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توپ و تور

 یونس جوان  تنها مسافرمشهدی 
درجام جهانی نوجوانان

تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان درحالی اردوهای مختلف 
خودرا زیرنظرمسعودآرمات سرمربی بادانش وروز والیبال جهان 
وبرای آمادگی نوجوانان وحضوردرمسابقات والیبال نوجوانان 
پسرجهان که ازتاریخ ۲لغایت ۱۱ شهریورماه به میزبانی کشورمان 
برگزارخواهدشد آمادگی می کند که ازخراسان ومشهد یونس جوان 
بازیکن نوجوان مشهدی به عنوان تنها مسافر مشهدیها انتخاب 
شده وبه شایستگی درتیم ملی نوجوانان کشورمان حضوردارد 
تا درمسابقات نوجوانان جهان درتهران جای پوریا یلی را پرکند

یونس جوان وظیفه ســنگینی را برعهده خواهدداشت زیرا 
دردوره های گذشــته پوریایلی بازیکن قوچانی بادرخشش 
خودعنوان قهرمانــی جهان را به همراه رضــا مومنی مقدم 
مربی مشهدی وبین المللی برای کشورمان ووالیبال خراسان 
به ارمغان آورده وراهی تیم ملی بزرگســاالن کشورمان شد .

نوجوان مشهدی که درپست قطرپاسوراعتمادکادرفنی تیم ملی 
را به خوبی فراهم کرده است می تواند نماینده ارزشمندی برای 
والیبال خراسان ومشهد درمسابقات نوجوانان جهان درتهران باشد.

اردوی پدیده درنصف جهان
کاروان تیم فوتبال پدیده برای آمادگی بیشترراهی اصفهان 

شدواردوی خودرا درنصف جهان برپاکرد
نخست:شــاگردان رحمتی پس ازپیروزی برگل گهر نشان 

دادندکه اگرحمایت باشد بازهم می توانندپدیده باشند
والیبال جام ملتهاوجای خالی مشهدی ها

مسابقات والیبال جام ملتهادرحالی درایتالیا آغازشد که برای 
اولین بار هیچ بازیکنی ازوالیبال خراسان حضورندارد

نخست:اگرچه آنالیزورمشهدی نوید  مشجری درکنارتیم ملی 
است اما جای بازیکنان مشهدی بسیارخالی است

فوتبال سه جانبه درمشهد
درخبرها آمده بود فوتبال سه جانبه درمشهدبرگزارخواهدشد

نخست:باتوجه به مشکالت مالی که پدیده دارد به نظرمی رسد 
رحمتی بازهم دست به جیب خواهدشد 

کارت زرد
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 نخستین نشست هم اندیشی و دانش افزایی 
هیات فوتبال مشهدبا حضور سرپرستان 
و مدیران باشگاه های فوتبال مشهد با 
حضور حسین بادامکی رییس هیات فوتبال 
مشهد و جمعی از کارشناسان فوتبال  
و پیشکسوتان در سالن اجتماعات این 
هیات پنج شنبه ۱3 خرداد ماه برگزار و 
در این نشست تصمیماتی در باره نحوه 
برگزاری رقابت های فصل ۱400،شهریه 
برگزاری مسابقات فصل ۱400،آیین 
نامه برگزار ی مسابقات فصل ۱400 
پرورش استعدادهای فوتبالی و آماده 
سازی بازیکنان برای حضور در مسابقات 

لیگ استان و کشورگرفته شد.
دبیر هیات فوتبال مشهد در این خصوص 
گفت: بزرگترین مشکل ما در هیات نبود 
زمین اختصاصی است هیات فوتبال مشهد 
به عنوان متولی متاسفانه از داشتن زمین 
اختصاصی محروم است و ما مجبوریم از 
پیمانکاران و ادارات دیگر زمین با رقم های 
باال اجاره کنیم و این کار رابرای ما سخت 
کرده است و ما کمتر می توانیم به تیم های 

ضعیف کمک کنیم.
بحث شهریه  هم مطرح است . برخی 
از تیم ها قادر به پرداختن شهریه ها 
نیستند و این درحالی است که معتقدم 
بهترین استعدادهای فوتبال از همین 
تیم ها برخواهند خواست..وقتی جند 
زمین  اختصاصی در اختیار داشته باشید 
بهتر می توان مسابقات را مدیریت کرد 
و رقابت ها دز زمان خاص شروع و پایان 
می پذیرد ،و کیفیت رقابت ها افزایش 
خواهد یافت و مسابقات سریعتر به 

پایان می رسد. 
یونس پیمان تصریح کرد: درطول یک 

سالی که در خدمت فوتبال مشهد بودم 
مکاتبات متعددی صورت دادیم و تا کنون 
هیچ زمینی به ما اختصاص داده نشده 
و فقط یک سالن سرپوشیده در اختیار 
هیات برای برگزاری مسابقات فوتسال 
تعلق گرفته که امیدواریم با همکاری 
شــهرداری اداره کل ورزش و جوانان 
استان و مشهد بتوانیم زمین اختصاصی 

دراختیار داشته باشیم.
وی در ادامه در خصــوص راه اندازی 
آکادمی ومدارس اختصاصی فوتبال و 
فوتسال ویژه بانوان در مشهد گفت:با وجود 
درخشش بانوان در فوتبال و فوتسال و 
کسب عناوین قابل توجه در استان و 
رقابت های لیگ کشور متاسفانه در 
سطح بانوان هنوز آکادمی و مدرسه 
فوتبال و فوتسال اختصاصی راه اندازی 
نکردیم و هر باشگاهی به فراخور حال 
به پرورش استعدادها مبادرت می ورزد 
باشگاهی مانند سایپا،طیبی،طیرانی و 
پرسپولیس در این سطح فعالت می کنند.

وی در باره آمــار داوران در فوتبال و 

فوتسال بانوان می گوید: هم اکنون ۲0 
داور در سطح حرفه ای مسابقات فوتسال 

و فوتبال را قضاوت می کنند. 
وی یکی از مهمترین دلیل شکل نگرفتن 
مدارس فوتبال بانوان را زمین اختصاصی  
ویژه ، عدم حمایت سرمایه گزاران و 
کمبود مربیان درجه Bو C ذکر کرد و 
گفت :برای این که بتوانیم مجوز فعالیت 
آکادمی و مدرسه آموزشی اختصاصی 
ویژه بانوان را اخذ کنیم نیاز به مقدماتی 
داریم از جمله داشتن زمین اختصاصی و 
ویژه که بتوان شئونات اسالمی را رعایت 
کرد  و همچنین کارت مربی گری برای 
بانوان آموزش دهنده در این مدارس که 

باید به تایید فدراسیون رسیده باشد. 
وی تصریح کرد: برگزاری منظم و قانون مند 
لیگ ها در بخش بانوان و آقایان قطعا به 
آینده فوتبال مشهد و خراسان کمک 

می کند.
پیمان، در خصوص برگزاری نخستین 
دوره مسابقات فوتبال بانوان خراسان 
رضوی در ورزشــگاه تختی مشهد، 

توســط هیات فوتبال مشهد اظهار 
کرد: از زمان حضور حسین بادامکی در 
مسند ریاست هیات فوتبال مشهد باید 
گفت که به جرات تغییرات محسوسی 
ایجاد شده است. نخستین نکته ای که 
در خصوص هیات رخ داده، جوانگرایی 
معنادار و چشمگیری است که بادامکی 
کلید زده و اتفاقا به نظرم همین جوانگرایی 
باعث شده که خوشبختانه اتفاقات 
خوبی تا به امروز در فوتبال مشــهد 
و حتی استان خراسان رضوی رقم 
بخورد. نیرو هــای جوان با خالقیت 
و تفکر و نوآوری که دارند، می توانند 
زمینه ساز اتفاقات بزرگی برای فوتبال 

و ورزش خراسان ایران شوند.
دبیر هیات فوتبال مشهد گفت: باید از 
مسووالن اداره ورزش و جوانان مشهد، 
به ویژه مهدی سالطین رییس این اداره 
و همچنین هیات فوتبال استان نیز تشکر 
کنیم، زیرا همکاری ویژه ای با ما در خصوص 
برگزاری مسابقات فوتبال بانوان و صدور 

مجوز ها داشتند.

