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توپ و تور

 تیم ملی والیبال درالمپیک
 به پیمان نیازدارد

تیم ملی والیبال ایران درحالی درجام ملتها درایتالیاباقبول 
ده شکست و درغیاب برترین مربی لیگ برترباشگاههای 
کشور پیمان اکبری به شدت تحقیرشد که اگراین روندوبی 
تفاوتی مسوولین به مربیان وطنی ادامه داشته باشد مسلما 

درالمپیک هم بازهم تحقیرخواهدشد.
المپیک میدانی اســت که اکثرکشــورهای مدعی مدال 
وقهرمانــی این باربا تمام ســرمایه هــای خودبه میدان 
خواهندآمد واگرکادرفنی تیم ملی درتمام سطوح تقویت 
نشوددچارچالش سخت تری خواهندشدچالشی که اگرقبل 
ازاعزام به المپیک چاره اندیشی نشوددست ازپادرازتربه 

کشوربازخواهندگشت .
عبورازپیمان اکبری سوپراستارمربیان والیبال کشور کارآسانی 
نخواهدبود پیمانی که سالها درکنارملی پوشان ریزودرشت 
آبدیده شده بود نباید به همین راحتی به فراموشی سپرده 
شود پیمان باشناخت کاملی که ازروحیات ملی پوشان باتجربه 
وجوان دارد می تواند درکنارآلکنو ســرمربی روسی مهره 
تاثیرگذاری باشد زیرا پیمان درسالهای گذشته درکنارمربیان 
بزرگ تیم ملی و دررقابتها جهانی وتورنمنت های بین المللی 

وآسیاافتخارات زیادی به ارمغان آورده بود.

پدیده وگل زن قهار؟
دربازی با تراکتورکه درمشهد برگزارشد دو موقعیت گل درحالی 

ازکف رفت که گل زن قهارپدیده دروازه را ندید؟
نخست:این بازیکن هرزمان اراده کند می تواند پدیده را ازبحران 

نجات دهد؟
دوچرخه سواری بینالود؟

درنشست خبری دوچرخه ســواری بینالود معاون فرهنگی 
میهمان ویزه بود؟

نخست:این مسوول غیربومی درحالی به جای مسوولین به 
نشست آمد که فقط وعده کارفرهنگی به مسابقات داد ورفت؟

کارت زرد

  صاحب امتیاز و مد   یرمسوول: دکتر علی پاکباز خسروشاهی
  زیر نظر شورای سردبیری
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فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق 
ارتش گفت: خراسان رضوی برنامه ریزی 
گسترده ای برای اجرای طرح ملی ارتش 
آماده دارد و این طرح با قدرت در خراسان 

رضوی اجرایی خواهد شد.
بر اساس این گزارش رییس هیات ورزش 
های همگانی خراسان رضوی سرتیپ 
ستاد رضا آذریان درخصوص اجرای 
طرح ملی ارتش آماده که با همکاری 
فدراسیون ورزش های همگانی و ارتش 
در سطح کشور اجرا خواهد شد، اظهار 
کرد: طرح ملی ارتش آماده، ابتکار و 
برنامه خوبی را برای افزایش فعالیت های 
جسمانی و توجه به ورزش به دنبال دارد 
و در قالب این طرح می توان باال بردن 

توان رزمی و آمادگی کارکنان پایور و 
وظیفه را دنبال کرد.

وی افزود: ارتش برای آمادگی جسمانی 
و روحیه کارکنان پایور و وظیفه اهمیت 
خاصی قایل است زیرا با تحقق این 
موضوع می تواند وظیفه اصلی خود را 
برای پاسداری از کشور به خوبی اجرا 
کند و نیرویی آماده و با توان رزمی باال 

همواره در اختیار داشته باشد. 
سرتیپ آذریان ادامه داد: با اجرای طرح 

ارتش آماده به دنبال معرفی الگویی برای 
توسعه ورزش همگانی در بین تمامی 
اقشار هستیم، زیرا  نیرو های مسلح از 
گذشته نقش پررنگی در شکل گیری 
و فعالیت رشته های ورزشی مختلف 
داشتند و مجموعه ای مانند ارتش به عنوان 
مجموعه ای منسجم و با روحیه، ظرفیتی 
ارزشمند برای فدراسیون ورزش های 
همگانی و هیات های استانی است تا 
الگو های توسعه و افزایش فعالیت های 

جسمانی در بین کارکنان و خانواده های 
آنان اجرا کنند و درادامه این طرح ها به 
عنوان الگو به قشر های دیگر معرفی شود.

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق 
ارتش خاطرنشان کرد: در استان خراسان 
رضوی طرح ملی ارتش آماده با قدرت 
اجرا خواهد شد و در راستای این طرح 
برنامه های مختلف ورزشی برای کارکنان 
پایور، وظیفه و خانواده های آنان در نظر 
گرفته شده است که به زودی در اختیار 

یگان ها قرار خواهد گرفت.
سرتیپ آذریان تاکید کرد: خانواده بزرگ 
ارتش همواره در فعالیت های مردمی 
پیشگام بوده اند و در این طرح هم که با 
انعقاد تفاهم نامه بین فدراسیون ورزش های 
همگانی وسازمان تربیت بدنی ارتش آغاز 
شد، ارتش به دنبال معرفی نقش پررنگ 
ورزش در سالمتی و نشاط جامعه است 
که می تواند برای کارکنان پایور، وظیفه 

و خانواده ها مفید باشد.

