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توپ و تور

درحاشیه لیگ ملتهای والیبال درایتالیا

مسابقات والیبال جام لیگ ملت هادرحالی به میزبانی کشورایتالیا وبا 
شرکت ۱۶ تیم آغازشد که شیوع ویروس کرونا تجربه ای شد تا مسوولین 
جهانی والیبال دست به ابتکارات جدیدی بزنندودرواقع با رعایت تمام 
شیوه نامه های بهداشتی سعی دارند تا بازیکنان وکادرفنی وسرپرستی 
وحتی داوران درسالمت کامل مسابقات را شروع وبه پایان ببرند

اما علیرغم تمام ســخت گیری هایی که درهنگام مسابقات 
شــاهدبودیم ولی بازهم برای تعدادی ازبازیکنان مشکالتی 
ایجادشد وازحضوردرمسابقه بازماندندکه می توان از اردوی 
تیم ملی والیبال ایران به غیبت ناگهانی وسرماخوردگی سعید 
معروف موتورتیم ملی ایران وپاسور کارکشته اشاره کردکه دست 
کادرفنی تیم ملی وسرمربی روسی را توی حنا گذاشت وهمین 
امرباعث گردید تیم ملی مسابقات را درغیاب پاسور حرفه ای 
خودسعید معروف با دوشکست دورازانتظار آغازکندکه برای جبران 
این دوشکست کارتیم ملی وکادرفنی را بسیارسخت کردوتیم 
ملی درهمان ابتدای مسابقات واردحاشیه های ناخواسته شد؟

حاشیه های جام ملتها وتیم ملی ایران؟
۱-سرماخوردگی کاپیتان وپاســورحرفه ای تیم ملی ایران 
سعیدمعروف نه تنها به اردوی تیم ملی شوک واردکرد بلکه 
شیرازه سرمربی روسی ودستیاران ایرانی وجوان وی را بهم ریخت.

۲-محمدطاهروادی پاسورکم تجربه تیم ملی که به جای معروف 
بکارگرفته شد اگرچه هرچه درچنته داشت به نمایش گذاشت اما 
نتوانست جای خالی معروف را درمیدان پرکندودرواقع درمیدان تنها بود.

غیبت پوریا یلی جــوان اول تیم ملی والیبال کــه دردودوره 
گذشته وکاروان تیم ملی ستاره بود بسیارمحسوس بود وهیچ 
بازیکنی درپست قطرپاسورنتوانســتندجای وی را پرکنند

۳-امیرغفورومیالدعبادی پورقطرپاسور تیم ملی اگرچه دربازی با ژاپن ستاره 
میدان بودندولی خیلی زودخسته شدندودربازی با روسیه نیمکت نشین بودند

صابرکاظمی بازیکن جوان وقدرتی وچپ دست دربازی مقابل 
روسیه خوش درخشیدواعتمادسرمربی روسی را به خود جلب کرد.

شاگردان رحمتی به تمرین بازگشتند.
اعضای تیم فوتبال پدیده پس ازپیروزی بزرگ مقابل گل گهرسیرجان 

به مرخصی رفته بودند به دستوررحمتی به تمرین بازگشتند.
نخست:بازیکنان پدیده که باپیروزی برگل گهر منتظرپاداش 
ازسوی مسوولین باشــگاه و...بودندفقط مرخصی نصیبشان 

شدودست خالی تمرین را شروع کردند.
رحیمی مدیرعامل شد.

اصغررحیمی پیشکســوت ارزنده فوتبال خراسان به عنوان 
مدیرعامل انجمن مدیران باشگاهداران خراسان انتخاب شد.

نخست:خوشبختانه مدیران باشگاهها فردی را به عنوان مدیرعامل 
معرفی کردندکه خاک خورده ورزش خراســان است ومورا 

ازماست بیرون می کشد.
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 بزرگترین مشکلی که این روزها مدیرکل 
ورزش و جوانان استان با آن روبرو شده 
تخلفات روسای هیات های ورزشی است 
که با استعفا و برکناری به دنبال رفع و 
رجوع موضوع است بیش از حداقل 5هیات 
ورزشی با برکناری روسای هیات ها روبرو 
شده جعل مدرک تحصیلی،فروش احکام 
و پول شویی بخشی از اتهاماتی است که 
به روسای هیات های ورزشی وارد شده 
است. پرونده ای که تصور نمی شود به 

راحتی بسته شود .
به همین منظور به سراغ رییس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان طرقبه و شاندیز 
که  مدتی سکان دار معاون توسعه اداره 
کل ورزش و جوانان استان بود رفتیم. 

امیر زارعی که این رزوها به شدت  به دنبال 
کسب راه کارهای مناسب برای توسعه 
هیات های ورزشی در این شهرستان است 
در باره تخلفات و حمایت ها ی اداره کل 
از روسای هیات  ها  می گویدتخلف باید 
محرزشود و حق رییس هیات است که از 
حقوق خود دفاع کند امیدوارم روندی که 
در خصوص برکناری و استعفای اجباری 
روسای هیات های ورزشی  استان  شکل 
گرفته هر چه زودتر مرتفع شود و اداره 
کل نقطه امنی برای حمایت از روسای 

هیات های ورزشی باشد.
وی افزود:روسای هیات ها با نظارت کامل 
اداره کل ورزش و جوانان مدیریت ۴ساله 
هیات را عهده دار می شوند و اگر کمیته 
بازرسی و نظارت بر عملکرد هیات ها به 
وظایف قانونی خود با دقت عمل کند 
نباید شاهد تخلفی در هیات ها باشیم 
از طرف دیگر ضربه شخصیتی به این 
روسای هیات هاقبل از صدور حکم در 
مراجع قانونی و قضایی اخالقی و انسانی 

نیست و نباید با آبرو و حیثیت این افراد 
بازی کرد.

زارعی خاطر نشان کرد:وظیفه ما حمایت 
است نه تخریب شخصیت به هر حال ما 
در انتخاب این افراد نقش پذیر بودیم .

وی در خصوص حضور نیروهای بومی و 
جوان در راس ریاست اداره کل و ورزش 
استان گفت:تفاوتی نمی کند که چه 
فردی سکان دار باشد کافی است به 
ورزش متعهد باشد و توان تخصصی 
باالیی در استفاده صحیح از ظرفیت ها 
و پتانسیل ورزش استان داشته باشد.

البته ناگفته نماند خراسان رضوی مدیران 
جوان ؛شایسته و متخصص در مدیریت 
ورزش استان کم ندارد و اگر ضابطه مند 
عمل کنیم بدیهی است جایگاه ورزش 
استان در سطح باالتری قرار خواهد گرفت.

امیدوارم شاهد این نباشیم که در ورزش 
استان تجربه را دوباره تجربه کنیم و به 
قول معروف آزموده را آزمودن خطاست.

وی در باره حضور برخی از روسای هیات ها 
به عنوان نامزد در شورای شهر گفت:حضور 
افراد ورزشی در شورای شهر به نفع ورزش 

استان است اما قبل از انتخابات استفاده از 
امکانات و ظرفیت هیاتی که در رأس آن 
قرار دارند تخلف اداری است و هم اکنون 
مدیران و مسووالن ورزش استان مراقب 
باشند تا تخلفی در این خصوص شکل 
نگیرد و همگان در فضایی آرام و سالم 

انتخابات را پشت سر بزاریم.
سرپرست هیات کاراته نیز در همین رابطه 
در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار ما 
گفت: تالش می کنم در طول مدت ۳ماهه 
که سکان دار این هیات هستم آرامش را 
به هیات برگردانم و با کمک پیش کسوتان 
و دلسوختگان این هیات مجمع انتخاب 
رییس هیات جدید را برگزار کنیم.حاجی 
آبادی با اشاره به خالف و اشتباه در میان 
مسووالن و روسای هیات تصریح کرد: 
مشکالتی که در هیات کاراته حاکم شده 
می تواند سهل انگاری ،کوتاهی و کاهش 
تدبیر مدیرتی باشد که من در جایگاه 
صدور حکم  و قضاوت نیستم و این امر 
برعهده مراجع ذیصالح است. ممکن 
است اشتباه از روی آگاهی و سهو باشد 
به هرحال اشتباه و خطا هر دو در راس 

مدیری که مسوولیت می پذیرد قابل 
اغماض نیست. 

