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توپ و تور

کارت زرد

فرهنگیان خراسان نایب قهرمان شدند
محمد مهدیزاده

تیم والیبال فرهنگیان خراسان رضوی که به مسابقات والیبال 

قهرمانی فرهنگیان کشور به اصفهان اعزام شده بود علیرغم 

اینکه شایسته قهرمانی بود ولی درنهایت ودرفینال بازی 

 را به حریف آذربایجان غربی واگذار کرد و برسکوی دوم 

و نایب قهرمانی کشور تکیه زد.

شاگردان هدایت میهندوست در حالی نایب قهرمان شدند 

که متام حریفان را ۲بر صفر شکست داده بودند.

 تابعی درراه چیپس کامل
 و قلعه عقاب های مشهد

رضا تابعی مربی جوان و بین املللی و بازیکن اسبق تیم ملی 

والیبال بزرگساالن ایران و منتخب والیبال خراسان رضوی 

قراراست به عنوان کمک اول بر روی نیمکت تیم لیگ برتری 

والیبال چیپس کامل مشهد حامد صمدی رسمربی را در لیگ 

برتر این فصل در قلعه عقاب ها یاری کند.

آشتی کنان بزرگان والیبال خراسان
 در آستانه شکل گیری تیم لیگ برتری والیبال خراسان با 

حامیت مدیرعامل چیپس کامل مشهد باخربشیم چند تن 

از بزرگان والیبال خراسان که به دلیل پاره ای کج سلیقگی از 

همدیگر فاصله گرفته بودند برای حامیت ازتیم چیپس کامل 

مشهد یکی دو روزی است که گرد یک میز جمع شده و بساط 

آشتی کنان را به همت حامد صمدی رسمربی تیم چیپس 

کامل مشهد پهن کردند.

صمدی با این حرکت خود نشان داد که در عرصه مربیگری 

حرفه ای باید پشتش به کوه وصل باشد .

سکوهای سنگی پارکینگ مهران 

در خربها آمده بود سکوهای فرسوده پارکینگ مهران سنگی 

می شود.

 نخست:این دهن کجی به مهران یک قرن سابقه است که 

در حال نابودی است.

فرش آرا و چیپس کامل درجدال با حریفان

دوتیم فرش آرا و چیپس کامل مشهد در لیگ فوتسال دست 

به کارشدند.

نخست: فرش آرا می تواند از خود دفاع کند اما چیپس کامل 

نیاز به حامیت دارد تا ماندگار شود.
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رسمربی تیم ملی رسکل کبدی گفت: بنا به 

دالیل مختلف از جمله سخت گیری های 

کشور اسرتالیا شاید تیم ملی به مسابقات 

قهرمانی جهان اعزام نشود.

مرتضی شهیدی در خصوص رشایط فعلی 

تیم ملی اظهار کرد: با شیوع کرونا همه 

برنامه های مان نقش بر آب شد و نتوانستیم 

به مسابقات اعزام شویم. در حال حارض 

مسابقه ای پیش رو نیست به جز مسابقات 

قهرمانی جهان در آبان ماه که با توجه به 

سخت گیر بودن کشور اسرتالیا و ماندگار 

شدن برخی بازیکنان باید منتظر تایید 

شورای برون مرزی برای اعزام مبانیم.

وی افزود: در دوره های قبلی مسابقات 

قهرمانی جهان که در اسرتالیا برگزار شد، 

۲ تن از بازیکنان ماندگار شدند و امروز 

برای اعزام تیم به برخی کشورها رشایط 

سختی ایجاد شده است؛ بنابراین ممکن 

است شورای برون مرزی اعزام به این دوره 

از رقابت ها را تایید نکند.

 رسمربی تیم ملی رسکل کبدی کشور 

در خصوص برنامه های آینده تیم ملی 

گفت: مسابقات قهرمانی کشور را شهریور 

ماه در پیش داریم که انتخابی تیم ملی 

خواهد بود. در خراسان رضوی در زمینه 

استعدادیابی فعالیت های بیشرتی صورت 

گرفته، به نحوی که در گذشته رصفا مشهد 

فعال بود اما امروز هشت شهرستاندر این 

زمینه فعال شده اند و در مسابقات قهرمانی 

استان هشت تیم به رقابت می پردازند.

وی افزود: با مطرح شدن برگزاری مسابقات 

قهرمانی خراسان  رضوی شاهد رغبت 

سایر استان ها برای رشکت در مسابقات 

بودیم و با حضور تیم های تربیز، مازندران  

کرمانشاه، تهران و چهار یا پنج تیم از 

خراسان  رضوی مسابقات چندجانبه را 

برگزار خواهیم کرد.

 شهیدی با اشاره به مسابقات آسیایی 

در خصوص عملکرد تیم ملی بیان کرد: 

در مسابقات آسیایی جاکارتا برای اولین 

بار در ۲ بخش بانوان و آقایان در رشته 

 گروهی مقام قهرمانی را کسب کردیم 

و برنامه ریزی خیلی خوبی برای کبدی 

انجام شده  است. بعد از اینکه بازی های 

کبدی قریب به یک سال به تعویق افتاد  

اردوهای تیم ملی بعد از قریب به ۹ ماه 

برگزار شد و اکنون مسابقات قهرمانی 

کشور جوانان در حال برگزاری است و 

بالفاصله مسابقات لیگ برتر را پیش رو 

داریم. در این مدت فدراسیون در حوزه 

آموزش و اردوهای تیم ملی برنامه ریزی 

باکیفیتی ارایه داد؛ اگر اتفاق خاصی 

رخ ندهد می توانیم دوباره مدال های 

آسیایی را کسب کنیم.

رسمربی تیم ملی رسکل  کبدی در خصوص 

حامیت از تیم ملی کبدی بانوان عنوان 

کرد: بعد از کسب مدال طالی آسیایی 

توسط بانوان رشایط برای آنان بهرت شد. 

شاید اوایل کسی به قهرمان شدن بانوان 

امیدوار نبود و رسیدگی کمرت بود ولی 

اکنون متام رشایطی که برای آقایان فراهم 

است، برای بانوان شاید باکیفیت  بیشرت 

حتی فراهم شده است. انشاالله اگر 

اتفاقی رخ ندهد، باز هم می توانند مدال 

کسب کنند.

آسیایی  از مسابقات  افزود: پس   وی 

طی یک دیدار با مقام معظم رهربی 

ایشان راجع به کبدی و کسب مقام 

بانوان صحبت کردند و برای ما بسیار 

باارزش است که مقام معظم رهربی در 

خصوص این رشته پیگیر بود. تصور می کنم 

 بازیکنان هم از رشایط فعلی رضایت

 دارند.

شهیدی با بیان اینکه هند رقیب جدی 

برای بانوان وآقایان است، گفت: بعد از 

شکست هند در بازی های آسیایی این 

موضوع آنقدر برای آنان سخت بود که 

متام کادر ر تغییر دادند. تیم کره جنوبی 

دیگر رقیب بانوان است.

وی گفت: در این چهار سال شاهد تالش 

مضاعف تیم هند بودیم. از لیگ پروکبدی 

که از مهم ترین لیگ های جهان است  سود 

می برند و مبالغ زیادی را پرداخت می کنند 

اما در کل با اینکه رشایط دشوار است، 

نسبت به کسب موفقیت ناامید نیستیم.

رسمربی تیم رسکل کبدی در خصوص 

ارزیابی خود از وضعیت هیات خراسان 

رضوی گفت: هیات کبدی خراسان 

رضوی در سال های اخیر با چالش هایی 

مواجه بود اما پس از انتخاب ریاست 

جدید و برگزاری مترینات منظم و فعال 

کردن حدود ۲۰ شهرستان رشایط 

بهرتی ایجاد شده است. در مسابقات 

ساحلی قهرمانی کشور در بابلرس 

 با پنج مناینده رشکت خواهیم کرد 

و پس از آن آقایان به مسابقات جوانان 

کشور اعزام می شوند.

وی ادامه داد: در دوره ریاست قبلی 

رتبه یک را بین هیات های کشور کسب 

کردیم اما طی ۲ سال گذشته بنا به 

دالیلی فعالیت ها متوقف شد. اکنون 

امیدواریم خود را به سطح کیفی سابق 

برسانیم و در سطح ملی و بین املللی 

حرفی برای گفنت داشته باشیم و با وجود 

 هزینه های باال اعزام برای مسابقات را

 در پیش داریم و با حامیت اداره کل 

قطعا  ورزش جوانان خراسان رضوی 

رشایط بهرتی را فراهم خواهیم آورد. 

