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گروه ورزشی-هیات ورزش های همگانی 

خراسان رضوی با صدور احکام برای 

مسووالن کمیته های ورزشی هیات 

روزهای حساسی را پشت رس گذاشت 

و در این جلسه رییس هیات حسین 

غیاثی را به عنوان مسوول کمیته ورزش 

شهرداری استان منصوب کرد.

رضا آذریان رییس هیات ورزش های 

همگانی طی احکامی برای مسووالن 

برخی از کمیته ها و همچنین لوح تقدیر 

برای کسب رتبه های برتر کشور به خانم 

 برادران رییس کمیته ایروبیک استان 

و تقدیر از روسای هیات های شهرستان های 

سبزوار و نیشابور در برگزاری هامیش های 

 پیاده روی خانوادگی به مناسبت های ویژه  

 حسین غیاثی رسپرست تربیت بدنی 

و سالمت شهرداری مشهد را به عنوان 

مسوول کمیته ورزش شهرداری های 

استان  منصوب کرد.در ادامه همچنین 

از  محسن اسدی به عنوان رییس، سعید 

توکلی دبیر و خانم غالمیان نایب رییس 

کمیته کراسفیت استان که در جهت 

رشد،بالندگی و ارتقای سطح کراسفیت 

استان تالش های چشمگیری داشتند  

تقدی رو تجلیل به عمل آمد.آذریان 

امیدواری کرد:   ابراز  این جلسه   در 

با توجه به اهمیت توجه به ورزش های 

همگانی در سطح استان و افزایش 

روزافزون گروه های ورزشی روزانه و 

عرصگاهی دربوستان های سطح شهر 

مشهد با هدایت حسن روحی به عنوان 

مسوول کمیته ورزش های روزانه شاهد 

تحوالت و شکوفایی ورزش همگانی 

در سطح استان باشیم.

گروه ورزشی- جشن بزرگ استعدادیابی 

وزنه برداری به منظور کشف استعدادهای 

املپیکی و جهانی  با مشارکت شهرداری 

،هیات وزنه برداری استان و مشهد برگزار شد.

نایب رییس هیات مشهد با اعالم این 

خرب گفت: جشن بزرگ استعدادیابی 

وزنه برداری به منظور کشف استعدادهای 

املپیکی و جهانی در سه رده سنی ۶تا۸ 

سال، ۸ تا۱۰ سال و  ۱۰ تا ۱۲ سال برگزار 

شد.فهیمه پوستچی افزود:در این دوره از 

مسابقات حدود ۱۴۰ نفر رشکت کننده 

حضور داشتند که مسابقه در ۶آیتم پرش 

عمودی، باکس جامپ، اورهد اسکوات  

انعطاف کتف، پرتاب توپ به پشت رسو 

وال بال برگزار شد و در این میان در هر 

رده سنی به  نفر اول تا سوم مدال و لوح 

تقدیر و جایزه نقدی اهداشده است.

نایب رییس هیات مشهد درباره هدف 

از برگزاری این جشنواره اظهار داشت: 

هدف از این مسابقات کشف استعدادهای  

پایه برای ارتقا رشته وزنه برداری در سطح 

استان است.

وی خاطرنشان کرد: در این هامیش رسمربی 

تیم استان مینا عصفوری و مربیان زهرا 

آمدنی و فرشته رضوانیان استعداد یابی 

از بچه های مستعد را انجام دادند.وی 

اظهار کرد: در نظر داریم با همکاری 

شهرداری مشهد به صورت دوره ای این 

رسی از مسابقات را در نواحی مختلف 

مشهد برای کشف استعدادهای برتر 

برگزار  کنیم.نایب رییس هیات وزنه برداری 

مشهد یادآور شد: بنا داریم به زودی در 

قسمت پرسان مسابقات  وزنه برداری در 

سطوح مختلف را برگزار کنیم.

سرپرست تربیت بدنی و سالمت شهرداری 
مشهد حکم گرفت !

جشنواره استعدادیابی وزنه برداران مشهد 
برگزار شد

توپ و تور

 دانشگاه امام رضا )ع(مشهد
 نایب قهرمان کشور شد

محمد مهدیزاده

پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی دانشجویان رسارس 

کشور که در تربیز جریان داشت در حالی با نایب قهرمانی تیم 

ارزشمند و یکدست دانشگاه امام رضا )ع(مشهد خامته یافت که 

شاگردان جوان و فنی جعفرعطارزاده  شایسته قهرمانی بودند.

درشب فینال بازی را در رشایطی۲بر۱ و میلی مرتی ۱۵بر۱۳ به 

حریف واگذار کردندکه متام حریفان دور مقدماتی و نیمه نهایی 

را باقدرت پشت رس گذاشتند و برسکوی دوم ایستادند و تیم 

زند شیراز قهرمان کشور شد.

در این مسابقات محسن زارع به عنوان فنی ترین بازیکن و 

آرش خوشخوراد به عنوان برترین پاسور هر دو از دانشگاه امام 

رضا)ع( انتخاب شدند.

ضمنا مسابقات در حضور دکرت امیرحسین منظمی به عنوان 

مسوول انجمن والیبال دانشجویان کشور برگزار شد.

اسامی تیم دانشگاه امام رضا)ع( مشهد :

رسپرست کل : دکرت اصفهانی

مربی : جعفر عطار زاده

رسپرست : دکرت رضا امین زاده

بازیکنان :

محمد صدیقی

میالد چوپان 

آرش خوشخو راد

آرش مثری

پارسا قاسم زاده

سید محمد حسینی

جواد اصالن بیگی

امیر نجفی

ایامن طاهونچی

محسن زارع

وحید منصوری
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خروشی- تیم شنای بانوان کم بینا و نابینا خراسان رضوی 

جام قهرمانی این دوره از مسابقات را باالی رس برد.

دبیر هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان خراسان 

رضوی گفت: این رقابت ها از قهرمانی تیم شنا بانوان 

نابینا و کم بینای خراسان رضوی در رقابت های کشور 

هفتم تا نهم مردادماه جاری با حضور تیم هایی از رسارس 

کشور در تهران برگزار شد و تیم ۱۷ نفره خراسان رضوی 

با کسب ۳۸۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

 وحید نیک فرجام افزود: تیم های اصفهان و تهران نیز 

به ترتیب دوم و سوم شدند.

 وی اضافه کرد: مریم شعاعی مربی مشهدی عنوان 

بهرتین مربی و ساجده پهلوان شناگر مشهدی که فرزند 

رضا بازنشسته رشکت آب منطقه ای خراسان رضوی 

است عنوان شناگر برتر این مسابقات را کسب کردند. 

و افتخار دیگر به کارنامه افتخارت این رشکت افزود.

 دبیر هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان خراسان 

رضوی گفت: این رقابت ها در ۲ رده سنی جوانان و 

بزرگساالن برگزار شد.

گفتنی است : ساجده پهلوان هاشمی فرند یکی از 

کارکنان بازنشسته رشکت آب منطقه ای خراسان رضوی  

عنوان شناگر برتر مسابقات قهرمان کشوری شنای 

بانوان کم بینا و نابینا را کسب کرد.

خراسان رضوی قهرمان شنای بانوان نابینا شد

بعد از گذشت بیش از ۴ماه درنهایت با 

حکم وزیر ورزش و جوانان مدیرکل ورزش 

و جوانان خراسان رضوی معرفی شد. 

بر اساس این گزارش طی حکمی از 

سوی »سید حمید سجادی« وزیر ورزش 

و جوانان »سید علی اکرب هاشمی 

جواهری« بعد از گذشت بیش از 

۴ماه رسپرستی اداره کل ورزش و 

جوانان خراسان رضوی حکم مدیر 

کلی خود را دریافت کرد .

