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گروه ورزشی-افتخاری دیگر برای ورزش 

روستایی و بازی های بومی محلی خراسان 

رضوی .رقم خورد و تیم هفت سنگ 

خراسان رضوی با قدرت به لیگ برتر 

صعود کرد.

محمد رضا خوش باطن رییس هیات 

بازی های روستایی استان با اعالم این 

خرب گفت:کسب ۲ مقام قهرمانی توسط  

تیم های هفت سنگ   آقایان و بانوان در 

مسابقات منطقه ۴ کشور و صعود مقتدرانه 

به مرحله نهایی و راه یابی به لیگ برتر 

کشور کارنامه افتخارات هیات را رنگین 

کرد.وی افزود:. این رقابت ها به میزبانی  

خراسان شاملی در شهرستان شیروان با 

معرفی تیم های برتر پایان یافت. وی یاد 

آور شد:دراین  دوره از رقابت ها استان های 

مازندران.  سمنان . گلستان . خراسان 

رضوی و خراسان شاملی حضور داشتند 

که خراسان رضوی با ۲ عنوان قهرمانی 

به لیگ برتر راه پیداکرد.

خوش باطن اظهار داشت:در این رقابت 

ها در بخش بانوان  خانم محمدی به 

عنوان  مربی و خانم رضایی رسپرست 

بانوان تیم را همراهی کردند.

رییس هیات بازی های روستایی خراسان 

رضوی ترصیح کرد:در این رقابت ها 

طاهری مربی و آقای حریری رسپرست 

تیم آقایان  خراسان رضوی  بودند .

صعود تیم هفت سنگ خراسان رضوی به لیگ برتر

توپ و تور

کارت زرد

چیپس کامل با زندی کامل ترشد
محمد مهدیزاده

در آستانه آغاز جدید لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور و 

حضورتیم لیگ برتری چیپس کامل مشهد در این رقابت ها 

باخربشدیم رضا زندی متعصب ترین هوادار واقعی ودلسوزسالهای 

اخیر والیبال خراسان که درزمان پیام خراسان در لیگ برتر 

کشور از مدیران و مهره های کلیدی و تاثیرگذار بود این بارهم 

بنا به دعوت جبار قوچان نژاد و حامدصمدی به جمع کادر 

رسپرستی و مدیریتی تیم چیپس کامل مشهد پیوست تا این 

تیم تازه شکل گرفته با حضور زندی کامل ترشود.

در این نشست دوساعته که دریکی از هتل های معروف مشهد 

 برگزار شد متام دلخوری ها و کدورت های گذشته به کلی 

به فراموشی سپرده شدوبزرگان این روزهای والیبال خراسان 

هم قسم شدند تا برای همیشه گذشته های تلخ را رها کرده 

وزیریک سقف آن هم قلعه عقاب ها جمع شده و فقط دراندیشه 

رشد نوجوانان و جوانان و دفاع از گذشته پرافتخار والیبال 

خراسان با چیپس کامل باشند 

ماهم این اتحاد بزرگان والیبال خراسان  را به فال نیک گرفته 

 وآرزومی کنیم که سقف دیدگاه آن ها فقط به سقف دفرت هیات 

و یا باشگاه مربوطه خالصه نشود و همه را به یک چشم نگاه کنند.

z  درخشش شطرنجبازان بین المللی خراسان
نخستین دوره مسابقات شطرنج بین املللی گیالن در حالی 

برگزار شد که سهم خراسان چهار نشان بین املللی بود.

نخست:هیات شطرنج با رییس جوانش همه هیات های 

ورزشی را مات کرد.

z سفر وزیر ورزش به مشهد و حواشی
هفته گذشته وزیر ورزش و جوانان سفری به مشهد داشت و 

در فرودگاه با حواشی زیادی مواجه شد.

نخست:اگرچه حرکت خوبی بود اما وزیر از قبل خربداشت و 

از درب انبار خارج شد.

z والیبال چیپس و کادر فنی
چیپس کامل برای رشکت در لیگ برتر والیبال همچنان به 

دنبال تقویت کادر فنی است.

نخست:خوشبختانه یک دوجین مربی کارکشته داریم اما 

مدیریت کارکشته چیپس هم باید کارکشته باشد تا دور نخورد.
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گروه ورزشی- بهمن هوشمند فر خربنگار و گزارشکر 

مطبوعاتی استان به عنوان مدیر عامل باشگاه 

فوتسال چیپس کامل مشهد معرفی شد.آیاحضور 

یک مطبوعاتی در راس هرم تیم فوتسال خراسان 

رضوی نوید روزهای خوبی را برای نقش رسانه ها 

در پیشربد اهداف ورزش استان دارد؟ 

حضور هوشمند فر را در راس مدیر عاملی تیم 

فوتسال چیپس کامل خدا قوت می گوییم.وی 

سال هاست در عرصه ورزش استان خربها و گزارش 

های ورزشی قابل توجه ای را به جامعه ورزشی و 

خربی استان تقدیم کرده است که امیداواریم در 

این راستا هامنند حضوری موفق آمیز در عرصه 

رسانه پیروز باشد. 

اگر چه بارها خربنگاران و گزارش گران  مطبوعاتی 

را در نقش روابط عمومی های باشگاهی دیده ایم 

و حتی در نقش سخنگو باشگاه در جامعه ورزشی 

استان کمک کرده اند شاید این نخستین بار است 

که مدیرعاملی یک باشگاه ورزشی در فوتسال 

خراسان رضوی به دست مطبوعاتی ها می افتند 

و به این باور دست می یابیم که آیا رسانه ای باقی 

ماندن می تواند راهگشا برای رونق ورزش ، فوتبال و 

فوتسال استان باشد و یا حضور در راس هرم باشگاه؟

 باید به انتظار نشست و دید که این بار چه رسنوشتی 

برای باشگاه فوتسال چیپس رقم خواهد خورد.

اگرچه معتقدیم  آشنایی و سابقه ورزشی و درد آشنا 

بودن به ورزش استان  می تواند رمز موفقیت هوشمند 

فر برای برداشنت گام های مثبت در رسیدن به اوج 

قله های موفقیت در فوتسال چیپس  مشهد باشد.

 ورزشکاران و مقام آوران رشته ورزشی 

ایروبیک هیات ورزشهای همگانی خراسان 

رضوی درمسابقات کشوری با درخشش 

خود توانستند افتخاری دیگر به کارنامه 

هیات اضافه کنند.و به مقام نایب قهرمانی 

دست یابند.

بر اساس این گزارش مسابقات ایروبیک به 

میزبانی استان قزوین که در تاریخ ۲مرداد 

ماه در سه رده سنی بانوان برگزارشد:دربخش 

تیمی ایروبیک فیتنس خراسان رضوی 

به مقام نایب قهرمانی  دست یافت.

در این مسابقات تیم قزوین 55 امتیازی 

شد، خراسان رضوی با 38 امتیاز دوم 

شد و بوشهر با 15 امتیاز توانست مقام 

سوم را از آن خود کند.

همچنین در بخش اسپورت ایروبیک 

انفرادی جوانان مقام اول ،در بخش اسپورت 

ایروبیک انفرادی نونهاالن مقام اول،در 

بخش ایروبیک اسپورت تیمی سه نفره 

نونهاالن مقام اول،در بخش اسپورت 

ایروبیک دونفره نونهاالن  مقام دوم ،در 

بخش اسپورت ایروبیک بزرگساالن مقام 

دوم را کسب کردند. 

شایان ذکر است: مسابقات ایروبیک 

جسامنی آمادگی  ایروبیک   ورزشی، 

 و استپ فیتنس قهرمانی کشور در سالن 

شهید بابایی قزوین با معرفی تیم های 

برتر پایان یافت.

در این مسابقات دوازده تیم در بخش 

بانوان در چهار رده سنی انفرادی و گروهی 

به رقابت پرداختند.

این مسابقات در سه رده رقابتی در چهار 

رده سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان 

و بزرگساالن با حضور 170 ورزشکار از 

1۲ استان کشورپایان یافت..

در این ر قابت ها رسپرستی تیم ها برعهده 

خانم اعظم برادران حسینی، آیدا مصلی، 

و مربی تیم خانم لیدا مصلی بود.

