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توپ و تور

کارت زرد

قاب خاطره
محمد مهدیزاده

درکنارگنبد فیروزه ای عطار نیشابور چهره هایی را در قاب خاطره 

شاهد هستیم که روزگاری نه چندان دور و در عرصه داوری والیبال 

 خراسان و کشور به امتام صبوری و دانش خود خاطرات خوشی 

را به یادگار گذاشتند و قضاوت های سامل و دیدارهای بزرگ کشوری 

و استانی را بر عهده داشتند ضمن اینکه در طول عمر ورزشی خود 

 شاگردان زیادی را به والیبال خراسان ارزانی داشتند که ذوقی 

را می توان رسآمد متام داوران استان خراسان اشاره کرد.

آقایان هوشنگ رستگار و حسین برهانی نیا و محمد مهدیزاده 

ومسعود ذوقی.

پیشکسوت والیبال خراسان و تنهایی

هوشنگ رستگار مدیر اسبق و ارشد ورزش و جوانان خراسان 

و پیشکسوت و داور ارزشمند والیبال خراسان که مدت هاست 

 از والیبال خراسان فاصله گرفته است این روزها روزگار را 

در حالی با تنهایی سپری می کند که باخربشدیم از ناحیه 

مچ پا دچار آسیب دیدگی شدید شد و در خانه بسرتی است .

برای این پیشکسوت دوست داشتنی آرزوی سالمتی داریم 

و امیدواریم کمیته پیشکسوتان والیبال خراسان ازایشان 

عیادت و دلجویی مناید.

فوتسال و پیروزی فرش آرا
تیم فوتسال فرش آرای مشهد و یک پیروزی در خانه

 نخست ورزشی.این فرش دیگر چنگی به دل منی زند 

و در پایین جدول قرارداد.

بسکتبال آویژه صنعت مشهد بازهم طعم تلخ باخت 
را مزه کرد

نخست ورزشی. این تیم اگرچه در میانه جدول جا خوش 

کرده اما راه دشواری را دارد.

 فوتبــال خراســان و تصمیم های پرحاشــیه آن 
ومساله دار!

نخست ورزشی.فوتبال خراسان اگر بدون حاشیه بود باید 

نگران بود.
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همواره پیشکسوتان ورزش طالیه داران 

راستین هر رشته هستند.احرتام به این 

موسفیدان و حامیت از آنان همیشه 

دستور کار مدیران ورزش در کشور 

بوده است. کانون پیشکسوتان فوتبال 

خراسان رضوی با کمرتین امکانات و با 

حداقل ها یک سالی است ایجادشده و 

برای نخستین بار فوتسال پیشکسوتان 

مشهد را در چهار رده سنی برگزار کرده 

است. در این راه سخت و دشوار مهندس 

قیاسی معاونت سالمت و تربیت بدنی 

شهرداری مشهد سنگ متام گذاشت 

و همه امکانات الزم و حتی جوایز را به 

پیشکسوتان هدیه داد و کانون آنان 

را موردحامیت قرارداد.

اسد زاده رییس کانون پیشکسوتان که 

خود از معاونین فعال و کارآمد سابق 

اداره کل ورزش بوده می گوید: بسیار 

متاسفم برای اداره خودم که سال ها در 

آن له جامعه ورزش خدمات رسانی کردم 

امروز هاشمی جواهری مدیرکل، این 

کانون را اصال حامیت نکرد و جای تعجب 

است که این مهم را جدی منی گیرند و 

هیچ اقدامی منی کنند از رشوع  کار این 

کانون بارها با مدیرکل ورزش و معاونان 

وی کتبی و حضوری درخواست دفرتی 

مناسب کردیم که متاسفانه آقایان 

شنیدند و پاسخ مثبت ندادند.حتی 

برای برگزاری اولین دوره مسابقات 

کمکی  هیچ  پیشکسوتان  فوتسال 

حارض نشدند انجام دهند و جالب 

است برای تنها چند ساعت برای روز 

پایان بازی ها از ما تقاضای چند میلیون 

اجاره کردند. افسوس که برخی مدیران و 

دست اندرکاران ورزش ما منزلت و جایگاه 

رفیع کارشان را نفهمیدند و امکانات 

امروز مردم عالقه مند و پیشکسوتان در 

اختیار ایشان و کیب درآمد شده است. 

پس ورزشکاران چه سهمی دارند، آیا 

نه اینکه باید ورزش رایگان در اختیار 

همه قرار گیرد. 

اسد زاده در ادامه افزود با حامیت 

بی دریغ و همه جانبه غیاثی معاون 

سالمت و تربیت بدنی مشهد و همکاران 

وی مسابقات پیشکسوتان برگزار شد 

و مراسم اختتامیه هم با حضور مهامن 

ویژه کانون مهندس هاشمی طبا و 

جمع زیادی از مسووالن و پیشکسوتان 

عالی رتبه شهرمان به خوبی برگزار شد. در 

شب پایانی 4 مسابقه فینال در رده های 

سنی 45 تا 61 سال به باال انجام شد 

که به ترتیب تیم  های شهرداری –شهید 

قاسمی و یاس اول تا سوم شدند.

در سنین 51 تا 55 تیم  های شادروان 

حدادیان-سعد آباد و ابومسلم اول تا 

سوم شدند.

56 تا 60 سال تیم های پیام- هدف 

گل کار و شهیدان صارم اول تا سوم 

شدند و در آخرین رده سنی 61 سال به 

باال تیم های شادروان کبیری – شهید 

ابراهیم محبوب و هدف گلکار اول تا 

سوم شدند. کاپ اخالق بهرتین تیم به 

کشاورز تعلق گرفت و کاپ بااخالق ترین 

بازیکن هم به مهندس احمدی پیشکسوت 

عزیز اهدا شد. در این دوره 90مسابقه 

برگزار شد و حیدری دبیر پرکار و پرتالش 

هیات فوتبال خراسان رضوی و کمیته 

داوران و پزشکیار بازی ها افخمی نهایت 

همکاری را انجام دادند. 

مدیرکل ورزش حمایت نکرد!

 تیم هندبال پیکان سبزوار که برای نخستین بار در مسابقات 

لیگ برتر مردان حارضشده است هم اکنون با کسب 2امتیاز 

 از 7دیدار در جدول مسابقات در قعر جدول جا خوش 

کرده است. در همین رابطه رییس هیات هندبال 

خراسان رضوی در خصوص کسب نتایج ضعیف 

این تیم گفت: تیم هندبال پیکان سبزوار در آخرین 

روزهای رشوع لیگ سامان دهی شد و در حالی 

پا به این میدان گذاشت که دیدارهای تدارکاتی 

را نتوانست انجام دهد و مربیان شناخت دقیقی 

از بازیکنان نداشتند و درواقع 7دیدار انجام شده 

حکم شناخت ترکیب و نقطه ضعف و قوت تیم را برای 

مربیان در برداشت .رضا علیزاده افزود: در رقابت های 

دور برگشت و در دیدارهای باقی مانده امیدواریم که 

مربیان دست به تحول جدیدی بزنند و با به خدمت 

گرفنت بازیکنان کارآمد به نتایج دلخواه و بهرتی که 

شایسته هندبال سبزوار است دست یابند.وی اظهار 

داشت: ترکیب تیم پیکان بومی و کامال جوان است و 

از این نظر می تواند افتخار بزرگی برای ما باشد.اما 

کسب نتیجه و حضور قدرمتند در لیگ برتر هم یکی 

از دستاوردهای ما خواهد بود که به آن فکر می کنیم 

بنابراین به احتامل قوی دربازی های آینده منتظر 

تغییراتی در کادر فنی و ترکیب احتاملی و به خدمت 

گرفنت بازیکنان جدید خواهیم بود.علیزاده در خصوص 

حامیت مالی از تیم پیکان سبزوار گفت: خوشبختانه 

از این نظر با مشکل جدی روبرو نیستیم و حتی 

منایندگان مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی 

از این تیم حامیت می کنند.رییس هیات هندبال 

خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تیم پیکان سبزوار در 

هفته هشتم مسابقات لیگ برتر 13آذرماه ساعت 16  

مهامن تیم مس کرمان خواهد بود و 18آذرماه در هفته 

نهم سی و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال 

مردان کشور میزبان تیم هندبال نخلستان دشتستان 

را بر عهده خواهد داشت که امیدواریم با حضور 

 متاشاگران خونگرم سبزواری این تیم به نتایج موردنظر 

دست یابد.

 گروه ورزش- هامیـش بزرگ پیـاده روی خانوادگی 

بـه مناسـبت گرامـی داشـت هفتـه بسـیج بـا شـعار 

پیـاده روی  بسـیج، معنویـت و اخـالق بـا حضـور 

 امیـر آذریـان رییـس هیـات ورزش هـای همگانـی 

خراسان رضوی،مسووالن پایگاه های بسیج و بیش از 

یک هزار نفر از خانواده ها از میدان تقی آباد)رشیعتی( 

تا میدان شهدا برگزار شد.