در بخشی از این حکم آمده است: نظر 

به تعهد و تخصص جنابعالی و بنا به 

پیشنهاد معاونت امور حقوقی،مجلس 

و استان ها به موجب این حکم به عنوان 

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان 

رضوی منصوب می شوید انتظار دارم 

با بهره گیری از ظرفیت های موجود 

راستان،تالش و سازنده با مدیران 

 کارکنان،پیشکسوتان،ورزشکاران 

و صاحب نظران عرصه ورزشی،فرهنگی 

 و جوانان، در راستای سیاست ها 

و تحقق اهداف دولت مردمی و انقالبی 

و برنامه های وزارت خانه نسبت با اجرای 

امور از قبیل اهتامم و رسیدگی جدی 

به امور جوانان،نظارت و توجه به توسعه 

ورزش همگانی،نظرات و اقدامات 

الزم و دقیق بر کلیه پروژه های عمرانی 

مرتبط با اداره کل ورزش،نظارت و 

بازرسی هایش اداری،برنامه ریزی و 

توسعه و تعمیم ورزش قهرمانی و رسیدگی 

به امور قهرمانان رشته های ورزشی 

آن استان،قانون مداری ،زمینه سازی 

به منظور استقرار و تحقق اهداف 

دولت الکرتونیک و سایر امور محوله 

وفق قوانین و مقررات موضوعه با 

اتکای به خداوند متعال و بهره گیری 

از رهنمودها و منویات مقام معظم 

رهربی با ساماندهی و بسیج منابع 

و امکانات،ایجاد بسرت مناسب برای 

خدمت رسانی صادقانه و متناسب 

با شان واالی مردم رشیف استان و 

 فراهم منودن نشاط و خودباوری 

در خانواده بزرگ ورزش و جوانان در 

انجام وظایف محوله موفق و مؤید 

باشد .ضمنا اختیارات موضوع مواد 

۵۲و ۵۳ قانون محاسبات عمومی 

با رعایت کامل قوانین و مقررات به 

جنابعالی تفویض می شود.

در همین راستا  رضا آذریان رییس 

هیات ورزش های همگانی استان 

خراسان رضوی طی پیامی انتصاب 

شایسته و بجای دکرت سید علی اکرب 

هاشمی جواهری را به سمت مدیرکل 

ورزش و جوانان استان خراسان رضوی 

را تربیک گفت .

  در بخشی از این پیام آمده است: 

جناب آقای دکرت سید علی اکرب هاشمی 

جواهری انتصاب بجا و شایسته جنابعالی 

به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان 

خراسان رضوی که نشان از درایت  

لیاقت و توامنندی حرضت عالی دارد 

را تربیک عرض منوده و رجای واثق 

داریم تعهد و کارآمدی های برجسته 

دستیابی  نویدبخش   جنابعالی 

رفیع  قله های  به  بیشرت  چه  هر 

ورزش  جامعه  توسعه  و  پیرشفت 

 خواهد بود.  بدین وسیله و به رسم ارادت 

و در کامل افتخار این منصب خطیر را 

به محرض رشیف تربیک و تهنیت عرض 

منوده و توفیق روزافزون جنابعالی را از 

 درگاه خداوند تبارک وتعالی مسالت 

دارم.

جواهری مدیر کل شد

مجید خروشی
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 سود میلیاردی »ایفمارک«
 با حق انحصاری تست های پزشکی!

هر سال پیش از آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، باشگاه های 

ایرانی، بازیکنان و اعضای کادر فنی خود را به مرکز ایفامرک 

می برند تا در آنجا تست های پزشکی روی اعضای تیم ها انجام 

شود. در این مرکز اعضا از نظر ارتوپدی، بررسی های قلبی 

و آزمایش های مربوط به خون مورد آزمایش قرار می گیرند 

 اما نکته مهم این است که این بررسی ها "منحرصا" باید 

در ایفامرک انجام شوند.

"ایفامرک" یک مرکز پزشکی مورد تایید فیفاست که در سال 

۹۵، پس از جنجال هایی که بر رس ساختامن آن ایجاد شد  

در مرکز ملی فوتبال ایران مورد بهره برداری قرار گرفت و از 

آن به بعد مطابق بند ۱ ماده ۳۴ آیین نامه مسابقات لیگ 

برتر  باشگاه ها ملزم شدند که پیش از آغاز بازی ها متام 

اعضای تیم خود را به این مرکز بربند تا تست های پزشکی 

را انجام دهند.

بررسی های خربنگار ایسنا نشان می دهد که ایفامرک در 

فصل گذشته بابت هر بازیکن حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان و بابت هر یک از اعضای کادر فنی، ۲ میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان از باشگاه های لیگ برتری دریافت کرده است. 

البته این مبلغ بعد از ارسال مدارک از سوی ایفامرک به 

سازمان لیگ، از درآمدهای باشگاه ها در این سازمان پرداخت 

شده و ماه ها بعد از انجام تست، فاکتور کارهای انجام شده 

برای باشگاه ها ارسال شده است.

ردیف اولی ها !
محمدرضا نصراهلل زاده

چنین به نظر می رسد که فدراسیون فوتبال به آن اندازه درگیر 

مسائل حاشیه ای شده است که به طورکلی موضوعات مهمی 

همچون وضعیت تیم ملی فوتبال امید، هامیش دانش افزایی 

داوران لیگ برتری و ...... را فراموش کرده است. می گویید 

نه، پس تا انتها با این مطلب همراه باشید. 

چندی پیش هامیش دانش افزایی داوران و کمک داوران 

لیگ برتری توسط فدراسیون فوتبال برگزار شد. هامیشی 

که بخشی از آن در برنامه فوتبال برتر دوشنبه شب به منایش 

درآمد و باز مشخص شد که دوستان در فدراسیون فوتبال تا 

چه اندازه در برنامه ریزی و استفاده از تجارب مدرسان خارجی 

ضعیف و کم تجربه هستند. آنجا که مدرس اسپانیایی یوفا 

در میان حسن کامرانی فر و خداداد افشاریان نشسته بود و 

تنها به قد و قامت سخرنانان مراسم می نگریست! درحالی که 

درستش این بود که مرتجم این مدرس اسپانیایی در کنار او 

و در ردیف اول قرار می گرفت، اما چون با وقوع این کار یکجا 

برای ردیف اولی ها کم می شد، برگزارکنندگان بهرت دیدند 

که مدرس اسپانیایی را بی هدف در هامن ردیف اول رها 

کنند و جا را برای دوستان بازمنایند. کاری که در غلط بودن 

آن هیچ شک و شبهه ای وجود نداشته و ندارد. هرچند که با 

خواندن این مطلب شاید دوستان بفرمایند که احتامال حسن 

کامرانی فر و یا خداداد افشاریان به زبان اسپانیایی و یا شاید 

هم انگلیسی تسلط داشته و کار ترجمه مدرس اسپانیایی را 

عهده دار بوده اند. که اگر این ادعا صورت پذیرد باز اشتباهی 

بزرگ تر از اشتباه اول خواهد بود. چراکه آنچه تلویزیون در 

آن دقایق نشان داد، چیز دیگری را می گفت. کامرانی فر با 

تلفن همراهش صحبت می کرد و افشاریان هم محو اتفاقات 

روی استیج بود و در این رشایط، مدرس اسپانیایی هم که 

منی خواست در جمع دوستان بیکاری خودش را عیان مناید 

رسش را پائین انداخته، و بند کفش هایش را نظاره می کرد!

کسب عنوان نایب قهرمانی برای هیچ تیمی در دنیای 

فوتبال ناکامی محض تلقی منی شود. فصل گذشته 

لیورپول آماده و قدرمتند در نهایت در لیگ برتر دوم 

 شد و اینرت علیرغم هفته های مکرر صدرنشینی

 در نهایت کورس عنوان قهرمانی را به رقیب همشهری 

واگذار کرد. اما پرسپولیس بعد از عناوین قهرمانی 

رسیالی، در نهایت برابر استقالل تاریخ ساز فرهاد 

مجیدی ناکام ماند و بعد از پنج فصل نتوانست روند 

قهرمانی های خود را استمرار بخشد.