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

خروشی- نشست اعضای هیات اسکیت مشهد به دلیل 
آماده نشدن خانه اسکیت در یکی از کافی شاپ های 

مطرح مشهد برگزارشد. 
محمد رضا حسینی رییس هیات اسکیت مشهد گفت: 
با بازگشایی مجدد ورزشــگاه ها و سالن های ورزشی 
مصمم شدیم نخستین نشست مسووالن هیات اسکیت  
مشهد را )در سال 1400(در راستای دانش افزایی،تبادل 
اطالعات ، برگزاری رقابت های اسکیت و همچنین تجمیع 

مربیان برگزار کنیم. 
بر اساس این گزارش برگزاری مسابقات ،غربالگیری مربیان 
مشهد و صدور گواهی مربی گری برای دوستانی که دوره 
های مربی گری را پشت سر گذاشته اند و همچنین زمان 
و مکان برگزاری رقابت های اسکیت درمشهد از جمله 

مسایلی بود که در این نشست مطرح شد. 
وی در خصوص دلیل برگزاری این نشست در کافی شاپ 

گفت: علیرغم وعده های داده شده خانه اسکیت مشهد 
راه اندازی و تحویل نشده است اما با رایزنی و مذاکراتی 
که با سالطین رییس اداره ورزش و جوانان مشهد داشتیم 
بزودی این مکان تجهیز خواهد شد و ما نیز جلسات 

اداری را در خانه اختصاصی اسکیت برگزارخواهیم کرد.
حسینی در این نشست به برخی از گالیه های مطرح شده 
پاسخ داد و گفت: از اعضای هیات انتظار داریم  با جدیت و 
تالش زیاد در راستای حمایت از اسکیت مشهد،انسجام 
و وحدت گام بردارندو دغدغه های مدیریتی هیات را به 

وی واگذار کنند.
وی اضافه کرد: برحسب تقاضایی که از برخی ادارات 
و سازمان های دولتی و غیر دولتی در خصوص 
معرفی مربیان اسکیت داریم برحسب فراخوانی 
که از ســوی هیات صادر کردیم بنا داریم برخی 
از مربیانی که سطوح مربی گری را طی کرده اند 
به این ســازمان های متقاضی معرفی کنیم به 
همین خاطر از مربیان اســکیت تقاضا داریم در 
صورت همکاری ومشــارکت به هیات اســکیت 

مشهد مراجعه فرمایند.

رییس هیات اسکیت مشهد تشریح کرد 

دغدغه های مدیریتی هیات 

طرح ملی ارتش آماده با قدرت در خراسان رضوی اجرا می شود

مشارکت ارتش با ورزش

مهندس یزدانی مدیر عامل شهر جدید بینالود 
از برگزاری برنامه های منظم ورزشی این شهر 
خبر داد و افزود: این شهر با ۷ هزار نفر ساکن 
و تردد 1۳ هزار نفر به همراه شهرک صنعتی 
بینالود نیازمند توجهات ویژه ورزشی فرهنگی 
و اجتماعی است. یک تیم مجرب با همکاری 
صمیمانه ی مهندس روزبهانه رییس هیات 
دوچرخه سواری استان برنامه های متعددی 
را مدیریت می کنند و خوشبختانه هیات 
مدیره  شهر جدید بینالود با رویکرد بسیار 
مثبت و حامی طرح های این عزیزان است. به 
طور مثال جمعه گذشته مسابقات دوچرخه 
سواری بینالود با همکاری هیات دوچرخه 
سواری استان مسابقات استقامت در چهار 
رده سنی  پیشکسوتان، بزرگساالن، جوانان و 
نوجوانان برگزار و در خاتمه به هر رده سنی و 
نفرات برتر مجموعه 10 میلیون تومان هدایای 
نقدی اهدا شد. مهندس یزدانی می گوید: 

متاسفانه امروزه ورزش از مسایل فرهنگی 
فاصله گرفته و در برخی رشته ها به وضوح 
این معضل به چشم می آید. گروه ما خصوصا 
در این راستا می کوشد فاصله ها را کمتر کند 
و جاده تندرستی و سالمتی و شادابی را در 
بین مردم شهر جدید بینالود گسترش دهد. 
به نظر من اداره کل ورزش و جوانان هر چقدر 
کمک و همراهی به این شهرک ها بکنند در 
این امر مهم نقش واقعی خود را اجرا و رشد و 

بالندگی آحاد جامعه به ویژه راه قهرمانی 
برای جوانان هموار می کنند. در حال حاضر 
دو سالن ورزشی چند منظوره داریم که در 
تمامی ساعات مملو از دختران و پسران در 
شیفت های مجزا مشغول تمرین هستند و در 
ارتباط با ورزش های همگانی هم برنامه های 
خوبی انجام می شود که هیات های مربوطه 

همکاری الزم را دارند.
مهندس یزدانی در ادامه گفت: تاکنون در 

برخی رشته ها و در پایه ها تیمداری کردیم 
و امیدواریم با بهتر شدن شرایط اقتصادی 
بتوانیم بیشتر حامی ورزش باشیم. وی اعالم 
کرد سرمایه گذاران می توانند با همکاری 
هیات مدیره شهر جدید بینالود با شرایط 
ویژه و تخفیف های خوب زمین خریداری 
کنند و در احداث مکان های ورزشی گام 
بردارند. ما همچنان آمادگی داریم تا این 
عزیزان را همراهی کنیم. مهندس روزبهانه در 
مسیر تالش های خود برای ورزش دوچرخه 
سواران می گوید: هیات استان تمام تالش و 
فعالیت خود را برای همگانی کردن ورزش 
انجام می دهد و در زمینه قهرمانی دختران و 
پسران استان گام های اساسی برداشته است. 
در همین راستا در چندین مسابقه دوچرخه 
سواری در شهر جدید بینالود اجرا کردند و 
آمادگی دارند در مناطق مهم دیگر هم نظیر 

این مسابقات را به اجرا درآورند.