در این هامیش خانواده ها با متام وجود،شور و شوق 

فراوان مسیر تقی آباد تا میدان شهدا مشهد مقدس 

 را طی و در پایان به قیدقرعه به رشکت کنندگان جوایز 

و هدایای ارزشمند و وسایل ورزشـی اهداء شد.رضا 

آذریان رییـس هیـات ورزش های همگانـی که خود 

در جمع خانواده ها مسیر تقی آباد تا میدان شهدا را 

پیاده روی کرد درباره برگزاری این هامیش گفت:این 

هامیـش اقتدار،هم آوایـی و نوع دوسـتی خانواده ها 

را نشـان داد و معتقـدم بایـد در سـنگر حامیـت از 

انقالب اسالمی از همه ظرفیت ها و پتانسیل ورزشی 

اسـتفاده کنیم. 

وی با اشاره به این که هدف از برگزاری این برنامه کمک 

 به ایجاد نشـاط و شـادابی در میان همه  شهروندان 

و خانواده بسـیجیان اسـت اظهـار داشـت:باید این 

فرهنگ پیاده روی در جامعه ترویج یابد. اگر به ورزش 

همگانی توجه کنیم شـاهد افزایش رسانه سالمت و 

کمرت شدن هزینه درمان خواهیم بود.رییس هیات 

ورزش های همگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 

این هامیش به مناسـبت گرامی داشت هفته بسیج 

 است و دسـتگاه های مرتبط ازجمله اداره کل ورزش 

و جوانان،شهرداری،آستان قدس و تربیت بدنی سپاه 

امام رضا)ع( و مدیران و مسووالن کمیته های ورزشی 

هیات همگانی مشهد مقدس نقش پررنگی داشتند 

که امیدواریم همچنان در سـایه این وحدت افرادی 

الیق و شایسـته برای حامیـت از آرمان هـای انقالب 

اسالمی باشیم.

پیکان سبزوار قعر نشین لیگ برتر هندبال

همایش پیاده روی خانوادگی بسیجیان در مشهد

مجید خروشی

بیژن قنبری
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نصرتی: کی روش تیم ملی را فدای 
هدف خود کرد

 پیشکسـوت تیم ملی دربـاره عملکـرد رسمربـی تیم ملی 

گفت: قبال گفتیم که این مربی به درد تیم ملی منی خورد. 

وی هدفـش رسـیدن بـه جام جهانـی بـود کـه بتوانـد بین 

مربیانی قـرار گیرد که بیشـرتین حضـور در جام جهانی را 

داشـتند و به این هدف نیز رسـید.

محمـد نرصتـی در مـورد باخـت مقابل تیـم آمریـکا اظهار 

داشـت: با اینکه بازیکنان مـا متام تالششـان را کردند اما 

به راهربد و تاکتیکی غلط باختند و این همه به خاطر کادر 

فنی اسـت که شـجاعت و جسـارت را از فوتبالیسـت های 

ما گرفتنـد. بعضی ها بـه دنبـال تاییـد پنالتی آخـر بودند 

امـا این ایـراد گرفـنت و اعـرتاض این چنینی خیلی زشـت 

اسـت و در واقع تایید حـرف افرادی مثل کلینزمن اسـت. 

ما بایـد فوتبالی برنده شـویم نه اینکه همیشـه بـا کارهای 

غیر فوتبالـی بپردازیم. تیم آن هـا بهرت بازی کـرد و نتیجه 

را هم از ایـران گرفت.

وی در خصوص برد ایـران مقابل ولز عنوان کـرد: در بازی 

با ولز هم به نظرم ملی پوشـان ما بـازی خودشـان را انجام 

دادنـد و وقتـی تیـم حریـف 10 نفره شـد، توانسـتیم بهرت 

بازی کنیـم. گل روزبه چشـمی به تیم ملی ولـز یک اتفاق 

و تنهـا خواسـت خـدا بـود وگرنـه برنامـه ای بـرای این گل 

وجود نداشـت.

پیشکسـوت تیم ملی با تاکید بر انتخاب اشـتباه رسمربی 

تیم ملی گفت: زمانـی که او رسمربی ایران شـد بایـد از او 

حامیت می کردیـم و ایـن کار را هم انجـام دادیـم اما قبل 

از آن گفتیم که ایـن مربی بـه درد تیم ملی مـا منی خورد. 

وی هدفـش رسـیدن بـه جام جهانـی بـود کـه بتوانـد بین 

مربیانی قـرار گیرد که بیشـرتین حضـور در جام جهانی را 

داشـتند و به ایـن هدف نیز رسـید.

وی ادامه داد: در کل تیم ما برای فاز حمله هیچ برنامه ای 

نداشت. به راحتی قابل پیش بینی بود که آمریکا پس از گل 

برتری در الک دفاعی برود و نقش آزمون در فرار از مدافعین 

و ایجـاد موقعیـت گل بسـیار موثر بـود اما اصال مشـخص 

نیست چرا او را از بازی بیرون کشـید. جالب است در این 

بازی که مـا نیاز به گل داشـتیم، کـی روش رسدار آزمون را 

بیرون کشـید. رسمربـی تیم ملـی خالقیتی کـه ایرانی ها 

دارند و بازی  هجومی که دوسـت دارنـد را از ما گرفت.

نرصتی همچنین گفت: مـردم ما در وهلـه اول نباید دیگر 

از کی روش حامیت کنند و به استقبال وی بروند. اگر من 

رئیس فدراسـیون بودم یک هـزار تومنی هم بـه کی روش 

منی دادم اما مهدی تاج برای او حقوق هم مشخص کرده 

است و این  همه هزینه از بیت املال را باید در آینده پاسخگو 

باشـد. باید با او قطع همکاری کنند و جایگزین مناسبی 

برای او بیاورنـد. مربیان خـوب داخلی وجود دارنـد و باید 

بهرتین برنامه را در جام ملت های آسـیا داشته باشیم.

تیـم ملـی فوتبـال ایـران شـب گذشـته در آخریـن دیـدار 

خود در مرحله گروهـی جام جهانی با نتیجـه یک بر صفر 

مقابل آمریکا شکسـت خورد و از دور رقابت ها حذف شد.

»رسپرست ها و ورود آنها به انتخابات« از چالش های 

همیشگی در رابطه با فدراسیون ها بوده در حالیکه 

وزارت ورزش تاکید دارد هیچ منع و مخالفتی در 

این مورد وجود ندارد.

به گزارش مهر، از زمانیکه تعیین رسپرست برای 

فدراسیون ها مورد اقبال وزارت ورزش قرار گرفت 

و بـه تدریج و با هـر بهانـه ای به آن به عنـوان یک 

رسم در ورزش و انتخاباتش عمل شـد تا به امروز  

این دسته افراد و کاندیدا شدن شان چالش های 

زیادی پیـش روی انتخابات قـرار داده تا آنجا که 

حتـی بعضا پـای اسـتعفا و کنار گذاشـته شـدن 

هم بـه میان آمده اسـت.

کناره گیری رسپرست فدراسیون اسکیت از جمله 

این موارد است؛ فریبا مددی سه ماه بعد از اینکه 

به عنوان رسپرست فدراسـیون اسکیت انتخاب 

شد برای ورود به انتخابات این فدراسیون کاندیدا 

شـد و به همین دلیل وزارت ورزش پیش از موعد 

انتخابات ، حکم رسپرستی جدید این فدراسیون 

را برای محمدرضا فضلی صادر کرد.

اینگونه فریبا مددی با سابقه چهارماه رسپرستی 

فدراسیون اسـکیت در انتخابات این فدراسیون 

)2 بهمن مـاه 1400( رشکت کـرد اگرچه برخی 

حواشی پیرامون او باعث شد پیش از رای گیری 

تصمیم به انرصاف بگیرد و قید ریاسـت را بزند.

