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توپ و تور

لیست تیم ملی والیبال  برای لیگ ملت ها اعالم شد
 مشجری تنها نماینده  مشهدی 

درتیم ملی

نویدمشجری آنالیزوربین المللی ومشهدی تیم ملی والیبال 
بزرگساالن کشورمان تیم ملی را دررقابتهای جام ملتها یاری 
خواهدکرد.با اعالم والدیمیــر آلکنو، تیم ملی با حضور هفده 

بازیکن در لیگ ملت ها حضور خواهد یافت.
پاسور:سعید معروف، محمدطاهر وادی،قطر پاسور، امیر غفور، 

صابر کاظمی، بردیا سعادت
دریافت کننده قدرتی:میالد عبادی پور ، پوریا فیاضی، میثم 

صالحی، امیر حسین اسفندیار، محمد جواد معنوی نژاد
مدافع:سید محمد موسوی، مسعود غالمی، علی شفیعی، علی 

اصغر مجرد، رضا عابدینی
لیبرو:محمدرضا حضرت پور ، آرمان صالحی 

همچنین همکاران سرمربی تیم ملی در این مسابقات عبارتند از:
توماسو توتولو )دستیار اول(،محمدرضا تندروان )دستیار دوم( ، 
سیامک افروزی )پزشک و تراپیست( ، نوید مشجری )آنالیزور( ، مهدی 
خباز )بدنساز( ، مانلی کسرایی )مترجم(، نویدمشجری )آنالیزور(

آزمون نوجوانان درمهران
هفته گذشته ۹۰ نوجوان والیبال خراسان بزرگ توسط سرمربی 

تست شدند.
نخست:انتظارداریم ازاین جمع وبا حمایت هیات والیبال شاهد 
حضور چند بازیکن نوجوان در اردوی تیم ملی نوجوان ۱۴۰۱ 

باشیم وفراموش نشوند.
پدیده درلبه پرتگاه فنی ومدیریتی

شکست پدیده مقابل اراک  زنگ خطری برای رحمتی به صدا درآمد.
نخست :این شکست اگرچه قابل پیش بینی نبود اما بازیکنان 

پدیده بایدبدانند که دوران کم کاری درمیدان خریدارندارد.

کارت زرد

  صاحب امتیاز و مد   یرمسوول: دکتر علی پاکباز خسروشاهی
  زیر نظر شورای سردبیری

  مدیر هنری: حامد همایونی
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مجمع انتخاب رییس هیات انجمن های 
رزمی استان برگزار و در پایان رحیم 
برگی با کســب  ۱5رای از  ۱7 رای 
اعضای مجمع به مدت ۴سال سکاندار 

هیات شد.
بر اساس این گزارش مجمع انتخاب 
رییس هیات انجمن هــای رزمی 
استان با حضور یوسف بهتری رییس 
فدراسیون،فتاحی مدیر کل ورزش 
و جوانان ،قوچان نــژاد معاون اداره 
کل،7نفرنامزدهای هیات و همچنین 
۱7 نفر ازنمایندگان،مربیان،داوران، 
ورزشکاران،نماینده آموزش و پرورش 
و شهرستان ها در سالن اجتماعات 
اداره کل ورزش و جوانان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار و در پایان 
رحیم برگی با کسب ۱5 رای ریاست 
هیات انجمن های رزمی استان را کسب 
کرد.در مجمع انتخاب رییس هیات 
انجمن های رزمی رضا امیری،رحیم 
برگی،حسین حسامی،سید محمد 
شوقی،سید عماد محمد زاده،امیر 
مدیر خراسانی و محمد وظیفه مند 
رود پشتی 7نامزد هیات بودند که در 
ابتدای برگزاری مجمع وظیفه مند 
و سید محمد شــوقی به نفع برگی 
و همچنین مدیر خراســانی به نفع 
محمد زاده انصراف دادندو حسامی 
نیز درمجمع حضــور پیدا نکرد. در 
ادامه رقابت بین  3 نفر رحیم برگی، 
محمد زاده و رضا امیری ادامه و در 
پایان رحیم برگی با کسب ۱5 رای 

اعضای مجمع  در برابر 2رای محمد 
زاده و کســب هیچ رای برای رضا 
امیری  به مدت ۴ ســال به ریاست 

هیات دست یافت.
در این مراسم یوسف بهتری رییس 
فدراسیون گفت: انجمن هیات انجمن 
رزمی خراسان رضوی با تالش و زحمات 
وحید اسحاقی رییس اسبق هیات 
حرکت های رو به جلــو و خوبی را 
پشت سرگذاشته و امیدوارم این روند 

همچنان تداوم داشته باشد. 
وی اضافه کرد: اگر چه بر حسب آمارها 
هیات تهران به عنوان هیات برگزیده 
کشور معرفی شد اما معتقدم هیات 
خراســان رضوی لیاقت و شایسته 

کسب این عنوان بود.
وی خاطر نشان کرد:بیش از 5۰ دوره 
فنی و مربیگری به صورت آنالین در 
فدراســیون و در زمان کرونا برگزار 
شدند که در مجموع بیش از شش 

هزار گواهینامه و حکم صادر شد.
وی تصریح کرد: رییس هیات خراسان 
رضوی در طول ۴سال فراز و نشیبی 

زیادی را تجربه خواهد کرد بنابراین 
امیدوارم با تعامل و همفکری با اداره 
کل،فدراسیون و پیشکسوتان و سایر 
اعضای هیات در راستای توسعه یافتگی 
گام بــردارد و با  توجه بــه این که 
اقدامات خوبی در کارنامه گذشته 
هیات ثبت شده است رییس هیات 
جدید با مشکالتی روبرو خواهد شد 
که امیدواریم با سعه صدر و مدیرت 
خوب از کنار این حاشیه ها و مشکالت 

به سالمت عبور کند.
وی در ادامه تاکید کرد: در گذشته ما 
شاهد تخلفاتی از جمله صدور احکام 
جعلی و آمارهای نادرست بودیم که 
امیدواریم با راه اندازی سایت جامع در 
فدارسیون که مربیان،ورزکاران،داوران 
و سایر اعضا دارای کارات شناسایی و 
کد اختصاصی با اطالعات جامع و کامل  
شامل: مدرک تحصیلی،جنسیت،سن 
فعالیت ها ،مقام ها و عناوین قهرمانی 
خواهند شد این موضوع سبب شود که  
تخلفات در فدراسیون به صفر برسد .

وی با اشــاره به این که  فدراسیون 

انجمن های رزمی دارای  2۰ رشته 
اصلی، ۸3 رشته زیر مجموعه و تنوع 
رشته ها، دارای مخاطبان و ورزشکاران 
بسیار زیادی در کشور است. از گرفتن 
ردیف بودجه جداگانه برای فدراسیون 
با همکاری مجلس شورای اسالمی خبر 
داد و گفت: با کسب این امتیاز بودجه 
هیات 2و نیم برابر خواهد شد که حمایت 

مالی خوبی را پیش بینی می کنم.
فــرزاد فتاحی مدیــر کل ورزش و 
جوانان در مجمــع انتخاب رییس 
هیات انجمن های رزمی اســتان از 
تالش ها و زحمات وحید اسحاقی 
که هم اکنون در فدراسیون صاحب 
عنوان است تشکر و قدر دانی کرد و 
گفت: هیات روزهای خوبی را پشت 
سر گذاشت و به درستی می توان گفت: 
یکی از هیات های ساعی و پرتالش 
ما در اســتان بود که امیدواریم این 
زحمات و تالش ها در ریاست برگی 

عملیاتی تر و شکوفاتر شود.
برگی رییس هیات در حاشــیه این 
مراسم به اجرای برنامه های آموزشی 
و علمی برای ارتقای ســطح علمی 
مربیان،داوران در بخــش بانوان و 
آقایان تاکید کرد و گفت: استعداد 
یابی وشناسایی نخبه گان جوان در 
 پست های مدیریتی هیات و داوری ،

مربی گــری در اولویت برنامه های 
هیات است و همچنین استعداد یابی 
و شناسایی ورزشکاران جوان با تفاهم 
آموزش و پرورش و مراکز علمی برگزاری 
رقابت های استانی و معرفی نفرات برتر 
به مسابقات کشوری و جذب حامیان 
مالی از دیگر برنامه های اولویت دار 

در هیات می باشد.

