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توپ و تور

کارت زرد

 طوفان مشهدی ها 
در هفته دهم لیگ برتر والیبال

محمد مهدیزاده

هفته دهم والیبال ليگ برتر باشگاه های کشور را باید بنام بازیکنان 

مشهدی دورازخانه ونیان الکرتونیک نام نهاده که با درخشش خود 

طوفان به پا کردند.در مشهد عالوه بردرخشش سیدمحمدموسوی 

ملی پوش اسبق و بازسازی بهبودی پاسور کهنه کار درنیان 

 الکرتونیک که به عنوان بازیکنان هفته شناخته شدند و نقش بسزایی 

در پیروزی بر پیکان و پیامن اکربی داشتند باید از امین علوی 

قطر پاسوروجوان ۱۸ ساله و بازیکن مشهدی محمد غفاریان 

اشاره کرد که درجدال بایک دوجین بازیکن ملی پوش در پیکان 

برتر ظاهرشدند و پیروزی شیرینی را به اندک هواداران مشهدی 

درقلعه عقاب ها هدیه دادند.اما دو بازیکن مشهدی خارج از خانه 

شهروز هامیون فرمنش درشهداب یزدوامیر حسین ناوی در تیم 

مس رفسنجان ستاره میدان بودند و خوش درخشیدند و در جمع 

برترین های هفته قرار گرفتند.در جمع مربیان هفته دهم باید 

ازحامدصمدی رسمربی  جوان و شجاع نیان الکرتونیک یادی 

 کرد که درجدال سخت با مطرح ترین مربی کشور پیامن اکربی 

و دستیاران ریزودرشت آن در پیکان شب به یادماندنی را سپری 

کرد و با غلبه بر رسمربی و کادر فنی تادندان مسلح پیکان به عنوان 

مربی پدیده شناخته شد صمدی در حالی  پس از چند هفته 

به عنوان برترین مربی دیده شد که مربیان برتر کشور 

برای کسب این عنوان همچنان در حال سبقت هستند و صمدی 

هم با این عنوان به جمع مدعیان و مربیان برترکشوراضافه شد.

بازگشت پیشکسوت والیبال خراسان به مهران
در جریان بازی دوتیم نیان الکرتونیک مشهد با پیکان تهران 

از هفته دهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور شاهد حضور 

یک پیشکسوت داوری والیبال خراسان به عنوان ناظر در سالن 

مهران بودیم .حسین برهانی نیا پیشکسوت والیبال خراسان که 

چندصبایی به علت کسالت از صحنه والیبال دور بود با دعوت 

رییس هیات والیبال خراسان جبارقوچان نژاد به عنوان ناظر 

هیات درسالن مهران آفتابی شد.این پیشکسوت ارزشمند 

بیش از ۳۰ سال  از عمر ورزشی خود در متام عرصه های والیبال 

خراسان خدمات شایان توجه ای انجام داده بود و همیشه 

یار و یاور هیات های والیبال خراسان در این سال ها بود.

بازگشت این پیشکسوت را گرامی می داریم و آرزوی می کنیم 

همیشه در سالمت باشند.

لیگ برتر والیبال به مدت یک ماه تعطیل شد
نخست ورزشی: فرصتی شد تا مدیران باشگاه به فکر تقویت 

فنی تیم باشند.

پیشکسوتان دوچرخه در مشهد رکاب زدند
نخست ورزشی: به زودی نوجوانان و جوانان  صاحب دوچرخه 

هم رکاب خواهند زد .

  صاحب امتیاز و مد   یرمسوول: دکتر علی پاکباز خسروشاهی
  زیر نظر شورای سردبیری
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مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 

به هیات کوهنوردی استان هشدار 

داد و یک فرصت ۱5 روزه به رییس و 

اعضای مجمع برای تبیین دستورالعمل 

 برگزاری تورهای گردشگری،طبیعت گردی 

و گروه های کوهنوردی داد و گفت: 

درست  بداخالقی ها  و   حاشیه ها 

و یا غلط که گزارش می شود باید طی 

۱5 روز با حضور کارشناسان اداره کل 

ورزش و جوانان بررسی و دستورالعمل 

جامع و کاملی برای مدیریت همگانی 

و فنی کوهنوردی اتخاذ شود و ما هیچ 

مسوولیتی را در خصوص گروه های 

غیرمجاز کوهنوردی در استان که مورد 

تایید هیات و اداره کل قرار نگیرند را 

منی پذیریم و بر همین اساس گروه های 

کوهنوردی که تاییدیه هیات و اداره کل را 

داشته باشند به اطالع عموم شهروندان 

می رسانیم و برحسب مسوولیت اداری 

و اخالقی فرهنگ عمومی کوهنوردی 

را توسعه خواهیم داد و معتقدیم این امر 

باید منطبق بر شئونات اخالقی،دینی 

و فنی منطبق باشد.

  بر اساس این گزارش مجمع سالیانه هیات 

کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان 

رضوی با حضور دبیر فدراسیون،مدیرکل 

مجمع  جوانان،اعضای  و   ورزش 

و پیشکسوتان برگزار و در این نشست 

زحمتکش رییس هیات کوهنوردی 

خراسان رضوی گزارش عملکرد سال 

اجرایی  تقویم  و  ،برنامه ها   ۱4۰۰ 

در ۱4۰۱ و همچنین دغدغه ها ،نگرانی ها 

و تعامالت برای بهبود وضعیت کوهنوردی 

در استان از اعضای مجمع را مطرح کرد.

در این نشست احمد زحمتکش با اشاره 

به جایگاه و رتبه برترین هیات درمیان ۳۱ 

استان کشور از کسب عناوین کوهنوردان 

مشهدی در مسابقات کشوری خرب داد 

و گفت:  یک مدال طال،2 نقره و یک 

برنز در رقابت های کشوری دستاورد 

قهرمانان کوهنوردی استان است.

وی با یادآوری کوهنوردان فقید استان 

که درراستای اهدافشان جان خود 

رسکشی  گفت:  ازدست داده اند  را 

و دیدار با خانواده های این عزیزان 

گرفت  قرار  هیات  کار  دستور   در 

و در چندین مرحله به همراه پیشکسوتان 

و ورزشکاران دیداری با این خانواده های 

این عزیزان داشتیم.

زحمتکش در این گزارش به ۱۱۰ باشگاه 

ثبت شده در هیات اشاره و گفت:از 

این تعداد 6۰باشگاه پروانه فعالیت 

را متدید و زیر نظر هیات به صورت 

فعال کار می کنند.در ادامه این جلسه 

گزارش عملکرد و مالی هیات با اکرثیت 

آرای اعضای مجمع به تصویب رسید.

ورزش  مدیرکل  نشست  این   در 

و جوانان خراسان رضوی بابیان این که 

کوهنوردی دارای جایگاهی همگانی  با 

ویژگی های منحرصبه فردش در جامعه 

کم هزینه ترین،سامل ترین   به عنوان 

و قابل دسرتس ترین ورزش است که 

همه ویژگی های یک ورزش مفرح،سامل 

و حافظ سالمتی را در خود نهفته دارد 

و باید به این ورزش نگاهی ویژه داشت. 

گفت: امیدواریم که مدیران هیات در 

راستای همگانی کردن و آموزش علمی 

کوهنوردی تالش بیشرتی را معطوف 

داشته باشند.

هاشمی جواهری خواستار سامان یابی 

فعالیت های  همگانی ورزش کوهنوردی 

در استان شد و گفت: باشگاه هایی 

که مجوز فعالیت و مورد تایید هیات 

هستند تحت نظارت اداره کل می باشند 

و مسوولیت مسایل اخالقی و فنی این 

باشگاه ها را بر عهده می گیریم.این 

ورزش باید در سبد خانواده ها نهادینه 

 شود و به عنوان ابزار حفظ سالمت 

در جامعه توسعه پیدا کند.

در این نشست مدیرکل ورزش و جوانان 

با اشاره به اهمیت استعدادیابی و نخبه 

پروری در هیات کوهنوردی استان  

خواستار تشکیل هیاتی با همکاری 

کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان 

برای جلوگیری از حواشی ها در هیات 

کوهنوردی خراسان رضوی شد.

اولتیماتوم 15 روزه به هیات کوهنوردی خراسان رضوی

گروه ورزش-اعضای مجمع انتخاب 

رییس هیات اسکیت خراسان رضوی 

برای سومین بار ریاست این هیات را به 

محمد عجم خراسانی سپردند.

بر اساس این گزارش مجمع انتخاب رییس 

هیات اسکیت خراسان رضوی با حضور 

مجید هرنجو رییس فدراسیون،هاشمی 

جواهری مدیرکل ورزش و جوانان،اعضای 

هیات  2نامزد  و  مجمع  نفره   25 

محمد عجم خراسانی و محمد آرزومند 

در سالن اجتامعات اداره کل ورزش و 

جوانان برگزار و در پایان محمد عجم با 

کسب 2۰ رای در برابر ۳رای آرزومند 

و 2رای باطله برای سومین بارکرسی 

ریاست هیات اسکیت خراسان رضوی 

را کسب کرد.