وی تصریح کرد: برحسب  نظرطباطبایی 
رییس فدراسیون کاراته  مسوولیت پذیرفتم 
، برگزاری مجمع خوب و بی حاشیه و 
عادالنه با استفاده  ازهمه ظرفیت ها 
و پتانسیل کاراته استان اولویت من 

درهیات است.
 وی  با اشاره به این که به دنبال ایجاد 
ورزش پاک هستم در این گفت گو به دیگر 
اهداف خود در هیات اشاره کرد و گفت 
مصمم هستم با  اعتمادسازی،همدلی،هم 
افزایی و تعاون در میان جامعه کاراته  با 
حمایت پیشکسوتان،مربیان،قهرمانان 
محیطی امن ،با نشاط و شاداب در هیات 
کاراته استان  را ساماندهی کنیم.که 
چکیده این تصمیم برگزاری انتخاباتی 
سالم برای رسیدن به اهداف فدراسیون 

کاراته باشد. 
وی در باره مشکالت بوجود آمده در این 
هیات گفت: بدون تردید رییس هیات 
از اتفاقات روی داده در هیاتش بی خبر 
نیست اما در باره صدرو احکام می توان 
گفت: روسای سبک ها احکام را بنا بر 
نظربرنامه های فدراسیون صادر و رییس 

هیات  فقط تایید می کند.
وی همچنین در باره  اتهامات حجتیان 
رییس هیات و سعید صادقی دبیر هیات 
به علت تخلفات مالی از جمله پولشویی 
و واریز مبالغ دریافتی به حساب غیرکه 
سبب برکناری آنان شده است گفت:  
پرونده تخلفات نامبردگان توسط سازمان 
بازرسی کل کشور و حراست اداره کل 
ورزش و جوانان استان در دست بررسی  
است و هنوز رای در این خصوص صادر 
نشده است بنابر این ضروری است که 
از درج هرگونه مطلبی که به شخصیت  
شهروندی این افراد  لطمه وارد کند 
پرهیز و تالش کنیم  ورزشی سالم و 

پاک را توسعه دهیم.

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

استعفا یا برکناری مجید خروشی

گروه ورزش-رییس هیات انجمن های ورزشی 
خراسان رضوی شمشیر را از رو بست و با انتقاد شدید 
از عملکرد فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد ملی 
مبارزه با کرونا گفت :ورزش استان در کما بسر می برد.

 محسن قهرمانی افزود:آقایان  به داد ورزش برسید  
جامعه و رزشی در سخت ترین شرایط کرونایی کنار 
سفیران سالمت بود و یاد گرفت چطور با ویروس 
منحوس مبارزه کند امروز به جای حل کردن مشکالت 
این جامعه تاثیر گذار و بزرگ شاهد پاک کردن صورت 
مساله هستیم  همه می دانیم و رزش با رعایت پروتکل و 
فاصله گذاری بیشترین تاثیر را در مبارزه با بیماری دارد.

جامعه ما اکنون از ترس بیماری واگیر به بیماری های 
غیر واگیر دچار شده بعد از پســا کرونا مردم بر اثر 
بیماریهای  قلبی عروقی و دیابت و چاقی  جان  خود 

را  از دست خواهند داد. 
وی تصریح کرد:به فکر مردم و باشگاه دار ها و جامعه 
ورزش که  اقتصاد بسیار آسیب دیده دارند باشیم   اوال 
مردم یاد گرفته اند چطور از خود مراقبت کنند دوم 
مدیران  در ضد عفونی کردن اماکن ورزشی کوتاهی 
نخواهند کرد . ورزش ورزش است .  تمرین در فضای 
باز هم اگر رعایت پروتکل نباشد خطر ناک خواهد بود. 
قهرمانی  با اشاره به توسعه فرهنگ مطالبه گری خاطر 

نشان کرد: احیای ورزش شهرمطالبه جدی جوانان و 
شهروندان  مشهدی است.داوربازنشسته  بین المللی 
و رییس هیات انجمن های ورزشی خراسان رضوی 
با اشاره به این که ۴دوره به عنوان هیات برتر شناخته 
شده ایم در ادامه گفت : تعطیلی ورزش تیر خالص بر 
پیکر امید و نشاط اجتماعی جوانان و عموم شهروندان 
است. وی  همچنین تعطیلی و راکد ماندن اماکن و 
سالن های ورزشی، بالتکلیفی ورزشکاران و قهرمانان 
رشته های مختلف ورزشی در کشور  و کاهش میزان 
نشاط و شــادابی اجتماعی را از جمله اثرات منفی 

تعطیلی فعالیت های ورزشی دانست.

ملی پوش اسبق کشتی آزاد ایران  انتقاد رییس هیات انجمن های ورزشی از مدیریت ورزش 
درگذشت

گروه ورزش- علیرضا رباط مرادی آزادکار ســابق 
کشتی ایران در دهه ۸۰ بر اثر ایست قلبی جان به جان 

آفرین تسلیم کرد.
رباط مرادی مدال های نقره جام دانکلوف، برنز تورنمنت 
ایتالیا و برنز جایزه بزرگ باکو در ســال ۲۰۰۸ را در 

کارنامه خود داشت.
وی در رقابت های انتخابی تیم ملی در سال ۸۴ با شکست 
حمید سیفی و طهماسبی و در غیاب علیرضا حیدری 
به عنوان قهرمانی وزن ۹۶ کیلوگرم کشتی آزاد رسید.
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چاره ای نیست؛ ببرید!
 علیرضا مجمع: از امروز بازی های سرنوشــت تیم ملی

 در منامه شروع می شــود. البته اگر به جام جهانی صعود 
 کنیم با هیچ منطقی دستاوردی کسب نکرده ایم. اما ناتوانی

 در صعود حتما نمره منفی برای فوتبال ایران اســت. با 
شاهکاری که ویلموتس در هدایت چهار بازی او ل انجام 
داد حاال دیگر باید هر چهار بازی پیش رو را ببریم تا بی اما 
و اگر بتوانیم به دور دوم)دقت کنید؛ دور دوم مقدماتی و 
نه حتی خود جام جهانی. ببینید حجم فاجعه ویلموتس 
چقدر است( جام جهانی برویم. با شیرین کاری مشترک 
کره شمالی و ای اف سی که جبر جغرافیایی با این جماعت 
بودن رهایمان نمی کند هم گل های ما به کامبوج در اولین 
حضور دخترانمان در استادیوم پرپر شد و آن بازی تشریفاتی 

شد. پس االن فقط باید ببریم، والغیر. 
*

 علی دایی گفته است: »به خاطر جذب مهدی طارمی کلی 
فحش خوردم.« حقیقت اما چیز دیگری است. درخشش 
طارمی در پرسپولیس بی انگیزه لیگ چهاردهم آنقدر زود 
شروع شد که اصال مجالی برای شک و دو دلی، انتقاد و اعتراض 
باقی نماند. او هفته سوم لیگ چهاردهم گل سه امتیازی بازی 
با ذوب آهن را زد و بعد چنان پرشتاب رشد کرد که غیبتش 
در ترکیب اصلی دربی رفت، به یک شگفتی بزرگ تعبیر شد 
هرچند مهدی نیمه دوم داخل شد و به محمد نوری پاس 
گل داد. علی دایی استعدادیاب تیزبین و جسوری است. از 
طارمی و نوراللهی تا عباس زاده و عالیشاه، خیلی از ستاره های 
فوتبال ایران یا کشف دایی بودند یا زیر نظر او رشد کردند. 
در نتیجه حتی بی انصاف ترین منتقدان شهریار هم همیشه 
ستایش گر هنر او بوده اند. با این همه اما، اگر اندوهی از دوران 
حضور او در پرسپولیس برای برخی هواداران به جا مانده 
ناشی از بی اعتنایی دایی به »هویت« پرسپولیس است؛ آنجا 
که او حس می کرد دست هر کسی را با هر سابقه ای می تواند 
بگیرد، به این تیم بیاورد و به احدی هم پاسخگو نباشد. با 
همین فلسفه بود که علی آقا اخوی گرانقدرش را به کادرفنی 
تحمیل کرد. شاید ندانید، اما دستمزد محمد آقا در لیگ 
چهاردهم از همین مهدی طارمی بیست میلیون تومان 
بیشتر بود! او االن کجاست؟ بعد از خانه نشینی برادرش چد 
پیشنهاد داشته؟ در کدام تیم مربیگری می کند؟ در کاراکتر 
دایی یک »منیت« عظیم وجود دارد که باعث می شود او 
چیزهای دیگر را نبیند؛ آنقدر که بهزاد غالمپور استقاللی 
را مربی گلرهای پرسپولیس کرده بود و به هیچ اعتراضی 
هم گوش نمی داد. بهزادخان وسط تمرین سرخپوشان به 
خبرنگاران می گفت: »استقاللی دو آتشه هستم و فقط به 
خاطر علی دایی به این تیم آمدم.« دهان کجی از این باالتر؟ 
یعنی کل تاریخ پرسپولیس یک مربی گلرها به اندازه غالمپور 
نداشت که این خفت باید به تیم تحمیل می شد؟ چرا داشت 
اما برای دایی مهم نبود. همانطور که محمد یحیوی و فرزاد 
حاتمی استقاللی را سرخپوش را کرد و سوشا مکانی را بعد 
از آن مضحکه تاریخی بازی پرسپولیس و استیل آذین به این 
تیم آورد. اگر از دوران مربیگری دایی در پرسپولیس تصویر 
دلچسبی به جا نمانده، دلیلش همین هاست. این روزها به 
ازای هر گلی که مهدی طارمی می زند و هنر استعدادیابی 
دایی را یادآوری می کند، سوشا مکانی هم با یک انشای سخیف 
سوهان به روح هواداران می کشد. حاال که ساخته هایت را 

یاد می کنی، سوخته هایت را هم ببین.
*

و خبر خوب برای اردوی آبی هــا: آرمان رمضانی باالخره 
گل زد. هورا بکشید و شادی  کنید. آرمان شاید با این گل 
تکانی خودش بدهد. وگرنه که می رود تا فصل بعد که امید 

گلزنی به او برود.