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

برگی،  سکاندار  هیات انجمن های رزمی خراسان رضوی 

مجید خروشی

کاروان حرم تا حرم متشکل از ۸ دوچرخه سوار فردا همزمان 
با بزرگداشت روز آزاد سازی خرمشهر از مقابل اداره کل 
پست سفر خود را با دوچرخه شروع می کنند . مهندس 
سید احمد موسوی مدیر کل پست خراسان رضوی با 
اعالم این مطلب افزود: این حرکت زیبا و معنوی که در 
راستا فرهنگ سازی به اجرا در می آید این بار دوازدهمین 
دوره آن بوده و از ابتدا اداره کل پست حامی آن بوده و 
هست . وی افزود با رعایت اجرای پروتکل های بهداشتی و 
گرفتن تست از رکاب زنان و هیات پشتیبانی این سفر آغاز 
و ۱3۰۰ کیلومتر در مسیر های خراسان رضوی، شمالی 
، گلستان ، مازندارن و جاده چالوس در مدت ۱۰ روز و 
روزانه ۱3۰ کیلومتر به تهران می رسند و پرچم متبرک 
و مقدس حرم حضرت امام رضا )ع( را طی مراسمی با 
 حضور مسووالن در محل آرامگاه حضرت امام خمینی) ره(

 تحویل تولیت این حرم می دهند تا بر فراز گنبد آن به 
اهتزاز درآید. در این نشست خبر سالطین رییس تربیت 
بدنی شهرستان مشهد با تشکر از پلیس راهور استان های 
مسیر اداره کل ورزش و جوانان استان ها ، محیط زیست و 
آستان قدس رضوی افزود :این حرکت های معنوی باید 
بیش از پیش سر لوحه کرامان باشد و با حمایت خوب مدیر 
کل محترم پست خراسان رضوی مهندس موسوی شاهد 

شکوفایی و استمرار آن باشیم . وی در ادامه تصریح کرد 
۸ نفر رکاب زن ارزنده این حرکت عضو مایکل توریست 
کشور هستند و عالوه بر اشاعه فرهنگ دوچرخه سواری 
در جامعه آن را به صورت ساختار سازی به نمایش در 
آوردند. فخارزاده رییس هیات دوچرخه سازی شهرستان 
مشهد گفت : ما طی قرارداد و مصوبه فدارسیون و هیات 
دوچرخه سواری استان باید 2۸۰ کیلومتر مسیر ویژه 
دوچرخه سواران ایجاد کنیم که تاکنون ۱۸۰ کیلومتر 
آن تحقق یافته است و بقیه هم دردست اقدام است. وی 
گفت : در خصوص دوچرخه سواری بانوان هیچ مصوبه 

قانونی به ما داده نشده است و آنان با رعایت حجاب می 
توانند ازدوچرخه سواری بهره مند شوند. البته الزم به 
ذکر است در پارک های اختصاصی نظیر حجاب بانوان 
محترم عالوه بر دوچرخه سواری در زمینه های آموزش 
و ورزش قهرمانی می توانند کار کنند . وی گفت همه 
می دانیم که دوچرخه گران تر شده است و خوشبختانه 
اقبال و روی آوردن خانواده ها به دوچرخه بیش از پیش 
شده است .هم چنین با چند فروشگاه مرتبط با هیات 
کمک می کنیم عزیزان برای خرید دوچرخه مبلغ آن را 

به صورت ۱۰ قسطه با سود کم دریافت کنند .

کاروان دوچرخه سواران حرم تا حرم رکاب زدند 
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اصفهان،تگزاس!

علیرضا مجمع:این چه آرایی بود که برای دربی و بازی 
پرسپولیس و سپاهان داده شد؟ واقعا خود کمیته انظباطی 
از این آرا چه حسی دارد؟ اینکه حرف های سید جالل 
شنیده نشد و یک جلسه برای هیچ کاری نکردن محروم 
شد بماند، این چه صیغه ای است که حکم داده اید بازی 
پرسپولیس و سپاهان فصل آینده خارج تهران و اصفهان  
برگزار شود. شما به جز اینکه صورت مساله را پاک کرده اید 
کار دیگری نکرده اید. فصل بعد خارج تهران و اصفهان 
برگزار شد، فصل بعدش را چه می کنید؟ این نان دانی را 
جمع کنید. ظاهرا بدتان نمی آید در همه بازی ها جنجال 

شود تا شما به کاسبی تان برسید.
*

چه خوشبخت است پرسپولیس که چنین رقبایی دارد؛ 
تیم هایی که پنج سال است بیرون از زمین فوتبال دنبال 
پایین کشیدن این تیم هستند، اما هر چه تقال کرده اند 
کمتر نتیجه گرفته اند. به خدا قسم اگر اینها درون زمین 
می جنگیدند، شاید تا امروز به امپراطوری پرسپولیس 
پایان داده بودند. هر بار این تیم رو به اشباع شدن رفت، 
هر بار بوی سیری از موفقیت در اردوگاه قرمزها پیچید، 
دشــمن نادان به یاری آمد و بنزین روی آتش انگیزه 
بازیکنان ریخت. یک روز داستان پرچم ژاپن در میان 
است، یک روز شایعه دوپینگ جالل، یک روز چنگ اندازی 
خردساالنه به اسم پس زده شده این تیم و یک روز هم مثل 
امروز، حمله وحشیانه به اتوبوس سرخپوشان. برای چند 
دقیقه نه پرسپولیسی باشید، نه استقاللی، نه سپاهانی... 
فقط در جایگاه یک »انسان« قضاوت کنید که آیا اینطور 
بازی با جان پنجاه نفرآدم بی گناه، کار درستی است؟ به 
چه بهانه ای؟ فوتبال؟ ای لعنت بر فوتبال اگر قرار باشد 
ده ها خانواده را سوگوار کند. بخت یار پرسپولیس بود 
که این سوءقصد به جایی نرسید. تنها نتیجه داستان اما، 
افزایش عطش و اشتهای بازیکنان برای گرفتن انتقام 
درون زمین بود؛ اتفاقی که رخ داد و پرسپولیس در نیمه 
دوم مثل یک گلوله آتش از شکست پیروزی ساخت. این 
تیم یکی از مهم ترین سه امتیازهای فصلش را گرفت و به 
تهران برگشت. حاال بروید دنبال یک سناریوی دیگر، 
یک حماقت تازه. تا شما هستید و جاهالنه و ناخواسته 
آتش پرسپولیس را زنده نگه می دارید، این تیم زمین 

نخواهد خورد.
*

پرسپولیس شانس آورد نازنجک هایی که به سمت اتوبوسش 
پرتاب شد به کسی آسیب نزد. ظاهراکمیته انظباطی 
یادش رفت که اصفهان دو تیم دارد و پرسپولیس دو هفته 
قبل آنجا بوده و آن اتفاق ها افتاده، باز هم رفت اصفهان 
که با ذوب آهن بازی کند. وضعیت سختی شده است در 
شهر سی و سه پل و پل خواجو. اصفهان زیبا دارد چهره 
خودش را منفور می کند برای اینکه می خواهد قهرمان 

شود. ارزشی دارد این حجم نفرت؟ 

سرانجام اقدام کنونی وزارت ورزش و 
دولت حسن روحانی برای خصوصی 
سازی پرسپولیس و استقالل، چیزی جز 
اضمحالل دو سرمایه بزرگ اجتماعی 
و فرهنگی در ورزش کشور نیست. 
این مطلب را بسیاری از کارشناسان 
خبره و نخبه به اتفاق و با صراحت 
بیان کرده اند. هیچکس مخالف انجام 
کار اصولی و درست نیست اما برخی 
مدعی هستند حتی نیت واگذاری  
سرخابی ها در این مقطع زمانی، نیت 

خوبی نیست! 
جالب است در چهار سال گذشته 
دولتمردان مدام شعار واگذاری سرخابی 
ها به بخش خصوصی را می دادند اما 
از همان زمان برخی این را شعاری و 
فاقد کارشناسی الزم می دانستند. 
ســعید فائقی در 2۱ اردیبهشت 
۱3۹۸ در این مورد گفته بود: »من 
از لحاظ اجرای واگذاری سرخابی ها 
به بخش خصوصی بدبین هستم چرا 
که کاری تاکنون صورت نگرفته است. 
خصوصی سازی سرخابی ها عزمی 
ویژه می طلبد و تا جایی که اطالع 
دارم، مشاورهایی برای ارزیابی دقیق 
این 2 باشگاه به خدمت گرفته شدند 
که مقدمات واگذاری سرخابی ها به 
بخش خصوصی را فراهم کنند. به هر 
حال یا من بی اطالع هستم یا عزمی 
برای این کار وجود ندارد و نسبت به 

واگذاری خوش بین نیستم.«
سه سال پیش معاون اسبق سازمان 
تربیت بدنی نسبت به این طرح و شعار 
خصوصی بدبین بود. اکنون می توان 
گفت که دولت تدبیر و امید در سه 
سال گذشته، تدبیری برای واگذاری 
اصولی و کارشناسی انجام نداده که 
اگر غیر از این بود، بعد از چند سال 
شاهد این شعار همیشگی از سوی وزیر 
ورزش نبودیم که »به زودی استقالل 
و پرسپولیس خصوصی می شوند«. 
این شعار و بحث آنقدر تکراری شد 
که تبدیل به خسته کننده ترین و 
غیرقابل باورترین شعار ورزشی برای 

مردم شده است.
حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل اسبق 
پرسپولیس هم ۱۹ دی ۱3۹۹ نظر 
جالبی در مورد واگذاری سرخابی ها 
داشت گفت: »این بحث همیشه مطرح 
بوده و قرار نیست دو باشگاه خصوصی 
شوند. استقالل و پرسپولیس زمانی 
واگذار می شوند که دولت، سایه و 
نقش خود را از روی آن ها بردارد و 
آن ها را به بخش خصوصی واگذار 
کند اما چه نوع واگذاری است که 
۱۰ تا ۱5 درصد سهام در فرابورس 
عرضه شود و سایر سهام آن ها در 
اختیار دولت باشد تا خودش برای 
سرخابی ها هیات مدیره و مدیرعامل 