بعد از معرفی رییس هیات اسکیت استان 

اعضای مجمع به اعضای هیات رییسه رای 

مثبت دادند و خدیجه خدیوی گلستانی  

با کسب 2۳رای  به عنوان نایب رییس 

،پویان مجید زاده با کسب  2۱رای  

به عنوان کارشناس خربه،سعید سوارکار 

با کسب 24رای خزانه دار ،تکتم رضایی 

با کسب2۳ و حسین دهباشی با کسب  

2۱ رای به عنوان اعضای هیات رییسه 

اسکیت خراسان رضوی معرفی شدند.

در مراسم انتخاب رییس هیات اسکیت 

خراسان رضوی که دقایقی در تاریکی 

مطلق )به علت قطع برق( برگزار شد 

نازنین فخرایی بازیکن جوان اسکیت 

گالیه ها  طرح  به  رضوی   خراسان 

پرداخت  مجمع  اعضای  چیدمان   و 

و این انتخابات را مهندسی شده تلقی 

کرد . وی گفت: یک بار سکوت کردم 

چون خیلی جوان بودم اما امروز سکوت 

منی کنم و حرف هایم را می زنم اما میدانم 

گوش شنوایی وجود ندارد . وقتی آقای 

عجم به عنوان رسپرست هیات اعضای 

مجمع را می چیند بناست فردی الیق 

و شایسته رای بیاورد؟هیات اسکیت 

در طول مدیریت آقای عجم چه گلی 

به رس ما بازیکنان زده است فقط رابطه 

در هیات حاکم است و حقوق مارا ضایع 

می کنند.وی در ادامه ضمن حامیت 

از دیگر نامزد هیات )محمد آرزومند ( 

گفت: وقتی فردی الیق و شایسته که 

به عنوان مربی تیم ملی درد و دل های 

ما را می شناسد رای نیاورد این یعنی 

اعضای مجمع رای خود را بی طرفانه 

به صندوق نیانداختند .

در ادامه این گالیه هرنجو رییس فدراسیون 

گفت: آرزومند جوان باسواد،الیق ،شایسته 

و کاردانی است و به وی اعتامد راسخ دارم 

و تنها فردی است که امورات زندگی اش 

از طریق اسکیت می گذرد بناست از وی 

در فدراسیون استفاده کنم و به محض 

رسیدن به تهران برای این جوان زحمت کش 

اسکیت حکم مسوولیت خواهم زد و از 

تجربیات و دانش وی درجهت توسعه 

اسکیت استفاده خواهم کرد.

رییس فدراسیون اسکیت در این مجمع 

بابیان اینکه ۱2 رشته در اسکیت وجود 

دارد که تاکنون هشت رشته آن در کشور 

فعال شده است گفت: رشته های اسکیت 

فعال شده شامل "رسعت، اینالین هاکی 

اسکیت هاکی روی یخ، فری استایل 

منایشی، آلپاین، رولبال و رولر فری 

استایل" است.

هرنجو افزود:آمایش رسزمینی برای 

پرورش هرکدام از رشته های اسکیت 

حائز اهمیت است که هیات ها آن را 

مدنظر قرار دهند.

برای  اسکیت  فدراسیون  وی گفت: 

توسعه این رشته به استان های کشور 

در حوزه های تربیت مربی، ورزشکاران 

داوران و حوزه های دیگر کمک خواهد 

کرد، ولی ابتدا باید زیرساخت های این 

رشته فراهم شود.

هرنجو در باره ظرفیت های اسکیت خراسان 

رضوی گفت: این استان ورزشکاران خوبی 

در رشته رسعت اسکیت دارد و انتظار 

می رود با توجه به ظرفیت های موجود 

تالش ها را در زمینه پرورش ورزشکاران 

در سطح املپیک افزایش دهد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد ریاست 

هیات اسکیت استان با تالش بی وقفه 

در راستای ارتقا، استعدادیابی و توسعه 

اسکیت در شهرستان ها با کمک مربیان 

و باتجربه های اسکیت خراسان رضوی 

اقدام و بازیکنان شایسته را به تیم های ملی 

معرفی کند.هاشمی جواهری مدیرکل 

ورزش و جوانان با اشاره به جایگاه اسکیت 

در جذب جوانان،نوجوانان از این ورزش 

به عنوان ورزشی مفرح ،شاداب و جوان پسند 

یادکرد و گفت: امیدواریم اسکیت بتواند 

با جذب عالقه مندان جوان در راستای 

توسعه ورزش و کسب مدال های رنگارنگ 

موفق عمل کند .وی در پاسخ به گالیه 

بازیکن جوان اسکیت گفت: تالش کردیم 

انتخابات مجمع  بدون هیچ گونه شبهه 

و با شفافیت و عدالت محور برگزار شود 

اگر شبهه و گالیه ای درباره نحوه برگزاری 

 انتخابات وجود دارد کتبی اعالم تا رسیدگی

 کنیم.

رییس  هیات اسکیت  خراسان رضوی ابقا شد

مجید خروشی
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سرنوشت نامعلوم سنگربان تیم ملی در بازی فردا

معمای بیرو!
آسیب دیدگی بیرانوند آن قدر تلخ بود که بعد از مصدومیت 

بیرانوند و خروج او از بازی، دوربین وقتی کی روش را نشان 

داد، او با دست های خودش به رسش زیاد و ناراحتی او 

به شدت محسوس بود. کی روش می دانست که یکی از 

بهرتین های تیمش را ازدست داده و قطعا اگر علیرضا در 

زمین می ماند، می توانست روی توپ های ارسالی خیلی 

بهرت کار کند. علیرضا بالفاصله به همراه پزشک تیم راهی 

بیامرستان شد تا به وضعیتش رسیدگی شود.

بیرانوند به غیراز شکستگی بینی، با دررفتگی انگشت 

شصتش هم مواجه شده که این موضوع خیلی جدی و 

مشکل ساز نیست.

بیرانوند تا حدود ساعت 2 بامداد در بیامرستان بودند و 

بعد از عکس برداری و معاینات دقیق مشخص شد که بینی 

علیرضا دچار شکستگی شده است. بینی بیرانوند تحت هر 

رشایطی باید جراحی شود، ولی در صورت جراحی، علیرضا 

مدتی دور از میادین خواهد بود. از همین رو با دارو و انجام 

یکرسی اقدامات درد بینی علیرضا خیلی کمرت شده و حال 

عمومی او هم خوب است.

بااین حال گلر شامره یک تیم ملی فقط در صورت استفاده 

از محافظ مخصوص بینی می تواند در دیدار های آینده تیم 

ملی مقابل ولز و آمریکا به میدان برود. پزشکان تیم ملی به 

بیرانوند تاکید کردند تحت هیچ رشایطی بدون محافظ اجازه 

بازی کردن نخواهد داشت و حتی مسووالن برگزار کننده 

بازی ها و ناظران هم اجازه حضور علیرضا بدون محافظ را 

نخواهند داد. دلیل این کار هم این است که بازی بدون 

محافظ می تواند خطرات زیادی برای بیرانوند داشته باشد.

نکته نگران کننده برای بیرانوند و تیم ملی در حال حارض 

این است که محافظ مخصوص صورت و بینی تا این لحظه 

در بیامرستان های قطر پیدا نشده است. قرار است امروز 

مسووالن تیم ملی با هامهنگی قطری ها تالش کنند تا این 

محافظ مخصوص را برای بیرانوند پیدا کنند تا او بتواند در 

مترینات تیم ملی رشکت کند. البته یک راه دیگر هم وجود 

دارد و آن این است که محافظ مخصوص را از تهران تهیه 

کنند و به دوحه بفرستند تا بیرانوند بتواند از آن استفاده کند.

علیرضا مهره بسیار مهمی برای تیم ملی محسوب می شود 

و کارلوس کی روش هم این موضوع را به خوبی می داند و 

می خواهد هر طور شده بیرانوند را برای دیدار جمعه مقابل 

ولز در اختیار داشته باشد. شنیده های ما حاکی از آن است 

که پزشکان تیم ملی امروز دوباره وضعیت بیینی بیرانوند و 

حال جسامنی او را بررسی خواهند کرد و گزارش آن را در 

اختیار کی روش قرار خواهند داد.

بعد از مصدومیت بیرانوند و رفنت او به بیامرستان یکی از 

رسانه های خارجی خرب از رضبه مغزی شدن علیرضا داد 

که این موضوع اصال صحت ندارد و حال عمومی علیرضا 

خوب است. بعد از مرخص شدن بیرانوند از بیامرستان در 

گفت وگوی کوتاهی که با او داشتیم، علیرضا اعالم کرد 

که حالش بهرت شده و در هتل مشغول اسرتاحت است.

