ها حاصل تالش 

و زحامت هیات های استانی است .

هاشمی جواهری رسپرست اداره ورزش 

و جوانان در این مجمع ضمن تربیک 

به گرایلی گفت: تعامل و همفکری 

با دیگر نامزدهای هیات می تواند 

راهگشای مناسبی برای ارتقا جودو 

استان باشد باید از همه ظرفیت ها 

جودو  زحمتکشان  پتانسیل   و 

بهره برد تا همچون گذشته جودو 

در راس قله های افتخار قرار گیرد.

در این مجمع گرایلی از فعالیت بیش از 

۳هزار جودوکار در حاشیه شهر مشهد 

خرب داد و گفت: میزبانی تیم جودو 

سوریه، برگزاری بیش از ۱۲۰ دوره داوری 

و مربی گری،اعزام تیم های نوجوانان 

و جوانان به مسابقات کشوری، جربان 

عقب افتادگی مدرک مربیان و داوران  

ایجاد همدلی و تفاهم میان خانواده 

جودو و پیشکسوتان رمز موفقیت ما 

در هیات بوده و خواهد بود.

گروه ورزش-پیست اسکیت موج مثبت در مجموعه 

فرهنگی -ورزشی رشکت آب منطقه ای خراسان 

رضوی افتتاح شد.

بر اساس این گزارش سخنگو و عضو شورای شهر 

مشهد در این مراسم خواستار توسعه و  سامان دهی 

زمین های ویژه اسکیت در سطح شهر مشهد شد و 

گفت:حفظ سالمتی آموزش یاران و ورزشکاران در 

زمین های ورزشی باید در اولویت قرار گیرد.همچنین 

باید در بخش های پایه ،نونهال و نوجوانان برنامه ریزی 

مدونی صورت گیرد تا پشتوانه  و شاکله تیم های 

لیگی از همین نهال های بومی شکل گیرد. کسب 

موفقیت و قهرمان شدن در مسابقات استانی و کشوری 

با بازیکنان غیربومی افتخار نیست افتخار وقتی 

صورت می گیرد که ما پشتوانه سازی کرده باشیم و 

قهرمان پروری را از بازیکنان بومی آغاز کنیم.

موسی الرضا حاجی بگلو افزود:هدف ما از رسمایه گذاری 

در ورزش حامیت از ورزش پایه در رده های سنی 

نونهال؛نوجوان و جوانان است تا آینده ورزش استان 

را تشکیل و تضمین کند.

وی خاطرنشان کرد:تیم های پایه پشتوانه تیم های 

بزرگساالن و لیگ استان هستند و معتقدم موفقیت های 

تیم های لیگ برتر زمانی افتخارآمیز برای استان است 

که شاکله اصلی این تیم ها را بازیکنان بومی و محلی 

تشکیل دهند و تیمی که مجموعه ای از بازیکنان 

غیربومی را در اطراف خود داشته باشد و مدارج 

قهرمانی را طی کند برای استان افتخار نیست.

مدیرکل امور مجلس شورای عالی استان ها با 

 اشاره  به این که اسکیت ورزشی مهیج و مفرح است 

در این مراسم قول مساعد داد که زمین های استاندار 

و رسپوشیده را تجهیز ؛آماده سازی و برای استفاده 

و بهره برداری در اختیار هیات اسکیت قرار دهد 

 تا خانواده ها با اطمینان خاطر فرزندانشان را 

در اختیار مربیان باتجربه و دانش آموخته اسکیت 

قرار دهند.

حاجی بگلو در این مراسم از اختصاص و تصویب  

۲۵۰میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز و حامیت از 

ورزش همگانی و بانوان درشورای ششم خرب داد و 

گفت:بیش از۶۰۰میلیارد ریال اعتبار نیز در راستای 

حامیت از ورزش در حاشیه شهر اختصاص دادیم 

که امیدواریم در جهت توسعه و عمومی کردن ورزش 

قدم های مثبتی برداشته شود.

در این مراسم عالوه بر حاجی بگلو عضو شورای 

 شهر مشهد؛مهندس امانی مشاور شورای شهر؛

محمدرضا حسینی رییس هیات اسکیت مشهد؛خانم 

صحرایی نایب رییس بانوان اسکیت مشهد، مربیان 

و پیشکسوتان به همراه جمع کثیری از خانواده ها در 

پیست اسکیت مجموعه فرهنگی-ورزشی سازمان 

آب حضور داشتند.در پایان این مراسم محمد هومن 

بقایی مربی و مدیر مجموعه اسکیت موج مثبت ضمن 

تقدیر و تشکر از حضور مسووالن در این مراسم ابراز 

امیدواری کرد همراه و همگام با مدیران ورزشی رشکت 

آب در راستای توسعه و شکوفایی و رونق اسکیت در 

منطقه اقدام و با حامیت مدیران اجرایی شهری زمینه 

قهرمان پروری را از رده سنی نونهاالن و جوانان آغاز 

و به رسمنزل مقصود برسانیم.

عضو شورای شهر مشهد :

قهرمانی با بازیکنان غیربومی افتخار نیست

گرایلی سکاندار هیات جودو خراسان رضوی شد

مجید خروشی
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روزی رییس فدراسیون سوارکاری 
می شوم

رسدار آزمون یکی از ستاره های فوتبال ایران است که خیلی ها 

امیدوار به درخشش او در جام جهانی هستند. او در مصاحبه ای 

جذاب که هم فوتبالی است و هم شخصی، به بررسی رشایط 

تیم ملی می پردازد و البته امیدوار است ایران بتواند با انجام 

بازی های تدارکاتی بیشرت، خیلی خوب آماده حضور در جام 

جهانی شود. ستاره ایرانی بایر لورکوزن که این روزها شدیدا 

نگران رشایط تیم ملی است، از تیم داری در والیبال می گوید  

از اسب هایش صحبت می کند و البته دوست دارد بعد از پایان 

فوتبال، رییس فدراسیون سوارکاری هم شود.

هیچوقت فدراسیون فوتبال را این قدر آشفته ندیده ایم. 
نگران اوضاع نیستی؟

اوضاع زیاد مناسب نیست اما ما هم نباید خیلی به این موضوع 

دامن بزنیم. این تیم ملی، تیم ملی ایران است و متعلق به 

مردم. من به عنوان بازیکنی که ۹ سال است در تیم ملی حضور 

دارم  از مردم می خواهم که حامیت کنند. ضمن اینکه خیلی 

امید دارم هرکسی رییس فدراسیون شود، اوضاع را بهبود 

 ببخشد. از طرفی ما پول های بلوکه شده زیادی داریم که حدود 

۱۹ میلیون دالر است اما به دست فدراسیون فوتبال منی رسد. 

فکر می کنم از زمان مربیگری آقای کی روش این پول ها باقی مانده 

و به فوتبال ایران نرسیده. من از وزیر ورزش و هر مسئول دیگری 

که می تواند آن پول ها را به فدراسیون فوتبال بیاورد، خواهش 

می کنم که این کار را انجام بدهد. تزریق این پول ها می تواند 

 به برگزاری اردوها و بازی های تدارکاتی بهرت کمک کند. 

ما بزرگان تیم ملی و همچنین خربنگاران و پیشکسوتان باید از 

تیم ملی حامیت کنند. چون ما یک فیفا دی دیگر پیش روداریم 

و بعدازآن وارد جام جهانی می شویم و بازی های خیلی سختی 

مقابل آمریکا، انگلیس و ولز باید برگزار کنیم. امیدواریم که بتوانیم 

نتیجه بگیریم. ما بازیکنان مستعدی در تیم ملی داریم و من 

خیلی امیدوارم و اعتقاددارم به بازیکنانی که در فوتبال ایران 

بازی می کنند. آن ها می توانند در لحظه نتیجه را تغییر بدهند، 

به تیم ملی کمک کنند و باعث شادی مردم شوند.

می خواهیم بدانیم اگر رسدار آزمون فوتبالیست منی شد، 

در چه ورزشی فعالیت می کرد. اگر پاسخ شام اسب دوانی 

است، دلیل انس زیادتان با اسب را توضیح بدهید.