زیرساخت های ورزشی بینالود تقویت می شود

مجید خروشی

بیژن قنبری
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مدعی العمومی هست آیا؟!
علیرضا مجمع:با پایان بازی های تیم ملی بازار یورو 2020 داغ 
است و صحنه های جذاب فوتبال اروپا نشان می دهد فوتبال ما در 
کجا قرار دارد. این را داشته باشید تا در بندهای بعد به شما بگویم 

در کجا ایستاده ایم.
*

باالخره بعد از کش و قوس زیاد اسکوچیچ قرار است تیم ملی ما را در 
مقدماتی جام جهانی هدایت کند و ظاهرا پروژه بازگشت کارلوس 
کی روش ناکام ماند. این فعل و انفعال باعث شد تمرکز تیم ملی 
روی مربی ای قرار بگیرد که به دنبال پروپاگاندای رسانه ای بیهوده 
نیست و می خواهد بدون حاشیه کار کند. از جهت دیگر این کار 
الگویی بود برای بعضی از کسانی که نمک می خورند و نمکدان 
می شکنند. اسکوچیچ برای ما کار کرده است. عرق ریخته است و 
در سکوت نتیجه گرفته است. نه مثل بعضی ها که داد و هوار کرده اند 
و نتیجه هم نگرفته اند. رفتن اسکوچیچ قطعا ناسپاسی بزرگی بود 
که برای نسل های بعد به عنوان نقطه تاریک از آن یاد می شد، که 

خدا رو شکر این اتفاق نیفتاد.
*

فرهاد مجیدی در شرایط بغرنجی قرار گرفته است. از طرفی نمی خواهد 
کم بیاورد، از طرف دیگر برای ماندن دارد باج هایی می دهد که اصال 
وظیفه اش نیستو مثال پاداش برد به بازیکنانش می دهد.خب چرا؟ 
فقط به این دلیل که باشگاه این کار را انجام نمی دهد؟ خب اگر مربی 
بعدی نتوانست اینجوری پاداش بدهد چه اتفاقی می افتد؟ خالصه 

که بد وضعیتی شده است مربی گری استقالل.
*

برسیم به نکته ای که در شــروع یادداشت نوشتم. اینکه بگویم 
کجا ایستاده ایم. باید در کمال ناامیدی به شما بگویم جای خوبی 
نایستاده ایم. حاال ماجرا چیست؟ پرسچولیس مس رفسنجان را با 
گل مهدی عبدی برد. یک استپ سینه کرد و توپ را انداخت جلوی 
پای خودش و با یک ضربه توپ را فرستاد ته تور. صحنه جوری بود 
که تصور می شد قبل از اینکه توپ جلوی پایش بیفتد به دستش 
خورده است. تصاویر کمی ناواضح بود اما با چند بار بازبینی کامال 
درست بودن گل قابل تشخیص بود. نکته اصلی ماجرا این بود که 
سه بازیکن مس در فاصله یک متری عبدی بودندو داور خط هم 
مستقیم چشمش به عبدی بود و پرچم نزد.خیلی زود معلوم شد گل 
درست بوده و ماجرا به ظاهر حل شد. دو روز بعد از بازی پرسپولیس، 
رقیبش سپاهان با فوالد در اهواز بازی داشت و صفر صفر مساوی 
کرد و دو امتیاز از پرسپولیس عقب افتاد. حرف اصلی من با گزاره 
اینکه جای خوبی در فوتبال نایستاده ایم، ناظر بر روشی است که 
میخاهم خدمتتان عرض کنم. بازی سپاهان و فوالد را تلویزیون 
اصفهان و مشخصا باشگاه سپاهان مستقیم پخش کرد و با حضور 
کارشناس ها درباره کیفیت بازی بحث شد. در این زمان بود که 
اتفاق عجیبی افتاد. کارشناس)!( تلویزیون اصفهان با رجز خواندن 
برای پرسپولیس دقیقا عنوان کرد»پرسپولیس با گل "مردود" به 
صدر رسیده است و "زیاد نرو باال، می افتی از اون باال!"« و اینکه اگر 
داوران اشتباهات ناخواسته برای پرسپولیس انجام ندهند سپاهان 
قهرمان می شود. سوال من این است که این جمالت آیا مصداق 
تشویش اذهان عمومی نیست؟ آن هایی که به اتوبوس پرسپولیس 
نارنجک زده اند آیا با شنیدن این جمالت غیر مسووالنه طبیعی 
نیست این بار با خمپاره به استقبال پرسپولیس در اصفهان بروند؟ 
واقعا مسوول این حجم بی مباالتی کالمی برای تهییج تماشاگر بر 
عهده کیست؟ واقعا این کشور مدعی العموم ندارد؟ کسی نیست 
گوش این آدم ناحسابی را بپیچد که این الطائالت چیست که به 
خورد تماشاگر می دهی؟ خوب یا بد هوادار فوتبال ایران گوش و 
چشمش به دهان همین آدم هاست. برای همین می گویم جای 
خوبی نایستاده ایم، چون نمی توانیم بهتر بودن دیگری را ببینیم. 
هر زمان توانستیم ببینیم یک تیم دیگر برنده می شود و برایش 
دست زدیم و به جای نق و غر تالشمان را بیشتر کردیم که دفعه 

بعدما برنده باشیم اولین قدم درست شدن اوضاع را برداشته ایم.