تعیین کند؟ سخت و بعید می دانم در 
وضعیت فعلی هم روند واگذاری انجام 
شود زیرا شرایط فعلی به هیچ وجه 
برای واگذاری فراهم نیست. حتی 
با این روند مدنظر وزارت ورزش و 
جوانان باشگاه ها بیشتر دولتی تر 

می شوند تا خصوصی.«
محمد پنجعلی کاپیتان اسبق پرسپولیس 
و تیم ملی هم در واکنش به خصوصی 
سازی پرسپولیس و استقالل عنوان 
کرده بود: »اصال خصوصی سازی به 
معنی واقعی کلمه وجود ندارد. ما 
خصوصی ســازی را نه معنی کرده 
و نه توانســته ایم به جامعه تفهیم 
کنیم که یعنی چه. مگر می شود با 
دو تیم، فوتبال را خصوصی کرد؟ 
خیلی راحت می گوییم می خواهیم 
این دو باشگاه را خصوصی کنیم. این 
کار به یک پروسه ۱۰ تا ۱5 ساله نیاز 
دارد. همه باشگاه ها دولتی هستند. 
درآمدی ندارند و از بیت المال هزینه 
می کنند. فوتبال ما درآمدی ندارد. 
بنابراین خصوصی سازی اصال شدنی 
نیست. گاهی شخصی را می آوردند، 
می گویند بخش خصوصی است اما 
فوتبال باید به معنای واقعی دست 

مردم باشد.«
حرف هایی که از چند ســال پیش 
تا همین امروز نخبگان و خبرگان 
ورزشی بر زبان آورده اند، همگی بر 
یک موضوع اتفاق نظر دارد و اینکه 
خصوصی سازی عجله ای و بدون 
کارشناسی باعث می شود بزرگترین 
و پرهوادارترین باشگاه های ایران و 
آسیا در مسیر نابودی قرار بگیرند. 
همه دلسوزان و نخبگان ورزشی و 
مدیریتی به وزارت ورزش و دولت 
هشدار می دهند که این راه که می روند، 

به ترکستان است.
حسن روشن یکی از پیشکسوتان 
اســتقالل در واکنش به این شیوه 
خصوصی سازی و انتخاب اعضای 
هیات مدیره در سال ۱3۹۹ گفت: 
»اگر بخواهند به مردم واگذار کنند 
و در بورس بگذارند، باید بدهی ها 
را صاف کنند. یکی از دوستان که 
بسیار هم آدم پاک و خوبی است، 
با شهرداری کار می کند و انبوه ساز 

است و 37 میلیارد از او قرض گرفتند. 
نمی دانم چرا هر کسی می آید اینقدر 
پول می آورد اما بازهم بدهکاریم. 37 
میلیارد طلبکار است و به او می گویند 
مشاور هیات  مدیره باشید. هیچ جای 
دنیا اینطور نیست که در ازای کمکی 

که فرد کرده، به او شغل بدهیم.«
شاه بیت مخالفت با طرح خصوصی 
سازی استقالل و پرسپولیس را امیر 
رضا خادم بر زبان آورد. او که زمانی 
معاون پارلمانی وزارت ورزش  بود، در 
این خصوص در مصاحبه اش در تاریخ 
22 فروردین ۱۴۰۰ گفت: »معتقدم 
در کل واگذاری دو باشگاه به بخش 
خصوصی  یک اشتباه بزرگ است. آن 
زمان تمام کارها را انجام دادیم، در 
ابتدا که می خواستیم شروع کنیم، 
دکتر طیب نیا وزیر وقت اقتصاد در 
جلسه ای که با او داشتیم اشاره جالبی 
داشت. او می گفت در کشور ما با توجه 
به اینکه سرمایه داران مسایل مختلفی 
در اطرافشان هست، این تهدید وجود 
دارد واگذاری دو باشگاه به آن ها نه از 
جهت امنیتی، بلکه از جهت اجتماعی 
و اقتصادی به ضررشان شود. این افراد 
با مشکالت و حواشی مختلفی روبرو 
هستند اما چون سر و صدا ندارند، 
دیده نمی شوند. اگر آن ها به این دو 
باشگاه بیایند، شرایط و موقعیت شان 
عیان می شود. واقعیت این است که 
سرخابی ها درآمد خاصی نداشتند 
و بنگاه اقتصادی سودده نبودند. به 
همین دلیل خواسته یا ناخواسته 
اگر افرادی که خریدار استقالل و 
پرسپولیس هستند با مشکل مواجه 
شوند، این دو باشــگاه هستند که 

درگیر می شوند. « 
به این ترتیب مشخص است که شعار 
خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس 
در این روزهای آخر دولت چقدر  به 
سود فوتبال و ورزش کشور است و 
چقدر می تواند با واقعیت ها فاصله 
داشته باشد! این شعار خصوصی سازی 
سرخابی که در سال ۱3۹۹ خیلی 
پررنگ به نمایش درآمد، مشخص 
است که فقط می تواند باعث نابودی 
این دو باشگاه بزرگ و ملی شود چرا 
که عقالنیت و اســتداللی در پس 

پرده نیست.
حضور سرخابی ها در بورس هم که 
تکلیفش مشخص است. وضعیت بورس 
در مورد شرکت هایی که زمانی سودده 
بودند، به گونه ای است که سهامداران 
هر روز نسبت به افت شاخص سهام 
معترض هستند. حال بماند که دو 
باشگاه پرســپولیس و استقالل با 
بدهی های فراوان چگونه می خواهند، 

در بورس به سوددهی برسند.
مجید جاللی کارشناس نخبه و مربی 
فوتبال نیز در مورد واگذاری سرخابی ها 
گفت: زمانی که مهرعلیزاه رییس تربیت 
بدنی بود، عالقه داشت دو باشگاه را 
واگذار کند. برای پرسپولیس ۱۱ میلیارد 
تومان قیمت گذاشته بودند. ورزشگاه 
تختی را هم می خواستند بفروشند 
و ۴ میلیارد تومان قیمت گذاشتند. 
گروهی آمد که حسین کالنی هم در 
آن بود اما در نهایت نشد. متولیان 
ورزش عالقه دارند این دو باشگاه را 
واگذار کنند چون هم انرژی زیاد و هم 
بخشی از بودجه را می گیرند. آن ها با 
اینکه خیلی درگیر کار نیستند اما در 
مواقع حساس اصلی ترین پاسخگو 
هستند. بنابراین، می خواهند از سر 

خودشان باز کنند. 
منتهی نمی توانند و اینطور نیست که 
به عنوان مثال دست وزیر ورزش باشد. 
این دو تیم را دست شخص نمی دهند. 
مدتی با مردم بازی می کنند و خوراکی 
برای رسانه ها و افکار عمومی درست 

می شود.
قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شورای 
اسالمی نیز در مورد خصوصی سازی 
پرسپولیس و استقالل در روزهای آخر 
دولت واکنش نشان داده و حرف هایش 
می تواند بیانگر حقایقی تلخ باشد. او 
می گوید: طبعا در خصوصی سازی اول 
باید میزان درآمد و بدهی مشخص شود. 
یعنی باید شفاف و ریز به عدد تا ریال 
آخر مشخص باشد. اما در مورد این دو 
باشگاه واقعا کسی نمی تواند ادعا کند 
که همه چیز شفاف و مشخص شده 
است. دولت اصرار دارد این حکم را 
اجرا کند. ما خواهان اجرای خصوصی 
سازی هستیم اما با شفافیت، دقت، 
صراحت، بدون عجلــه و قانونمند 
کار کردن. ولو به این صورت که در 
وضعیت اول بــه صورت 2۰درصد 
سهام که دچار حاشیه های گسترده 
و اجتماعی و مردمی و اتفاقات ناگوار 
نشوند که بعدا افسوس بخوریم چرا 
چنین اتفاقی افتاد.ولت این تکلیف 
را می توانست در این چند سال انجام 
بدهد اما در شب آخر و روزهای آخر 
عمر این دولت اصرار بر آن اســت. 
تاکیدمان این است که اگر هم قرار 
است چنین اتفاقاتی بیفتد حداکثر 
2۰درصد سهام آن ها عرضه شود که 
به شاکله کلی مدیریتی دو باشگاه 

آسیبی وارد نشود.