کل خانواده من می دانند که اسب برای من یک دنیا است. ۵۰ 

اسب دارم که در کورس های مختلف رشکت می کنند. همه 

شام هم قطعاً می دانید که اسب حیوان نجیبی است. وقتی 

شام پیشانی اسب را می بوسید، بهرتین حس دنیا نصیبتان 

 می شود و می فهمید که با چه فرشته هایی مواجه هستید. 

من حیوانات را خیلی دوست دارم و همیشه حامیت خودم را 

انجام داده ام. گاهاً انتقادهایی هم از من انجام شده اما آن ها 

دلیلی نبوده تا با حیوانات مهربان نباشم. سوال خوبی پرسیدید. 

االن که فکر می کنم، قطعاً بین فوتبال و اسب دوانی، دومی را 

انتخاب می کردم. شاید اسب سوار خوبی منی شدم اما سعی 

می کردم یک مالک منونه باشم. این هدف را هم دارم که بعد از 

فوتبال هم رییس فدراسیون اسب دوانی شوم. البته اگر عده ای 

اجازه بدهند. من از بچگی تا االن که ۲۷ ساله شده ام، همه چیز 

را درباره اسب می دانم. دوست دارم هرکسی راجع به هر رشته ای 

که تخصص دارد، رییس شود و بتواند به ورزش ایران خدمت کند. 

چه در سوارکاری، چه فوتبال و چه کشتی و هر ورزش دیگری

بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال کشورمان به 

امتام رسید و جام قهرمانی پس از پنج دوره متوالی، 

به تیمی غیر از پرسپولیس رسید. اکنون، تیم ها فصل 

نقل و انتقاالتی خود را رشوع کرده و خود را مهیای 

دور دیگری از مسابقات می کنند. اما اتفاقاتی در 

حال روی دادن است که موجب شگفتی و تعجب 

بسیاری شده و این پرسش را ایجاد کرده که در 

ورای این خربها و جنجال ها، چه اتفاقی در حال 

روی دادن است.

به گزارش مرشق، همین چند روز قبل بود که رضا 

درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در برنامه زنده 

تلویزیونی  از قرارداد نجومی و عجیب یحیی گل محمدی 

صحبت کرد. آن قدر اعداد و ارقام شگفت انگیز بود 

که این باشگاه به رسعت واکنش نشان داد و تالش 

کرد تا صحبت های مدیرعامل را اصالح کند اما 

در اصل ماجرا تفاوتی وجود ندارد. این همه پول 

چگونه در فوتبال کشورمان هزینه می شود و آیا 

 وقت آن نرسیده که تدبیری صورت گیرد؟ به راستی

 چرا چنین هزینه کرده ای میلیاردی صورت می گیرد؟ 

چگونه فوتبال کشورمان که در سازمان اقتصادی خود 

دچار نقصان و ناکارآمدی است، این گونه ریخت وپاش ها 

را شاهد است؟ جواب این پرسش ها را در محورهای 

زیر می توان موردبررسی قرارداد تا مشخص شود که 

در ورای این منایش و غوغا، چه وضعیتی وجود دارد. 

البته، این دو محور، کلیت موضوع است که ده ها 

زیر شاخه و جزییات دیگر نیز دارد.

شاید بتوان اذعان داشت که در یک دهه اخیر، 

بزرگ ترین رضبه به ساختار و پیکره فوتبال را باشگاه های 

شبه دولتی و خصولتی وارد کرده اند. در این مسیر، 

هزینه های نجومی و بی ضابطه ای که صورت گرفته، 

موجب شده تا قیمت این رشته ورزشی و لیگ های 

آن رشد نامتعارف و غیرواقعی داشته باشند. این 

باشگاه ها که عمدتاً از منظر سازوکار مالی نیز غیر 

شفاف هستند، ساالنه ده ها میلیارد تومان را هزینه 

موضوعی می کنند که البته در رسالت و وظیفه اصلی 

آن ها نیز تعریف نشده است. البته، به زودی دراین باره 

به صورت مجزا و تفصیلی خواهیم نوشت که این 

باشگاه ها چه بالیی بر رس ورزش کشور و به ویژه 

فوتبال آورده اند. این باشگاه ها را می توان از محورهای 

اصلی برهم خوردن نظم مالی فوتبال کشور دانست 

که وضعیت افسارگسیخته کنونی را رقم زده اند و در 

حال بدتر کردن اوضاع نیز هستند.

این باشگاه های شبه دولتی که در راس آن ها فوالدی ها، 

مسی ها و ... قرار دارند، سایر باشگاه ها را نیز وارد 

چرخه رقابتی بیهوده ای کرده اند که عمال فوتبال 

کشور را دچار خرسان کرده است. اکنون، استقالل 

و پرسپولیس که پرهوادارترین های لیگ هستند و 

دریافتی مستقیم هم از دولت ندارند، مجبورند در 

این فرآیند ویرانگر رشکت کنند تا از گردونه رقابت 

بیرون منانند و شاهد اعرتاض هواداران خود نباشند. 

در واقع، تورم کاذب فوتبال کشور به این دو باشگاه 

نیز تحمیل شده است. ادامه این فرآیند نیز آسیب 

جدی تر باشگاه های خصوصی مانند تراکتور، نساجی 

قائم شهر و ... است که توان هزینه کرده ای چند ده و 

چند صدمیلیاردی نیست. این تورم ناشی از هزینه 

کرده ای نادرست و بی ضابطه شبه دولتی ها، متامی 

فوتبال کشور را دچار آشفتگی و زیان کرده که تاکنون 

نیز از سوی نهادهای ذی ربط بدان توجه نشده است.

در دیگر سوی ماجرا، جریان های داللی و ناسامل 

فوتبال قرار دارند. مهم ترین گروه ذینفع از تورم 

افسارگسیخته و غیرواقعی فوتبال، این طیف است 

که ساالنه عواید هنگفتی را نصیب خودکرده است. 

شاید بتوان اذعان داشت که بخشی از هزینه کرده ای 

صورت گرفته در لیگ برتر، نصیب این طیف می شود 

که در دامن زدن به قیمت ها و ارزش گذاری ها، نقش 

محوری دارند. در سال های اخیر، فعالیت جریان 

مخرب فوتبال، رهاشده و افسارگسیخته شده که 

این وضعیت، بر فراگیرتر شدن دامنه شمول آن ها 

نیز بی تاثیر نبوده است.

جریان داللی که در بخش های مختلف فوتبال رسوخ 

داشته، حتی توانسته در تصمیم گیری ها و مدیریت 

کالن این حوزه نیز اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. 

منونه های زیادی را می توان مثال زد که مدیران و 

ارکان برخی باشگاه ها چگونه به رشیک و همراه 

جریان ناسامل تبدیل شده و در تاراج بیت املال، 

گوی سبقت را از دیگری گرفته اند. فالن مدیرعامل 

باشگاه مطرح صنعتی که پای ثابت داللی در فصل 

نقل و انتقاالت بود که البته، در پایان برکنار شد 

و این روزها خود را مدعی و مروج گفتامن اصالح 

وضعیت موجود می داند، منونه ای دم دستی از این 

طیف است. چنین اشخاصی با سوابق مشخص، 

تصمیم گیر این ورزش بوده اند که چنین ناهنجاری 

 دامنه داری را ایجاد کرده و در قبال آن، منتفع 

شده اند.

دکرت محمد دادکان، همین اسم شامرا 

از قطار کردن کلامت برای معرفی خالص 

می کند. مرد رصیح اللهجه پاچنار تهران که 

هنوز هامن گونه باقی مانده است. وی در 

مصاحبه ای اظهار داشت: دستورالعمل های 

مرتبط با پاداش بازیکنان تیم ملی برای 

بردها را به صورت بخشنامه اعالم کردیم. 

قیمت هر پراید آن زمان ۷ میلیون و 

۱۵۰ هزار تومان بود و ما پاداش را به 

تومان تبدیل کردیم و به همه بازیکنان 

ثابت بعد از هر برد هفت میلیون تومان 

می دادیم، به بازیکنان تعویضی پنج 

میلیون تومان و به بازیکنان ذخیره ای 

که بازی منی کردند سه میلیون تومان. 

این پول هم بالفاصله بعد از هر برد 

پرداخت می شد.