 در حالی که این روزها اخبار ورزش 
کشور روی مســابقات انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۲ در آسیا و اردوی آماده 
 سازی تیم ملی فوتبال برای حضور

 در بحرین معطوف شده و نیم نگاهی 
هم به رقابت های لیگ ملت های والیبال 
دوخته شده است، خبر استعفای دسته 
جمعی اعضای هیئت مدیره استقالل 
به سرعت فضای مجازی را پر کرد. 
این اســتعفا در حالی صورت گرفت 
که اسماعیل خلیل زاده رییس این 
 هیئت مدیره در بازداشــت به ســر

 می برد و هنوز وزیر ورزش تکلیف 
استقالل را مشخص نکرده است.

دلیل اصلی اعضای مستعفی ناکارآمدی و 
ناهماهنگ بودن احمد مددی مدیرعامل 
استقالل با اعضای هیئت مدیره اعالم 
شده و مشخص می شود این اختالفات 
که از قبل هم اخباری مبنی بر وجود 
آن شنیده می شد و حاال به حدی باال 
گرفته که رسانه ای شده است. البته 
وزیر ورزش روز گذشته در کیش تلویحا 
با این استعفا مخالفت کرد و از جلسه با 
اعضای هیئت مدیره استقالل خبر داد.

اما باید به آقای سلطانی فر این نکته 
را یادآور شــد که در ماه های پایانی 

دولت و این وزارتخانه این کارها جوابگو 
 نیست و باید آن زمانی که اعضا را معرفی

 می کرد فکر ناهمگونی و مشکالت 
قابل پیش بینی را می نمود تا کار به 
اینجا نکشد. استقالل که در سال های 
اخیر ضربات جبران ناپذیری از سوء 
مدیریت و اختالفات درونی و تعویض 
مکرر مدیریت و کادرفنی خورده انگار 
قرار نیست به ساحل آرامش برسد. 
هواداران این تیم که از این جنگ های 
مدیریتی و اختالفات قابل پیشگیری 
به ستوه آمده اند قطعا می دانند دود 
این اقدامات و اختالفات در نهایت به 

چشم تیم و هواداران خواهد رفت.

آقای وزیر، واقعا افرادی که به دلیل 
اختالفات متعدد توانایی حل مشکالت 
استقالل را ندارند چرا باید در جلسات 
صوری هیئت مدیره کنار هم بنشینند 
و یکدیگر را تحمل کنند؟ چرا به عنوان 
رییس مجمع از روز بازداشت خلیل 
زاده فکری به حال تکمیل و سرو سامان 
دادن به هیات مدیره استقالل نکردید؟ 
استقالل و پرسپولیس در این ۴ سال 
از نظر چیدمان مدیریتی کم قربانی 
نشــده اند؛ آن هم قربانی مدیریت 
رفاقتی شــما و ناکارآمدی مدیران 

منصوب شما!
بدون شــک مقصر اول و اصلی این 

اختالفات و سوء مدیریت شخص وزیر 
ورزش و حتی معاون قهرمانی ایشان 
است که با ندادن پاسخ شفاف به رسانه 
ها و نیز کم توجهی به امورات جاری دو 
باشگاه علی الخصوص استقالل باعث 
نارضایتی شدید هواداران شده اند. 
کاش به جای این همه پافشاری به 
واگذاری دو باشگاه به بخش خصوصی 
)که ذاتا کار بسیار خوب و قانونی است 
اما در عمل و در اوضاع کنونی یک 
اقدام صوری و غیر قابل انجام است( 
بیشتر در انتصاب مدیران دو باشگاه 

دقت می کردید.
استقالل که هنوز روی کاغذ شانس 
قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی و 
صعود به مراحل باالتر لیگ قهرمانان 
آسیا را دارد و بعد از مدت ها هواداران 
این تیم با نتایج اخیر به تیمشــان 
امیدوار شــده اند، باز هم در انتهای 
فصل ظاهرا قربانی اختالفات درونی 
و مشکالت خودساخته شده و اگر زود 
به داد این تیم نرسید نتایجی بهتر از 
نتایج فصل قبل عاید آبی ها نخواهد 
شد و کارنامه درخشان! جناب وزیر 
و معاونین و مدیران منصوب ایشان 

درخشان تر خواهد شد!

 در مسابقات مقدماتی جام جهانی تیم 
 ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه ساعت ۱۹
 در بحرین به مصاف تیم هنگ کنگ می رود.
  بزرگترین اجحاف تاریخ ورزش جهان

در حق تیم ملی فوتبال ایران در مقدماتی 
جام جهانی صورت گرفت و ملی پوشان 
ایران در حالی که در دور رفت میهمان 
حریفان خود بودند،  در دور برگشت به 
بهانه تحریم های ظالمانه علیه کشورمان 
و انتشار ویروس کرونا  نه تنها از میزبانی 
محروم شدند بلکه با حکم حیرت انگیز 
کنفدراسیون فوتبال آسیا باید در بحرین 
یکی از رقبای مستقیم خود به میدان 
بروند.  پیش از این قرار بود در نوروز ۱۴۰۰ 
این مسابقات برگزار شود اما در نهایت به 

خردادماه موکول شد.
تیم ملی ایران در دور رفت مسابقات با دو 
شکست غیرقابل انتظار مقابل بحرین و 
عراق در شرایط سختی قرار گرفته و برای 
صعود بدون اما و اگر باید در هر ۴ مسابقه 

باقیمانده خود پیروز شود.
نخستین مسابقه با تیم هنگ کنگ است. 
تیمی که خیلی ها از کارشناسان آن را از 
پیش بازنده می دانند اما فوتبال هیچ وقت 
قابل پیش بینی نیست و هنگ کنگ را هم 
نمی توان تیمی دست و پا بسته دانست 
حتی اگر سطح فوتبال این کشور قابل 
مقایسه با فوتبال ایران نباشد و از نظر توان 

فیزیکی بازیکنان هنگ کنگ حرفی برای 
گفتن مقابل بازیکنان توانمند ما نداشته 
باشند،  هم حق نداریم خود را از پیش 
برنده بدانیم. به خصوص وقتی به جدول 
گروه نگاه می کنیم و اینکه هنگ کنگ 5 
امتیازی بخت های اندکی برای صعود دارد.

بازی رفت ایران و هنگ کنگ در روز ۱۹ 
شهریور ۱۳۹۸ نخستین مسابقه رسمی 

ویلموتس با تیم ملی ایران بود.
سرمربی بلژیکی با ظاهری محجوب و 
لبخندی بر لب روی نیمکت نشست و تیم 
ملی ایران هم ۲ بر صفر برنده شد تا خیلی  
از کارشناسان جو زده شوند و همیشه از 
ویلموتس بلژیکی تعریف و تمجید کنند 
و سبک بازی هجومی و مالکانه تیم ملی 
ایران مقابل هنگ کنگ را با فوتبال ماشینی 

و دفاعی کی روش در تیم ملی مقایسه 
بکنند. اکنون حدود دوسال از آن مسابقه 
می گذرد و حاال خیلی ها از ویلموتس مرد 
با حیای بلژیکی با عنوان مربی جایزه  بگیر 
یاد می کنند. مربی که بیشتر از اینکه به 
فکر کار با تیم ملی باشد به دنبال نقطه ها 
و ویرگول های قراردادش بود تا بتواند با 
اتکا  بر آن پول هنگفتی به جیب بزند.دیگر 
نباید به گذشته نگاه کنیم و باید امیدوارانه 
پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۰۰ نگاه مان به 
ساق های جوانان شایسته ایرانی باشد که 
در این دو سال کرونایی هم از نظر فنی و 
هم از نظر شخصیتی در فوتبال حرفه ای 
جهان رشد کرده اند. مهدی طارمی اکنون 
تبدیل به ستاره بین المللی ایران شده مردی 
 که با پورتو پرتغال به یونتوس گل  می زند.

 سردار آزمون در تیم روسی درخشیده 
است. علیرضا بیرانوند به یک تیم اروپایی 
نقل و مکان کرده و مهدی قائدی تبدیل 
به ستاره ای بی بدیل در فوتبال ایران شده 
که خواهان زیادی دارد. سایر بازیکنان تیم 
ملی هم در سطح حرفه ای و عالی به کار 
خود ادامه می دهند.  ملی پوشان با روحیه 

و انرژی مضاعف راهی بحرین شدند.
مسابقه با هنگ کنگ را این مرتبه با سرمربی 
جدید دیگر به نام دراگان اسکوچیچ آغاز 
می کنیم. مردی صبور و لبخند به لب که 
با فوتبال و فرهنگ ایرانی آشنایی کاملی 
دارد. امیدواریم که اسکوچیچ در نخستین 
بازی رسمی خود در تیم ملی موفق شود. 
هنگ کنگ می تواند موی دماغ مان شود.  
حریفی که پیش از سفر با بحرین با سه تیم 
کره، ژاپن و چین بازی دوستانه انجام داده 
اما تیم ملی ایران بدون بازی تدارکاتی و 

دوستانه راهی بحرین شده است.
اسکوچیچ در توجیه این مساله می گوید 
که ۴ بازی سخت و سنگین پیش رو داریم 
و نمی خواستم ملی پوشان با بازی دوستانه 
خسته شوند. باید دید این نظریه سرمربی 
جدید تیم ملی در عمل چقدر پاسخ مثبت 
می دهد. او ترکیب تیم ملی را از حریفان 
ایران مخفی نگه داشت و در ذهن خود مدل 
بازی و ترکیب تیم ملی را آماده کرده است.