گروه ورزشی- رییس هیات اسکیت 

مشهد طی حکمی از سوی رییس انجمن 

کایت کشور به عنوان مسوول کمیته 

داوران  پرواز کایت کشور معرفی شد.

انجمن  رییس  قربانیان  غالمرضا 

پرواز کایت کشور در بخشی از این 

حکم آورده است: بنا به پیشنهاد دبیر 

انجمن پرواز کایت کشور و با توجه به 

تعهد ،تخصص و تجارب ارزشمند شام 

به موجب این حکم به عنوان مسوول 

کمیته داوران انجمن پرواز کایت کشور 

معرفی تا در چارچوب رشح وظایف 

ابالغی انجام وظیفه کنید.امید است 

که با توجه به توامنندی و شایستگی 

و سابقه ارزشمند و با توکل به ایزد 

منان در انجام امور محوله موفق و 

موید باشید. 

محمدرضا حسینی رییس اسکیت 

مشهد سابقه حضور در کایت و دارنده 

کارت داوری و مربی گری کایت را در 

کارنامه ورزشی خوددار است.

رییس هیات اسکیت مشهد سوار بر کایت شد

هوشمند فر مدیر عامل تیم فوتسال چیپس کامل مشهد شد

ایروبیک فیتنس بانوان نایب خراسان رضوی قهرمان کشور شد

مجید خروشی
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نمایندگان فوتسال مشهد در لیگ برتر 
روی دور ناکامی

خراسان رضوی در هفته سوم لیگ برتر فوتسال فرش آرا باخت 

و چیپس کامل هم در مشهد مساوی کرد.

در بازی های هفته سوم لیگ برتر فوتسال کشور تیم های 

چیپس کامل و فرش آرا، ۲ مناینده فوتسال خراسان رضوی، به 

مصاف حریفان خود رفتند و باز هم طعم پیروزی را نچشیدند.

شاگردان محسن جنگی در مشهد میزبان مقاومت الربز 

بودند که در نهایت این دیدار با نتیجه مساوی ۲ و ۲ به پایان 

رسید. محمد عیدی و رضا خوانچهگلزنان چیپس کامل در 

این دیدار بودند. در نیمه دوم این دیدار اعرتاضات به داور 

بازی و نحوه عملکرد او زیاد شد و در لحظاتی از بازی نیمکت 

۲ تیم با یکدیگر جدال لفظی داشتند.

در دیگر دیدار شاگردان قدرت بهادری در قم نتوانستند کاری 

از پیش بربند و با نتیجه چهار بر ۲ از میزبان خود فردوس قم 

شکست خوردند. سعید ممبینی و حمید قهرمانی گل های 

تیم فرش آرا را در این بازی به مثر رساندند. قدرت بهادری 

در این بازی اخراج شد.

در پایان بازی های این هفته فرش آرا با سه امتیاز در رده 

نهم و تیم چیپس کامل با یک امتیاز در رده سیزدهم جدول 

قرار گرفتند. در هفته چهارم نهم مرداد ماه فرش آرا میزبان 

گیتی پسند خواهد بود و چیپس کامل هم میهامن تیم 

سفیر گفتامن است.

برتری ملوان مقابل مدعی لیگ یک

تیم فوتبال ملوان برابر شمس آذر قزوین به برتری رسید.

تیم فوتبال ملوان بندر انزلی که به تازگی به لیگ برتر صعود 

کرده، در دیداری دوستانه در انزلی با نتیجه ۲ بر صفر شمس 

آذر قزوین، مدعی این فصل لیگ یک را شکست داد.

گل های شاگردان مازیار زارع را در این دیدار، مسعود کاظمینی 

و پرهام صیاد وارد دروازه مناینده قزوین کردند.

تیم فوتبال شمس آذر قزوین که در لیگ آزادگان قرار داد، 

فعالیت زیادی را در نقل و انتقاالت تابستانی داشته و با جذب 

چند ستاره، عزم جدی برای صعود به لیگ برتر با سعید دقیقی 

به عنوان رسمربی دارد.

تیم ملی با هر مربی و هر رییس فدراسیونی، به جام 

جهانی برسد، این حس دردناک ما را رها نخواهد کرد؛ 

که چقدر می توانستیم بهرت باشیم.

 آخرین وضعیت تیم ملی؛ وخیم ترین چیزی است 

که بعد از شکست مقابل عراق حس کرده ایم. وقتی 

بازیکن عراق )امجد عطوان( نگاهی به آسامن کرد و 

توپ را روی نقطه کرنر کاشت و ارسالش با رضبه عال 

عباس به تیر خورد و تور دروازه را تکان داد. 

فردای آن روز مارک ویلموتس حکم اخراجش را گرفته 

و به بلژیک برمی گشت؛ و قرار بود تعدادی از بازیکنان 

آن مسابقه دیگر در لباس ایران بازی نکنند. ما بودیم و 

دو بازی در فروردین و خرداد بعد و نیاز به پیروزی در هر 

چهار مسابقه. دنیا هنوز کرونایی نبود و بیامرستان ها 

جای کافی برای پذیرش رییس فدراسیون ایران داشتند 

که قرار بود از فشار این شکست صندلی را خالی کند 

و زیر ماسک اکسیژن به مالقات کنندگان نگاهی 

بیندازد و دستی تکان بدهد. 

طبق معمول، برخورد ما با شکست هامن شکلی بود که 

قبل تر رخ داده بود. درخت هایی که تکان می خوردند و 

آدم هایی که از باال سقوط می کردند. مهدی تاج، حیدر 

بهاروند تا یکسال بعد عزیزی خادم رای مجمع را بگیرد 

و کمرت از یکسال بعد در جام جهانی باشد. موفقیت 

بزرگی بود؛ با عنوان "رسیع ترین صعود تاریخ" . اما 

حتی پیروزی هم معنایش را از دست داده بود. پس 

درحالی که چهار روز پس از صعود رسمربی تیم ملی 

به واسطه اخراج مدافع راست مورد عالقه اش )صادق 

محرمی( در بازی امارات موج تازه ای از شامتت را به 

جان می خرید، رییس فدراسیون هم کمی بعد از 

بی محلی معاون رییس جمهوری از رسیر قدرت به 

زیر کشیده شد. 

بررسی تحوالت فوتبال ایران در سه سال گذشته ممکن 

است هر ناظر بیرونی را شگفت زده کند اما عالقمندان 

به این رشته ورزشی در کشور که خرب را با خرب روشن 

می کنند؛ معتاد به سواری این رولرکاسرت ترسناک، 

ککشان هم منی گزد و چه بسا فوتبال پرحادثه ما 

بساط تفریح و خنده آن ها هم باشد. پس اگرچه به 

یاد می آوریم که در حد فاصل سه بازی ملی )کره، 

لبنان و الجزایر( چه ها گذشته اما شانه ای باال انداخته 

و لبخند می زنیم.

این سالی است که با کرونای چند ستاره اصلی و شکست 

مقابل کره آغاز شده و با حادثه ورزشگاه مشهد ادامه 

پیدا کرده و با رسگردانی بازیکنان در فرودگاه به نقطه 

سکون رسیده است. بعد از قرعه کشی هم ماجرای 

بازی های دوستانه و رشوع اختالفات و بعد بازی کانادا 

و لغو پررسوصدای آن و اردوی قطر و ماجرای بازیکنان 

استقالل و بحث برکناری رسمربی و ماجرای استوری ها 

و مصاحبه و طارمی و ابقای دراگان اسکوچیچ. همه 

این ها با فواصلی اندک که با مصاحبه و شایعه و اتهام 

و جنگ قدرت و البی و غیره. حاال هم کلیدواژه هایی 

مثل صبحانه و اختالف و بی نظمی و دودستگی . 