پیام کی روش خطاب به بازیکنان تیم ملی
رسمربی تیم ملی فوتبال ایران می گوید باید سعی کنیم 

قهرمان و الگوی برای جامعه باشیم و به شهرت دروغین و 

پوشالی بی اعتنا باشیم.کارلوس کی روش، رسمربی تیم ملی 

فوتبال ایران در صفحات شخصی خود در فضای مجازی 

نوشت: در فوتبال منی توانیم وقتامن را رصف بهانه  کنیم 

یا دیگران را رسزنش کنیم. باید مسوولیت های خودمان 

را بپذیریم، فروتن و قوی باشیم تا با همکاری یکدیگر از 

اشتباهات درس بگیریم.

قضاوت یکی از بازی های مهم مرحله گروهی جام 

جهانی به علیرضا فغانی محول شده است.

 بازی اول از گروه G، مسابقه ای که بین تیم های برزیل 

و رصبستان روز پنج شنبه ساعت 22:۳۰ برگزار می 

شود. این خیلی عجیب نبود. برای داوری که دیدار رده 

بندی جام جهانی 2۰۱۸ روسیه را سوت زده است.

در روسیه همه منتظر بودند کولینا سوت دیدار پایانی 

جام جهانی بین تیم های فرانسه و کرواسی را به 

علیرضا فغانی بدهد. اما داور آرژانتینی برای قضاوت 

این بازی انتخاب شد و علیرضا فغانی بازی تیم 

های انگلیس و بلژیک را سوت زد که اهمیتش کم 

از دیدار پایانی نبود. بعد از بازی خربهایی نقل شد 

که کولینا گفته یک فینال به علیرضا فغانی بدهکار 

هستم و ... خارج از این بحث و واکاوی این موضوع 

باید گفت در دوره قبلی جام جهانی علیرضا فغانی 

به سبب قضاوت های شایسته ای که داشت، بهرتین 

گزینه برای حضور و قضاوت در بازی پایانی جام 

جهانی بین تیم های فرانسه و کرواسی بود و این می 

توانست تبدیل به بزرگ ترین افتخاری برای جامعه 

داوری فوتبال کشورمان شود، اما در نهایت ترجیح 

فیفا انتخاب داور آرژانتینی بود. انتخابی که چیزی 

از شایستگی های این داور خوب فوتبال کشورمان 

کم نکرد و هم چنان جز داوران مطرح فوتبال جهان 

بشامر می رود.

این جام جهانی با جام جهانی قبلی برای علیرضا 

فغانی متفاوت است. او به سبب تغییر جغرافیای 

زندگی از لیست داوران بین املللی فوتبال ایران 

خط خورده است. گذر از سن 45 سالگی به طور 

حتم منی تواند، دلیل قانع کننده ای برای حذف 

علیرضا فغانی از لیست داوران بین املللی فوتبال 

ایران در سال 2۰2۳ باشد. به این خاطر که فیفا 

مدت هاست محدودیت سنی را برای داوران برداشته 

است و داوران در صورت سالمت جسامنی و قبولی 

در تست های آمادگی جسامنی می توانند، با گذر 

از این سن هم بازی های مهم و بین املللی را سوت 

بزنند. تصمیم کمیته داوران فدراسیون فوتبال برای 

حذف علیرضا فغانی یک تصمیم بد بود. بدون شک 

اگر علیرضا فغانی در یک کشور دیگر آسیایی زندگی 

می کرد، فدراسیون فوتبال ملی آن کشور تا جایی که 

علیرضا فغانی نای سوت زدن داشت نام او را در لیست 

داوران بین املللی قرار می داد تا افتخارات دیگری 

هم برای داوری ملی رقم بخورد. اما این تصمیم برای 

علیرضا فغانی فاجعه نیست. به قول امروزی ها عرض 

زندگی مهمرت از طول آن است.

این تصمیمی است که از سوی فدراسیون فوتبال 

و کمیته داوران انتخاب شده است و جنگ با آن به 

رضر علیرضا فغانی متام می شود. به خوبی می دانیم 

علیرضا فغانی با این تصمیم کنار آمده است و در دوحه 

به دنبال اثبات خود به کمیته داوران و انتقام گیری 

نیست چرا که این موجب برهم زدن مترکز او می شود. 

از سویی علیرضا فغانی پیش تر شایستگی خود را در 

داوری به همه ثابت کرده است. دوحه یک فرصت 

برای پایان خوب در داوری بین املللی است نه انتقام.

قضاوت خوب در دیدار برزیل – رصبستان موجب 

می شود تا علیرضا فغانی برای قضاوت یک بازی 

مهم دیگر در مرحله گروهی انتخاب شود. و در ادامه 

مراحل حذفی و تکرار این قضاوت های خوب دست 

فیفا را برای انتخاب داور ایرانی برای حضور در بازی 

نهایی باز می گذارد. این باید مهمرتین هدف تیم 

داوری فوتبال ایران در جام جهانی 2۰22 باشد. 

علیرضا فغانی اگر به عنوان داور دیدار نهایی در 

دوحه برگزیده شود، دیگر بازی باقی منانده که سوت 

نزده باشد و اگر کمیته داوران او را از لیست داوران 

بین املللی فوتبال ایران در سال 2۰2۳ کنار منی 

گذاشت، با این اتفاق خود از داوری برای همیشه 

خداحافظی می کرد.

در جام جهانی 2۰22 قطر پول های 

زیادی ردوبدل می شود که به یک 

میلیارد دالر هم می رسد.

در جام جهانی مترکز اکرث تیم ها بر 

باال بردن جام است، اما تیم ها در 

صورت موفقیت مبالغ زیادی به عنوان 

پاداش دریافت می کنند. فیفا در مورد 

جوایز جام جهانی دست و دلباز است 

و جام جهانی قطر هم مستثنی نیست. 

در اینجا جوایز اعطایی در قطر را مرور 

می کنیم.

مجموع جوایز در جام جهانی 2۰22

فیفا مبلغ 44۰ میلیون دالر جایزه برای 

جام جهانی 2۰22 قطر اختصاص داده 

که 4۰ میلیون دالر از تورمننت قبلی در 

روسیه بیشرت است، درحالی که مبلغ 

جایزه در جام جهانی 2۰۱4 برزیل 

تنها ۳5۸ میلیون دالر بوده است.

اگرچه این مبلغ قابل توجهی است 

اما فیفا در سال 2۰22 بودجه 4.6 

میلیارد دالری دارد و تنها برای حق 

پخش 2.6 میلیارد دالر درآمد دارد.

برندگان جام جهانی 2۰22 چقدر 

جایزه خواهند گرفت؟

فیفا در آوریل 2۰22 تایید کرد که قهرمان 

جام جهانی قطر مبلغ رکوردشکن 42 

میلیون دالر جایزه دریافت خواهد 

کرد. 4 میلیون دالر بیشرت از جام 

جهانی 2۰۱۸.

تا قبل از سال 2۰۰6 تیم های قهرمان 

جام جهانی زیر ۱۰ میلیون دالر به جیب 

می زدند. در سال 2۰۰2 تیم های ملی 

به فیفا فشار زیادی وارد کردند تا مبلغ 

جایزه را افزایش بدهد.

سهم ایران از جوایز فیفا چقدر است؟

تفکیک جوایز جام جهانی 2۰22: 

درآمد هر تیم چقدر است؟

با جوایز زیادی که ارائه می شود، هر 

تیم با پول قابل توجهی از قطر خارج 

خواهد شد.

تنها برای راه یابی به جام جهانی 2۰22، 

هر تیم ۱.5 میلیون دالر دریافت می کند. 

تیم ها می توانند با رسیدن به مراحل 

حذفی، مبالغ بسیار بیشرتی به دست 

آورند. مبالغی که هر تیم در هر مرحله 

از جام جهانی 2۰22 به دست می آورد 

به رشح زیر است:

مرحله گروهی: ۹ میلیون دالر ،مرحله 

یک هشتم: ۱۳ میلیون دالر ،مرحله 

یک چهارم: ۱۷ میلیون دالر ،جایگاه 

چهارم: 25 میلیون دالر ،جایگاه سوم: 

2۷ میلیون دالر ،نائب قهرمان: ۳۰ 

میلیون دالر و قهرمان: 42 میلیون دالر.

بازیکنان در جام جهانی چقدر درآمد 

دارند؟

بازیکنان با حضور در جام جهانی 

ازنظر مالی هم سود می برند. حقوق 

پایه بین تیم های ملی و برای بازیکنان 

مختلف متفاوت است، اما بازیکنان 

از هر جایزه ای که تیمشان با آن کنار 

می رود، سهمی دریافت می کنند.

اجازه می دهد که  تیم  به هر  فیفا 

خودش تصمیم بگیرد که بازیکنان 

چه سهمی دریافت می کنند، مثال 

آملان در سال 2۰۰6 به بازیکنانش 

قول داده بود که در صورت قهرمانی 

 نفری 4۰۰ هزار دالر پاداش خواهند 

گرفت.

سایر کشورها بسته به وضعیت مالی 

هر فدراسیون، کمی بیشرت یا کمرت از 

این مبلغ را به بازیکنان خود پیشنهاد 

می دهند.