حوالی استادیوم پدرام خسروشاهی

روند واگذاری استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی بررسی شد

سرخابی ها، نقشه راه یا مسیر نابودی 
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نقش بازي ورزش در کاهش استرس 
والدین و کودکان در دوران کرونا

استرس عامل مهمي  در بسیاري از آسیب هاي رواني و اجتماعي 
است که مشکالت  ناشي از آن، با مدیریت استرس تقلیل پذیر 
است. فعالیتهاي ورزشي و بازي نیز مجموعه ای از توانایی ها 
و مهارت هایي اســت  که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با 
فشارهاي محیطی، به ویژه استرس را دارد. هدف از نگارش 
مقاله حاضر بررسی استرس و نقش بازي و فعالیتهاي ورزشي 
در کاهش آن می باشد. از عواملی که موجب به وجود آمدن 
استرس در فرد می شود میتوان ناهمخواني  میان خواسته ها 
و منابع، انجام دادن کاری بیش از اندازه در فرصت کم، نگرش 
منفی و بدبینانه نسبت به وقایع و اشخاص، خواسته های بلند 
پروازانه و... را نام برد. استرس را میتوان  توسط راههایی از قبیل: 
ورزش وبازي، تعدیل فشار روانی، تشخیص و قبول محدودیتها، 
تقویت ایمان وباور، هماهنگی با واقعیت های دنیا، توجه به زمان 
حال، شناخت میزان استعدادها و توانایی های خود و... می 
توان مدیریت و یا آن را در فرد کاهش داد. استرس یک مشکل 
 قابل توجه در زمان ما است و سالمت جسمی و روحی افراد را 

تحت تاثیر قرار می دهد.
 دکتر هانس سلیه  اولین کسی بود که استرس را اینگونه تعریف 
کرد: استرس پاسخ غیر اختصاصی بدن انسان به نیازهای او 
است.. همچنین استرس را می توان حس عدم توانایی در انجام 
کارها، تعریف کرد.  استرس یا فشار روانی، به هر عاملی درونی 
یا بیرونی گفته می شود که بر ارگانیسم وارد شده و روان او را 
تحت تاثیر قرار می دهد، و موجب اختالل ،آشفتگی و از بین 
رفتن تعادل آن  میشود.   . به طور مثال، صحبت کردن در مقابل 
جمع می تواند برای شخص لذت بخش باشد و برای فرد دیگری 
وحشتناک، بعضی از افراد در هنگام  امتحان دچار اضطراب 

شدید می شوند و بعضی دیگر نه.
آیا شما اســترس دارید ؟ چگونه یاد بگیریم که این مشکل 
برایمان کم رنگتر شود . هم اکنون که این مقاله را میخوانید با 
ما همراه باشید ودر ابتدا نفس عمیقي بکشید . ما در این مقاله 
کوتاه و مفید سعي خواهیم کرد استرس تان  را کاهش داده و 
به شما بعنوان یک پدر و یا مادر و یا یک مربي بگوییم که در ایام 
کرونا و درخانه ماندن هاي پیاپي بهترین راه کاهش استرس، 
بازي با کودکان و شرکت دادن کودکان در فعالیت هاي روزمره  
خانه و همراه بودن آن ها با شما میباشد . بعنوان مثال کاشتن 
جوانه هایي در گلدان هاي خانه با کودکان و آشپزي کردن با 
دلبندانتان ویا همراه باشید با یک موزیک ورزشي در خانه وفعا 
لیت  هاي کششي و حرکات  ورزشي. آیا به این فکر کرده بودید تا 
به حال، که همین کارهاي کوچک باعث بهتر شدن روابط شمابا 
فرزندانتان و کاهش استرس در خانه میشود . کودک درونتان را 
فعال کنید و همراه باشید با عزیزان  و سرمایه هاي زندگي خود، 
باید سعي کنیم سطح استرس را در کودکان کاهش داده  و  به 

کودکان اعتماد به نفس دهیم.
فعالیت هاي  بدني  سطح هورمون هاي استرس زا را کاهش 
مي دهد. بهتراست فرصت بازي کردن با کودکان و آرامش آن هارا 
فراهم کنیم و با استفاده از منابع موجود وکمترین امکانات که 
در منزل  داریم اوقات فراغت خوشــي را براي خانواده ایجاد 
کنیم مي توانیم با کارت هاي رنگي طراحي بازي هاي مختلف 
را داشته  باشیم و خالقیت خود و کودکانمان را با بازي هاي 
مختلف افزایش دهیم . در این ایامي که استرس ناخواسته جزیي 

از زندگي ما شده است . 
ورزش و بازي به عنوان یک راه حل دارای تاثیر، در به وجود آمدن 
آرامش و کم شدن استرس نقش دارد. فعالیتهاي ورزشي همراه 
با بازي  می تواند به طور قابل توجهی حاالت منفی نوجوانان مانند 

استرس , اضطراب کاهش دهد. 

ورزش و تندرستی

بازی فوتبال مبنی بر یک رویکرد جامع 
و راهبردی )Strategy( شکل می 
گیرد و این رویکرد دارای زیر مجموعه 

و مولفه های دیگری است :
 رویکــرد راهبردی : ۱. سیســتم ، 
2. سازماندهی ، 3. مدل بازی ، ۴. اصول بازی

)Formation( سیستم
نحوه جایگیری بازیکنان در خطوط 
مختلف را شرح می دهد. )2-۴-۴ ، 

۴-2-3-۱ ، 3-5-2 و...(
سیستم بازی ، بیان کننده وظایف 
بازیکنان در داخل زمین اســت، 
به همین دلیــل از آن به عنوان 
سازماندهی اصلی تیم یاد می شود. 
با این وجود ، حرکت و جابجایی 
بازیکنان داخل این سازماندهی 
)اســکلت تیم( این امکان را می 
دهد که قابلیــت های تیمی تان 
را به نمایــش بگذارید. البته این 
اسکلت ، برای حرکت کردن نیازمند 

سیستم عضالنی )حرکت بازیکنان( 
و سیستم عصبی )هوش حرکتی و 

تاکتیکی بازیکنان( است.
انعطاف پذیری سیستم

در جریان مسابقه ، متناسب با شرایط 
حاکم بر بازی )لحظه دفاع و حمله( 
سازماندهی اصلی تیم دچار تغییر 
می شود. آرایش پایه ۴-3-3 می 
تواند در هنگام دفاع به ۴-۴-2 یا 
۴-5-۱ تبدیل شــود و در هنگام 
حمله به ۴-2-۴ ، 3-۴-3 یا حتی 
3-3-۴ نیز تغییــر آرایش بدهد. 
چیدمان اصلی ۴-۴-2 می تواند در 
هنگام دفاع کردن به ۴-5-۱ تبدیل 
شده یا در لحظه حمله به 3-3-۴ 
یا حتی ۴-2-۴ تغییر شکل بدهد.

نحوه بازی تدافعی و تهاجمی ، باعث 
ایجاد تفاوت بین تیم ها می شوند ، اما 
این دو بخش ارتباط تنگاتنگی باهم 
دارند. نحوه شکل گیری ساختار تیمی 

در هنگام دفاع کردن ، نوع حمله را 
تعیین می کند.

تمرینات مرحله پایه ، باید در ابتدا بر 
روی سیستم ۴-3-3 متمرکز باشد ، 
زیرا این آرایش ، تعداد حرکات تیمی 
را به شــکل قابل توجهی افزایش 
می دهد و باعث می شود که فضاهای 
بیشتری از زمین پوشش داده شود 
، همچنین به بازیکنان کمک می 
کند که با کمترین مشکل سیستم 
های پیشرفته تر را درک کرده و در 

قالب آن ها پیشرفت کنند.
در سطح پیشرفته ، باید بیشتر بر روی 
انعطاف پذیری سیستم ها تمرکز کرد، 
این تغییرات می تواند از مسابقه ای 
به مسابقه دیگر یا حتی در درون یک 
بازی اعمال شود. همچنین باید بر 
روی سیستم های مختلف نیز کار شود 
تا بازیکنان برای حضور در باالترین 

سطح فوتبال آماده شوند.

ستاره نعمتي صفت  ستاره نعمتي صفت  

رژیم مدیترانه چیست؟

رژیم غذایی مدیترانه ای برگرفته از رژیم غذایی 
سنتی مردمان حاشیه مدیترانه و کشور های 
ایتالیا، یونان، اسپانیا و مراکش است. پس از 
بررسی های صورت گرفته توسط دانشمندان 
مشاهده شد که میزان بیماری های قلبی عروقی 
در ساکنین اطراف دریای مدیترانه نسبت به سایر 
جمعیت های جهان کمتر است، این بررسی 
موجب شد تا دانشمندان به دنبال علت این 
موضوع باشند و با بررسی هایی که صورت 
گرفت علت این مساله را الگوی غذایی مردم 
 آن منطقه و رژیم غذایی مدیترانه ای اعالم 

کردند.
از آنجا که الگوی غذایی و فرهنگ غذایی در 
هرکدام از کشور های مناطق حاشیه مدیترانه 
با یکدیگر متفاوت است محققین برایندی از 
مجموع الگوی غذایی مردمان این منطقه را بر 
اساس بهترین بازدهی جمع آوری و ارایه کردند.