بیشرتین مدال را کبدی استان برای 

ورزش کسب کرده است.

 مسابقات کشتی جام والیت در ۲ رشته آزاد و با 

چوخه در رده سنی نونهاالن، نوجوانان و بزرگساالن 

در پدیده شاندیز به پایان رسید.

مسابقات جام کشتی والیت در دو بخش کشتی 

آزاد و چوخه با استقبال عالقه مندان به کشتی آزاد 

و با چوخه در شهر رویایی پدیده شاندیز خراسان 

رضوی برگزار شد و با معرفی نفرات برتر در هر وزن 

در رده های سنی مختلف به پایان رسید.

در بخش نونهاالن مسابقات کشتی آزاد جام والیت 

۳۶ رشکت کننده از ۶ تیم و شهرستان با هم رقابت 

کردند. در وزن های ۳۵، ۴۱، ۵۲ و ۵۷ کیلوگرم به 

ترتیب امیرحسین آزموده، امیرمحمد صیدمحمدخانی  

معین کریمیان و یوسف حسین پوران بر حریفان خود 

غلبه کرده و به عنوان قهرمانان هر وزن معرفی شدند.

در همین بخش و در وزن های ۷۵ و ۸۵ کیلوگرم 

امیررضا علیپور و محمد شاهباز جایزه قهرمانی را 

از آن خود کردند. در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان 

نیز ۳۶ کشتی گیر از ۶ تیم و شهرستان و در ۶ وزن 

باهم رقابت کردند.

وزن در  امانی  مهدی  رقابت ها  این  پایان   در 

 ۵۱ کیلوگرم، یارس تاریخی در وزن ۵۵، محمد ایمن 

پناه در وزن ۶۰، محمدحسن خرمیان در وزن ۶۵ 

علی بزمی در وزن ۸۰ و محمدرضا عنابستانی در وزن 

۹۲ کیلوگرم موفق شدند حریفان خود را شکست 

داده و مدال قهرمانی را بر گردن بیندازند.

در مسابقات کشتی باچوخه جام والیت در رده سنی 

بزرگساالن نیز قند اول پهلوانان به فرزین شهباز  

سعید حسینی و برنده شهباز رسید.

در پایان این رقابت ها نیز با اهدای جوایز و مدال ها از 

نفرات برگزیده اول تا سوم اوزان نونهاالن و نوجوانان 

 کشتی آزاد  در مسابقات کشتی آزاد و با چوخه

 جام والیت، تقدیر و قدردانی شد.

پایان مسابقات کشتی جام والیت خراسان رضوی

تردید در اعزام تیم ملی کبدی 

مجید خروشی
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اندر احواالت این فوتبال فشل!
اسکوچیچ مدل جدید درراه است؟!

محمدرضا نصراهلل زاده

ای کشته، چرا کشتی، تا کشته شوی روزی، این رضب املثل 

معروف دقیقا رشح حال کمیته فنی و فدراسیون فوتبالی 

است، که می خواست بکشد! اما کشته شد!

خیلی وقت است که از آن جمله تاریخی علی پروین می گذرد. 

هامن جمله معروفی که وقتی پیشنهاد ریاست کمیته فنی 

فدراسیون فوتبال وقت را به او داده بودند. رصاحتا گفت: 

کمیته فنی، یعنی کشک! و این کشک بودن امروز عمال به 

چشم آمد و برای همگان منایان شد. چندی پیش کمیته 

فنی فدراسیون فوتبال دراگان اسکوچیچ را بنا به دالیلی 

که هرگز گفته نشد از کار برکنار کرد، اما هنوز چند روز از این 

تصمیم اشتباه نگذشته بود که اسکوچیچ دوباره به نیمکت 

 هدایت تیم ملی فوتبال ایران برگشت، تا در رقابت های 

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر رسمربی تیم ملی فوتبال ایران باشد. 

بازگشتی که کشک بودن کمیته فنی و مدیران تصمیم گیر 

 و تصمیم ساز فدراسیون فوتبال را بیشرت منایان ساخت! 

در این بازی به گفته دوست و دشمن خیلی ها باختند! اولین 

بازنده این بازی خطرناک رسپرست فدراسیون فوتبال بود  

که مشخص شد که هیچ اختیاری نداشته و فقط قرار است 

که باشد! دبیر فدراسیون فوتبال هم دومین بازنده این بازی 

بود، هامن طور که اعضای هیات رییسه و اعضای کمیته فنی 

هم باختند، تا مشخص شود که هیچ تصمیمی در فدراسیون 

فوتبال ضامنت اجرایی ندارد!

دراگان اسکوچیج که رفته بود که دیگر نباشد، دوباره بازگشت 

و دوستانی که از این رفنت جشن و پایکوبی به پا کرده بودند  

حاال و در بدترین رشایط ممکن نگران آینده هستند، آینده ای 

که همه چیز آن برای آن ها مبهم است. چراکه آن ها خوب 

می دانند که ازاین پس بعید به نظر می رسد که اسکوچیچ 

بخواهد، هامن رویه قبلی را در پیش بگیرد. او قرار است یک 

کی روش دیگر باشد، هامن مربی عجیب وغریبی که مسووالن 

وقت فدراسیون فوتبال از سایه اش هم می ترسیدند. پس با این 

تفکر و همه آن اتفاقات کوچک و بزرگی که برای اسکوچیچ رخ 

داد، باید پذیرفت که اسکوچیچ جدید درراه است!

وقتی اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان در قطر به 

امتام رسید، اخبار عجیبی به بیرون درز کرد. محور 

متامی این جریان ها نیز تحرکات شایبه برانگیز 

و غیرطبیعی چندین بازیکن تیم ملی علیه کادر 

 فنی بود. اتفاقی که می توان اذعان داشت که 

در فوتبال ایران بی سابقه بوده که در ادامه، ابعاد 

آن را می توان مرور کرد.

به هر حال، اتفاقاتی روی داد و رفتاری غیرطبیعی 

از کمیته فنی فدراسیون فوتبال نیز مکمل آن شد 

تا شاهد حواشی عجیبی در تیم ملی باشیم. به یک 

باره عنوان شد که دراگان اسکوچیچ از کار برکنار 

شده و فهرستی از نام های داخلی و خارجی نیز به 

عنوان جانشین مطرح شد.

در ادامه نیز برای چندین روز، فضای رسانه ای و 

فوتبالی کشور ملتهب بود و هر کس از ظن خود 

همراه شد. البته، ورود بازیکنان در این ماجرا، خود 

بر دامنه حواشی افزود تا اینکه شاهد اتفاقی جالب 

در روز یکشنبه بودیم.

در روزهایی که خرب از کودتا علیه دراگان اسکوچیچ 

بود، فدراسیون فوتبال و هیات رییسه از او حامیت 

متام قدی داشتند که اتفاقی قابل توجه و مبتنی 

بر ابعادی حائز اهمیت است که می تواند تبعات 

طوالنی مدت و مطلوب برای کشورمان داشته باشد.

در رشایطی که برخی گامن می کردند که دیگر 

شاهد ادامه فعالیت کادر فنی کنونی تیم ملی 

نخواهند بود اما فدراسیون به صورت رسمی اعالم 

کرد که نه تنها تغییری نخواهد داشت که هر گونه 

بی نظمی و رفتار غیرمسووالنه را دیگر تاب نخواهد 

آورد. این خرب که حاصل ساعت ها جلسه در کمپ 

تیم های ملی بود، مانند آب رسدی بود که روی 

اخبار و شایعات ریخته شد تا دراگان اسکوچیچ 

همچنان رسمربی تیم ملی مباند. 

سوای متام مباحث فنی که درباره این ماجرا و 

ریشه های روی دادن آن می توان داشت که در جای 

خود نیز قابل تامل است، تبعات این تصمیم را بایستی 

مورد بررسی بیشرت قرار داد. اگر فدراسیون هوشیار 

باشد و مدیریت آن بتواند مسیر پیرشو را به درستی 

طی کند، این تهدید می توان فرصت بی نظیری 

باشد که دستاوردهای ماندگاری را در پی خواهد 

 داشت. البته، باید تاکید کرد که متام این دستاوردها

 در پی تداوم رفتار هوشمندانه و اصولگرایانه فدراسیون 

به دست خواهد آمد که می تواند فصل نوینی را ورق 

بزند اما منظور این نوشتار چیست؟

ماندن اسکوچیچ یک پیام مهم داشت، بازیکن 

فقط بازیکن است و حق ندارد پایش را بیشرت از 

حدش دراز کند و در حوزه هایی ورود پیدا کند که 

در صالحیتش نیست.