دادکان افزود: پروفسور حسابی می گوید 

احرتام، محبت و درستکاری را یادتان 

باشد و ترویج دهید. این ها حال مرا 

خوب می کند. فریبکاری و دروغ هم 

حامل را بد می کند.

وی درباره  اسم های زیر این چنین 

تعریف کرد:

 پدر: همه چیز

 مادر: هم  تراز پدر

فدراسیون فوتبال: صندوق جادویی. 

جایی که باید برای آن هم آبرویت را 

بگذاری هم آرزویت را.

 ورزش کشتی: عالقه به این ورزش 

در وجود همه ایرانیان است.

 ورزش باستانی: خیلی عالقه دارم. 

همراه با پدرم و برادرم سال ها به آن مشغول 

بودم. کمرم خراب نشده بود، هفته ای 

یک روز داخل گود می رفتم. زورخانه 

 سالن، زمین چمن با نورافکن هایش 

و خیلی چیزهای دیگر را در دانشگاه 

شهید بهشتی از امکانات بیرونی ساختم 

اما زمان بازنشستگی یک شاخه گل 

هم برای تجلیل به من ندادند.

محمدرضا طالقانی: بچه محل خوبم 

و همه جا قابل احرتام.

علی پروین: پیشکسوت باارزش ورزش.

محمد دادکان: درباره خودم چه می توانم 

بگویم؟ قدر محبت، انصاف و عدالت 

را می داند.

علی دایی: اسطوره ای که متاسفانه 

قدرش را ندانستیم.

علی کریمی: او هم همین طور.

عادل فردوسی پور: خیلی باارزش. 

حیف که قدر خودش را ندانست و 

زمانی در اختیار مدیرانش بود. یک 

روز آمار باالی مردم در مورد من را اعالم 

نکرد و بعدها از من حاللیت طلبید 

و گفت مدیرانش گفته اند آمار اقبال 

مردم نسبت به من را نخواند.

محمد علی آبادی: با ورزش غریبه بود. 

آمده بود ته کوچه بن بست گرفتارشده بود.

مسعود سلطانی فر: او هم همین طور. 

آن کسی که در کمیته انتخاب وزیر ورزش 

به این آدم رای داده بود، می گفت او 

برای جوک گفنت خوب بود. این افراد 

مسئول ورزش شدند چون با شخص 

رییس جمهور رفیق بودند.

برانکو: مربی باشخصیت، باهوش و دانا.

محمد مایلی کهن: شناختی ندارم.

پدرام خسروشاهی
خبر

چگونه  میلیاردها تومان پول در فوتبال بر باد رفت

فوتپول!

دادکان :

 دایی ،اسطوره ا ی که قدرش را ندانستیم
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 آیا کرونا می تواند شخصیت شما را
 تغییر دهد؟

دکتر فیروزآبادی، دکترای بیو تکنولوژی میکروبی 

در اوج تسونامی کووید-۱۹ که در اوایل سال ۲۰۲۰ شهر 

نیویورک را در نوردید، یک پزشک اورژانس بسیار محرتم، »لورنا 

برین« با خودکشی به زندگی خود پایان داد. او به عنوان رییس 

پزشکی بیامرستان پرسبیرتین آلندر منهنت نیویورک مشغول 

به خدمت بود و به عنوان زنی نابغه، پر انرژی و منظم مشهور 

بود. او هیچ سابقه ای از بیامری های روانی نداشت. اما اوضاع 

بعد از ابتالی او به ویروس کرونا تغییر کرد.

این پزشک ۴۹ ساله اولین بار در تاریخ ۱۸ مارس عالئم بیامری 

از خود نشان داد. او پس از یک بیامری ۱۰ روزه به کار خود 

بازگشت. خانواده او نگران بودند: او گیج، مردد، تقریبا مجنون 

و خسته بود. چیزی درست از آب در منی آمد. آن ها او را به خانه 

خود در شارلوتزویل بردند و برین به بخش روانی در مرکز پزشکی 

دانشگاه ویرجینیا مراجعه کرد. اندکی بعد و در تاریخ ۲۶ آوریل  

او جان خود را گرفت.

خواهرش جنیفر می گوید: او کووید داشت و من باور دارم که 

این بیامری مغز او را تغییر داد.

همزمان، پزشکان درمی یافتند که ویروس کرونای جدید تنها 

شش ها و قلب را هدف قرار منی دهد. این ویروس اندام های 

دیگر از جمله مغز را نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. مائورا بولدرینی 

 ، دانشمند علوم اعصاب و روان پزشک مرکز پزشکی ایروینگ 

در دانشگاه کلمبیای منهنت می گوید: »مردم با افرسدگی شدید  

توهم یا پارانویا به بیامرستان مراجعه می کنند و ما می فهمیم 

که مبتال به کووید هستند.

لورنا برین پزشکی که پس از ابتال به کرونا دست به خود کشی زد

حاال پس از دو سال از رشوع پاندمیک، روشن شده است که مسایل 

نورولوژیکی ناشی از کووید-۱۹ می توانند دوام یابند یا حتی 

تشدید شوند. بعد از بازیابی از ویروس، تعداد نگران کننده ای 

از بیامران در مه مغزی باقی می مانند، از اضطراب یا افرسدگی 

رنج می برند، منی توانند متمرکز فکر کنند یا خاطرات خود را نگه 

دارند و مهارت خود در استفاده از واژگان را از دست می دهند. آن 

هم نه فقط آن هایی که بسرتی شده بودند؛ حتی افراد با بیامری 

مالیم نیز این عالئم را از خود نشان می دهند.

امروز این مشکالت نورولوژیکی عنرص تثبیت شده سندرومی 

بزرگرت به نام »کووید طوالنی« هستند که شامل حداقل ۲۰۳ 

عالمت در ۱۰ اندام است.

بولدرینی اشاره می کند که برخی از عالئم کووید طوالنی 

مشابه عالمئی هستند که توسط رشایط مزمن مغزی و تغییر 

 دهنده شخصیت ایجاد می شوند؛ از جمله عفونتهای ویروسی

 رضبه مغزی و زوال های عصبی مانند پارکینسون، آلزایمر و 

هانتینگتون. این رشایط می توانند تجربیات، تفسیرها و فهم مردم 

 از دنیا را به طور ریشه ای دگرگون کنند؛ احساسات را ناپایدار سازند 

 و نحوه تفکر مردم درباره خود یا ارتباط شان با دیگران را تحت 

تاثیر قرار دهند.با این که درباره مکانیسم پشت این عالئم چیز 

زیادی منی دانیم، پژوهشگران به طور روزافزون باور دارند که 

التهاب نقشی کلیدی در این پدیده دارد. با کووید-۱۹، طوفانی 

از پروتئین های التهابی سیتوکین  باعث واکنشیغیر قابل کنرتل 

از جانب سیستم ایمنی می شود که می تواند سلول های مغزی 

را به طور دائم دچار آسیب کند یا از بین بربد.و به گفته بولدرینی  

با این آسیب به مغز ما شاید دیگر نتوانیم هامن فرد قبلی باشیم.

شخصیت انسان مجموعه ای از ویژگی ها و عادت هایی عمیقا 

ریشه دار است که افکار، احساسات و رفتار انسان را تحت تاثیر 

قرار می دهد. این مجموعه توسط فعل و انفعاالت پیچیده طبیعت 

و تربیت شکل می گیرد: صفات ارثی که درون DNA ما حک 

شده اند، در تجربیات رشدی اولیه توسط محیط اجتامعی ما 

تحت تاثیر و تغییر هستند.