اما هواداران پرسپولیس به شکل غیرمنتظره ای بعد از 

این نایب قهرمانی، بازیکنان و البته به خصوص کادر 

فنی را مورد انتقاد قرار دادند و حتی در مقاطعی یحیی 

گل محمدی فاصله زیادی تا از دست دادن شغل خود 

نداشت. خریدهای ناکارآمد، از دست دادن پیروزی 

 در مسابقات بزرگ و البته واکنش های جنجالی 

 از مهم ترین دالیل انتقاد طرفداران پرسپولیس به 

عملکرد کادر فنی بود.

حاال به نظر می رسد در تابستان سال جاری این 

رسمربی میان سال، در تالش برای جربان اشتباهات 

و در حقیقت به دست آوردن دل هواداران بوده است. 

پرسپولیس در پنجره تابستانی عملکرد خوبی داشت 

و بسیاری از نقاط ضعف خود از جمله دروازه بان، 

قلب خط میانی و پلی میکر را با خرید ستاره های 

بزرگ فوتبال ایران برطرف کرد.

اما این کارنامه نیز به نظر هنوز منجر به رضایت 

کادر فنی پرسپولیس نشده و یحیی هر چند روز 

یک بار نگرانی و گله مندی خود را با نهایت غلظت 

به گوش مدیران باشگاه می رساند. در حال حارض 

به نظر می رسد فقط جای یک مهاجم در لیست 

این تیم خالی است و البته تیم های رقیب نیز 

اند. نشده  تقویت  ها  در متامی پست   طبیعتا 

 البته همین حاال نیز پرسپولیس مهدی عبدی 

 و حامد پاکدل را در اختیار دارد و در خط حمله 

نیز رشایط آنگونه که یحیی نشان می دهد وحشتناک 

نیست. قرمزپوشان دو فصل پیش با همین عبدی 

به فینال آسیا رسیدند و قهرمان لیگ شدند و به 

عنوان مثال فصل گذشته نیز استقالل مهاجم 

عجیب و غریبی در خط حمله در اختیار نداشت.

اما به نظر می رسد یحیی گل محمدی قصد دارد 

از همین حاال ناکامی احتاملی را گردن مدیریت 

و برآورده نشدن انتظارات خود اندازد. این فضای 

نسبتا مغشوش، محصول دست خود کادر فنی 

پرسپولیس است و ادامه این روند و افزایش تنش 

در تیم، فقط گریبان خود گل محمدی را در ادامه 

فصل خواهد گرفت. رسمربی پرسپولیس باید بداند 

که موقعیتش در بین هواداران به شکلی نیست که 

کسی بهانه های احتاملی در طول فصل را بپذیرد. 

تیم او از ابزار الزم برای ارایه منایش زیبا برخوردار 

است و یحیی منی تواند این خواسته هواداران را 

با بهانه جویی کتامن کند.

اخبار در باشگاه حاکی از آن است که رابطه خوبی 

بین رسمربی و مدیر باشگاه برقرار نیست و این یعنی 

اولین نتیجه بد، می تواند درویش را همسو با موج 

 احتاملی انتقادات هواداران کرده و کار یحیی 

در باشگاه را دشوارتر از قبل سازد. در چنین رشایطی  

قرعه دشوار پرسپولیس در هفته های ابتدایی رشایط 

را بغرنج تر کرده است.

رشوع در اصفهان همیشه دشوار برابر ذوب آهنی 

که فصل قبل هم گریبان این تیم را گرفت و بعد هم 

جدال با یکی از مدعیان اصلی قهرمانی یعنی فوالد  

که با خریدهای جدید خود و زیر نظر جواد نکونام 

تیم گردن کلفتی شده است. در ادامه نیز سفر به 

 اراک و بازی برابر آلومینیوم که در فصول اخیر چه 

در لیگ و چه در حذفی همیشه کار را برای پرسپولیس 

سخت کرده است.

اضافه شدن بازیکنان جدید به بدنه یک تیم مستلزم 

زمان کافی برای رسیدن به هامهنگی الزم است. 

قرعه سخت در هفته های ابتدایی کار را برای یحیی 

دشوارتر کرده و درگیری با مدیریت رس یک مهاجم  

فضا را برای ادامه فعالیت او دشوار می سازد. رسمربی 

باتجربه قرمزپوشان خودش به خوبی می داند که این 

بهم زدن رابطه با مدیریت در ادامه فصل می تواند 

گریبان خودش را بگیرد. ارصار به ناکارآمد نشان دادن 

مدیر باشگاه باعث می شود درویش نیز در صورت رقم 

خوردن اولین ناکامی احتاملی  برای ایجاد تغییر اقدام 

کند.پرسپولیس با همین ترکیب فعلی و در صورت 

استفاده صحیح بازیکنان از سوی رسمربی، یکی از 

بخت های مسلم کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر 

 محسوب می شود. تیمی که احتامال امید عالیشاه

 سیامک نعمتی، فرشاد فرجی و .... را روی نیمکت 

قرار  مازاد  لیست  در  را  رضاییان  رامین  و   دارد 

می دهد، قاعدتا تیم ضعیفی از نظر نیروی انسانی 

نیست. بر خالف رویه فعلی، یحیی گل محمدی باید 

فضای اطراف تیمش را تا حد امکان آرام ساخته و 

پرسپولیس را برای رشوع دشوار لیگ آماده کند. 

البته قطعا اضافه شدن یک مهاجم جدید و گلزن 

مسیر پیش روی پرسپولیس را راحت تر می کند  اما 

تجربه در فوتبال ایران نشان داده یک مجموعه آرام 

و منسجم و البته هامهنگ در سطوح باالی هرم، 

شانس بیشرتی برای کسب موفقیت دارد تا یک 

تیم پرستاره.

 بخش نخست از کالس های مربیگری 

A آسیا در مشهد این هفته به پایان 

رسید.

بخش نخست دوره مربیگری  A آسیا 

که از هفته گذشته به میزبانی مشهد 

و توسط هیات فوتبال خراسان رضوی 

آغاز شده بود، این هفته به پایان رسید. 

این دوره از کالس ها در ۳ بخش ۸ روزه 

برگزار می شود و بخش دوم این دوره 

۲ هفته  بعد آغاز خواهدشد.

اردشیر پورنعمت و علی صنعتگر، 

مدرسان این دوره از کالس های مربیگری  

هستند که با اکرثیت بومی در مشهد 

برگزار می شود. مربیانی چون مجتبی 

رسآسیایی، محمدحسن رجب زاده  

سیروس سنگچولی و ... دراین دوره 

از کالس ها حضور یافته اند.

عالوه بر چهره های نام آشنای فوتبال 

خراسان، چند تن از مربیانی که در 

فوتبال پایه فعال هستند هم در این 

و میثم رضاپور   دوره حضور دارند 

بازیکن سابق پرسپولیس از جمله 

معدود افراد غیربومی حارض در این 

کالس هاست.مجتبی رسآسیایی، دستیار 

امیر قلعه نویی در گل گهر سیرجان 

که سابقه رسمربیگری  در تیم های 

شهرخودرو و فجر شهیدسپاسی شیراز 

را در کارنامه دارد، در خصوص برگزاری 

 A  این دوره از کالس های مربیگری

آسیا اظهار کرد: خوشبختانه با همت 

هیات فوتبال خراسان رضوی و با حضور 

۲ تن از اساتید برجسته فوتبال ایران  

آقایان پورنعمت و صنعتگر، شاهد 

برگزاری دوره بسیار خوبی هستیم.

وی افزود: تقویم برگزاری کالس ها 

نیز به شکل مناسبی تنظیم شده تا 

مربیان شاغل در لیگ برتر بتوانند هم 

در کنار تیم خود حضور داشته باشند  

هم در دوره A آسیا رشکت کنند.

پدرام خسروشاهی

دیدگاه

خبر

آغاز  یک مسیر دشوار 

نگرانی های سرخ پوشان!