در رژیم مدیترانه ای مقدار چربی های اشباع 
بسیار محدود گشته و مقدار چربی های غیر 
اشباع بیشتر میگردند، همچنین افزایش مصرف 
منابع امگا 3 در رژیم غذایی مدیترانه ای منجر 
به کاهش چربی های بد خون و افزایش سطح 
چربی های خوب خون میشود و این مساله 

در سالمت قلب و عروق نقش دارد.
از آنجا که در رژیم غذایی مدیترانه ای میزان 
زیادی از منابع پتاسیم استفاده می شود، در 
نتیجه منجر به کاهش فشار خون در مبتالیان 

به پرفشاری خون می گردد.

معاون سالمت و تربیت بدنی 
شهردرای مشهد خبر داد
 تخلفات بی سابقه

 در هیات  های ورزشی !
مجید خروشی- تخلفاتی که در هیات های 
ورزشی طی چند ســال اخیر شاهد ظهور 
آن هســتیم در طول  تاریخ ورزش استان 

بی سابقه است.
 معاون ســالمت و تربیت بدنی شهرداری 
مشهد با اشاره به این مطلب تخلفات شکل 
گرفته در هیات های ورزشی را ناشی از عدم  
کنترل نشدن برنامه های متولیان و مسووالن 
هیات های ورزشی توسط ناظران اداره کل 
ورزش و جوانان دانست و این امر را زیبنده 

مهد ورزش کشور ندانست.
حسن نوری ضمن گالیه از نحوه برگزاری 
مجامع هیات های ورزش در استان گفت: 
متاسفانه شهرداری و شورای شهر تبدیل 
به صندوفق مالی برای حمایت از تیم های 
ورزشی شده است به گونه ای که وقتی کمک 
مالی الزم است صورت گیرد شورای شهر و 
شهرداری مطرح و نقش پررنگی باید داشته 
باشد. اما وقتی انتخاب مجامع هیات های 
ورزشی در استان برگزارمی شود نماینده 
آموزش و پرورش،آستان قدس و باشگاه ها 
دعوت می شوند اما نماینده شهرداری در 

مجامع نقشی ندارد؟ 
وی تصریح کرد: بسیاری از تیم های حاضر 
در رقابت های کشوری تحت پوش قرار 
دادیم و بســیار خرسندیم که توانستیم 
قدمی را در راســتای حمایت از ورزش 

استان برداریم .

تغذیه

سهیل کرمانی نژادسهیل کرمانی نژاد

ایستگاه تاکتیک )37(

سیستم های بازی )1( محمود کاشی

روابط انسانی درون سازمان همانند روابط 
خانوادگی برای کارکنان و مدیران از اهمیت 
باالیی برخوردار است. بیایید خودمان را 
جای پایین ترین سطح شغلی درون یک 
مجموعه بگذاریم، ما صرفا کار می کنیم 
تا با دستمزدش هزینه اینترنت مصرفی 
کالس های آنالین فرزندانمان، خرید گوشت 
برای پر کردن سفره نهارمان، هزینه رفت 
و آمدمان از این سر شهر تا آن سر شهر و 
صد ها قلم جزئیات دیگر را بپردازیم. آیا 
می توان مانند رفتارگرایان گفت که این 
رضایت ناشی از دریافت حقوق آخر هر ماه 
منجر به ادامه فعالیت ما می شود؟ اگر بنا 
به دالیلی آن مجموعه نتواند دستمزدها 
را سر وقت پرداخت کند، انگیزه برای ادامه 
فعالیت ها کم رنگ می شود؟ این کم رنگ 
شدن انگیزه روی کیفیت کار چه تاثیری 
می گذارد؟ با این مقدمه در نظر داریم کمی 
با مدیران سازمان های ورزشی و کارکنانشان 
سخن بگوییم. جورج التون مایو بعد از انجام 
مطالعات تحقیقی در کارخانه هاثورن جرقه 
بسیاری از فعالیت های تحقیقی این چنینی 
را در دنیا زد. تئوریسین های بسیار زیادی 
برانگیخته شدند تا روابط انسانی و نحوه ی 
آن در افزایش بهره وری کارکنان را زیر ذره 
بین علم روانشناسی ببرند. فرضیه مایو این 
بود که اگر محیط کاری را روشن ترکند 
بازده کار بیشتر می شود ، اما در کمال 
تعجب مشاهده کرد که حتی با کاهش 
نور محیط کارگران چه بسا بیشتر خروجی 
می دهند. اشتباه شیرین و آموزنده ایشان 
یک بار دیگر به ما ثابت کرد که توجه به افراد 
باعث می شود رفتار تغییر کند. کارگران در 
آن آزمایش دریافتند که زیر نظر هستند و 

مرکز توجه . پس خواستند تا بهترین خود 
باشند و راندمان کار را باال بردند حتی زمانی 
که نور تغییری نکرد و یا کمتر شد. عزیزان 
و مدیران سازمانی کارکنان شما همگی 
مخلوقاتی با قدرت اختیار و انتخاب و هوش 
بسیار باال هستند. تنها مقدار کمی توجه و 
ارج نهادن به زحمت هایشان شاید باعث 
شود بدانند یک مهره تاثیرگذار در تیم کاری 
شما هستند و کارشان برای اعضا دیگر مهم 
تلقی می شود. مسوول هوشمند می تواند 
با یک سالم و احوال پرسی مفید و مختصر 
جو خشک ساعت هشت صبح روزهای 
شنبه را گرم کند. تعریف و تشویق مدیر 
از زیردستان سازمانی اش آن هارا به اوج 
لذت کاری می رساند چرا که انسان مشوق 
درونی تشویق و تحسین را برای انگیزه 

محیط کار بسیار می پسندد. 
این داستان زمانی روشن می شود که 
سلسله مراتب نیاز های مازلو را مرحله 
به مرحله شرح داده و به خواننده های 
این مقاله نشان دهیم اگر نیاز های سطح 
پایین این هرم ارضا نشود نیاز های سطح 
باال چندان اهمیتی پیدا نمی کنند. اولین 
سطح هرم آبراهام مازلو با نیاز فیزیولوژیک 
آغاز می شود که همان نیاز به آب، غذا، هوا 
و خواب است. این نیاز های پایه ضرورت 
زندگی همه افراد است تا آنجا که اگر 
نباشد، نیاز های سطوح باال مثل احترام 
و خودشکوفایی را از بین می برد. دومین 
نیاز، نیاز به ایمنی که امروزه به اشکال 
دیگر ظهور پیدا کرده است مانند امنیت 
شغلی، نیاز به بهداشت اجتماعی و حفظ 
شدن در برابر بیماری های خطرناک از 
جمله کووید-۱۹ می باشد. سومین نیاز 
داشتن حس تعلق، دوستی و عشق می 
باشد که فرد بعد از رسیدن به دو نیاز قبلی 
به آن می رسد و تشنه ی روابط محبت 
آمیز با دوست،  همکار، همسر و فرزندش 

است. برای همین است که مازلو نام دیگر 
این نیاز را نیاز اجتماعی گذاشته است. 
چهارمین بخش از سلسله مراتب ، نیاز 
به احترام است که عدم ارضای این نیاز 
منجر به احساس حقارت، عجز و نا امیدی 
در انسان می شود. انسان و به طور جزئی 
تر کارمند و کارکنان داشتن اعتبار، آبرو، 
شهرت و شایستگی را برای خود یک فرض 
می دانند که باید مدیران به ظرافت به 
رشد چنین نیاز هایی در کارمندانشان 
اهتمام بورزند. آخرین نیاز در این سلسله 
یا به عبارت دیگر    باال ترین سطح نیاز در 
انسان نیاز به خود شکوفایست. یعنی از 
قوه به فعل در آمدن، اینکه فرد باید آن 
شود که می تواند. اگر من خطاط هستم 
پس حاال وقت آن است که قلم بردارم و 
آثار هنری خلق کنم. در اینجا فرد باید از 
ماهیت خودش آگاه شود. سیاستمداران 
و رهبران بزرگ مذهبی، موسســان 
 شرکت های بزرگ همگی با این نیرو حرکت 

می کنند. 
روابط انسانی، توسعه مهارت هایی است 
که در پی آن فرد می آموزد چگونه خود را 
با محیط اجتماعی تطبیق دهد هدف ما 
ازاین تحقیق نشان دادن روابط انسانی 
در سازمان بوده است. یعنی روابطی که به 
انسان درون سازمان مربوط می شود. این 
مفهوم تلویحاً به وجود روابط مثبت، بارور 
و سازنده میان انسان های درون سازمان 
نیز اشاره می کند. می توان گفت روابطی 
که منجر به تأمین نیازهای جسمی، 
اجتماعی و روانی و معنوی انسان می 
شود، روابطی سودمندند و ادامه حیات 

را تسهیل می کنند. 

گلنوش معالیی مینا جلیلیان 

توسعه انساِن درون سازمان

خبر



حامد بهداد از دالیل عدم همکاری با مسعود کیمیایی می گوید

سم پاشی  پوالد!سم پاشی  پوالد!