 پایان توهمات بازیکن ساالرانه در تیم ملی
ابقای دراگان اسکوچیچ پس از چندین روز پرتالطم 

و ناپایدار، در رشایطی روی داده که برخی بازیکنان 

مانند مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و ... بایستی 

بابت رفتار خارج از چهارچوب وظایف و اختیارات 

خود پاسخگو باشند. دیدار با برخی مقامات دولتی  

انجام مصاحبه های غیرمتعارف و خارج از حدود 

اختیارات، گروه بندی و ایجاد انشقاق در تیم ملی 

و ...، گوشه ای از رفتارهایی است که به این طیف 

منتسب می شود. این رفتارها که در تیم ملی سابقه 

نداشته و مصداق عینی بازیکن ساالری است، زمینه 

ساز حواشی مخرب اخیر بود که التهاباتی بی مورد 

را به تیم وارد کرد.

تصمیم اخیر هیات رییسه فدراسیون فوتبال که 

مبتنی بر ادله مدیریتی و حکمرانی بود، پایانی بود 

بر این بدعت. بدون توجه به طراحان و عوامل اصلی 

این اتفاقات در تیم ملی و بازیکن یا بازیکنانی که 

میدان دار این حواشی بودند، این تصمیم تعیین 

کننده حدود بازیکنان ملی است. این حامیت از 

کادر فنی )بدون توجه به ابعاد فنی ماجرا( باعث می 

شود تا دیگر هیچ بازیکنی چنین رفتارهای غیرحرفه 

ای را که ناشی از توهم و خود بزرگ بینی معدودی 

بوده، تکرار نکند. بایستی اذعان داشت که اگر 

فدراسیون در ادامه از موضع اصولی و راهربدی خود 

عدول نکند، این تصمیم سنگ بنای فرو نشاندن 

گرد و غبار بازیکن ساالری است.

 شبه دولتی ها و حمله به فوتبال!
اما آنچه در کنار ایستادگی برابر بازیکن ساالری و 

خروج آنها از حدودشان دارای اهمیت است  اتفاقی 

بود که در برخی رسانه های غیررسمی و فضای 

مجازی منترش شد. برخی عنوان داشتند که در 

 تحریک بازیکنان و برخی اقدامات پشت پرده 

 نقش محوری را برخی اشخاص برعهده داشتند 

که در دولت فعالیت می کنند. در این زمینه از 

تحرکاتی در نهاد ریاست جمهوری و وزارت ورزش 

و جوانان صحبت شد که مربوط به کسانی بوده که 

در گذشته در تیم ملی حضور داشته و اکنون کنار 

گذاشته شده اند.

شاید بتوان اذعان داشت که برای نخستین بار است 

که چنین سطحی از دخالت در امور تیم ملی توسط 

برخی جریان های وابسته به دولت شنیده می شود. 

این موضوع بایستی تجربه ای باشد که چه اثرات 

ویرانگر و مخربی را در پی داشت و چگونه موجب 

برهم خوردن امنیت روانی تیم ملی و حتی جامعه 

شد. این ماجراها را می توان نوعی حمله به تیم ملی 

و فدراسیون تعبیر کرد که البته، بی نتیجه ماند تا 

منافع ملی بر منافع فردی و گروهی غلبه پیدا کند.

هر چه بود، اکنون بایستی تیم ملی برای حضور در 

جام جهانی قطر آماده شود. بایستی این روزها را 

پشت رسگذاشت اما تجربه ای باشد که ایستادگی 

بر اصول و مبانی، قطعا نتایج و دستاوردهای بزرگی 

را در پی خواهد داشت.

ماجرای انتقال امتیاز باشگاه شهرخودرو 

به گروهی دیگر، پس از سقوط این 

تیم به لیگ دسته یک همچنان مبهم 

و الینحل باقی مانده است. از سویی 

مدیران و مالک باشگاه شهرخودرو، 

در مصاحبه ها و جلسات با مسووالن 

استان خراسان رضوی مدعی هستند 

که آماده فروش و انتقال امتیازند 

و از سوی دیگر با وجود مراجعه 

خریداری جدید  رفتاری عجیب 

داشته اند.

فرد  مناینده  حسینی،  محمد 

شهرخودرو  امتیاز   خواهان 

در خصوص ادعای حیدرپور اظهار 

کرد: با دوستان فوتبالی خود پیش 

از ورود به مذاکره با شهرخودرویی ها 

مشورت کردیم و در نهایت اطالعات 

الزم را به فردی که خواهان خرید 

امتیاز شهرخودروست، اعالم کردم.

دوستان  متاسفانه  افزود:   وی 

در شهرخودرو با وجود اینکه خود سابقه 

فعالیت ورزشی و رسانه ای دارند، اما 

حرف های عجیب و سوال برانگیزی را 

مطرح کرده اند. از حیدرپور خواستیم 

مبلغ کل بدهی های شهرخودرو را 

اعالم کند، اما ایشان به جای پاسخ 

به این سوال در خصوص شخص 

خریدار و علت حضورش در انگلیس 

سوال و جواب می کرد.

وی افزود: فکر منی کنم خواسته 

نامعقولی از دوستان در شهرخودرو 

داشته باشیم. نه ما که هر خریدار 

دیگری قطعا خواهان شفافیت بحث 

بدهی ها خواهدبود. مگر می شود از 

کسی توقع داشت بدون هیچگونه 

اطالعی راجع به رقم بدهی ها برای 

تیمی خرج کند و مالکیتش را برعهده 

گیرد؟ به آقایان پیشنهاد کردیم 

وکالی دو طرف مذاکره کنند و 

در نهایت به توافق برسیم و تعهد 

بدهند که اگر بدهی دیگری بعدها 

مشخص شد روی امتیاز شهرخودرو 

بوده شخص حمیداوی و حیدرپور 

وظیفه پرداختش را برعهده گیرند.

وی با اشاره به اینکه شهرخودرویی ها 

خواهان دریافت ۲۵ میلیارد شده اند  

گفت: طبق آماری که به صورت 

جسته و گریخته گرفته ایم، بدهی 

این تیم بیش از ۳۵ میلیارد تومان 

است. چطور روی امتیاز لیگ یکی 

با این حجم بدهی ۲۵ میلیارد 

قیمت گذاشته اند؟ ما عزم خود را 

برای خرید امتیاز تیم فوتبال جزم 

 کرده ایم  اما احساس می کنم دوستان

 در شهرخودرو میلی به فروش امتیاز 

ندارند و ادعاها در حد حرف است.

سایر  با  کرد:  ترصیح  حسینی 

تیم های لیگ یکی و حتی لیگ 

دویی صحبت هایی داشته ایم و اگر در 

مسیر خرید امتیاز شهرخودرو با این 

دست اندازها همچنان روبه رو باشیم  

مذاکرامتان با سایرین را جدی تر 

می کنیم. هدف ما باشگاه داری 

اصولی است و در این مسیر با دوستانی 

 از جنس فوتبال، از جمله حسین 

و حسن بادامکی که از پیشکسوتان 

بنام فوتبال ایران هستند مشورت 

می کنیم.

پدرام خسروشاهی
دیدگاه

خط و نشان برای لژیونرها!

قیمتی که برای نفروختن اعالم شد

  شهرخودرو و یک کامیون بدهی!

 تساوی پرسپولیس برابر نساجی
 در دیداری دوستانه

دیدار تدارکاتی پرسپولیس برابر نساجی با تساوی سه بر 

سه به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دیداری 

تدارکاتی در ورزشگاه شهید کاظمی به مصاف نساجی 

 مازندران رفت که این دیدار در نهایت با تساوی ۳ بر ۳ 

به پایان رسید.

برای پرسپولیس در این دیدار مهدی عبدی، متیروف و 

امید عالیشاه گلزنی کردند. گل های نساجی را نیز ایوب 

مثر  به  شیری  حامد  و  گل محمدی  عرفان   کالنرتی، 

رساندند.