برگزاری دور نخست کالس های مربیگری A آسیا در مشهد
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از بویایی پریشی چه می دانیم؟ 
دکتر فیروزآبادی، دکترای بیو تکنولوژی میکروبی 

 اختالل در حواس بویایی و چشایی از ابتدای شیوع ویروس 

کرونا به عنوان یکی از عالئم احتاملی بیامری »کووید ۱۹« 

گزارش شده بود اما اکنون جنبه جدیدی از اختالل در حس 

بویایی پس از ابتال به این بیامری همه گیر مشخص شده است.

 به گفته دانشمندان بریتانیایی دستکم ۲۵۰ هزار فرد بزرگسال یا 

کودک در این کشور پس از ابتال به ویروس کرونا از بویایی پریشی 

)Parosmia( رنج برده اند. مبتالیان به بویایی پریشی برای 

خوردن و نوشیدن با مشکل روبرو می شوند زیرا آب آشامیدنی 

برایشان بوی تخم مرغ گندیده می دهد و هنگام مرصف مواد 

خوراکی بوی مدفوع یا گندیدگی حس می کنند. از بویایی 

پریشی به عنوان یکی از عالئم تازه شناخته شده بیامری »کووید 

۱۹« یاد می شود. بررسی ها در بریتانیا نشان می دهد که 

کودکان به طور خاص در جریان موج جدید ابتال به سویه های 

جدید ویروس کرونا به بویایی پریشی مبتال شدند. امری که 

باعث می شود کودکان متایلی به مرصف مواد خوراکی و غذا 

خوردن نداشته باشند. این در حالی است که تاکنون تصور 

می شد این کودکان اشتهای خود را ازدست داده اند یا در 

برابر غذاها سخت گیری می کنند. بنا به گزارش ها برخی از 

کودکان براثر بویایی پریشی با کاهش وزن روبرو شدند. در 

موارد حاد بویایی پریشی نیز مواردی از بسرتی شدن کودکان 

براثر کم آبی بدن گزارش شده است.

 پزشکان برای مقابله با تاثیر مخرب بویایی پریشی بر سالمت 

کودکان به والدین توصیه می کنند که به دالیل کودکان برای 

پرهیز از آشامیدن و غذا خوردن توجه نشان دهند. به گفته 

آن ها کشف آن دسته از مواد خوراکی که کودکان مشکل 

 کمرتی در مرصف آن دارند می تواند راهگشا باشد. دانشمندان 

بر این باور هستند که مرصف موادی مثل ماکارونی یا موز 

 که به طور طبیعی مزه کمرتی دارند احتامال برای افراد مبتال

به بویایی پریشی دشواری کمرتی دارد.

 چرا ۱۰ روز پس از ابتال به کرونا هنوز نتیجه آزمایش برخی 

مبتالیان مثبت است؟

 این در حالی است که موادی مانند پیاز، سیر، گوشت پخته و 

قهوه که به طور طبیعی بو و مزه تندتری دارند می توانند برای 

فرد مبتالبه بویایی پریشی تهوع آور باشند.

 به گفته دانشمندان مترین حس بویایی با دستکم چهار بوی 

طبیعی متفاوت )مانند بوی لیمو، گل رسخ، قهوه و دم نوش 

اکالیپتوس( حداقل دو بار در روز می تواند به بهبود تدریجی 

بویایی پریشی کمک کند.

پزشکی

در فاصله حدود ۴۰ روز مانده تا مسابقات 

جهانی کشتی آزاد، ستاره های کشتی 

ایران فشار سنگینی را در مترینات 

متحمل می شوند.

 ترکیب تیم ملی کشتی آزاد در فاصله 

۴۰ روز مانده تا رشوع مسابقات جهانی 

۲۰۲۲ رصبستان مشخص شده و پژمان 

نفر رسبازان  به  نفر  درستکار حاال 

 اعزامی تیم ملی به این رویداد بزرگ را 

می شناسد.  

علیرضا رسلک، رضا اطری، رحامن 

عموزاد خلیلی، امیر محمد یزدانی  

یونس امامی، محمد نخودی، حسن 

یزدانی، کامران قاسمپور، محمدحسین 

محمدیان و امیرحسین زارع ۱۰ آزادکار 

انتخاب شده برای حضور در مسابقات 

جهانی ۲۰۲۲ هستند که این روزها 

مترینات پرفشاری را برگزار می کنند.

جدا از مترینات سفت و سختی که 

 در خانه کشتی پیگیری می شود 

 درستکار و دستیارانش، آزادکاران را 

به پیست تارتان ورزشگاه آزادی بردند 

و مترینات استقامتی دوومیدانی را 

برای آن ها در نظر گرفتند.

در هوای گرم تهران، حسن یزدانی 

ایران  کشتی  های  ستاره  سایر   و 

در حالی که از سوی پژمان درستکار 

تهییج  ملی  تیم  مربیان  سایر   و 

می شدند، دوی استقامت را در دستور 

کار خود کنار زمین چمن ورزشگاه 

آزادی قرار دادند. 

آزادکاران ایرانی که از چمن ورزشگاه 

آزادی برای ریکاوری خود استفاده می 

کردند، از برگزار نشدن بازی های لیگ 

فوتبال نهایت استفاده را بردند و برای 

دقایقی خودشان را جای ستاره های 

فوتبال ایران تصور کردند.

گرمای هوا و فشار مترینات آنقدر باال 

بود که به جز حسن یزدانی سایر ملی 

پوشان تی رشت خود را هم درآورده 

بودند و برای تنفس بهرت بدون لباس 

دور زمین می دویدند. 

در این میان حسن یزدانی هم که مثل 

همیشه آماده و بی حاشیه متریناتش 

دقایقی  برای  کرد،  می  دنبال   را 

در چارچوب دروازه هم قرار گرفت و به 

یاد دروازه بان های تیم ملی فوتبال از 

تیر دروازه آویزان شد. 

پژمان درستکار که سال قبل فقط یک 

ماه زمان برای آماده سازی تیم ملی 

کشتی آزاد جهت رشکت در مسابقات 

 جهانی داشت، نتایج درخشانی با این تیم 

در نروژ گرفت، اما امسال او با شناخت 

بیشرت نسبت به شاگردان و البته طی 

کردن متامی مراحل آماده سازی زیر 

نظر خودش می تواند یک تیم آماده را 

برای تصاحب سکوی قهرمانی جهان 

به رصبستان اعزام کند.

رقم قرارداد دو فوق ستاره والیبال 

جهان برای حضور در تیم پیکان 

فاش شد.

تیم والیبال پیکان برای حضوری قدرمتند 

در رقابت های جام باشگاه های آسیا 

که اواخر اردیبهشت ماه به میزبانی 

تهران برگزار شد با نیمیر عبدالعزیز و 

اروین انگاپت، دو فوق ستاره والیبال 

جهان به توافق رسید و توانست با 

حضور این دو بازیکن مطرح جهان 

عنوان قهرمانی آسیا را کسب کند. 

 حضور این ستاره های رسشناس 

در کنار سعید معروف و محمد موسوی 

حرف و حدیث های زیادی را به همراه 

داشت.

برای پیگیری حواشی دست به کار 

شد و اطالعات قابل تاملی به دست 

آورد که در ادامه به بخشی از آنها 

 اشاره خواهیم کرد. در هامن روزها 

امیر عطابخش، مدیرعامل وقت باشگاه 

پیکان در اظهارنظری مدعی شد 

که انگاپت و عبدالعزیز قراردادی با 

پیکان ندارند و قرار است در قالب 

 پاداش، به آنها پول پرداخت شود. 

این اظهارنظر عجیب مدیرعامل 

جوان خودروسازان بسیار عجیب 

بود و خیلی ها نتوانستند قانع شوند 

که این دو فوق ستاره تنها به دریافت 

پاداش قهرمانی رضایت داده اند.

عطابخش در پاسخ به این سوال که 

 آیا این پاداش بعد از هر برد پیکان 

در جام باشگاه های آسیا به آنها تعلق 

می گیرد؟ گفت: خیر؛ در صورتی 

که قهرمان آسیا بشویم این پاداش 

پرداخت می شود. یعنی اگر قهرمان 

آسیا نشویم انگاپت حتی یک یورو 

هم منی گیرد!