تیم ملی ایران در فاصله فیفادی بی مثر ژوئن و 

سپتامرب، پرخربترین تیم جام جهانی و فرسوده ترین 

و دوقطب ترین آنهاست. جنگ های پیاپی و اشارات 

بیش از اندازه و مصاحبه ها و فعالیت های غیرمسئوالنه 

اوضاع را به جایی رسانده که انگار هیچ راه چاره ای 

به سمت بهبود وجود ندارد. البته نه اینکه این 

موضوع را تجربه نکرده باشیم که همواره در همه 

سال های صعود به جام جهانی وضعیت کامبیش 

مشابه این بوده است: 

*1978: بعد از صعود بدون شکست و درخشان 

ایران به عنوان یکی از 16 تیم جام جهانی )تصور 

کنید انگار جام جهانی امروز از مرحله یک هشتم 

نهایی آغاز شود(، ماه عسل زودتر از حد انتظار به 

پایان رسید و حتی آخرین بازی دوستانه در تهران با 

شعارهایی مبنی بر دعوت از پرویز قلیچ خانی به امتام 

رسید. ایران سپس به تورمننتی عالی در فرانسه رفت 

و مقابل بروژ )با کرنرشامری( و پی اس جی شکست 

خورد تا واویالی شکست احتاملی فضا را پرکند. ما 

با هلند )نایب قهرمان جهان(، اسکاتلند پرستاره و 

پروی صاحب سبک هم گروه بودیم و با تک امتیاز 

مقابل اسکاتلند و دو شکست مقابل دو تیم میدان 

دیده به تهران برگشتیم. استقبال آنقدر منفی بود 

که حشمت مهاجرانی رسمربی تیم اول آسیا قصد 

کرد به پرسپولیس برود .

*1998: بعد از بیست سال غیبت و یک صعود حامسی، 

تغییر رسمربی و حضور تومیسالو ایویچ با مخالف خوانی 

تند اکرث روزنامه های ورزشی همراه بود. این یک تیم 

پرتنش اما پرستاره بود که در نهایت با اخراج رسمربی و 

نزاع شدید درون اردویی به جام جهانی رسید و با یک برد 

و دو شکست به تهران برگشت درحالیکه در متام دوران 

آماده سازی زیر تیغ انتقادات روزنامه نگارانی بود که 

تیم سازی ایویچ را درک منی کردند. در طول مسابقات 

هم ماجرای درگیری ستارگان با فدراسیون )بر رس 

پاداش( و اختالف و بی احرتامی به رسمربی تیم ملی 

بخشی از خربهایی بود که از فرانسه به ایران می آمد. 

البته برد مقابل آمریکا مرهمی بر همه مشکالت بود.

*۲006: با سوت پایان بازی بحرین و صعود به جام 

جهانی مشکالت تیمی که برانکو ایوانکوویچ را بعنوان 

رسمربی باالی رس خود داشت آغاز شد. گروهی بودند 

که عقیده داشتند برانکو مربی ایست که ما را تا دانشگاه 

برده و بعد از این نوبت یک استاد حاذق و باتجربه تر 

است. در وزارت ورزش هم نظر روی انتخاب رسمربی 

داخلی بود. موج مصدومیت، اختالف بین گروهی از 

بازیکنان شاخص و درگیری شدید میان فدراسیون 

و سازمان تربیت بدنی کار را به جایی رساند که بعد از 

بازی پرتغال و شکست ۲-0 مقابل تیم چهارم هامن 

جام، شورای معاونین سازمان تربیت بدنی محمد 

دادکان را برکنار کرد تا فوتبال ایران برای اولین بار از 

سوی فیفا تعلیق شود! موج ناراحتی از شکست باعث 

شد برانکو به ایران برنگردد و علی دایی هم مدت ها 

دور از فوتبال باشد. 

*۲01۴: بعد از یک دوره غیبت این بار ایران با کارلوس 

کی روش چهارمین صعود خود را جشن گرفت. در این 

زمان افکار عمومی فوتبال ایران تا خود جام جهانی 

درگیر ماجراهایی مثل لباس آل اشپورت، اختالف 

کی روش با کرانچار و قلعه نویی )مربیان سپاهان 

و استقالل(، موضوعات مربوط به مسائل رخ داده 

میان وزیر وقت ورزش )گودرزی( و رسمربی تیم ملی 

و همچنین تدارکات ناکافی برای جام جهانی بود. 

باوجود منایش خوب ایران مقابل آرژانتین بسیاری 

از کارشناسان تلویزیونی با اشاره به شکست مقابل 

بوسنی در بازی آخر از کی روش انتقاد می کردند. در 

طول مسابقات هم سوژه اصلی متدید یا پایان قرارداد 

با رسمربی تیم ملی بود. 

*۲018: بهرتین دوره حضور ایران در جام جهانی با 

تدارکات مناسب و برنامه ریزی طوالنی با دوقطبی 

کی روش – برانکو پایانی به شدت پرتنش داشت. 

زمانی که رسمربی تیم ملی در مصاحبه ای هامهنگ 

نشده با محمدحسین میثاقی، رسمربی پرسپولیس 

را پروفسور سمی خطاب کرد و برانکو در تالفی، پاسخ 

این جمالت را با به سخره گرفنت کارنامه او داد. این 

جنگ البته خیلی پیش تر و در آغاز اردوهای آماده سازی 

تیم ملی در نیم فصل لیگ قبل )در دبی( آغاز شده و 

منجر به تغییرات گسرتده در تیم ملی و کادر آن هم 

شده و تا واکنش های تند به انتخاب فهرست نهایی 

تیم ملی هم ادامه یافته بود.

گفت:  ایران  بین املللی  داور  یک    

در تهران برای داوران بین املللی زمین 

مترین و استاندارد وجود ندارد اما در 

مشهد شاهد فراهم شدن امکانات 

قابل قبول برای بانوان داور خراسان 

رضوی هستیم.

گالره ناظمی در حاشیه کالس پیش فصل 

خراسان  فوتسال  داور  بانوان  ویژه 

رضوی اظهار کرد: برای کالس های 

پیش فصل بانوان داور استان تهران و 

حتی فدراسیون چنین سالن، امکانات 

و تجهیزاتی در اختیار نداریم که هیات 

فوتبال خراسان رضوی متام آن ها را 

در اختیار قرار داده است.وی افزود: 

رشایط داوران خراسان رضوی نسبت 

به سایر استان ها حتی استان تهران 

متفاوت است. داوران خانم خراسان 

رضوی در کالس های پیش فصل خود 

لباس های مرتب، یکدست و با کیفیتی 

دارند اما سایر استان ها از چنین امکاناتی 

برخوردار نیستند. داوران خانم باید از 

این امکاناتی که در اختیارشان قرار 

داده اند، نه تنها استفاده کنند بلکه 

باید بیشرت مطالبه کرده و سهم خود را 

بگیرند.این داور بین املللی ایران ادامه 

داد: با توجه به امکاناتی که هیات فوتبال 

خراسان رضوی برای داوران تدارک دیده، 

انتظار می رود تعداد داوران خراسانی 

در لیگ ها و مسابقات کشوری بیش 

از این میزان باشد. ما هنوز در تهران 

برای داوران بین املللی زمین مترین 

و استاندارد نداریم. 

پدرام خسروشاهی

خبر

از گذشته دور به آینده نزدیک

چرا از صعود به جام جهانی  خوشحال نمی شویم؟

گالره ناظمی:

امکانات خوبی برای داوران زن مشهدی فراهم  است
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کشف گونه جدید و خطرناک ویروس 
HIV در هلند

دکتر فیروزآبادی، دکترای بیو تکنولوژی میکروبی 

 دانشــمندان یک نوع بســیار خطرناک از ویروس HIV را 

در هلنــد کشــف کرده اند کــه هرچنــد روش هــای درمان 

مرســوم روی آن تاثیرگذارنــد و ظاهــرا گســرتش آن در 

ســال های اخیر کاهــش یافتــه، امــا درس مهمــی درباره 

ــاک  ــل و خطرن ــوه تکام ــد HIV و نح ــی مانن ویروس های

شــدن آن هــا در طــول زمــان ارائــه می کنــد.