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

مجید خروشی

سرمربی تیم فوتسال هیات فوتبال خراسان 
رضوی گفت: با توجه به این که نتیجه دیدار 
انتهایی لیگ برتر در جایگاه هیات فوتبال 
خراسان تاثیری ندارد تصمیم داشتیم 
در این دیدار شرکت نکنیم، اما سازمان 
لیگ ما را ملزم به حضور در این بازی کرد.

فاطمه شریف در خصوص آخرین دیدار 
تیمش در لیگ برتر فوتسال بانوان مقابل 
پاالیش نفت آبادان، اظهار کرد: همیشه 
تابع دستورات سازمان لیگ بوده و خواهیم 
بود. در فصل گذشته دو مرتبه از تصمیمات 
سازمان لیگ متضرر شدیم. برای دیدار با 
مس به رفسنجان سفر کرده بودیم که به 
دلیل کرونا بازی را لغو کردند، در حالی که 
پیش از سفر به رفسنجان چندین مرتبه 
بابت شرایط برگزاری آن دیدار استعالم 
گرفته بودیم. برای سفر به کرمان نیز مشکل 
مشابهی پیش  آمد و بابت کنسلی بلیت ها 

متضرر شدیم.
وی افزود: با توجه به این که نتیجه دیدار 
ما با پاالیش نفت آبادان در جایگاه هیات 
فوتبال خراسان رضوی تاثیری ندارد، تصمیم 
داشتیم در این دیدار شرکت نکنیم، اما 

سازمان لیگ با توجه به حساسیت این 
دیدار برای مشخص شدن قهرمان لیگ 
تقاضا کرد در دیدار انتهایی مقابل نماینده 
آبادان حضور یابیم. به تصمیم سازمان لیگ 
احترام گذاشتیم، اگرچه انگار اجبارها و 
الزامات سازمان لیگ فقط برای هیات 
فوتبال خراسان رضوی است. در فصل 
جاری سه تیم به بهانه های مختلف در 
مشهد حاضر نشدند و نتیجه آن دیدارها 

سه بر صفر به سود ما اعالم شد.
سرمربی تیم فوتسال بانوان هیات فوتبال 

خراسان رضوی ادامه داد: سازمان لیگ 
آن موقع ادعا داشت که تیم ها اجازه دارند 
در یک بازی بدون هیچ مشکلی حضور 
پیدا نکنند. گرچه ممکن بود صعود تیم  
هیات فوتبال خراسان رضوی به تفاضل گل 
کشیده شود، اما با وجود غیبت تیم ها در 
مشهد، هیچ کس از حق تیم ما دفاع نکرد. 
در حال حاضر که قرار است قهرمان لیگ 
مشخص شود، فشار می آورند که هیات 
فوتبال خراســان باید در دیدار انتهایی 

حضور یابد.

شریف یادآور شد: به دنبال لج و لجبازی 
نیستیم، اما توقع داشتیم سازمان لیگ 
شرایط ما را هم درک کند. نتیجه این دیدار 
برای ما هیچ اهمیتی ندارد و قهرمانی تیم 
سایپا نیز در دست خودش است. سایپا اگر 
بتواند حریفش را شکست دهد بی توجه به 
نتیجه دیدار هیات فوتبال خراسان رضوی 
و پاالیش آبادان قهرمان خواهدشد. با توجه 
به تثبیت جایگاه ما در جدول، بازیکنانم 
انگیزه  الزم برای این بازی ندارند. سازمان 
لیگ دیوار کوتاهتری از ما پیدا نکرده است.

وی در خصوص انتقادها از نتایج تیمش 
در فصل جاری لیگ برتر فوتسال بانوان 
خاطرنشان کرد: کسانی که انتقاد می کنند 
چشم و گوش خود را بسته و نمی دانند 
سایر تیم ها چندین برابر ما هزینه کرده اند. 
تیم مس رفسنجان و رهیاب تهران که از 
گروه خود صعود نکردند، بیشتر از هیات 
فوتبال هزینه کرده بودند. در ابتداء فصل 
به دنبال الناز آرمات و سپیده زرین، دو 
بازیکن خوب مشهدی بودیم، اما رهیاب 
با تنها ۱۵ میلیون بیشتر، مانع توافق ما با 

این دو بازیکن شد.

فاطمه شریف:
سازمان لیگ، دیواری کوتاه تر از »هیات فوتبال خراسان رضوی« پیدا نکرد

دبیر هیات فوتبال مشهد:

 زمین اختصاصی نداریم
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مروارید گمشده ای به نام قدوس
علیرضا مجمع: در بد مخمصه ای گیر کردیم. چشم های 
بخیالن به شیربچه های این سرزمین است. کسانی که 
هنوز چشم به دنبال دالل موزامبیکی دارند منتظرند ایران 
زمین بخورد تا دوباره او را علم کنند و برگردند به دوران 
سیاه بی اعتباری فوتبال ایران در آسیا. جایی که سه گل 
از ژاپنی خوردیم که تا االن بی سابقه ترین نتیجه تاریخ 
بازی های ما و ژاپن بوده است. ما ناچار به زنده ماندنیم، اگر 
همت کنیم و ستاره هایمان پالستیکی نباشند. بحرین را با 
خاک در خاک خودش یکسان کردیم و این بار بر خالف 
قبل در جای حساس سردار آزمون و مهدی طارمی با هم 
مچ شدند و شد آنچه باید می شد. به این ترکیب یک سامان 
قدوس حیرت انگیز را هم اضافه کنید. ســامان قدوس 
مروارید گمشده فوتبال ایران است که کی روش قدرش 
را در جام جهانی ندانست، که اگر می دانست شاید اولین 
صعود از مرحله گروهی را تجربه می کردیم. اما هیچ کس 
این چیزها را از یکی از ســیاه ترین دوره های تیم ملی را 

نمی بیند و اتوبوسش را ستایش می کند. 
*

بازی ایران و هنگ کنگ و بــاز هم یک عملکرد افتضاح 
دیگر از گزارشگر قدیمی تلویزیون. حاال دیگر انتقاد از 
گزارش های فاجعه بار جواد خیابانی، به یکی از معدود نقاط 
اشتراک مردم ایران تبدیل شده است. یعنی شاید ایرانی ها 
سر پرسپولیس و استقالل، رونالدو و مسی، اصالحات و 
اصولگرایی، رای دادن و ندادن، حجاب و سربازی اجباری، 
اقتصاد، فرهنگ، هنر و تاریخ با هم هزار جور اختالف داشته 
باشند و حتی خرخره هم را بجوند، اما وقتی خیابانی یک 
مسابقه فوتبال را گزارش می کند، تمام این آدم ها در یک 
جبهه واحد جمع می شوند و شروع می کنند به انتقاد از 
عملکرد اســتاد. از این نظر او یک عنصر وحدت آفرین 
اعصاب خردکن تلقی می شــود؛ گزارشگری که کال در 
یک دنیای دیگر سیر می کند، هشتاد درصد جمالتش 
اضافی است و در هر بازی، به رکورد قبلی خودش برای 

مهمل بافی حمله می کند.
*

به لطف فضای تازه پاگرفتــه کالب هاوس بازی ایران و 
بحرین را با گزارش مجید وارث دوست داشتنی و تصویر 
بی صدای شبکه سه ایران شنیدم و دیدم.تجربه جذابی 
بود. اگر توانستید بازی ایران و عراق را این شکلی تجربه 
کنید، قول می دهم به شدت از صدای روی اعصاب پیمان 
یوسفی و جواد خیابانی و سیانکی و اخیرا هم محمد رضا 
احمدی لذت بخش تر باشد. مجید وارث را هم نسالن من 
بیشتر می شناسند. صاحب اصلی برنامه ورزش و مردم 
در اوایل دهه شــصت از جام ملت های ۱984 سنگاپور 
دیگر گزارش را از او گرفتند و به استرالیا کوچاندند. تبعید 
ناخواسته وارث به استرالیا باعث شد قدرش بیشتر دانسته 
شود. انگار نبود آدم ها باعث می شود بیشتر در معرض دید 
بیایند. وارث هنوز با آن صدای خش دار و ذهن همیشه 
آماده یکی از بهترین گزارشگران فوتبال تاریخ تلویزیون 
ایران اســت. اگر می خواهید لذت یک گزارش با حضور 
ذهن درست با همه مشخصاتش را ببرید بازی ایران و عراق 
را در کالب هاوس در صفحه مجید وارث از دست ندهید.