حوالی استادیوم

سوءمدیریت مدیران منصوب سلطانی فر

کار ناتمام وزیر برای نابودی استقالل!

ایران - هنگ کنگ؛ گام اول در مسیر سنگالخی صعود

نخستین آزمون رسمی اسکوچیچ پدرام خسروشاهی
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نوری که تناسب اندام را به هم می زند
چاقی و نداشتن تناسب اندام هزاران دلیل دارد که تقریبا اکثر 
آن ها مربوط به تغذیه و عادات غذایی می شود اما در این مقاله 

نوری را به شما معرفی میکنیم که باعث چاقی می شود.

به هم خوردن تناسب اندام با قرار گرفتن در معرض این نور
اگر شما هم از آن دسته از افرادی هستید که گوشی موبایل 
و یا تبلت خود را در اتاق خوابتان شارژ می کنید ادامه مطلب 
تناسب اندام این هفته را از دست ندهید. دکتر سیمون کیلی 
محقق خواب و مسایل مربوط به آن می گوید:بسیاری از افراد 
با انجام رفتارهایی کامال نا آگاهانه خود را در معرض اضافه وزن 
و خواب نا آرام قرار می دهند. شمار افرادی که از کمبود خواب 
رنج می برند در حال افزایش است و در نتیجه آن ایجاد مشکالت 
پوستی و به از بین رفتن تناسب اندام هم به طور گسترده تری 

برای افراد رخ می دهد.

تاثیرات نور گوشی بر تناسب اندام
تحقیقات نشان داده است که نور گوشی موبایل و تبلت در حال 
شارژ موجب ایجاد اختالل در خواب شده و یکی از دالیل ایجاد 
گرسنگی بیشتر و به دنبال آن به هم زدن تناسب اندام می شود. 
محققان افراد را در دو شرایط متفاوت با نور و بدون نور شارژ 
گوشی و تبلت قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که افرادی 
که خواب را در اتاقی بدون نور شارژ گوشی موبایل و تبلت تجربه 
کرده اند کم تر از افرادی که در اتاقی با نور شارژ موبایل و تبلت 
به خواب می روند گرسنه می شوند و به اندازه مناسب تری غذا 

می خورند و در نتیجه کم تر در معرض چاقی قرار می گیرند.

مضرات نور گوشی برای بدن
احساس گرسنگی ۱5 دقیقه بعد از خوابیدن در کنار این نور 
آغاز می شود و تا ۲ ساعت هم ادامه دارد. این احساس گرسنگی 
باعث ابتال به دیابت و اضافه وزن می شود در حالی که اگر عادات 
 استراحت خود را به حالت ســنتی و بدون وجود تکنولوژی

 در محیط اتاق خواب تبدیل کنیم خواب با کیفیت باالتر و حس 
آرامش بیشتری را می توانیم تجربه کنیم. دیلی میل نوشت:برای 
داشتن تناسب اندام باید محیط و اتاق خواب خود را از نورهای 
تولید شده توسط گوشی موبایل و تبلت دور کنید تا یک خواب 

با کیفیت داشته و از چاقی و دیابت در امان باشید.

نور صفحه نمایش به انذازه آفتاب برای پوست مضر است
پژوهشگران با انجام تحقیقات جدید دریافتند که استفاده طوالنی 
مدت از صفحه نمایش دستگاه های دیجیتالی برای پوست انسان 
به شدت مضر بوده و آسیب آن برابر با قرار گرفتن طوالنی مدت 
پوست بدون محافظ در برابر نور آفتاب است و در طوالنی مدت 

موجب پیری زودرس پوست می شود.
به گفته پژوهشگران آسیب پوستی پنج روز قرار گرفتن در 
معرض نور آبی صفحه نمایش به مدت حداقل شش ساعت در 
روز برابر با قرار گرفتن پوست در برابر نور شدید آفتاب به مدت ۲5 
دقیقه بدون کرم محافظ است. محققین به کاربران دستگاه های 
 دیجیتالی توصیه کرده اند که برای جلوگیری از این مشکل

 در زمان استفاده از صفحه نمایش های ساطع کننده نور آبی از 
کرم های پوستی حاوی آنتی اکسیدان استفاده کنید.

دانشمندان در تحقیقات جدید متوجه شدند که نور آبی 
صفحه نمایش عالوه بر بافت پوست به ساعت بیولوژیکی بدن 
آسیب جدی وارد می کند و الگو خواب را مختل می کند. میزان 
نفوذ نور آبی صفحه نمایش بسیار بیشتر از اشعه ماورا بنفش 
خورشید است و از طریق اپیدرم و درم به الیه زیرین پوست 
نفوذ می کند، در نتیجه رنگ دانه های پوستی با آسیب های 
دائمی مواجه می شوند و تأثیرات منفی آن تا مدت سه ماه 

در پوست باقی خواهد ماند.

ورزش و تندرستی

شکست یا پیروزی ، صرفا وابسته به 
مهارت بازیکنان نیست. در فوتبال 
به عنوان یــک ورزش تیمی ، این 
نکته حائز اهمیت است که بازیکنان 
بتوانند هوش جمعی شان را نشان 
دهند. نتیجه بازی و تاکتیک های 
به کار رفته ، ارتباط جدایی ناپذیری 

باهم دارند. 
موقعیت بازیکنان در زمین ، فازهایی 
از بازی که در تمرینات انجام شده 
است و بطور کلی توانایی ۱۱ بازیکن 
برای انجام یک بازی روان و هماهنگ 
، همه عواملی هستند که بطور قابل 
توجهی بر نتایج یک تیم تاثیر می 
گذارند. در نتیجه ، فوتبال تنها به 
مهارت  قدرت و استقامت نیاز ندارد  
بلکه درک کافی از راهبردهای مورد 
نیاز یک تیم نیز الزم است ، چیزی که 
گاهی اوقات از آن به عنوان »هوش 

بازی«یاد می شود. 
دستورالعمل های تاکتیکی : موقعیت 
بازیکنان نسبت به یکدیگر و همچنین 

تغییر نقش ها را در جریان بازی تعیین 
می کند. تمامی این دستورات در طول 
تمرین به بازیکنان گوشزد می شود 
 و در جریان بازی به معرض ظهور

 می رسند.بنابراین ، بازی تاکتیکی را 
می توان به عنوان »حرکات ناخودآگاه 
 بازیکنان ، بصورت فردی یا گروهی

 در پاسخ به شــرایط بوجود آمده 
در جریان بازی ، اعم از تدافعی یا 

تهاجمی« تعریف کرد.

تغییر نقش
 امــروزه ، تمامــی بازیکنان باید

 در بازی دفاعی و هجومی )بصورت 
 توامان( نقش داشــته باشــند.
 در نتیجــه ، مهاجمیــن باید به 
تیم حرف فشار بیاورند و اقدام به 
جلوگیری و شکست حمالت آن 
ها کنند. در مقابل ، مدافعین نیز 
می توانند رو به جلو حرکت کنند 
و در فاز حمله برای تیم شان برتری 
عددی ایجاد کنند. در همین حال  

هافبک ها نیز مبتنی به شرایط بازی 
می توانند به فاز حمله یا دفاع ملحق 
شوند )اگرچه تاکتیک ها می توانند 
در طول بازی بطور اساسی تغییر 
کنند(. همچنین توانایی یک تیم 
در منطبق شدن با شرایط بازی )گل 
زدن یا گل خوردن ، تعویض های 
تیم حریف ، مصدومیت ها ، تحت 
فشــار قرار گرفتن یا تالش برای 
بدست آوردن ابتکار عمل بازی و 
...( می تواند تفاوت ها را رقم بزند.

انطباق پذیری ، مزیتی است که یک 
مربی کاربلد ، هنگامی که ضرورت 
آن را درک کند می تواند انجام دهد 
به همین دلیل بازیکنانی که توانایی 
بازی در چندین پست را دارا هستند  
 به شــدت مورد توجه مربیان قرار

 می گیرند. در فوتبال مدرن ، انطباق 
پذیری و وفق شدن با شرایط بازی و 
همچنین خالقیت و مهارت بازیکنان 
برای بازی در سیستم اتخاذ شده از 

اهمیت باالیی برخوردار هستند.