ــرا به منظور کشــف این موضوع   محققان بریتانیایی اخی

که چــرا برخــی گونه هــای ویــروس HIV در صــورت عدم 

درمان، آســیب بیشــرتی بــه سیســتم ایمنــی بــدن افراد 

وارد می کننــد، در حــال کار روی پــروژه ای تحــت عنــوان 

ــای  ــروژه منونه ه ــن پ ــا در ای ــد. آن ه BEEHIVE بوده ان

جمع آوری شــده از افراد آلوده را بررســی کرده و به دنبال 

ــد کــه می تواننــد ویــروس را  جهش هــای رایجــی بوده ان

بیشــرت در معرض آســیب قــرار دهند.

z HIV ویروس 
 در طــی این بررســی ها، گونــه ای از ویروس تحــت عنوان 

»ســویه VB« در 17 بیــامر هلنــدی پیــدا شــد کــه قــدرت 

بیامری زایی بســیار بیشــرتی داشــت. به بیان ســاده تر، 

افراد مبتــال بــه VB دارای بارهای ویروســی بســیار باالتر 

 CD۴ از حد معمول بوده اند و ســطح ســلول های ایمنی

آن هــا کــه ویــروس ابتــدا آن هــا را آلــوده می کنــد و از بین 

می بــرد نیــز بســیار کاهــش می یابــد.

 آن ها برای تایید شــک و تردید خــود، داده هــای بیامران 

هلنــدی بیشــرتی را بررســی کــرده و متوجــه شــدند کــه 

ایــن گونــه در افــراد بیشــرتی از ایــن کشــور وجــود دارد و 

به طور کلــی، گونــه VB تاکنــون در 109 نفر شناســایی 

شــده اســت.

z HIV خطرات گونه جدید ویروس 
ــه  ــه ب ــه اینکــه ســلول های CD۴ در ایــن گون ــا توجــه ب  ب

رسعت کاهــش پیدا می کننــد، گونه VB خطرات بســیار 

بیشــرتی برای مبتالیان به همــراه دارد. همچنین وجود 

بارهــای ویروســی بیشــرت نیــز احتــامال آن را مرسی تــر از 

ســایر گونه هــا می کنــد. بــا ایــن وجــود خوشــبختانه بــه 

نظر می رســد روش هــای درمان فعلــی تاثیر زیــادی روی 

ایــن گونــه می گذارند کــه رونــد انتقــال آن تا حــد زیادی 

کاهــش پیــدا می کنــد.

ــا مطالعــه ژنتیــک آن متوجــه شــدند کــه   دانشــمندان ب

VB ممکن اســت اولین بــار در دهــه 1990 ظهــور کرده 

باشــد. هرچنــد بــه نظــر می رســد در اوایــل دهــه ۲000 

بــا رسعــت بیشــرتی گســرتش پیــدا کــرده امــا ایــن امــر 

ــارت دیگــر،  ــه عب در دهــه گذشــته کنــد شــده اســت. ب

هرچنــد VB یــک کشــف مهــم محســوب می شــود، امــا 

ــد بــزرگ  ــه نظــر منی رســد در حــال حــارض یــک تهدی ب

بــرای ســالمت عمومــی باشــد.

پزشکی

دوره بیست و دوم لیگ برتر بیست و دوم عرص دوشنبه قرعه 

کشی شد تا تیم ها بر اساس برنامه بازی ها، خود را برای 

فصل جدید آماده کنند. 

در ابتدای مراسم، میرشاد ماجدی از باشگاه ها خواست 

تا در سال جام جهانی صبور باشند و فدراسیون فوتبال و 

سازمان لیگ را در برنامه ریزی های فرشده پیش رو همراهی 

کنند. او همچنین خویشنت داری تا زمان ورود VAR در 

خصوص مسائل داوری را خواستار شد.

سهیل مهدی دیگر سخرنان مراسم قرعه کشی بود. او در 

خصوص قرعه کشی توضیحاتی ارائه کرد و سپس مراسم 

به صورت رسمی آغاز شد. ضمن اینکه طبق گفته رییس 

کمیته مسابقات لیگ برتر، تالش سازمان لیگ این است 

که هر 15 هفته نیم فصل اول را پیش از جام جهانی 

برگزار کند. محمدرضا مهدوی و ابراهیم میرزاپور دو تن 

از فوتبالیست های قدیمی فوتبال ایران برای قرعه کشی 

در سن حضور یافتند و بر اساس قرعه کشی انجام شده، 

برنامه لیگ برتر 0۲-1۴01 به رشح زیر است:

z هفته اول

* فوالد خوزستان - نفت آبادان

* نفت مسجد سلیامن - مس کرمان

*آلومینیوم اراک - هوادار تهران

* استقالل تهران - سپاهان اصفهان

* نساجی مازندران - مس رفسنجان

* پیکان تهران - ملوان بندرانزلی

* گل گهر سیرجان - تراکتور تربیز

* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران

ادعای رییس سابق دپارمتان حقوقی 

فدراسیون فوتبال درباره قرارداد »مارک 

ویلموتس« رسمربی بلژیکی در صورت 

تایید نهایی، عمق فاجعه در پرونده 

این مربی »نجیب« و عامالن این 

پرونده را مشخص می کند.

صفی الله فغانپور رییس سابق دپارمتان 

حقوقی فدراسیون فوتبال  در مصاحبه ای 

مدعی شد رای محکومیت 6 میلیون 

یورویی ایران در پرونده شکایت مارک 

ویلموتس توسط دادگاه عالی ورزش 

شکسته شده است.

فغانپور مدعی شد بر اساس رای 

دادگاه »کاس« که این هفته اعالم 

می شود، ایران باید مبلغی در حدود 3 

میلیون یورو به ویلموتس پرداخت کند.

نکته عجیب اظهارات فغانپور اما 

آنجاست که او حتی این مبلغ 3 

میلیون یورو را ناچیز می داند و بابت 

این رای تربیک هم می گوید: »باید 

موفقیتی که در دادگاه عالی ورزش 

کسب کردیم را تربیک بگویم. االن 

باید مبلغی را پرداخت کنیم که خیلی 

قابل توجه نیست«!

اما این اظهارات چندان دور از انتظار 

هم نبود چرا که حتی قبل از رشوع 

ثبت نام گزینه های انتخابات ریاست 

فدراسیون فوتبال زمزمه هایی وجود 

داشت مبنی بر اینکه عامل یا عامالن 

اصلی عقد قرارداد ویلموتس قصد 

دارند با بزرگنامیی در رای دادگاه 

کاس، زمینه حضور خود در انتخابات 

را فراهم کنند.

مهدی تاج رییس سابق فدراسیون 

فوتبال را شاید بتوان چهره اصلی 

این ماجرا دانست. تاج در زمان 

حضورش در این فدراسیون، بعد از 

کنار گذاشنت »کارلوس کی روش« 

رساغ مارک ویلموتس رفت و او را 

حتی یک مربی »نجیب« معرفی کرد 

که دیگر قرار نیست بهانه های کی 

روش را تکرار کند.

ویلموتس که با قراردادی ۴ ساله به 

تیم ملی ایران آمده بود تنها 5 ماه در 

این تیم دوام آورد و به بهانه نگرفنت 

حقوق و معوقات، قراردادش را با 

ایران فسخ کرد.

و عراق،  با بحرین  بازی  از  پیش 

ویلموتس از آمدن به ایران خودداری 

کرد تا فدراسیون را مجبور کند مبلغ 

۲ میلیون یورو از مطالباتش را از 

طریق رشکت رسمایه گذاری تامین 

اجتامعی )شستا( پرداخت کند. او 

سپس در آن دو مسابقه حساس روی 

نیمکت تیم ملی نشست و ایران را با 

دو باخت تا آستانه حذف از مسابقات 

انتخابی جام جهانی قطر پیش برد.

این مربی بلژیکی سپس با طرح 

شکایت 6 میلیون یورویی علیه ایران 

در فیفا، کار را به جاهای باریک تر 

کشاند و فدراسیون فوتبال کشورمان 

را به رشایط حساس و خطرناکی وارد 

کرد. به موازات این شکایت، ساختامن 

فدراسیون فوتبال به خاطر عدم تعهد 

به شستا )بابت بازگرداندن ۲ میلیون 

یورو(، مصادره شد و مشکالتی هم 

برای ساختامن باشگاه پرسپولیس 

بوجود آمد.