 فوتبالیست ها و مربیان خارجی در مقاطع 
مختلفی با حضور در ایران و شکایت علیه 
تیم  های خود در فیفا، مبالغ هنگفتی را 
از ایرانی ها دریافت کرده و بعد از آن تا 
چندین سال بیکار بوده اند و عالقه ای 

به کار کردن نداشتند. 
چند هفته پیش دادگاه داوری ورزش 
حکم محکومیت پرسپولیس در فیفا 
مبنی بر پرداخت ۵۸0 هزار دالر به اضافه 
۵درصد سود سالیانه به گابریل کالدرون را 
تایید کرد. باشگاه پرسپولیس در واکنش 
به این محکومیت اعالم کرد که از ابتدا 
هم به مشروعیت این حکم واقف بوده و 
صرفا برای خرید زمان بیشتر، خواستار 
تجدیدنظر در حکم اولیه شده بودند و 
حاال هم موفق به پرداخت این غرامت 

نشده است.
به این ترتیب گابریل کالدرون اولین 
نفر از سه پرونده سریالی جدایی مربیان 
خارجی از فوتبال ایران در سال ۹۸ است 
که ظرف هفته های آینده مطالبات خود را 
دریافت خواهد کرد و به خاطر حدود پنج، 
شش ماه کار کردن در ایران، می تواند به 
اندازه دو، سه سال به استراحت بپردازد. 
البته با توجه به اینکه پؤسولیس نتوانست 
این مبلغ را مهیا کند حاال باید منتظر 
جریمه باشد اما به هرشکل کالدرون به 

پولش می رسد!
دادگاه پرونده مارک ویلموتس علیه فدراسیون 
فوتبال برگزار شد و حاالدادگاه پرونده 
آندره آ استراماچونی علیه استقالل در 
دادگاه داوری ورزش برگزار خواهد شد. 
این دو مربی هم مانند کالدرون از زمان 
جدایی از ایران، هرگز تن به کار و فعالیت 
در تیم جدید نداده اند و دلخوش به غرامت 

سنگین از فوتبال ایران هستند.

در واقع درباره علت اصلی بیکار بودن 
این مربیان بعد از جدایی از فوتبال 
ایران مشخص نیست چرا که حداقل 
برخالف ویلموتس، سرمربیان استقالل 
و پرســپولیس در مدت زمان کوتاه 
مربیگری در ایران کارنامه موفق را از 
خود به جای گذاشتند و شاید همین 
اتفاق زمینه دریافت پیشنهادهای 

مختلفی شود.
اما یک مبحث حقوقی در حوزه فوتبال، 
پاسخ روشن تری به علت بیکار بودن این 
مربیان می دهد. در واقع طبق قوانین 
فیفا و دادگاه داوری ورزش، افراد اعم 
از مربی و بازیکن در صورتی که بعد 
از جدایی از تیمی، خواستار دستمزد 
کامل خود برای ماه های و سال های 
آینده شوند، در صورتی که در تیم 
جدیدی مشغول به فعالیت شوند، 

نمی توانند دو بار دستمزد بگیرند  !
این طور باید گفت که اگر فوتبالیستی 
برای یک سال آینده خود از تیمی یک 
میلیون یورو غرامت بگیرد و مجددا 
برای همین بازه زمانی با تیمی قرارداد 
۵00 هزار یورویی منعقد کند، در این 

صورت، تیم سابق این بازیکن با کسر 
مبلغ قرارداد جدید وی با تیم جدیدش، 
به جای یک میلیون یورو، ۵00 هزار 

یورو پرداخت خواهد کرد.
به همین دلیل، مربیانی مانند ویلموتس، 
کالدرون و استراماچونی که بعد از 
فسخ قرارداد در بازه بسیار کوتاهی، 
خواستار تمام دستمزد قرارداد خود 
برای سال های دوم و سوم هم شده 
بودند، اگر با تیم جدیدی قرارداد ببندند، 
مبلغ دستمزدشان از غرامت دریافتی 
از تیم های ایرانی کسر می شود. در 
واقع اینطور به نظر می رسد که آن ها 
بدون مزد و مواجب برای تیم های 

جدید خود کار خواهند کرد.
با توجه به قراردادهای بسیار سنگین 
این مربیان در فوتبال ایران نسبت به 
سایر کشورهای دنیا، علت بیکار بودن 
آن ها تقریبا قابل توجیه است چرا که در 
حال حاضر هیچ تیمی حاضر نمی شود 
به اندازه قراردادی که این افراد در ایران 
دریافت می کردند، به آن ها دستمزد 
بدهد و حتی در صورت عقد قرارداد هم، 
این مبالغ از غرامت دریافتی از فوتبال 

ایران کسر می شود تا آن ها در یک بازه 
زمانی، از دو جا حقوق نگیرند!پیش از 
این بازیکنی مانند ماریو بودیمیر که 
از پرسپولیس حدود ۵00 هزار یورو 
طلبکار بود، برای اینکه مبلغی از این 
پول کم نشود، قرارداد بسیار ناچیزی با 
تیمی در کرواسی منعقد کرد تا تقریبا 
برای تیم جدیدش رایگان بازی کند 
و همه این خرج و مخارج از حساب 

پرسپولیس کسر شود.