*
عراق را باید ببریم، راه دیگری وجود ندارد. اقای ولموتس 
آنقدر گند زده اســت که چوب خطمان پر شده. ما مرد 
روزهای ســختیم. عراق در 8 سال جنگ این را فهمید، 
در بازی آخر این گروه هم بیشــتر می فهمــد. زنده باد 

شیربچه های ایران

با شکسته شدن طلسم نبردن بحرین 
در خاک خودش، یکی از حساس ترین 
روزهای تاریخ فوتبال ایران با موفقیت 
سپری شد و ملی پوشان کشورمان در 
یک بازی برتر و درخشان گام بلندی برای 
صعود به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 

۲0۲۲ در قاره آسیا برداشتند.
دلچسب بودن این پیروزی از آنجا مضاعف 
شد که AFC انواع کارشکنی ها را برای 
عدم موفقیت ایران انجام داد؛ از گرفتن 
حق مسلم میزبانی ایران به بهانه کرونا تا 
بازی در اوج گرما و در زمین بی کیفیت. 
اما جوانان ایرانی بار دیگر ثابت کردند 
که مرد روزهای سخت هستند و فعل 

خواستن را به خوبی صرف کردند.
دراگان اسکوچیچ که مخالفان حضورش 
در تیم ملی بیشتر از موافقانش بود، چک 
اول را قبل از بازی به بحرین زد؛ آنجا که در 
نشست خبری با اعتماد به نفس باال گفت 
بحرین را مثل کف دستش می شناسد 
و با این موضع گیری حس برتری طلبی 
را در ملی پوشان تقویت کرد و در عمل 
هم نشان داد واقعا نقاط ضعف بحرین را 
شناخته و یک برد آسان و بدون حرف و 
حدیث را برای کشورمان به ارمغان آورد و 
اولین مربی تیم ملی لقب گرفت که موفق 

به شکست بحرین در زمین حریف شده 
است.هر چند شاکله اصلی تیم ملی همان 
تیم کی روش است و همان قدر که در نظر 
نگرفتن سهم سرمربی پرتغالی بی انصافی 
است، کم شمردن نقش اسکوچیچ و ایراد 
به ترکیب و نفرات دعوت شده به خاطر 
عالیق رنگی هم به دور از انصاف است. قطعا 
در انتخاب بازیکنان دعوت شده و حتی 
ترکیب تیم انتقاداتی به سرمربی کروات 
وارد است اما حقیقت »سلیقه سرمربی 
تیم ملی« پاسخ منطقی و محکمی برای 
هر انتقاد است و در پایان این سرمربی 
است که پاسخگوی موفقیت یا عدم نتیجه 
گیری تیم خواهد بود.نقش اصلی برد 

درخشان ایران را بدون شک خط حمله 
آتشین و هماهنگ تیم بر عهده داشت، 
جایی که مهدی طارمی و سردار آزمون 
امان خط دفاع بحرین را بریدند و 3 بار 
دروازه این تیم را باز کردند. صد البته از 
نقش ویژه سامان قدوس نباید گذشت 
که با آمدنش به میدان شتاب فزاینده ای 
به موتور هجومی تیم ملی داد و تحسین 
همگان را برانگیخت و شاید اسکوچیچ 
را قانع کرده باشد که می تواند از ابتدا در 
ترکیب تیم قرار بگیرد.بازی درخشان و برتر 
ایران مقابل بحرین خصوصا در نیمه دوم و 
دست پر اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی 
این نوید را به هواداران و کارشناسان داد 

که بردن عراق هم دور از دسترس نیست 
و از االن باید به فکر حریفان قدرتمند دور 
نهایی باشیم تا مثل دو دوره قبلی بدون 
دغدغه راهی جام جهانی شویم.در پایان 
ذکر این نکته ضروری اســت که بازی 
حساس با بحرین تمام شد و باید بدون 
غرور و تکیه بر این برد درخشان در این 
یک هفته تقویت روحیه ملی پوشان و 
حس برتری طلبی واقعی بدون اغراق و 
کوچک شمردن حریف سرلوحه رسانه 
ملی و رسانه ها و شبکه های اجتماعی قرار 
بگیرد. نه از عراق به اشتباه مثل بحرین 
غول شکست ناپذیری مثل برزیل یا آلمان 
و فرانسه بسازیم و نه تیم ملی را از پیش 
برنده بدانیم. هرچند که اسکوچیچ نشان 
داد از نظر روانی روحیه ملی پوشان را خوب 
شناخته و تیم از نظر روحی کامال آماده 
برتری مقابل هر حریفی هست.تیم ملی 
۲۱ خرداد با کامبوج مصاف خواهد داد 
و شاید فرصت خوبی برای استراحت به 
بازیکنان اصلی و بازی دادن به بازیکنان 
کمتر به کار گرفته شده باشد. آخرین 
دیدار شاگردان اسکوچیچ هم دوشنبه 
۲4 خرداد مقابل عراق خواهد بود که برد 
ایران در این دیدار به منزله صعود به عنوان 

صدرنشین است.

پرسپولیس، استقالل، ماشین سازی، تراکتور، 
سپاهان، چند تیم باشگاهی دیگر و حتی 
تیم ملی هریک تاکنون چندین بار چوب 
تلخی های اینستاگرام و به طور کلی فضای 

مجازی را خورده اند.
تلخی هایی که گاهی ناخواسته رخ داده 
است اما این تلخی زمانی بیشتر حاشیه ساز 
می شود که این ماجرا به دست خودشان 
رقم بخورد اما چگونه؟ از طریق شخصی به 
نام »ادمین« یا »ادمین های« یک صفحه 
اینستاگرامی. ماجرای شکایت باشگاه گوا 
و فدراسیون فوتبال هند از پرسپولیس در 
خالل بازی های آسیایی این تیم را که به 
خاطر دارید؟یا کامنت فدراسیون فوتبال 
برای صحبت های یحیی گل محمدی که 
استقاللی ها را شاکی کرد؟ اما این ادمین ها 
توسط چه کسی تعیین می شوند و چرا 
چنین اشتباهات فاجعه باری پیش می آید 
که کار به شکایت بردن به  AFC برسد؟

حمایت به سبک فدراسیون
کمتر از یک ماه پیش بود که شــایعه 
حضور برانکو به عنوان سرمربی تیم ملی 
فوتبال دوباره بر سر زبان ها افتاد و در این 
شرایط مسووالن فدراسیون فوتبال به 
شکل عجیبی از سرمربی فعلی تیم ملی 
یعنی دراگان اسکوچیچ حمایت کردند! 
خبر مذاکره با برانکو ایوانکوویچ در حالی 
از سوی از فدراسیون فوتبال تکذیب شد 
که اینستاگرام رسمی فدراسیون فوتبال 
تصویری از برانکو ایوانکوویچ را منتشر کرد 
و در شرح آن اینطور نوشت:» تمامی ارکان 

مدیریتی فدراسیون فوتبال حمایت تمام 
قد از کادر فنی، بازیکنان و تیم ملی را در 
دستور کار خود قرار داده اند تا ایران با 
قدرت در بازی ها شرکت کرده و این پیچ 
تاریخی را رد کند.خبر مذاکره با برانکو 
کامال دروغ و بی پایه و اساس است.« البته 
در این مواقع باید در حرکتی رسانه ای که 
مخاطب را به حمایت قانع کند، تصویری 
از خود دراگان اسکوچیچ منتشر می کردند 
اما گویا تمامی ارکان مدیریتی فدراسیون 
ترجیح دادند این گونه از سرمربی فعلی تیم 
ملی حمایت کنند؛ با عکس آقای برانکو! 
این اما پایان ماجرا نبود. چند روز بعد از 
این ماجرا ادمین این پیج در شرایطی 
که پیج AFC فارسی صحبت های 
یحیی گل محمدی را پیرامون دربی 9۵ 

منتشر کرده بود، کامنتی غیر مرتبط 
به فدراســیون فوتبال را منتشر کرد و 
با ایموجی برای پرسپولیسی ها آرزوی 

موفقیت کرد. 
اتفاقی که با اعتراض شدید هواداران استقالل 
مواجه شد. آن ها معترض بودند که چرا 
صفحه رسمی فدراسیون فوتبال باید برای 
مصاحبه سرمربی تیم پرسپولیس کامنت 

با مضمون موفقیت منتشر کند.