به همه این اتفاقات، باید نگاهی هم 

به مدت زمان حضور ویلموتس در 

ایران بیاندازیم. این مربی بلژیکی 

در اوایل سال 1398 ابتدا به ایران 

سفر کرد و امکانات کمپ تیم های 

ملی را از نزدیک مورد بررسی قرار 

داد. او سپس در 1 خرداد 1398 

با حضور در دفرت منایندگی ایران 

در بروکسل، قراردادش را با ایران 

امضا کرد.

پرونده حضور ویلموتس در ایران در 

تاریخ ۲3 آبان و بعد از باخت مقابل 

عراق بسته شد. او به بلژیک رفت 

و دیگر به ایران بازنگشت تا اینکه 

فدراسیون چند هفته بعد رساًم خرب 

جدایی اش را تایید کرد.

در واقع ویلموتس در حدود 5 ماه 

و برای 6 مسابقه )با احتساب دو 

بازی دوستانه مقابل سوریه و کره 

جنوبی( رسمربی ایران بود. او ۲ 

میلیون یورو قبل از دیدار با بحرین 

گرفت و با احتساب 3 میلیون یورو رای 

دادگاه کاس، بالغ بر 5 میلیون یورو 

دریافتی از ایران خواهد داشت. به 

نوعی می توان این طور نتیجه گرفت که 

این مربی »نجیب« ماهی یک میلیون 

یورو برای فدراسیون آب خورد آن هم 

در رشایطی که هیچ آورده ای برای 

تیم ملی به جز »بدبختی« نداشت.

کنار هم قرار دادن همه این مسائل 

است که اظهارات فغانپور و تربیک 

او بابت محکومیت در این پرونده را 

عجیب تر می کند. آیا قرار است شکست 

خوردگان بزرگ در یک پرونده 5 میلیون 

یورویی، »قهرمان منا« های جدید 

فوتبال ایران باشند؟ آیا قرار است 

صالحیت کسانی که در این پرونده 

نقش اصلی را داشته اند، دوباره برای 

ریاست فدراسیون فوتبال تایید شود؟

برنامه  هفته  اول لیگ برتر 

ماهی یک میلیون یورو برای هیچ؛

مکمل های ویتامینیمقصران فاجعه »ویلموتس« دنبال قهرمان سازی

مهدیس آصفی،کارشناس علوم ورزشی

مکمل های مولتی ویتامین مکمل هایی 

هستند که برای تامین نیازهای بدن به 

ویتامین ها مورد استفاده قرار می گیرند. 

هامنطور که می دانید ویتامین ها به دو دسته 

تقسیم می شوند:ویتامین ها ی قابل حل 

در آب  و ویتامین ها ی قابل حل در چربی. 

این دو دسته از ویتامین ها کامال با یکدگیر 

متفاوت هستند.وجود هر یک از این ویتامین 

ها برای بدن رضوری است و هر یک نقش 

ویژه ای را در بدن ایفا می کنند.ویتامین 

ها ی قابل حل در آب به رسعت در بدن 

از طریق کلیه ها دفع می شوند. به همین 

منظور این ویتامین ها باید به صورت روزانه 

مرصف شوند. با این وجود، ویتامین ها ی 

قابل حل در چربی در کبد ذخیره می شوند.

در نتیجه این دسته از ویتامین ها نباید به 

صورت روزانه مرصف شوند. تنها در صورت 

نیاز و یا به صورت دوره ای و زیر نظر پزشک 

باید مورد استفاده قرار گیرند.

z  اثرات مکملهای مولتی ویتامین بر
سالمتی

 افزایش سطوح انرژی در بدن ، جلوگیری از 

پیری پوست ، جلوگیری از ابتال به رسطان 

، بهبود خلقیات ، رفع هوس های غذایی

این مکمل ها نقش بسزایی را در حفظ 

سالمت بدن بازی می کنند. هامنطور که 

می دانید ویتامین ها نقش بسیار مهمی 

در کارکرد صحیح ارگان های بدن دارند. 

کمبود ویتامین ها سبب می شود در کارکرد 

این اعضا مشکالتی به وجود بیاید و بدن در 

معرض ابتال به بیامری های مختلف قرار گیرد.

z افزایش سطوح انرژی در بدن
مولتی ویتامین ها موجب تقویت و افزایش 

انرژی در بدن می شوند. همین امر بر فعالیت 

بدن اثر می گذارد و سبب می شود فرد بهرت 

در فعالیت های روزمره خود ظاهر شود. 

سم زدایی یکی از اثرات این مکمل ها در 

بدن است.

z جلوگیری از پیری پوست
با افزایش سن پوست در معرض پیری و از دست 

دادن کالژن قرار می گیرد. اما اگر ویتامین ها 

به اندازه کافی به بدن برسند پوست جوانرت 

باقی می ماند. به همین دلیل بسیاری از 

افراد از مکمل های حاوی ویتامین و مواد 

معدنی برای سالمت پوست استفاده می کنند.

z جلوگیری از ابتال به سرطان
مکمل ها از بروز رسطان و یا بیامری های 

خطرناک مانند رسطان سینه و بیامری دیابت 

جلوگیری به عمل می آورند. مکمل های مولتی 

ویتامین با تامین ویتامین بدن اسرتس را 

کاهش می دهند و همین امر به سالمتی 

بدن کمک زیادی می کند.

بهبود خلقیات: هامنطور که می دانید 

کاهش برخی ویتامین ها در بدن سبب 

بروز نوسانات خلقی می شود. با تامین نیاز 

بدن به ویتامین ها، این نوسانات خلقی از 

بین می روند و خلقیات ثابت می مانند.

رفع هوس های غذایی :هوس غذایی 

یکی از عالیمی است که نشان می دهد 

بدن در معرض کمبود ویتامین خاصی قرار 

گرفته است. استفاده از مکملهای مولتی 

ویتامین با تامین ویتامین های بدن به کاهش 

هوس های غذایی کمک می کنند و سبب 

ارتقا سالمتی می شوند. 

      تغذیه ورزشی



» ِهناس« 

درد مشترک 
ایران و عراق 

کارگردان فیلم سینامیی »ِهناس« گفت: مخاطبان عراقی هم با موضوعی 

که فیلم سینامیی »ِهناس« به آن پرداخته آشنا بودند چراکه این اتفاق 

تلخ در کشور آنها نیز رخ داده است.

حسین دارابی ، درباره تجربه خود از اولین منایش فیلمش در خارج از 

کشور توضیح داد: قطعا برای مِن فیلمساز جذاب است که بازخوردهای 

متفاوتی را از مخاطبان مختلف بگیرم به ویژه مخاطبانی که زبان و 

فرهنگشان با مردم کشورم متفاوت است؛ پس حضور و منایش آثار 

ایرانی در این هفته اتفاقی مثبت ارزیابی می کنم.

وی با اشاره به اینکه ترور دانشمندان تنها مختص ایران نیست و در 

بسیاری از کشورهای مسلامن این اتفاق افتاده است، بیان کرد: مخاطبان 

عراقی هم با موضوعی که فیلم سینامیی ِهناس بدان پرداخته، آشنا 

بودند چراکه این اتفاق تلخ در کشور آن ها نیز رخ داده است. شاید 

برایتان جالب باشد که بدانید چند نفر از بانوان عراقی که همرسانشان 

شهید شده بودند، بسیاری با فیلم ارتباط برقرار کردند به گونه ای که 

پس از متاشای ِهناس، خانم پیرانی را در آغوش گرفتند و اشک ریختند 

و مدام از من تشکر کردند.

کارگردان فیلم سینامیی هراس ادامه داد: من در زمان منایش فیلم در 

سالن سینام نشسته و بسیار نگران بودم که مخاطبان که تعدادشان کم 

هم نبود، چگونه با فیلم ارتباط برقرار می کنند چراکه متاشای فیلمی 

که زیرنویس دارد، کار سختی است به ویژه که زیرنویس آن چنان هم 

باکیفیت نبود. زمانی که ِهناس به پایان رسید، متاشاگران به صورت 

مفصل تشویق کردند و آن زمان بود که متوجه شدم مخاطبان فیلم را 

دوست داشتند. همچنین نظر چند منتقد سینام نسبت به این فیلم 

نیز مثبت بود.