Nakhost Honari

  حامد بهداد علت ادامه پیدا نکردن همکاری اش با مســعود 
کیمیایی بعد از »محاکمه در خیابان« و »جرم« را سم پاشی های 

پوالد کیمیایی دانسته است.
حامد بهداد، درباره چهره هایی چون ناصر تقوایی، مسعود کیمیایی، 
ابراهیم  حاتمی کیا، مسعود ده نمکی و موضوعاتی از جمله رد 
کردن پیشنهاد حضور در فیلم »درباره الی« صحبت کرده است. 
در ادامه بخش هایی از این گفت وگو را می خوانید:  »ما با خواهر 
ناصر تقوایی رفت وآمد خانوادگی داشتیم و من از او خواستم مرا 
به ناصر تقوایی معرفی کند که حاصلش »چای تلخ« شد. نصف 
فیلم گرفته شد و کل بازی من هم انجام شد ولی حیف که فیلم 
ناتمام ماند.من هرگز نگفتم رد کردن »درباره الی« اشتباه بود! و 
هرگز نگفتم از رد کردنش، ناراحتم، ولی جزییات رد آن پیشنهاد 

را در 60 سالگی تشریح می کنم.
فردین، تیپ است ولی ارزشمند است. پرویز صیاد و اکبر عبدی 
هم بازیگرهای تیپ ارزشمندی هستند ولی تیپ چه زمانی به 
وجود می آید؟ وقتی جامعه انکارت نکند. وقتی جوانمردی در 

جامعه زیر سوال می رود، نباید هم به تیپ فردین، نیازی باشد!
برای همه احترام قائلم اما با  ده نمکی کار نمی کنم. آن چه می گویم 
درباره ایشان نیست ولی اساسا بازی در فیلم ضدمردمی را نمی پذیرم 
یا بهتر بگویم بازی در فیلمی که ضدحقیقت است را نمی پذیرم.

دانشجو که بودم برای حاتمی کیا تست بازیگری دادم اما بعدتر 

و به مرور که شناختمش، دیدم مرا با او کاری نیست.
سال 74 توسط سامان مقدم و کارن همایونفر برای بازی در 
»ضیافت« قبول شدم و اسمم هم در نشریات به صورت اصلی 
یعنی حامد صابری بهداد آمد ولی بعد که سرمایه گذار تغییر کرد 
و تیم عوض شد، من هم حذف شدم. البته همان زمان به قنادی 
فردین رفتم و ماجرا را تعریف کردم و از او خواستم کاری کند 
ولی فردین گفت خیلی وقت است با کیمیایی در تماس نیست 
بعدتر بازی در »سربازهای جمعه« را رد کردم، چون فکر می کردم 
نقش منفی خطرناکی است و ترسیدم که خوب از کار درنیاید و 
درنهایت رسیدم به »محاکمه در خیابان« و »جرم«. همکاری با 
مسعود کیمیایی به خاطر سم پاشی های پوالد کیمیایی ادامه پیدا 
نکرد. فیلمنامه »سد معبر« را سعید روستایی نوشته بود و زمانی 
که من و باران کوثری در »دندون طال«، همبازی بودیم، باران 

فیلمنامه را خرید و بعدش هم پول تولید را جور کرد.
در میان آن بازیگران تئاتر که نتوانستند در سینما، جلوه کنند 
بیش از همه برای حسن معجونی ناراحتم که درسش را زودتر از 
من تمام کرد و هم نسل و هم رفیق بودیم و به عنوان بازیگر درک 

نکردم چرا بازیگر به این خوبی نباید متجلی شود؟
زندگی کردن در خطه خراسان موجب شده آن فضا را درک کنم 
ولی من و موسیقی خراسانی خیلی به هم مربوط نیستیم و در تداوم 
موسیقی خراسانی باید در مورد محسن نامجو حرف زد و نه من!«
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ندا کوهی بازیگر نقش »زهرا« در سریال 
»بوتیمار« از تجربه همکاری و ورود به 
ترکیب بازیگران این مجموعه که این 
شب ها از شبکه سوم سیما پخش می شود 

توضیح داد. 
ندا کوهی بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما 
درباره بازی در جدیدترین سریال تلویزیونی 
خود به نام »بوتیمار« به کارگردانی علیرضا 
نجف زاده و به تهیه کنندگی مهران مهام به 
مهر بیان کرد: سریال »بوتیمار« قصه ای از 
جامعه امروز را روایت می کند که فضایی 
کمدی انتقادی نسبت به جامعه امروز و 
برخی از آدم هایی دارد که تنگ نظر هستند.

وی ادامه داد: این سریال می خواهد خطاب 
به این افراد تنگ نظر بگوید که می شود به 
گونه دیگری هم زندگی کرد و ای کاش 
این افراد هم از لحظه لحظه زندگیشان 
لذت برده بودند. مــا دو خانواده خیلی 
متفاوت را می بینیم که وقتی با هم رو به 
رو می شوند و در قالب زندگی جدیدی 
که با هم آغاز کرده اند نکاتی را از یکدیگر 
یاد می گیرند و در نهایت با هم متحد شده 

و سعی می کنند مشکلی را حل کنند.
کوهی درباره تجربه همکاری با بازیگران 
کمدی در این سریال یادآور شد: در این 
سریال در کنار بازیگرانی چون حمید 
لوالیی و مرجانه گلچین بازی کردم که 
زوج شناخته شده ای هستند و در خیلی 
کارها در کنار هم بوده اند. این دو نفر وقتی 
در کاری حضور می یابند اتمسفر و فضایی 
را فراهم می کنند که بازیگران دیگر نیز 
با آن ها همراه می شوند. البته من تجربه 
دیگری در کنار این دو داشتم که در سریال 
»شب عید« به کارگردانی سعید آقاخانی 
بازی کردم و اتفاقاً مرجانه گلچین انرژی ای 
دارد که روی من تاثیر می گذارد و توانستم 
با آن همراه شوم. این بازیگران خیلی به 
شما کمک می کنند و شما در کنارشان 
نکات فراوانی از احترام و شریف بودن تا 

دیگر مسایل را می آموزید.
وی اضافه کرد: سکانس هایی که من در 
»بوتیمار« حضور داشتم همه در شمال 
کشور تصویربرداری شد و حدود دو ماه 

و نیم در شــمال کشور نزدیک جنگل 
سیسنگان بودیم. تجربه جالبی بود و همه 
در یک شهرک بودیم و به دلیل کرونا اجازه 
نمی دادند از آن شهرک و کمپی که در آن 
حضور داشتیم خارج شویم و به جای دیگر 
رفت و آمد داشته باشیم. به هر حال اگر یک 
نفر کرونا می گرفت باقی عوامل هم دچار 
می شدند و خوشبختانه هیچکس مبتال 
نشد و خوشبختانه سختی ها و شلوغی های 
تهران را هم نداشتیم و فاصله ما تا لوکیشن 

یک ربع بود.
این بازیگر درباره تجربه چگونگی حضورش 
در »بوتیمار« عنوان کرد: من خاطرم هست 
وقتی علیرضا نجف زاده کارگردان سریال 
من را معرفی کرد مهران مهام تهیه کننده 
سریال گفتگوی مفصلی با من داشت و مرا 
به چالش کشید. او حتی گفت اگر کارت 
خوب نباشد از سر کار تو را برمی گردانم 
و برایم فرقی ندارد که این همه راه را به 
لوکیشن سریال در شمال کشور آمده ای. 
نمی دانم اینها تهدید بود یا شوخی ولی 
به او اطمینان دادم که بعید می دانم مرا 
برگردانند و از کارم راضی نباشند. خدا را 
شکر وقتی هم آنجا رفتیم همه چیز خوب 
و خوشایند بود و حتی اواسط تولید مرا 

صدا زدند و گفتند کارت خوب اســت 
همین مسیر را ادامه بده.

وی درباره همکاری با کارگردان سریال 
در کودکی نیز توضیح داد: علیرضا نجف 
زاده کارگردان این سریال سال ۸7 دستیار 
جواد اردکانی در فیلم »به کبودی یاس« 
بود که من آن زمان مشهد زندگی می کردم 
و آن ها هم در مشهد دنبال بازیگر بودند و 
خاطرم هست از من سه مرحله تست های 
سخت و گریه دار و حتی بازی نقش فرد 
معلول ذهنی گرفتند. آن زمان در آن فیلم 
حضور داشتم و امسال هم پس از سال ها 
که دنبال نقش خراسانی می گشتند دوباره 

توانستم برای او بازی کنم.
کوهی که در سال های اخیر در عرصه 
رسانه هم فعالیت داشته است درباره هدف 
اصلی خود توضیح داد: هدف اصلی من 
بازیگری است. کاری که رویای کودکی 
من بوده و دست بردارش نخواهم بود. 
مدیومش هم فرقی نمی کند یا حداقل 
در حال حاضر برایم فرقی ندارد. من ۱5 
سال رزومه حرفه ای در بازیگری دارم 
اما کمتر در بین بازیگران شناخته شده 
هستم. کارم را از تئاتر در مشهد شروع 
کردم و فیلم سینمایی و سریال هم بازی 

کرده ام. خوشبختانه همیشه از نتیجه 
کار هم راضی بوده اند. اما هنوز نتوانستم 
بازیگر پرکاری باشم که از این راه کسب 
درآمد می کند. سالهاست به خاطر گذران 
زندگی در فضای رسانه عالوه بر حوزه 
تئاتر و ســینما فعالیت می کنم. با این 
حال امیدوارم »بوتیمار« نقطه عطفی 

در بازیگری من باشد.
وی با اشاره به بازی در سریال های کمدی 
در گذشته توضیح داد: پیش از این هم 
سریال کمدی پرمخاطب بازی کرده ام، 
گرچه در زمان پخش یا باز پخش آن 
بازخوردهایی خوبی گرفته ام اما منجر به 
اتفاق خاصی برای من در بازیگری نشد. 
علتش را نمی دانم. شاید چون دورانی 
که هرکس در تلویزیون بازی می کرد 
و شناخته می شد به پایان رسیده و در 
این چند سال به جز چند نمونه که با 
حاشیه به شهرت رسیده اند، جوان اولی 
از تلویزیون درنیامده که خوب دیده شود. 
البته منظور من از شهرت، شهرت کاری 
است. شهرتی که نشان می دهد شما بازیگر 
کاربلدی هستید و باعث شود در کارهای 
خوب حضور داشته باشید، وگرنه در حال 

حاضر دون مایه ترین آدم ها مشهورند.