خبر
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 مواد شیمیایی موجود در پالستیک 
عامل افزایش وزن

دکتر فیروزآبادی، دکترای بیو تکنولوژی میکروبی 

  نرخ افزایش وزن در رسارس جهان رو به افزایش است و از سال 
۱۹۷۵ تاکنون تقریبا سه برابر شده است. درحالی که سهم 

خوراکی هایی مانند شکر در افزایش وزن به خوبی ثابت شده  

چاقی فرآیندی پیچیده است که عوامل دیگری در سبک زندگی 

نیز در آن دخیل هستند. دانشمندان دانشگاه علم و صنعت 

نروژ این احتامل را بررسی کرده اند که مواد شیمیایی موجود 

در پالستیک می توانند با ورود به بدن انسان و ایجاد تداخل در 

متابولیسم، منجر به افزایش وزن شوند. مجموعه ای از مطالعات 

نگران کننده در سال های اخیر نشان داده که پالستیک ها 

می توانند وارد زنجیره مواد غذایی انسان شوند و راه خود را به 

بدن باز کنند. حرشات و ماهی هایی که به صورت ناخواسته از 

زباله های پالستیکی تغذیه می کنند نیز در معرض این خطر 

هستند. مطالعات انجام شده در منونه های مدفوع انسانی، وجود 

پالستیک ها در بدن انسان را تایید کرده است. در همین راستا  

تحقیقات برای روشن شدن راه های اثرگذاری این پالستیک ها 

بر سالمت بدن رشوع شده است. دانشمندان در بخشی از این 

تحقیقات در تالش هستند تا اثر پالستیک ها را بر سلول های 

ریه  سلول های مغزی و بیامری های قلبی دریابند. از سوی دیگر  

درگیری با پالستیک در بدن اثرات فیزیولوژیکی سوء نیز برای 

ما به همراه دارد. دانشمندان ۳۴ محصول پالستیکی مانند 

 ظروف ماست، اسفنج های آشپزخانه و بطری های نوشیدنی 

و برخی محصوالت خوراکی مانند چای کیسه ای را بررسی 

کردند و دریافتند که بیش از پنجاه وپنج هزار جزء شیمیایی در 

آن ها وجود دارد – ۹۳ درصد آب درون بطری های پالستیکی 

حاوی ذرات پالستیک است. این مواد که به صورت مستقیم وارد 

بدن می شوند، اکنون مختل کننده متابولیسم بدن شناخته 

می شوند و سبب افزایش وزن می گردند. دانشمندان از طریق 

آزمایش های صورت گرفته روی موش ها دریافتند که یک سوم 

مواد شیمیایی موجود در پالستیک سبب رشد و تکثیر سلول های 

چربی در بدن می شود. پالستیک را می توان حتی خطرناک تر 

از یازده عامل دیگر چاقی دانست. مواد شیمیایی موجود در 

 پالستیک ها توانایی بدن در ذخیره سازی چربی را افزایش

 می دهند.

پزشکی

گروه ورزشی- نخستین منایشگاه خانواده،ورزش و سالمت که 

از ۲۱ تا ۲۴ تیرماه در منایشگاه بین املللی مشهد برپا شد پایان 

یافت.در این منایشگاه هیات ورزش های همگانی استان و برخی 

دیگر از هیات های ورزشی)تیر و کامن،تیراندازی،ووشو،کاراته 

و چوخه( حضوری فعال را تجربه کردندکه مورد استقبال گرم 

ورزشکاران و خانواده ها قرار گرفت.بر اساس این گزارش  

برگزاری رقابت های ورزشی توسط کمیته کراس فیت،طناب 

زنی ، بازی های کودکان ، همچنین فریزبی ،پینت بال  و 

پرواز بادبادک ها بر فراز آسامن منایشگاه شورونشاط خاصی 

را به منایشگاه بخشید.در پایان این منایشگاه رضا آذریان 

رییس هیات ورزش های همگانی از حضور فعال کمیته های 

ورزشی هیات تقدیر و تشکر کرد و گفت: توفیق خدمت به 

نیکوترین و شایسته ترین مردم در نظام اسالمی، فرصت گران بها 

و پرافتخاری است که عالوه بر خشنودی مردم، موجبات رضایت 

پروردگار متعال را در پی خواهد داشت و به یقین در این راستا 

کسانی موفق و رسبلند خواهند بود که بتوانند به خوبی از این 

فرصت مسوولیت در راستای جلب رضایت خداوند و خدمت 

صادقانه و موثر به مردم نهایت استفاده را بربند. قطعا کار برای 

رضای خداوند بدون اجر و پاداش نخواهد ماند.بدین وسیله 

الزم می دانم از زحامت بی شائبه و موثر مسوولین کمیته های 

هیات ورزش های همگانی ،ورزشکاران و همکاران پرتالش در 

هیات استان و عوامل اجرایی که در طول مدت ۴روزه برپایی 

منایشگاه خانواده،سالمت و ورزش در منایشگاه بین املللی 

خراسان رضوی از ۲۱ تا ۲۴ تیرماه ۱۴۰۱ همزمان با برپایی 

منایشگاه مهرانه برگزار شد و خدمات ارزشمندی در راستای 

توسعه ورزش برای همگان خالصانه  صورت گرفت. تقدیر و 

تشکر کنم امید است که همیشه در حفظ و صیانت از ورزش 

استان کوشا و ساعی باشید.به گفته محمد خندانی مقدم 

مسوول روابط عمومی هیات ورزش های همگانی خراسان 

رضوی  اجرای برنامه های متنوع و مفرح از سوی کمیته های 

هیات ورزش های همگانی استان در این منایشگاه  شادی و 

نشاط خاصی به محیط برگزاری منایشگاه بخشید.وی افزود: 

تالش کردیم محیطی شاداب و بانشاط را در منایشگاه برگزار 

کنیم اما با محدودیت هایی روبرو بودیم که رضوری بود برخی 

نکات را به دقت زیر ذره بین رصد کنیم. 

خندانی یادآور شد:برگزاری رقابت های ورزشی با حضور جوانان 

و نوجوانان ورزشکار توسط کمیته کراسفیت و معرفی نفرات برتر 

در پایان منایشگاه یکی از ابتکارات انجام شده در منایشگاه 

بود. حضور دخرتان خورشید عرص جدید و ملی پوشان طناب 

زنی و انجام حرکات فردی و منایشی توسط این گروه ها مورد 

استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.وی همچنین گفت: بازدید 

و استقبال شهروندان و ورزشکاران از منایشگاه بی نظیر بود 

به طوری که برخی از مسووالن غرفه ازجمله کایت فرصت نفس 

کشیدن پیدا نکرد ند و بسیاری از محصوالت تولیدی ورزشی این 

غرفه با استقبال شهروندان به فروش رسید و همچنین با تخفیفی 

که مدیران و مربیان کمیته به خاطر برپایی منایشگاه داشتند 

استقبال از ثبت بی نظیر بود.خندانی مقدم ترصیح کرد: برای 

رفاه حال شهروندان این منایشگاه به صورت کامال رایگان بود.

گروه ورزشی-  مادر والیبال  بانوان 

خراسان رضوی از دنیای والیبال بعد 

از۴۵ سال افتخار، فعالیت و تربیت 

مربیان بی شامر خداحافظی کرد .

مهری جانداری نایب رییس هیات 

والیبال خراسان رضوی درباره علت 

جدایی خود می گوید: از هیات والیبال 

به موقع رفنت هرن است.مادر والیبال 

خراسان رضوی و دردآشنای والیبال 

ایران علت کناره گیری خود را بعد از 

۴۰ سال افتخار، خستگی و اسرتاحت 

ذکر کرد. 

وی ادامه داد: خسته شدم ،می خواهم 

 به زندگی خانوادگی و اسرتاحت بپردازم 

تا کی باید برای ورزش افتخاری کارکرد؟  

جوان پروری کردم،استعدادیابی کردم  

می خواهم به زندگی برگردم و درکنار 

خانواده خاطرات و دفرتچه والیبال 

و موفقیت های آن را ورق بزنم و بدون 

دغدغه و نگرانی آینده والیبال بانوان 

را با مربیان جوان به نظاره بنشینم .

مهری جانداری زمانی که ۱۲ساله 

بود، وارد ورزش شد؛ در دوران جوانی 

توانست با تیم استان عناوین خوبی 

را در سطح ملی کسب کند. او از 

۲۲سالگی وارد عرصه مربیگری شد 

تا نشان دهد عالوه براین که می تواند 

بازیکن خوبی باشد، ازنظر بار فنی 

قابلیت های حیرت آوری دارد . ۲۰ 

سال مربی تیم دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد،قهرمانی و نایب قهرمانی کشور 

با بانوان ،۲۰ سال مربی تیم بانوان  

رشکت گاز خراسان ،کسب ۱۸ قهرمانی 

کشور ،۱۸ سال مربی تیم والیبال 

نشسته بانوان استان،۱۰ سال مربی 

والیبال نشسته بانوان کشور،کسب 

سهمیه پارااملپیک، نایب قهرمانی 

و سومی مسابقات پاراآسیایی از 

به عنوان  جانداری  دستاوردهای 

رسمربی تیم ملی والیبال نشسته 

زنان ایران است . ۱۲دوره قهرمانی 

با تیم خراسان رضوی در کشور از 

دیگر نقاط قوت کارنامه مربیگری 

او در والیبال است.  