جنجال پرسپولیسی ها
صفحه رسمی اینستاگرام پرسپولیس پیش 
از سفر به هند در جریان بازی های آسیایی 
پستی منتشر کرد و دوران فتح هند به وسیله 
پادشاه ایران در گذشته را مرور کرد. ادمین 
آن صفحه، این حادثه تاریخی را به حضور 

این تیم در لیگ قهرمانان و فتح دوباره این 
کشور تشبیه کرده بود. این پست جنجالی 
باشگاه پرسپولیس واکنش های زیادی را 
از سوی کاربران هندی و حتی ایرانی به 
همراه داشت و آن ها این پست را توهین 
آمیز تلقی کردند. البته باشگاه پرسپولیس 
بالفاصله آن پست را حذف کرد و با انتشار 
یک پست دیگر عذرخواهی کرد اما کار از 
کار گذشته بود و فدراسیون فوتبال هند و 
باشگاه گوا از پرسپولیس به AFC شکایت 
کردند. باشگاه پرسپولیس در پستی دیگر 
از این باشگاه و کشور هند دلجویی کرد 
اما فایده ای نداشت تا این باشگاه دفاعیات 
خود را با مستندات کافی به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا ارسال کند. صفحه پرسپولیس 
نوشت:»در روزی که کاروان پرسپولیس 
برای رقم زدن موفقیت های تازه، آسمان 
ایران را به سمت هندوستان ترک کرد، 
پستی در صفحه اینستاگرام باشگاه منتشر 
شد که این اتفاق، بدون هماهنگی بود و به 
همین علت، وظیفه خود می دانیم بابت اتفاق 
رخ داده، عذرخواهی کنیم. این موضوع 
ارتباطی به باشگاه پیدا نمی کند و برای 
فردی که بدون دریافت مجوز از مدیریت 
باشگاه، اقدام به انتشار پستی کرده، تنبیه 
و توبیخ در نظر گرفته شده و به شدت با 

وی برخورد می شود.«

حوالی استادیوم

پدرام خسروشاهی

طلسم گربه سیاه چگونه شکست؟

عراق شکار بعدی یوزها!

کارگزارهای اینستاگرامی و جنجال در ورزش

حاشیه سازی به نام»ادمین«
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نقش بازي در روابط والدین و کودکان

والدین و مربیان گرامي مخاطبان من شمایید ، همراه من بمانید 
با یک مقاله مفید دیگردرخصوص کودکان تا بتوانید خالق و 
مبتکر ، در بازي هاي مختلف و هدفمند همراه کودکانتان 
باشید. محیط خانه را برایشان جذاب کنید و یا شرایطي فراهم 
کنید که آن ها بتوانند فعالیت هایي را در منزل یا حیاط خانه 
انجام دهند وزماني را صرف همراه بودن با دلبندانتان در محیط 

بیرون اختصاص دهید.
دوران کودکی مهمترین دوره زندگی است. کودکي دوراني 
است که مانند یک زمین حاصل خیز هر چه در آن بکاري در 
آینده درو خواهي کرد. کودکان، شهروندان کوچکي هستند 
که نیاز دارند به عنوان شهروندي مستقل در جهت رشد فکري 
و اجتماعي برایشان برنامه ریزي شود. در تعریف بازي مي توان 
اینگونه عنوان کرد که: به هرگونه فعالیت جسمي یا ذهني 
هدفدار که به صورت فردي یا گروهي انجام مي پذیرد و موجب 

کسب لذت و اقناع نیازها ي کودک شودرا بازي مي گویند.
»بازي« یکي از راه هاي پرورش کودک از لحاظ رواني، عاطفي 
و جسمي است. کودک با بازي، با ترس هایش کنار مي آید و 
قوانین اجتماعي شدن را مي آموزد. کودک در بازي نه تنها به 
اسباب بازي نیاز دارد بلکه از آن مهم تر نیازمند برنامه سازي  
جامع و هدفمند است. بازی، سیستم عضالنی و رشد حسی 
و حرکتی کودک را تقویت می کند و به این طریق بر هوش 
کودک تاثیر فراوانی دارد و با بازی کردن، دقت کودک در 
انجام کارها افزایش می یابد. بازی سالم می تواند عواطف 
منفی از قبیل ترس، اضطراب، نفرت و افسردگی را به شدت 
در کودک کاهش دهد.بازي هایي مثل دویدن و طناب بازي 
که کودک در آن ها فعالیت هاي زیادي انجام مي دهد، به رشد 
عضالت بزرگ و کوچک ، پرورش نیرو ، استقامت و سرعت و 
حرکت سریع مفاصل کمک مي کند، در ضمن گردش خون 
کودک زیاد شده و خون بیشتري به مغز کودک مي رسد . 
معموال کودکان کارهایي را که با بازي کردن یاد مي گیرند 
به راحتي در ذهن شان جا مي افتد. بازی زبان آشنای کودک 

برای ایجاد و تقویت ارتباط عاطفی است.
مهارت هاي حرکتي بنیادي پایه ، اساس مهارت هاي تخصصي 
هســتند و والدین و مربیان تاثیر به سزایي در یادگیري این 
مهارت ها در کودکان دارند . بعنوان مثال: اجراي بازي هاي 
جابجایي در محیط باز، انجام دادن حرکات تعادلي در کودکان 
در منزل با نظارت والدین و اســتفاده از توپ هاي استخري 
کوچک رنگارنگ میتواند اوقات فراغت خوشي را براي شما و 

فرزندانتان فراهم آورد. 
بیایدکودکان خود رابا این فعالیت هاي ورزشي ، به هر نحوي که 
شده در منزل و یا در فضاي بیرون از منزل با برنامه ریزي مناسب 
درگیرکنیم.   والدین گرامي آیا توپ به دست با کودکانتان همراه 
بوده اید؟ لي لي کردن هاي قشنگ با کودکانتان را فراموش 
نکنید. آن ها نیاز به همراهي و تشویق شما دارند.در این روزهاي 
گرم مي توانید با بادکنک هاي کوچک محتوي آب و یا یخ هاي 
رنگي که کودکان آن ها را لمس مي کنند ، تصویر هاي زیبایي 
را که در دنیاي کودکانه آن ها نقش بسته است رابا شما بروي 

کاغذبیاورند. 
چه بهتر که شما در این روزهاي قشنگ کودکي زودگذر با 

بازي هاي جذاب و رنگي همراه باشید.
بازی هاي متنوع و جذاب به عنوان یک روش معقول جهت رفع 
یا جلوگیري از چاقي هاي بیشماري است که از تغذیه نامناسب و 
نشستن  هاي طوال ني کودکان مقابل صفحه نمایش و بازي هاي 
رایانه اي به دست مي آید .و در این راستا شما خود هم درگیر 
فعالیت هاي فیزیکي با کودکان خود باشید و با انجام دادن 
حرکات متنوع و زیبا ساعات خوشي را با خانواده داشته باشید .

تناسب اندام

تکامل تاکتیکی
تکامل تاکتیک ها ، بیشتر وابسته به خود 
مربیان است تا باشگاهی که در آن حضور 
دارند. مربیان باتجربه و برجسته در باالترین 
سطح فوتبال جهان ، ترجیح می دهند 
از یک یا چند سیستم متنوع استفاده 
کنند. تاکتیک ها نیز دارای سطح بندی 
هستند و این طبقه بندی عمدتا به دلیل 
توسعه ابزار تاکتیکی موثر و جدیدی به 
نام »تجزیه و تحلیل ویدئویی« است.