ندا کوهی از تجربه حضور در »بوتیمار« می گوید

مرجانه گلچین انرژی توزیع می کند!

 بهره برداری از دو دبیرستان
 ۱۲ کالسه خیرساز در ناحیه دومشهد

دبیرستان شهرک طرق و دبیرستان خیابان بهار مجموعا با 
۶5 میلیارد ریال هزینه به همت خیرمدرسه سازحاج علی اکبر 
حسن زاده اصفهانی و مشارکت اداره کل نوسازی مدارس 
خراسان رضوی با حضور جمعی از مسوولین وخیرین به 

بهره برداری رسید.
بابایی مدیرکل نوسازی مدارس: سال گذشته حدود 25۰ تفاهمنامه 
با 25۰ میلیارد تومان اعتبار با خیرین منعقد شده است. دولت 
نیزدرسال گذشته اعتبارات بسیار خوبی برای تکمیل پروژه های 

مشارکتی اختصاص داد.
رافتی رییس مجمع خیرین مدرسه ساز: خیرین مدرسه ساز از 
ابتدای انقالب تاکنون دراحداث حدود 23 هزار کالس دراستان 
مشارکت کرده اند و در دوماهه امسال حدود ۴5میلیارد تومان 

تفاهمنامه جدید با خیرین منعقد شده است.
صابری معاون متوسطه اداره کل :اقدامات خیرخواهانه خیرین 
باعث افتخار ومباهات است ودعای خیر دانش آموزان را درپی دارد.

حسن زاده خیرمدرسه ساز: از خدا خواسته ام تا توان دارم در 
راه مدرسه سازی قدم بردارم.
روحانی نیا رییس ناحیه دو:

افتخاریست که در یک روز دوپروژه خیرساز در ناحیه دو افتتاح شد.

کتاب جامعه و فرهنگ روسیه منتشر شد 
 کتاب جامعه و فرهنگ روسیه 
به همت انجمن دولتی ایران 
و روسیه در ایران تالیف و 

منتشر شد . 
انجمن دوستی ایران و روسیه 
با مجوز رسمی از وزارت کشور 
با عنوان سازمان مردم نهاد 
از سال ۱3۹۹ فعالیت خود 
را در راستای توسعه روابط 
دوستانه بین دو کشور و شناخت 
مشترکات فرهنگی ، تاریخی 
، علمی، فنی ، ادبی، هنری، اجتماعی و زمینه ســازی برای 

فعالیت های مشترک اجتماعی و فرهنگی آغاز کرده است .
این کتاب با همکاری امیرمحمودزاده ، داریا نازاروا و مهدی 
 قاســمی تهیه و تدوین شــده و طراحی جلد آن توســط 

زینب سادات نظام الدین صورت گرفته است.
زمستان ۱3۹۹ برای اولین بار در ۸۸ صفحه در قطع رقعی به 
چاپ رسیده است و شامل پیشگفتار، 5 بخش و جمع بندی است .

دراین کتاب دین و مذهب ، خانواده در فرهنگ روس ها ، وضعیت 
جوانان و خلق و خوی مردمان سرزمین سرد مورد بررسی و 

کنکاش قرار گرفته است.

خبر

سیدمصطفی مصطفوی مدیرعامل موسسه بهمن سبز 
عنوان کرد که یکی از راه های احیای سینما در این برهه 
می تواند پخش مناظرات انتخاباتی بر پرده های سینماها باشد.

سیدمصطفی حسینی مدیرعامل موسسه بهمن سبز در 
گفتگو با مهر درباره وضعیت اکران فیلم در سینماها بیان کرد: 
سینماها در دوران تازه باید پیشروی اکران باشند و منتظر 
تقاضا از طرف تهیه کننده نایستند. هرگونه پیشنهادی نظیر 
پخش بازی های آسیایی فوتبال، دربی و مناظرات تلویزیونی 

انتخابات می تواند سینماها را از حالت انفعال در آورد.
حسینی اظهار کرد: امروز گفته می شود بیش از 3۰۰ فیلم 
پشت صف نمایش هستند، اما هیچ گونه تکاپویی از سوی 
طرف تقاضا و تهیه کنندگان نمی بینید و مشخص نیست 
در انتظار چه چشم انداز روشنی هستند در حالی که تجربه 

نشان داد نمی توان خیلی دل به حمایت ها و سوبسیدهای 
دولتی بست.

وی افزود: واقعیت آن است سازوکارهای نمایش فیلم در 
سینمای ایران با ساختارهای فرسوده و آن ایده های قدیمی 
که در بهترین حالت منجر به نمایش ۶۰-7۰ فیلم در طول 
سال می شد، برای دوران تازه پس از کرونا از کار افتاده است و 
منطقی نیست. این مسوولیت شوراهای تخصصی و متولیان 
سینمایی است که به جای صرف اطالع رسانی در حوزه سینما 
به فکر طراحی و اجرای ساختارهای نوین برای دوران تازه 
باشند تا بلکه باری از این صف شلوغ اکران کم کنند. من 
معتقدم برای دوران پس از کرونا سینمادارانی که طی 2 سال 
خسارت سنگین دیدند باید نبض اکران را در دست بگیرند 
و حق انتخاب داشته باشند تا از میان حجم انبوه فیلم های 

در صف و بعضاً نامناسب و ضربه زننده به گیشه سینما، به 
احترام سالیق مخاطب و در راستای بازگشت مخاطب دست 

به گزینش بزنند و بازیگر اصلی این عرصه باشند.
این مدیر سینمایی ادامه داد: همانطور که ماهیت اصلی سینما 
در دنیا یا مبتنی بر نمایش آثاری با پروداکشن سنگین و 
مناسب پرده عریض است که ارزش تماشا در سالن سینما 
را داشته باشند یا به لحاظ گستره و طیف مخاطب، حجم 
انبوهی از مخاطب را تحت پوشش قرار دهند، در ایران نیز 

باید دست به جراحی در این چرخه زد.

یک فعال فرهنگی پیشنهاد داد

تماشای مناظره های انتخاباتی در سینما
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به گزارش سایت پابلیکو، مجید مجیدی کارگردان 
فیلم سینمایی »خورشید« همزمان با عرضه جهانی 
این فیلم، در مصاحبه ای جدید با این سایت اسپانیایی 
زبان، درباره فیلم »خورشید« و مساله کودکان 

کار به ارائه توضیحاتی پرداخت.
متن کامل گفتگوی سایت پابلیکو با کارگردان 
فیلم سینمایی »خورشید« را در ادامه می خوانید.

وضعیت کودکان در ایران امروز چگونه است؟
بچه های زیادی در خیابان هستند و خیلی ها هم 
کودکان کار هستند. این را می دانم زیرا با کودکان 
آسیب پذیر و کودکان کار، کار کرده ام. این را هم 
می دانم که این یک پدیده جهانی است و امروز 
۱52 میلیون کــودک کار در جهان وجود دارد؛ 
اما در ایران این مشکل به دلیل حضور 7 میلیون 

مهاجر افغان بزرگ تر است.

آیا واقعیت زندگی کودکان افغان می تواند 
بدتر از این هم باشد؟

بله. وضعیت پناهندگان چنین است و به دلیل افزایش 
موقعیت های بد و از همه بیشتر برای جنگ ها، آن 
ها وضعیت بدتری دارند. به دلیل حضور نیروهای 
آمریکایی در افغانستان، این جمعیت مشکالت 
بیشتری دارند. البته در ایران مهاجرانی از عراق 
و پاکستان هم زندگی می کنند؛ برخی از آن ها 
قانونی و بیشترشان غیرقانونی در کشور حضور 
دارند و همه اینها به دلیل جنگ هایی که کشورهای 
غربی به راه می اندازند این وضعیت را پیدا کرده اند.

جنگ ها مشکالت جدی ایجاد می کنند، اما 
همه مشکل کودکان در ایران از جنگ نیست. 