دارابی تاکید کرد: حسن ناظم وزیر فرهنگ و گردشگری نیز به متاشای 

فیلم نشست و به گفته خودش از متاشای فیلم لذت برده و متام نشانه های 

فیلم را درک کرده بود. آن گونه که من متوجه شدم بسیاری از افراد با 

فیلم ارتباط گرفتند که برای من اتفاق خوبی بود و خوشحامل که دومین 

اثر بلند سینامیی ام توانست با مخاطب خارجی ارتباط برقرار کند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه هرن و زبان 

هرن می تواند بین فرهنگ ها با همه اختالفاتی که باهم دارند، ارتباط 

ایجاد کند، بیان کرد:  تفاوت ما با کشور عراق به لحاظ زبان و فرهنگ کم 

نیست اما زمانی که پای سینام به میان می آید، افراد وجوه مشرتک را 

پیدا می کنند و این اتفاق باعث می شود ارتباط بین متدن ها رخ بدهد، 

کشورها با دغدغه های یکدیگر آشنا شوند و در سطح گسرتده تری 

باهم ارتباط برقرار کنند.

کارگردان فیلم سینامیی ِهناس درباره برنامه منایش و اکران این فیلم 

سینامیی در جشنواره های بین املللی و کشورهای خارجی مطرح کرد: 

هرچه قدر این فیلم در کشورهای بیشرتی منایش داده شود و ما بتوانیم 

صدای مظلومیت دانشمندان را که به وحشیانه ترین شکل ممکن ترور 

شدند، به گوش مردم کشورهای مختلف برسانیم، اتفاق خوبی است. 

پخش بین امللل حوزه هرنی نیز به منایش و اکران این فیلم به صورت 

جدی فکر می کند و امیدوارم مردم مختلف دنیا آن را ببینند و با آن 

ارتباط برقرار کنند.

دارابی در پایان خاطرنشان کرد: من با بازارهای جهانی فیلم آن چنان 

آشنایی ندارم اما زمانی که برای منایش ِهناس به عراق آمدم به چند 

سینام رس زدم، متوجه شدم فیلم های هالیوودی در کنار چند اثر از 

مرص اکران منایش داده می شوند. آن زمان با خود فکر کردم ما باید در 

این بازار که بسیار جدی است، رقابت کنیم. از اینکه ما چه قدر با این بازار 

آشنا هستیم، اطالعی ندارم اما می دانم باید به یکرسی وجوه مشرتک 

رسید که تا مردم مختلف دنیا با یک اثر ارتباط برقرار کنند. منایش 

آثار در کشورهای مختلف برای فیلمساز این درس را به همراه دارد که 

متاشاگر خارجی با چه موضوعی بیشرت ارتباط برقرار می کنند و اساسا 

فیلم باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا مخاطب به درکی از اثر برسد.

که به تازگی در هفته منایش فیلم های ایرانی در بغداد عراق به منایش 

درآمده، فیلمی ایرانی به کارگردانی حسین دارابی و نویسندگی احسان 

ثقفی و مهدیه عین اللهی و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه محصول 

سال ۱۴۰۱ است.

ِهناس که اولین بار در ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ در چهلمین دوره جشنواره فیلم 

فجر به منایش درآمد، در ژانر بیوگرافی ساخته شده و روایت تالش های 

عاشقانه زنی است برای بیرون کشیدن زندگی اش از تشویش و تالطم. 

داستان این فیلم حول محور داریوش رضایی نژاد دانشمند هسته ای 

ایران است که توسط ارساییل ترور شد.

Nakhost Honari



6nakhostvarzeshi@yahoo.com

رییس سازمان سینمایی حوزه هنری:

مشکلی برای اکران »مصلحت« وجود ندارد

۳۲ عکاس جوان در کنار فرزندان بی سرپرست گلستان علی 

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هشتم   شماره 323   
 پنجشنـبه  6 مرداد ماه 1401    28 ذی الحجه 1443 

رییس سازمان سینامیی حوزه هرنی گفت: مشکلی 

برای اکران فیلم مصلحت وجود ندارد اما بر اساس 

تقویم زمان بندی اکران فیلم های حوزه هرنی، هنوز 

زمان مناسب اکران این فیلم فرانرسیده است.

حمیدرضا جعفریان در گفت وگو با ایسنا در رابطه با 

چرایی اکران نشدن فیلم مصلحت و مشکالتی که بر 

رس راه اکران آن قرار دارد، اظهار کرد: هرچند در مورد 

این فیلم مباحثی بیان می شد مبنی بر اینکه ممکن 

است برخی نهادها نکاتی روی آن داشته باشند اما 

مشکل خاصی در رابطه با اکران فیلم مصلحت وجود 

ندارد چراکه پروانه منایش آن پیش ازاین صادرشده 

است.  وی بابیان اینکه مساله ما زمان بندی و تقویم 

اکران است، افزود: به دلیل رشایط کرونا بسیاری 

از فیلم ها در صف اکران سینامست و برخی آثار 

حوزه هرنی نیز به جهت اینکه به مناسبت ها مرتبط 

است یا در زمان بندی رسگروهی و رشایطی که در 

شورای صنفی و فضای مختلف اکران وجود دارد، قرار 

دارند، شامل اقتضائاتی می شوند.  رییس سازمان 

سینامیی حوزه هرنی بیان کرد: به عنوان مثال اگر 

فیلم سینامیی آماده داریم که به وقایع تیرماه سال 

1360 می پردازد، مناسب است که در تیرماه و فیلم 

مناسب کودک و نوجوان مناسب است که در مهرماه 

اکران شود. بنابراین با توجه به تقویمی که در آن 

پنج یا 6 فیلم در صف اکران ۲ تا سه سال آینده قرار 

دارد، این آثار برای منایش عمومی اولویت بندی 

می شود. بر همین اساس فیلم مصلحت هنوز در 

زمان مناسب اکران قرار نگرفته است.  جعفریان 

خاطرنشان کرد: البته موارد و مالحظاتی از طرف 

برخی دستگاه ها درباره فیلم مصلحت وجود دارد 

که خارج از فضای مربوط به وزارت فرهنگ  و ارشاد 

اسالمی و سینامست اما با رایزنی هایی که انجام شده، 

 مساله و مشکل خاصی برای اکران فیلم مصلحت 

وجود ندارد.

 "نگاه تو" عنوان منایشگاه گروهی عکسی است که 

به همت 3۲ عکاس جوان در  نگارخانه فردوسـی، 

واقع در فرهنگرسای جهاد دانشگاهِی سه راه ادبیات 

مشهد از یکم تا پنجم مردادماه در دو بخش موضوعی 

)نگاه( و آزاد برگزار می شود. درآمد حاصل از فروش 

آثار این منایشگاه رصف کودکان بی رسپرست خیریه 

گلستان علی)ع( خواهد شد.سـجاد عابدین زاده 

از اعضای منایشـگاه و منایشـگاه گردان، اسـامی 

رشکت کنندگان را به این قرار عنوان کرد:

زینب آلبوبیری/فرزانه ارقبائی/مریم اسحاق زاده/

طاهره اسدبیگی/رویا اسالمی/ریحانه اعلمی/دالرام 

تبادکانی/نسیم توکلو/افسانه جالل/محبوبه حاجی 

قربانی/معصومه حاجـی قربانی/ آمنه حسـنوا/ثنا 

سادات حسـینی/میالد حسینی ابریشـمی/فرناز 

خورسند/تیدا راد/فاطمه سلطانی/سهیال سعیدی/زهرا 

سادات سیدی/میالد شهیدی/ اسامعیل طاهری/

سجاد عابدین زاده/فاطمه عباسی/سحر عباسی/

زینب عزتی/ طاهره قاسـمی/ الهه کریمی/سامنه 

لطفی/امیـر محمـدی ثانی/رعنا مشـهدی/ صدرا 

منتظری/ امیـد والی نیا.