تغذیه

سهیل کرمانی نژادسهیل کرمانی نژاد

ایستگاه تاکتیک )38(

سیستم های بازی )2( دانیال حبیبی

دکتر نوروزی، رییس فدراسیون پزشکی 
 ورزشی در مجمع ساالنه هیات ها گفت :

 با موافقت اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی و فتاحی مدیر کل این کلینیک ویژه 
در مشهد احداث و راه اندازی می شود. 
در حال حاضر بیش از ۱۰ استان چنین 
مراکزی دارند که با همکاری مسووالن استان 
و فدراسیون ، احداث و در اختیار ورزشکاران 
بیمه و قهرمانان ملی آنان قرار گرفته است. 
وی ضمن تشکر از خدمات دکتر گلدوزیان 
رییس هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی 
گفت : این استان ظرفیت های زیادی دارد 
و با دارا بودن ورزشکاران زیاد و قهرمانان 

ملی باید درمانگاه داشته باشید. وی می 
گوید دغدغه اصلی امروز تعطیلی باشگاه 
ها و سالن های ورزشی و استخرها است که 
با شرکت در مجمع رسیدگی وزارت به آن 
پرداختیم و طرحی که ارایه دادیم به زودی 
همه این مکان ها با شرایط خاص و تحت 
کنترل و اجرای پروتکل های بهداشتی باز 
خواهند بود و دیگر تعطیل  شوند. از دیگر 
برنامه های خوب فدراسیون اختصاص 
بودجه ۴۰ درصدی از درآمد ســالیانه 
فدراسیون به هیات های استان بود که 
ملزم به اجرای آن هستند و ۱۰ درصدی 
درآمد سال ۹۹ که بالغ بر 5۰ میلیارد است 
به مبارزه با دوپینگ اختصاص داده شده 
است. فتاحی مدیر کل اداره ورزش و جوانان 
خراسان رضوی در این مجمع اعالم کرد 
زمین برای احداث کلینیک تخصصی به 

فدراسیون می دهیم و آنان هم با همکاری 
هیات پزشکی ورزشی استان مبادرت به 
ساخت نمایند و ورزشکاران بیمه شده و 
قهرمانان ملی از مزایای آن بهره مند گردند. 
در این مجمع دکتر نوروزی رییس فدراسیون 
و مدیرکل دکتر فتاحی از فعالیت ها و تالش 
خوب دکتر گلدوزیان قدردانی کردند و از 
کشتی دار که همواره یار و حامیان آن 
بوده سپاسگزاری نمودند. خانم برات دبیر 
هیات در گزارشی کامل فعالیت های ساالنه 
کمیته های هیات را برشمرد و در برخی از 
آنان رییس فدراسیون راهکارهایی به آنان 
گوشزد کرد در مجموع هیات پزشکی 
ورزشی استان در شرایط حاد اقتصادی 
و روزهای سخت کرونایی عملکرد خوبی 
داشته و همگی آنان سعی در بهتر شدن 

اوضاع دارند.

گروه خبر- باشگاه فرهنگی ورزشی 
بیمکث  با سرمایه گذاری در بسکتبال 

بزودی افتتاح می شود. 
شنیده می شود باشگاه فرهنگی ورزشی 
بیمکث با سرمایه گذاری آقای زاهدی مدیر 
عامل شرکت  و با همکاری  و مشارکت 
 رییس هیات بسکتبال استان بزودی
 در عرصه بسکتبال حضور خواهد داشت.

مدیر عامل این شرکت در باره هدف از 
سرمایه گذاری و باشگاه داری در رشته 
ورزشی بسکتبال در گفت و گویی اعالم 
کرد: بر اساس تحقیات و پژوهشهایی که در 
سال ۲۰۱۸  در امریکا در خصوص ورزش 

و سالمتی  انجام شد.این نتیجه حاصل 
شد که هر یک دالر که در ورزش جامعه 
هزینه شود پنج دالر در هزینه درمان صرفه 
جویی میشود.امیدواریم با حمایت دولت 
و رفع موانع تولید بتوانیم بیش از پیش در 

عرصه توسعه ورزش وحمایت از جوانان گام 
بسزایی برداریم و انشاء اهلل با همت هیات 
بسکتبال استان علی الخصوص مجید 
ولی پور بتوانیم باشگاه فرهنگی ورزشی 
بیمکث رو در استان بزودی افتتاح کنیم.

بیژن قنبری

نخستین کلینیک ویژه پزشکی ورزشی راه اندازی می شود

سرمایه گذاری بیمکث در بسکتبال

کالژن چیست؟

کالژن فراوان ترین پروتئین بدن ما و یکی 
از مواد اصلی تشکیل دهنده ی استخوان 
ماهیچه ها، غضروف ها، تاندون ها و پوست 
است. همچنین در بخش های دیگر بدن 
ازجمله رگ ها، قرنیه ی چشم و دندان ها 

یافت می شود.
این پروتئین مانند چسبی است که بخش ها 
 و بافت های مختلف بــدن را یک پارچه
 در کنار هم قــرار می دهد. جالب اینکه 
 )kólla( »این نام از واژه ی یونانی »کال
به معنی چسب گرفته شده است. به طور کلی 
کالژن  پروتئینی است که بافت بخش های 

مختلف بدن را تشکیل می دهد.

کالژن در بدن چه نقشی دارد؟
دست کم ۱۶ نوع کالژن در بدن وجود 
دارد که نــوع ۱ و ۲ و ۳ و ۴، انواع اصلی 
هستند. نقش این کالژن ها عبارت است از

نوع۱: ۹۰ درصد کالژن  بدن را تشکیل 
می دهد، از بافت بسیار فشرده ی فیبر ساخته 
شده است و بافت پوست، استخوان، تاندون 
غضروف فیبری، دندان و بافت های هم بند 

را تشکیل می دهد.
نوع ۲: از بافت های فیبر با فشردگی کمتر 
ساخته شده اســت و در غضروف های 
کشسان که مفصل ها را دربر می گیرند 

یافت می شود.
نوع ۳: بافت ماهیچه ها، اندام ها و رگ ها 

را تشکیل می دهد.
نوع ۴: به فرایند تصفیه کمک می کند و 

در الیه های پوست یافت می شود.
با گذر عمر و افزایش سن، میزان تولید 
کالژن در بــدن و همچنیــن کیفیت 
آن کاهش می یابد. نشــانه ی آشکار 
این تغییر در پوست و با کاهش قوام 
و انعطاف پذیری  آن ظاهر می شــود. 
همچنین با افزایش ســن غضروف ها 

می شوند.  ضعیف تر 
مواد مغذی که تولید کالژن را افزایش 

می دهند.
کالژن از پروکالژن تولید می شود. پروکالژن 
هم از ترکیب آمینواسید های گلیسین و 
پرولین تشکیل می شود. در این فرایند 
ویتامین C نقش مهمی دارد. با تامین این 
مواد در بدن تان به اندازه ی کافی می توانید 
به تولید این پروتئین ارزشمند کمک کنید 
ویتامین C : در مرکبات، فلفل دلمه و 

توت فرنگی فراوان یافت می شود.
پرولین: در سفیده ی تخم مرغ، جوانه ی 
گندم، محصوالت لبنی، کلم، مارچوبه 

و قارچ فراوان یافت می شود.
گلیسین: در پوست و اشکنه ی مرغ فراوان 
وجود دارد. همچنین در برخی خوراکی های 

حاوی پروتئین هم یافت می شود.
مس: در گوشت، کنجد، پودر کاکائو، بادام 

هندی و عدس فراوان یافت می شود.



مرتضی حیدری درمقابل نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

Nakhost Honari داوری در مناظره  داوری در مناظره 

سابقه بیش از پنج هزار گفت وگو در برنامه های مختلف 
به طور ویژه در برنامه »گفتگــوی ویژه خبری« و اجرای 
دو دوره مناظرات ریاست جمهوری در سال های 92 و 96 
باعث شده بود گمانه زنی ها برای اجرای مناظرات انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 به سمت مرتضی حیدری برود که این 

احتماالت روز گذشته محقق و رسمی شد.
مرتضی حیدری 53 ساله، دانش آموخته مقطع کارشناسی در 
رشته فیزیوتراپی از دانشگاه تهران و همچنین فارغ التحصیل 
دکتری رشته مدیریت است و به واسطه اجراهای متفاوتش 
در خبر 22 و 30 دقیقه شبکه دو سیما در دهه 80 مشهور شد.