به نظر می رسد ساختار دفاعی بیشتر 
از قبل مورد توجه قرار گرفته است. 
دفاع ۵ نفره و صرفا داشتن سه یا چهار 
عنصر هجومی )روندی که بسیاری از 
تیم های برتر دنیا در پیش گرفته اند( غیر 
مولد محسوب می شود. در حال حاضر 
، تاکید می شود که خطوط به صورت 
یکپارچه و نزدیک بهم )بعنوان یک واحد( 
سازماندهی شوند که این امر فضا و زمان 
کمتری در اختیار حریف قرار می دهد. 
بازی دفاعی مبتنی بر تاکتیک های 
کلیدی مانند  مشارکت تمام بازیکنان 

در امر دفاع گروه بندی ، فشار آوردن 
مهاجمین روی توپ و تشکیل الیه های 
دفاعی متعدد است. بازی هجومی باعث 
می شود که تیم ها فضاهای بیشتری برای 
نمایش خالقیت تیمی و خلق موقعیت 
داشته باشند )البته وابسته به این است 
که از چند عنصر هجومی استفاده شود 
و بازیسازی از کانال مرکزی انجام شود 

یا کانال های کناری(.

توسعه تاکتیکی
با اینکه مهارت فنی بخش مهمی از 
موفقیت بازیکنان را شامل می شود ولی 
نیاز است که با تاکتیک های مناسب 
تلفیق شوند )از سنین کودکی باید 
این امر انجام بگیرد( تا آن ها از آگاهی 
و درک تاکتیکی باالیی برخوردار باشند 
و در جریان بازی و لحظات سرنوشت 
ساز بتوانند بهترین راه حل و تصمیم را 
اتخاذ کنند. عملکرد برجسته ، وابسته به 
مهارت فنی و توانایی بازیکن بر منطبق 
شدن با شرایط بازی است ، این مهارت ها 

در طول تمرینات آموخته و ارتقا داده 
می شوند.تاکتیک ها از اصول بازی نشات 
می گیرند و اطمینان حاصل می کنند 
که تمامی بازیکنان به همان شیوه اتخاذ 
شده عمل می کنند. تمامی این مراحل 
در تمرینات ، بصورت زیربنایی آموزش 

داده می شوند.
بنابراین ، بازیکن به محض توپگیری 
و کسب مالکیت مجدد توپ ، درک 
متقابلی از تاکتیک )مورد نظر( پیدا 
می کند. فرهنگ تاکتیکی۱ ، عمدتا 
از طریق بازی های آزاد۲ )که در آن 
بازیکنان بدون هیچگونه محدودیتی 
می توانند خالقیت خودشان را به معرض 
نمایش بگذارند( آموزش داده می شود. 
مربیان همواره باید اطمینان حاصل کنند 
که بازی ها ، جزئی از برنامه تمرینات 
باشند )البته این بازی ها نیز با هدایت 

خود مربی همراه باشد(.

Tactical Culture ۱
Free Play ۲

ستاره نعمتي صفت  ستاره نعمتي صفت  

تغذیه

سهیل کرمانی نژادسهیل کرمانی نژاد

ایستگاه تاکتیک )39(

سیستم های بازی )3( دانیال حبیبی

بانوی دوومیدانی کار خراسانی و نماینده پرتاب 
دیسک زنان ایران در مسابقات بین المللی 
ترکیه موفق شد اولین بار مجوز حضور در 
مسابقات قهرمانی جوانان جهان را کسب کند.

مهال محروقی دختر خراسانی و نماینده پرتاب 
دیسک زنان ایران در مسابقات بین المللی 
ترکیه موفق شد اولین بار مجوز حضور در 
مسابقات قهرمانی جوانان جهان را کسب کند.

همچون ماه گذشته، این بار نیز تیم منتخب 
دوومیدانی ایران با ترکیبی از ۱3ورزشکار 
بزرگ سال و جوان در مسابقات ترکیه شرکت 
کرده است. در بین ورزشکاران جوان اعزامی به 
این رقابت ها در این دوره بازهم یک ورزشکار 
خراسانی حضور دارد. در دوره گذشته فائزه 
آشورپور راهی ترکیه شد، اما این بار مهال 
محروقی، ملی پوش خراسانی، موفق شد 
در روز نخست رقابت های ترکیه اولین بار 
در بخش زنان سهمیه مسابقات قهرمانی 
جوانان جهان را کسب کند.مسابقات قهرمانی 
جوانان جهان مرداد به میزبانی کنیا برگزار 
می شود و رکورد ورودی آن 49متر است که 
محروقی با پرتابی به طول 49.0۱متر ورودی 
را به دست آورد. در ادامه مهال محروقی در 
روز دوم مسابقات و در فینال پرتاب دیسک 
رکورد 49.3۷متر را ثبت کرد و در جایگاه 
سوم قرار گرفت و مدال برنز را به دست آورد.

رکورددار اولین ها
این دختر خراسانی پیش ازاین نیز تاریخ سازی 
کرده بود؛ سال98 اولین بار دختران به 
مسابقات جهانی دوومیدانی دانش آموزان 
در کرواســی اعزام شدند که دراین بین 
۲ورزشکار خراسانی نیز حضور داشتند، اما 
در همان تجربه اول، مهال محروقی توانست 
در پرتاب دیسک با رکورد 3۵.43متر مدال 
برنز جهانی را در دومین تجربه برون مرزی 

خود کسب کند. به این ترتیب، اولین مدال 
جهانی را یک دختر خراسانی کسب کرد.مهال 
محروقی عضو تیم ملی نوجوانان و جوانان 
بود که عناوین سومین دانش آموزان جهان 
و چهارمین آسیا در رقابت های هنگ کنگ 
را در کارنامه خود دارد.پرکوویچ قهرمان 
زنان دنیاست که با پرتاب ۷۱متر در صدر 
ورزشکاران این رشته قرار دارد و محروقی 
چشمش به دنبال این رکورد است.او تا 
سال پیش با رکورد های 4۵متر در رده 
499جهان در بین بزرگ ساالن و جوانان 
و نوجوانان حضور داشت، اما قول داد در 
سال جدید رکورد خود را ارتقا دهد و به 

جمع ۱00ورزشکار برتر دنیا برسد.

به دنبال سهمیه المپیک
محروقی از رکورد باالی ۵0متر خود به عنوان 
شگفتی بزرگ در ۱400 نام برده است و 
می خواهد رکورد بزرگ ساالن ایران را بشکند. 
حاال حضور او در مسابقات جهانی جوانان 
در آستانه بیست سالگی می تواند فرصت 
بزرگی باشد تا او به هدف خود نزدیک شود.

محروقی بعد از کسب مدال در مسابقات 
جهانی جوانان، می خواهد برای رسیدن به 
سهمیه المپیک دورخیز کند. برای او احسان 
حدادی، ورزشکار المپیکی تیم ملی ایران، 
یک الگوست.این دختر خراسانی حدود 4سال 

است که این رشته را حرفه ای دنبال می کند 
و راه طوالنی در مسیر قهرمانی پیش رو دارد.

محروقی بعد از کسب سهمیه حضور در 
مسابقات جوانان جهان، از حمایت فدراسیون 
و مربی خود تشکر کرد و مهم ترین نکته را 
برای پیشرفت یک ورزشکار حمایت دانست.

او گفت: ما نیاز داریم حمایت شویم تا رکوردهای 
بهتری بزنیم. در این  صورت حتی در کنیا 

به امید خدا می توانیم مدال کسب کنیم.

بهبود سطح رقابت ها در ترکیه
سطح مسابقات ترکیه این بار بهتر از دور 
گذشته در ماه قبل بود؛ 900ورزشکار از 
کشورهای مختلف مانند ترکیه، ایران، عراق 
عمان، تونس و امارات متحده حضور داشتند. 
فرزانه فصیحی، مریم محبی، سارینا ساعدی 
ریحانه مبینی و مهال محروقی بانوان ملی پوش 

این دوره را تشکیل می دادند.
علی رضایی، دبیر فدراسیون دوومیدانی 
در این سفر به عنوان سرپرست تیم ملی و 
زهرا نبی زاده، حمید ابراهیم نژاد و سیاوش 
سپهوند نیز به عنوان مربی اعزام شده اند. بنا 
بر گفته مسووالن فدراسیون، اسامی تعداد 
بیشتری ورزشکار در فهرست اولیه بوده است 
اما تعدادی از آن ها به دلیل مشکل خروج 
از کشور و برخی نیز به دلیل ابتال به کرونا 

از فهرست خط خورده اند.