جانداری كه رتبه دوم كشور در آزمون 

عملی رشته تربیت بدنی را به خود 

من  داد:  ادامه  داده،   اختصاص 

در كنار والیبال به ورزش های تنیس 

روی میز، هندبال و بسكتبال نیز 

می پرداختم اما به صورت حرفه ای 

والیبال را دنبال کردم. درحالی که 

فقط ۱۴ سال سن داشتم به اردوی 

تیم منتخب خراسان دعوت شدم و 

یكی از بهرتین تجربه های ورزشی 

خود را به دست آوردم.

این مربی بازنشسته آموزش وپرورش 

در ادامه اظهار داشت: ۳۰ سال 

به عنوان مربی ورزش در آموزشگاه های 

همچون  یك  منطقه   دخرتانه 

آذر  ارشاد، حرضت معصومه)س( و 

عاطفه فعالیت كردم و در این مدت 

به جز ۳ یا ۴ سال، همیشه یک پای 

والیبال  رقابت های  نهایی  بازی 

آموزشگاه های دخرتانه كشور بودیم 

و نزدیك به نیمی از آن ها را نیز با 

پیروزی به پایان رساندیم.

وی مدتی نیز به عنوان رییس هیات 

والیبال به جامعه ورزشی خدمت کرده 

و بیش از ۴۵ سال است که به عنوان 

نایب رییس بانوان هیات والیبال خراسان 

رضوی فعالیت می کند و حاال بعد از 

گذشت این همه سال قصد دارد برای 

همیشه از هیات والیبال خداحافظی 

کند . این پیشکسوت والیبال استان 

باوجوداین همه افتخارات، از بی مهری ها 

به پیشکسوتان رشته های ورزشی 

گله مند است.

 جانداری درباره وضعیت هیات والیبال 

استان می گوید: متاسفانه این روزها 

وضعیت خوبی در والیبال استان 

حاکم نیست. هیچ چیز و هیچ کسی 

در رسجای خود قرار ندارد که این 

موضوع نگران کننده است.

بانوی پیشکسوت والیبال خراسان 

کار  می گوید:اساس  رضوی  

والیبال عشق به این رشته است 

که امیدوارم نسل جوان نیز برای 

 توسعه و شکوفایی والیبال بانوان کوشا

 باشند.

این پیشکسوت والیبال زنان خراسان 

رضوی  می گوید: سال های زیادی 

مشغول فعالیت در رشته والیبال 

بودم و ورزشکاران زیادی را تحویل 

جامعه ورزش استان دادم؛  اما معتقدم 

خلق وخوی ورزشی این روزها تغییر 

کرده است. مربیان جوان وقتی به 

جایگاهی می رسند، دیگر فراموش 

می کنند که در کجا قرار داشتند 

 و حاال به چه سطحی رسیده اند . 

این تنها به والیبال برمنی گردد.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای همه 

 عاشقان و دل سوختگان والیبال

 ۴۰ سال خدمت صادقانه،عاشقانه 

به جوانان این مرزوبوم را افتخار بزرگ 

برای خود تلقی کرد و ترصیح کرد: 

امیدوارم والیبال بانوان  خراسان 

رضوی همیشه بر سکوی های افتخار 

قرار بگیرد و همه عزیزان را به خدا 

حق می سپارم.

نمایشگاه خانواده،ورزش و سالمت پایان یافت

خداحافظی مادر والیبال بانوان خراسان رضوی
کربوهیدرات با چند خاصیت

مهدیس آصفی،کارشناس علوم ورزشی

مکمل کربوهیدرات موضوع مورد بحث 

ماست. مرصف کربوهیدرات ها قبل از 

مترین عالوه بر تامین انرژی مورد نیاز برای 

فعالیت های ورزشی موجب جلوگیری از 

حس گرسنگی در حین فعالیت جسامنی 

می شود.مرصف مواد قندی به هنگام 

فعالیت منجر به افزایش کمرتی در گلوکز 

خون و انسولین شده و واکنشی را که 

سبب سقوط ناگهانی گلوکز خون شود، 

کاهش می دهد.مرصف کربوهیدرات 

ها بعد از فعالیت ورزشی موجب ذخیره 

مجدد گلیکوژن عضالنی شده و در نتیجه 

از ایجاد حس خستگی ناشی از فعالیت 

های شدید و سنگین ورزشی به طور قابل 

توجهی خواهد کاست.

انواع مکمل کربوهیدرات :
1- کربوهیدرات 100٪ نوتریمد %100

۱. دارای ۵۲۰ کالری/ وعده مرصفی

۲. ۱۲۴ گرم کربوهیدرات با کیفیت/ 

وعده مرصفی

۳. طعم مناسب

۴. دارای آنزیم های هضم و بهبود جذب

2- کربوناکس 
این محصول که حاوی ترکیبی از کربوهیدرات 

های منتخب به همراه ال آرژنین، ویتامین 

های گروه B، ویتامین C و همچنین آهن، 

منگنز و ید می باشد، مکملی مناسب جهت 

تامین انرژی الزم برای انجام فعالیت های 

بدنی و به دست آودن انرژی از دست رفته در 

حین مترین است.بطور کلی کربوهیدرات ها 

به بازسازی عملکرد عادی عضالت، انقباض 

بعد از مترین بدنی شدید و یا طوالنی مدت 

که منجر به خستگی عضالنی و کاهش 

ذخایر گلیکوژن در ماهیچه اسکلتی می 

شود، کمک می منایند.ال آرژنین و ویتامین 

های موجود در این در هضم رسیع تر 

کربوهیدرات ها و افزایش سوخت و ساز بدن 

تاثر می گذارند.تاثیر مفید این محصول، 

با مرصف متام منابع کربوهیدراتی و با در 

نظر گرفنت ۴ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن 

بدن، که ظرف ۴ ساعت اول و نه بیشرت از 

۶ ساعت، به دنبال مترین بدنی پر شدت و 

طوالنی مدت باشد، به دست می آید. الزم 

به ذکر است این محصول به بزرگساالنی 

که مترین بدنی با شدت باال یا طوالنی 

مدت دارند، توصیه می شود.

3- کربوشارژ 
۱.حاوی نسبت ایده آلی از قندهای ساده 

)گلوکز و فروکتوز( و کربوهیدرات های 

پیچیده به منظور تامین انرژی مورد نیاز 

بدن، جلوگیری از افت قند خون در هنگام 

فعالیت بدنی و پیشگیری از تخلیه رسیع 

ذخایر گلیکوژن

۲.حاوی امالح سدیم، پتاسیم، منیزیم 

و کلر جهت کاهش احساس خستگی و 

پیشگیری از گرفتگی عضالت

۳.حاوی ویتامین های B۱ و B۶ جهت 

کمک به سوخت و ساز کربوهیدرات ها

۴.حاوی ویتامین E جهت کاهش رادیکال 

های آزاد بوجود آمده هنگام فعالیت بدنی

۵.پیشگیری از اختالل عملکرد سیستم 

عصبی و عضالنی

۶.غلظتی بسیار نزدیک به خون و جذب 

رسیع در دستگاه گوارش

      تغذیه ورزشی



محمد بحرانی خبر داد

 »جناب خان« 
در خوان آخر

محمد بحرانی با انتشار یادداشتی در فضای مجازی، از پایان ضبط 

»خندوانه« خرب داد و گفت که شاید دیگر این برنامه ساخته نشود. 

او از مردم خواست که هر گونه کم و کاستی برنامه و سازندگانش را 

ببخشند و بدانند آن ها متام توانشان را برای این برنامه گذاشته اند.

محمد بحرانیـ  صداپیشه جناب خانـ  در این یادداشت با یادآوری 

اینکه هفت سال از همکاری اش با »خندوانه« می گذرد و پیش از آن 

هم همکاری هایی با رامبد جوان داشته است، به سیل انتقادهایی 

که در سال های اخیر به دالیل مختلف به رامبد جوان شده است 

اشاره و تاکید کرد که گاهی خودش هم منتقد او بوده است.

بحرانی در عین حال نوشت: در این سال های همکاری با این آدم، 

بزرگرتین انگیزه را دیدم برای ساخت یک برنامه درست و باکیفیت 

و شاهد بودم که برای رسیدن به این هدف متام جان و وقت و انرژی 

و عشقش را گذاشته است.