هشدار برای ورود مجدد خارجی ها 
به فوتبال ایران

اگر چه قانون منع جذب بازیکن و مربی 
خارجی ناعادالنه و غیر کارشناسی است 
اما برای تیم های نه چندان حرفه ای 
مانند استقالل و پرسپولیس و حتی 
فدراسیون فوتبال که راه و روش عقد 
قرارداد و عمل به تعهدات را بلد نیستند، 

موثر و کارساز بود.
برای جلوگیری از بــروز این قبیل 
مشکالت در آینده، باید راهکارهای 
درست و دارای قابلیت اجرا برای جذب 
بازیکنان و مربیان خارجی وضع شود 
تا مجددا شاهد استخدام خارجی ها و 
شکایت آن  ها بعد از گذشت یکی، دو 
ماه در فیفا و دریافت غرامت به اندازه 

دو، سه ال نباشیم.
در آخرین نمونه از این موارد، کوین 
کنستاتنت، هافبک مشهور سابق تراکتور 
که دو فصل قبل با این تیم قرارداد بست 
و بدون انجام یک دقیقه بازی و به علت 
بیماری جدا شد، اکنون تمام دستمزد 
خود برای دو سال قراردادش را می 
گیرد و قانونا می تواند در خانه استراحت 

کند و به ریش فوتبال ایران بخندد!

باشگاه پرسپولیس در حالی باید تا چهار 
روز آینده حدود ۷00 هــزار دالر به 
طلبکاران خارجی خود پرداخت کند 
که تا این لحظه سرخپوشان هیچ پولی 

در بساط ندارند.
 با وجود اینکه تنها 4۸ ساعت به پایان 
مهلت باشگاه پرسپولیس برای پرداخت 
مطالبات کالدرون باقی مانده،  اما این 
باشگاه عمالً هیچ راهکاری برای پرداخت 
طلب ۵۸0 هزار دالری )به عالوه ۵ درصد 
سود سالیانه( این مربی آرژانتینی ندارد 
و احتماالً تا چند روز آینده باید منتظر 
جریمه جدید پرسپولیس از سوی فیفا و 
احتماالً بسته شدن پنجره نقل وانتقاالتی 
و شاید هم جرایم دیگر از جمله کسر 

امتیاز بود.
مدیران باشگاه پرسپولیس که در چند ماه 

گذشته مبلغ سنگینی را برای پرداخت 
مطالبات بودیمیر و دستمزد بازیکنان 
از منابع مختلف قرض کردند و با توجه 
به حجم باالی مبلغ قرض شده دیگر 
نمی توانند از این راه مطالبات کالدرون 
را فراهم کنند و در این شرایط تنها امید 
دارند فیفا مهلت بیشتری برای پرداخت 
مطالبات کالدرون در اختیار آنها قرار دهد.

 هیات مدیره پرسپولیس در روزهای 
گذشته جلساتی با کارگزار این باشگاه 
برای تعیین تکلیف همکاری طرفین در 
فصل آینده برگزار کرد که این جلسه نیز 
بدون خروجی خاصی به پایان رسیده 
است. پرسپولیسی ها امیدوارند با تعیین 
تکلیف وضعیت کارگزار برای فصل آینده، 
مبلغی را به عنوان پیش پرداخت از این 

شرکت یا اسپانسر جدید )در صورت 
فسخ قرارداد با کارگزار فعلی( دریافت 
و مشکل پرداخت مطالبات کالدرون و 
همچنین پرداختی به بازیکنان این تیم 
را حل کنند. اتفاقی که هنوز رخ نداده و 
تالش سرخپوشان در این راه بی نتیجه 

بوده است.
باشگاه پرسپولیس عالوه بر طلب ۵۸0 
هزار دالری کالدرون، طبق رأی دادگاه 
عالی ورزش تا چهار روز آینده باید حدود 
100 هزار دالر به خواکین، دســتیار 
کالدرون پرداخت کند. این وضعیت 
در حالی است باشگاه پرسپولیس فعاًل 
هیچ پولی ندارد و در یکی از بحرانی ترین 
شرایط چند سال اخیر گرفتار شده است. 
باید دید مدیران باشگاه برای فرار از این 

بحران چه اقدامی انجام خواهند داد.

حوالی استادیوم

پدرام خسروشاهی

از استراماچونی تا مارک ویلموتس

فوتبال ایران؛ بهشت خارجی ها!

بحران در اردوگاه سرخ
پرسپولیس بدون راهکار در انتظار جریمه فیفا/باشگاه فعاًل هیچ پولی ندارد!
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نقش معلمان تربیت بدنی دربهبود 
عملکرد سیستم های محیطی برای 
دانش آموزان)ازدیدگاه هومانز(

از آنجا که تربیت بدنی بخشی از تعلیم و تربیت و وسیله سالم 
سازی انسان ها و جامعه تعریف شده است، فرهنگ ارزش های 
معمول جامعه ایجاب می کند که این رشته در چارچوب مالک ها 
 و معیارهای همان جامعه مطرح و پیگیری شود و تمام زیر 
مجموعه های آن نیز منشعب از معیارهای متداول جامعه باشد. 
 در جوامع اسالمی نیز با توجه به این که کلیه سیاست گزاری ها

