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توپ و تور

دبیرسازمان لیگ والیبال کشور:
 ورودیه 1۷5میلیونی 
و بدهکاران فراوان

دبیر سازمان لیگ فدراسیون والیبال از افزایش ۲۵ درصدی 
مبلغ ورودیه لیگ برتر  خبر داد و افزود: براســاس آیین نامه 
سازمان لیگ فدراسیون والیبال از سال گذشته قرار شد هر 
سال ۲۵ درصد به مبلغ ورودیه لیگ ها افزوده شود که با این 
حساب ورودیه لیگ برتر که سال گذشته ۱۵۰ میلیون تومان 

بود امسال به ۱۷۵ تا ۱۸۰ میلیون تومان افزایش می یابد.
وی گفت: تیم ها برای حضور در لیگ دسته یک فصل گذشته 
۷۵ میلیون تومان پرداخت کرده بودند که امسال این عدد به 

۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
دبیر سازمان لیگ فدراسیون والیبال در خصوص تعداد تیم های 
حاضر در رقابت های لیگ برتر، افزود: فصل گذشته این رقابت ها 
با حضور ۱۴ تیم برگزار شد، اما امسال قرار است لیگ ۱۶ تیمی 

شود که این افزایش تعداد، مزایا و معایب خاص خود را دارد.
انصاری یادآور شد: افزایش تیم های لیگ برتری تعداد حامیان 
مالی را در والیبال باال می برد و باشگاه ها تمایل بیشتری برای 
تیمدارب در والیبال از خود نشان می دهند که این مساله توسعه 

والیبال را در پی خواهد داشت.
انصاری گفت: هنوز بسیاری از تیم های حاضر در رقابت های 
فصل گذشته بدهی خود را به فدراسیون پرداخت نکرده اند و 
به نوعی بدهکار هستند، این بدهی ها بیشتر مربوط به درصد 
قرارداد بازیکنان و سهم فدراسیون است، اما خوشبختانه اکثر 
آن ها با بازیکنان تسویه حســاب کرده اند و تاکنون که چند 
ماهی از پایان لیگ می گذرد مربی یا بازیکنی برای شکایت از 

باشگاهش به سازمان لیگ مراجعه نکرده است.
دبیر سازمان لیگ فدراسیون والیبال در خصوص فعالیت های 
بخش بانوان، گفت: با برگزاری دوره توانمندسازی ناظران ویژه 
بانوان به صورت عملی و تئوری در حال استقالل آن ها در این 
بخش هستیم، خوشبختانه عملکرد ها هم قابل قبول بوده است.

پدیده وبازیهای دوستانه؟
باتعطیلی فرسایشی لیگ برترکشورباعث گردید پدیده مشهد 

درتدارک بازیهای دوستانه باشد؟
نخست:وقتی یک تیم یک ســرمربی نامدار و بدون حاشیه 

ومتمول داشته  باشد نیازبه حمایت این وآن ندارد؟
محسن ترکی وشورای شهر؟

داوربین المللی فوتبال کشــورباحضوردر انتخابات شورای 
شهرمشهددرآزمونی بزرگ پاگذاشت؟

نخست:این داورسرشناس فوتبال خراسان هرکجا پاگذاشت 
منشا خیرو برکت بود؟

کارت زرد
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همسر آیت اهلل رییسی در جمع ورزشکاران 
و نخبگان، در ستاد مرکزی ورزشکاران 
آیت اهلل رییسی که در مجتمع فرهنگی 
- هنری مکتب الزهراء مشهد برگزار 
شد پس از شنیدن انتقادات، مطالبات 
و پیشنهادات نخبگان حاضر در جمع، 
اظهار کرد: مدیر ورزشی باید متخصص 

این رشته باشد، 
جمیله علم الهدی افزود: آیت اهلل رییسی 
به دنبال برگزاری مسابقات جهانی بانوان 
در مشهد و حضور قهرمانان برای آموزش 
دادن بود، می توانیم بهترین مربی های 

دنیا را اینجا بیاوریم . 
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تصریح 
کرد: عذرخواهی می کنم که این کلمه 
را به کار می برم اما باید ثابت کنید که 
ورزشکار مزدور نمی شود، ورزشکار 
برای خودش ســلوک و شخصیتی 
دارد، اگر از آقای رییســی حمایت 
می کند ارتباطــی را بین ورزش و 

سیاست دیده است.
وی با اشاره به این که ورزش ظرفیت 
و پتانسیل اقتصادی دارد عنوان کرد: 
ورزش می تواند اهداف اقتصادی داشته 
باشد، از کسب و کار ورزشکار تا دیگر 
امور، در مرکز نوآوری کار ما این است 
که ایده ها را به طرح تبدیل کنیم؛ چند 
هفته پیش مجمعی برگزار کردیم و 
بچه ها طرح های خود را ارایه می دادند 
و در لحظه، شرکت ها اعالم حمایت و 

آمادگی برای سرمایه گذاری می کردند، 
برای نمونه یک بازی مادر و کودک بود 
که کانون پرورش از آن خرید و صندوق 
علم و فناوری هم ۲ برابر آن مبلغ روی 

آن گذاشت.
همسر دکتر رییسی تصریح کرد: عزیزانی 
با بنده تماس داشتند و گفتند خیلی از 
مسائل ورزشی بانوان را راحت می توان 
حل کرد، ارتباطات با فیفا هم همینطور، 
اسم بانوان را می آورند و به بهانه آن وضع 

را بدتر می کنند، هر موقع هم که پول در 
کشور کم می آید؛ می گویند برای بانوان 
اعزام نداریم یا فرد با خرج خودش اعالم 
آمادگی می کند می گوید تو اجازه همسر 
نداری یا فالن جا عکس گرفتی موهایت 
معلوم بود، با این تفاسیر هرکس باشد به 

اسالم بد بین می شود.
وی با اشاره به اینکه زنی پیش من آمد 
و گفت من با همین حجاب برای فیفا و 
مجامع بین المللی کار می کنم اما کشورم 
من را قبول ندارد، تصریح کرد: اگر صدای 
واحدی از کشور بیرون بیاید هیچکس 
نمی تواند چیزی بگوید، در کشور یک 
رهبر داریم که ایشان دستورات فقهی 

را تعیین می کنند.
علم الهدی خاطرنشان کرد: باید توسط 
شما عزیزان طرح های مناسبی برای 
ورزش و ورزش بانوان که ۳۰۰ سال در 
آن عقب هستیم ریخته شود، آیت اهلل 
رییسی می گفت دانشگاه ها باید مرکز 
تحول باشد، او به تخصص اهمیت می دهد 
همانطور که در آستان قدس هم این 
موضوع را نشان داد، قانون اساسی ما 

محترم شمرده اما اجرا نشده است.