پزشکی

علی عبد احد  /  روزهای پایانی اردیبهشت ماه جاری بود 

که مطلع شدیم با تاسف یکی از بزرگان و پیشکسوتان 

بسکتبال در دهه های پایانی ۳۰ و ۴۰ و ۱۳۵۰ آسامنی 

شد .زنده یاد استاد منصور محمدیاری از بسکتبالیست های 

بااخالق و پرآوازه و نیز از قهرمانان تنیس روی میز بود 

که در میان اهالی ورزش از جایگاه ویژه ای برخوردار 

بود. هیات بسکتبال خراسان رضوی درحرکتی زیبا و 

قابل تحسین و با پیشنهاد کمیته پیشکسوتان اقدام 

به برگزاری مسابقات بسکتبال ۳*۳ پیش کسوتان 

تحت نام گرامیداشت زنده یاد منصور محمدیاری ویل 

گل در ۲ مقطع سنی ۴۵ تا ۵۰ سال و باالی ۵۰ سال 

منود که با استقبال ۱۳ تیم از مشهد و شهرستان ها 

روبرو و پیگیری شد اوج این اقدام به یادماندنی در روز 

اختتامیه و فینال مسابقات بود که با دعوت از همرس 

و خانواده آن مرحوم و حضور ایشان در سالن خانه 

بسکتبال مشهد ، طی مراسمی باشکوه و پراحساس 

، بود تابلو فرشی که مزین به تصویر زنده یاد استاد 

منصور محمدیاری بود توسط حسین پیروی مسوول 

کمیته پیشکسوتان بسکتبال از مقابل پیشکسوتان و 

مو سپیدان بسکتبال و تیم های رشکت کننده حمل و 

درحالی که توسط حارضین ادای احرتام و احساسات 

می شد تقدیم خانواده آن مرحوم گردید در ادامه مراسم 

اختتامیه مدال ها و لوح تیم های قهرمانان توسط خانواده 

مرحوم و پیشکسوتان حارض به تیم های قهرمان اهدا 

شد. در گروه سنی ۴۵ تا ۵۰ سال تیم های سجاد، 

تربت جام، بشیر، نیشابور، رادین، سبزوار، قوچان و در 

گروه سنی ۵۰ سال به باال تیم های: محاسباتی، رادین 

، کافه، سبزوار، بشیر ، نیشابور به رقابت پرداختند و در 

پایان تیم مولتی کافه ۵۰ سال به باال به قهرمانی رسید 

 و تیم های سجاد و نیشابور در سکوهای دوم و سوم 

ایستادند. 

تیم مولتی کافه: حسن رضا خزاعی، حسن مصدق، 

داوود رسایی ویل گل سعید سعادت نیا ، داوود رشیفی

 مربی: داریوش شجاع 

تیم رادین رده سنی ۴۵ تا ۵۰ سال در سکوی قهرمانی 

ایستاد و تیم های بشیر و هیات بسکتبال نیشابور دوم 

و سوم. 

وفایی،جواد  خوش منظر،علی  مجید   : رادین  تیم 

جعفری،عباس شه مراد

مربی:سیامک محمد زاده

قضاوت این مسابقات با داوران پیش کسوت و مو سپید 

بسکتبال بود.

بیژن قنربی: همواره پیشکسوتان 

الگوهای راستین هر جامعه ورزشی 

هستند و هرچقدر به این بزرگان 

از سوی مسوولین رسیدگی شود 

 می تواند زمینه ساز رشد و بالندگی 

قرش جوان ورزشکار شود لذا اگر 

و  بااخالق  ورزشکاران  بخواهیم 

ارزشمندی پرورش دهیم رسیدگی 

و توجه ویژه به پیش کسوتان باید 

رسلوحه کار قرار گیرد. زمانی که 

نوجوانان و جوانان ما ببینند به بزرگان 

رشته ورزشی اهمیت داده می شود 

مطمئنا آن ها را الگوی خود دانسته و 

درحرکت راهربدی رشته خود بسیار 

ارزنده و سازنده خواهند بود میهامن 

واالمقام و ارزشمند من جناب مهندس 

منوچهر فریدونی پیش کسوت فوتبال 

خراسان بزرگ می باشد .

چرا به فوتبال روی آوردید ؟ من ابتدا 

بسکتبال بازی می کردم البته می دانید 

قدیمی ها در چند رشته ورزشی فعال 

بودند و من هم از این قاعده مستثنی 

نبودم.در یک مقطعی مربی خارجی 

تیم ملی به مشهد آمده بود و از نزدیک 

شاهد مترینات ما در سعدآباد فعلی 

بود که زمین هم خالی بود در این 

سال ها من گرایش به دروازه بانی 

داشتم و در تیم قدرمتند شاهین 

آن زمان بازی می کردم و ایشان در 

مترین ها مرا دید و از حرکت های 

من درون دروازه خوشش آمد و مرا 

انتخاب کرد از آن زمان دروازه بان تیم 

کلنی خراسان بزرگ شدم خیلی از 

فوتبالیست های بزرگ در تیم ما بودند 

نظیر حشمت مهاجرانی ، کاپیتان 

فرشچی،   کابلی  محمد   مرحوم 

مرحوم جالل رسولی و زیر نظر دبیر 

ورزش استاد غالم حیدر بهادر زاده 

بازی می کردم و پرس ایشان هم بعدها 

دبیر ورزش شده در دروازه بان هم زمان 

من قانعی بود و به دلیل رفلکس ها 

و دایی های من غالباً به طور فیکس 

در تیم کلنی بودم .

مربی ما استاد کاظم میالنیان بودند 

که از افتخارات فوتبال استان و کشور 

بود خاطره ای از آن دوران بگویید 

عالمت سوال بازی های کلنی به صورت 

 دوره ای و رفت وبرگشت انجام می شد 

در دو دیدار با کرمان یک مساوی و 

یک برد در کرمان به دست آوردیم. 

در آن موقع من و مجید خادم زاده از 

تیم شاهین باشگاه استقالل به عنوان 

کمکی گرفتند و برای مسابقه به 

مازندران رفتیم. از خاطرات کلونی 

خراسان بزرگ بگویید عالمت سوال 

سیستم ما ۲-۳ و ۵ بود که امروز اصال 

منی شود و منی توانند در زمین اجرا 

کنند بدین شکل که حشمت مهاجرانی 

سنرت هافبک ما بود هم دفاع و هم میانه 

زمین را بازی می کرد ببینید چقدر 

قدرت بدنی باالیی داشتند که این 

خاطره فراموش نشدنی بوده است.

زمین  می کنم  عرض  جوان ها  به 

با  و  بود  خاکی  امروزه  سعدآباد 

سطل آب می آوردیم خصوصا جلوی 

دروازه ها را آب می پاشیدیم با این 

شور و عشق زایدالوصف فوتبال بازی 

می کردیم. امروز جوان های ما باید 

با دقت و عشق بیشرت ورزش کنند 

هرچند برخی امکانات کم است ولی 

 بازهم زمینه بازی فراهم می باشد. 

استاد فریدونی چه صحبتی با مسوولین 

دارند؟ من از آقای دکرت جواهری 

خواهش می کنم خانه پیش کسوتان 

فوتبال خراسان رضوی را احیا کنید 

و مکانی را به این بزرگان اختصاص 

دهید این کانون در حال حارض بیش 

از ۳ هزار پیش کسوت عضو دارد و 

همه چشم به تصمیامت شام دارند 

که کمک شام می تواند قرش بزرگ و 

خوب گذشته فوتبال پوشش دهد 

زیرا این عزیزان امروز نیازمند مدیریت 

شام هستند هم اکنون  بنده و از ساران 

و کدیور و چند بزرگ دیگر هیات 

موسس کانون شدیم و این کانون با 

داشنت هیات مدیره در حال تالش و 

خدمت رسانی به هم بازی های خود 

هستند مسوولین عزیز ما هرکدام در 

موقعیت های خود به صورت امکان 

باید به ورزش خصوصا پیشکسوتان 

کمک کنند حال باید ببینیم آقای 

مدیرکل چه خواهند کرد تا ان شاالله 

بتوانیم در شامره های بعد تصمیامت 

و خدمات وی را در خصوص خانه 

کانون پیشکسوتان منعکس کنیم.

فینالی متفاوت از پیشکسوتان بسکتبال! 

پیشکسوتان فوتبال خراسان رضوی خانه ندارند!
مواد معدنی

مهدیس آصفی،کارشناس علوم ورزشی

مواد معدنی عنارص غیرآلی هستند. این مواد 

برای سالمت بدن ما رضوری اند و انجام بسیاری 

از کارها ازجمله داشنت استخوان های سامل 

و قوی، عملکرد طبیعی ماهیچه ها، قلب و 

مغز، ساخت بسیاری از آنزیم ها و هورمون ها 

وابسته به آن هاست.در ادامه به معرفی برخی 

مواد معدنی رضوری و اثرات ناشی از کمبود 

آن ها در بدن و منابعی که موجب تامین این 

عنارص در بدن انسان می شوند می پردازیم. 