پس از پیگیری های خربنگار ورزشی 

خربگزاری فارس، مشخص شد که 

باشگاه پیکان برای جذب هرکدام 

از این دو بازیکن مبلغ ۵۰ هزار یورو 

هزینه کرده است تا نیمیر و انگاپت به 

مدت یک هفته در قالب تیم پیکان 

به میدان بروند. گفته می شود این 

مبلغ غیر از پاداش و مزایایی بود 

که باشگاه پیکان در اختیار این دو 

ستاره قرارداد.

به این ترتیب با نرخ تقریبی ارز باید 

گفت خودروسازان مبلغی حدود 

۱۵ میلیارد ریال برای یک هفته به 

هر کدام از این دو بازیکن پرداخت 

کرده اند. هرچند که حضور این دو 

بازیکن در تیم پیکان تاثیر زیادی 

در قهرمانی خودروسازان در آسیا 

داشت و یک بار دیگر نگاه ها به 

سمت والیبال ایران و تیم پیکان 

برگشت، اما باید دید که در رشایط 

اقتصادی کنونی آیا به صالح بود 

که مجموعه ایران خودرو و باشگاه 

پیکان چنین مبلغی را برای رسیدن به 

عنوان قهرمانی فقط برای دو بازیکن 

هزینه کند یا خیر؟ بسیاری از اهالی 

والیبال و کارشناسان اعتقاد داشتند 

که پیکان بدون حضور این ستاره ها 

هم می توانست قهرمان شود، اما 

پیکانی ها ترجیح داد بیشرت هزینه 

کرده و کمرت تالش کنند!

منابع ایتالیایی این خرب خربگزاری 

فارس را تایید کرده اند، اما مدیرعامل 

 پیکان مدعی شده مبلغی به این 

دو بازیکن پرداخت منی شود و آنها 

فقط قرار است پاداش قهرمانی بگیرند! 

باید منتظر ماند و دید که خودروسازان 

 برای جذب ستاره هایی همچون 

سعید معروف و سید محمد موسوی 

چقدر هزینه کرده اند؟ آیا آنها هم به 

همین شکل فقط پاداش قهرمانی 

گرفتند یا خیر؟! اینها سواالتی است 

که مدیرعامل برکنار شده پیکانی ها 

که جام قهرمانی را در پایان مسابقات 

طی مراسمی به موزه آستان قدس 

اهدا کرد، بهرت از هر فرد دیگری 

می تواند به آنها پاسخ دهد.

یک سرمربی بی رحم و تمرینات کشنده

شکنجه  گاه تابستانی فوق ستاره های کشتی! 

رقم قرارداد دو فوق ستاره والیبال با پیکان لو رفت

بهترین راهکار ها برای  هزینه میلیاردی برای یک هفته!
کاهش وزن )1(

مهدیس آصفی،کارشناس علوم ورزشی

همه  ما فرمول کاهــش وزن را می دانیم؛ 

غذای سامل و ورزش کافی و هوشمندانه. 

اما عالوه بر این دو فاکتور اصلی، عوامل 

دیگری هــم وجــود دارنــد کــه می توانند 

ــر کنند مثال  ــش وزن را رسیع ت روند کاه

ــن  ــرای اینکــه بهرتی ــواع مکمل هــا. ب ان

مکمل  های کاهش وزن را بشناســید 

ــش وزن  ــرای کاه ــل ب ــرصف مکم ــا م آی

الزم اســت؟

اســتفاده از مکمل هــای کاهــش وزن 

ــدام  ــن ان ــردن وزن و داش ــم ک ــرای ک ب

متناســب و ســامل، الزم و رضوری نیست 

امــا می توانــد رونــد کاهــش وزن شــام را 

رسیع تــر کنــد.

نکته ای که درباره ی مکمل های کاهش 

وزن بایــد بدانیــد ایــن اســت کــه مرصف 

ایــن مکمل هــا به تنهایــی منی توانــد 

باعــث کاهــش وزن شــام شــود. در واقع 

مهم تریــن فاکتورهــا بــرای کاهــش وزن 

هامن ورزش کردن و داشن رژیم غذایی 

ــد  ــط می توان ــل فق ــت. مکم ــامل اس س

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــام را ب ــای ش تالش ه

وزن مناســب رسعت ببخشــد.

مکمل هــای کاهــش وزن تنــوع زیــادی 

دارنــد. ایــن مکمل هــا بــه شــکل قــرص  

دارو، مکمل هــای طبیعی و پــودر عرضه 

می شوند. ادعا می شود که این مکمل ها 

می توانند وزن را کاهش دهند یا کاهش 

وزن را ســاده تر کننــد. شــیوه ی کار ایــن 

ــا از  ــد ت ــا چن ــک ی ــق ی مکمل هــا از طری

مکانزیم هــای زیــر اســت:

۱. اشــتها را کاهش می دهد، احســاس 

ــری  ــا کال ــد ت ــرتی می کنی ــیری بیش س

کمــرتی مــرصف کنیــد.

ــی  ــد چرب ــذی مانن ــواد مغ ــذب م ۲. ج

ــرتی  ــری کم ــد و کال ــش می ده را کاه

دریافــت می کنیــد.

 ۳. چربی ســوزی را افزایــش می دهــد 

و کالری بیشرتی می سوزانید.

نکته ی مهم:

 مــرصف مکمل هــای کاهــش وزن بدون 

ورزش و رژیــم غذایــی ســامل، نتیجــه ای 

ــدادی از مکمل هــا  ــه تع ــدارد. در ادام ن

و مــواد غذایــی را کــه بــرای افزایــش 

ــد  ــه می کنن رسعــت کاهــش وزن توصی

ــن  ــرصف ای ــرای م ــم. ب ــی می کنی معرف

مکمل هــا قبل از هــر چیز با یک پزشــک 

یا متخصص رژیم و تغذیه مشورت کنید 

ــل و دارویی مرصف  و رس خود هیچ مکم

 نکنید.

      تغذیه ورزشی

 کشتی گیر نوجوان تایبادی 
راهی مسابقات جهانی شد

 رییس کمیسیون ورزشی شورای اسالمی شهر تایباد گفت: 

امیرمحمد نوازی، کشتی گیر نوجوان این شهرستان به منظور 

رشکت در مسابقات جهانی این رشته همراه با تیم ملی راهی 

کشور ایتالیا شد.قاسم غالمرضاپور گفت: این دوره از مسابقات 

کشتی آزاد نوجوانان زیر ۱۷ سال جهان در ۱۰ وزن و با حضور 

کشتی گیرانی از ۲۸ کشور در رُم ایتالیا برگزار می شود که 

امیرمحمد نوازی به عنوان مناینده استان خراسان رضوی 

در این مسابقات رشکت می کند.وی گفت: این کشتی گیر 

تایبادی در نخستین حضور خود بر روی تشک، به مصاف 

حریفی از کشور میزبان می رود که در صورت پیروزی، با 

کشتی گیری از ترکمنستان رقابت خواهد کرد.
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خاطره سازی
 مازیار

شهره لرستانی )مازیار( با انتشار پستی 

خرب از بازی در یک فیلم سینامیی جدید 

داد که نقش مرد را در آن ایفا خواهد کرد.

مازیار )شهره( لرستانی، بازیگر سینام و 

تلویزیون ایران، خرب از بازی در یک فیلم 

جدید را داد، او با انتشار پستی از برنامه 

آفیشش رس صحنه فیلمربداری نوشت: 

»چند روز پیش، نقش جدیدی در فیلمی 

تازه بهم پیشنهاد شد...

ممنونم از کارگردان ها و تهیه کننده های 

پیرشو و ممتازی که من را در قامت امروزم 

می پسندند...

اگر خدا بخواهد، باهم خاطره های جدید 

می سازیم.«

Nakhost Honari



6nakhostvarzeshi@yahoo.com

مجید خروشی - مناینده مردم مشهد و کالت با حضور 

در منزل هرنمند عکاس سال های دفاع مقدس سید 

جلیل حسینی زهرایی عکاس موسسه مطبوعاتی رسانه 

گسرت نخست ضمن دیدار و گفت وگو با  خانواده دقایقی 

را پای صحبت مادر این هرنمند نشست.