رسپرسـت هایی با رشایط فریبا مددی در ورزش 

ایران بوده و هستند، مانند علیرضا پورسلامن که 

دو ماه پیش رسپرست فدراسیون شمشیربازی شد 

و حاال تک کاندیدا برای ریاسـت این فدراسیون 

بـه حسـاب مـی آیـد. البتـه هنـوز زمان تشـکیل 

مجمع انتخاباتی فدراسیون شمشیربازی مشخص 

نیسـت و اینکه اصال عمر رسپرستی پورسلامن و 

ماموریت سـه ماهه اش بـه روز انتخابات منتهی 

می شـود یـا نـه امـا ورود بـه انتخابـات بـه عنوان 

رسپرست دوباره این موضوع و پرسش های مربوط 

بـه آن را زنده کرد کـه اصال موضع دقیـق قانون و 

وزارت ورزش در مورد رسپرسـت هـا و ورود آنها به 

انتخابات چیست؟

البته این اخالقی نیست کسی که مامور به مهیا 

کردن رشایط انتخابات و برگزاری آن اسـت خود 

کاندیدای آن هم باشـد چون شـائبه مهندسی و 

رهربی مجمع تشدید می شـود، شاید به همین 

دلیل بود که حداقل در وزارت قبل با افراد گزینه 

در ایـن زمینه امتام حجت می شـد سـپس حکم 

رسپرسـتی برای آنهـا صادر مـی شـد در حالیکه 

اساسـنامه فدراسـیون های ورزشـی هیچ منعی 

برای ورود رسپرسـت ها به انتخابـات ندارد.

اساسـنامه فدراسـیون های کـه مـالک برگزاری 

انتخابات فدراسیون ها است، تیرماه سال 1400 

توسط شورای نگهبان تصویب و مردادماه از سوی 

وزارت ورزش به فدراسـیون ها ابالغ شد. رشایط 

نامزدهای ریاسـت فدراسـیون در مـاده 22 این 

اساسنامه تعریف شده است اما در هیچ بخشی، 

محدودیتی برای افراد و کاندیدا شدن شان تعیین 

نشـده اسـت حتی برای رسپرسـت ها؛ بر همین 

اسـاس وزارت ورزش مانـع ورود رسپرسـت ها بـه 

وزارت ورزش نـدارد و حتـی اسـتعفای آنهـا برای 

حضـور در مجمـع را هـم الزم منـی دانـد چراکـه 

اصـال اساسـنامه بایـد و نبایـدی در ایـن زمینـه 

تعیین نکرده اسـت.

آرش فرهادیان مدیرکل امور مشرتک فدراسیون های 

ورزشی در این زمینه گفت: وزارت ورزش در متام 

امور تابع قانون است. قانون انتخابات فدراسیون ها 

را اساسنامه آنها تعیین می کند. طبق اساسنامه 

و حتی آئیـن نامـه انتخاباتی، رسپرسـت بودن و 

کاندیدا شدن منافاتی با یکدیگر ندارد. بنابراین 

در مورد اینکه رسپرسـت فدراسـیون، کاندیدای 

ریاست هامن فدراسـیون شـود هی ممنوعیتی 

وجود ندراد.

وی ادامـه داد: شـاید درسـت ایـن باشـد کـه بـه 

منظور جلوگیـری از ایجاد شـائبه، کاندیداهای 

انتخابات، رسپرست نباشند اما طبیعی است که 

منی توان انتظار داشـت این مسئله توسط همه 

رعایت شود چراکه قانونی منع و محدودیتی برای 

آن ندارد.مدیرکل امور مشـرتک فدراسیون های 

ورزشـی در پاسـخ بـه اینکـه »بـا در نظـر گرفـنت 

جنبه های اخالقی موضوع، توصیه وزارت ورزش 

در این زمینه به رسپرسـت ها چیست؟«، ترصیح 

کرد: کاندیدا شـدن حق متـام افرادی اسـت که 

رشایط الزم برای ریاسـت را دارند، بنابراین منی 

توان این حق را به رصف رسپرست بودن از کسی 

گرفت به خصوص که اساسـنامه این اجـازه را به 

ما منـی دهـد. شـاید در ایـن زمینه توصیـه های 

شـخصی داشـته باشـیم اما بـه لحـاظ حقوقی و 

قانونی هیـچ توصیـه و منعی منی توان داشـت.

شاگردان کارلوس با قبول شکست یک 

بر صفر مقابل آمریکا حذفی غمبار از 

رقابت های جام جهانی قطر 2022 

داشتند.

پس از رشوع بسیار بدی که تیم ملی 

جام  رقابت های  در  ایران  فوتبال 

جهانی مقابل انگلیس با دریافت 6 

گل داشت، با منایشی که شاگردان 

کارلوس کی روش مقابل ولز ارائه کردند 

امیدواری زیادی پیرامون تیم ملی و 

تجربه اولین صعود ایجاد شده بود، 

اما دیدار برابر آمریکا آنطور که دلخواه 

ایرانی ها بود پیش نرفت.

با توجه به نتایج دور اول مسابقات 

گروه دوم، تیم ملی می توانست با یک 

تساوی هم چهار امتیازی شود و پشت 

رس انگلیس به مرحله بعدی مسابقات 

برود. به همین دلیل هم بود که کارلوس 

کی روش رسمربی پرتغالی تیم ملی با 

تفکر تدافعی تیمش را راهی میدان کرد 

ولی یک پاس میلی مرتی و مهندسی  

شده از سوی وینسون مک کنی ستاره 

یوونتوس توپ را در موقعیت خوبی در 

اختیار دست قرار داد تا او با رضبه رس 

زمینه را برای باز کردن دروازه توسط 

بیرانوند  دروازه  دهانه  از  پولیشیچ 

فراهم کند.

پس از این گل که در دقیقه 38 به 

مثر رسید تیم ملی برای رسیدن به 

گل تالش کرد ولی نتوانست بر آمریکا 

مسلط شود و درنهایت هم اگرچه دو 

موقعیت بسیار خوب برای گلزنی ایجاد 

شد ولی این دو شانس گلزنی هم به 

جایی نرسیدند تا بازی در پایان با 

دومین شکست ایران در جام جهانی 

2022 همراه شود.

با متام رویاپردازی هایی که برای جام 

جهانی قطر داشتیم این جام جهانی 

هم چه دوست داشته باشیم چه نداشته 

باشیم، چه باور کنیم و چه باور نکنیم 

برای فوتبال ایران متام شد. ما در 

تورمننتی که بیشرتین شانس را برای 

اولین صعود خودمان متصور بودیم 

4 گل زدیم و 7 گل خوردیم تا اگرچه 

از نظر آماری عملکرد خوبی در بخش 

هجومی ارائه کردیم ولی در بخش 

دفاعی برخالف چیزی که تصور می 

کردیم بسیار ضعیف ظاهر شدیم.

پس از پایان سوت مسابقه توسط 

متئو الهوز که 10 دقیقه وقت تلف 

شده برای مسابقه ایران و آمریکا اعالم 

کرد بازیکنان تیم ملی حرست بزرگ 

نرسیدن را بار دیگر مانند جام جهانی 

روسیه و دیدار برابر پرتغال که در شهر 

سارانسک و ورزشگاه موردویا آرنا برگزار 

می شد تجربه کردند و بار دیگر اشک 

مانند قصه تکراری چهار سال قبل بر 

گونه هایشان جاری شد؛ اینبار فقط فرقش 

این بود که این اشک ها و افسوس ها 

در ورزشگاه الثاممه دوحه ثبت شد.

پدرام خسروشاهی

خبر

کاندیدا توری سرپرستان فدراسیون ها  بدون استعفا

چراغ سبز وزارت ورزش به  انتخابات

پایان جام جهانی با اشک هایی که بند نمی آمد
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تیم فوتسال »خانه من« مشهد در لیگ 

فوتسال بانوان بازهم به پیروزی رسید.

»خانه من« در رقابت با تیم فوتسال 

سایپا با نتیجه 2 بر یک موفق شد که 

یک پیروزی دیگر را در خانه خود کسب 

کند و همچنان صدرنشین جدول باشد.  

این رقابت حساس را زری فتحی، داور 

شیرازی فوتسال کشورمان قضاوت کرد 

و 2 گل »خانه من« را زهرا محمد زاده 

به مثر رساند.

رضا پور: تجربه سایپا نگذاشت 
نتیجه بهتری بگیریم

فوتسال  تیم  رسمربی  پور،   رضا 

»خانه من« مشهد در گفت وگو با ایسنا 

عملکرد تیم خود را مقابل سایپا مطلوب 

ارزیابی کرد و گفت: سایپا یک تیم باتجربه 

است و چندین دوره قهرمانی لیگ برتر 

را در کارنامه خود دارد و هامن طور که 

پیش بینی می کردیم رقابتی رسارس 

هیجان، اسرتسی و پایاپای بود؛ اما 

درنهایت پیروزی از آن تیمی است که 

استفاده بهرتی از موقعیت های خود 

داشته باشد.

وی قضاوت داور این رقابت سخت را 

مطلوب ارزیابی کرد و در خصوص گل 

نشدن موقعیت های »خانه من« بیان 

کرد: بازیکنان »خانه من« به اندازه تیم 

سایپا باتجربه ندارند اما بی تجربه هم 

نیستند. با توجه به  اینکه در رقابت های 

حساس از بازیکنان کم تجربه کمرت 

استفاده می کنیم بازی بر عهده 5 یا 6 

بازیکن است که اسرتس های روانی و 

جسمی و خستگی بازیکنان مانع از 

رضبات نهایی مطلوب شد. ضمن اینکه 

یکی از همین بازیکنان کم سن وسال در 

رقابت با سایپا پاس گل داد.  