کلسیم: فراوان ترین ماده معدنی در بدن است 

تقریباً متام کلسیم بدن در استخوان ها و دندان ها 

ذخیره می شوند فرآورده های لبنی مانند شیر 

ماست پنیر و برخی سبزیجات هامنند کلم پیچ 

و کلم بروکلی حاوی کلسیم هستند کلسیم در 

بسیاری از مکمل ها نیز یافت می شوند کمبود 

کلسیم موجب پوکی استخوان راشی تیسم و 

استئوماالسی می شود.

آهن: بدن ما از آهن برای ساخت هموگلوبین 

و میوگلوبین استفاده می کند. بدن انسان به 

طوری طراحی شده است که برای جذب بهرت 

آهن، منابع گیاهی بایستی همراه با منابع غذایی 

مانند مرغ، گوشت، ماهی و ویتامین ۳۰ مرصف 

شود از مقادیر توصیه شده آهن می توانیم به 

گوشت بدون چربی، مرغ غذاهای دریایی، 

غالت صبحانه، انواع حبوبات )عدس، لوبیا 

سفید، اسفناج، لوبیای چشم بلبلی و ....( 

آجیل و برخی میوه های خشک )کشمش( 

اشاره کنیم .

کمبود آهن در بدن مشکالتی همچون ناراحتی 

گوارشی، ضعف، خستگی، کمبود انرژی و 

اختالل مترکز و حافظه به وجود می آورد. 

کم خونی ناشی از فقر آهن موجب ضعف در 

سیستم ایمنی بدن می شود و همچنین افراد با 

این بیامری توانایی کمرتی در ورزش کردن و 

کارهای سنگین را دارند در کودکانی که دچار 

کم خونی ناشی از فقر آهن هستند و اختالالتی 

در یادگیری به وجود می آید.

ید: بدن ما برای ساخت هورمون های غده ی 

تیروئید به ید نیاز دارد. این هورمون ها متابولیسم 

بدن و بسیاری از عملکردهای مهم دیگر را تنظیم 

می کنند. رشد استخوان و مغز در دوران جنینی 

و نوزادی وابسته به هورمون های تیروئیدی 

است. دریافت ید کافی برای همه افراد به ویژه 

نوزادان و زنان باردار بسیار مهم است.

ید به  طور طبیعی در برخی غذاها یافت می شود 

و همچنین به منکی که برچسب »یددار« دارد، 

اضافه می شود. مقادیر موردنیاز ید را می توان 

با مرصف غذاهای مختلف ازجمله انواع ماهی، 

میگو و سایر غذاهای دریایی عموماً رسشار 

از ید هستند.

محصوالت لبنی )مانند شیر، ماست و پنیر( 

، منک یددار )که در کشور ما در دسرتس 

است.( دریافت کنیم:

منک های مخصوص مانند منک دریایی نیز 

معمواًل یددار نیستند.

کمبود ید در رژیم غذایی باعث می شود ما 

نتوانیم مقادیر کافی هورمون تیروئید بسازیم 

و این موضوع می تواند مشکالت زیادی ایجاد 

کند. در زنان باردار، کمبود شدید ید می تواند 

باعث آسیب دائم جنین از طریق توقف رشد، 

عقب ماندگی ذهنی و تاخیر در رشد جنسی 

شود. کمبود ید با شدت کمرت می تواند باعث 

رضیب هوشی پایین تر از حد متوسط در نوزادان 

و کودکان و کاهش توانایی فعالیت و تفکر 

شفاف در بزرگساالن شود. گواتر )بزرگی غده 

تیروئید(، اغلب اولین عالمت قابل مشاهده 

کمبود ید است.

      تغذیه ورزشی
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عشق از نگاه
 دکتر شریعتی

دکرت علی رشیعتی معتقد است دوست داشنت از عشق برتر است. 

در همین خصوص و به مناسبت سالروز درگذشتش نگاهی به سخنان 

او در این خصوص پرداخته ایم.

علی رشیعتی آثار عمده ای در زمینه اسالم شناسی و شیعه شناسی 

دارد و احتامال جوانان دهه ۷۰ و ۸۰ او را با آثاری همچون »فاطمه فاطمه 

است« یا »حسین وارث آدم« می شناسند، درحالی که او در سخرنانی ها  

مقاالت و کتاب های دیگرش به نکات قابل تامل و جالبی در زمینه های 

مختلف زندگی اشاره کرده است. یک منونه از سخنان او درباره جایگاه 

و ارزش عشق، دوست  داشنت و تفاوت آن ها با یکدیگر است که بهانه 

سالروز درگذشتش، بخشی از آن را در ادامه می خوانیم:

عشق یک جوشش کور است و پیوندی از رس نابینایی. اما دوست 

داشنت پیوندی است خودآگاه و از روی بصیرت روشن و زالل. عشق 

بیشرت از غریزه آب می خورد و هرچه از غریزه رس زند بی ارزش است و 

دوست داشنت از روح طلوع می کند و تا هر جا که یک روح ارتفاع دارد  

دوست داشنت نیز همگام با آن اوج می یابد.

عشق در غالب دل ها، در شکل ها و رنگ های تقریبا مشابهی، متجلی 

می شود و دارای صفات و حاالت و مظاهر مشرتکی است، اما دوست 

داشنت در هر روحی جلوه ای خاص خویش را دارد و از روح رنگ می گیرد 

و چون روح ها، برخالف غریزه ها، هرکدام رنگی و ارتفاعی و بُعدی و 

طعم و عطری ویژه خویش دارد، می توان گفت که به شامره هر روحی  

دوست داشتنی هست.

عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست و گذر فصل ها و عبور سال ها بر 

آن اثر می گذارد، اما دوست داشنت در َورای سن و زمان و مزاج زندگی 

می کند و بر آشیانه بلندش، روز روزگار را دستی نیست...

عشق در هر رنگی و سطحی، با زیبایی محسوس، در نهان یا آشکار، رابطه 

دارد. چنانچه شوپنهاور می گوید: "شام بیست سال بر سن معشوقتان 

بیافزایید، آنگاه تاثیر مستقیم آن را بر احساستان مطالعه کنید"!

اما دوست داشنت چنان در روح غرق است و گیج و جذب زیبایی های 

روح که زیبایی های محسوس را به گونه ای دیگر می بیند.

عشق طوفانی و متالطم و بوقلمون صفت است، اما دوست داشنت 

 آرام و استوار و پروقار و رسشار از نجابت.   عشق با دوری و نزدیکی 

در نوسان است. اگر دوری به طول انجامد ضعیف می شود، اگر متام دوام 

یابد به ابتذال می کشد و تنها با بیم و امید و تزلزل و اضطراب و "دیدار و 

پرهیز"، زنده و نیرومند می ماند. اما دوست داشنت با این حاالت ناآشنا 

است؛ دنیایش دنیای دیگری است.عشق جوششی یک جانبه است. 

به معشوق منی اندیشد که کیست!؟ یک "خودجوشی ذاتی" است 

و ازاین رو همیشه اشتباه می کند و در انتخاب به سختی می لغزد و یا 

همواره یک جانبه می ماند و گاه، میان دو بیگانه ناهامنند، عشقی جرقه 

می زند و چون در تاریکی است و یکدیگر را منی بینند، پس از انفجار این 

صاعقه است که در پرتو روشنایی آن، چهره یکدیگر را می توانند دید 

 و در اینجاست که گاه، پس از جرقه زدن عشق، عاشق و معشوق که 

در چهره هم می نگرند، احساس می کنند که همدیگر را منی شناسند و 

بیگانگی و ناآشنایی پی از عشق - که درد کوچکی نیست - فراوان است.