پدرام خسروشاهی
خبر

برزیل - صربستان، شروع رویایی داور ایرانی

علیرضا فغانی، به فکر فینال باش نه انتقام

جزییاتی از پاداش تیم های ملی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

سهم ایران از جوایز فیفا
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 تیم فوتسال) خانه من (مشهد 

موفق شد به یک پیروزی دیگر در 

لیگ فوتسال بانوان دست یابد.

 تیم فوتسال )خانه من( مشهد که 

در سه هفته گذشته موفق 

شده بود به سه برد متوالی 

تهران عظام  مهر   مقابل 

 آریا پاک الربز و کیمیای اسفراین 

 دست یابد، امروز با نتیجه هشت 

 بر یک بر پارس آرای شیراز غلبه کرد تا 

۱2 امتیازی شود.گل های 

این بازی را ویدا نریامنی)سه 

بار(، شادی بهرامی  هانیه 

خلیلی زاده، سامنه فرجی 

و فهیمه قنربی برای خانه 

من به مثر رساندند.

تیم خانه من مشهد پنجشنبه 

هفته آینده، سه آذرماه، در سالن 

شهید بهشتی مشهد میزبان 

سایپای تهران خواهد بود.

رضا پور: سایپا یکی از مهم ترین 

رقبای ماست

مریم رضاپور، رسمربی فوتسال 

خانه من مشهد، در گفت وگو 

با ایسنا از عملکرد فوق العاده 

این تیم مقابل پارس آرا شیراز 

خرب داد و گفت: تیم پارس آرا 

تیمی قوی و جنگنده است اما 

رشایط روحی این تیم در این 

رقابت مطلوب نبود چراکه در 

دقایق نخست بازی یکی از 

بازیکنان اخراج و دروازه بان 

آن ها مصدوم شد. ضمن اینکه 

پارس آرا در رقابت پیشین خود 

با نتیجه سه بر یک مقابل 

سایپا شکست خورده  بود.

وی پارس آرا شیراز را از تیم های 

بااخالق لیگ برشمرد و افزود: 

پس از اخراج بازیکن پارس آرا 

به علت خطای هند که مانع از 

ورود توپ به دروازه شد، رشایط 

 روحی پارس آرا تغییر کرد تا خود را 

در زمین بازی پیدا کنند؛ خانه 

من توپ را وارد دروازه شان 

کرد و در کل می توان گفت 

که پارس آرا امروز پارس آرای 

همیشگی نبود.  

رسمربی فوتسال خانه من، 

فوالد هرمزگان و سایپای تهران 

را اصلی ترین رقبای تیم خود 

برشمرد و اظهار کرد: رقابت 

با سایپا بسیار حساس است. 

این تیم، تیمی قوی و باتجربه 

است و مربی و بازیکنان بسیار 

خوبی دارد؛ به گامن من یکی 

از سخت ترین رقابت ها بازی 

با سایپاست اما برای کسب 

عنوان قهرمانی محکوم به 

هستیم.رضاپور  پیروزی 

تیم  عملکرد  خصوص   در 

خانه من گفت: تیم خانه من 

در سال گذشته متام رقابت ها 

را به جز 2 رقابت واگذار کرد اما 

امسال بازیکنان متعهد شدند 

که شایستگی خود را ثابت 

کنند. همیشه به بازیکنان 

متذکر می شویم که فراز و 

 نشیب های بسیاری وجود دارد 

در  اتفاقی  هر  احتامل  و 

فوتسال هست.

فارغ از متام مسایل حاشیه ای که تیم 

ملی را در جام جهانی در برگرفته بود، نگاه 

از دریچه فنی به این بازی یک واقعیت 

بزرگ و انکارناپذیر را در برابرمان قرارداد.

واقعیت این است: کارلوس کی روش 

در انتخاب ترکیب اصلی تیم ملی دچار 

اشتباهات فاحش و مرگبار شد!

رسمربی تیم ملی ترکیبی را به میدان 

بازی انگلیس رهسپار کرد که در مخیله 

هیچ کارشناسی منی گنجید. به بازی 

گرفنت چشمی در خط دفاع! بازی 

گرفنت از پورعلی گنجی نا آماده در 

کنار چشمی و بردن حاج صفی به خط 

میانی درحالی که تصور می شد به واسطه 

تجربیاتش در دفاع چپ بازی کند.

کی روش به حدی با تصمیم هایش 

عذاب آور بود که حتی خروج نابهنگام 

علیرضا بیرانوند را نیز منی توان دلیلی بر 

این باخت بزرگ دانست. تردیدی نیست 

با این حجم از بی تفاوتی اگر بیرانوند 

نیز تا پایان بازی در ترکیب تیم ملی 

باقی می ماند تیم ملی شکست تلخی 

را تجربه می کرد و شاید تنها قدری از 

تعداد گل های خورده تیم ملی کاسته 

می شد.

کی روش در مهم ترین بازی تاریخ دوران 

مربیگری خود تصمیامتی اتخاذ کرد که 

دست انگلیسی ها را برای به دست آوردن 

بردی بزرگ مقابل تیم ملی فوتبال ایران 

باز بگذارد و با نتیجه ای تحقیرکننده 

صحنه تقابل با فوتبال ایران را ترک کنند.

به واقع اگر کی روش در انتخاب ترکیب 

دقت می کرد چه بسا تیم او همچون جام 

جهانی روسیه یا جام جهانی برزیل با 

نتایج آبرومندانه و امیدبخشی میدان 

بازی با تیم های بزرگ را ترک می کرد 

اما انگار رسمربی تیم ملی پیش از رشوع 

بازی و آن زمان که در حال انتخاب 

ترکیب اصلی بود، هرگز مترکز کافی 

را نداشت و ما را به نقطه ای برد که بعد 

از پایان نیمه اول دیگر نای متاشای 

بازی در نیمه دوم را نداشتیم.

از گل باران نماینده شیراز توسط خانه من مشهد تا رقابت سخت با سایپا

وقتی حالوت گل های طارمی از یادمان رفت

ترکیب تیم ملی ویرانمان کرد آقای کی روش!

پایان مسابقات کشوری شنای جام والیت 
امام رضا)ع( در مشهد

رییس هیات شنا، شیرجه و واترپلو استان خراسان رضوی 

از پایان رقابت های جام والیت با قهرمانی مشهد خرب داد.

حسین گرایلی در خصوص پایان مسابقات جام والیت 

در مشهد اظهار کرد: در این دوره از مسابقات ۱۸ تیم 

از رسارس کشور با رشکت بیش از ۱5۰ شناگر به مدت 

2 روز از در 2 رده سنی ۱5 تا ۱۷ سال و باالی ۱۸ سال 

رقابت به  باهم  تیمی  ماده   2 و  انفرادی  ماده   ۱۸  در 

 پرداختند.

رییس هیات شنا، شیرجه و واترپلو خراسان رضوی در ادامه 

افزود: در پایان این رقابت ها تیم استخر شهید هاشمی نژاد 

رسید  مسابقات  از  دوره  این  قهرمانی  عنوان  به   مشهد 

و تیم های هیات شنای الربز و استخر نور منطقه 6 تهران نیز 

به ترتیب به رتبه های دوم و سوم این رقابت ها دست یافتند.

گرایلی گفت: از ماده های انفرادی در رشته 2۰۰ مرت آزاد 

۱5 تا ۱۷ سال عباس زاده و گرشاسپی هر 2 از هیات شنای 

استان الربز و سالمتی استخر هاشمی نژاد مشهد به ترتیب 

رتبه های اول تا سوم این رده را کسب کردند.

وی افزود: در رشته 2۰۰ مرت آزاد ۱۸ و باالی ۱۸ سال نیز 

مهامن نواز و فریدمهر هر 2 از استخر هاشمی نژاد مشهد 

و خرمی از هیات شنای نیشابور نیز رتبه های برتر این ماده 

را به دست آوردند.

گرایلی گفت:در رشته ۱۰۰ مرت کرال پشت ۱5 تا ۱۷ سال 

سام از استخر شهید هاشمی نژاد مشهد، میرسمیعی از هیات 

شنای استان الربز و نادری از هیات شنای استان مرکزی 

نیز به ترتیب اول تا سوم شدند.

او افزود: میرمنتهایی از استخر نور منطقه 6 تهران و بکیان 

 و قنربزاده هر 2 از استخر هاشمی نژاد مشهد به ترتیب 

در رشته ۱۰۰ مرت کرال پشت باالی ۱۸ سال رتبه های برتر 

را کسب کردند.

حسین گرایلی رییس هیات شنا، شیرجه و واترپلو خراسان 

رضوی گفت: در رشته 5۰ مرت قورباغه ۱5 تا ۱۷ سال نیز 

مطاعی و میرشاهی هر 2 از استخر شهید هاشمی نژاد مشهد 

و هاجری از استخر نور شهر تهران نیز به ترتیب مقام های 

نخست تا سوم این رده را به دست آوردند.