او در ادامه اضافه کرده است: منی دانم »خندوانه« توانسته اهداف 

سازندگانش را برآورده کند یا نه اما می دانم متام تالشش را کرده که 

یک برنامه رسگرم کننده باشد که دغدغه هم داشته باشد و حرف 

هم بزند و باور کنید حرف زدن با هزاران اصالح برای رسیدن به 

پخش کار ساده ای نیست.

او سپس به امکان ساخته نشدن »خندوانه« اشاره کرده و آورده 

است: »ضبط »خندوانه« متام شده و فکر می کنم ۱۰ برنامه برای 

پخش مانده باشد. شاید بعد از این »خندوانه« برای همیشه به 

تاریخ بپیوندد. معلوم نیست که دیگر »خندوانه« ساخته شود یا 

نه و معلوم نیست اگر ساخته شود من در »خندوانه« باشم یا نه. 

از شام خواهش می کنم هر گونه کم کاری و خطایی را که در این 

سال ها از خندوانه، سازنده اش رامبد جوان و همکارانش دیده 

اید، به بزرگی خودتان و محدودیت توان این برنامه ببخشید. و در 

این شک نکنید که این همه توان تیم بود. ما بیش از این زوری و 

استعدادی نداشتیم.«

به گزارش ایسنا، برنامه »خندوانه« شامگاه ۲۳ تیر ماه اقدام به حذف 

نام وریا غفوری کرد که پس از انتشار ویدئوی این برنامه و برخی 

انتقادها، رامبد جوان و همچنین محمد بحرانی  صداپیشه »جناب 

خان« به صورت جداگانه از این بازیکن و هوادارانش عذرخواهی کردند.

و این در حالی است که روابط عمومی شبکه نسیم هم در اطالعیه ای 

اعالم کرد، »این شبکه هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی در پخش 

اسامی فرد خاصی ندارد.« و این رویکرد را به »سلیقه و نظر تیم 

تولید برنامه« مربوط دانست.

Nakhost Honari
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مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی از آغاز مسابقات 

ورزشی فرهنگیان خواهر و دانش آموزان پرس رسارس 

کشور در مشهد خربداد.

به گزارش نخست هرنی ،سید امیر شوشرتی در جمع 

اصحاب رسانه یکی از رسالت های مهم سند تحول 

بنیادین آموزش وپرورش را تربیت بدنی ،سالمت و 

تندرستی دانست و گفت: مشهد بعد از۱۳ میزبان 

مسابقات ورزشی فرهنگیان و دانش آموزان در رشته های 

بدمینتون، والیبال ، تنیس و همچنین مسابقات پرس 

در رشته های کشتی آزاد و فرنگی  است.

وی بابیان اینکه بیش از دوهزارنفره در این مسابقات 

حضور دارند ،افزود : خراسان رضوی بسرت مهمی برای 

فعالیت های ورزشی در کشور بوده و هست ، و این 

درصورتی که مسابقات همزمان با استان های فارس 

اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد نیز برگزار می شود.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش وپرورش خراسان 

رضوی نیز در ادامه اظهار داشت: مسابقات بزرگ  

ورزشی دانش آموزان در ۱۷ رشته و در دو حوزه دخرتان 

و پرسان از ۱۳ تا ۲۴ تیر در خراسان رضوی با رشکت 

۳ هزار و ۵۰۰ دانش آموز نیز برگزار شد.

صفدر سلطانی همچنین از مسابقات فرهنگیان خواهر 

و دانش آموزان پرس که از ۲۸ تیرماه آغاز می شود و تا دوم 

مرداد ادامه دارد ،خاطرنشان کرد: بیش از دو هزار نفر در 

این مسابقات رشکت می کنند که با توجه به ظرفیت های 

موجود نیروی انسانی در آموزش وپرورش باعث شد 

همزمان  معلامن هم در۳ رشته مسابقه داشته باشند.

سلطانی ادامه داد: ایجاد نشاط،شادابی و سالمتی  

معرفی و کشف استعدادهای برتر ورزشی دانش آموزی 

به سطح کشوری و بین املللی از اهداف این مسابقات 

است .او اذعان داشت: بیش از یک میلیون و۴۰۰ هزار 

نفر دانش آموز در خراسان رضوی مشغول تحصیل 

هستند که حدود ۹ درصد جمعیت کشور را شامل 

می شوند و ما در حوزه تربیت بدنی فعالیت های موثری 

را انجام داده ایم .سلطانی افزایش رسانه فضاهای 

 ورزشی در خراسان رضوی را از برنامه های اصلی 

در حال اجرا دانست و گفت:  امسال طرح نهضت ملی از 

 برنامه های دیگر ماست  که تا شهریورماه نیز ادامه دارد 

و ما فضاهای زیادی در حوزه تربیت بندی در دست 

 اقدام داریم . افزود: ۸۴ میلیارد تومان برای طراحی 

و ایجاد فضای ورزشی درون مدرسه ای از مجموع اعتبارات 

طرح نهضت ملی است که با همکاری آموزش وپرورش 

وادارات و معاونت بزرگ ترین مجموعه پژوهشی ،آموزشی 

و استعدادیابی ورزشی را در نزدیکی حرم امام رضا ع 

برای متام دانش آموزان کشور  در حال احداث داریم.

گفتنی است این مسابقات نیز در ادامه سی و دومین 

مسابقات کشوری دخرتان و سی و هشتمین مسابقات 

پرسان بانام و یاد شهید سلیامنی و شهید شمسی پور 

در مشهد می باشد.جوایز مسابقات مقام های اول تا 

سوم ۳ میلیون ۲ میلیون و۱ میلیون می باشد.

به میزبانی مشهدالرضا )ع( برگزار شد

مسابقات ورزشی فرهنگیان و دانش آموزان سراسر کشور 
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نیم نگاه

دلنوشته

خبر

هنر واالی زیستن 
اعظم سادات حسینی رخ

انسان موجودی اجتامعی است و تنهایی شایسته الوهیت ! 

لیکن سامل زیسنت در البه الی گره های خورده شده به مشکالت 

توفیقی است بالیدنی . هرن است زیسنت با جمع و دل بسنت 

فقط به او، کار کردن با جمع و سپردن کارها به او، دغدغه ی 

عزیزان داشنت و سپردن در امان او. همگی هرن است هرنی 

واال از جنس نور و معرفت .به خاطر آور آنگاه که در دریای مواج 

مشقات مغروق گشته ای و عاجزانه دست می یازی به هرچه که 

هست . اما انگار همگی پوچ اند و بی ریشه و جز رسابی بیش 

نیست . ناگزیر چشم امید می دوزی به عبور قایقی رهگذر اما هیچ 

منی یابی، می گویی کاش موجی بزرگ به یک باره مرا به ساحل 

نجات می افکند .آهی از نهادت برمی آید امیدت از هرچه ، ناامید 

می شود، اینجاست که از جنگیدن با دریا دست بر میداری و 

وارسته او را می پذیری چشامنت آرام می شود بنابراین دریچه 

دیدگانت گشوده می شود پرنده دلت پرواز می گیرد ،ناگاه دستان 

قدرمتندش را می بینی که از ابتدا به سویت دراز بود درحالی که 

پیوسته چشامنت امواج را نظاره می کرد و از آبی اسامن غافل 

بود . دستان نحیفت را  به یدالله زنجیر می کنی  بنابراین رسارس 

نور می شوی ،غرق در وحدت و نعمت فرج تو را مرسور می سازد 

،کائنات تو را بشارت می دهند چراکه زنهارهای زندان محنت 

گیتی نردبانی برایت شده است از جنس  رشد و پختگی . آری 

این چنین زیستنی به راستی هرن است !

برایت  می نویسم دوست من 
نگین مرشدی

از  چه می خواهی بدانی

عشق؟طبیعت ؟دل گرفتگی ؟ 

یا که نه از همه ی این هایی که گفتم لربیزی و بهرت است که 

درش را ببندیم؟ 

اشکالی ندارد بیا اینجا بیا و کمکم کن تا پیدایش کنیم 

شگفت زده فریاد می زنم:

یافتمش :

بنگر ببین مبهم هنوز خط اول است 

و اگر هم بخواهی مخالفت یا ادعای بیجا بکنی 

باحالتی عصبانی به تو  خواهم گفت 

که ادعای بیجا  نکن !!!