نرصالله پژمانفردر ابتدای این دیدار ضمن تجلیل از این 

هرنمند عکاس و ایثارگر که به نگهداری و رسپرستی از 

مادر هم می پردازد ، خطاب به این مادر فداکار گفت   

جای بسی خوشبختی است که شام فرزندی تربیت 

کردید که هم باعث افتخار و رسبلندی شام و خانواده تان 

می باشد و هم یک چهره فرهیخته در جامعه عکاسی 

خراسان و کشور است.

رییس کمسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی 

در ادامه افزود: حضور چنین هرنمندانی در جامعه 

اسالمی مایه مباهات و رسافرازی است .

این مناینده مجلس در ادامه ضمن بازدید از کتابخانه 

تخصصی این هرنمند عکاس ساعتی با ایشان به گپ و 

گفتگو پرداخت و گفت: امید است مسووالن و مدیران 

فرهنگی هرنی قدر منزلت و جایگاه این هرنمند عکاس 

را که بیش از چهار دهه زندگی خود را باهمت واالی 

خود درراه ضبط و ثبت رخدادهای تلخ و شیرین خربی 

و مستند اجتامعی کرد به نحو شایسته تقدیر کنند .

وی خطاب به این عکاس مردمی و انقالبی گفت به راستی 

آنچه شام در این سال ها با چشامن تیزبین تان ثبت 

کرده اید گنجینه ای ارزشمند از تاریخ تصویری چند 

دهه از وقایع خراسان بزرگ است که روزبه روز به ارزش 

و اهمیت آن افزوده می شود و آیندگان از این رسمایه 

هرنی بیش از بیش استفاده خواهند کرد .در پایان این 

دیدار به رسم یادبود یک جلد کتاب نهج البالغه و لوح 

تقدیر و قاب عکسی به پاس یک عمر دستاورد هرنی 

و مطبوعاتی به ایشان تقدیم شد.

 گفتنی سید جلیل حسینی زهرایی متولد ۱۳۴۲ 

تربت جام می باشد که از سال ۱۳۵۲ عکاسی را در 

مشهد به صورت تجربی نزد برادرانش فراگرفت و سپس 

باتجربه اندوزی و گذراندن دوره های یک ساله عکاسی و 

فیلم سازی در انجمن سینامی جوانان ایران دفرت مشهد 

به صورت حرفه ای به کار عکاسی هرنی پرداخت . وی 

هم چنین فعالیت حرفه ای خود را با مطبوعات کشور 

ازجمله روزنامه قدس ، خراسان و خربگزاری ها و حوزه 

هرنی ، اداره کل فرهنک و ارشاد اسالمی و همکاری 

با صدا و سیام ادامه داد.

وی هم اکنون با موسسه مطبوعاتی رسانه گسرت نخست 

و پایگاه خربی نخست  نیوز همکاری مداوم داشته و در 

کنار آن مدرس عکاسی دانشگاه های علمی کاربردی 

مشهد است.

تجلیل پژمانفراز عکاس سال های دفاع مقدس  و پیشکسوت نخست

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هشتم   شماره 324   
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نیم نگاه
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سالم بر محرم ماه ماتم
اعظم سادات حسینی رخ

صدای زنگ کاروان به گوش می رسد و هرم نفس های اسرتان.

کودکان معصومانه در شوق سفر و شیر زنان ،دل نگران و 

مصمم هم رکاب مردان خویش اند و  حسین )ع( ،خون خدا 

با عزیزانش پای در رسزمین کرب و بال می گذارد.آه از وسعت 

این صحرا و حزن دشت نینوا!

اینجا فرات نوحه رسمی دهد و شطش رشمسار میزبانیش 

 گریبان می درد ، خاک، خونی به دل دارد و رستنیهایش

 آه و رشم و اشک!

 سالم بر محرم ماه زیبایی و دلدادگی،ماهی که عشق

 رس می بازد و ماه، متجلی ادب و وفا و نجابت است، جایی که  

طفل،بالغ و رسباز،و شیخ و ریش سفید جوامنردی دالوراست 

که بی نظیر می رزمد و رقص شمشیر می کند.

سالم بر محرم ماه صرب و رضا .ماهی که جان باخن  و مشقت  

مشق عشق است و کبودی و تازیانه و آبله توشه و قوت رهروان.

اینجا عطش، عزت می دهد و ضعف و گرسنگی متجلی 

افتخار و حقانیت است.

سالم بر محرم ماه غلبه نور و پاکی بررشو نفاق و جهالت،ماه 

آزادگی و رهایی از کلیشه ها عادت ها و بدعت ها!ماهی که 

همه رنگ ها جز صبغه الله رنگ باخته است و کراهت  لباس 

مشگی  زینت و افتخار پیروانش است.

  پیرو یی که همه را حسین می بیند: آب ،عطش، خار،پای 

خسته،شیرخواره.کودک سه ساله.تب ،خون ، اشک و آه و 

آتش! آن ها که نام حسین ع زمزمه لب ها و تپش قلب هایشان 

کوبه  رضب های یا حسین   بر سینه سوخته شان است.

و  حسین )ع( اسم اعظمی  که نخست حرصت آدم برحزنش 

گریست و جربئیل برایش نوحه رسداد،کشتی نجاتی که مناز 

با آن مستحکم و ایثار ،مستند  و عشق معنا یافت! 

تو خودت بودونبودی 
نگین مرشدی

تو خودت کل جهانی 

تو نیک و اگر بد جملگی راز نهانی 

چشم تو ذره ی نور است ، سایه ات دره گرانی 

که اگر پاک و اگرنه ، صاحب اصل جهانی

ماه ما با همه نورش لکه ی دیده ی توست 

من چه گویم که تو دانی لکه ی هستیامنی

مهـدی برزگـر رشیـک اقتصـادی 

حـاج محمـود کریمـی مـداح اهل 

بیت )ع( و یکی از صاحبان کارخانه 

 آجر سـازی در نزدیکـی بوئین زهـرا 

در اسـتان قزویـن می گوید: شـاید 

برخی از مردم تصور می کنند مداحان 

و ذاکران اهل بیت بـا روضه خوانی 

در مجالس مختلف پول های کالنی 

می گیرنـد. تصـوری که حتـی از آن 

بـه عنـوان پاکت پـول یاد می شـود 

و می گوینـد بعـد از پایـان مراسـم 

پاکت پـول به مداح داده می شـود، 

اما هسـتند مداحـان و ذاکرانی که 

کار اقتصـادی می کننـد و هیچ گاه 

از راه مداحـی و روضه خوانـی امرار 

معـاش منی کنند. آن ها خودشـان 

را وقـف امام حسـین )ع( کرده اند و 

در کنار آن با کار و فعالیت اقتصادی 

در کنار امرار معاش، دستگیر افراد 

نیازمند هم می شـوند.