اما دوست داشنت در روشنایی ریشه می بندد و در زیر نور سبز 

می شود و رشد می کند و ازاین روست که همواره پس از آشنایی پدید 

می آید، در حقیقت، در آغاز دو روح خطوط آشنایی را در سیام و نگاه 

 یکدیگر می خوانند، و پس از "آشنا شدن" است که خودمانی می شوند

 دو روح، نه دو نفر، که ممکن است دو نفر باهم در عین رودربایستی ها، 

احساس خودمانی بودن کنند و این حالت به قدری ظریف و فرّار است 

که به سادگی از زیردست احساس و فهم می گریزد - و سپس طعم 

خویشاوندی، و بوی خویشاوندی، گرمای خویشاوندی، از سخن و 

رفتار و آهنگ کالم یکدیگر احساس می شود.

 از این منزل است که ناگهان، خودبه خود، دو هم سفر به چشم می بینند 

که به پهن دشت بی کرانه مهربانی رسیده اند و آسامن صاف و بی لک 

دوست داشنت بر باالی رسشان خیمه گسرتده است و افق های روشن 

و پاک و صمیمی "ایامن" در برابرشان باز می شود و نسیمی نرم و 

لطیف - همچون یک معبد مرتوک که در محراب پنهانی آن، خیال 

راهبی بزرگ نقش بر زمین شده و زمزمه دردآلود نیایش اش، مناره تنها 

و غریب آن را به لرزه می آورد.

لحظه پیام الهام های تازه آسامن های دیگر را به همراه دارد و خود 

را، به مهر و عشوه ای بازیگر و شیرین و شوخ، هرلحظه، بر رس و روی 

این دو میزند.

 عشق، جنون است و جنون چیزی جز خرابی و پریشانی "فهمیدن" 

و "اندیشیدن" نیست. اما دوست داشنت، در اوج معراجش، از رس 

حد عقل فراتر می رود و فهمیدن و اندیشیدن را نیز از زمین می کند و 

با خود به قله بلند ارشاق می برد.

عشق زیبایی های دلخواه را در دوست می آفریند و دوست داشنت 

زیبایی های دلخواه را در "دوست" می بیند و می یابد. عشق یک فریب 

بزرگ و قوی است و دوست داشنت یک صداقت راستین و صمیمی، 

بی انتها و مطلق.

عشق بینایی را می گیرد و دوست داشنت می دهد. عشق در دریا غرق 

شدن است و دوست داشنت در دریا شنا کردن.

Nakhost Honari
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نیم نگاه

خبر

خبر

 اولین چیزی که به ذهنم می آید
 نور است

نگین مرشدی

اجازه دارم از نور بگویم؟ 

از مدت ها پیش رشوع می کنم 

زمانی که چشم های نیمه بازم می خواستند به من نشان دهند 

در چه وضعیتی هستم

می خواستم با زاویه دیده تنگ تری ، ناهمواری ها و تلخی های 

این کره ی خاکی را ببینم 

پرتکرار با خود واگویه می کردم :

هنوز آن قدر به نقطه نرسیده ام که کامل ببندمش، بسنت را 

پایان می دیدم 

ادامه دادم …

کورمال کورمال به دنبال آن نوری می گشتم 

که اهالی این مجمع خاکی می گفتند می آید و نامش را نور 

امید گذاشته بودند

پس کجاست؟؟ 

هر چه نیمه و باز  نگاهش کردم ، نه انگار نبود 

خسته شدم خدایا نجاتم بده 

خستگی به نجاتم آمد ، 

چشم ها که تسلیم شدند و بسته 

نور را دیدم 

نورمن بودم.

درونم بود

 برگزاری ژوژمان دانشجویان عکاسی
 در مشهد

سید جلیل حسینی زهرایی  - برگزاری ژوژمان پایان ترم 

دانشجویان رشته عکاسی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ 

و هرن یک مشهد با حضور مسوولین دانشگاه ، جمعی از 

خانواده های دانشجویان ، اساتید علیرضا عطاریانی ، رشمین 

نصیری )مدرس دوره ، مدیر گروه عکاسی دانشگاه(، با ۲۶ 

قطعه عکس رنگی و تک رنگ با اندازه ۳۰ /۴۰ از ۲۶ دانشجوترم 

دو مقطع کاردانی رشته عکاسی این دانشگاه برگزار شد .

منایش آثار حارض برای روی پایگاه اطالع رسانی دانشگاه  

www.farhangohonar1 .irقابل بازدید است .

اجرای متفاوت طرح قرار زیارت 
رسپرست معاونت گردشگری و زیارت سازمان اجتامعی 

و فرهنگی گفت: طرح قرار زیارت در روز زیارتی امام 

رضا)ع( به شکل پویش پیاده روی مردم مشهد به حرم 

مطهر انجام خواهد شد.سیدجلیل بامشکی در گفت وگو 

با ایسنا درخصوص برنامه  قرار زیارت در روز زیارتی امام 

رضا)ع( اظهار کرد: ۲۳ ذی القعده )پنجشنبه( دوم تیر 

ماه روز زیارتی امام رضا)ع( و به روایتی شهادت ایشان 

است. طرح قرار زیارت به این صورت است که هر روز 

هفته، تعدادی اتوبوس  مجاوران را از مساجد محوری 

حاشیه شهر یا مناطقی که دسرتسی به حمل ونقل عمومی 

کمرت است، برای زیارت امام رضا)ع( به حرم مطهر رضوی 

می برند. در واقع افراد در مساجد سوار اتوبوس شده و 

به حرم می روند و در ساعت مشخصی نیز از حرم مطهر 

به مساجد محل بازمی گردند.

شبکه منایش خانگی در حالی این 

روزها به فعالیت خود در عرصه تولید 

و پخش ادامه می دهد که حواشی 

بسیاری متوجه آن است، برخی از 

سینامگران مدافع این رسانه هستند 

و برخی انتقاداتی جدی به عملکرد 

آن دارند.

از شکل گیری بحث نظارت  پس 

صداوسیام یا وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی بر محتوای این رسانه ی 

نوظهور، حساسیت های بسیاری 

متوجه شبکه منایش خانگی شد 

اما به نظر می رسد در حال حارض 

موضوع نظارت بر این رسانه شکل 

پیچیده تری به خود گرفته تا آنجا 

که دیگر صداوسیام هم منی تواند 

مدعی نظارت بر محتوای منترششده 

از پلتفرم های اینرتنتی باشد چراکه 

در روزهای گذشته مسایلی چون 

رسیال  چند  مجوز  بدون   انتشار 

در رسانه های مختلف و فضای مجازی 

مطرح شد که درنهایت با واکنش 

رییس ساترا همراه بود .

چرا و چگونه پلتفرم ها این چنین 

قدرت گرفتند؟ آیا تولید بدون مجوز 

در ابعادی چنین وسیع ممکن است؟ 

ابعاد مالی و چرخش پولی در پلتفرم ها 

 چه اندازه و تابع چه قوانینی است؟

بر  نظارت  و  امکان شفافیت   آیا   

قراردادها و گردش مالی پلتفرم ها 

وجود دارد این سواالت و سواالت 

بی شامر دیگری که وجود دارند اما 

هیچ پاسخگویی از سوی مسووالن 

پلتفرم ها، ارشاد و صداوسیام حارض 

نیست درباره آن ها صحبت کند را 

با سینامگران درمیان گذاشتیم.

مهدی صباغ زاده به نقد آنچه درروند 

پلتفرم ها جریان دارد، پرداخت 

مهدی صباغ زاده )تهیه کننده و 

کارگردان سینام( در گفتگو با ایلنا 

اظهار داشت: درباره مجوز داشنت 

یا نداشنت برخی آثار پخش شده از 

پلتفرم های اینرتنتی اطالعات چندانی 

ندارم و منی توانم اظهارنظر دقیقی 

داشته باشم اما درباره عملکرد شبکه 

منایش خانگی باید بگویم که به طور 

مشخص شبکه منایش خانگی به 

یک باند و مافیای بزرگ تبدیل شده 

و لطامت بزرگی به سینام و تلویزیون 

ایران وارد کرده است.