درست است؟
همه جنگ ها کشورها را دچار مصیبت می کنند 
و خانواده ها و به ویژه کودکان این مناطق بیش از 
همه از این مساله رنج می برند، اما این درست است 
و در ایران ما به دلیل تداوم تحریم های اقتصادی 
در بیش از چهار دهه، مشکل داریم و هم چنین 
با شیوع کووید نیاز به امکانات پزشکی مشکالت 

را بیشتر کرده و دلیلش هم این است که آمریکا 
اجازه ورود دارو به ما نمی دهــد. دوباره بگویم: 
باز هم این کودکان هســتند که رنج بیشتری را 

تحمل می کنند.

شما تصویری بسیار غمگین از واقعیت ارایه 
می کنید، اما در روایت داستان فیلم را به 
سمت قصه های ماجراجویانه هم می کشانید...

همه چیزهایی که در این فیلم می بینید ریشه در 
زندگی واقعی بچه های کار دارد. زندگی آن ها پر 
از ماجراســت، هر روز آن ها با یک ماجرای تازه 
روبه رو می شوند و من می خواستم فقط همین را 
روی پرده بیاورم. عالوه بر این می خواستم نشان 

بدهم چقدر این داستان جذابیت دارد.

می توان گفت مهمترین مساله برای »خورشید« 
این است که همه بچه ها باید حق آموزش 

داشته باشند؟
آینده هر ملتی به بچه ها بستگی دارد. باید اهمیت 
آن ها را درک کرد. آن ها یک گنجینه بســیار 
باارزش و ارزش مندتر از منابع طبیعی هستند. 
بچه ها باید حق زندگی و آموزش داشته باشند. 
یک سکانس نمادین در این فیلم هست که در 
واقع بیانگر یک رویاست، رویا من، یک رویای 
حل نشده که تحقق آن سخت است. بچه ها با 
مشکالت جدی روبه رو هســتند اما حداقل ما 

حق تحصیل به آن ها می دهیم.

فکر می کنید جهان چگونه می تواند تغییر کند؟
اگر کودکان از حقوق کامل برخوردار باشند، تا یک 
دهه آینده، به جای دیدن آن ها در خیابان، در جایی 
که از آن ها سوء استفاده می شود و مورد آزار واقع 
می شوند، ما می توایم آن ها را در دانشگاه ها ببینیم 
و آن ها می توانند زندگی خودشان، خانواده شان 
و جامعه را بهتر کنند و یک نسل روبه جلو داشته 
باشیم. این را در فیلم هم می بینیم. علی، قهرمان 
داستان، یک گنج است، و ما هستیم که با کشف 
استعدادهای سینمایی او یک گنجینه پیدا کرده ایم. 

کودکان می توانند در همه جهان ایجاد کننده انقالب 
باشند و این فیلم هم برای رسیدن به چنین رویایی 
ساخته شده تا از مشارکت مردمی و دولتی دعوت 

کند وارد این مسیر شوند.

 پدر و مادرهای بچه های این فیلم یا در زندان 
هستند یا معتادند؛ این وضعیت را نتیجه 

می دانید یا دلیل؟
هر دو، اما بیــش از هر چیز این واقعیت اســت. 
بچه ها مجبورند کار کنند زیرا والدین شان از نظر 
مالی فقیرند یا اینکه در زندان هســتند یا طالق 
گرفته اند و یا معتاد هستند. این ها بزرگ ترین دالیل 
آسیب پذیری کودکان هستند. باید گفته شود که 
اعتیاد به مواد مخدر یک مشکل اجتماعی در ایران 
است و در طبقه اجتماعی پایین هر روز بزرگ تر 
از پیش می شود. ما مرز گسترده ای با افغانستان 
داریم که یکی از بزرگ ترین مراکز مواد مخدر جهان 
است. مواد مخدر این مردمان را از نظر اقتصادی 
به فقر می کشاند و بعد آن ها را دچار فقر فرهنگی 
می کند و همیشه این کودکان هستند که بیش از 

هر چیز آسیب می بینند.

 در ایران آیا شما به عنوان یک فیلمساز از 
آزادی کامل برخوردار هستید؟

این سوالی است که در غرب همیشه از من می پرسند. 
در ایران سانسور در همان حدی وجود دارد که در 
همه دنیا وجود دارد؛ فقط در هر کشور ویژگی های 
خاص خودش را پیدا می کند. ساخت یک فیلم 
مانند این، نشان می دهد آزادی وجود دارد. البته، 
دولت ها بیشــتر عالقه دارند تا بگویند همه چیز 
کاماًل خوب است، اما رسالت فیلمساز این است 
که اگر موارد اشتباهی رخ داد، انتقاد کند. در دوره 
رییس جمهور قبلی سطح سانسور باالتر بود، اما 
پس از آن وضع بهتر شد و مشکالت بسیار کمتری 
وجود دارد. حضور فعال روشنفکران، متفکران و 
فیلمسازان در زندگی عمومی به تلطیف مسایل 

کمک می کند.

 جایزه ادبی مشهد
 برگزیدگانش را شناخت 

برگزیدگان جایزه ادبی مشهد در دو بخش کتاب منتشر شده 
و تک اثر منتشر نشده در حوزه های شعر کالسیک، شعر آزاد، 

رمان، داستان کوتاه و روایت نگاری مشخص و اعالم شد.
بهزاد چوپانکاره، مدیر برگزاری جایزه ادبی مشهد در اختتامیه 
جایزه ادبی مشهد که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار 
کرد: قصد داشتیم که اختتامیه جایزه ادبی مشهد به صورت 
حضوری برگزار شــود و خدمت همه  ادیبان، نویسندگان، 
شاعران و فاضالنی باشیم که در شهر مشهد و کشور عزیزمان 
تالش می کنند تا بتوانند آثار و یادمان های خوبی را برجای 

بگذارند، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد.
وی افزود: به بسیاری از مکان ها در اطراف مشهد برای برگزاری 
اختتامیه سر زدیم، از آرامگاه فردوسی و ارگ کهن دژ تا خیلی 
از مکان های تاریخی دیگر تا بتوانیم حس خاطره انگیزی را رقم 
بزنیم و اختتامیه جایزه ادبی مشهد یادگار شیرینی برای همه 
باشد، اما پیک های متعدد بیماری کرونا این اجازه را به ما نداد 
که نهایتاً به ناچار مجبور شدیم که اختتامیه را به صورت مجازی 
برگزار کنیم. امیدوارم که بسیار زود بتوانیم در کنار یکدیگر 
جمع شویم و گفت وگوی خوبی در شهر مشهد و خراسان 
که خاستگاه ادبیات کشور است، داشته باشیم و بتوانیم لذت 
کافی را از کنار هم بودن ببریم. همچنین بتوانیم جایزه ادبی 
مشهد را در سال های آینده نیز ادامه دهیم و در جوایز بعدی 

به صورت حضوری خدمت همه باشیم .
حسین لعل بذری، دبیر جایزه ادبی مشهد، در ادامه این مراسم، 
بیان کرد: برای برگزاری این جایزه ادبی دوره سختی را سپری 
کردیم. چرا که از طرفی امانت داری آثار ارسالی به جشنواره و از 
طرفی سازوکار اداری و روندهای سختی که باید سپری شود 
تا یک جایزه ادبی در چنین سطحی به این مرحله برسد کمی 
مشکل است. جایزه ادبی مشهد در دو بخش کتاب منتشر 
شده و تک اثر منتشر نشده و در حوزه های شعر کالسیک، 
شعر آزاد، رمان، مجموعه داستان و روایت نگاری بوده که خیلی 
گستره وسیعی را شامل می شود و برگزاری چنین جایزه ای 
انرژی می گیرد و سخت می شود، اما حاصل آن شیرین است. 
این که با کلمات، شعرها، داستان ها و روایت های دوستانی از 
سراسر کشور آشنا می شویم و با آن ها مأنوس می شویم اتفاق 
بسیار خوبی است که همه  آن  تلخی ها را به نوعی از بین می برد.

وی در رابطه با این که »اگر عنــوان برگزیده یک جایزه 
ادبی بر روی جلد یک کتاب بخورد چقدر باعث فروش آن 
کتاب می شود«، عنوان کرد: این موضوع بستگی به آن 
جایزه ادبی دارد. برخی جوایز ادبی شناسنامه دار شدند 
و برای خود اعتبار کسب کردند که این از نحوه پذیرش 
آثار، تعامل با آن  آثار و شکل داوری آن ها است، اما در کل 
جوایز ادبی استمرار نداشتند که به چنین سطحی برسند 
و باعث فروش کتاب شوند، اما می توان در بین جایزه های 
ادبی خوبی که اکنون برگزار می شود به جایزه ادبی جالل 
آل احمد و جوایز نوپایی مانند احمد محمود، هفت اقلیم، 
جایزه ادبی بوشهر و جمال زاده اصفهان اشاره کرد که عمر 

برگزاری شان کم است. 

مجید مجیدی در گفتگو با »پابلیکو« مطرح کرد

سانسور دردوره احمدی نژاد بیشتربود
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