حاج محمود نان خود را از آجر ها 

درمی آورد

شـاید خیلی هـا نداننـد، یکـی از 

کسانی که کارخانه آجر را راه انداخت 

و سال هاست در آن جا فعالیت می کند  

حاج محمـود کریمی اسـت. برزگر 

با تاکید بـر این کـه در این سـال ها 

هیچ گاه حاج محمود برای راه اندازی 

کارخانه و یا وام بانکی از رانت استفاده 

نکرده است، از تاسیس کارخانه آجر 

با همکاری حـاج محمـود و توقیف 

کارخانه در سـال ۹۵ توسـط بانک 

می گوید: سال ۸۲ به واسطه هیات 

رایة العباس با حاج محمود کریمی 

آشـنا شـدم. از کودکی آرزو داشتم  

نوکر امام حسین )ع( باشم. کاسب 

بودم و کار می کردم. در هیات به حاج 

محمـود پیشـنهاد کار دادم. گفتم 

می خواهم کارخانه آجر بزنیم. پرسیدند 

رسرشته ای از این کار داری؟ گفتم 

یکی دوسال تحقیق می کنم و بعد 

از آن کار را رشوع می کنیـم. حـاج 

محمود قبول کرد و بعد از یک سال 

تحقیق در کنار ایشـان کار ساخت 

کارخانـه را در نزدیکـی بوئین زهـرا 

رشوع کردیم. ابتدا یک کوره آجرپزی 

به راه انداختیم. کوره ما سنتی بود 

و بعـد از مدتـی متوجه شـدیم، این 

روش منسوخ شده اسـت. طی این 

مـدت حـاج محمـود از نزدیـک بـر 

کار نظـارت داشـت و گاهـی اوقات 

خودشان آستین باال می زد و مشغول 

کار می شد. برخالف تصور عده ای 

که فکر می کنند حاج محمود از راه 

مداحـی وروضه خوانی درآمـد دارد 

ایشان نان خود را فقط از همین راه 

و از همین آجر هـا درمی آورد. امروز 

۹۷ نفر در این کارخانه مشـغول 

کار هستند

مهدی برزگر در ادامـه از راه اندازی 

دوباره کارخانه و نگاه اقتصادی حاج 

محمود و از طرح آزادسازی ۶۰ زندانی 

و اشتغال آن ها در کارخانه گفت: به 

حاج محمود پیشنهاد دادم کارخانه 

را دوبـاره راه بیندازیـم. گفت با این 

 اوضاع مگر می شود؟ با همه سختی ها 

و مشـکالت دوبـاره راه انداختیـم. 

۴ هـزار اصلـه درخـت در کارخانـه 

کاشـته بودیم و طبق تعهدی که به 

محیط زیست داده بودیم باید ۵ هزار 

مرتمربع فضای سـبز می ساختیم. 

حاج محمود گفت طبق فرمایشات 

حرضت آقا باید در این فضای سـبز 

درخت بکاریم. درختان چنار و افرا 

و درختان میوه کاشتیم. چهار اصله 

درخت میوه کاشته بودیم و با عشق 

به آن ها آب می دادیم. ولی متاسفانه 

متام درختان را با ریخن آهک و روغن 

خشک کردند. همه را دوباره کاشتیم. 

به لطف زحامت حاج محمود و عنایت 

خدا کارخانه دوباره راه اندازی شد و 

امروز ۹۷ نفر در این کارخانه مشغول 

کار هستند. زمانی که آقای رییسی 

مسـوولیت قـوه قضائیـه را به عهده 

داشتند با مکاتباتی که با دادستانی 

بوئین زهرا داشـتیم طرحـی دادیم 

کـه از زندانی هـای مالی بـرای کار 

در کارخانه استفاده کنیم.

ضامنـت آزادی ۶۰ زندانـی مالی 

را برعهـده گرفتیم

وی افـزود: هر ماشـین حمل آجر 

نیاز به سـه کارگـر دارد. در برخی 

کوره ها از کارگران اتباع استفاده 

می کنند، ولی ما در طرحی که ارایه 

دادیم ضامنت ۶۰ زندانی مالی را 

برعهده گرفتیم. این طرح با استقبال 

مواجه شـد. از تبـرصه ۵ ماده ۳۵ 

استفاده کردیم تا زندانی هایی که 

به دلیل بدهی ۱۰ تا ۵۰ میلیون 

 تومـان در زنـدان هسـتند بیایند 

و مشـغول بـه کار شـوند. در ایـن 

طـرح زندانی هـای مالـی عـالوه 

بر اینکـه درآمـدی پیـدا می کنند 

 می توانند بدهی شان را هم پرداخت

 کنند. 

بـرای  حـاج محمـود هیچ وقـت 

کارخانه از رانت استفاده منی کند

بار ها تصمیامتـی گرفته کـه بعد از 

مدتی بازخورد خوب آن را دیده ایم. 

متاسفانه تصوری که بقیه نسبت به 

ایشان دارند درست نیست. مثال اگر 

برای گرفن وام به بانک برویم وقتی 

متوجه می شـوند حـاج محمـود در 

این کارخانه فعالیت می کند تصور 

می کنند می خواهیم از رانت استفاده 

کنیم درحالی که این گونه نیسـت. 

سـال ۸۳ ایـن رشکـت را راه اندازی 

کردیم تـا بتوانیم در بحـث جهیزیه 

نوعروسان وارد شویم. تصور می کنند 

حاج آقا، چون روضه خوان اسـت در 

هر مجلسی که می رود ۱۰۰ میلیون 

تومان می گیرد، ولی این گونه نیست. 

شغل حاج محمود کریمی چیست؟



7 nakhostvarzeshi@yahoo.com

علی اکرب  حجت االسالم واملسلمین 

سبزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی 

خراسان رضوی در هامیش »شعرخوانی 

حسینی« گفت: هدف نهاد کتابخانه های 

عمومی کشور از تشکیل محافل ادبی 

در کتابخانه های عمومی شناسایی و 

جذب استعدادهای ادبی و تقویت و 

استعدادها در مجموعه  این  پرورش 

پیرامون کتابخانه های عمومی است.

وی با اشاره به توجه ویژه امامین هاممین 

به حوزه شعر و ادبیات، اظهار داشت: 

هر محفل ادبی امروز باید محل رویش و 

شناسایی دستکم چند ده استعداد ادبی 

باشد. محافل ادبی باید در کوتاه ترین 

زمان ممکن این استعدادها را پرورش 

دهند تا از این میان بتوان حداقل یک نفر 

را به جامعه ادبیات کشور معرفی کنند.

وی افزود: دغدغه مندی رهرب معظم 

انقالب اسالمی)مدظله العالی( در حوزه 

فرهنگ و ادبیات، توجه ویژه ایشان به 

شعر و ادبیات و دیدارهای مستمرشان با 

شاعران، نویسندگان، طنزپردازان و ... مؤید 

کار محافل ادبی کتابخانه های عمومی 

است. در ادامه قاسم رفیعا، دبیر محفل 

ادبی »رواق ادب« اداره کل کتابخانه های 

عمومی خراسان رضوی بابیان اینکه 

شعر تنها استعدادی است که نیازمند 

ذوق و سلیقه ذاتی است، گفت: باید در 

محافل ادبی توجه ویژه ای به استعدادهای 

کشف شده داشته باشیم، تنها شناسایی 

و تقدیر از آنان کفایت منی کند، بلکه باید 

این استعدادها را پرورش داد و تربیت 

کرد تا بتوانیم در کالبد ادبیات جامعه 

روحی تازه و جوان بدمیم. 

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی:

محافل ادبی مرکز استعدادیابی می باشند

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هشتم   شماره 324   
 پنجشنـبه  13 مرداد ماه 1401    6 محرم  1444 

اخالق کلیدواژه ایمان 
جواد ظفر امیلی

در رابطه با تقدم اخالق بر دین یا دین بر اخالق دیدگاه ها و آراء 

متعدد و متفاوتی وجود دارد که به نظریه موثق و قطعی منجر 

نشده است  به  نظر نگارنده اگر کسی در این ماجرا صاحب نظر 

باشد به رضس قاطع عامالن طریقت و متعهدان عمل گرا خواهند 

بود چراکه آن ها بابت اجرای اخالق و دین هزینه پرداخت کرده 

و در تجربه ،این مقوله  را در عمل آزموده اند و به اندیشه سازی و 

نظریه پردازی اکتفا نکرده اند و در عمل  میدان داری منوده اند. 