رضا پور ادامه داد: یکی دیگر از دالیلی 

که نتوانستیم متام موقعیت های خود 

را به گل تبدیل کنیم تجربه دروازه بان 

استفاده با  که  بود  سایپا  مدافع   و 

رضبات  ورود  مانع  خود  تجربه  از    

ما به دروازه اش  بود.

 نایب رییس کانون پیشکسوتان فوتبال 

خراسان رضوی گفت: راه اندازی کانون 

پیشکسوتان فوتبال مشهد از سال های 

قبل کلید زده شد و این کانون کامال 

مستقل است.

علیرضا ظهور نیا در حاشیه برگزاری 

مسابقات فوتسال پیشکسوتان مشهد 

اظهار کرد: کانون پیشکسوتان فوتبال 

خراسان رضوی پس از 3 سال رسمیت 

پیدا کرد و نخستین دوره مسابقات 

پیشکسوتان فوتسال مشهد را در 4 

رده سنی برگزار کردیم که تاکنون 

بی سابقه بوده است.

وی افزود: این دوره از مسابقات در 

رده های سنی 45 تا 50، 50 تا 55، 

55 تا 60 و باالی 61 سال برگزار شد. 

این پیشکسوتان بازیکنان سال های 

دور ابومسلم و پیام بوده اند که مجددا 

در این دوره از مسابقات دورهم جمع 

شده اند. 48 تیم در این 4 رده سنی 

رشکت کرده و درمجموع 96 مسابقه 

برگزارشده است.

نایب رییس کانون پیشکسوتان فوتبال 

خراسان رضوی با اشاره به نتایج این دوره 

از مسابقات گفت: در رده سنی 45 تا 

50 سال تیم شهرداری مشهد با برتری 

3 بر 2 در رضبات پنالتی مقابل شهید 

 قاسمی به مقام نخست دست یافت. 

در رده سنی 50 تا 55 سال تیم شادروان 

حدادیان با نتیجه 5 بر 2 تیم سعدآباد 

را شکست داد و قهرمان شد.

ظهور نیا ادامه داد: در رده سنی 55 

تا 60 سال تیم پیام با برتری 3 بر یک 

در رضبات پنالتی مقابل هدف گل کار 

عنوان نخست این دوره از رقابت ها را 

از آن خود کرد. در رده سنی باالی 61 

 سال نیز تیم زنده یاد کبیری با نتیجه 

5 بر یک گروه شهید محبوب را شکست 

داد و قهرمان شد.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی کانون 

پیشکسوتان فوتبال مشهد از سال های 

قبل کلید زده شده بود، خاطرنشان کرد: 

تعدادی از پیشکسوتان پیشنهاد کرده 

بودند که با راه اندازی چنین کانونی 

ازاین دست  برگزاری  با  می توانند 

مسابقات دور یکدیگر جمع شده و 

خدماتی به پیشکسوتان ارائه کنند. 

به عنوان مثال در میان پیشکسوتان 

تعدادی پزشک داریم که این عزیزان 

بدون  را  پیشکسوتان  کردند  اعالم 

هزینه ویزیت خواهند کرد. برخی از 

این اقدامات ممکن است کوچک باشد  

اما اقدامات رفاهی برای پیشکسوتان 

ادامه خواهد داشت.

تداوم پیروزی های »خانه من« مشهد 

نایب رییس کانون پیشکسوتان فوتبال خراسان رضوی خبرداد

قهرمانی پیشکسوتان پیام در نخستین دوره مسابقات مشهد

معاون سالمت و تربیت بدنی شهرداری مشهد خبر داد

 آغاز بزرگ ترین جشنواره ورزشی 
بانوان مشهد 

معـاون سـالمت و تربیت بدنـی شـهرداری مشـهد از آغـاز 

بزرگ ترین جشـنواره ورزشـی بانـوان مشـهد از 11 آذرماه 

خـرب داد.

سـید حسـین غیاثی اظهـار کـرد: برگـزاری این جشـنواره 

ورزشـی در تاریـخ ورزش مشـهد بی سـابقه اسـت. بیـش 

 از 1500 ورزشـکار بانوی مشـهدی در 10 رشـته ورزشـی 

در این جشنواره درگیر مسابقات خواهند شد.

وی در خصوص برگزاری مسـابقات فوتسـال پیشکسوتان 

 مشهد یادآور شد: این دوره از مسابقات در چهار رده سنی 

و طی 96 مسابقه برگزار شد. با همکاری کانون پیشکسوتان  

مسـابقات پیشکسـوتان فوتبال مشـهد را پس از یک وقفه 

 هشت سـاله برگـزار شـد و سـالن ثامـن شـهرداری مشـهد

 به مدت یک ماه در اختیار پیشکسوتان فوتبال مشهد قرار 

داشت.غیاثی گفت: جوایز این دوره از مسابقات را شهرداری 

مشهد تقبل کرده است. پیشکسوتان جزو افتخارات شهر 

و کشـور ما هسـتند. هامن طـور که شـهردار مشـهد تاکید 

داشته، در دوره ششم مدیریت شهری تکریم پیشکسوتان 

موردتوجه قرار دارد.

معاون سالمت و تربیت بدنی شهرداری مشهد افزود: با توجه 

کمیسیون ورزش شورای شهر مشهد این دوره از مسابقات 

اولین و آخرین مسـابقه پیشکسـوتان نخواهد بـود و از این 

قبیل مسابقات مجدداً در مشهد برگزار خواهد شد. معاونت 

تربیت بدنی و سـالمت شـهرداری مشـهد به طـور کامل از 

پیشکسوتان مشهدی حامیت خواهد کرد.

مربی  این تیم خبرداد:
 رکن آذین مشهد را از هفته آینده 

تماشا کنید
 مربی رکن آذین خاورمیانه گفت: با اضافه شدن بازیکنان 

جدیـد از هفتـه آینـده رکن آذیـن از وضعیـت فعلـی خارج 

خواهد شـد و روند خوبـی را آغـاز خواهیم کرد.

منصور موالیی در خصوص شکست 4 بر صفر تیمش مقابل 

گهر زمین سـیرجان در چارچـوب هفته یازدهـم لیگ برتر 

فوتسـال اظهار کرد: بازی زیبایـی را به منایش گذاشـتیم 

و برخـالف تیـم حریـف نتوانسـتیم از موقعیت هـای خـود 

اسـتفاده کنیـم. در نیمـه نخسـت مترکـز تیمی بیشـرتی 

داشـتیم و با برنامه تـر بـازی می کردیم.

وی ادامـه داد: در نیمـه دوم بـه علت بازی هجومی پشـت 

دفاع خـود را خالی کردیم و شـیرازه تیم بـه هم ریخت. تیم 

حریف نیز از فضای خالی پشت بازیکنان نهایت استفاده 

را برد و به گل رسـید.

مربی تیم رکن آذین خاورمیانه یادآور شد: 3 بازیکن جدید 

رکن آذیـن از هفتـه آینـده به جمـع مـا اضافه خواهند شـد 

و بـا اضافـه شـدن آنـان رکن آذیـن از وضعیت فعلـی خارج 

خواهد شـد.

رکن آذیـن خاورمیانـه کـه تـا پایـان هفتـه چهاردهـم لیگ 

برتر فوتسـال با 4 امتیاز در قعر جدول 14 تیمـی قرار دارد  

باید در دیدار بعدی خود روز چهارشـنبه، 9 آذرماه در خانه 

پذیرای مس سـونگون باشـد. مس سـونگون با 36 امتیاز 

صدرنشین فعلی لیگ برتر فوتسال ایران است و شاگردان 

حمید بی غم کار سـختی مقابـل این تیم باسـابقه دارند.

 قنـد کاتریـن آمـل کـه در رده دوازدهـم جـدول قـرار دارد

 14 امتیازی اسـت و رکن آذین بـرای بقا در لیـگ برتر باید 

این فاصلـه 10 امتیـازی را تـا پایان لیـگ جـربان مناید تا 

حکم بقای خـود را امضـا کند.

خبر
نخستین جام جهانی که شام دیدید و 

به یاد دارید کی بود؟ من شاید بازی ها 

را کامل به یاد نداشته باشم اما یک 

 خاطره پررنگ در ذهنم حک شده 

 بابایم مرا روی پایش گذاشته بود و باهم 

دو دور و دو ایران می خواندیم. برای 

من فوتبال از همین جا رشوع شد از 

تیم ملی، از علی دایی و علی کریمی  

از یواشکی بیدار ماندن و نود دیدن   

فهمیدن فوتبال و یک دفعه به خودم 

آمدم و دیدم عاشق فوتبال شدم. 