پایان کار فرش مشهد در دور رفت 
مسابقات لیگ بسکتبال جوانان

تیم بسکتبال فرش مشهد با برگزاری ۳ دیدار به کار خود 

دررفت لیگ بسکتبال جوانان خامته داد.دور رفت مسابقات 

بسکتبال لیگ جوانان کشور در گروه E که از روز چهارشنبه 

٢٥ آبان به میزبانی باشگاه فرش مشهد در سالن کوثر 

دانشگاه فردوسی آغازشده بود با پیروزی جوانان فرش مشهد 

به پایان رسید.

تیم بسکتبال جوانان فرش مشهد در آخرین دیدار مرحله 

رفت این گروه، جمعه ٢٧ آبان به مصاف تیم پویش کردستان 

رفت و درنهایت با نتیجه ٤١ بر ٢٧ به پیروزی دست یافت.  

 در پایان مرحله رفت، مناینده خراسان رضوی با کسب 

2 پیروزی و یک شکست در مکان دوم گروه قرار گرفت.

این رقابت ها با حضور ٤٠ تیم در هشت گروه چهار و پنج تیمی 

به صورت رفت وبرگشت برگزار می شود و درنهایت از هر گروه 

2 تیم و درمجموع ١٦ تیم به مرحله بعد صعود خواهند کرد.

فرش مشهد در نخستین بازی خود 6۹ بر 5۰ آینده سازان 

ایالم را شکست داد و در دومین بازی مقابل فراز شمیران با 

نتیجه 5۰ بر 4۷ مغلوب شد.

فراز شمیران با ۳ پیروزی در صدر جدول قرار دارد و فرش 

مشهد با 2 پیروزی دوم است.

خبر

 هواداران فوتبال که در مسابقات 

 جام جهانی قطر رشکت می کنند

در مقایسه با جام جهانی 2۰۱۸ 

بیشرت  تقریبا 4۰ درصد  روسیه، 

برای بلیت هزینه پرداخت می کنند.  

درحالی که هواداران در روسیه به طور 

متوسط 2۱4 پوند برای یک صندلی 

پرداخت کردند، قیمت بلیت مسابقات 

در قطر به طور متوسط 2۸6 پوند است.

بر اساس مطالعه ای که توسط رشکت 

ورزشی مستقر در مونیخ انجام شده 

است، این قیمت بلیت، آن را به 

گران ترین بازی های جام جهانی 

در 2۰ سال گذشته تبدیل کرده 

است و قیمت بلیت های جام جهانی 

کنونی، 5۹ درصد بیشرت از چهار 

سال پیش است.

در حال حارض، جام  جهانی قطر 

گران ترین جام جهانی تاریخ محسوب 

می شود.

گفته می شود ساخت 6 استادیوم 

جدید و بازسازی کامل دو ورزشگاه 

دیگر در این کشور حدود ۳ میلیارد دالر 

هزینه داشته است. همچنین، هزینه 

بیشرتی برای توسعه زیرساخت های 

پایتخت، مانند مسیرهای حمل ونقل 

بین املللی  فرودگاه  بازسازی  و 

پرداخت شده است.

جای تعجب نیست که جام جهانی 

قطر، به طور متوسط جام جهانی 

با گران ترین بلیت ها باشد. فیفا 

پیش تر اعالم کرده بود که نزدیک 

به ۳ میلیون بلیت در هشت استادیوم 

قطر به عنوان اولین جام جهانی که 

در خاورمیانه برگزار می شود، قبل 

 از آغاز جام  جهانی از 2۰ نوامرب 

تا ۱۸ دسامرب، فروخته شده است.

بلیت های جام جهانی 2۰۰6 آملان 

مقرون به رصفه ترین بلیت ها در 2۰ 

سال گذشته با میانگین هزینه ۱۰۰ 

پوند برای مسابقات در نظر گرفته شده 

است درحالی که بلیت های فینال 

در املپیک برلین به طور متوسط 

22۱ پوند برای هر صندلی بود.

نگاهی تاریخی به قیمت بلیت   مسابقات جام جهانی
رابطه ورزش و سندروم 
تخمدان پلی کیستیک

مهدیس آصفی،کارشناس علوم ورزشی

هامن طور که در مقاالت قبلی گفتیم 

هم  شایع  بیامری های  از   بسیاری 

در بانوان و هم در آقایان می تواند با کمک 

مترینات ورزشی کاهش و بعضا از بین 

 برود لذا استمرار در مترینات ورزشی 

و همچنین داشنت رژیم غذایی مناسب  

از مهم ترین نکات است  . عدم انجام 

مترینات ورزشی و تحرک موجب چاقی 

و اضافه وزن می شود که هردو این ها 

بیامری های پی درپی را در پیش دارد یکی 

از بیامری های شایع در بانوان اختالالت 

هورمونی است که انجام مترینات منظم 

ورزشی در ترشح غدد و هورمون ها نقش 

بسزایی ایفا می کند . 

براین اساس به مبتالیان سندروم تخمدان 

پلی کیستیک توصیه می شود ۱5۰ دقیقه 

در هفته ورزش کنند.

 )PCOS( سندرم تخمدان پلی کیستیک

یک اختالل هورمونی شایع است که 

سیستم متابولیسم و تولیدمثل را در بانوان 

درگیر کرده و عالمئی مانند اختالالت 

تخمک گذاری، قاعدگی نامنظم، ناباروری  

رویش بیش ازحد موهای زائد، نوسانات 

وزنی و آکنه به همراه دارد.

زنان مبتالبه  PCOS، معموال درصد چربی 

احشایی بیشرتی داشته و شیوع مقاومت 

به انسولین و اختالالت چربی خون در 

این افراد بیبشرت و همچنین تشخیص 

تخمدان های  دیدن  با  بیامری  این 

در سونوگرافی   بزرگ حاوی کیست 

 و اختالالت هورمونی در آزمایش خون

 است.

مهم ترین اصل درمان، توصیه به تغییر سبک 

زندگی به صورت کاهش وزن، اصالح رژیم 

غذایی و ورزش است. مطالعات مختلف 

 نشان دهنده بهبود اختالالت قاعدگی 

یا تناوب تخمک گذاری به دنبال ورزش 

است که می تواند به علت افزایش حساسیت 

به انسولین رخ دهد، درعین حال تاثیر 

ورزش در بهبود عملکرد سیستم باروری 

تا حدی نسبت به محدود کردن کالری 

دریافتی به تنهایی نیز بیشرت است.

بر اساس این مطلب توصیه برای مبتالیان 

کیستیک پلی  تخمدان  سندروم   به 

 انجام فعالیت فیزیکی به میزان حداقل 

۱5۰ دقیقه در هفته و بیشرت تاکید 

بر لذت بخش بودن ورزش است تا فرد 

بتواند برای مدت طوالنی انجام دهد.

برای دستیابی به بهرتین نتیجه از ورزش 

در این افراد، فعالیت فیزیکی باید شامل 

مترینات هوازی )جهت بهبود سالمت 

قلبی و متابولیسم(، مترینات قدرتی 

)جهت تقویت عضالت( یا ترکیبی از 

هر 2 باشد.

      تغذیه ورزشی



پیشنهادهای خنده دار به محمود بصیری

دردسر شباهت با احمدی نژاد

محمود بصیری می گوید، دلش برای بازیگری تنگ شده اما آدم 

باید شأن خود را حفظ کرده و هر کاری را نپذیرد. این بازیگر 

دراین ارتباط به صورت مصداقی به نقش هایی اشاره می کند 

که به او پیشنهاد می شود اما بیشرت برایش خنده دار است تا 

بخواهد بپذیرد.

محمود بصیری که پیشرت از این نیز با گله اعالم کرده بود دیگر 

حارض نیست با تلویزیون همکاری کند، در گفت وگویی با 

ایسنا درباره اینکه این روزها چگونه خودش را رسگرم می کند  

دلش برای بازیگری تنگ شده است، ارزیابی اش از عملکرد 

صداوسیام چیست و پیشنهادهایی که برای بازیگری از سوی 

تلویزیون به او می شود، صحبت کرد.

این بازیگر ابتدا درباره پیشنهادهایی که از طرف تلویزیون به او 

می شود گفت: پیشنهاد خیلی زیاد است اما متاسفانه هیچکدام 

به درد من منی خورد. قصه هایشان را که شنیدم خنده ام گرفت. 

حتی به یکی از کارگردان های تلویزیون گفتم، پرس جان مردم 

خودشان درد دارند. االن نیاز به یک چاشنی دارند تا خوشحالشان 

کند نه قصه های شام. فکر می کنید چه نقشی اخیرا برای من 

محمود بصیری در نظر گرفته باشند خوب است؟ یک دبیر 

ریاضی که همرسش سکته کرده و خودش هم بازنشسته شده 

است! آیا اصال به من می آید که معلم باشم؟!

آنقدر شبکه برای چیست می خواهند آبیاری کنند؟!