بانوی خراسانی در راه مسابقات  جهانی

فواید انبه برای سالمتی

۱. پیشگیری از سرطان: تحقیقات نشان 
می دهد که ترکیبات آنتی اکسیدان انبه از 
سرطان های روده، سینه، خون و پروستات 
پیشگیری می کند. این ترکیبات شامل 
استراگالین ایزوکرســتین،   کرستین، 

 فیستین، اسید گالیک و متیل گاالت و 
همچنین آنزیم های مختلف می باشد.

 ۲. کاهش کلسترول: محتوی باالی فیبر
پکتین و ویتامین C در انبه به کاهش 

کلسترول کمک می کند.
3. پاکسازی پوســت: هم داخلی و هم 
خارجی برای پوست قابل استفاده است. 
انبه منافذ بسته شده پوست را باز کرده 

و جوش ها را از بین می برد.
4. سالمت چشم: یک فنجان انبه خرد 
شده ۲۵ درصد از میزان موردنیاز روزانه از 
ویتامین A را فراهم می کند که به بهبود 
بینایی کمک کرده و از شب کوری و خشکی 

چشم جلوگیری می کند.
 ۵. قلیایی کردن کل بدن: اسید تارتاریک

اسید مالیک و کمی اسید سیتریک موجود 
در این میوه به حفظ ذخیره قلیایی بدن 

کمک می کند.
6. کمک به دیابتی ها: انبه به تنظیم سطح 
انسولین در خون کمک می کند. در یک 
داروی خانگی سنتی برگ های آن را در 
آب جوشانده، شب تا صبح در آب خوابانده 
و بعد جوشانده را صبح مصرف می کردند. 
انبه همچنین شاخص گلیسمی پایینی 
دارد. به همین علت مصرف متوسط از 

آن سطح قندخون را باال نخواهد برد.
۷. افزایش قوای جنسی: انبه منبع بسیار 
خوبی از ویتامین E می باشد. بااین حال 
ارتباط خوب بین میل جنسی و ویتامین 
E ابتدا با یک کلیت بخشی اشتباه روی 
تحقیقات بر روی موش های آزمایشگاهی 
ایجاد شد و تحقیقات بیشتر نشان داده 
است که مقدار متعادل از آن در این زمینه 

مفید است.
8. تقویت گوارش: پاپایا تنها میوه ای نیست 
که حاوی آنزیم هایی است که پروتئین 
را تجزیه می کنند. میوه های زیادی مثل 
انبه نیز هستند که این خاصیت مفید را 
دارند. فیبر موجود در انبه همچنین به 

هضم و دفع غذا کمک می کند.
9. کمک به دفع گرما: گرفتن آب این میوه 
و مخلوط کردن آن با آب و شیرین کننده 
به خنک کردن بدن و جلوگیری از آسیب 

رسیدن به آن کمک می کند.
۱0. تقویت سیستم ایمنی بدن: میزان 
باالی ویتامین C و A در انبه به اضافه 
انواع مختلف کاروتنوئیدها سیستم ایمنی 
بدن شما را سالم و قوی نگه خواهد داشت.



مردم را در جریان قرار دهیدمردم را در جریان قرار دهید

پیشنهاد پلیس به خانم بازیگرپیشنهاد پلیس به خانم بازیگر

Nakhost Honari

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ درباره سرقت 
از منزل یک خانم بازیگر و انتشار جزئیات این سرقت 
توسط این بازیگر گفت: به این بازیگر پیشنهاد می دهم 
اکنون که مردم را در جریان سرقت از منزلشان 
قرار داد ه اند، موارد ایمنی و ضعفهای ایمنی منزل 

را نیز بیان کنند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ 
سرهنگ جلیل موقوفه ای درباره سرقت از منزل آزیتا 
ترکاشوند، اظهار کرد: زمانیکه خبر وقوع حادثه ای به 
مرکز فوریتهای پلیسی 110 اعالم شود، هیچ سوالی 
مبنی بر اینکه حادثه دیده یا مالباخته چه کسی و 
دارای چه موقعیت اجتماعی است مطرح نمی شود.

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه 
تمام مردم از نظر پلیس یکسان هستند و به تمام 
پرونده ها نیز به طور یکسان رسیدگی می شود، 
گفت: گاهی در برخی پرونده ها که متعلق به افراد 
شناخته شده یا اصطالحا سلبریتی است، شاهدیم 
که جزئیات حادثه توسط خود این افراد اطالع رسانی 
می شود و همین موضوع نیز به سبب شهرت فرد 

مورد توجه قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در ماجرای سرقت 
اخیر از خانه یک بازیگر در محله نیاوران، رسیدگی 
به پرونده این سرقت نیز همچون دیگر سرقت ها 
در دستورکار قرار گرفته و توسط همکاران من در 

مجموعه پلیس در دستور کار هم قرار دارد.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: پلیس در هیچ یک 
از موارد هویت مالباخته یا شاکی را اعالم نمی کند اما 
اکنون با توجه به اینکه این خانم بازیگر، این موضوع 
را اعالم کردند، خوب است که همین موضوع بهانه ای 
شود تا از ظرفیت هنرمندان، ورزشکاران و چهره های 
ساخته شده برای ارتقا امنیت و ایمنی کمک بگیریم.

موقوفه ای ادامه داد: متاسفانه منزل این خانم بازیگر، 
فاقد کمترین تجهیزات و امکانات تامین امنیت بود، 
پنجره ها در طبقه اول بدون حفاظ بوده و ساختار و 
معماری بالکن نیز عمالً تبدیل به یک پلکان برای 

سارقان شده بود.
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ عنوان کرد: 
برخی از موارد ممکن است مربوط به معماری باشد 
اما موارد بسیاری از جمله ارتقا امنیت خانه باید 
توسط خود صاحب خانه مورد توجه قرار بگیرد که 

اینگونه نبود.
وی متذکر شد: پلیس قطعاً به وظیفه خود در مورد 
رسیدگی به این پرونده همچون دیگر پرونده ها عمل 
خواهد کرد اما باید بدانیم که جرائم، از سرقت گرفته 
تا موارد دیگر یک بعدی نیستند و برای وقوع آن باید 

چندین عامل دست به دست هم بدهند.
موقوفه ای یادآور شد: به این بازیگر کشورمان پیشنهاد 
می دهم اکنون که مردم را در جریان سرقت از منزلشان 
قرار داد ه اند، موارد ایمنی و ضعفهای ایمنی منزل 
را نیز بیان کنند تا شاید مردم با کمک از این موارد 

توجه بیشتری به ایمنی منازلشان داشته باشند.
ماجرای دزدی از خانه آزیتا ترکاشوند 

آزیتا ترکاشوند بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار 
یک تصویر در صفحه اینستاگرامش از سرقت از 

منزل شخصی خود خبر داد
منزل شخصی آزیتا ترکاشوند هدف یک سرقت 
قرار گرفت گویا این بازیگر سینما و تلویزیون شبی 
در منزل حضور نداشتند و بعد از برگشتن به خانه 
متوجه به هم ریختگی منزل شخصی خود می شوند
آزیتا ترکاشــوند در ادامه این تصویر در صفحه 

اینستاگرامش نوشت:
    »مگه داریم، انقدر راحت وارد خونه مردم بشن و 
دزدی بکنن، برن؟ اگه من دیشب منزل بودم  واقعا 

چه بالیی سرم میومد؟ کی پاسخگو بود؟«
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حال خوب دیگران برایش مهم است 
و زیبایی لبخند دیگران را به زیبایی 
معماری یک ساختمان ترجیح می دهد 
.کمک به دیگران و کارآفرینی برای 
معمارهای جوان و هنرمندان در پس 
واژه های کلماتش موج می زند.یلدا 
گلریز، زنی است جرات مند و قوی. زنی 
که تمام سال های زندگی اش با آزمون 
و خطا به جلو رفته و در بین این راه ها 
مسیراصلی خودش را پیدا کرده و در آن 
می درخشد. برای همین است که به گفته 
خودش به عنوان یک انسان رسالتی دارد 
که به آدم ها در پیشرفتشان کمک کند 

تا زندگی بهتری داشته باشند.
او که کاراصلی اش در تمام این سال ها 
ساخت شهربازی بوده است و تا به حال 
۱۱- ۱۲ شهربازی ساخته ، می توان به 
فلسفه ی نهانی که پس کارهایش هست ؛ 
یعنی حال خوب دیگران پی برد.او دکترای 
طراحی معناگرا برمبنای فرهنگ از دانشگاه 
پلی تکنیک میالن دارد و در حال حاضر 
شرکت معماری و طراحی داخلی در تهران 
را اداره می کند. و موسس و معمار اولین 
فضای کار اشتراکی تخصصی معماران، 
طراحان و فریلنسرها به اسم »متر مربع« 

در شهر مشهد است .