خبر

دلنوشته

برگزاری چهارمین دوره جشنواره ملی 
کتاب سال سبک زندگی در مشهد 

علی ارباب 

حجت االسالم علی رحامنی در نشست خربی جشنواره ملی کتاب 

سال »سبک زندگی« که در دفرت تبلیغات اسالمی خراسان رضوی 

برگزار شد، اظهار کرد: در سه دوره ای که این جشنواره برگزار شد 

ظرفیت های موجود در سبک زندگی را در قالب معرفی کتاب هایی 

که در این رابطه نگارش شده بررسی کردیم و امیدواریم امسال 

که چهارمین دوره از این جشنواره را برگزار می کنیم بتوانیم یک 

گام جلوتر برویم. وی با اشاره به جایگاه این جشنواره و اهمیت 

برگزاری چنین جشنواره هایی افزود: واژه سبک زندگی یکی از 

پرکاربردترین واژه هایی است که در سال های اخیر در گفت وگوهای 

علمی، رسانه ای و سیاسی کشور مورد استفاده قرار گرفته است. 

همچنین در یک دهه اخیر نیز سبک زندگی یکی از کلیدواژه های 

کاربردی در بیانات مقام معظم رهربی است. 

دبیر چهارمین جشنواره ملی کتاب سال سبک زندگی ترصیح 

کرد: ایشان به منظور اهمیت و تاثیر این واژه بر مدیریت فرهنگی، 

سیاسی و علمی جامعه از این کلیدواژه در بیانیه گام دوم انقالب 

استفاده کرده اند تا افق ۴0ساله آینده را بر اساس برخی از این 

محورهای پایه مورد تاکید و اهمیت قرار دهند. 

رحامنی عنوان کرد: این اصطالح در میان رشته ها، گروه های 

دانشی و تخصص های مختلف در نگاه عامه، میان خربنگاران 

و عموم مردم برای ُبعد جالب و جذاب زندگی مورد استفاد قرار 

می گیرد و آخرین منودارهایی که ارائه شده نشان می دهد که در 

سال های اخیر از طریق موتورهای جست وجو این اصطالح در 

کشور ما به فراوانی جست جو شده است. 

وی خاطرنشان کرد: این امور حاکی از آن است که ذهنیت عامه 

مردم و متخصصان متوجه مفهومی به نام سبک زندگی شده است. 

امروز در حوزه بهداشت و درمان نیز در خصوص سبک زندگی 

سامل و ناسامل سخن به میان می آید و یا اینکه روانشناسان برای 

تعریف سبک زندگی به تصویری که انسان از خویشنت، خود ایده 

آل و جهان پیرامونی دارد اشاره می کنند. این تصویر زمینه ساز 

و تنظیم کننده ارتباطات انسان با دنیای پیرامون است که از آن 

برای تبیین مفهوم سبک زندگی بهره می برد. 

 دبیر چهارمین جشنواره ملی کتاب سال سبک زندگی ادامه 

داد: از طرفی نیز جامعه شناسان در تحلیل هویت اجتامعی در 

سال های دور با تکیه بر مفهوم طبقه اجتامعی به منظور تحلیل 

هویت و طبقه، بر روی فعالیت های تولیدی جایگاه مولد متمرکز 

می شدند، اما در سال های نه چندان دور به دلیل رشد مرصف و 

مرصف گرایی بر روی واژه سبک زندگی مترکز کرده اند. 

باز  دوباره گم شدم 
نگین مرشدی

باز دوباره شکاره این دسته ی همگانی شکارچیان شدم

به کوسه ای می مانم که به اعامق دریا نزدیک و رنگ عمق دریا 

و ساکنانش را دیده اما باز به دام هوس افتاده و شکار شده 

باید به کتابخانه ام برمی گشتم در هارا می بستم و گوش هایم 

را محکم می گرفتم 

و اگر از من بپرسی با چشم هایامن چه می کنیم 

آن ها را به قلم کسانی می سپاریم که شاید فقط کمی بیشرت 

بدانند 

با ژوزه ساراماگو در دریای شیر سفید شنا می کنم و همرا با 

پائولوکوئیلو در صحرا به دنبال کیمیا گران می گردم

و در قونیه با الیف شافاک نظاره گر عشق شمس و موالنا بودم 

آنجا بودم اما القل هرچه کردند با من نکردند

تهیه کننده فیلم سینامیی »ناخدا 

فیلمنامه نویسی  گفت:  خورشید« 

کاری نیست که در گوشه خانه و با 

تخیل انجام شود چراکه نیاز به دانش 

گسرتده و به  روز دارد.

هارون یشایایی در توضیح مشکالت 

حال حارض سینامی ایران بیان کرد: 

این روزها فیلم های سینامیی که ساخته 

می شوند )همه را نه، اما کم وبیش( 

می بینم و مشکالتی در آن ها وجود دارد.

ناخدا  سینامیی  فیلم  تهیه کننده 

خورشید )نارص تقوایی 1365( ادامه 

داد: چون دیگر کار حرفه ای سینام را 

انجام منی دهم، رصفاً می توانم از منظر 

یک بیننده درباره این آثار اظهارنظر 

کنم و از این منظر باید بگویم که مشکل 

اساسی آثاری که تولید می شوند این 

است که قصه ها بسیار تکراری هستند. 

به همین دلیل وقتی شام یک فیلم 

را می بینید، انگار متامی فیلم ها را 

دیده اید.

وی تاکید کرد: البته فیلم ها ساخته 

می شوند و با وجود یکی دو فیلم خوبی 

که در این سال ها ساخته شده، از رشوع 

سال 1۴01 تعداد متاشاگران به شدت 

کاسته شده است. یعنی به رغم این 

که سالن های سینامیی با ظرفیت 

کامل برقرار بوده اما تعداد متاشاگران 

به شدت کم بوده است.

z از ابتدا مشکل فیلمنامه داشتیم
یشایایی با اشاره به مشکل مزمن سینامی 

ایران یادآور شد: ما از ابتدا هم مشکل 

فیلمنامه داشتیم اما آنچه مطرح است 

این است که این مشکل بسیار بیشرت 

شده؛ بخشی از این موضوع هم البته 

متاثر از کنرتل و بازبینی فیلم نامه ها و 

مسائلی از این دست است.

تهیه کننده فیلم های ای ایران، هامون، 

کیمیا و نون و گلدون ادامه داد: به هرحال 

این  همه مشکل نیست و بخشی از آن 

به خود فیلمنامه نویسان و توانایی و 

تبحر آنان بازمی گردد.

وی افزود: فیلمنامه نویسی یک علم 

است و یک فیلم نامه نویس باید اطالعات 

و دانش بین رشته ای داشته باشد؛ 

یعنی از علوم تاریخ، جامعه شناسی و 

... اطالعات داشته باشد. ضمن این 

که باید بسیار فیلم ببیند و آثار خوب 

دنیا و ایران را متاشا کند.

دهه 60 و 70 برهه ای خاص و منحرصبه فرد 

در تاریخ سینامی ایران است

پرسش  این  به  پاسخ  در  یشایایی 

که چرا در دهه های ابتدایی پس از 

انقالب تولیدات سینامیی، قابل توجه 

و ماندگار بود، گفت: دهه 60 و 70 

برهه ای خاص و منحرصبه فرد در تاریخ 

سینامی ایران است.

وی افزود: تفاوت آثار سینامیی تولید 

شده بعد از انقالب این است که نیروهای 

تازه نفس وارد این عرصه شدند و سینام، 

آدم های خودش را داشت و مجموعًا 

این دوره ای بود که سینامی پس از 

انقالب متولد شد اما دوام نیاورد.

این تهیه کننده پیشکسوت یادآور شد: 

بخشی از این مشکل ورود سیستم 

دولتی به این عرصه بود که دخالت های 

گسرتده ای را هم به همراه داشت. این 

سنت )ورود بخش دولتی به سینام( 

ماندگار شد و امروز با افزایش رسسام آور 

هزینه های تولید بخش خصوصی عماًل 

به لحاظ رسمایه قادر به ورود و تولید 

فیلم نیست.

تهیه کننده نمونه دهه 70بیان کرد:

فیلمهای تازه با قصه های تکراری

محمدباقر عطاریانی
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مجید خروشی- شانزدهمین هامیش 

دانشجویان ایرانی خارج از کشور از یکم 

تا سوم مردادماه در سالن اجتامعات هتل 

جم مشهد مقدس با معرفی چهره های 

برتر به پایان رسید.