او سپس به ریزش مخاطبان تلویزیون اشاره و اظهار کرد: در 

رشایط فعلی اغلب مردم تلویزیون نگاه منی کنند و بیشرت دنبال 

اخبار و برنامه های سیاسی هستند. متاسفانه مدام در تلویزیون 

کانال راه اندازی می کنند؛ آیا می خواهند آبیاری کنند؟! باید 

 برنامه سازی کنند نه اینکه مرتب شبکه جدید تاسیس کنند. 

دو شبکه داشته باشیم اما شیرین و به دردبخور باشد بهرت است. 

به برخی نویسندگانی که به من نقش پیشنهاد می دهند گفته ام  

 اوال این قصه ها به درد االن مردم منی خورد، دوما که من دیگر 

در تلویزیون بازی منی کنم  چون این رسانه از شأن خودش 

خارج شده است. تلویزیون قصه و کارگردان خوب می خواهد 

افرادی مثل مرضیه برومند، مرحوم علی حامتی، مسعود کیمیایی 

و ... که کاربلد هستند. االن هرکسی را می بینیم برای خودش 

تهیه کننده، کارگردان و بازیگر شده است!

وی ترصیح کرد: تلویزیون آبروی این مملکت است که غذای 

روحی مردمش را تامین می کند و می تواند آن ها را شاد کند. 

بیننده ای که با شبکه های تلویزیون خودمان اقناع نشود حتام 

به دنبال شبکه های ماهواره ای می رود. متاسفانه تلویزیون 

مثل جزیره ای شده که آدم های اهل هرن را اصاًل منی شناسد  

درحالی که وقتی اسمش رسانه ملی است باید هرنتان را در 

آن نشان بدهید. به عنوان مثال در ایام محرم همه شبکه ها 

باهم مدام مداحی و سخرنانی پخش می کنند. وقتی رییس 

تلویزیون وارد نباشد، این اتفاق می افتد. حتی شبکه کودک 

هم برنامه مناسب کودکان پخش منی کند.

بصیری در ادامه همین صحبتش تاکید کرد: بچه بودیم با 

چادر مادرمان در محرم هیات درست می کردیم. با این حرف ها 

خدای ناکرده قصد توهین به مداحان را ندارم. من هم مسلامنم  

امام حسین )ع( را دوست دارم و در ایامی همچون محرم عزادار 

سیدالشهدا هستم اما حرفم روی کیفیت کارهاست. تلویزیون 

روزی خوب خواهد شد که رییس تلویزیون بیاید بگوید مردم عزیز 

برنامه های ما را ببینید و عیب و ایرادها را به خودمان بگویید.

Nakhost Honari



6nakhostvarzeshi@yahoo.com

رییس سازمان سینمایی:

مشهد باید جشنواره معتبر بین المللی فیلم داشته باشد
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 رییس سازمان سینامیی کشور گفت: مشهد با توجه 

به ظرفیت هایی که دارد، باید جشنواره معترب بین املللی 

فیلم داشته باشد.

محمد خزاعی در دیدار با مدیرعامل بنیاد بین املللی 

امام رضا)ع( در مشهد ضمن تبیین اهمیت جشنواره 

امام رضا)ع( اظهار کرد: مشهد و سایر شهرستان های 

خراسان رضوی ظرفیت بسیار خوب و متفاوتی با سایر 

استان ها در تولیدات فرهنگی و هرنی دارد و مسووالن 

این استان نیز خوشبختانه نگاه کالنی در این حوزه دارند.

وی افزود: دستگاه های مهم دینی و فرهنگی ازجمله 

آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد متایل به ساخت 

فیلم های فاخر در حوزه رضوی دارند که بنیاد بین املللی 

امام رضا)ع( می تواند در این حوزه ظرفیت های موجود 

 را همگرا کند.رییس سازمان سینامیی کشور با تاکید 

بر اینکه باید مشهد یک جشنواره معترب بین املللی 

مختص خود را داشته باشد، عنوان کرد: چنانچه در این 

راستا بخواهد حرکت بین املللی صورت گیرد، وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز حامیت الزم را خواهد داشت.

خزاعی پتانسیل های بومی در تولید فیلم کوتاه و مستند  

 با داشنت نگاه بین املللی و متدنی را ظرفیتی گسرتده

 در خراسان برشمرد و گفت: اگر به این ظرفیت ها به درستی 

 توجه شود، مشکلی در تولید فیلم نخواهیم داشت. 

تولید فیلم در مشهد و خراسان رضوی باید توسط نیروهای 

بومی انجام شده و در کنار آن نیز باید از ظرفیت های ملی 

ازجمله بازیگران مطرح نیز استفاده شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای اوقات 

فراغت زائران در مشهد بیان کرد: پیشنهاد ما ایجاد 

سینامی زیارت در این شهر برای اکران فیلم های مرتبط 

با حوزه رضوی برای زائران داخلی و خارجی است که اگر 

این امر تحقق پیدا کند، قطعا یک کار فرهنگی بزرگ 

صورت خواهد گرفت.رییس سازمان سینامیی کشور 

با اشاره به برگزاری جشنواره بین املللی امام رضا)ع( 

در حوزه فیلم عنوان کرد: باید در جشنواره رضوی روح 

معنوی حفظ شود چراکه این جشنواره بهانه ای برای 

ایجاد پیوند عمیق اقشار مختلف با مسایل دینی است 

و سازمان سینامیی برای برگزاری هرچه باشکوه تر این 

جشنواره حامیت های الزم را خواهد داشت.

بین املللی  بنیاد   مرتضی سعیدی زاده، مدیرعامل 

امام رضا)ع( نیز در این دیدار با اشاره به برنامه ریزی های 

انجام شده برای برگزاری بیستمین دوره جشنواره بین املللی 

امام رضا)ع( گفت: رویکرد تحولی در برگزاری این دوره 

از جشنواره موردتوجه جدی قرارگرفته است.

بین املللی  بنیاد  روابط عمومی  اساس گزارش   بر 

امام رضا)ع( وی افزود: تالش کرده ایم با استفاده از 

ظرفیت افراد خربه ملی در هر جشنواره و تخصیص منابع 

الزم زمینه برگزاری کیفی جشنواره ها را در بیستمین 

دوره برگزاری فراهم کنیم.سعیدی زاده همچنین تولید 

فیلم سینامیی در ژانر اجتامعی با موضوع فرهنگ 

 رضوی، زیارت و تولید فیلم سینامیی در ژانر تاریخی 

با موضوع تبیین ابعاد عرص رضوی را ازجمله برنامه های 

محوری بنیاد بین املللی امام رضا)ع( در حوزه تولید 

فیلم سینامیی در افق چهارساله برشمرد.

خبر

 آغاز مسابقه بزرگ کتابخوانی 
دیار دلیران از بیانات مقام معظم رهبری

سیده بهجت موسوی مقدم

آغاز مسابقه  کتاب دیار دلیران بازخوانی بیانات مقام معظم 

رهربی امام خامنه ای دام عزه العالی درباره قوم کرد و مردم 

نجیب استان کردستان می باشد 

به گزارش نخست هرنی  موسسه فرهنگی هرنی شهید روحی 

با مشارکت مجمع فعاالن فرق ادیان اقوام و مذاهب )مفام( 

به مناسبت سی امین هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران 

و در جهت تقویت وحدت و  انسجام ملی برگزار می کند:

 مدیرعامل کانون و  موسسه فرهنگی هرنی شهید روحی گفت: 

مسابقه بزرگ کتابخوانی دیار دلیران  از  کتاب #دیار_دلیران 

نوشته حجت االسالم دکرت علی گودرزی برگزار می گردد.

علی اکرب روحی گل خطمی افزود : کتاب دیار دلیران بازخوانی 

بیانات مقام معظم رهربی امام خامنه ای دام عزه العالی درباره 

قوم کرد و مردم نجیب استان کردستان است و در این کتاب 

به ۱.توجه به جنبه های مثبت استان کردستان

2.خدمات مردم کردستان به انقالب

۳.خدمات انقالب به مردم کردستان

4.وظایف اقشار مختلف در قبال استان کردستان اشاره دارد .

عضو انجمن کتابخانه های عمومی مشهد مقدس ادامه داد: 

در بخشی از این کتاب آمده است:#کردستان به نظر من یک 

استان #فرهنگی است، من این را مکرر گفته ام.سعی کردند 

این استان را یک استان امنیتی و یک استان نظامی کنند.

حقیقت را واژگون جلوه دادند این کار را جمهوری اسالمی 

نکرد و به طور طبیعی منی توانست بکند! چه کسانی کردند؟ 

دشمنان نظام جمهوری اسالمی.

وی جوایز این مسابقه را ۱۰۰ میلیون ریال دانست واظهارداشت :  

تا ۱5 دی ماه ۱4۰۱ با مراجعه به سامانه مرکز مجازی مسابقات 

کتابخوانی www.m-ketab.ir در مسابقه رشکت منایید.