مجریان محبوب او »تیم سباستین« و »لری کینگ« بودند 
و هستند و خودش معتقد است گفت وگو نباید به منافع ملی 
و امنیت ملی لطمه بزند و به جز اینها محدودیت دیگری در 
گفت وگوهای او نبوده است. با اینکه از حاشیه فراری است، 
اما در سال های اخیر و به ویژه در سال 88، شایعاتی مبنی بر 
خروج وی و پناهندگی اش منتشر شد که با واکنش او روبه رو 

و عنوان شد برای ادامه تحصیل از ایران خارج شده است.
گفت وگوهای اولیه وی با حسن روحانی نیز واکنش های منفی 
در بین مردم ایجاد کرد و از او انتظار چالش های بیشتری با 
رییس جمهور داشتند. حاال او به عنوان دومین مجری چهارمین 
مناظرات ریاست جمهوری انتخاب شده و برخی معتقدند 
او احتماال با مشکالت کمتری می تواند مناظره این دوره را 
مدیریت کند. با او درباره مناظرات انتخاباتی 1400 گفت وگوی 

کوتاهی داشتیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

طبیعی بود که شما به عنوان یکی از گزینه های اصلی اجرای 
مناظره ریاست جمهوری باشــید و در چند روز گذشته 
گمانه زنی هایی هم درمورد برخی اسامی مطرح شد. اما 
امروز دیگر خبر به صورت رسمی اعالم شد که شما مجری 
مناظره های انتخاباتی هستید. آیا در این مورد با شما صحبت 

شده بود و چه بررسی هایی در این زمینه صورت گرفت؟
باالخره بررسی هایی در کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
صورت می گیرد و همیشه آمادگی هایی هم برای برگزاری چنین برنامه ای 
ایجاد می شود. به هرحال برنامه مناظره، یک برنامه سنگینی است و 
به تحقیقات و مقدمات فراوانی احتیاج دارد. براساس جمع بندی های 
الزم در سازمان مشخص شد که بنده با اجرای مناظره در خدمت 

مردم ایران باشم.

اما آنچه در خاطر مردم باقی مانده است و اثرگذاری بیشتری 
داشتند، همین مناظرات انتخابات ریاست جمهوری بودند.

قطعا همین طور است. باالخره ارزش های خبری مناظرات ریاست جمهوری 
در اوج خودش است و فاکتورهایی همچون دربرگیری، شهرت و 
منازعات در این سطح از مناظره بیشتر دیده می شود. برای این 
دوره از انتخابات، طی هفته های گذشته سناریوهای مختلفی را 
بررسی کردیم و فکر می کنم مناظرات در سطح خوب و باالتری 

برگزار خواهد شد.

تا پیش از اعالم لیست اسامی احراز صالحیت ها، برخی 
احتمال می دادند مناظرات داغ و جنجالی ای داشته باشیم. 
تصور نمی کنید که باوجود کاندیداهای اعالمی، مناظرات 
این دوره ریاست جمهوری راحت تر باشد و شما به عنوان 

مجری چالش زیادی هم نداشته باشید؟
من تردید ندارم که مناظراتی بسیار دیدنی خواهیم داشت.

یعنی در این مناظرات شاهد چالش و منازعات جدی خواهیم بود؟
قطعا مناظرات چالشی خواهد شد و مطمئنم مناظره های دیدنی ای 

خواهیم داشت.
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این شب ها سریال بوتیمار از شبکه سه 
پخش می شود. سریالی که به رغم اعالم 
پخش در نوروز به زمان دیگری موکول 
شد. این سریال فضای مفرح و نقادانه ای 
در پرداخت به موضوعات پیرامون دارد.

مرجانه گلچین نیز از آندسته بازیگرانی است 
که با توانمندی اش در ایفای نقش های 
جدی، هنوز هم در کارهای کمدی بازی 
می کند. با گلچین که مادری سخت گیر و 
در اصل یک بالگر اینستاگرامی در بوتیمار 

هست گفت و گو کردیم.

چند سالی است شما را در سریال های 
کمدی می بینیم و این قطعا روحیه 

خوبی را به مردم القا می کند.
خوشحالم از اینکه شریک لحظه های 
خوش مردم هستم و امیدوارم تا چند ماه 
دیگر خبری از کرونا نباشد و بزرگترین 
آرزوی زندگیم رفتن کرونا است و این 
انرژی های مثبت شاید یک جایی به 

کائنات برسد و به ما برگردد.

از بازیگری در شرایط کرونا هم برایمان 
بگویید. شرایط سختی پیش رویتان 

قرار داشت؟
بله. تجربه بسیار متفاوتی بود در شرایط 
کرونا کار کردن و خودم به عنوان بازیگر 
دغدغه ام زمانی که در شمال کار می کردیم 
خیلی کمتر از اینجا بود. عالوه بر شرایط 
کرونا فضای بسته و آلودگی تهران هم 
مزید بر علت بود. آن جا فضا باز بود و آب 
و هوای شمال و بارندگی و فضای باز هم 
حال روحی آدم را خوب می کند و هم به 
لحاظ عبور و مرور هوا شرایط را راحت تر 
می کند. طبیعتا وقتی به فضای بسته ای 
می آیید و جایی مسقف که 5۰ نفر باید 
در کنار هم باشند، اگر چه در این کار همه 
همکاران سعی می کنند نهایت پروتکل ها 
رعایت شود اما در هر صورت ارتباطات 
نزدیک سر صحنه حساسیت خودش را 
دارد. تجربه بسیار عجیب و متفاوتی بود.

نگران نبودید؟
خیلی زیاد. علی الخصوص برای من 
که شرایط نگهداری از سالمند را دارم 
و ازمادرم نگهداری می کنم و بعد از سر 
کار باید به خانه بروم طبیعتا نگرانی ام 
را بیشتر می کند. خیلی وقت ها وقتی 
سرکار می روم فراموش می کنم و زمانی 
که در خانه هستم وحشتم بیشتر است. 
زمانیکه به سر صحنه می آیم از آنجایی که 
ما جلوی دوربین زندگی می کنیم حس 
می کنم که کرونایی وجود ندارد و دوباره 
که از در اینجا بیرون می روم پیش خودم 
می گویم وای من کجا بودم! در هر صورت 
محدودیت گذاشتن و برداشتن ماسک 
و روتوش گریم کار را سخت تر می کرد.

آیا شما گاهی مواقع در مقابل دوربین 
هم ماسک می زنید؟

بله. چون قصه ما هم جدای از جامعه 
اتفاق نمی افتد و در سکانس هایی که 
در خیابان تصویربرداری می شد ما مردم 

را با ماسک می دیدیم. طبیعی است که 
باید این را هم جزئی از قصه می کردیم 

که جدای از اتفاقات روز جامعه نباشد.

با توجه به ورود قصه به کرونا چقدر 
سعی شده در داستان سریال به 
تلخی های کرونا پرداخته شود و 

چقدر تلطیفش کردید؟
ما مسایلی را هم که مطرح می کنیم 
مسایل تلخی است. دردهای اجتماعی 
و معضالتی که خانواده ها با آن برخورد 
دارند. همانطور که به آن مشکالت با 
دید طنز نگاه می کنیم و نقد می کنیم 
و لبخندی روی لبمان می آید کرونا هم 
جزو آن تلخی ها است و طبیعتا چون در 
فضای طنز اتفاق می افتد، زهرش را با 

موضوعیت طنز از بین می بریم.

بسیاری از بازیگران بعد از شیوع 
کرونا کار نکردند و ترجیح دادند 
به خاطر خانواده شان بیکار بمانند 

تا بیمار شوند.
از کجا تامین مالی می شوند برای 

ادامه زندگی؟
و شما این نگرانی را حتی در این ایام 

داشتید که سرکار آمدید؟
شاید اگر من هم شرایط خیلی ایده آلی 
داشتم، اصال این خطر را نمی کردم که 
به سر کار بیایم. ای کاش این امنیت 
شغلی برای ما وجود داشت که حداقل 
ما هم مثل خیلی از کشورهای دنیا که 
حقوقشان را می گیرند و در خانه می مانند 
بودیم. اما ما اینطوری نیستیم که کسی به 
ما حقوق بدهد بدون اینکه کاری کنیم. 
تازه باید هزینه های عجیب و غریب یک 
سالمند را هم تامین کنیم و خودمان هم 

هزینه هایی داریم.

البته شما در این سریال با این طور 
افراد همذات پنداری کردید و مادر 

سه فرزند بودید.
بله. در این سریال همانطور که دیدید دو 
پسر که یکی سرباز و دیگری محصل و یک 
دختر دانشجو در شرف ازدواج دارم. ما که 
داریم نقشش را بازی می کنیم سختی اش 

روی دوشمان است حاال بماند آن هایی 
که چهار پنج فرزند دارند چطور با این 

وضعیت اقتصادی کنار می آیند.

شما با همین گروه دو سال پیش 
سریال زوج یا فرد را بازی کردید.

بله و من خیلی از این همکاری لذت 
می برم آن هم با گروهی که چندین 
سال است با آن ها کار می کنم. بعد از 
برگشتم به بازیگری که با کمدی هم 
شروع کردم تقریبا می توانم بگویم عضو 
ثابت دفتر آقای مهام هستم و از این بابت 
خیلی خوشحالم. احساس نمی کنم که 
با تهیه کننده دارم کار می کنم احساس 
می کنم ایشان برادر من است و آن دفتر 
خانواده من هستند. آن نگاه و نزدیکی 
فامیلی وقتی شکل می گیرد شما همه 
کار را برای خودت می دانی. البته من 
هیچ وقت خدای نکرده در کارهایم کم 
فروشی نکرده ام چون عاشقانه کارم را 
دوست دارم در هر پروژه ای که می روم 
با صد در صد وجودم می روم. حتی در 
این زمان عجیب و غریب که مشکالت 
خانه و اجتماع و کرونــا را هم دارم اما 
واقعا ترجیح دادم با کســانی کار کنم 
که حرف همدیگر را خیلی راحت تر 

متوجه می شویم.