این هامیش با حضور متخصصان 

بیانیه گام  اندیشمندان باهدف  و 

دوم ،انتقال دانش و فناوری ،فرصت 

و چالش ها برگزار و در مراسم افتتاحیه 

آیت الله قمی به نقش انجمن های 

اسالمی در حفظ و پایداری هویت 

ایرانی اسالمی در خارج از کشور اشاره 

کرد و گفت: دانشجویان باید در مسیر 

علمی کشور افق گشایی کنند و یک 

بازنویسی جدیدی در علوم انجام دهند.

معاون ارتباطات و امور بین امللل دفرت 

رهرب معظم انقالب گفت: امروزه جنبشی 

در مسئله علمی کشور به راه افتاده 

است و نقش رهربی جمهوری اسالمی 

ایران در این رشد علمی و فناوری 

کشور، نقشی برجسته  است.

آیت الله محسن قمی اظهار در ادامه 

خاطرنشان کرد: زیارت امام رضا)ع( 

نعمتی است که خداوند به ما عنایت 

کرده است. در این راستا باید گفت 

زیارت متشکل از احکام و آداب زیارت 

است که باید آن را مدنظر قرار دهیم.

وی خطاب به دانشجویان حارض در 

این هامیش با اشاره به اینکه امام 

رضا)ع( به عرض ارادت عاشقان و 

زائرانش پاسخ می دهد، افزود: زیارت 

امام رضا)ع( یک جریان ممتد است 

که همه زندگی ما را تحت تاثیر قرار 

ما  تاروپود وجود  و جزو   می دهد 

می شود.

آیت الله قمی بابیان اینکه رشد جمعیت 

باسواد کشور از 30درصد به 9۴درصد 

رسیده است، بیان کرد: عدالت جنسیتی 

در قبل از انقالب ۲3درصد تفاوت دخرت 

و پرس در آموزش بود و هم اکنون این 

عدالت جنسیتی در آموزش به 7درصد 

کاسته شده است.

امور بین امللل  و  ارتباطات  معاون 

دفرت مقام معظم رهربی با اشاره به 

اینکه تعداد موسسات آموزش عالی 

کشور از ۲۲3 واحد به ۲700 واحد 

افزایش یافته است، افزود: همچنین 

اعضای بانوان در هیئت های علمی 

دانشگاهی به 33درصد رسیده اند 

و 30درصد پژوهشگران واحد های 

فناوری کشور بانوان هستند. باید گفت 

در یک کالم رضیب حضور بانوان در 

آموزش عالی ۲0برابر نسبت به گذشته 

بیشرت شده است.

همایش دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مشهد 

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هشتم   شماره 323   
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من ساکن اکنون هستم
جواد ظفر امیلی

من ساکن اکنون هستم در هوای حال جاریم 

میان اینک ، غوطه ور و از زمان بی خربم 

در اینجا من با خود رشیک و با همسفران معارص رفیقم 

از دور به خود می نگرم و از فاصله ها به خویش نزدیک ترم 

از اینجای زمان به همه جای تاریخ رسک می کشم 

و باقدرت خیال فاصله ها را پشت رس می گذارم 

من رهگذاران بدون راه و راه های بدون رهگذار را می بینم 

مرا به دیروز راهی نیست و با فردا کاری نیست در آنی ترین 

لحظات برس می برم 

در جغرافیای اینجا زندگی می کنم و در این لحظه تاریخی 

حضور دارم 

من دم را پس انداز می کنم و بازدم را به حراج می گذارم 

با تضادها تعارضی ندارم و با هیچ رسسازگاری دارم 

من در کنونی ترین لحظه عمر زندگی می کنم 

من به لطف خدا در اکنون قرار دارم 

می خواهم در این لحظه و متامی لحظاتی که در ترصف عمرم 

قرار دارد 

نیکی را مشاهده و با بدی معارضه کنم 

می خواهم در حوضچه اکنون آن قدر آب تنی کنم تا در جاودانه ها 

خیس خیس باشم .

برگزیدگان بخش عکس دانش آموزی 
جشنواره خربزه

سـیدجلیل حسـینی زهرائی-اردوی عکاسـی با موضوع 

خربزه از سوی شورای سیاست گذاری عکس  اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی شهرستان تربت جام و گروه اجرایی این شورا  

با حضور جمعی از دانـش آموزان تربت جام  برگـزار گردید. 

که از سـوی هیات داوری منتخب شـورای سیاست گذاری 

عکس،اداره فرهنگ و ارشاد اسـالمی تربت جام متشکل از 

نجیب الله غمخوار احمدی ،سـید جلیل حسـینی زهرائی 

و فـرزاد رشـتی آثـار رسـیده مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت کـه 

برگزیدگان بخش عکس دانش آموزی انتخاب شدند. براین 

اساس مهدیس ابراهیمیان از آموزشگاه زنجانی تربت جام و 

نرگس فروغیان از آموزشگاه فرزانگان تربت جام،ملیکا ندایی 

از آموزشـگاه امامت تربت جام به ترتیب به عنوان نفرات اول 

تا سـوم لوح معرفـی شـدند و همچنین بـه برگزیـدگان لوح 

تقدیر و جوایـزی اهدا شـد . به گـزارش خربنگار ما اسـامی 

برگزیدگان در حاشیه مراسم تجلیل از منونه های کشاورزی و 

دامپروری جشنواره خربزه تربت جام اعالم شد. این جشنواره 

با حامیـت جهـاد کشـاورزی ،اداره آمـوزش و پـرورش تربت 

جام انجـام گرفـت و مراسـم اختتامیـه در دانشـگاه وحدت 

تربت جام برگزار شـد.

محمدصادقی از بخش مجدد مختارنامه می گوید:

سریال  مذهبی ماندگار نساختیم
یادداشت

خبر

محمدصادقی، بازیگر سینام و تلویزیون 

که ۲۲ سال قبل در رسیال »والیت 

عشق« با موضوع زندگی امام رضا )ع( 

نقش آفرینی کرده بود، حاال مدتی 

است که در قاب تلویزیون حضور ندارد 

و ترجیح داده تا از فضای بازیگری 

دور باشد.

محمدصادقی که پس از ایفای نقش 

در رسیال هایی چون »مختارنامه« در 

نقش عبدالله بن مطیع و »سال های 

مرشوطه« در نقش امیرکبیر و »عامرت 

کاله فرنگی« در نقش میرزا کوچک 

خان مدتی است که از قاب جادو دور 

است، در گفت وگویی با ایسنا اظهار 

کرد: چند سالی در این فضا حضور 

نداشتم و علت آن، مسایل شخصی 

زندگی است، مدتی است که موقتا 

ساکن راه دور هستم.

او در ارتباط با ساخت رسیال های ماندگار 

مذهبی بیان کرد: طی دهه های 70 

و 80 و حتی شاید نیمه ی دهه ی 90 

، رسیال های ارزنده ای با موضوعات 

مذهبی ساخته می شد که قابلیت 

پخش مکرر را داشت و همچنان نیز 

دارد، اما متاسفانه در سال های اخیر 

ما کمرت شاهد تولید کارهای ارزنده ای 

بوده ایم و تولیداتی نداشته ایم.

او ادامه داد: می توان گفت بسیاری از 

تولیدات تلویزیونی، آشکارا ضعف های 

متعددی دارند که نشان دهنده این 

است که در ساخت آن ها دقت نظر 

کافی اعامل نشده است؛ اما چرایی 

آن را من منی توانم توضیح بدهم، بلکه 

مسووالن و افرادی که مستقیم درگیر 

تولید هستند باید توضیح دهند.

این بازیگر با اشاره به اینکه مدتی 

است، رسیال های ارزنده و ماندگار 

مذهبی به ندرت ساخته می شود، 

گفت: کارهایی که شاهد پخش آن ها 

هستیم، اغلب کارهای ضعیفی هستند 

که به لحاظ کیفی از خصوصیات 

الزم برخوردار نیست و تنها با عنوان 

مذهبی، برای مسووالن رزومه و کارنامه 

پر می کنند.