طی هفته کتاب صورت گرفت 

 عضویت رایگان بیش از3 هزار نفر 
در کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی

رییس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 

 رضوی از عضویت بیش از۳نفر در کتابخانه های وابسته 

به آستان قدس رضوی در مشهد و شهرستان ها در ایام هفته 

کتاب و کتابخوانی خرب داد. به گزارش خربنگار  نخست  حجت 

االسالم واملسلمین سیدجالل حسینی هدف از اجرای طرح 

عضویت را ارائه خدمات کتابخانه ای بهینه تر و تشویق مردم 

به سمت وسوی کتابخانه  برای ایجاد ملتی کتابخوان و به تبع 

 آن آگاه و مطلع عنوان کرد. وی همچنین به بازدید قریب 

به ۸ هزار نفر در گروه های سنی مختلف اعم از دانش آموز، 

دانشجو و سایر گروه های آموزشی از کتابخانه های وابسته 

 به آستان قدس رضوی در مشهد و شهرستان ها اشاره کرد 

و افزود: برگزاری برنامه ها و طرح های مختلف در قالب عضویت 

در کتابخانه ها، نشست های کتابخوانی، برگزاری زنگ کتاب 

رومنایی از کتاب و ...یکی از راه های ترغیب و تشویق مردم 

به سوی کتابخانه ها و آشنایی بیشرت نسل جدید با کتابخانه 

به عنوان مجموعه ای فرهنگی است.حسینی، این حجم 

بازدید از کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی را 

 حاکی از اعتامد مردم به این مجموعه و اشتیاق آن ها به حضور 

 در مکان های آموزشی و فرهنگی و بهره مندی از منابع معترب 

و خدمات آن دانست.  شایان ذکر است 5۰۰ نفر در کتابخانه 

مرکزی رضوی و 2هزار و 6۰۰ نفر در کتابخانه های وابسته 

به آستان قدس رضوی در مشهد و شهرستان ها به صورت 

رایگان به عضویت این کتابخانه ها درآمدند.

دبیر انجمن صنفی تهیه کنندگان 

فیلم بلند مشهد با اشاره به اینکه 

دوران تولید فیلم در شهرک های 

سینامیی گذشته، گفت: مشهد نیاز 

به شهرک سینامیی ندارد و مسووالن 

به جای آن باید به حامیت از تولید 

آثار فیلمسازان مشهدی بپردازند.

محمدرضا فرهادی نیا در خصوص 

احداث شهرک سینامیی در مشهد 

بر اساس تصمیم شورای شهر و نظر 

رییس سازمان سینامیی، اظهار کرد: 

به نظر من دوران تاسیس شهرک های 

که  است  وقت  خیلی   سینامیی 

به رسآمده و اینکه شورای شهر مشهد 

با چه انگیزه و مشورتی به این نتیجه 

رسیده که شهرک سینامیی بسازد 

منی دانم. طبیعتا در شهرک های 

سینامیی مدرن که در جهان ساخته 

می شود، با توجه به ویژوال افکت ها و 

امکانات نرم افزاری می توانند بازیگران 

را در هر لوکیشنی که می خواهند قرار 

دهند و به جای اینکه شهرک هایی 

سینامیی احداث کنند، سوله های 

بزرگی دارند.

وی افزود: در کشور ما چند شهرک 

سینامیی وجود دارد که به گفته 

رییس سازمان سینامیی در اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 

رضوی، هیچکدام ظرفیت تولید 

فیلم را ندارد و میلیاردها تومان باید 

بابت هزینه نگهداری آن پرداخت 

کنند. اشخاصی که طرح ساخت 

شهرک سینامیی در مشهد را کلید 

 می زنند باید ابتدا پرس وجو کنند 

و از تجارب گذشته بهره بربند. اینکه تا 

یک پادگان یا زمین خالی را مشاهده 

کنیم و رسیعا بگوییم که می تواند 

به شهرک سینامیی تبدیل شود 

صحیح نیست.

دبیر انجمن صنفی تهیه کنندگان 

فیلم بلند مشهد خاطرنشان کرد: 

 البته که ساخت چنین شهرکی 

در مشهد متنای هرنمندان سینامگر 

در حداقل ۱5 سال گذشته بوده اما 

آنقدر این اتفاق به تاخیر افتاد که امروز 

دیگر با توجه به پیرشفت تکنولوژی  

چنین نیازی حس منی شود.

فرهادی نیا ترصیح کرد: آنچه اولویت 

 سینامی امروز مشهد است، کمک 

اینکه  نه  است  تولید  چرخه  به 

زیرساخت هایی درست کنیم اما 

سینامگری نداشته باشیم که رغبت 

کند در آن شهرک سینامیی فیلم تولید 

کند. کسانی که این تصمیامت را 

می گیرند باید مشاوران جامع االطرافی 

داشته باشند تا باراهنامیی، هزینه ای 

که می خواهند برای شهرک سینامیی 

فیلم  تولید  برای  را   انجام دهند 

در مشهد اختصاص دهند.

وی ادامه داد: هرنمندان سینام بیشرت 

از آنکه نیازمند شهرک سینامیی باشند  

به این نیاز دارند که ایده هایشان 

که می تواند به فیلم های سینامیی 

خوب تبدیل شود، موردحامیت قرار 

گیرد، چراکه هرروز که می گذرد  

فعالیت در صنعت سینام پرخرج تر 

 و دشوارتر خواهد شد؛ خصوصا 

در مشهد که پتانسیل نیروی انسانی 

بسیار باالیی دارد اما حامیان اندکی 

در حوزه سینام دارد که می توانند 

سینامگران واقعی را از غیرواقعی 

تشخیص داده و به آن ها کمک کنند.

دبیر انجمن صنفی تهیه کنندگان فیلم 

بلند مشهد عنوان کرد: اگر مسووالن 

به این باور برسند که قرار است از 

سینامی مشهد حامیت کنند، قبل از 

احداث زیرساخت های سخت افزاری، 

باید حامیت های نرم افزاری را از 

 تفکرات و ایده های سینامگران ببینیم. 

در حال حارض چند سینامگر خوب 

مشهدی پروانه ساخت فیلم های 

خود را یک سال پیش گرفته اند اما 

هیچکدام از دستگاه های اجرایی 

حارض به این نیستند که کمک کنند 

تا فیلم آن ها که مربوط به هویت 

مشهد است، تولید شود.

اینکه در  به  با اشاره  فرهادی نیا 

 حوزه فرهنگ دو رویکرد عرضه محور 

و تقاضامحور وجود دارد، بیان کرد: 

مسووالن امر باید ابتدا بدانند که 

دارد  وجود  مقدار  چه  به   تقاضا 

و سپس برای زیرساخت ها تصمیم گیری 

روزبه روز  که  هامن گونه   کنند. 

در حال اضافه کردن سالن های سینام 

به مشهد هستیم اما فیلمی نداریم 

که در آن ها اکران کنیم، این ایده 

هم احتامال منی تواند صحیح باشد 

چراکه فیلم های کمی در شهرک 

سینامیی ساخته خواهد شد.

وی تاکید کرد: ما باید به نیروی 

انسانی توجه کنیم و بدانیم که تا 

امروز در مشهد حتی دانشکده سینام 

 نداریم تا به درستی آموزش دهد 

و بتوانیم نیروهای سینامگر خوبی 

را تربیت کنیم.

دبیر انجمن صنفی تهیه کنندگان 

فیلم بلند مشهد بیان کرد: اگر درصد 

اندکی از هزینه ای که قرار است برای 

ساخت شهرک سینامیی انجام شود 

به فیلمسازان مشهدی اختصاص 

داده شود، حداقل سالی ۳ فیلم 

خوب سینامیی می توان در مشهد 

ساخت که گردونه اقتصاد، فرهنگ 

و نیروی انسانی مشهد بچرخد اما 

این اتفاق منی افتد. ما باید باور کنیم 

که سینامگران مشهدی تنها باید 

برای ساخت فیلم هایشان حامیت 

شوند، چراکه بعید میدانم در طول 

سال فیلم هایی که نیازمند شهرک 

سینامیی مدرن باشند، از انگشتان 

یکدست بیشرت باشد.فرهادی نیا 

اضافه کرد: بر این اساس به نظر 

می رسد که موضوع ساخت شهرک 

سینامیی در مشهد باید دقیق تر  

علمی تر و تخصصی تر بررسی شود 

تا برای آن پول های این شهر را هزینه 

کنند. البته که من معتقدم آن ها که 

چنین نظری ارائه داده اند، نیت 

 خیر داشته اند و خواسته اند کمکی 

به سینامی مشهد کنند.

دبیر انجمن صنفی تهیه کنندگان فیلم بلند مشهد:

شهرک سینمایی پیشکش، سینماگران را دریابید
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 » یک عدد فیلم پیشنهادی:
»2018 The Silent Revolution 

 امینه سادات حسینی زهرائی

زمانی که آدمیزاد بین انتخاب هایشان دچار شک می شود بهرتین 

کار کمی فاصله گرفنت از جو فکری و باز کردن گره های ذهنی 

به صورت ناخودآگاه است. در این جهت شیوه های مختلفی 

وجود دارد؛ ولی من همیشه از شیوه خوراک ذهنی استفاده 

می کنم و چه چیزی بهرت از دیدن فیلم خوب برای ذهن های 

خسته و گرسنه است! 