دوره مقدماتی و خود بازی های جام 

جهانی 2014 از بهرتین سال ها و 

شدیدترین سال های فوتبالی من 

بود. برای هر برد از ته دل خوش 

بودم و برای هر شکست مثل ابر 

بهاری اشک می ریختم. حتی برای 

بازی های آسیایی از مدرسه زنگ 

زدم و بابایم برای دیدن فوتبال آمد 

دنبامل، چقدر ناظم و مدیر مدرسه 

دعوایم کرد » دخرت را چه به فوتبال! 

تو درس و امتحان نهایی داری!« ولی 

 من با اطمینان جوابشان را دادم 

» تیم ملی از همه درس های دنیا برای 

من مهم تر است«. خدایا چقدر رس آن 

بازی ها نذرونیاز کردم و چقدر نفرین 

کردم و اشک ریختم !!

جام جهانی بعدی  2018 ؛ آرامش 

سعود و باالترین امید و اعتامدبه نفس. 

 آن جام جهانی دانشجو شده بودم 

و خوابگاهی بودم، چه روزهایی چقدر 

داور بازی اسپانیا را فحش دادیم 

هنوز هم که هنوز هست بدون نفرین 

کردن آن مرتیکه خر منی توانم از او 

یاد کنم. این ها آخرین خاطره های 

فوتبالی من هستند. فوتبال در متام 

آن سال ها عنرصی جدایی ناپذیر در 

زندگی من بود حتی بزرگ ترین آرزویی 

که داشتم دیدن یک بازی فوتبال از 

نزدیک بود. یک بار استادیوم رفنت و 

ملس تک تک هیجانات، شادی ها، 

حتی اسرتس ها دست اول، فریاد 

کشیدن، تشویق کردن و فقط یک بار 

زنده ی زنده فوتبال دیدن. چه آرزوی 

پوچی وقتی تا چهار سال بعد هم 

که فوتبال برای من متام شد سهم 

دخرتهای فوتبالی ایرانی اسپری 

فلفل و ممنوعیت باقی ماند.حاال 

چرا فوتبال برای من متام شد؛ چون 

نود متام شد. به همین سادگی. من 

فوتبال را از زبان عادل فردوسی پور و 

با نود یاد گرفتم و وقتی دیدم فوتباِل 

ما حتی به عادل ترین مرد آن هم رحم 

نکرد، روی خواندن کلمه مرد تاکید 

کنید چون اگر زن بود از اول برای 

فوتبال ما ارزش نداشت، پس من 

چرا خودم را برای این فوتبال که 

حتی سهمی در متاشای آن ندارم 

شش تکه کنم. 

کاهش فعالیت بدنی با افزایش سن خاطرات جام جهانی
بانوان یا آقایان ؟)1(

مهدیس آصفی،کارشناس علوم ورزشی

مشارکت در فعالیت بدنی با افزایش سن 

کاهش می یابد و این کاهش در زنان بیشرت 

از مردان است.

سبک زندگی بی تحرک یک عامل خطر 

عمده برای چاقی و بیامری های قلبی 

عروقی به شامر می رود و مشارکت در فعالیت 

بدنی با افزایش سن کاهش می یابد و این 

 کاهش در زنان بیشرت از مردان است. 

 در عین حال شیوع اضافه وزن و چاقی 

در میان کودکان و جوانان یکی از مهم ترین 

مشکالت بهداشت عمومی بوده و این 

مشکالت مرتبط با وزن در دوران کودکی 

تشخیص داده می شوند.

فعالیت فیزیکی یک رفتار آموخته شده 

است که تحت تأثیر خانواده، دوستان  

معلامن و مربیان و همچنین محیط است. 

کودکان و نوجوانانی که در اوایل زندگی 

 خود فرصت های ایجاد اعتامد به نفس 

در انجام فعالیت های فیزیکی را ندارند عمدتا 

 در اواخر زندگی خود کمرت فعال هستند 

و مهارت های حرکتی مانند پریدن و پرتاب 

می تواند به عنوان بلوک های ساختامنی 

برای یک عمر فعالیت بدنی عمل کنند و 

کودکانی که این مهارت ها را در اوایل زندگی 

ندیده اند از توصیه های فعالیت بدنی در 

ادامه زندگی خود نیز تبعیت نخواهند کرد.

بازی و فعالیت بدنی روزانه از قدیم بخش 

مهمی از زندگی کودکان و نوجوانان بوده 

و امروزه وجود رایانه و رسانه های اجتامعی 

نیاز و میل کودکان را برای حرکت و بازی 

کاهش داده است.

فواید فعالیت فیزیکی برای کودکان 
و نوجوانان

مشارکت منظم در انواع مختلف فعالیت 

بدنی جهت رشد و پیرشفت سامل رضوری 

است و شواهد نشان می دهد که فعالیت 

بدنی می تواند تاثیر مثبت روی ترکیب 

بدنی، کلسرتول، فشارخون، قند خون  

تناسب هوازی، قدرت عضالنی، مهارت های 

حرکتی و سالمت استخوان داشته باشد.

فعالیت بدنی منظم همچنین می تواند عملکرد 

تحصیلی را بهبود بخشیده و احساسات 

خوبی را به وجود آورد. رفتارهای سبک 

زندگی مثبت مانند مشارکت در فعالیت 

 جسامنی روزانه که در طول دوران کودکی 

و نوجوانی آغاز می شود در بزرگسالی نیز 

ادامه می یابد و در دراز مدت مشارکت روزانه 

در بازی های فضای باز و ورزش های تفریحی 

به بهبود سالمت و احساس خوب بودن 

همه کودکان و نوجوانان کمک خواهد کرد.

مشخصات فعالیت بدنی در کودکان 
و نوجوانان

الگوی طبیعی فعالیت پرسان و دخرتان 

به صورت فعالیت بدنی کوتاه مدت همراه 

با دوره های اسرتاحت مخترص در صورت 

 نیاز، مشخص می شود و اکرث کودکان

 در فعالیت جسامنی رشکت می کنند تا 

از آن لذت بربند، دوست پیدا کنند و چیز 

جدیدی یاد بگیرند.کودکان و نوجوانانی که 

آمادگی جسامنی ضعیفی دارند، مستعد 

هستند به دلیل ناامیدی، خجالت و مشکالت 

 فیزیکی مانند درد و آسیب  از ورزش خارج 

شوند. 

      تغذیه ورزشی

امینه سادات حسینی زهرائی



نگاهی به کارنامه پرویز پور حسینی

 میثم تمار 
 سلمان فارسی نشد

در  زکریا  حرضت  و  بود  "مختارنامه"  رسیال  متاِر   میثم 

"مریم مقدس"؛ امرالله احمدجو می گوید قرار بود در رسیال 

"سلامن فارسی" هم باشد اما با قضا و قدر منی توان جنگید.

دو سال پیش یک چنین روزی، خرب درگذشت یکی از بزرگان 

جامعه هرنی منترش شد، مردی که او را با کاراکرتهای معروِف در 

رسیال هایش به یاد می آورند، نامش پرویز پورحسینی است؛ 20 

شهریور 1320 متولد شد. در سنین کودکی به واسطه شغلش 

در صحافی، با کتاب و کتاب خوانی آشنا شد و عالقه اش به هرن 

و ادبیات هامن جا بود که شکل گرفت.

پورحسینی در 12سالگی پدرش را از دست داد، سخت کار 

می کرد و کنار کار تحصیلش را هم در کالس های شبانه ادامه 

داد. او می گوید: »در کودکی ناچار به کار کردن بودم و شغل 

من کار در یک صحافی بود. در صحافی کتاب ها و مجالت 

زیادی از زیر دستم می گذشت و در مواقع اسرتاحت بسیاری 

از آن ها را مطالعه می کردم.

عالقه به ادبیات با طعم ویکتور هوگو

گاهی آن قدر محو خواندن می شدم که به من ایراد می گرفتند. 

اکرث کتاب ها تاریخی بود و گاهی کتاب های نادر و کمیاب. 

از همین جا بود که من به کتاب عالقه مند شدم. در خانه وقتی 

همه می خوابیدند چراغ نفتی را باالی رسم می گذاشتم و انار 

دانه شده با گلپر می خوردم و کتاب می خواندم و لذت این گونه 

کتاب خواندن آن هم در آن سکوت عمیق هنوز برایم شیرین 

است و این گونه بود که من به ادبیات عالقه مند شدم.«

پورحسینی با اشاره به تأثیر مطالعه و به خصوص آثار ویکتور 

هوگو بر اندیشه خود بیان کرد: »داستان های ویکتور هوگو 

را می خواندم و با خودم فکر می کردم چطور یک نفر ویکتور 

هوگو می شود و از خود کاری برجای می گذارد که تا این حد 

بر من و دیگران اثرگذار است و ناخودآگاه به این نتیجه رسیدم 

که باید در این دنیا اثری از خودم باقی بگذارم.« این گونه بود 

که پورحسینی راه هرن را پیش گرفت و در 19سالگی آموزش 

بازیگری را در کالس های شبانه اداره هرنهای دراماتیک آغاز 

کرد. او همچنین فارغ التحصیل رشته بازیگری دانشکده هرنهای 

زیبا دانشگاه تهران است.