ایده ی فضای کاراشتراکی از کجا 
شکل گرفت ؟

ایده ی این کار از جایی شروع شد که به 
عنوان فریلنسر شروع به کار کردم و با 
مشکالتی مواجه شدم . فضای تکراری 
خانه ، شلوغی کافه ها و نداشتن فضای 

رسمی مناسب برای قرار گذاشتن با 
کارفرما از مشکالتی بود که با اون ها 
مواجه می شدم و نیاز به یک فضای کار، 
بدون هزینه های هنگفت، باعث شد که 
ایده ی ساخت این فضا شکل بگیره و منو 

در ساختنش مصمم تر بکنه.

مزیت های این فضای کار چیست ؟ 
فضای کار اشتراکی به افراد این امکان 
رو میده که بدون پرداخت هزینه های 
هنگفت برای خودشون دفتر کار ایجاد 
بکنن. چون اجاره و حتی خرید یک فضای 
کار با تمام موارد جانبی بار سنگینی 
برروی دوششون میذاره. عالوه بر این 
افراد می تونن در بازه زمانی دلخواهشون 
به صورت ساعتی، روزانه و ماهیانه در 

اینجا کار کنند.
هرکسی برای کارکردن نیاز به جایی 
داره و چه بهتر که شخصی به شکل 
ثانویه ساپورتش کنه و محلی رو در 
اختیارش قراربده .همینظور در کنار 

کار میتونه با افراد دیگه حوزه ی کار 
خودش و حتی حوزه های کاری دیگه 
آشنا بشه که منجربه تعامل گروهی 
بیشتری میشه و باعث ایجاد شبکه های 

کاری می شود.

 باتوجه به اینکه شرکت شما در 
تهران هست و می توانستید این 
فضای کاری را در تهران بسازید 
چرا شهر مشهد را انتخاب کردید ؟

در تهران فضاهای کار اشتراکی زیادی 
ساخته شده و این تعدد به خاطر فاصله های 
زیادیه که وجود داره ، با این وجود در تهران 
استقبال بیشتری می شد چون فرهنگ 
سازی شده و قبل از من آدم هایی این 
مسیر را طی کردند اما نیاز این فضا در 
مشهد بیشتر حس می شد و این پیش 
بینی هم می شد که در مشهد در زمان 
طوالنی تر این نوع از فضای کار بین 
مردم جا بیوفته و رواج پیداکنه. عالوه 
بر وجود این نیاز در مشهد ، ساخت این 

فضا برای اولین بار در من شوق بیشتری 
بوجود آورد چون مسلما اولین نفر بودن 
در هرکاری، برای من جذابه ، فکرمیکنم 

برای همه همینطور باشد.

آیا عالوه بر ایجاد یک فضای کار 
اشتراکی هدف دیگری در پس ساخت 

این فضا وجود داشت؟
بله.هدف عمومی ما از ایجاد این فضا کمک 
کردن به افرادی بوده که فضای کاری 
با حداقل هزینه و بیشترین امکانات در 
اختیارشون قرار بدیم و هدف اختصاصی 
ما ایجاد شبکه مختص معماری است . 
درواقع هدف ما این هست که شبکه 
قوی از معمارها درست کنیم و معمار و 
طراح های گمنام و ناشناخته رو به بازار 
کار و کارفرما هایی که به دنبال معمارهای 
برجسته هستند معرفی کنیم . درواقع 
ما در این جا آدم ها رو رصد می کنیم تا 
در نهایت آدم های مستعد را درکسب و 

کارهای مختلف حمایت کنیم. 

گفت و گو با دکترگلریز موسس » مترمربع «

نخستین فضای کار اشتراکی معماران و فریلنسرها  در مشهد

فراخوان سومین دوساالنه انجمن 
عکاسان خراسان رضوی 

رییس هیات مدیره انجمن عکاســان خراسان رضوی از 
انتشار فراخوان سومین دوساالنه انجمن عکاسان خراسان 

رضوی خبر داد.
علیرضا عطاریانی با اعالم این خبر، اظهار کرد: با عنایت 
به فرا رسیدن ۱9 آگوســت )۲8 مرداد ماه( روز جهانی 
عکاسی این انجمن در نظر دارد، سومین دوساالنه عکس 
استان خراسان رضوی را همزمان با این رویداد جهانی 

برگزار کند.
وی ادامه داد: استان هنرخیز و هنرپرور خراسان رضوی 
همواره از عکاسان چیره دســت و مطرح در سطح ملی 
و بین المللی برخوردار بوده اســت. به همین منظور از 
تمامی اعضاء اصلی، پیوسته و افتخاری انجمن عکاسان 
خراســان رضوی دعوت به عمل می آید تا برای شرکت 
در این نمایشگاه که به صورت مجازی و در قالب شماره 
پنج نشــریه الکترونیکی »نور« منتشر می شود حداکثر 
هشت قطعه از آثار عکاسی خود را با موضوع آزاد به انجمن 

عکاسان خراسان رضوی ارسال کنند.
به  گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان خراسان رضوی، 
عطاریانی با بیان این که »حضور در این نمایشــگاه هیچ 
هزینه ای برای شرکت کنندگان در بر نداشته و رایگان است«، 
تصریح کرد: آخرین مهلت ارسال آثار به این نمایشگاه ۱0 

تیرماه ۱400 است.
وی خاطرنشان کرد: عالقه مندان به شرکت در این دوساالنه 
می توانند آثار خود را به شماره واتساپ 0930۵99006۵ و یا به 
@Khorasanphotographers2020 نشانی الکترونیکی

gmail.com ارسال کنند.

آموزش موسیقی در مجتمع فرهنگی 
امام رضا )ع( ممنوع شد 

بر اساس نامه ای که از 
سوی معاون هنری و 
سینمایی اداره ی کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی به انجمن 
موسیقی استان ارسال 
شده است ، امکان استفاده 
از مجتمع فرهنگی ، 
هنری صرفا در قالب 
انعقاد قرارداد اجاره 
مجاز بوده و استفاده 
رایگان اشخاص ، انجمن 
و تشکل های صنفی 

ممنوع می باشد.
در ادامه این نامه آمده است : به اطالع می رساند برگزاری دو 
نوع کالس و فعالیت آموزشی توسط آن انجمن در مجتمع 

امالم رضا )ع( تا اطالع ثانوی امکان پذیر نمی باشد.

نیلوفر ذوالفقاریخبر
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میالد منصوری کارگردان فیلم سینمایی »کولبرف«به 
بهانه اعطای یک جایزه سینمایی به زنده یاد علی انصاریان 
برای نقش آفرینی در این فیلم، از خاطرات همکاری 
با این هنرمند در آخرین تجربه سینمایی اش گفت.