 آرامش برایتان اولویت هر کاری است؟
بله. اولویتم این است که در کارم آرامش 
داشته باشم. طبیعتا کارنامه کاری افرادی 
که با آن ها کار می کنم برایم مهم است 
که خوشبختانه آقای مهام در این بخش 

همیشه سربلند بودند.

فضای این کار با زوج و فرد چقدر 
متفاوت است؟

ربطی ندارد. دو موضوع مشکالت اجتماعی 
کامال متفاوت و از دو زاویه کامال متفاوت به 
این مشکالت نگاه کردند. شاید در اینجا 
مادری دغدغه مند بودم و در آنجا خواهری 
که هم مادر بود و هم خواهر. اما فضای اینجا 
شرایط دیگری را نشان می دهد. کما اینکه 
خوش نشین ها شبیه زوج یا فرد نبود. یا 

حتی راه در رو شرایط خودش را داشت.

شما در شمال کشور با بازیگران 
بومی هم کار کردید؟

بهتر است بگویم هم بازیگران بومی و 
هم نا بازیگرهایی که می خواهند تازه 
بازیگر شوند. این دو تعریف مختلف 
می شوند و هر کدامشان ویژگی های 
خودشــان را دارند. ممکن است در 
جاهایی کار را سخت تر کنند و شما 

نیاز به تکرار داشته باشید.

برای شما کار راحتی است یا اذیت تان 
می کند؟

خب بازیگری در کمدی دقیقا مثل یک 
بازی پینگ پونگ است و اگر بزنی و 
طرف مقابلت نگیرد و در لحظه به تو 
برنگرداند نمی شود. به این خاطر که در 
کمدی همه چیز در لحظه رخ می دهد 
و اگر دیر یازود اتفاق بیفتد هم همین 
طور است. چقدر خوب می شود زمانی 
که یک بازیگر پارتنر قوی و کاربلد و 
حرفه ای جلویش بازی می کند. طبیعتا 
بازیگرهایی که تجربه کمتری دارند به 
توضیح بیشتر و برداشت بیشتر نیاز 
دارند و همه این ها جزو سختی های 

کار ما هست.

شما در این یکسال کرونا اصال کار 
نکردید؟

تقریبا می توانم بگویم سالی یک کار 
بازی کردم. شاید هم ناخواسته بوده 
است ولی شرایط طوری شده که سالی 

یک کار انجام دادم.

قرار بود سریال بوتیمار مناسبتی 
نوروز باشد.

بله من کارهای مناسبتی را خیلی دوست 
دارم. علی الخصوص مناسبت نوروز 
به این دلیل که مردم در خانه و کنار 
هم هستند. شاید در شرایط عادی که 
کرونا هم نبود همه فامیل دور هم جمع 
بودند سریال ما هم از تلویزیون پخش 
می شد. در کارهای مناسبتی حال مردم 
خوب است و من هم دوست دارم بیشتر 
در مناسبت های شاد شریک مردم 

شوم تا مناسبت های دیگر.

گفت و گو با مرجانه گلچین 

منتظر یک نقش جدی هستم

 اولین زنی که
 رییس موزه لوور شد

ریاســت موزه لوور برای اولین بار از زمان تاسیســش در 
ســال ۱7۹۳ میالدی که به دنبال انقالب فرانسه بود، در 
ماه سپتامبر پیش رو به عهده یک زن خواهد بود. الرنس 
دکارزهم اکنون رییس موزه اورسی و موزه خیلی کوچکتری 
به نام اورانژری است. دکارز 5۴ ســال دارد و هفته پیش 
توســط مکرون، رییس جمهور فرانسه به عنوان رییس و 
سرپرست موزه ی لوور برگزیده شد. او می گوید وقتی که 
از طرف وزیر فرهنگ در باب این موضوع تماسی دریافت 
کردم: »قلبم به شــدت می تپید، موزه لوور، قلب پاریس 
است. خود ساختمانش به ۸۰۰ سال پیش بر می گردد که 
قبال یک کاخ سلطنتی بوده است و بعدها تبدیل به پایگاهی 
عمومی متعلق به فرهنگ فرانسه گشته است و همینطور 
متعلق به مردم دنیاست. آن لحظه خیلی احساسی ای بود.«

دکارز معتقد است که تجربه ۴ ساله ی او در موزه اورسی 
باعث ایجاد این اعتماد به نفس در او و خطور این فکر دیوانه 
وار به ذهنش شد که او می تواند رییس بعدی لوور باشد 
و رییس جمهور نیز احتماال آمادگــی او را برای این کار 
دریافته بود. اعتماد به نفس او ناشی از مدیریت علمی او 
جهت توسعه شعبه دیگر لوور در ابوظبی )امارات متحده 
عربی( که سال ۲۰۱7 افتتاح شد، نیز بوده است.  الرنس 
دکارز، اول سپتامبر جانشین مارتینز می شود، کسی که ۸ 
سال مدیر لوور بوده و اکنون نیز در حال مبارزه رسانه ای 
برای تجدید 5 ساله ریاست خود است. این دو سرپرست 
موزه، تفاوت چندانی باهم ندارند. هر دو رشته تاریخ هنر در 

موسسه آموزش عالی »اکول د لوور« خواندند. 
موزه لوور به طور سنتی توسط مورخ های هنری از طبقه  
اشراف اداره می گردیده اســت. الرنس دکارز، متخصص 
در نقاشی های قرن ۱۹ و ابتدای قرن ۲۰ میالدی از یک 
خانواده  نویسنده و اشراف زاده فرانسوی است. او سرپرستی 
موزه ای را به دست می گیرد که متعلق به دولت فرانسه 
ودارای بودجه ساالنه ۲۴۰ میلیون یورویی با حدود ۲۰۰۰ 

کارمند طی دوران همه گیری کرونا است.
 این دوران منجر به کاهش 7۰ درصدی بازدیدکنندگان 
از این موزه شده است. پیش از آن، لوور ساالنه حدود ۱۰ 

میلیون بازدید کننده داشت. 
الرنس دکارز برای دوران ریاست خود برنامه هایی به منظور 
ایجاد تغییرات کالن دارد؛ از جمله: افزایش ساعت ها بازدید 
تا شب برای جذب بازدید کنندگان جوان، توسعه همکاری 
 با هنرمندان معاصر همچون نویسندگان، نوازندگان و...

و همینطور شکستن نظم زمانی نمایشگاه ها چراکه تاکنون 
آثار لوورفقط مربوط به قرن ۱۹ بوده اند. 

از برنامه های دیگر او می توان به گسترش شراکت های 
بین المللی به خصوص با منطقه های جنگی و آســیب 
پذیر مثل ســودان که آثارشــان در حال به یغما رفتن 

است اشاره کرد. 

ترجمه

یاسمن حاتمی نژادیاسمن حاتمی نژاد
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تورج اصالنی معتقد است که کرونا به سینما در معنای 
واقعی آن کمک کرده اســت لذا تعطیلی سینما و 

جشنواره های سینمایی تصمیمی عاقالنه نیست.
نابسامانی تولید، حضور گروهای خاص در پیکره  
سینما و افزودن خط کشی ها سبب شده تا تنوع آثار 
تولیدی در ایران کم رونق باشد. تورج اصالنی با تاکید 
بر نبود تنوع در محصوالت سینمایی ایران می گوید  
سینمای ایران تنوع ویترین ندارد و تک محصولی 
اســت، تنها گروهی خاص از فرصت فیلمسازی 
برخوردار هستند و این موضوع مختص تولید نیست 
بلکه به اکران فیلم ها نیز مربوط می شود یعنی بازهم 
گروهی خاص از فیلمسازان ایرانی می توانند آثار 

نمایشی تولیدی خود را نمایش دهند. 
کارگران فیلم حماِل طال اعتقاد دارد: سینما برای 
تمامی فیلمسازان ایرانی نیســت و مادام که این 
شرایط ادامه داشته باشد یعنی سینما برای تمامی 
فیلمسازان نباشد،، مادام که تنوع تولیدی و نمایشی 
در ویترین محصوالت سینمایی ایران وجود نداشته 
باشد، وضعیت سینما به همین شکل باقی خواهد 

ماند و نباید انتظار بهبود شرایط را داشت.
اصالنی با بیان این مطلب که دو واژه »خودی« و 
»غیرخودی« سبب بروز مشکالت فراوان در سینما 
شده، تاکید می کند: باید این واژگان را کنار گذاشت 

و به کِل سینماگران توجه کرد. 
به اعتقاد وی؛ کرونا به سینما در معنای واقعی آن 
کمک کرده است: منظورم بازار و تجارت سینمایی 
نیست. اما در این دوران، بســیاری از کسانی که 
اصالت سینمایی دارند و به معنای واقعی سینماگر 
هستند با هر سختی توانستند فیلم خود را تولید 
کنند اما کاسب کاران متوقف شدند یعنی کاسبی 
آن ها متوقف شد. آنچه که مشخص است، ماهیت 
و روش نمایش فیلم، تغییر کرده یعنی ســالن ها 
جای خود را به نمایش های آنالین داده اند و اکران 

مسیرهای تازه ای برای خود یافته است. 