آغاز فعالیت هرنی با تئاتر

 این هرنمند فراموش نشدنی بازیگری را از سال 1340 با بازی 

در منایش »مرد گل بدهی« به کارگردانی زنده یاد حمید سمندریان 

آغاز کرد. وی در خصوص ارادتش به استاد سمندریان می گوید: 

»کسی که باعث شد من در این حرفه )تئاتر( مبانم و به ادامه  

راهم امیدوار شوم، استاد حمید سمندریان بود که کارم را هم 

 با ایشان رشوع کردم.« پس ازاین به گروه پاسارگاد پیوست 

و منایش های »شش شخصیت در جستجوی نویسنده«، »لئو 

کادیا«، »مرغ دریایی و آندورا« را با این گروه به صحنه برد.

سینام و کامل امللک

اولین کار تصویر پرویز پورحسینی، فیلم سینامیی »چشمه« 

به کارگردانی آربی آوانسیان بود که در سال 1351 اکران شد. 

 این تنها فعالیت تصویری وی قبل از انقالب بود. البته بدون 

در نظر گرفنت چند تله تئاتری که قبل از انقالب از تلویزیون پخش 

شد. در سال 1362 سینام را با اثر به یادماندنی علی حامتی 

یعنی »کامل امللک« ادامه داد. پرویز پورحسینی در این فیلم 

نقش کامران میرزا، سارق جواهرات شاه را بازی کرد. »باشو 

غریبه ای کوچک«، »کشتی آنجلیکا«، »خواب لیال«، »رستاخیز« 

و »قاتل اهلی« از مهم ترین فعالیت های وی در سینام است.

پرویز پورحسینی با فیلم سینامیی »جاده قدیم« منیژه حکمت به 

سی وششمین جشنواره فیلم فجر رفت. وی تاکنون در سینام با 

 کارگردانان مطرحی همچون آربی آوانسیان، واروژ کریم مسیحی 

علی حامتی، بهرام بیضایی، داریوش فرهنگ، مهدی فخیم زاده، 

یدالله صمدی، ابوالحسن داوودی، سیروس الوند، بهروز افخمی 

احمدرضا درویش، مسعود کیمیایی و ... همکاری داشته است.

پورحسینی و رسیال های خاطره انگیز

 اکرث ایرانیان پرویز پورحسینی را با بی شامر رسیال تلویزیونی 

به یادماندنی  که بازی کرده است می شناسند. او بیش از هر 

چیزی در تلویزیون دیده شده است. مجموعه تحسین برانگیز 

»هزاردستان« اولین نقش آفرینی وی در تلویزیون بود. او در این 

مجموعه یک بار دیگر با مرحوم علی حامتی همکاری کرد. پرویز 

پورحسینی بعد از آن در اکرث رسیال های بزرگ تاریخی حضور 

داشته است. از این جمله می توان به رسیال های »امیرکبیر«  

»روزی روزگاری«، »مریم مقدس«، »شب دهم« و »مختارنامه« 

اشاره کرد. پورحسینی بیش از همه در تلویزیون با احمد امینی 

همکاری کرده و در مجموعه های »تصویر یک رؤیا«، »باران 

عشق«، »اولین شب آرامش« و »بی گناهان« بازیگر وی بوده است.

Nakhost Honari
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)دوربرگردان( کتاب مهمی است

 از شرور خیابان های گلشهر تا تک تیرانداز فاطمیون

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هشتم   شماره 339   
 پنجشنـبه  10 آذر ماه 1401    6 جمادی االولی 1444 

محمدکاظم کاظمی می نویسد:  »دوربرگردان« کتاب 

مهمی است؛ چراکه اولین روایت مکتوب از حضور 

مهاجران افغانستانی در جنگ سوریه به شامر می رود.

 »دوست داشتم با حاج قاسم عکس یادگاری می گرفتم، نه برای پزدادن 

و نه برای اینکه به پلیس هایی که مدارک مهاجرین را 

در ایران چک می کنند، نشان بدهم، می خواستم از 

 اولین دیدارم با این مرد بزرگ خاطره ای مباند. ماشین

 در حال رسرسه بازی روی گل والی جاده بود، صدای سوت 

آشنایی به گوشم رسید، مغزم رسیع پیام داد که این سوت 

خمپاره81 است که تا ثانیه ای دیگر در همین نزدیکی 

فرودمی آید... چند خمپاره اطراف ماشین اصابت کرد 

و همه جا تاریک و رسد شد...  حتاًم شهید شدم، یک 

 عکس هم با حاج قاسم نگرفتم تا بعد شهادتم برن بشود 

و روی دیوار چهارراه کاشانی نصب کنند.«

این بخشی از کتاب تازه انتشارات جام جم است که با 

عنوان »دوربرگردان« به قلم سید زهیر مجاهد منترش 

شده و روایت عبدالصمد علی زاده مهاجر افغانستانی 

ساکن مشهد است که آشنایی با حاج قاسم او را از یک 

 رشور به فرماندهی یگان تک تیرانداز های فاطمیون 

در سوریه تبدیل می کند.محمدکاظم کاظمی، شاعر 

مهاجر افغانستانی که ویراستاری این اثر را به عهده 

داشته است،  در یادداشتی به این کتاب پرداخته است، 

بخشی از این یادداشت به رشح ذیل است:

حدود شش سال پیش، زمانی که هنوز جنگ سوریه جریان 

داشت و تیپ فاطمیون در آنجا نقش پررنگی داشت، 

همفکری ها و تبادل نظرهایی در این مورد صورت می گرفت 

که این جریان را فقط یک جریان نظامی نبینیم، بلکه 

 در پی تحکیم عقبه فرهنگی آن هم باشیم، همچنان که 

در جنگ تحمیلی هشت ساله هم فعالیت های فرهنگی 

همواره در کنار کارهای نظامی وجود داشت. درست 

 به خاطرم هست که محمدحسین جعفریان در آن جلسات

از رضورت خاطره نگاری و روایت نویسی از نربدهای 

سال،  چند  از  بعد  این که  می گفت،  فاطمیون 

چیزی که برای ما می ماند همین روایت هاست، و 

 این ها می تواند دستامیه تاریخ شود، دستامیه هرن 

و ادبیات شود. اگر رمانی بخواهد بر اساس این وقایع نوشته 

شود، اگر فیلمی بخواهد ساخته شود، جز با اتکا به این 

روایت ها مقدور نیست.رزمندگان افغانستان در این چهار دهه 

اخیر   چندین درگیری در چندین جبهه را تجربه کرده اند. 

 جنگ با حکومت کمونیستی و نیروهای متجاوز روسی 

جنگ با طالبان در دور اول، جنگیدن در جبهه های جنگ 

تحمیلی در ایران و جنگیدن در سوریه در برابر داعش 

و متأسفانه از هیچ یک از این رویارویی ها روایت های 

بسیاری باقی منانده است. از جنگ و جهاد در داخل 

افغانستان فقط یک سلسله خاطرات جهاد افغانستان 

باقی مانده است، از حضور رزمندگان افغانستان در 

جنگ تحمیلی فقط کتاب »از دشت لیلی تا جزیرٔه 

 مجنون« مرحوم رسور رجایی را داریم و از جنگ سوریه 

کتاب »دوربرگردان« تا جایی که من اطالع دارم، 

 اولین روایت مکتوب است که به صورت کتاب منترش

 شده است.

خبر

 مشکل کمبود کاغذ نشریات
 خراسان رضوی رفع شد

مدیر خانه مطبوعات و رســانه های خراســان رضوی گفت: 

مشــکل کمبود کاغذ برای نرشیــات و روزنامه های اســتان 

 با پیگیریهای انجام شــده و مســاعدت اداره کل مطبوعات 

و خربگزاری هــای داخلی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

رفع شــد.

دکــرت علــی پاکبــاز خرسوشــاهی افــزود: در ســال جــاری 

ــوی  ــان رض ــتان خراس ــه اس ــذی ب ــهمیه ای کاغ ــچ س هی

اختصاص نیافته بــود که بــا همــکاری اداره کل مطبوعات 

ایــن مشــکل برطــرف و نرشیــات و روزنامــه هــای اســتان از 

کاغــذ بهــره منــد شــدند.