میالد منصوری کارگردان فیلم سینمایی »کولبرف« 
در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعطای جایزه بهترین 
بازیگری جشنواره بلغارستان به زنده یاد علی انصاریان 
به واسطه ایفای نقش در این فیلم سینمایی گفت: این 
خبر در عین خوشحالی، واقعاً تلخ و ناراحت کننده 
بود. »کولبرف« برای علی انصاریان واقعاً یک فیلم 
خاص بود. خیلی از موقعیت هــای کاری را کنار 
گذاشت و بدون هیچ چشم داشتی پای این پروژه 
آمد. با مرام بسیار با ما همراه شد و مدام هم پیگیر 
نتیجه این فیلم سینمایی بود. همین امروز داشتیم 
یکی از پیام های صوتی علی را گوش می کردیم که 
پیگیر نتیجه کار شــده بود و می خواست بداند در 

چه مرحله ای است.
این کارگردان درباره نقش آفرینی زنده یاد انصاریان 
در فیلم »کولبرف« هم گفت: واقعاً برای حضور در 
این فیلم علی انصاریان لحظه به لحظه وقت گذاشت. 
زمانی که بازیگران را انتخاب می کردیم برای این 
نقش کاندیدای دیگری داشتیم که به دلیل برخی 
اتفاقات این همکاری میسر نشــد. خیلی اتفاقی 
پیگیر علی انصاریان شدم و به دفتر دعوتش کردیم. 
بعد که فیلمنامه را خواند گفت این نقش را طوری 
بازی می کنم که در میان نقش هایی که تا به امروز 
داشته ام کاری متفاوت باشد. واقعاً از لحظه ای که 
فیلمنامه به دستش رسید، ثانیه به ثانیه با هم در 
ارتباط بودیم. خیلی ریزبینانه درباره نقش اش صحبت 

می کرد و با هم گفتگو می کردیم.
منصوری ادامه داد: من فیلم اولــم را با همراهی 
و حمایت سید روح اهلل حســینی لرگانی سرمایه 
گذار و تهیه کننده مستقل و رفاقت دوستانی چون 
حسین ســلیمانی، دنیز متوسلی، مهدی رضایی، 

فرهاد عسگری و دیگر دوستان همکارم ساختم که 
ممنون تک تک آن ها هستم چون به جرات می توانم 
بگویم »کولبرف« فیلم به شدت سخت بود. وقتی 
علی انصاریان برای اولین روز کاری اش به مریوان 
آمد، اعضای گروه دچار مســمومیت شده بودند و 
کار به هم ریخته بود. وقتی بابت بی برنامگی از علی 
انصاریان که تازه رسیده بود عذرخواهی کردم، خیلی 
گرم من را در آغوش گرفت و گفت تا نیمه شب هم 
الزم باشد، منتظر می مانم، من در اختیار پروژه ام.

وی افزود: علی انصاریان تمام تالشــش را کرد که 
در این پروژه متفاوت ظاهر شــود و من هم تالش 
کردم یک انصاریان متفاوت را در این فیلم ببینیم.

کارگردان »کولبرف« در ادامه گفت: زمانی که علی 
انصاریان در بستر بیماری بود ما نسخه ای از فیلم را 
آماده کردیم که او بتواند در بیمارستان کار را ببیند 
اما اتفاق تلخ این بود که در همان روز آماده سازی این 
نسخه نهایی، علی به کما رفت و دیگر برنگشت. او 
نتوانست نسخه نهایی فیلم را ببیند و از میان ما رفت.

منصوری دربــاره برنامه ریزی بــرای اکران فیلم 

»کولبرف« هم توضیح داد: پخش جهانی فیلم آغاز 
شده و ان شاهلل بعد از اتمام آن با تهیه کننده باید برای 
برنامه ریزی عرضه در داخل به جمع بندی برسیم. 
در شرایط فعلی سینماها هیچ برنامه ای برای اکران 
نداریم چراکه اساساً اکرانی در سینماها وجود ندارد. 
منتظریم پخش جهانی به سرانجام برسد و بعد در 
صورت مساعدتر شدن شرایط برای اکران داخلی 

آن هم اقدام می کنیم.
این کارگردان در پایان مطــرح کرد: به لطف خدا 
»کولبرف« در اولین حضور بین المللی خود رکورددار 
بیشتری نامزدی در بخش های بهترین کارگردانی 
بهترین فیلمنامه، بهترین فیلم، بهترین فیلمبرداری 
بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر زن و موفق به 
دریافت دو جایزه بهترین بازیگــر مرد برای علی 
انصاریان نازنین و بهترین فیلمبرداری برای مهدی 
رضایی عزیز شد، این شروع یک اتفاق خوب بود برای 
تک تک بچه های »کولبرف« چه آن هایی که جلوی 
دوربین و چه آن هایی که پشت دوربین بودند، چون 

همه درخشان بودند.

مهدی صباغ زاده:
هنرمندان تاریخ مصرف دارند؟

صباغ زاده می گوید: هنرمندان زمان دارند، زمانشان که بگذرد 
دیگر کسی با آن ها کاری ندارد. نمی دانم چه کسی این را در 
جامعه جا انداخته است که هنرمندان پول دار هستند، اما 
واقعیت این است که تنها ثروت هنرمندان آثاری است که 
از خودشان به جای می گذارند.مهدی صباغ زاده )کارگردان 
و تهیه کننده سینما و تلویزیون( در گفتگو با خبرنگار ایلنا، 
درباره وضعیت اقتصادی هنرمندان پیشکسوت گفت: یک 
نسل سوخته ای از هنرمندان باقی مانده که اکثرا حقوق و 
زندگی درستی ندارند و بیشتر آن ها اجاره نشین هستند. 
متاسفانه از همه دوســتان اطالع ندارم اما تا آنجا که در 

جریانم، خیلی اوضاع مناسبی حاکم نیست. 
وی افزود: مسوولینی که روی کار می آیند باید به فکر کشور 
باشند و نباید تالش و زحماتی که در این سال ها برای حفظ 
فرهنگ انجام شــده را به راحتی از دست بدهند. در تمام 
دنیا برای مسایل فرهنگی شان ارزش ویژه ای قائل هستند، 
اما متاسفانه در کشور ما، هنرمندان به طور کامل فراموش 
شده اند، تازمانی که کار می کنند، به آن ها توجه می شود و 

زمانی که کم کار می شوند، فراموش می شوند. 
تهیه کننده »رمانتیسم عماد و طبی« درباره تاثر نوسانات اقتصادی 
بر تولید در سینما گفت: هیچ شکی نیست که وضعیت نابسامان 
اقتصادی روی تولیدات سینما تاثیر زیادی دارد. من سال گذشته 
برای پسرم فیلم سینمایی »رمانتیسم عماد و طوبی« را تولید 
کردم. این فیلم نزدیک 4میلیارد تومان برایم هزینه داشت، اما 
اکران کردن آن واقعا سخت شده است و طبیعتا نگرانی هایی 

هم برای بازگشت مالی آن وجود دارد. 
صباغ زاده در ادامه به وضعیت مســکن هنرمندان اشاره 
کرد و نیز گفت: به نظر من دولت، بایــد یک زمینی را به 
هنرمندان اختصاص دهد و از طریق خانه سینما، اتحادیه 
تهیه کنندگان و یا کانون کارگردانان اقداماتی را انجام دهد 
تا بخشی از هنرمندان باسابقه و پیشکسوت، صاحب خانه 
شوند. البته نه هر زمینی، بلکه زمینی که در شأن و شخصیت 
آن ها باشد و امکانات و تسهیالتی در اختیار هنرمندان قرار 
گیرد، چون این هزینه ها در برابر درآمدی که صرف دیگر 
امور می شود، رقمی نیســت، ولی برای هنرمندان چیزی 
باقی نمی ماند، چون رفاه و معیشــت و مسکن هنرمندان 

برای کسی اهمیت ندارد. 
وی در پاســخ به این موضوع که اساسا این موضوع مطرح 
می شود که هنرمندان قشر پولداری هستند پس نیازی به 
کمک ندارند، گفت: خیر، اصال اینگونه نیست، تعداد بسیار 
کمی از هنرمندان سینما هستند، که در حال حاضر تالش 
می کنند و پول درمی آورند و بعد از مدتی هم خانه نشین 
می شوند و به سرنوشت دیگر هنرمندان مبتال می شوند. 
هنرمندان زمان دارند، زمانشــان که بگذرد دیگر کسی با 
آن ها کاری ندارد. نمی دانم چه کسی این را در جامعه جا 
انداخته است که هنرمندان پول دار هستند، اما واقعیت این 
است که تنها ثروت هنرمندان آثاری است که از خودشان 

به جای می گذارند.

کارگردان »کولبرف« مطرح کرد؛

افتخارآفرینی علی انصاریان پس از مرگ 
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