 در خدمت مکتب است، تربیت بدنی نیز جدای از این اصل 
کلی نیست و ضمن این که پی ریزی این علم بر مبنای مسایل 
جسمانی و فیزیکی است، در نهایت وسیله ای است که در کمال و 
 تعالی انسان ها موثر بوده و می تواند گامی در جهت اهداف غایی 
انسان ها که همان سیر الی ا... است، بردارد. از آنجا که انسان در 
مسیر فعالیت های جسمانی و در محیط های ورزشی در یک 
محیط باز و آزاد با  سایر  بازیکنان برخورد و معاشرت  دارد و تحت 
نظارت  و تماشای افراد  زیادی است،  از محیط  اطراف  خود  تغییر 
می پذیرد، که این تغییر پذیری درسیستم های محیطی مختلف 
بصورت متفاوت بروز میکند. ازدیدگاه هومانز، هربخش ازیک 
سیستم محیطی بیرونی و یک سیستم درونی از روابط است که 
به یکدیگر وابسته هستند. سه عنصر در سیستم اجتماعی هومانز 
وجود دارند که می توانند برای درک رفتار فردی درگروه های 
اجتماعی بکار روند. این سه عنصر شامل فعالیت ها، تعامالت 
وحاالت عاطفی هستند. تغییر در یکی از این عناصر سه گانه 
منجر به بعضی ازتغییرات در دو عنصر دیگر می شود. براساس 
این نظریه رفتار خوب مربیان ورزش می تواند بر ورزش دانش 
آموزان  تاثیر مثبت بگذارد، اما اگر تعامل اجتماعی خوبی بین 
آنها برقرار نباشد و برنامه ریزی ورزشی خوبی وجود نداشته باشد، 
دانش آموزان  به سمت رفتارهای ناهنجار کشیده می شوند. 
براساس تئوری سیستم های اجتماعی اگر مالک همگنی     گروه 
های ورزشی  دانش آموزی همگنی در نیازهای آنها است، پس 
 باید با استفاده از شیوه های مناسب آموزشی بین شخصیت 
دانش آموز و رشته ورزشی سازگاری و تعامل برقرارکنیم چه بسا 
این امر منجر به بهبود یادگیری بهتر و عملکرد عالی  آنان گردد. در 
 چارچوب سیستم های اجتماعی مالک تعیین رشته ورزشی برای 
دانش آموزان باید به میزان ســازگاری آنها با آن رشــته نیز 
توجه نمود. اگــر بتوان نقش معلم ورزش را با شــخصیت و 
نیاز دانش آموزان منطبق ســاخت تعارض کمتر و رضایت 
بیشــتری را هم مربی و هم دانش آموز  تجربه خواهند کرد.

در سیستم های محیطی آموزشی پیشــنهاد می شود که 
 جهت بهبود یادگیری در رشته های مختلف ورزشی توسط؟

 دانش آموزان و ایجاد رضایت شــغلی معلمان ورزش، گروه 
بندی دانش آموزان براســاس همگنی در سبک یادگیری و 
زمینه های عالیق آنها صورت گیرد و معلمان  ورزش تدریس 
کالس هایی را برعهده گیرند که سبک تدریس شان با سبک 
یادگیری و نیازهای دانش آموزان سازگار است. کودکانی که از 
ابتدا ورزش نکرده اند و با آنها خوب رفتار نشده است، می توانند با 
قرارگرفتن دریک سیستم محیطی پرتحرک مثل  کالس های 
ورزشی  شرایط اجتماعی بهتری پیدا کنند.  چه خوب است 
که دانش آموزان به کمک ورزش یاد بگیرند که بین خوب و بد 
تفکیک ایجاد کنند و ورزش را عامل سرکوب هیجانات منفی 
خود بدانند. ورزش کردن از خودکشی در جوانان و نوجوانان 
جلوگیری می کند. در مقایسه با افرادی که ورزش نمی کنند، 
 دانش آموزان ورزشکار کمتر احســاس ناامیدی می کنند، 
دانش آموزانی که چند نوع ورزش انجام می دهند به مراتب 

کمتر به سمت خودکشی می روند.

یادداشت

اولین دوره جام ملت های اروپا را شاهد 
هستیم که با 24 تیم و در 11 شهر مختلف 
برگزار می شود. با پایان مرحله گروهی ، 
16 تیم )بلژیک، پرتغال ، اتریش ، ایتالیا 
، سوئیس ، فرانسه ، اسپانیا ، کرواسی ، 
اوکراین ، سوئد ، آلمان ، انگلیس ، هلند 
، چک ، دانمارک و ولز( به مرحله یک 

هشتم نهایی صعود کردند.
طبیعتا مسابقات با کیفیتی همچون 
یورو 2020 )باالترین سطح فوتبال 
ملی در اروپا( می تواند کالس درس 
مفیدی برای بازیکنان و مربیان باشد. از 
طریق تحلیل عملکرد تیم ها و بازیکنان 
می توان استانداردهای جدیدی برای 

فوتبال تعریف کرد.
درصد پاس های سالم

وقتی به آمار درصد پاس های سالم نگاه 

می کنیم ، مشاهده می شود که 10 تیم 
اول در این رتبه بندی ، به مرحله یک 
هشتم نهای نیز صعود کرده اند. این آمار 
نشان می دهد که »تیم های کنش گرا« 
توانسته اند صعود کنند و یکی از نیازهای 
موفقیت در فوتبال اروپا ، دقت در ارسال 

پاس ها است.
تا انتهای مرحله گروهی ، تیم های آلمان 
)۸۹.۷ درصد( ، فرانسه )۸۹ درصد( و 
بلژیک )۸۹ درصد( بهترین تیم ها از لحاظ 
درصد پاس های سالم تلقی می شوند.