 وی در خصــوص میــزان ســهمیه اختصــاص یافتــه کاغــذ 

بــه نرشیــات خراســان رضــوی اظهــار بــی اطالعــی کــرد و 

گفــت: معمــوال ســهمیه براســاس میــزان انتشــار نرشیــات 

از ســوی وزارتخانــه بــه آنهــا اختصــاص مــی یابــد.

 خرسوشــاهی با اشــاره به عضویت 400 نفــر از خربنگاران 

ــانه در خانه مطبوعات خراسان رضوی تاکنون  و اهالی رس

گفــت: طبــق رایزنــی هــای انجــام شــده بــا دســتگاه هــای 

ــتفاده از  ــوزه وام و اس ــی در ح ــهیالت مختلف ــی تس اجرای

اماکن ورزشــی برای خربنگارانی که عضــو خانه مطبوعات 

هســتند، پیــش بینی شــده اســت.

 وی ادامــه داد: بــا عنایــت موسســه اعتبــاری ملــل هــر مــاه 

ــون تومانی به صورت  2 خربنگار برای دریافت وام 15 میلی

قــرض الحســنه بــا کارمــزد چهــار درصــد بــه ایــن موسســه 

معرفــی می شــوند.

مدیر خانه مطبوعات و رســانه های خراســان رضوی اظهار 

ــگاران و  ــه منظــور گــذران اوقــات فراغــت خربن داشــت: ب

اهالــی رســانه، خانــه مطبوعــات اســتان 2 تفاهــم نامــه بــا 

موسســه تربیت بدنی آســتان قــدس رضــوی منعقــد کرده 

اســت تــا بتواننــد از مجموعــه هــای ورزشــی آســتان قدس 

اســتفاده کننــد.

 خرسوشــاهی بیــان کــرد: خربنــگاران و اهالــی رســانه 

در شهرســتانهای خراســان رضوی گالیه کرده بودند که به 

دلیــل دوری از مرکز اســتان از تســهیالت خانــه مطبوعات 

بهــره ای ندارنــد، در ایــن راســتا طــی تفاهــم نامــه ای کــه 

این خانــه بــا اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتامعی اســتان 

منعقــد کــرد، خربنــگاران مــی تواننــد از امکانــات ورزشــی 

این اداره کل در ســایر شهرســتانها بهــره برند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات اخیر خانه مطبوعات خراسان 

رضوی گفت: در این انتخابات "سید هادی مهدیان عارفی" 

 و "فریبا کیانی" به عنوان بازرســان جدیــد خانه مطبوعات 

و رسانه های استان توسط اعضا برگزیده شدند.

 دو هــزار خربنــگار در قالــب 400 نرشیــه، خربگــزاری 

ــگاه خــربی و رســانه های برخــط در خراســان رضــوی   پای

ــد. فعالیــت دارن

دبیر سی و دومین جشنواره تئاتر 

فجر خراسان رضوی از آغاز سی 

و دومین دور از این جشنواره با 

حضور 11 گروه منایشی از مشهد و 

دیگر شهرستان های خراسان رضوی 

خرب داد. 

 محمدجهانپا، دبیر این جشنواره 

 بابیان اینکه امسال 11 گروه منایشی 

خواهند  رشکت  جشنواره  در 

داشت، اظهار کرد: این گروه ها از 

شهرهای مشهد مقدس، سبزوار، 

تربت حیدریه، خواف قوچان و طرقبه 

و شاندیز هستند که طی 3 روز در 

 مشهد مقدس به رقابت خواهند

  پرداخت. این کارگردان و بازیگر رسشناس تئاتر

 در خصوص سالن های اجرای 

سی و دومین جشنواره تئاتر فجر 

استان گفت: سالن اصلی تئاتر 

شهر، سالن بهار و سالن های ارشاق 

و متاشاخانه استاد حسین نوری در 

حوزه هرنی میزبان گروه های منایشی 

 در این دور از جشنواره خواهند

 بود. دبیر سی و دومین جشنواره 

تئاتر فجر استان در خصوص تاریخ 

اختتامیه این دور از جشنواره گفت: 

اختتامیه جشنواره ساعت 9 صبح 12 

آذرماه با معرفی برندگان بخش های 

 مختلف جشنواره برگزار خواهد

 شد.  وی اختتامیه این جشنواره را 

شامل آیین تجلیل از مفاخر درگذشته 

تئاتر دانست و ترصیح کرد: در سال 

 1401 متاسفانه اساتید بسیاری نظیر 

 سعید تشکری، محسن مصطفی زاده 

مهدی  و  بایزامننش  غالمرضا   

صباغی را از دست دادیم به همین 

منظور در آیین اختتامیه از مقام 

این اساتید قدردانی خواهیم کرد. 

همچنین اینکه هریک از روزهای 

جشنواره هم به یاد این عزیزاِن 

 ازدست رفته نام گذاری خواهد شد.

  محمد جهانپا با تاکید بر بخش 

پژوهشی جشنواره عنوان کرد: در این 

بخش نیز یک اثر پژوهشی برگزیده 

خواهیم داشت که محمد مداح 

حسینی و مهدی سیم ریز به عنوان 

داوران این بخش مقاله برگزیده 

را اعالم خواهند کرد. جهانپا در 

خصوص چگونگی متاشای آثار 

منایشی گفت: ازآن جهت که با 

محدودیت فضا و صندلی مواجه 

هستیم، بلیت فروشی نخواهیم داشت 

و آثار منایشی رصفا برای گروه های 

 منایشی، هرنمندان و اصحاب رسانه

 خواهد بود. 

 آغاز سی و دومین جشنواره تئاتر خراسان رضوی 
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ساقیان سالمت 
جواد ظفر امیلی

در فرهنگ و معرفت برشی برخی از اسامء وعنوانها جایگاه 

ویـژه ای دارنـد که هـر چند تقـدس مآبانـه نیسـتند لیکن 

دارای حرمت و احرتام ویژه ای هستند که برایشان همتا و 

شبیه وندی وجود ندارد و بسـیار تاثیر گذار ، نجات بخش 

و موثر در حیات معنوی می باشند و تجلی هایش منحرص 

به فرد و معنایـش  پر آوازه و بلند می باشـد .

این مقدمه مخترص، حاوی ارزش های فرا عاطفی واژگان 

مـادر ، فرشـته هـا ، مالئـک و پرسـتار می باشـد کـه وقتی 

نامشـان شـنیده می شـود حـس لطیـف ، دلنشـین و آرام 

بخشـی در نهاد و وجود شـنونده بجـای می گـذارد ، حال 

آدمـی را تحت الشـعاع قـرار داده و بـه عامل ماورایی سـوق 

میدهـد گویـی بـا ایـن کلـامت انسـان در گهـواره ای قرار 

میگیـرد که مـادران بـا تـکان دادنـش خـواب و بیـداری را 

حـالوت مـی بخشـد و فرشـتگان  موجودیـت را بـه عـروج 

سـوق می دهند و پرسـتاران در کنار گهـواره از آن مراقبت 

نفسانی می کنند که اگر حادثه ای به وقوع پیوست تجربه 

و دلش را بـه ارمغان بیـاورد .جالب اینکه برای هر سـه واژه 

جنسـیت و سـیامیی غیر از انـاث وجود نـدارد گویـی تنها 

 زنـان هسـتند کـه از عهـده کار ایـن سـه مهـم بر مـی آیند 

در عامل ماوراءالطبیعه این فرشتگان هستند که به پرستش 

 خداونـد یکتـای متعـال مشـغول و تسـبیح گوی هسـتند  

 و غرق در اسـتغراق و جـذب و سـکرات الهی       می باشـند 

 امـا در عـامل هسـتی و موجـود آنچـه کـه بـه بقـاء و حیـات 

و تربیت و اعتالء می اندیشد و مسیر عملی اندیشه را طی 

می کنـد فقط مـادر اسـت و هیچ جایگزیـن و بدلـی ندارد 

به همیـن دلیـل اسـت کـه بهشـت در تحـت گام هـای پر 

مهـر و صفایش قرار مـی گیرد امـا در مورد حرفه پرسـتاری 

که جامعـه حـق و  حقوق شـان را بجا نیـاورده و ناشـناخته 

 مانده است و آنچه الزم اسـت که بیشرت دیده ،بیشرت گفته 

و فزونرتابراز شود از  پرستاران بی ادعاست .