صباغ زاده ترصیح کرد: تنها خاصیت 

مثبت شبکه منایش خانگی در حال 

حارض امکان منایش برخی فیلم های 

سینامیی شکست خورده در گیشه 

است که در این پلتفرم ها می توانند 

فرصتی برای ارایه و فروش بیشرت 

داشته باشند وگرنه این تصور که 

اشتغال زایی فوق العاده ای در این 

رسانه صورت گرفته و دیگر تصورات 

کامال غلط است چراکه به دلیل قدرت 

داشنت این مافیا فضا برای کار همه 

سینامگران در آن مهیا نیست و از 

طرفی این رسانه باقدرتی که دارد 

توانسته ستاره های سینام را به خود 

جلب کند و با دستمزدهای نجومی 

فضایی ایجاد کند که ما سینامگران 

برای ساخت یک فیلم سینامیی 

نتوانیم با بازیگران مطرح همکاری 

کنیم. درواقع عالوه بر مسایلی که 

امروز درباره شبکه منایش خانگی 

مطرح می شود و موضوعاتی چون 

پخش بدون مجوز برخی آثار که 

باید تلویزیون پاسخگوی آن باشد 

پلتفرم های  موردتوجه قرارگرفته، 

اینرتنتی باقدرتی که دارند چرخه 

اقتصاد سینام را هم با مشکل مواجه 

کرده اند.

ساخته شده  آثار  افزود:   وی 

در پلتفرم های اینرتنتی با هزینه های 

گزافی ساخته می شوند که ازنظر 

من فقط پول های کثیف و رسگردان 

می توانند توجیه کننده این هزینه ها 

باشند. دستمزدهایی که برای عوامل 

آثار، به خصوص بازیگران در نظر 

گرفته می شود به هیچ وجه منطقی 

نیست و این نشان می دهد هیچ 

دغدغه ای برای بازگشت رسمایه 

وجود ندارد و فقط هدف تولید و 

احیانا پیش بردن برخی مقاصد 

اقتصادی شخصی است.

ترصیح  ادامه  در  کارگردان  این 

کرد: پلتفرم های اینرتنتی قدرتی 

همه  در  خودشان  که  گرفته اند 

زمینه های تصمیم گیری می کنند 

و نظارت بر این رسانه باید بر عهده 

نهادی باشد که قدرت مترکز برای 

مسایل مختلف درباره این رسانه را 

داشته باشد و با قاطعیت در برابر 

آن بایستد. تلویزیون که خود توان 

نظارت و مدیریت بر شبکه های خود 

را ندارد منی تواند گزینه مناسبی 

برای نظارت بر این رسانه باشد و با 

ادامه این روند قطعًا هامن طور که 

شاهد هستیم بیش ازپیش کنرتل 

این رسانه از دست تلویزیون خارج 

می شود و معضالت ناشی از این 

اتفاق بسیار بیشرت گریبان سینام 

را می گیرد.

کارگردان فیلم سینامیی »صبحانه ای 

برای دو نفر« تاکید کرد: حتی همین االن 

که نظارت بر شبکه منایش خانگی بر 

عهده تلویزیون است، وزارت ارشاد 

باید وارد عمل شود و حداقل اجازه 

ندهد پلتفرم ها باقدرتی که دارند 

فیلم های سینامیی را با کمرتین 

هزینه خریداری کنند و به منایش 

بگذارند و رضر اقتصادی واردشده 

به آثار را دوچندان کنند. متاسفانه 

آسیب های این رسانه در ابعاد مختلف 

به قدری زیاد است که سود و منفعتی 

که به لحاظ فرهنگی و اقتصادی 

برای کشور تا امروز داشته، بسیار 

اندک است. شبکه منایش خانگی 

تا امروز بیشرت یک رسانه مخرب بوده 

و با این ویژگی همچنان به حیات 

خود ادامه می دهد و هیچ همتی 

برای مقابله و اصالح آن وجود ندارد 

چراکه به نظر می رسد این مافیا 

بسیار قدرمتند است.

صباغ زاده ترصیح کرد: مافیای شبکه 

منایش خانگی در حوزه محتوای 

آثار نیز خودرسانه عمل می کند و ما 

می بینیم آثاری که تولید می شوند 

هیچ نسبتی با جامعه ما و واقعیت ها 

ندارند. به عنوان مثال رسیالی که 

اخیراً در حال پخش از این رسانه 

است و گویا قصه ای ورزشی دارد، 

به قدری موضوع خود را غیرواقعی به 

تصویر کشیده که به نوعی ورزشکاران 

را مورد توهین قرار داده است. هیچ 

مدرکی برای تایید این مساله وجود 

ندارد اما به نظر من قدرتی پشت این 

مسائل وجود دارد که اجازه منی دهد 

نظارت درستی بر این رسانه صورت 

بگیرد و جلوگیری از بازگشت شبکه 

منایش خانگی به وزارت ارشاد هم 

حاصل اقدامات همین گروه قدرمتند 

است چراکه وزارت ارشاد ابزار و 

قدرت کنرتل محتوا و دیگر مباحث 

مربوط به شبکه منایش خانگی را 

دارد. وقتی پول همه چیز را مشخص 

کند و آن کس که قدرت مالی دارد 

قرار است در همه موارد دخالت 

کند و درواقع تعیین کننده باشد 

قاعدتا نباید انتظار داشته باشیم 

که در شبکه منایش خانگی اثری 

با محتوا تولید شود. در این رشایط 

نه وزارت ارشاد تصمیم گیرنده است 

و نه تلویزیون و فقط پول است که 

حرف اول و آخر را می زند.

وی افزود: با ادامه این روند عالوه بر 

آسیب های فرهنگی که شاهد خواهیم 

بود، شبکه منایش خانگی منجر به 

نابودی سینامی ایران می شود و 

این خود یک آسیب فرهنگی بزرگ 

دیگر است و باید نهادهای مختلف 

در تعاملی سازنده در برابر ادامه این 

روند بایستند. یکی از اصلی ترین 

اقداماتی که باید صورت بگیرد بررسی و 

جلوگیری از تزریق پول های بالتکلیف 

در این رسانه است که الزم است 

نهادهایی مثل وزارت اطالعات و 

قوه قضاییه به آن ورود کنند. قطعًا 

ادامه این روند به رضر پلتفرم ها هم 

خواهد بود چراکه ادامه حیات با 

پول های بی حساب وکتاب بسیار 

کوتاه مدت خواهد بود.

صباغ زاده ترصیح کرد: تنها وزارت 

ارشاد است که می تواند گزینه مناسبی 

برای نظارت بر این رسانه باشد. باید 

نهاد ناظر بر شبکه منایش خانگی 

وزارت ارشاد باشد و دیگر نهادها 

مثل قوه قضاییه باید به کمک وزارت 

ارشاد بیایند تا مدیریتی بر آن صورت 

گنگی  فضای  متاسفانه   بگیرد. 

در این حوزه حاکم است که مشخص 

 نیست جریانی که شاهد هستیم 

و اتفاقاتی که رخ می دهد چگونه 

هدایت می شوند و من معتقدم که 

قدرتی در هدایت شبکه منایش 

خانگی وجود دارد و ممکن است مثل 

بسیاری از مسائل که در کشورمان 

شاهدش هستیم پس از چند ماه یا 

چند سال متوجه آن شویم و ببینیم 

که چه باند مخوفی همه این جریان ها 

را هدایت می کردند. در حال حارض 

ما برای تحلیل و بررسی مسائل به 

شواهدی که وجود دارد، می توانیم 

رجوع کنیم چراکه شفافیتی در هیچ 

زمینه ای وجود ندارد و مسوولیت این 

وضعیت هم بر عهده صداوسیام است.

گفت:  ادامه  در  تهیه کننده  این 

پول های موجود در شبکه منایش 

خانگی به قدری بی حساب هستند 

که برخی بازیگران دستمزد ماهانه ۳ 

تا ۴ میلیارد تومانی دریافت می کنند. 

یک بازیگر در رشایط حارض با هیچ 

منطقی منی تواند چنین دستمزدی 

را توجیه کند و تنها توجیه ممکن 

پولشویی است. هامن بازیگر که 

چنین دستمزدی گرفته دیگر رغبتی 

به کار در سینام ندارد و در اختیار 

شبکه منایش خانگی قرار می گیرد 

و این رسانه با همین قدرت می تواند 

گزینه های بیشرتی را در اختیار خود 

قرار دهد. امیدوارم همتی جدی 

وجود داشته باشد و همه نهادهای 

مربوطه در تعامل باهم در برابر این 

 مافیای بزرگ بایستند. ایستادگی 

در برابر آن نیازمند شفافیت است، 

وقتی مشکالت موجود با رصاحت مطرح 

شوند قطعًا سینامگران و هرنمندان 

می توانند برای مقابله با این وضعیت 

که آسیب های اقتصادی و فرهنگی 

فراوانی را در پی دارد، به دولت 

کمک کنند.