مالکیت توپ
بازی مالکانه بطور جدی از یورو 200۸ 
و سبک خاص اسپانیایی ها و در ادامه 
بارسلونای پپ گواردیوال در فوتبال اروپا 
اشاعه پیدا کرد و پس از گذشت بیش از 
یک دهه از آن همچنان تیم های کنش 

گرا و با بازی مالکانه ، بیشترین موفقیت 
و توفقی را در اتحادیه اروپا دارا هستند.

وقتی به آمار درصد مالکیت توپ نگاه 
می کنیم ، 10 تیم اول این رتبه بندی نیز 
توانسته اند به مرحله یک هشتم نهایی 
صعود کنند. تا انتهای مرحله گروهی ، 
تیم های اسپانیا )6۸.۷ درصد( ، آلمان 
)61.۳ درصد( ، بلژیک )۵۷.۷ درصد( 
بهترین تیم ها از نظر میزان مالکیت 

توپ هستند.
واکنش تهاجمی

اصوال تیم های کنش گرا ، مالکیت توپ 
را بدست می آورند تا بتوانند بیشترین 
میزان خلق موقعیت را داشته باشند. به 
قول پپ گواردیوال ، مالکیت توپ اگر 
منجر به خلق موقعیت نشود ، کاری 

عبث و چه بسا خطرناک خواهد بود.

مینو روحبخش چکشیمینو روحبخش چکشی

تغذیه

سهیل کرمانی نژادسهیل کرمانی نژاد

ایستگاه تاکتیک )42(

تحلیل یورو 2020 )1( دانیال حبیبی

مجید خروشی- از همان ابتدای کودکی 
پا به توپ می شوند و فوتبال را آغاز می کنند 
زمانی که والدین برای سرگرم شدن پسران 
خود توپ پالستیکی تهیه می کنند و با 
ذوق و شوق فراوان شوت زدن کودکان خود 
را به نظاره می نشیند و تشویق و ترغیب 
می کنند ،کودکان خود را به ضربه زدن 
های متوالی به توپ مشغول می کنند، 
بی شک با این شیوه زندگی کودکان 
ناخودآگاه به سمت فوتبال گرایش پیدا 
می کند.فوتبال علی رغم این که ورزش 
اول ما نیز نمی باشد مورد توجه همگان به 
خصوص نونهاالن و نوجوانان  قرار گرفته 
و در مقایسه با سایر رشته های ورزشی، 
بیشترین تعداد ورزشکار و تماشاگر را 

به خود اختصاص داده است. 
سعید شریفی می گوید: مدارس حرفه ای 
فوتبال پایگاه اصلی پشتوانه سازی تیم های 
بزرگساالن در رده های سنی مختلف 
است و فوتبال در حاشیه شهر رشدی 
خودجوش را تجربه می کند به همین 
خاطر یکی از مهمترین دالیلی که مصمم 
شدم مدرسه فوتبال را در حاشیه شهر 
مشهد فعال کنم استعدادهای برتر فوتبالی 
است که به صورت خودجوش در این 
مناطق رشد و شکوفا شده است. معتقدم 

چنانچه این استعدادهای خودجوش در 
سایه  تخصصی و علمی حرکت کند نتایج 
قابل توجه ای در مستحکم کردن پایه 

های فوتبال برداشته می شود.
وی افزود: مدارس فوتبال مانند خشت 
اول بنا سازی است و اگر برنامه ریزی شده 
و صحیح و درست مدیریت شوند به قطع 
ما دنیای فوتبال  را پشتوانه سازی کردیم .

وی با اشاره به این که ۵0درصد مسیر یک 
فوتبالیست از مدارس فوتبال عبورمی کند 
گفت: یک فوتبالیست آماتور با حضور در 
مدارس فوتبال پایه های اولیه آموزش 
را به صورت حرفه ای فرا می گیرد و با 
گذشت زمان و حضور در میادین ورزشی 
آبدیده و با تجربه می شود و این امر نه تنها 
مربیان باشگاهی را در شناسایی پست 
های سازمانی یک فوتبالیست کمک 
می کند بلکه دیگر نیازی به تمرین ها 

و آموزش های ابتدایی نیست و در واقع 
۵0درصد آمادگی یک فوتبالیست طی 

شده است.
 شریفی با اشاره به رونق فوتبال درحاشیه 
شهرمشهد تصریح کرد: یکی از مهمترین 
دالیلی که مصمم شدم مدرسه فوتبال 
را در حاشیه شهر مشهد فعال کنم 
استعدادهای برتر فوتبالی است که به 
صورت خودجوش در این مناطق رشد 
و شکوفا شده است. معتقدم چنانچه 
این استعدادهای خودجوش در سایه  
تخصصی و علمی حرکت کند نتایج 
قابل توجه ای در مســتحکم کردن 
پایه های فوتبال برداشته می شود.
اســتعداد ذاتی در فوتبال از همین 
مناطق حاشیه شهر شکوفا می شوند 
جایی که فوتبال در رگ و خون آنها 

نهادینه شده است . 

پایان این دوره 16 ساله برای یوواخیم 
لوو به بدترین شکل ممکن رقم خورد؛ 

شکست برابر رقیب دیرینه.
16 سال پیش و در جام جانی 2006 بود 
که در کنار یورگن کلینزمن جذاب و آلمان 
بازسازی شده، چهره ای جوان خوش 
تیپ روی نیمکت ژرمن ها خودنمایی 
می کرد. یوواخیم لوو دستیار یکی از 
بهترین بازیکنان تاریخ مانشافت بود و 
بسیاری نقش او را در تبدیل شدن آلمان 
از تیم درهم شکسته یورو 2004 به تیم 
مدعی 2006 بسیار مهم می دانستند.