خط آخر مبهم را نه من دیدم نه تو 

و نه حتی دیوانگان 

اواسطش را شاعران پر کردند و نزدیک به آخرانش  با جنون 

همراه اند 

و منو و تو فقط از دور به این خطوط نگریسته ایم

مدال طالی دانش آموز خراسان رضوی 
در المپیاد جهانی شیمی

 محمدحسین برکاتی دانش آموز مشهدی یکی از مدال های 

طالی تیم املپیاد شیمی ایران را کسب کرد.

به گزارش خربنگار نخست هرنی،  مدیرکل آموزش وپرورش 

خراسان رضوی گفت: مدال آوران املپیاد جهانی شیمی دو 

مدال طال و دو مدال نقره در مسابقات چین کسب کردند.

شوشرتی افزود: تیم آقایان املپیاد شیمی جمهوری اسالمی 

ایران دو مدال طال توسط  محمدحسین برکاتی و ایلیا کهوند 

و دو مدال نقره توسط سید امیرحسین رضوی و امیرمحمد 

حسینی کسب کردند.

بارها و بارها ما از هرن به عنوان راهکاری 

برای توسعه فرهنگ و به عنوان بسرتی 

در راستای تعلیم و آموزش یادکرده ایم 

هرنهایی که درگذشته در کشور ما جایگاه 

و خاستگاه فرهنگی و نقش آفرینی در 

جهت تعلیم و تربیت داشت و امروز 

با فراگیرشدن اینرتنت ،رسانه های 

تصویری و به خصوص فضای مجازی 

به  منایشی  هرنهای  این  جایگاه 

فراموشی سپرده شده است یکی از 

این هرنهای واقع بینانه که در بطن 

فرهنگ و هرن ما ایرانی ها جای دارد 

و به عنوان مهد توسعه این هرن از آن 

یاد می شود شاهنامه خوانی و نقالی 

است .نقالی و یا پرده خوانی یکی از 

قدیمی ترین هرنهای منایشی است 

که به صورت موزون و آهنگین به نقل 

داستان های کهن و اساطیری ایران 

با کمک پرده یا بدون پرده می پردازند 

هرن زیبای شاهنامه خوانی ، به عنوان 

یک هرن ملموس در یونسکو نیز به ثبت 

رسیده است. در همین راستا با یکی 

از شاهنامه خوان های مشهدی که 

تالش وافری در معرفی این هرن ایرانی 

داشته است به گفت وگو نشستیم.

لطفا خودتان را برای خوانندگان ما 

بیشرت معرفی کنید؟

نیلوفر توحدی هستم  زاده اول مرداد 

۱۳۵۹در مشهد ، متاهل و دارای یک 

فرزند،  کارشناس ادبیات فارسی و بیش 

از ۱۰ سال است که شاهنامه خوانی 

به کودکان و نوجوانان شهرم آموزش 

می دهم  و هم اکنون به عنوان مدیر 

خانه نقاالن پارس مشهد در راستای 

توسعه فرهنگ اساطیری و پهلوانی 

کهن ایران خدمت می کنم .

از ۵ سالگی زیر نظر پدرم شاهنامه خوانی 

و داستان گویی را فراگرفتم و در۷ سالگی 

وقتی برای نخستین بار وارد مدرسه 

شدم معرفی خودم را با »به نام خداوند 

جان و خرد آغاز کردم «موردتوجه ویژه 

آموزگار وقت قرار گرفت ؛ همین امر 

انگیزه مرا برای خوانش شاهنامه افزایش 

داد و وقتی وارد دبیرستان و دانشگاه 

شدم  باعالقه وافری که به  خوانش 

شاهنامه پیدا کردم شناخت اساطیر 

و افسانه ها را دنبال  کردم .

بزرگرتین اقبالی که من داشتم این 

بود که در خانه ای چشم گشودم گه 

که کانون فرهنگ ، ادب و هرن بود و 

اساتید بسیاری در منزل ما رفت وآمد 

داشتند و از میان این مصاحبت ها 

و معارشت ها که معموال شعرخوانی   

داستان گویی' شاهنامه خوانی ،  ضبط 

موسیقی، یا پژوهش درباره تاریخ و ادب 

بود " بسیار نکته ها آموختم و بهره مند 

گشتم اساتیدی چون دکرت فریدون 

جنیدی ، استاد هوشنگ جاوید، استاد 

محمدرضا درویشی و ...  

توحدی در ادامه می گوید: خوشبختانه 

استقبال خانواده ها از مراکز آموزشی 

شاهنامه خوانی و نقالی چشمگیر و 

موردتوجه قرارگرفته است و کودکان 

و نوجوانان را برای آموزش به کالس ها 

می آورند. ناگفته مناند که آمار حضور 

دخرتان در این دوره های آموزشی 

بیش از پرسان است و این امر نشان 

 می دهد که ادبیات کهن ایران روزبه روز 

در میان خانواده ها نقش تاثیر گذاری 

پیدا می کند  و خانواده ها عالقه مند 

هستند که فرزندانشان پهلوانان و 

اساطیر ایرانی را در خاطر فرزندانشان 

به یادگار بزارند.

وی با اشاره به این که موج خردورزی 

و اندیشه ورزی در میان خانواده ها 

روزبه روز در حال گسرتش است ادامه 

داد: امیدوارم روزی فرابرسد که در 

منزل هر فردی یک شاهنامه و یک 

شاهنامه خوان ،  وجود داشته باشد چون 

شاهنامه بسرت خردورزی،اندیشه،صرب  

و فداکاری را آموزش می دهد.

 ما باید کوشش کنیم که فرزندان 

این مرزوبوم از  اساطیر عجین شده 

بافرهنگ خودمان هم ،  آگاهی یابند 

زیرا که تاریخچه کهنی داریم و باید 

به آن بالید و افتخار کرد.

وی تاکید کرد:

پایه  بر  را  شاهنامه خوانی  آموزش 

مهارت های بیان ، آواشناسی و ریتم 

به کودکان انجام می دهد. 

 هم اکنون من به همراه رسکار خانم 

آناهیتا تیموریان ، یکی از بهرتین اساتید 

نقاشی درصدد هستیم  که نوآوری و 

خالقیت ر ا وارد عرصه شاهنامه خوانی 

کنیم و مقرر شد هم زمان  با توجه به 

اهمیت نقش آوری تصویر و نقاشی 

در فراگیری کودکان داستان رسایی   

افسانه گویی و نقالی را همراه با نگاره ها 

و نقاشی اساطیر برای شناخت بیشرت 

کودکان  اجرا کنیم . یعنی با رویا سازی 

 کودکان از شخصیت های شاهنامه 

و خیال پردازی هایشان ' همراه با نقش .

امید است بعد از ماه محرم اجراهای 

خیابانی گروه را در سطح شهر آغاز کرده 

تا کودکان شهر از دیدن هم سن های 

خود که برایشان شاهنامه می خوانند   

لذت بربند    و هم چنین به زودی یک 

اجرای دوزبانه از داستان زاده شدن 

رستم دریکی از سالن های شهرداریم که 

در مطبوعات اطالع رسانی خواهد شد.

سخن آخر

هرن نقالی یکی از دیرینه ترین هرنهای 

منایشی جهان و ایران است که از 

روزهای گذشته برای ما باقی مانده 

است و باعث می شود که شام بافرهنگ 

و تاریخ گذشتگان نیز آشنا شوید. 

امیدوارم مسووالن و مدیران اجرایی 

شهری ما را حامیت کنند تا فرهنگ 

اساطیری و پهلوانی کشورمان  را جایگزین 

داستان های هری پاتر،اسپایدرمن  

بتمن و قهرمانان پوشالی غربی کنیم 

و فرزندامنان را به تاریخ اساطیری 

رستم و سهراب پیوندزنیم.