انتقاد تند صباغ زاده  پلت فرم های خصوصی

دستمزدهای میلیاردی نمایش خانگی
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گروه خرب- محمدعلی کریمخانی، 

خواننده قطعه مشهور »آمدم  ای شاه 

پناهم بده« در سن۷۲ سالگی درگذشت.

استاد محمدعلی کریم خانی ذاکر 

و مداح اهل بیت و خواننده قطعه 

ماندگار»آمدم  ای شاه پناهم بده« در 

هفتادودوسالگی براثر ایست قلبى 

درگذشت.این ذاکر و مداح اهل بیت 

)ع( در عمر پربرکت خود عالوه بر 

خواندن قطعه ماندگار»آمدم  ای شاه 

پناهم بده« سال ها مناجات خوانی در 

برنامه زنده سحر های ماه مبارک رمضان 

سیام و رادیو ایران را بر عهده داشت.

وی همچنین توفیق مناجات خوانی 

درحرم مطهر حرضت رضا علیه السالم 

را نیز داشته است.

پیکر این محب اهل بیت )علیهم السالم( 

سه شنبه  ۳۱ خردادماه در زادگاهش 

تاکستان شهر نرجه میدان ولیعرص 

)عج( به خاک سپرده شد.

این ذاکر اهل بیت علیرغم این که 

رضا)ع(  امام  مبارک  آستان  در 

جای قرب برایش در نظر گرفته شده 

بود بنا به وصیت خودش در کنار 

 والدین خود و در زادگاهش به خاک

 سپرده شد.

محمدعلی کریمخانی در زادگاهش به خاک سپرده شد
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گنج ها در دل رنج هاست
جواد ظفر امیلی

  کرکره زندگی را باال می کشیم همه چیز یافت می شود اما 

وقت کم است هرچند بازار مملو ازاجناس است اما شتاب 

لحظه ها و تنوع جلوه ها آدم را رسدرگم می کند در این میانه 

تکلیف و تشخیص دشوار می شود معرکه و هیاهوی مهیبی 

ست از یک سو دنیا را می بینی و از طرف دیگر آنچه را که در 

دنیاست  اینجاست که حکم عقل و دین و تجربه حکیامن 

یکی ست و بهرتین انتخاب خودمنایی می کند .

اول : شناخت خالق گنج ها 

دوم : کشف گنج خویش ) مثنوی (

سوم : جستجوی گنج ها ) مصاحب اهل دل ، همنشین 

خردمند ، پیامربان ، امامان ، اولیاء، عارفان ، پدر ، مادر ، 

طبیعت ، قرآن ، کتاب ، مطالعه 

اما گنج ها هویدا و آشکار نیستند که به آسانی به دست آیند 

گنج ها در دل رنج هاست برای دست یابی به آن باید خون دل ها 

خورد و با نفس راحت طلب ، دست وپنجه نرم کرد باید خویش 

را جستجو کرد ،خود را به اعامق خویش فرستاد ، برای ایجاد 

زندگی بهرت، جامع تر و کامل تر و دستیابی به آرامش و کامل ، 

یافنت خدامحوری ترین نعمت و برکت عامل است لیکن برای 

تحقق یافنت عظمت  آن خالق یکتا باید گنج وجودمان را 

کشف و باور کنیم و چون چنین اتفاق و واقعه بزرگ رقم خورد 

آنگاه جستجوی بزرگان و اولیاء باید شکل گیرد تا کوتاه ترین 

و مطمین ترین راه به سعادت رقم بخورد چون چنین شد 

زندگی معنا پیدا می کند و چون معنا حاکم گشت آرامش 

پدیدار خواهد شد در پی حضور آرامش همه غیرممکن ها 

، ممکن می شود آن وقت است که راهی به آسامن گشوده 

و پرواز میرس می گردد به رشط آنکه اکنون را برترین رسمایه 

تلقی کنیم و این نقد را مغتنم شمریم .

درگفت و گو »بدون قرار قبلی«با شعیبی بیان شد

بازگشت به گذشته فرهنگی

یادداشت

کارگردان فیلم »بدون قرار قبلی« 

گفت: ما با نسلی روبرو خواهیم بود که 

شاید تصورش از شاهنامه یا موسیقی 

ایرانی و یا ادبیات فارسی فقط کتب 

اهل قدیم باشد، انگار که این کتب 

منی تواند در روز بازخوانی شود.

هم زمان با اکران فیلم »بدون قرار 

قبلی« و استقبال خوب مخاطبین از 

این فیلم در سینامها، بهروز شعیبی 

کارگردان فیلم در پاسخ به اینکه چطور 

فیلم »بدون قرار قبلی« به دو مفهوم 

هویت و بازگشت اشاره می کند توضیح 

داد: اصوال مساله مهاجرت و سفر، 

مساله تصمیم گیری برای اقامت و برای 

زندگی، یک مساله فردی است. یعنی 

برخالف تصور ما راجع به این موضوع، 

بعضا از بیرون نگاه می کنیم، به نظر 

من این تصمیم گیری شخصی است 

و هرکسی بنا به دالیلی این تصمیم 

را می گیرد که در یک اقلیمی زندگی 

کند، اما اینکه بعدازاین تصمیم، این که 

ما چه رویکردی نسبت به پیشینه و 

گذشته خودمان داریم، دیگر فقط 

منی تواند مساله فردی باشد، به نظرم 

اینجا مساله ملی و میهنی می شود، 

ما در رسزمینی دارای پیشینه زندگی 

می کنیم، ولی متاسفانه بعضا اتفاقی 

پیرامون ما می افتد که ما به داشته های 

خودمان پشت کنیم، »بدون قرار 

قبلی« به نحوی یک پیشنهاد برای 

بازنگری به هامن داشته ها و ریشه های 

خودمان است.همچنین کارگردان 

فیلم »بدون قرار قبلی« در مورد اینکه 

علی رغم ماه های اخیر که دوگانه ها 

و سوءتفاهم ها بیشرت شده و نظرات 

رادیکالی پررنگ تر، اما »بدون قرار 

قبلی« حرف دیگری را می زند گفت: 

بله، متاسفانه چندگانگی فرهنگی 

 شدت گرفته و بااینکه که اکرث ما 

در این رسزمین زندگی می کنیم ولی 

تحت تاثیر تبلیغات یا مسائل بیرونی 

و داخلی قرار می گیریم. عیبی ندارد 

که تفکر ما چیست و یا به چه نتیجه ای 

می رسیم، کار علمی وزندگی آدم  

این گونه است که هرروز به تصمیامت  

موضوعات و دستاوردهای جدید دست 

پیدا می کند، اما واقعیت این است که 

گذشته ای که ما امروز به عنوان یک 

ایرانی از آن اسم می بریم و به آن افتخار 

می کنیم، احتیاج به محافظت دارد.

شعیبی ادامه داد: ما با نسلی روبرو 

خواهیم بود که شاید تصورش از شاهنامه 

یا موسیقی ایرانی و یا ادبیات فارسی 

فقط کتب اهل قدیم باشد، انگار که 

این کتب منی تواند در روز بازخوانی 

شود و این اشتباه است. بخش عمده ای 

ازآنچه امروز داریم را مدیون زحامتی 

که در سالیان سال در تاریخ این 

مملکت کشیده شده هستیم و دوری 

ما از این پیشینه آینده خوبی برای 

ما منی سازد.

شعیبی در مورد لزوم بازگشت به گذشته 

فرهنگی و شناخت آن ترصیح کرد: 

شام برای شناخنت بعضی از علوم  

حتام باید تاریخ آن را بدانید وگرنه 

منی توانید، حتی آن علم را بشناسید  

فرهنگ  از همین جنس است، یعنی ما 

باید گذشته و پیشینه فرهنگی مان را 

بشناسیم و آن را تحلیل و آسیب شناسی 

کنیم، تا بتوانیم فعلیت و زمان حال 

و آینده فرهنگی را برای خودمان 

رقم بزنیم.