پرواضح است که از منظر فلسفی و کالمی انتخاب دین یک 

اصل اخالقی می باشد و راه دین از اخالق  می گذرد به دلیل 

اینکه دین فربه تر از اخالق بوده و افق های وسیع تری از دنیا را 

مدنظر داشته و چشم اندازش توحیدی است به عبارتی اخالق  

و معاد به مثابه بال های توحید بوده که وی را از گزندها و آفت ها 

 حفظ می کند همچنان که گفته اند دین بر سه محور توحید  

 اخالق و تعلیامت دینی قرارگرفته است که به موازات هم حرکت 

می کنند و تکمله یکدیگرمی باشند لیکن ورود به عرصه دین 

از مسیر اخالق می گذرد .دین یک امر فرا اخالقی است که 

ایثار ، فداکاری ، قناعت ، صرب ، انفاق و جهاد را در درون خود 

می پروراند و همیشه راهنام،حامی و پشتوانه اخالق می باشد 

تا در بن بست ها محبوس نگردد و در هنگام برابری ارزش ها 

قادر به انتخاب بهرتین باشد به بیانی دیگر اخالق مرتبه ای از 

سلوک دینی و سیر توحیدی می باشد به عبارتی هر شخصی 

 در مسیر تعالی و تکامل باید از مبادی و مقدمات آغاز کند 

و با ریاضت و جهد و خویشن داری به تعالی  برسد از این منظر 

اخالق بدایات و سکوی پرش به حساب  می آید.

همچنان که از مضمون و محتوی نام اخالق استنباط می شود 

که  می گردد  اطالق  یاملکات  خلقیات  از  مجموعه ای   به 

در هر فرد برحسب رشایط بومی ، علمی ، خانواده  ، جامعه   

همراهان و عوامل وراثتی شکل می گیرد و بیشرت جنبه علتی 

دارد لیکن چون به باورها آمیخته نشده است فطرت و وجود 

انسان را سیراب و اشباع منی سازد آدمی هراندازه خوش خلق و 

به فضیلت های اخالقی در زمین آراسته شده باشد، بازهم اقناع  

منی شود بلکه در پی یافن خود در آسامن ها می باشد و جایگاه 

خویش را در خلقت جستجو می کند واقعیت این است که آدم 

بااخالق به راز آخرت و رموز آفرینش و ماوراءالطبیعه راه منی یابد 

مگر آنکه دین را دریافته باشد و وجودش به یمن ایامن زیرورو 

شود و به عامل مفاهیم راه پیداکرده و به عرصه توحید واردشده 

و جلوه های شکوهمند الهی را تجربه کرده باشد در این هنگامه 

شخصیت نو و جدیدی در فرد متولد و متبلور می شود که پا را 

از محدودیت های عقل و مرزهای معین اخالق فراتر گذاشته 

و به فضایل کریمه آراسته و آماده گردیده و با خود گذشتگی 

 به ورای اخالق جهش می کند تا اثبات کند در مکتب توحید 

و آیین عشق اتفاقات بزرگ و حیرت آور امری طبیعی و نتیجه ای 

بدیهی است دین وادی کیفیت و عرصه اخالق ، حکمت ، معرفت 

و حقیقت  می باشد آنجایی که رازها آشکار و ارسار برمال  و ارزش 

توکل منایان می شود.  

منتخبین دومین مسابقه بین المللی عکس قاب سرخ

یادداشت

خانه عکاسان جوان با همیاری و مشارکت 

جمعی از عاشقان ، دلدادگان و خادمین 

رسور و ساالر شهیدان حرضت اباعبدالله 

الحسین علیه السالم و به منظور شناخت 

هر چه بیشرت واقعه بزرگ و جانسوز 

 کربال و شناساندن زوایای گوناگون آن 

در تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۱ فراخوان 

دومین مسابقه بین املللی قاب رسخ 

را منترش منود که طی یک ماه زمان 

اعالم شده و بدون متدید ، تعداد ۱۵۰۹ 

قطعه عکس رنگی و تک رنگ از ۱۷۹ 

عکاس به دبیرخانه مسابقه رسید که 

ازاین بین ۳۲  قطعه عکس از ۱۹ عکاس 

، موفق به حضور در منایشگاه شد که از 

بین این آثار نیز ۳  نفر برندگان نهایی 

می باشند .

داوری این آثار به عهده :

رسول اولیازاده  -  دکرتی هرنهای 

تجسمی -  مدرس دانشگاه  -  مدیر 

خانه عکاسان جوان 

حمیده جعفری  -  دکرتی فلسفه هرن 

-  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران جنوب

داود یاراحمدی -  کارشناس ارشد اقتصاد 

هرن -  مدرس دانشگاه -  بنیان گذار 

جشنواره فصلی بین املللی آرتونیست

کتایون قدس راد -  کارشناس ارشد 

عکاسی -  عضو هیات علمی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

سیدجلیل حسینی زهرایی -  مدرس 

دانشگاه -  عکاس خربی 

رشمین نصیری -  کارشناس ارشد پژوهش 

هرن -  مدیر گروه و مدرس دانشگاه

سیدمهدی امیری -  مدرس علوم ارتباطات 

و رسانه -  صاحب امتیاز و مدیر مسوول 

پایگاه خربی آسنا   و دبیری آن بر عهده 

علیرضا عطاریانی -  کارشناس ارشد پژوهش 

هرن -  مدرس دانشگاه -  عضو فدراسیون 

جهانی عکاسی )  Afiap( می باشد .

برگزیدگان عبارتند از :

نفر اول : جناب آقای سعید قاسمی از 

اهر ) استان آذربایجان رشقی (

نفر دوم : رسکار خانم تهمینه رحامنی 

از تهران ) استان تهران (

نفر سوم : جناب آقای یارس محمدخانی 

از اراک ) استان مرکزی (

پذیرفته شدگان عبارت اند از :

 ) تهران   ( کریــــمی   احـــــمدرضا 

  احمد تاجی ) شهرکرد ( ، علی آبک 

) سمنان ( ، ابوالفضل بصیری ) همدان( 

 ، اردالن صدیقی جعفری ) تهران ( 

  داود کهن ترابی ) کرج ( ، حمید واحدی 

 ) سنقر و کلیایی ( ، حافظ حسینی 

 مجید حجتی ) اصفهان ( ، محمد رجبیان 

) مشهد ( ، محمدرضا خوش نیت ) تهران(  

 محمودرضا شهبازیان ) اندیمشک ( 

 رضا رادپور ) مشهد ( ، سعید قاسمی 

) اهر ( ، سحر شمسی پور ) شهرکرد(  

   ) زنجان   ( نیلوفر محمودیان  سیده 

 تهمینه رحامنی ) تهران ( ، وحید امیدفر 

 ) کرج ( ، یارس محمدخانی ) اراک ( 

که برای این عزیزان و همه رشکت کنندگان 

محرتم تقدیرنامه ارسال خواهد شد .

قابل ذکر است که با توجه به بازگشت 

عدم  و  کرونا  همه گیری  رشایط 

 امکان منایش آثار به شکل حضوری 

 آثار پذیرفته شده به صورت مجازی بر 

روی پایگاه اطالع رسانی خانه عکاسان 

  www.phjavan.com جوان به نشانی 

در دسرتس عموم و قابل مشاهده می باشد. 

جوایز برگزیدگان نیز به حساب شخصی 

آنان واریز و کتاب الکرتونیکی مسابقه نیز 

پس از طراحی به همین نشانی در دسرتس 

عموم عالقه مندان قرار خواهد گرفت .در 

پایان از متامی هرنمندان والیتمدار و 

عزیزانی که بدون انتظاری مادی با ارسال 

آثار زیبا ، ماندگار و ارزشمند خود دغدغه 

ماندگاری رشادت های رسور و ساالر 

شهیدان حرضت اباعبدالله الحسین 

علیه السالم را داشته و ما را در اشاعه 

 فرهنگ بزرگ حسینی یاری منودند  

صمیامنه قدردانی و تشکر منوده و آرزوی 

زندگی و آینده ای پر برکت از الطاف این 

بزرگوار را برایشان داریم . 

سیده بهجت موسوی مقدم

حجت االسالم و المسلمین علی اکبر سبزیان
مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی خراسان رضوی

درگذشتپدرگرامیتانرابهشماوخانوادهمحترم
تسلیتعرضمیکنیم.

برایشماوسایربازماندگانصبریجمیلوبرای
آنمرحوممغفرتالهیازایزدمنانمسالتداریم.

مدیر مسوول و کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست