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

مجید خروشی

همسر آیت اهلل رییسی در جمع ورزشکاران و نخبگان مشهد :

مسایل ورزشی بانوان حل شدنی است
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درس یورو:آدم باشید!
علیرضا مجمع:چون زمانی که این یادداشت را می نویسم 
هنوز بازی آخرمان با عراق برگزار نشده و معلوم نیست تیم 
اول صعود کرده ایم یا نه، توجهتان را به وقاحتی جلب می کنم 

که سنگ پای قزوین را هم از رو برده است. 
انصاف نیست مردم ایران اینطور پای بازی با بحرین و عراق گریه 
کنند و نگران باشند، اما امثال مهدی تاج و محمدرضا ساکت 
در سایه بیاسایند و عین خیال شان نباشد که چه افتضاحی بار 
آورده اند. آقای تاج قلب تان چطور است؟ عالیجناب ساکت 
اوضاع به کام هست؟ ابوالمشاغل بی ثمر فوتبال ایران در روز 
معرفی ویلموتس یک ثانیه هم مرد بلژیکی را رها نمی کرد، مبادا 
عکاسان عکسی بگیرند و او در قاب نباشد، حاال اما مدیرعامل 
سپاهان شده و روی کاغذ سربرگ دار با اسم و امضای خودش 
بیانیه روحیه بخش برای موفقیت تیم ملی صادر می کند. 
نیازی به این اطوار دلبرانه نبود، اگر شما دو سال پیش آن 
مربی بی غیرت و بی تعهد را انتخاب نمی کردید و چنین گره 
کوری در کار نمی انداختید. خودتان می گویید مرد بی رگ 
بلژیکی قبل از بازی رفت با عراق قراردادش را فسخ کرده بود 
و عین خیالش نبود درون زمین چه اتفاقاتی رخ می دهد. 
دستیارانش تذکر می دادند که مسعود شجاعی با یک کارت 
زرد مدام خطا می کند، حتی جواد خیابانی خواب آلود هم 
آن شب ضرورت تعویض را فهمید، اما ویلموتس اعتنا نکرد و 
آخرش شد آن کارت قرمز و دریافت گل دوم؛ کابوسی که هنوز 
هم تمام نشده. تاج و ساکت بابت این شاهکار، هشت میلیون 
یورو به بیت المال خسارت زدند؛ اولی اما مشغول استراحت 
است و دومی در باشگاهی با بودجه هنگفت صنعتی و دولتی 
مدیرعامل شده. به کجا وصل هستید که هی گند می زنید 

و گنده تر می شوید؟ 
*

بازی های یورو را می بینید؟ بازی دانمارک و فنالند را دیدید؟ 
دیدید که اریکسون تا مرز مرگ رفت و برگشت؟ دیدید که تیم 
پزشکی با چه سرعتی خودش را رساند باالی سر اریکسن و 
دیدید که کاپیتان دانمارک قبل از تیم پزشکی چه شاهماری 
کرد تا هم تیمی اش زنده بماند؟ از همه مهم تر دیدید که کل 
تیم دانمارک چقدر انسان وار دور همبازی شان را گرفتند تا 
تصویری از تن بی جان او تیتر همه جا نشود؟ دیدید که تماشاگر 
فنالندی پرچم فنالند را درون زمین انداخت تا بازیکنان مثل 
چادر بگیرند دور اریکسن تا عکسی گرفته نشود؟ اگر همه این ها 
را دیدید و به خودتان نگاه نکرده اید بنده دیگر حرفی ندارم.

*
یک دربی حذفی دیگر در این آشفته بازار بازیهای لیگ و 
ملت های اروپا و مقدماتی جام جهانی کم داشتیم که آن هم 
قدرتی خدا با معجزه قرعه کشی حاصل شد. قطعا دربی حذفی 
حساس تر و جذاب تر از دربی لیگ است چون باالخره یک برنده 
خواهد داشت، اما این چه وقت دربی بود اقای سازمان لیگ!

*
با تقدیر از همه بچه های تیم ملی ، به طور ویژه باید به وحید 
امیری پرداخت؛ مرد خوش قلب و حالل خور لرستانی که با 
تمام وجود برای تیم هایش می جنگد و عرق می ریزد. جواهر 
است این بشر؛ الگویی برای نان حالل درآوردن، در دوره ای 
که خیلی ها با این تنور بیگانه اند. برایش فرقی نمی کند پیراهن 
نفت تهران را پوشیده باشد یا پرسپولیس و تیم ملی را، برایش 
فرقی نمی کند سرمربی اش کالدرون و یحیی گل محمدی 
باشد یا برانکو و کی روش، برایش فرقی نمی کند دفاع چپ 
باشد یا وینگر راست یا نوک حمله. او با حداکثر انرژی و توان 
در خدمت منافع تیم است و آنقدر می دود که بیننده را خسته 
می کند. کاش صد بازیکن شبیه وحید داشتیم؛ سربه زیر و 

سربلند. دلت گرم وآسمان زندگی ات پرستاره...

پرسپولیس در پایان لیگ برتر امسال کار 
سختی برای حفظ شاکله اصلی تیم در 
پیش خواهد داشت و باید قبل از بسته 
شدن احتمالی پنجره نقل و انتقاالتی 
تکلیف بازیکنانی که قراردادشان تمام 

می شود را روشن کند.
 با نزدیک شدن به پایان لیگ بیستم یکی 
اصلی ترین دغدغه تیم ها حذف شاکله 
اصلی و تقویت تیم برای فصل بعد است. 
از هفته های پایانی مذاکرات تیم ها با 
ستاره های اصلی تیم و نیز بازیکنان مدنظر 
سرمربی برای فصل بعد شروع می شود و 
هر ساله شاهد جابجایی بازیکنان بزرگی 
بین تیم ها هستیم. این جابجایی ها در 
دو تیم مطرح پایتخت بیشتر به چشم 
می آید و با محکومیت دو تیم در پرونده 
های خارجی و احتمال بسته شدن پنجره 
نقل و انتقاالتی، بازارگرمی بین بازیکنان 

در اواخر فصل بیشتر می شود.
در پرسپولیس قرارداد حسین کنعانی زادگان، 
احمد نوراللهی، امید عالیشاه، کمال کامیابی نیا، 
مهدی شیری و وحید امیری در انتهای 
فصل به پایان خواهد رسید )به این جمع 

شهریار مغانلو را هم باید اضافه کرد که تنها 
یک نیم فصل به طور قرضی به پرسپولیس 
پیوسته بود( و این یعنی پرسپولیس برای 
حفظ تیم فعلی خود کار سختی در پیش 
خواهد داشت؛ کاری سخت که با وضعیت 
مالی موجود باشگاه سخت تر هم خواهد شد.

قهرمان ۴ دوره اخیر لیگ حاال با کلی 
بدهی و قرض باید برای تمدید قرارداد 
بازیکنانی اقدام کند که قطعا با توجه 
به عملکرد مناسب مشتریان زیادی 
خواهند داشت، تا جاییکه حتی گفته 

می شود از همین حاال تیم بعدی حسین 
کنعانی زادگان و احمد نوراللهی مشخص 
شده و آنها برای فصل بعد راهی لیگ 

ستارگان قطر خواهند شد.
 آینده سرخپوشان تهرانی وقتی ترسناک تر 
به نظر می رسد که مسایلی چون بدهی 
باشگاه به بازیکنان و کادرفنی از قرارداد 
امسال، شکایت ها و محکومیت های باشگاه 
در پرونده هایی چون کالدرون و جری 
بنگستون گرفته تا سوشا مکانی و شایان 
مصلح، قهر بوژیدار رادوشوویچ به خاطر 

مشکالت مالی و عدم پرداخت حقوق و 
... دست به دست هم می دهند.

البته ابراهیم شکوری مدیر اجرایی باشگاه 
اطمینان خاطر داده که برخی از این بدهی ها 
مشکلی برای پرسپولیس ایجاد نخواهد 
کرد و باشگاه به پشتوانه  ۳ میلیون دالری 
که باشگاه در AFC دارد قرض گرفته 
است. هرچند معلوم نیست این پول با 
توجه به تحریم های ایران چه زمانی به 
پرسپولیس تزریق خواهد شد و به فرض 
واریز تا چه حد پاسخگوی بدهی های 
کالن تیم خواهد بود.مدیریت پرسپولیس 
اگر می خواهد موفقیت های چند سال 
اخیر ادامه داشته باشد و در هفته های 
پایانی که تیم در کورس قهرمانی لیگ 
قرار دارد و در جام حذفی هم بر اساس 
قرعه باید در دربی به مصاف استقالل 
برود و هم چنین در مرحله حذفی لیگ 
قهرمانان موفق از زمین بیرون بیاید، باید 
هر چه سریعتر به فکر تامین منابع برای 
پرداخت بدهی ها و نیز حقوق اعضای تیم 
باشد تا هواداران تیم شاهد بسته شدن 

پنجره نقل و انتقاالتی نباشند.

فیلم الله سرگذشت قهرمانی اتومبیلرانی 
کشورمان الله صدیق است، داستان تالش، 
شکست ناپذیری و قدرت یک بانوی اتومبیلران 
که با تمام محدودیت ها توانست قهرمان 

اتومبیلرانی کشور شود.
این فیلم به کارگردانی و نویسندگی اسداهلل 
نیک نژاد و تهیه کنندگی پروانه پرتو یکی 
از جنجالی ترین فیلم های تاریخ سینمای 
ایران است. فیلمی که قرار بود در یکی 
از کشورهای عربی فیلمبرداری شود و 
آنجلینا جولی در آن بازی کند اما در ایران 
فیلم برداری شد و بازیگرانی همچون، لیال 
اوتادی، سام قریبیان، ایرج نوذری، میترا 
حجار و نیکی کریمی در آن بازی کردند.

الله صدیق قهرمان اتومبیلرانی کشورمان که 
داستان زندگی او ماجرای این فیلم جنجالی 
است شیفته این فیلم شده است و معتقد 
است کارگردان، سنگ تمام گذاشته و 
مردم باید حداقل یکبار این فیلم را ببینند.

الله صدیق به دلیل اینکه به بازیگری 
عالقه نداشته در این فیلم بازی نکرده 
است و یک بازیگر ناشناخته نقش او را 
اجرا کرده است. صدیق می گوید شیفته 

بازی این نابازیگر شده است.
»الله« پروژه سینمایی جنجالی دوره 
احمدی نژاد با ۱۰ میلیارد تکمیل شده 
است. جمال شورجه عضو اسبق شورای  
عالی سینما در سال ۱۳۹۱ به مهر گفته 
بود: چند سال پیش که محمود احمدی 
نژاد رییس جمهوری )اسبق( به نیویورک 
سفر کرده بود از نخبگان مقیم آمریکا دعوت 

کرد تا دیداری با او داشته باشند. در آن زمان 
از اسداهلل نیک نژاد هم برای حضور در این 
جلسه دعوت شد. در همین جلسه برای 
نخستین بار نیک نژاد طرح »الله« را برای 
احمدی نژاد خواند. این کارگردان در ادامه 
عنوان کرد که این فیلم قرار بود با فیلمنامه 
اولیه با این شرط که خانم الله صدیق به 
اتفاق همسرش در آمریکا پناهنده شود 
ساخته شود اما نیک نژاد نپذیرفته و ادامه 
روند ساخت این پروژه را متوقف کرده است. 
در نتیجه این مذاکرات نیک نژاد موافقت 
ضمنی رییس جمهوری مبنی  بر ساخت 

این فیلم را کسب کرد.
 پس از مالقات اولیه، احمدی نژاد بار دیگر 
ایشان را دعوت کرد که به مرکز استقرار 
هیات ایرانی بیاید و نیک نژاد هم علیرغم 
مشکالتی که برای ایشان به عنوان شهروند 
آمریکایی پیش می آمد خودش را در خطر 
انداخت و در جلسات مختلفی که رییس 

جمهوری حضور داشت، حاضر شد.

حرف های الله صدیق  قهرمان اتومبیلرانی 
کشورمان که داستان زندگی او ماجرای 
این فیلم جنجالی شده است را در گفتگو 

با خبرورزشی بخوانید:

چه شد که خودتان در فیلم بازی 
نکردید؟

زمانی که بحث ساخت فیلم الله مطرح شد 
من ایران نبودم و داشتم کارهایم را برای 
مهاجرت به آمریکا انجام می دادم. اما اگر 
آن زمان ایران هم بودم هیچوقت قبول 

نمی کردم که خودم در فیلم بازی کنم.

چرا قبول نمی کردید؟
بازیگران باید تحت فرمان کارگردان باشند 
و هرچه که او گفت گوش بدهند اما من 
روحیه دستور پذیری ندارم. به خاطر همین 
روحیه نمی توانم بازیگر شوم. من دوست 
دارم کاری که خودم دوست دارم را انجام 
دهم نه کاری که دیگران به من می گویند.

آنجلینا جولی؟
بله، من چندین سال پیش در مسابقات 
فرموالی بحرین شرکت کرده بودم، در آن 
جا همه از شباهت من به خانم آنجلینا جولی 
صحبت می کردند، قرار بود او در فیلم بازی 
کند و فیلم برداری در یکی از کشورهای 
عربی باشد اما این اتفاق نیفتاد، فیلم برداری 
در ایران انجام شد و سارا امیری شخصیت 

الله را بازی کرد.

از بازی سارا امیری راضی بودید؟
بسیار زیاد؛ او بازی درخشانی از خود به 
نمایش گذاشت. با اینکه سوپر استار نبود 
اما به خوبی از پس بازی این نقش برآمد. من 
در حین تماشای فیلم بارها او را تحسین 
کردم و از دیدن بازی قوی او لذت بردم. 
بازیگر به این دلیل معروف نبود تا بیشتر 
تمرکز مخاطبان روی داستان باشد و به 

نظرم کار هوشمندانه ای بود.

نظر شما درباره فیلم چه بود؟
فیلم پیام نافذی داشت، با اینکه داستان 
زندگی خودم بود اما تحت تاثیر فیلم قرار 
گرفتم. یک دختر با تمام محدودیت ها، 
قهرمان اتومبیل رانی می شود. با تمام 
مشکالتی که جلویش سبز می شود 
می جنگد و تالش می کند. این فیلم 
می تواند طرز تفکر مخاطب را عوض 
کند. من واقعا این فیلم را دوست داشتم 
و فکر می کنم همه باید یک بارهم که 

شده این فیلم را ببینند.

حوالی استادیوم

پدرام خسروشاهی

 پایان قرارداد ۷ ستاره و انبوه بدهی و شکایت

بدهی نجومی پرسپولیس!

حرف های قهرمان اتومبیلرانی از پروژه سینمایی جنجالی دوره احمدی نژاد

می گفتند شبیه به آنجلینا جولی هستی!



4nakhostvarzeshi@yahoo.com

Nakhost Varzeshi

 هفته نامه ورزشی و هنری   سال هفتم   شماره 270   
 پنجـشـنــبه 27  خرداد  1400   6  ذی القعده 1442 

 بررسی شناخت فرهنگ جامعه 
برروی والیبال بانوان 

فرهنگ با توجه به نیازهای گروهی بشر شکل می گیرد و فرهنگی 
پویاست که بتواند با چالش های جدید مقابله کند و از فرصتهای 
به روزاستفاده نموده و از پذیرفتن شرایط جدید نهراسد.فرهنگ 
برای تداوم حیات خود نیاز به حرکت و سرعت دارد و ایستایی 
باعث مرگ فرهنگ خواهد شد. در دنیای رو به جهانی شدن، 
سازمانها ناچارند تا با سایر بخشها تعامل داشته باشند و اگر عنصر 
اساسی سازمان یعنی “فرهنگ سازمانی” تغییر را نپذیرد کل 
سازمان به انزوا خواهد رسید. با ایجاد تغییرات، برخی از ارزش ها 
و هنجارها در امتداد حرکتهای فرهنگی تغییر خواهند کرد. این 
تغییرات ممکن است نه تنها تهدید نباشد بلکه با اعمال مدیریت 
صحیح و کارآمد مهمترین حرکت پیشرونده محسوب گردد 
و اگر بدون برنامه ریزی دقیق و بدون تدبیرودوراندیشی اقدام 
شود،سریعا سازمان با بحران مواجه خواهد شد.ایجاد تغییر در 
فرهنگ سازمان یک رویکرد آینده نگر است و تنها راهی است 
که می توان آینده را به عنوان فرد و سازمان در دست گرفت.

حرکت عظیم تغییر فرهنگ نیاز به اقدامی نظام دار و سلسله وار 
دارد تا به بیشترین اثربخشی و کمترین بحران بینجامد.تعلیم 
و تربیت می تواند بسیاری از چالش های فرهنگی کشور را به 
شکلی بنیادی حل نماید. ورزش از اموری است که با عناوین 
مختلف در جهان مطرح بوده و گروه های بسیاری به اشکال 
مختلف با آن سروکار دارند؛ برخی از افراد ورزشکار حرفه ای 
هستند و گروهی ورزشکار آماتور.گروهی طرفدار و عالقمند 
به ورزش و تماشای برنامه ها و رویدادهای ورزشی می باشند 
و عده ای نیز از راه ورزش امور خویش را می گذرانند. با افزایش 
چشمگیر نقش ورزش در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی کشورها، پیشرفت درزمینه ورزش به یکی از اولویتهای 
استراتژیک برنامه ریزان در کشورهای دنیا تبدیل شده است.

حضور زنان به عنوان بخش مهمی از پیکره جامعه ما در عرصه 
ورزش قهرمانی، ضرورتی انکارناپذیر بوده و در سه دهه اخیر 
نیز فرصت های فراوانی برای پرداخت به ورزش و پیشرفت آنها 
فراهم شده است،اما همچنان فاصله ی بین ورزش زنان و مردان 
زیاد بوده و ورزش قهرمانی زنان با مشکالت و محدودیت های 
متعددی مواجه می باشد که این امر بخاطرفرهنگ سازمانی که 

هنوز نتوانسته با ارزش های متفاوت خود کنار بیاید.    
در میان رشته های ورزش قهرمانی، والیبال از رشته های پرطرفدار 
و المپیکی است و جایگاه ویژه ای نزد دوستداران ورزش دارد با 
رشد روزافزون والیبال در سال های اخیر و توسعه این ورزش 

در ایران، شاهد برخی موفقیت هایزشهای      
والیبال مردان در میادین بزرگ بین المللی از جمله راهیابی تیم 
مردان به مسابقات لیگ جهانی و عدم موفقیتهای چشمگیر والیبال 
زنان در میادین بین المللی بوده ایم که این امر حساسیتهای 
زیادی را در بخش والیبال زنان ایجاد نموده است با بررسی 

مشکالت ورزش قهرمانی زنان، پنج عامل اقتصادی،
مدیریتی، فنی، شخصی و فرهنگی را از جمله مشکالت ورزش 
زنان دانستند. براین اساس، عوامل فرهنگی و اقتصادی دارای 
بیشترین اولویت بودند و عامل شخصی، کمترین اولویت را در 

بین مشکالت ورزش زنان کسب نمود
 یکی از دالیل عدم پیشــرفت والیبال زنان در بعد قهرمانی، 
عدم بررسی الیه های فرهنگ وعدم توجه به ارزشهای بانوان 
درعرصه ورزش قهرمانی است که از موانع مهم موجود در این 

رشته محسوب میشود
 شاین درنظریه فرهنگ سازمانی خود مدعی ست ظرفیت 
مفروضات بر آنچه اعضای یک ســازمان ادارک می  کنند، و 
بر اینکه آنان چگونه می  اندیشند و چگونه احساس می  کنند 

تأثیر میگذارند.

یادداشت

توسعه کیفیت تاکتیکی
رویکرد مورد استفاده در مرحله پایه ، 
باید بر روی تمرینات انفرادی متمرکز 
باشد و از این طریق به بازیکنان کمک 
کند تا با تیم و شرایط متنوعی که در 
جریان بازی رخ می دهد ، سازگار شوند.

انجام تمرینات »اصول بازی« )اصول 
دفاع و حمله( بطور مدون و منظم باعث 
می شود که بازیکنان به مرور درک 
مناسبی نسبت به مباحث تاکتیکی 
پیدا کنند و به آن ها کمک می کند تا 
نحوه حمل توپ ، توپگیری )درخواست 
توپ( ، پاس دادن ، جابجایی ، دفاع 
منطقه ای ، بازی در شرایط نابرابر 
)لحظاتی که تعداد بازیکنان حریف 
بیشتر از هم تیمی ها است( و حتی 
بازی در فضاهای کم را فرا بگیرند.

ابزار توسعه تاکتیکی
۱. افزایش تدریجی ابعاد زمین باعث 
می شود که بازیکنان مناطق مختلف 
زمین را کشف کنند و به آن ها کمک 

می کند تا نحوه صحیح جایگیری 
را بیاموزند )نحــوه جایگیری در 
کانال های مرکزی و کناری هنگام 

حمله و دفاع(.
۲. افزایش تدریجی تعداد بازیکنان نیز 
به آنها در هنگام حمله انتخاب های 
بیشتری می دهد و البته در لحظه 
دفاع نیز شرایط را دشوارتر می کند.

فوتبال مدرن = بازی منطقه ای
در دوره ی تمرینات پایه ، ارتقا از 
بازی های ۷ در مقابل ۷ و ۹ در مقابل ۹ 
به سمت بازی های ۱۱ در مقابل ۱۱ 
بدان معناست که ، یک تیم از بازی 
در ۲ خط )چیدمان های ۲ خطی 
مانند ۳-۴ و...( به سوی بازی در ۳ 
خط )چیدمان های مرسوم ۳-۴-۳ 
یا غیره( قدم بــر می دارد. با اینکه 
تاکید می شود در رده سنی پایه )۶ 
الی ۱۲ سال( آنچنان به سیستم ها 
اصرار نشود ، اما باید توجه داشت 
که ساختار اصلی تیم برهم نخورد. 

بدون شکل گیری منطقی و استفاده 
از سیستم های ساده برای پوشش 
فضاها ، هرگز نمی توان بازی سازمان 

یافته ای انجام داد.
درک تاکتیکــی بازیکنان عبارت 

است از :
۱. جایگیری مناسب و استفاده از 
تمام عرض زمین ، تیم را قادر می 
سازد تا از کانال های کناری برای 

تدارک حمالت اش بهره ببرد. 
۲. بازیکنان یک تیم ، هرچقدر بیشتر 
در زمین پخش شوند ، عرصه را برای 
حریف شان سخت تر می کنند ، زیرا 
هافبک های کناری فرصت الزم برای 
استفاده از عرض و عمق را در هنگام 

حمله بدست می آورند.
۳. اصول اساسی دفاع منطقه ای 
عبارتند از : هماهنگی و یکپارچگی  
گروه بنــدی ، فاصله بین خطوط  
پوشــش دادن ، تراکم بازیکنان و 
تنگ کردن فضاهای موجود )برای 

تیم حریف(.

زهرا قوام پورزهرا قوام پور

تغذیه

سهیل کرمانی نژادسهیل کرمانی نژاد

ایستگاه تاکتیک )40(

سیستم های بازی )4( دانیال حبیبی

با پیشرفت و فراگیر شدن تکنولوژی در 
قرن اخیر تغییرات زیادی در همه علوم 
پدید آمده است، در این میان ورزش نیز 
از این موهبت بی نصیب نمانده است 
آزمایشگاه ها و مراکز عمده ورزشی با استفاده 
از تکنولوژی، به روزتر و کارآمد تر شده اند. 
نظریه هایی که در مورد تکنولوژی مطرح 
شده است، سعی براین دارد که با اصول 
علم، مطالعات تکنولوژی و ارتباطات همسو 
باشند. ضمن آنکه نوع فعالیت هرسازمان 
با تکنولوژی خاص آن نیز مرتبط است. 
باید توجه داشت که در مبحث تکنولوژی، 
رابطه محیط و تکنولوژی و نیز تکنولوژی و 
ساختار سازمانی از مباحث کلیدی نظریه 
های این مدیریت است. سازمانهای  ایستا 
در عمل  نیاز چندانی  به  تغییر ساختار  
ندارند،  ولی در مقابل، سازمانهای  پویا باید 
آمادگی تغییر را داشته باشند. رهیافت ها و 
دیدگاه هایی که تامپسون در آثارش مطرح 
می کند، حاصل یک تامل در خلوت، تفکر 
در تنهایی و دغدغه کتابخانه ای یک محقق 
برج عاج نشین نبود بلکه دستاوردهای فکری 
و نظری تامپسون نتیجه یک پروسه بسیار 
درگیرانه در متن زندگی اجتماعی او بود. 
نه تنها تامپسون، بلکه بسیاری از متفکران 
بزرگی که ما می شناسیم در قرن بیستم و 
حتی در قرون گذشته، برخالف درکی که 
امروز رایج است، نظریه پردازانی نبودند 
که از دور دستی بر آتش داشته باشند و 
اتفاقاً راز جذابیت، موفقیت و اهمیتی که 
اینها پیدا کردند آن است که کوشیده اند 
نظریه و واقعیت یا ذهنیت و عینیت را در 

هم بیامیزند و تئوری و پراتیک را دست در 
دست هم و به عنوان یک امر وحدانی پیش 
ببرند. امروزه تکنولوژی نقش اساسی در 
ورزش و تجهیزات ورزشی ایفا می کند. 
تکنولوژی حتی می تواند به اندازه دوپینگ 
بر کارایی ورزشکاران تاثیر بگذارد به همین 
دلیل گاهی استفاده از تجهیزات بسیار 
پیشرفته در مسابقات ممنوع می شود. 
بخش دیگری از علم ورزش و تکنولوژی 
که به طور عمده با هم ادغام شده اند، 
فیزیولوژی اعصاب و بیوفیدبک اعصاب 
است. با پیشرفت های تکنولوژی چیزهایی 
که قبالً تنها در آزمایشگاه ها قابل اندازه 
گیری بودند، مانند فعالیت عضالت، ریتم 
تنفسی و فعالیت های عصبی، امروزه در 
حین تمرین و بازی هم نه تنها به عنوان 
یک ابزار اندازه گیری و ارزشیابی، بلکه 
به عنوان اطالعاتی که در همان زمان می 
تواند به ورزشکار منتقل شود، در دسترس 
اند. این وسایل قابل حمل اطالعات را به 
صورت بی سیم و از طریق بلوتوث ارسال 
می کنند و این قابلیت را دارند که به صورت 
بالقوه ورزشکاران را برای عکس العمل ها و 
تصمیم گیری های سریع تر، تمرکز بیشتر 
و بسیاری از پیشرفت های عملی دیگر 
تمرین دهند. متخصصان ورزش و مربیان 
می توانند از این اطالعات استفاده کنند و 
ورزشکارانشان را در باالترین سطح عملی 
برای هر نوع شرایط محیطی تمرین دهند. 
به عالوه، تحلیل های در حین بازی و یا 
در حین تمرین ممکن است اطالعاتی را 
در مورد حدود حرکت  ایده آل بازیکن و 
تعادل میان فعالیت تعاملی عضالت جمع 
شونده و بازشونده آماده کنند. این اطالعات 
برای عملکرد شخص بسیار مهم هستند، 

اما مهم تر از آن، ارزش گذاری و تمرین در 
شرایط ایده آل برای جلوگیری از آسیب 
دیدگی است. در کنار تکنولوژی هایی که 
می توان از آن ها در زمین بازی استفاده 
کرد، گزینه های دیگری نیز وجود دارند 
که می توانند خارج از زمین برای بهبود 
عملکرد به کار گرفته شوند، مثل فعالیت و 
خواب ورزشکار. مانیتورهایی که الگوهای 
فعالیت و خواب ورزشکار را بررسی می 
کنند، به تیم های حرفه ای اطالعاتی 
را ارایه می کنند که بــه آنها اجازه می 
دهد هر ورزشکار را بهتر بشناسند. با این 
اطالعات، افراد حرفه ای می توانند برای 
ورزشکاران، با توجه به سفرهای تیم، 
برنامه تمرین و مسابقه، راهنمایی های 
شخصی ارایه کنند لذا می توانند کیفیت 
استراحت، بازسازی و آمادگی عملی آنها 

را ارتقاء دهند.
 با وجود برخی مشکالت و موانع، آینده 
ورزش و تکنولوژی درخشــان است. 
پتانسیل همکاری در پیشرفت های 
عملکردی تیمی و کنترل سالمت در 
اثر پیشرفت تکنولوژی، باالست، به خصوص 
با برنامه هایی که استفاده کافی و انطباق 
مناسب با تکنولوژی را دارند و امروزه در 
دسترس هستند. نهایتاً دالیل بسیاری 
برای هیجان و نگاه به آینده تکنولوژی های 
ورزشی، تکنولوژی های بی سیم ساخته 
شده و در حال پیشرفت، وجود دارد و 
تالش های زیادی در راســتای آماده 
سازی اطالعات تخصصی برای بهره 
برداری هر چه بیشتر از خروجی های 

این تکنولوژی ها در حال انجام است.
دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی- 
مدیریت اوقات فراغت دانشگاه امام رضا)ع(

مینا جلیلیان

زمانی که تکنولوژی به کمک ورزش می آید
 ) برمبنای نظریه تکنولوژی تامپسون(

خواص سنجد

سنگ کلیه
خاصیت ضد درد و التهاب سنجد 
ثابت شده است، عالوه بر این سنجد 
یک دیورتیک طبیعی اســت که با 
پاکسازی و ســم زدایی کلیه ها به 

درمان سنگ کلیه کمک می کند.

خواص ضد باکتریایی
عصاره موجود در سنجد با جلوگیری 
از رشــد باکتری ها، آنها را متوقف 
می سازد. زیرا این عصاره تاثیر آنتی 

بیوتیکی دارد.
 

کبد چرب
خاصیت ضدا التهابی قوی در سنجد، 
به عنوان یک دیورتیک قوی و طبیعی 
عمل می کند و با پاکســازی و سم 
زدایی کبد در درمان بیماری های 
کبدی از جمله ورم کبد و کبد چرب 

موثر است.

درمان زخم
عصاره سنجد در داروهای قارچی به 
یک بهبود دهنده زخم معروف است. 
عالوه بر خاصیــت درمانی کاهش 
دهنده التهاب، قابلیت بهبود و درمان 
زخم نیز از مهمترین خواص سنجد 
محسوب می شود. عصاره میوه سنجد 
در بسته شدن سریع محل زخم به 

خوبی تاثیر می گذارد.

آرامش عضالنی
مطالعات مختلف بر روی موش ها 
نشان داده است که عصاره سنجد 
مانند داروی دیازپام عمل می کند و 

موجب آرامش بدن می شود.

جوان سازی پوست صورت
ویتامین C بسیار و آنتی اکسیدان های 
موجود در سنجد موجب افزایش کالژن 
می شود و در نتیجه به کاهش چین 
و چروک پوست و جوان سازی آن 

کمک می کند.

مفید برای پوست و مو
برای تقویت موها و افزایش ضخامت 
آن، برگ های سنجد را در روغن زیتون 
بجوشانید به طوری که برگ ها نرم 
و له شوند و سپس از این روغن برای 
ماساژ پوست سر اســتفاده کنید.

سنجده پخته شده در روغن زیتون 
برای رفع درد مفاصل ، رفع خارش 
پوست و افزایش رشد موها موثر است.



مجید اخشابی عنوان کردمجید اخشابی عنوان کرد

فرهنگ رضوی  بهترین فیلمنامهفرهنگ رضوی  بهترین فیلمنامه
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یک خواننده از هنرمندان و فیلمسازان خواست تا 
اخالق رضوی را بیش از پیش به مردم نشان دهند.

مجید اخشابی، گفت: باتوجه به وضعیت جامعه کنونی 
شاید بشود گفت عالوه بر همه آداب رضوی، به اشاعه 
رأفت رضوی که یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین 
اخالق امام رضا )ع( است، مبادرت ورزیم و نمونه آن 
فیلمسازان هستند که می توانند در عرصه فیلم سازی 
به این اخالق رضوی بیش از پیش برای بهتر نشان 

دادن اخالق رضوی به مردم دست به کار شوند.
وی افزود: همه ما ایرانی ها عشق به امام رضا )ع( را 
از بالین مادر در زندگی داریم و به این احساسات و 
ابراز عشقمان به امام رئوف به عنوان یک غنیمت 

نگاه کرده و به آن می بالیم.
اخشابی با اشاره به اهمیت گرامیداشت دهه کرامت، 
گفت: عالقه قلبی ما به امام رضا )ع( به جای خود، 
اما آنچه که دهه کرامت را زیباتر نشان  می دهد، 
همین جشن ها و مراسمی است که هر ساله شاهد 
هر چه باشکوه تر برگزار شدن آن در مساجد و مراکز 
مختلف هستیم. من هر ساله پای ثابت حاضر در این 
مجالس و مراسم هستم و خدا را شاکرم که دراین ایام  

می توانم درخدمت هم میهنانم باشم.
وی درباره تاثیر هنر در اشاعه فرهنگ رضوی، گفت: 
موضوع هنر به همین سادگی که مطرح می شود، 
نیست. یعنی باید بتوان درقالب هر شاخه از هنر 
حرفی نو بیان  کرد که مفاهیمی اصیل را در بر بگیرد 
تا بتواند حق مطلب را ادا کرد. در این صورت است 
که می توان گفت، توانسته ایم هنرمندانه این ایام 
را جشن بگیریم اما چیزی که در این میان باید به 
آن توجه کرد رسالت و وظیفه ای است که بر گردن 

متولیان این امر بزرگ است.
این خواننده موسیقی افزود: برگزارکنندگان این 
جشن ها، از هر مرکز و سازمانی باید بتوانند عالوه بر 
کارهای اجرایی، در ایجاد جریان های مختلف فرهنگی 
و هنری نیز موثر عمل کنند و زمانی می توانیم بگوییم 
که خروجی خوبی در این زمینه داشته ایم که بازتابش 

را در سطح جامعه شاهد باشیم.
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به تازگی عکس جدیدی از کتایون ریاحی 
و برادرش منتشر شده است.

عکس کتایون ریاحی و برادرش مورد توجه 
کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

کتایون ریاحی زاده ۱۰ دی۱۳۴۰ هنرپیشه 
سینما و تلویزیون است.

کتایون ریاحی دارای یک فرزند به نام 
پوریا می باشد که موسیقیدان و دارای 
تحصیالت آکادمیک در زمینه موسیقی 
است. کتایون ریاحی خواهر علیرضا ریاحی 
از دیگر بازیگران سینما در ایران است.

کتایون ریاحی با نویسندگی برای کودکان 
آغاز و با فیلم »خبرچین« به سینما آمد. 
اما فیلم در نیمه راه متوقف شد و او برای 
بازی در فیلم »پاییزان« انتخاب شد. در 
آن زمان در سینما چندان موفق نبود اما با 
بازی در مجموعه »پدرساالر« توانست خود 
را مطرح کند و حضور او در مجموعه های 
»روزهای زندگی« و به ویژه مجموعه 
تلویزیونی »پس از باران« از او چهره ای 
شناخته شده ساخت. بازی ریاحی در 
مجموعه های »پس از باران« و »شب 

دهم« نیز چشمگیر بود.
او پس از پنج سال دوری از سینما با بازی 
در »شام آخر« مهم ترین بازی دوران 
بازیگری خود را به معرض نمایش گذاشت 
و برای بازی در همین فیلم نامزد جایزه 
بهترین بازی نقش اول زن از بیستمین 

جشنواره فیلم فجر شد.
»این زن حرف نمی زند« دیگر فیلمی 
بود که توانایی های کتایون ریاحی را 
نشــان داد. ریاحی برای بازی در این 
فیلم هم نامزد جایزه از هفتمین جشن 

خانه سینما شد.

کناره گیری از بازیگری
آخرین بازی او در سریال یوسف پیامبر 
در نقش زلیخا بود. کتایون ریاحی در 

خرداد ۱۳۸۸ طی یادداشتی به سایت 
سیمافیلم، کناره گیری خود از دنیای 
بازیگری را اعالم کرد.فرج اهلل سلحشور 
کارگردان سریال یوسف پیامبر در گفتگویی 
در این مورد گفت: خانم ریاحی پس از 
سریال یوسف پیامبر گفت دیگر نمی توانم 
فضاهای موجود سینما را تحمل کنم و از 
حرفه بازیگری کناره گیری کرد. چون 
در فیلم حضرت یوسف مسائل معنوی، 
آرامش، احترام، حیا و حجاب مطرح بود 
و وی نمی توانست صحنه های دیگر را 
تحمل کند، گفت: دیگر نمی خواهم 
کار کنم و می خواهم شیرینی سریال 
یوسف پیامبر در ذائقه من بماند.او پس 
از مدت ها در سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵، با 

برنامه خندوانه به تلویزیون برمی گردد 
و اعالم می کند که می تواند کار خود را 

مجدداً، ادامه دهد.

شایعه حضور بدون حجاب اسالمی 
در کنسرت ابی، آمریکا

در فروردین ۹۲ تصاویری از کنسرت 
ابی در شهر لس آنجلس منتشر شد که 
نشان دهنده حضور بدون حجاب خانمی 
در کنار ابی بود که شباهت زیادی با 
کتایون ریاحی داشت. انتشار این تصاویر 
با حاشیه هایی از سوی سایت های خبری، 
معاون اجتماعی پلیس و فرج اهلل سلحشور 
همراه بود.سلحشور پیش از تکذیب یا تأیید 
کتایون ریاحی، در مصاحبه با رسانه ها 

گفت:»این اتفاق مطلب ما را تأیید می کند 
که در شــرایط فعلی و با این جریان، 
عوامل سینمای ما نمی توانند درست 
رفتار کنند و این سینماست که معموالً 
سینماگرانش را در آلودگی و فساد خودش 
غرق می کند. حال فرقی ندارد که آن بازیگر 
»یوسف« باشد یا فرد دیگری«.همزمان 
سردار منتظرالمهدی، معاون اجتماعی 
نیروی انتظامی از برخورد با مساله پوشش 
بازیگران سینما در خارج از کشور از طریق 
اینترپل گفت:»بدحجابی هنرمندان در 
فستیوال های خارجی را از طریق پلیس 
بین الملل )اینترپل( پیگیری کرده و به 
آن رسیدگی می کنیم.«در واکنش به 
این بحث ها کتایون ریاحی انتصاب این 
عکس ها به خود را تکذیب کرد. او در این 
باره گفت:»عکس های منتشر شده از من 
در فضای مجازی صحت ندارد. متأسفم 
از اینکه در جامعه مترقی ایران، برخی از 
مردم از روی بی خبری و بی اطالعی در 
صدد تخریب چهره های شناخته شده 
هستند«.همچنین برخی رسانه ها مدعی 
شدند که این تصاویر متعلق به مهشید 

برومند، همسر دوم ابی است.

کتاب ها
کتایون ریاحی طی سال ۱۳۹۳، دو 
کتاب منتشر کرد. اولی با عنوان »یک 
پنجره برای من« با طرح جلدی از عباس 
کیارستمی و شامل هشت نمایشنامه است 
که از سوی انتشارات شمع و مه منتشر 
شده است. به عالوه، رضا درستکار در 
مقدمه این کتاب، بخش های مختلف 
زندگی ریاحی را شرح داده. کتاب دوم 
او نیز یک داستان کودکانه است باعنوان 
»ماهی قرمز کوچولو« با تصویرگری نگین 
احتسابیان که از سوی انتشارات شمع و 

مه به بازار آمده است.

این مرد با کتایون ریاحی چه رابطه ای دارد؟ 

عکس جنجالی زلیخا !

ریز احمد، بازنمایی غیر انسانی از مسلمانان 
را در صنعت فیلمسازی محکوم کرد

ستاره ی فیلم -صدای 
متال-، ریز احمد به 
صراحت از نقش های 
اندک و همینطور نمایش 
کلیشه ای ازمسلمانان 
در صنعت سینما و 
تلویزیون انتقاد کرد. 
او معتقد است که در 
این صنعت، تصویری 
غیر انسانی و خبیث از 
مسلمانان ساخته می 
شود. احمد که مسلمان 
و اهل بریتانیا است و 

اصالت پاکســتانی دارد، در یک فیلم وابسته به مطالعات 
جدید دانشگاه کالیفرنیای جنوبی )UCS( مبنی بر بررسی 
تصویر مسلمانان در صنعت سینما، به انتقاد می پردازد. این 
مطالعات ۲۰۰ فیلم محبوب آمریکایی، انگلیسی، استرالیایی 
و نیوزیلندی که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ ساخته شدند را 
مورد بررسی قرار داده اســت و نتایج نشان می دهد که از 
۹۰۰۰ شخصیت سخنگو فقط ۱.۶ درصد آن ها مسلمان 
بوده اند علی رقم اینکه ۲۴ درصد جمعیت جهان را مسلمانان 
تشکیل داده اند. از میان ۱۰۰ فیلم آمریکایی، تنها ۱.۱ درصد 
شخصیت ها مسلمان هستند. در بین ۲۰۰ فیلم بررسی 
شده، فقط در ۵ فیلم، یک شخصیت مسلمان، نقش اول یا 
مکمل اول را داشته است. با نگاهی به ۴۱ شخصیت مسلمان 
در نقش اول و دوم، در می یابیم که آن ها هر کدام به نحوی 
درگیر خشونت بوده اند. ۵۳ درصدشان -مورد هدف- و ۳۹ 
درصد در نقش -ارتکاب به خشنونت- بودند. ۱۹ درصد از 
آن ها نیز در پایان فیلم می میرند. احمد در ســال ۲۰۲۱ 
برای بازی نقش اول در فیلم -صدای متال- نامزد جایزه ی 
اسکار شد. او اظهار می کند که با وجود احساس قدردانی 
و افتخار مسلمانان به او، آن لحظه برایش لحظه ای ای تلخ 
و شیرین بوده است و از خود می پرسد: - چطور می شود 
که از بین ۱.۶ میلیارد نفر یعنی تقریبا یک چهارم جمعیت 
جهان، تا کنون هیچ یک از ما به این جایگاه نرسیده بوده 
است؟ از خودم پرسیدم که اگر -من- استثنای این قانونم، 
این قانون برای افراد امثال من چیست؟ -. احمد اینگونه 
استدالل می کند که اگر پیشرفتی توسط چند نقش محدود 
مسلمان در سینما و تلویزیون در حال شکل گرفتن است، 
این یک تصویر کلی از پیشرفت نیست اگر که اکثر نقش های 
به تصویر درآمده، نقش هایی بی وجود، سمی، دو بعدی و 
یا محصور کلیشه ها باشند. احمد به چند بازیگر مسلمان 
اشاره کرد که  آسیبی بزرگ به کار -استثنایی- آنها به دلیل 
تصویر زیان بخش از مسلمانان وارد شده است. سریال -دره 
ی سیلیکون- که از شــبکه ی   HBO با بازیگری نقش 
اول -کمیل نانجیانی- پخش می شد هم راستا با سریال 
-میهن- بود که توسط بیلبوردهای تبلیغاتی درباره -کلر 
دینز- شناخته شد و ترویج پیدا کرد. احمد او می گوید:- ما 
می دانیم که وقتی مردم اقلیتی را نمی شناسند، بازنمایی 
ها در صنعت فیلم بسیار موثر تر واقع می گردد.- در سال 
۲۰۱۹ یک مرد مسلح به ۵۱ نفر در مسجدی در شهر کرایست 
چرچ نیوزیلند شلیک کرد و خیلی مثال های اینچنینی که 
نتیجه ی نمایش غیر انسانی و خبیثانه از مسلمانان است. 
-این صنعت اسالم هراسی صنعتی است که هزینه ی آن را 

باید با خون سنجید-.   

ترجمه

یاسمن حاتمی نژادیاسمن حاتمی نژاد

افشین تحفه گر معاون فرهنگی و رسانه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اعالم 
این خبر افزود:طرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰ از ۱۷ 
خردادماه همزمان با سراسرکشور، در خراسان 
رضوی آغاز شد و باتوجه به تمدید صورت گرفته 

تا ۲۵خرداد ماه ادامه داشت
در بهارانه ۱۴۰۰،  ۱۱۲ کتابفروشی از سراسر استان 
شرکت کردند که از این تعداد ۸۴ کتابفروشی مربوط 
به مرکز و ۲۸ کتابفروشی مربوط به شهرستان های 

استان بود. که در مقایسه با طرح بهارانه ۹۹، افزایش 
۶۵درصدی با مشارکت  ۴۴ کتابفروشی را شاهد 
بودیم.وی ادامه داد:اعتبار استان،   ۴۸۶۶۸۰۰۰۰۰ 
ریال بود که ازین مبلغ  ۴۶۹۶۲۵۷۲۴۰ ریال 
ان مصرف شد که در مقایسه با بهارانه ۹۹، مبلغ 
۲۳۰۵۸۰۰۰۰۰ ریال معادل۸۹درصد افزایش 
اعتبار داشتیم.همچنین کل فروش  در طرح بهارانه 
۱۴۰۰ ،  ۲۵۴۲۹۱۲۸۴۶۱ ریال است و بیش 
از ۵۳ هزارجلد کتاب در طی این طرح به فروش 
رفت که این رقم در مقایسه با طرح بهارانه ۹۹، با 
مبلغ ۱۳۱۴۱۱۳۸۰۸۱ ریال معادل ۱۰۸درصد 
افزایش داشته است. مقایسه طرح بهارانه ۹۹ و 
۱۴۰۰ بیانگر استقبال بی نظیر مردم فر هیخته 
،فر هنگ مدار وعالقمند به کتاب خراسان رضوی 

از طرح های فصلی فروش کتاب است.
وی تصریح کرد:۸۶۹ کتابفروشی در سراسر کشور 
در بهارانه ۱۴۰۰ شرکت کردند و کل فروش کشور  

۲۲۰.۸۳۶.۵۴۳.۵۴۹ ریال بود.

استان خراسان رضوی به عنوان پرفروش ترین استان 
در طرح بهارانه کتاب 1400شناخته شد
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معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری مشهد گفت: بیش از هفت برنامه موضوعی 
مناسبتی برای دهه کرامت ۱۴۰۰ به اجرا درخواهد آمد.

سید مجتبی منتظری در نشست خبری خود با اصحاب 
رسانه به مناسبت دهه کرامت در خصوص عمده برنامه 
های ویژه سازمان فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: »گذر 
هنر« با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
خراسان رضوی از ۱۸ لغایت ۲۸ خردادماه با حضور 
هنرمندان عرصه های نگارگری، تصویرسازی، طراحی و 
نقاشی، خوشنویسی، کاریکاتور، مجسمه سازی، فیلم و 
عکس، رسانه و رادیو، کودک، اجرای نمایش پرده خوانی 
و اجرای سرود از ساعت ۱۸ الی ۲۱ در میدان جانباز و 

درب شرقی بوستان ملت برپا خواهد شد.
وی تصریح کرد: در قالب این برنامه میدان جانباز، تقاطع 
احمداباد کالهدوز، کوه پارک، چهارراه مخابرات، بوستان 
های اردیبهشت، ملت و ارم مکان های برپایی »خیابان 
هنر« است، همچنین اجرای برنامه رادیویی، سرود، 
نورافشانی، تئاتر صحنه ای نیز از برنامه های جانبی در 

کنار برپایی »خیابان هنر« است.
وی با اشاره به دیگر برنامه های در نظر گرفته شده 
به این مناسبت و اهمیت این دهه، بیان کرد: اجرای 
نمایش ویدیو مپینگ در کانون سوم کوه پارک با موضوع 
»حدیث سلسله الذهب و حضور حضرت در مشهد« تا 
پایان ماه خرداد نیز از دیگر برنامه های این اداره بوده که 
به خلق آثار گرافیکی از طریق نورپردازی و جلوه های 

ویژه میدانی صورت می گیرد.
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری مشــهد بیان کرد: همچنین در ۱۱ شب 
متوالی، در میدان های شهدا، بیت المقدس، جانباز و 
تقاطع های احمدآباد و مخابرات به همراه بوستان های 
ملت، اردیبهشت و کوه پارک مراسم نورافشانی برگزار 

خواهد شد.
منتظری تاکید کرد: اجرای تئاتر »حماسه حضور« به صورت 
نمایش و سرود با همکاری فرهنگسرای شهید سلیمانی از 
ساعت ۱۷ الی ۲۲ از ساعت ۱۹ در ورودی شهربازی بوستان 
ملت انجام می شود و البته اجرای سرود و همخوانی در 
یکصد نقطه شهری در ۱۰ شب به همراه ۱۰ ویژه برنامه 

 اجرای سرود همگانی ۱۰۰ نفره در پاتوق های سرود 
در محضر رضا)ع( انجام می گیرد.

وی با اشاره به اینکه آغاز ضبط ۳۵ عنوان اجرا از تئاترهای 
خیابانی به جهت انتشار در فضای مجازی و شبکه های 
اینترنتی نیز در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: 
عالوه بر این به منظور حمایت از تشکل ها و مساجد شهر 
نیز ۳۰۰ بسته ویژه فضاآرایی شامل ۳۰۰ متر ریسه، 
۵ پرچم ایران و یک مجموعه پوستر اهدا خواهد شد تا 

دهه کرامتی زیبا داشته باشیم.
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: همچنین دو هزار متر 
پرچم بیرقی BRT در رنگ های سبز، سفید و قرمز به 
همراه پرچم ایران، دو هزار پرچم بیرقی یک سرچوب و ۵ 
پرچم بزرگ ایران در چهارراه دکترا، میدان جانباز، موزه 
بزرگ خراسان، میدان بسیج و میدان هشتم شهریور 
نصب خواهد شد، ضمن اینکه ۱۰۰ هزار متر ریسه 
توسط مساجد، ۱۵۰ هزار متر ریسه توسط مناطق ۱۳ 
گانه و ۱۵۰ هزار متر ریسه توسط اداره هنری در این 

ایام شهر را آذین بندی می کند.
منتظری تصریح کرد: برای دهه کرامت بیش از ۹۸ عنوان 
برنامه و هزار و ۴۰۰ برنامه فرهنگی و هنری با رعایت 

پروتکل های بهداشتی اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: اجرای ویژه برنامه های جشن در کوه پارک 
و بوستان اردیبهشت، اجرای سرود در ۱۰۰ نقطه شهر 
به مدت ۱۰ شب در طول دهه کرامت، اجرای بیش 

۲۰۰ نورافشانی در ۸ نقطه شهری، آذین بندی معابر 
سطح شهر و مشارکت با ۲۶۵ مجموعه فرهنگی جهت 
آذین بندی محالت مشهد از جمله برنامه های ما برای 

این ایام خواهد بود.
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری مشهد تاکید کرد: افتتاح گذر مفاخر و نصب ۸ 
سردیس مفاخر مشهد در بولوار خیام، ورکشاپ نقاشی 
در مجموعه پارک و... نیز اعم برنامه های ما خواهد بود.

افتتاح فرهنگسرای گفت و گو
وی در رابطه با دیگر برنامه ها و افتتاحیه های ویژه دهه 
کرامت، عنوان کرد: همانطور که می دانید امام رضا )ع( 
متعلق به همه جریان های فکری است. او پایه گذار 
مناظرات دینی و فرهنگ گفت و گو به منظور هدایت 
بشریت در دفاع از مرزهای اعتقادی انسان بودن است؛ 
براین اساس ساختمان فرهنگسرای گفت و گو به زودی 
افتتاح خواهد شد تا موضوعات مختلف اعم از فرهنگی، 
اجتماعی و هنری و... را در این فرهنگسرا پیگیری کنیم.

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: یکی دیگر از افتتاحیه های 
مهم ما در این ایام افتتاح دوازدهمین سایت ویژه بانوان 
در پارک ملت خواهد بود. بهسازی چمن مصنوعی 
بوستان ملت توسط سازمان فرهنگی و اجتماعی با 
شهرداری منطقه ۱۱ با اعتباری بالغ بر ۵۹۰ میلیون 

تومان صورت گرفته است.

کپی کاری مهران مدیری 

ظاهرا صداوسیما دغدغه ای ندارد چون نه نگران کپی متقابل 
برنامه های خود است؛ چرا که می داند جاذبه ای برای دیگران ندارد 
و نه مثل کتاب، بیم آن دارد که در داخل از روی برگردان هم کپی 
شود؛ چرا که اتفاق تلخ تر در حوزه کتاب این است که از روی 
نسخه فارسی کپی می کنند و با تغییر جمالت به جای ترجمه 
از اصل جا می زنند!به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در یادداشتی 
در عصر ایران نوشت: »۲۰ سال پیش فیدل کاسترو، رهبر فقید 
کوبا، به تهران آمد. سیدحسن خمینی جوان هم با او مالقات 
کرد و کاسترو از یادگار امام شخصا دعوت کرد به کوبا سفر کند. 
هر چند حال و هوای اوایل انقالب تغییر کرده و نیروهای چپ از 
فضای عمومی کنار رفته بودند اما کاسترو همچنان شخصیتی 
جذاب بود و خاص ایران هم نبود. از نمادهای قرن بیستم تنها 
معدودی پا به قرن ۲۱ گذاشته بودند و کاسترو یکی از آنان بود.

جایی خواندم یا شنیدم که چندی بعد سیدحسن خمینی به کوبا 
می رود. آمریکای التین سرزمین شادی و نوش خواری و رقص 
و موسیقی است و فیدل می دانست که نواده رهبر فقید ایران در 
لباس روحانیت شیعه را نسبتی با این امور نیست و به گونه ای 
دیگر باید باید برای او خاطره بسازد. از این رو در همان شبی که 
دیدار کردند از مهمان خود خواست فردا صبح هم حتما به دفتر 

او بروند چون غافل گیر خواهند شد.
سید حسن و همراهان نمی دانستند داستان از چه قرار است 
اما بامداد روز بعد هم رفتند و دیدند فیدل کاسترو مهمان دارد 
و به قول مهران مدیری در همین دورهمی آن هم چه مهمانی: 
گابریل گارسیا مارکز، بزرگ ترین نویسنده نیمه دوم قرن بیستم.

رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی تشریح کرد

هفت برنامه مناسبتی شهرداری مشهد در دهه کرامت

110/3/6

110/3/7



110
/1/

82

...
گر

م ا
کنی

می 
ور

 عب
بی

ش آ
ن تن

دو
14ب

ن00
ستا

تاب
م از

اه
ب

یم
ده

ش 
اه

را ک
ن 

رفت
ش گ

 دو
ان

زم
ود

ی ش
ف م

صر
ب م

ترآ
4 لی

ود
حد

یه 
 ثان

20
هر

 در
 که

چرا

110
/3

/4

110
/3

/2

110
/3

/3