با استقبال خانواده ها جان گرفت

رونق شاهنامه خوانی در مشهد

سیده بهجت موسوی مقدم

ریحانه برومند
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رشحاتی اندر ماهیت روح)2(
جواد ظفر امیلی

 خوردن و خوابیدن و نوشیدن و لذت بردن و کیف کردن راه و 

رسمش می شود و میل به چراگاه در وی رشد می مناید در چنین 

شخصی آسودگی شاید موجود شود اما آرامش جایی نخواهد 

داشت در این حالت فرد به اعتبار می رسد چون اعتبارات برایش 

همه چیز است این چنین آدمی لنگرگاهش همه آن چیزهایی 

ست که در بیرون از خود دارد لذا ماشینی زندگی می کند 

و مثل یک ربات عالیم جنبش و حرکت دارد از احساسات و 

عقل و شعور و درک کمرتین بهره رادار است عوامل محرکه اش 

لذت های درونی و هیجانات بیرونی خواهد بود و همیشه در 

توهم برس می برد خود را جور و طوری می بیند که می خواهد 

نه آن سان که هست بلکه آن طوری که تصور می کند. به همین 

خاطر سعی در آراسنت ظاهری خویش در نزد دیگران دارد 

ازاین جهت به هر خفت و خواری درونی تن می دهد تا خود را 

به منایش گذارد او بسان فروشگاهی خالی از جنس است که 

در ویرتینش کاالهای مصور وجود دارد خالی از همه چیز است 

فقط پندارش وی را ارضا می کند و به این اوهام مرسور است اما 

کسی که در تعارض روح و بدن با مجاهدت و ریاضت بتواند روح 

را برجسم غلبه دهد منتهای سعادت را کسب می مناید در این 

حالت صلح درونی حاکم می شود و انسانیت به منصه ظهور 

می رسد فرد دارای شخصیت می گردد و لنگرگاهش در باطن 

و درونش شکل می گیرد بی نیازی وجودش را مسخر ساخته و 

به بیرون از خود به شکل یک منظره می نگرد .

شاه آن باشد که از خود شه بود  

     نی به لشگرها و مخزن شه شود

در این وضعیت عقل ، احساسات ، درک ، شعور و شکوه خرد 

به صورت کیفی و کامال معنا صفت به ظهور می رسد این گونه 

آدمی صادراتش آرامش ، محبت ، عطوفت و انگیزه خواهد بود 

و وارداتش الهام و ارشاق و  شهود می باشد و جسم و ذهن تحت 

سیطره روح قرار می گیرد و آدمیت و انسانیت به بلوغ معنوی 

و حیات ایامنی و رشد آرمانی دست می یابد و بر نردبانی که 

سویش آسامن و ملکوت قرار می گیرد رو به باال می رود و در هر 

پله ای رویش و زایش و آرامش را تجربه می مناید و از چاهی که 

جسمش برایش تدارک دیده  رهایی یافته و با بال های عشق 

و امید و ایامن ره آسامن را می جوید.

خدایا چنان کن رسانجام کار             

           تو خوشنود باشی و ما رستگار

پرخرج ترین سریال های تاریخ کدامند؟

یادداشت

رسیال های »بازی تاج و تخت«، »وست ورلد« 

و »فرندز« از جمله پرخرج ترین رسیال های 

تاریخ هستند.

رسیال موردانتظار ارباب حلقه ها: 

حلقه های قدرت سپتامرب امسال )شهریور 

۱۴۰۱( روی رسویس آمازون پرایم 

پخش می شود. آمازون پرایم که در سال 

۲۰۱۷ حق اقتباس مجموعه ارباب 

حلقه ها را به قیمت ۲۵۰ میلیون دالر 

خرید، بودجه هنگفت ۴۶۵ میلیون 

دالری را برای ساخت فصل اول این 

رسیال اختصاص داده است، بودجه ای 

که حلقه های قدرت را به پرخرج ترین 

رسیال تاریخ تبدیل می کند. 

کمرت از دو ماه مانده به پخش این 

گران ترین رسیال تاریخ، دیگر رسیال هایی 

را که با اختصاص بودجه های هنگفت 

ساخته شده اند، بشناسید:

دالر  میلیــون   13(  تــاج 
برای هر قسمت(

ماجراهای رسیال تاج از نتفلیکس 

حول محور زندگی ملکه الیزابت دوم 

و رویدادهای تاریخی که در طول 

افتادند   اتفاق  او  سلطنت طوالنی 

می چرخد. با توجه به هزینه طراحی 

صحنه، طراحی لباس کاراکرتها و 

بازسازی رویدادهای تاریخی، ساخت 

این رسیال که واقعیت و خیال را در هم 

می آمیزد کار پرهزینه ای از آب درآمد.

برای ساخت هر قسمت از رسیال تاج 

نزدیک به ۱۳ میلیون دالر هزینه می شد 

و احتامال همین دست و دلبازی  بود 

که به شهرت و محبوبیت باالی این 

رسیال منجر شد.

بازی تــاج و تخت )1۵ میلیون 
دالر برای هر قسمت(

بازی تاج و تخت که اولین فصل آن 

سال ۲۰۱۱ از شبکه اچ بی او پخش 

شد، یکی از پرطرفدارترین رسیال 

سال های اخیر است. این رسیال 

که براساس مجموعه رمان هایی از 

مارتین ساخته شده   آر.  آر.  جورج 

چند خط داستانی را دنبال می کند 

و روایتگر رقابت خانواده های ارشافی 

برای سلطه بر تخت آهنین و پادشاهی 

هفت اقلیم است.

در فصل های اول بازی تاج و تخت، 

 برای ساخت هر قسمت یک بودجه

 ۶ میلیون دالری اختصاص داده شده بود 

اما با گذشت زمان و افزایش مخاطبان 

این رسیال، بودجه ساخت هر قسمت 

نیز به تناسب افزایش یافت. در فصل 

آخر، برای ساخت هر قسمت بودجه 

۱۵ میلیون دالری در نظر گرفته شد 

که عالوه بر دستمزد بازیگران، رصف 

طراحی صحنه ها و منظره های واقع 

گرایانه، گردآوری تیمی قوی از عوامل 

پشت صحنه، استخدام بدلکاران و 

دیگر هزینه هایی می شد که با وجود 

پایان جنجالی از بازی تاج و تخت یک 

رسیال موفق ساخت.

مندلورین )1۵ میلیون دالر برای 
هر قسمت(

مندلورین ساخته جان فاورو یکی از 

رسیال های موفق در جهان است. جان 

فاورو در این رسیال تلویزیونی جدید با 

بازگویی داستان یک جنگجوی مندلورین 

از دوران پس از سقوط امپراطوری و 

قبل از ظهور نظم اول، جهان جنگ 

ستارگان را گسرتش داد. این رسیال با 

استقبال بی نظیر مخاطبان روبه رو شد 

و فصل سوم آن در دست ساخت است.

رسیال مندلورین بخش عمده موفقیت 

خود را مدیون بازی ها و جلوه های 

ویژه فوق العاده در هر قسمت است. 

سازندگان این رسیال، برای رسیدن به 

چنین کیفیتی، برای ساخت هر قسمت 

بودجه ۱۵ میلیون دالری اختصاص 

دادند که مثر هم داد.

اقیانوس آرام )۲۰ میلیون دالر برای 

هر قسمت(

اقیانوس آرام یک مینی رسیال ساخته 

شبکه اچ بی او است که ماجراهای 

آن حول و حوش جنگ جهانی دوم 

اتفاق می افتد.

این رسیال که مارس سال ۲۰۱۰ 

پخش شد، براساس کتاب خاطرات دو 

رسباز آمریکایی ساخته شده بود که در 

کتابهایی جداگانه تجربه خود از جنگ 

علیه امپراطوری ژاپن را روایت کردند.

استیون اسپیلربگ و تام هنکس هر 

دو به عنوان تهیه کننده در ساخت 

این رسیال نقش داشتند و از هیچ 

بودجه ای برای بازآفرینی صحنه های 

جنگی دریغ نکردند. از این رو ساخت 

هر قسمت از این رسیال ۲۰ میلیون 

دالر برای تهیه کنندگان آب خورد و 

البته امتیازات خوبی هم در وبسایت 

راتن تومیتوز کسب کرد.  

رسیال های مارول )۲۵ میلیون دالر 

برای هر قسمت(

موفقیت فیلم های دنیای سینامیی 

مارول انکارناپذیر است. مارول با اکران 

فیلم مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست، 

رکوردهای قبلی را شکست و موفق شد 

در دوران شیوع کرونا بیش از ۱ میلیارد 

دالر در گیشه جهانی فروش کند. بنابراین 

تعجبی ندارد اگر دست اندرکاران این 

دنیای سینامیی بخواهند با ساخت 

رسیال های تلویزیونی کاراکرتهای 

 موفق خود را بیش از پیش بزرگ کنند.

برای  طلب  نفع  سینامگران  این 

ساخت چنین رسیال های از هیچ 

هزینه ای دریغ منی کنند بنابراین برای 

ساخت هر قسمت از رسیال های واندا 

 ویژن  لوکی، فالکون و رسباز زمستان 

و هاکای ۲۵ میلیون دالر هزینه 

کردند. اختصاص چنین بودجه ای 

برای یک رسیال باعث شده است 

هزینه ساخت هر فصل آن با هزینه 

ساخت یک فیلم از دنیای سینامیی 

مارول برابری کند. 