 فیلم پیشنهادی من » The Silent Revolution 2۰۱۸ « یک 

فیلم درام آملانی به کارگردانی الرنس کرانه است. داستان 

فیلم در جمهوری دموکراتیک آملان که زیر سلطه شوری و 

کمونیست ها در سال ۱۹56 است می گذرد. در این زمان 

و رشایط دانش آموزان یک کالس درس تصمیم می گیرد به 

احرتام کشته شدگان انقالب مجارستان به دست روس ها دو 

دقیقه سکوت کنند و این حرکت آغازی برای تغییر در زندگی 

این دانش آموزان است.

اول ازهمه لطفا از اینکه فیلم آملانی و آملانی زبان است نرتسید 

دوستان خوب زیرنویس گر فیلم را برای ما ترجمه و زیرنویس 

کردند و خدا را شکر همه ما در مدرسه خواندن یاد گرفتیم.

اما در مورد خود فیلم ... از کجا رشوع کنم که در یک مثنوی 

هفتاد من نشود ؟ می توانم از کارگردانی زیرکانه آن بگویم، از 

داستان مرتب و رسراست آن، از بازی های گیرا و یا از تاثیر فیلم. 

خب یک مسیر به خالصه گویی می رود و یک مسیر به کامل 

نوشنت ... اما من رساغ مسیر اصل مطلب می روم.

اصل مطلب حسی است که بعد از متاشای این فیلم به من 

و شام دست می دهد. شاید بتوان چندین و چند مقاله و نقد 

مفصل برای این فیلم نوشت ولی هیچ کدام توصیف درستی 

از آن را به ما در این روزها نخواهد داد. هر اثر، به خصوص اثر 

هرنی، جدای از پیامی که در زمان ساخت و منایش آن دارد در 

هر زمان معنا و مفهومی جدید توسط هر شخص که آن را خواهد 

دیدی دارد. کلامت و تصویرها می توانند از زبان هر شخص و 

در گوش هر شخص یک معنایی داشته باشد. یک روز متشیت 

معنایی همراهی است و روز بعدی معنای شکنجه دارد. سکوت 

و معنایی که در این فیلم می رساند هم از این قاعده مستثنا 

نیست. اگر از من بپرسید سکوت می تواند بلندترین فریاد 

باشد درست مثل جمله ساده جمله ای که متام زندگی بارها 

و در مکان ها و رشایط مختلف هرکدام از ما بیشرت از آن که به 

یاد بیاوریم شنیدیم، جمله ای ساده مثل » یک قدم بیا جلوتر«. 

فیلم انقالب سکوت با زیرکی در منایش اعضای متفاوت جامعه در 

یک کالس درس انواع واکنش ها را به مخاطب خود نشان می دهد 

و تصویری واقعی را می سازد، تصویری به شدت قابل درک برای 

مردم خاورمیانه و به خصوص ما که در طول تاریخ انواع مختلف 

فشارها و دیکتاتوری ها را باپوست و گوشتامن احساس کردیم. 

دیدن این فیلم خالی از لطف نیست متاشای آن را به شام 

توصیه دوستانه می کنم.

3۰فیلم در مسیر جشنواره فجر

نقد فیلم

که  می دهد  نشان  بررسی های 

مشکالت حوزه تولید طی یک سال 

اخیر، مانع ساخت آثار سینامیی نشده 

 است به طوری که هم اکنون نزدیک 

به ۳۰ فیلم با امتام مرحله فیلمربداری، 

از آمادگی کامل برای حضور در جشنواره 

فیلم فجر امسال برخوردار هستند.

امروز، آخرین روز ثبت نام آثار ملی 

جشنواره چهل ویکم فیلم فجر است. 

هنوز آماری از فیلم های ثبت نامی 

منترشنشده است اما طبق بررسی 

ایرنا، حدود ۳۰ فیلم با امتام مرحله 

فیلمربداری، آماده پخش بوده و درنتیجه 

قطعا می توانند در بزرگ ترین رویداد 

سینامیی کشور حارض باشند. البته 

 ذکر این توضیح نیز رضوری است 

که تعداد آثاری که در مرحله فیلمربداری 

 هستند، یا پروانه ساخت گرفته اند 

و یا در انتظار پروانه ساخت به رس 

تعداد  برابر  چهار  حدود  می برند، 

فیلم های آماده است که جمع این 

مقدار، ما را به ۱5۰ فیلمی می رساند 

که می توانند در جشنواره فجر امسال 

حضورداشته باشند.

می توان  آماده  فیلم های   ازجمله 

به فیلم پرونده باز است کیومرث پوراحمد 

اشاره کرد که ۱6 شهریور کلید خورد 

و این روزها، در مرحله  پس  از تولید 

قرار دارد. غریب محمدحسین لطیفی 

که مقطعی از زندگی شهید محمد 

بروجردی را به تصویر می کشد، ۱2 

شهریور کلید خورد و اکنون، مراحل 

 فنی خود را پشت رس می گذراند. 

پیش،  چندی  نیز  شهبازی  پرویز 

فیلمربداری رکسانا را به پایان رساند. 

قیف محسن امیریوسفی نیز این روزها 

در مرحله پساتولید قرار دارد.

زمانی در ابدیت به کارگردانی مهدی 

نوروزیان که اردیبهشت  امسال با بازی 

لیال حامتی و نیکی کریمی کلید خورد  

هم اکنون آماده منایش است. علی 

عطشانی نیز زمستان سال گذشته  

لوتریا را در مکزیک جلوی دوربین 

برد که این فیلم نیز آماده منایش 

است. محمدرضا رحامنی نیز اواخر 

زمستان سال گذشته فیلمربداری 

آن ها مرا دوست داشتند را به پایان 

 رساند تا این فیلم نیز آماده منایش

 باشد.

احمد بهرامی که دشت خاموش او 

انداخت  راه  به  زیادی  رسوصدای 

در اواخر زمستان سال گذشته شهر 

خاموش را با بازی باران کوثری جلوی 

دوربین برد و هم اکنون نیز آن را آماده 

منایش دارد.

دومین ساخته علیرضا معتمدی که 

فیلمربداری آن از اواسط اسفند سال 

گذشته آغازشده بود، در نیمه های 

باران  رسید.  پایان  به  اردیبهشت 

 کوثری  هانیه توسلی، فرشته حسینی

 مانی حقیقی، علی مصفا، لیندا کیانی 

نهال دشتی و امیرحسین فتحی بازیگران 

چرا گریه منی کنی؟ هستند.

اتاقک گلی به کارگردانی محمدعلی 

عسگری و تهیه کنندگی داوود صبور  

درباره نجات یک دخرت کرد از دست 

لشکر  بچه های  توسط   منافقان 

است  )ص(  رسول الله  محمد   2۷

 که فیلمربداری آن چند روزی است 

به پایان رسیده است.

نیز  اسپانیا  و  ایران   پروژه مشرتک 

در بهار امسال در بوشهر جلوی دوربین 

رفت. مسخ نرگس به کارگردانی حامد 

علیزاده با بازی جمشید هاشم پور در نقش 

ناخدا شیراز، هم اکنون مراحل فنی را 

به پایان رسانده و آماده منایش است.

فیلمربداری در آغوش درخت به عنوان 

اولین تجربه کارگردانی سینامیی بابک 

خواجه پاشا با حضور مارال بنی آدم  

جواد قامتی و روح الله زمانی، اواخر 

مرداد به پایان رسید و فیلم این روزها 

آماده منایش است.

از دیگر فیلم هایی که در این دسته قرار 

می گیرند می توان به زنگ آخر شهرام 

عبدلی، دخرتی بالباس ارغوانی خداداد 

جاللی، توتو به کارگردانی محمدابراهیم 

عزیزی، لختگی به کارگردانی کاوه 

دهقانپور، انیمیشن ببعی حسین 

صفارزادگان، استاد عامد حسینی  

پروانه ها فقط یک روز زندگی می کنند 

به کارگردانی محمدرضا وطن دوست 

و خاطرات بندباز ساخته حامد رجبی 

اشاره کرد.

برخی فیلم ها نیز قرار بود در جشنواره 

فجر سال گذشته رومنایی شوند که 

طوالنی شدن مراحل فنی این اجازه 

را به آن ها نداد تا در جشنواره چهلم 

 باشند. ازاین رو حضور این فیلم ها 

در جشنواره فجر امسال کامال محتمل 

است. ازجمله این فیلم ها می توان 

 به مست عشق حسن فتحی، کابل

 پالک ۱۰ نوید محمودی، پیرپرس 

اکتای براهنی و رگ های آبی جهانگیر 

کوثری اشاره کرد.

با توجه به رونق گرفنت فرآیند تولید آثار 

سینامیی، این انتظار وجود دارد که 

حداقل بیش از ۱۰۰ فیلم تا مهلت ارسال 

آثار سینامیی به دبیرخانه جشنواره، 

ارسال شود.