ایـن جامعـت عاشـق کـه در مشـکالت و بیامری هـا و 

 سختی ها آدمی  را یاری می کنند صدای درد و بیامری را 

می شنوند و با التیام نهادن و مرهم گذاشنت به تسکین 

آالم و رنـج هـا مـی پردازنـد بـا صبـوری و تحمـل هرچـه 

بیشـرت رشایط سـخت بیامر را درک کـرده و بـا همدلی  

و همزبانـی آرامـش و سـکینه را در قلـب مریـض جاری 

منوده  و با تـالش و فداکاری خـود امیـد را در وجود آزده 

اش بارور می منایند پرسـتاران کارشان درد  ستانیست 

،آنها دردها ، زخم ها و شکسـنت ها را به خوبی شـناخته  

و با درک عمیق و مهارت    مثال زدنی و تجربه دردمندانه 

به زبان دل ترجمه می کنند پرستار کوه صرب و استقامت 

،دریای تالش ، ساحل آرامش و آسامن آبی عشق است 

که به پـای هـر مریضی پیـر می شـود و در اسـتقبال هر 

بیـامر ،جوانـی را از رس مـی گیـرد پرسـتار تنهـا قـرش و  

پرسـتاری تنهـا حرفـه ای اسـت کـه در همـه اعصـار و 

ادوار تاریخـی جان فـدا و ایثـار گونه نقـش خـود را ایفا 

منوده است همیشـه به بیامران توجه شـایان منوده اما 

آنچنان که بایـد  مورد توجه قـرار نگرفته اند .پرسـتار یار 

 غـار و همـدم روزهای سـخت مردم بـوده اسـت در زلزله 

در سـیل، در طوفان ،در اپیدمـی ها در جنـگ، در بروز 

امراض جمعی و گروهی همیشـه نقش حیاتی و وظیفه 

ای آرمانی داشـته و با رشـادت و شـهامت ایفای وظیفه 

منوده اسـت و هر بیامر و هـر بالدیده و هـر حادثه دیده 

ای مدیـون و مرهـون این قـرش آرمانی می باشـد که جز 

زیبایـی ندیده اسـت چـرا کـه خـود زیباتریـن و بهرتین 

نتیجه را بـه لطـف و عنایت حق تعالـی رقم زده اسـت .

 وزیر آموزش و پرورش:

 فیلم، اثرگذارترین ابزار انتقال پیام است

یادداشت

آیین افتتاحیه پنجاه و دومین دوره 

جشنواره بین املللی فیلم های علمی 

آموزشی و تربیتی رشد در مدرسه 

دارالفنون تهران برگزار شد.

در این مراسم، کالکت آغاز جشنواره به 

صورت همزمان به دست یوسف نوری 

وزیر آموزش و پرورش و دانش آموزان 

مدرسه شهدای شوش شیراز، محل 

رسایداران آرشام  شهید   تحصیل 

تروریستی  حادثه  شهدای   از 

حرم حرضت شاهچراغ، زده شد.

فیلم ها در معرض رأی مردمی قرار گیرند

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش با 

تربیک هفته بسیج و گرامیداشت یاد 

دانش آموزان، معلامن و هرنمندان شهید 

اظهار کرد: یکی از برکات نهاد مقدس 

بسیج زنده کردن هرن مکتبی بود که 

شهید آوینی پرچمدار این موضوع بود.

وی با اشاره به حضور مجازی دانش آموزان 

مدرسه شهدای شوش شیراز در این 

مراسم اضافه کرد: یاد و خاطره شهدای 

دانش آموز در شیراز و ایذه را گرامی  

می داریم و برای خانواده آنان طلب 

صرب و اجر داریم.

 نوری به اهمیت سینام اشاره کرد 

و گفت: سینام آن قدر مهم است که 

در هالیوود یا بالیوود برای تحکیم 

 سلطه یا هویت به کار گرفته شده است

 در نظام تعلیم و تربیت هم برای ارتقای 

یادگیری و تنوع  بخشیدن به محیط 

یادگیری، به عنوان اثرگذارترین ابزار 

انتقال پیام، می توان آن را به کار گرفت.

وزیر آموزش و پرورش ترصیح کرد: 

جشنواره فیلم رشد یکی از پرسابقه ترین و 

خوش نام ترین جشنواره های بین املللی 

به حساب می آید.

نوری گسرتش جشنواره به استان های 

خواند  مطلوب  رویدادی  را   کشور 

و خاطرنشان کرد: باید در درجه اول 

سوژه یابی و حساس شدن به موضوعات 

و مساله دانسنت آن ها، به دانش آموزان 

آموزش داده شود، در کنار آن آموزش 

اوج  از  استفاده  و  سناریو   نوشنت 

و فرود در داستان پردازی هم مورد 

توجه قرار گیرد.

وی استمرار در آموزش را سومین الزمه 

اثرگذاری در حوزه فیلم آموزشی معرفی 

کرد و گفت: عالوه بر رأیی که داوران 

به فیلم ها می دهند، بهرت است رای 

مردمی هم به فیلم ها داده شود تا 

رقابت اوج بیشرتی بگیرد.

لطیفی   علی  دکرت  حجت االسالم 

معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش 

و برنامه ریزی درسی جشنواره فیلم رشد 

 را فرصتی برای جمع شدن معلامن 

و هرنمندان خواند و اظهار کرد: ترکیب 

هرن و تربیت، هم هرن را موثرتر و هم 

تربیت را اثربخش تر می کند.

وی با بیان این که معلم در عمیق ترین 

الیه های فعالیت خود یک هرنمند است 

اضافه کرد: هر هرنمند هم در خلق اثر 

هرنی خود مانند یک معلم می اندیشد 

و به دنبال آموخنت به دیگران است.

مهدی سیم ریز، نویسنده و کارگردان تئاتر مشهد گفت: 

جشنواره تئاتر استان، بهرتین انگیزه برای تولید است. 

اینکه این جشنواره مسیر ورود به جشنواره بین املللی 

فجر است، تئاتر استان را با افزایش راندمان مواجه 

می کند و آثاری که از این جشنواره، به فجر راه پیدا 

می کنند از نظر کیفی همواره اثار بسیار خوبی بوده اند.

مهدی سیم ریز در گفتگو با خربنگار ستاد خربی سی و 

دومین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی، جشنواره 

تئاتر استان را عرصه رقابت تنگانگ تولیدکنندگان آثار 

منایشی دانست و اضافه کرد: این جشنواره در سالهای 

گذشته نوسانات زیادی داشت. در این جشنواره از 

حیث محتوا گاهی با مجموعه ای از منایش های غنی 

مواجه بودیم که برای داوران انتخاب اثر برتر را بسیار 

سخت می کرد و گاهی سطح کیفی جشنواره در سطح 

محتوا رضایت بخش نبود و به تبع آن، سالِ  خوبی را 

پشت رس منی گذاشتیم چراکه اثار قابل دفاع نبودند.

 مدیر تولیدات انتشارات آستان قدس رضوی با اشاره 

به بعد دیگر اهمیت جشنواره تئاتر استان گفت: 

نکته مهم دیگر در خصوص این رویداد، معرفی آثار 

برگزیده ی این جشنواره، به جشنواره ی بین املللی 

تئاتر فجر است که اهمیت جشنواره تئاتر استان را 

بیشرت می کند چراکه باید آثاری از استان به جشنواره 

فجر راه پیدا کنند که در خراسان رضوی به عنوان 

قطب دوم تئاتر کشور، مناینده استان ما باشند. لذا 

این دو فاکتور مهم باید از هر دو حیث مد نظر برگزار 

کنندگان و رشکت کنندگان باشند.نویسنده تئاتر 

»آش آشتی کنان« با ترشیح نقاط ضعف جشنواره تئاتر 

فجر استان گفت: در جشنواره تئاتر استان، ما همواره 

در حوزه محتوا ضعف داشته ایم یک منت خوب نصف 

راِه تولید را رفته است اما سال هاست که ما در حوزه 

رسیدن به متون خوب مشکل داریم. در سال های اخیر 

آثار بسیاری در حوزه های اجتامعی، دفاع مقدس و.. 

تولید شدند که مربوط به معضالت اجتامعی بودند 

که متاسفانه متهم به سیاه منایی شدند در صورتی 

که نیت نویسنده بررسی معضالت اجتامعی بوده 

بنابراین خیلی از این آثار خوب کنارگذاشته شده و 

دیده نشدند که این مساله به دلیل فقر محتوای ما 

بوده است.این نویسنده و کارگردان تئاتر با اشاره به 

یکی دیگر از نقاط ضعف جشنواره تئاتر استان، اظهار 

کرد: محدودیت های ارتباط هم از دیگر نقاط ضعف 

ما است، جشنواره تئاتر استان هیچگاه نتوانست از 

تولید کنننده حامیت مالی مطلوبی داشته باشد. 

اگر یک اثر به مرحله بعد، یعنی جشنواره فجر راه 

پیدا کند، این حامیت مالی قابل دفاع است اما در 

مرحله استانی مبالغی که به گروه ها داده می شود، 

بسیار کم است ضمن آنکه با این حجم تولید اثر در 

استان خراسان رضوی، فقط دو اثر می توانند به 

فجرراه پیدا کنند.

یک نویسنده و کارگردان تئاتر:

جشنواره تئاتر بهترین انگیزه برای تولید است