اصالنی می افزاید: کرونا سبب شده تا تعابیر در تمامی 
دنیا تغییر کند، ما نیز از این مقوله جدا نیستیم چون 
سینما داریم. نباید فراموش کنیم که سینمای ما 
تنها 5 سال از نظر سنی از سینمای جهان کوچک تر 
است و قدمت زیادی دارد. اما باوجود این سابقه و 
اگرچه قدمت آن به ۱۲۰ سال قبل بازمی گردد، هنوز 
راهکارها و مدیریت مناسب برای تولیدات خود ندارد.

این فیلمبردار با بیان اینکه سینمای ایران باوجود 
مشــکالت متعدد هنوز در در آسیا و جهان اعتبار 
دارد، به عملکرد فیلمســازان در این روزها اشاره 
کرده و می گوید: آدم های اصیل و ســینماگر در 
هر شــرایطی ایده و نگاه خاص خود را دارند. آن 
ها می توانند نگاه خــود را تبدیل به قصه و قصه ی 
خود را تبدیل به فیلم کنند. این گروه، فیلم خود 
را می سازند تا حرف برای گفتن داشته باشند. در 
این میان، موضوع مهم و اساسی این است که آن ها 
به کاسبی فکر نمی کنند، آن ها حرف برای گفتن 

دارند و اینها همان فیلمسازان مستقلی هستند که 
در هر شرایطی فیلم تولید کرده اند. 

اصالنی با تاکید بر اینکه برگزاری جشــنواره ها 
مهم و ضروری است، ادامه می دهد: حدود ۱۸ 
ماه از شــیوع کرونا در ایران می گذرد و طبعا به 
صورت آماری در جهان به این نتیجه رسیده ایم 
که کرونا بازی تجاری دارویی اســت که بر همه 
مشاغل تاثیر گذاشته اســت. اما در این شرایط 
وقتی رستوران ها به فعالیت خود ادامه می دهند، 
چرا سینماها  فعالیت نداشته باشند؟ من معتقدم 
سینما باید در هر شرایطی کار خود را انجام دهد 

و برگزار نکردن جشنواره روشی غلط است. 
او درباره روند بازگشت مردم به سینماها هم می گوید: 
البته تاوقتی که مدیران تنها به فکر خود باشد، انتفاع 
در تمام امور حاصل نخواهد شد. اما وقتی عموم مردم 
و نظم و نظام سیستم مدیریتی را در نظر بگیرند، 

شرایط درست خواهد شد.

صادرات بیش از چهار میلیاردریال  
کتاب در خراسان رضوی 

در اردیبهشت  ماه سال ۱۴۰۰ بیش ۴۱۲ عنوان کتاب در 
خراسان رضوی برا ی اخذ مجوز به دبیرخانه نظارت بر نشر 

کتاب ارسال شد.
 معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراســان رضوی با بیان این خبر افزود:  ۴۲۶ عنوان کتاب 
مجوز انتشار گرفتند و تعداد  ۱7۹ عنوان کتاب چاپ شده 

اعالم وصول شد. 
افشین تحفه گر در خصوص شمارگان این کتاب ها گفت: 
سیصد هزار و ۳۶۰ جلد شمارگان کتاب های چاپ شده و 
همچنین  7۳۶ جلد تعداد عناوین خروج کتاب از گمرک در 

اردیبهشت  ماه سال ۱۴۰۰بوده است.
وی ارزش ریالی صادرات کتاب در استان خراسان رضوی را 
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مبلغ چهار میلیارد و ۱۴۱ میلیون 

ریال عنوان کرد.

»می خواهم زنده بمانم« متوقف شد

با درخواست معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، پخش سریال 
»می خواهم زنده بمانم« تا اطالع ثانوی متوقف شده است و 
رایزنی ها برای رفع ابهامات و گفتگو درباره نقطه نظرات مطرح 

شده در حال انجام است.
روابط عمومی فیلیمو با تایید خبر توقف پخش سریال »می خواهم 
زنده بمانم«، اعالم کرد، »قسمت پانزدهم این مجموعه امروز 

ساعت هشت صبح از فیلیمو، پخش نخواهد شد.«
روابط عمومی فیلیمو همچنین درباره توقف پخش سریال 
»می خواهم زنده بمانم« اطالعیه ای را به شرح زیر منتشر 

کرده است:
»با درخواست معاونت اجتماعی نیروی محترم انتظامی، پخش 
سریال »می خواهم زنده بمانم« تا اطالع ثانوی متوقف شده 
است و تیم تولید و ساترا در حال رایزنی برای رفع ابهامات و 

گفتگو درخصوص نقطه نظرات ایشان است.
از مسووالن محترم درخواست می شود با سعه صدر و آرامش 
به نظاره سریال بنشینند؛ تا سرنوشت شخصیت های منفی 
سریال بر اساس روند منطقی درام به سرانجام برسد و سازندگان 
جرأت و جسارت پرداختن به اتفاقات مهم و افراد نیک و بد 

روزگار را در کسوت های مختلف داشته باشند.«
سریال »می خواهم زنده بمانم«، به کارگردانی شهرام شاه 
حسینی و تهیه کنندگی محمد شایسته هر دوشنبه از فیلیمو 
پخش می شود که با توجه به اتفاقات پیش آمده، قسمت پانزدهم 

آن امروزـ  دوشنبهـ  دهم خرداد ماهـ  پخش نخواهد شد.

تورج اصالنی تشریح کرد:

سینمای خودی و غیرخودی 

نیلوفر ذوالفقاری- »قّصه های من 
و بابا  ایرج« اثر امیرشهال که نیمه های 
اســفند۱۳۹۹ وارد بازار شد، به لطف 
مردم مهربان ایران، در کمتر از دوماه، 

به چاپ نهم رسید. 
به گزارش خبرنگار مــا،  این کتاب با 
عنوان »قّصه های من و بابا  ایرج« روایت گر 
خاطرات شیرین ده سال همکاری نویسنده 
با مرحوم ایرج یزدان بخش است و در آن 
کوشیده  از نزدیک ترین فاصله ی ممکن 
فریم های ُگل درشت ِ مدیریتی  او را شکار 
و در قاِب ۳۶داستان ِ کوتاه اما نغز و پُرمغز 

به خواننده ی گرامی پیش کش نماید.
نوید فالحت مدیر هنری این اثر در گفت 
و گویی با خبرنگار ما در باره بخشی از 
موضوعات این اثر می گوید:در این اثر 
فاخر تالش شده است که به برخی از 
سواالت ابهام آمیز که هر خواننده ای 
برای مطالعه اثر باآن روبرو خواهد شد 
پاسخ دهد. این که چگونه کارفرماِی 
ده نفر نیروی یَدِی سال۶۱، به بابا ایرِج با 
۳5۰۰نفر نیروی مغزافزار در دهه ی۹۰ 
تبدیل می شود؟ و این که یک کارگاه 

کوچک تولید پاشنه ی کفش، چگونه به 
جایگاهِ بزرگ ترین مجموعه ی قطعه سازی 
خاورمیانه می رسد؟ این که رمز موفقیت او 
در راهبری سرمایه های انسانی سازمانی اش 

چه بوده؟ و چرا کارکنان و عائله شان با 
زباِن دل، او را »بابا« خطاب می کردند؟ 
سواالتی که که در این اثر به آن پرداخته 
می شود و می تواند به عنوان یک نقشه 

راه درراستای کاریابی برای آنانی که 
قصد و تصمیم دارند در عرصه اقتصاد 

فعالیت کنند باشد.
وی تصریح کرد: این اثردارای سه مقدمه  فاخر 
به قلم خانم تنباکوچی)همسرمرحوم یزدان 
بخش(، مهندس شافعی)رییس اتاق ایران( و 
آقای علی رضاقلی)جامعه شناس و پژوهشگر 
برجسته ی علوم اجتماعی( اشاره شده است  
که هر کدام از زاویه  ای به کاریزمای فردی 
او پرداخته اند.در این اثر در عین حال که 
»کتاب گویا« است و هر ۳۶داستان  آن، 
با استفاده از QRکدی که در ابتدای هر 
داستان بارگذاری شده است با صدای 

نویسنده، نیز قابل شنیدن است .
معتقدم برای ما مایه ی ابتهاج و افتخار 
است که با خرید این تولید فرهنگی، عالوه 
بر حمایت از بازار کساد و کم رونق کتاب ، 
به ترویج فرهنگ کارآفرینی و توسعه ی 
رفتار مدیریتی بر مبنای منابع انسانی 
همت گماریم. چنانچه مایل به تهیه 
کتاب هستید، خواهشمند است تا در 
کوتاه ترین زمان با کوله ای از عشق و 

ارادت به پیشگاه تان ارسال شود.

طی 2ماه به چاپ نهم رسید

داستان »قّصه های من و بابا  ایرج« 
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