اوج درخشش آلمان در جام 2010 رقم 
خورد. آن تیم جوان با ستاره هایی چون 
مانوئل نویر، مسوت اوزیل، توماس مولر و 
... با رهبری میرو کلوزه، یکی یکی رقبای 
سنتی آلمان را به سنگین ترین شکل 

ممکن شکست می داد. 
2014 دیگر همه چیز معتلق به تیم 
یوواخیم لوو بود. علییرغم نمایش های 
نه چندان فوق العاده در دور گروهی، 
آلمان در نهایت در نیمه نهایی یکی از 

مهم تری پیروزی های تاریخ فوتبال را 
به دست آورده و برزیل را با هفت گل در 
هم کوبید. اما دوره افت تقریبی آلمان از 

آن روزها آغاز شد. 
در حالیکه به نظر می رسید تردیدی 
در مورد اخراج لوو وجود ندارد، هدایت 
آلمان در یورو 2020 نیز به دست او 
سپرده شد تا ژرمن ها تنها با پیروزی 
برابر پرتغال، در اولین دور حذفی با 

تورنمنت وداع کنند.

مربی و مدیر یکی از مدارس فوتبال مشهد مطرح کرد

پایه گذاری فوتبال در مدارس

خداحافظی تلخ مردی با موهای پرپشت!

رژیم کتوژنیک

اگه رژیم کتوژنیک برای الغری تازگی ها 
به گوشتون خورده و هوس کردید برای 
کاهش وزن این رژیم رو امتحان کنید، 
بهتره اول باهاش کامال آشنا بشید. رژیم 
کتوژنیک یا کتو یه رژیم کم کربوهیدرات، 
پرچرب و پرپروتئین هست که ادعا داره 

برای کاهش وزن فوق العاده اس. 
شاید براتون سوال پیش بیاد که اصال 
کربوهیدرات چی هست؟ کربوهیدرات 
بخش بزرگی از غذاهای مصرفی ماست 
که شامل موادی مثل نان، برنج، انواع 
شیرینی، سبزیجات نشاسته ای و غیره 
می شه. در واقع کربوهیدرات منبع اصلی 

تامین انرژی یا سوخت بدنه. 
در رژیــم کتوژنیک میــزان مصرف 
کربوهیدرات ها به شــدت کم میشه و 
به ۵ درصد می رسه، در حالیکه میزان 
مصرف چربی ها بسیار باالست. شاید 
به نظرتون عجیب بیــاد که یک رژیم 
غذایی با چربی باال )منظور، چربی های 
سالم مثل روغن نارگیل، روغن زیتون 
و... هســت( چطور می تونه به کاهش 
وزن کمک کنه در حالیکه بارها و بارها 
شنیدیم برای الغر شدن نباید چربی 

مصرف کنیم؟  
اصال رژیم کتوژنیک چی هست؟ برای 
اینکه رژیم کتوژنیــک رو بهتر درک 
کنید می خوام یه مثال براتون بزنم. یک 
ماشین دوگانه سوز رو در نظر بگیرید 
که هم قابلیت روشن شــدن با گاز رو 
داره و هم بنزین. این ماشین همیشه با 
گاز کار می کرده، حاال وسط راه گازش 
تموم میشــه و خاموش می کنه. شما 
باشید چکار می کنید؟ خوب مشخصه 
دکمه ی بنزین رو می زنید چون می تونید 
از سوخت جایگزین استفاده کنید. تازه 
حتی با بنزین ماشینتون بهتر و سریعتر 
هم کار می کنه. بدن ما هم شبیه همین 
ماشــینه اس که دو جور سوخت داره. 

کربوهیدرات و چربی. 
حاال وقتی که کربوهیدراتش تموم بشه 
چه اتفاقی می افته؟ مطمئنا شــما رو 
وسط راه نمی ذاره چون می تونه به جای 
کربوهیدرات از چربی استفاده کنه. تازه 

با چربی سوزی بهتر هم کار می کنه. 
رژیم کتوژنیک اولین بار برای درمان 
بیماران صرعی به کار گرفته شــد، اما 
در حال حاضر یکــی از محبوب ترین 
برای کاهش وزنه.تو  رژیم های غذایی 
رژیم کتو مصــرف کربوهیدرات ها به 
شدت کاهش داده می شه )چیزی حدود 
۵ درصد( و چربی ها جایگزینش می شن. 
کاهش مصرف کربوهیدرات  و افزایش 
مصرف چربی، بدن رو در حالت کتوزیس 

قرار می دهد.
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حاشیه های سحر قریشی پایان نداردحاشیه های سحر قریشی پایان ندارد

ازدواج سحر ازدواج سحر 
با پسر همسایهبا پسر همسایه

سحر قریشی بازیگر معروف ایرانی با پسر همسایه ازدواج کرد. خبری در فضای 
مجازی به عنوان ازدواج سحر قریشی منتشر شده است. سحر قریشی به این 
خبر واکنشی نشان نداده است. سحر قریشی با حاشیه های جدید در فضای 

مجازی جنجال ساز شده است.
سحر قریشی کیست و چرا حاشیه سازی می کند؟ 

سحر قریشی یکی از معروف ترین بازیگران زن کشورمان این روزها در اوج 
حواشی سینمایی قرار دارد، او هر چند وقت یک بار در گفت وگو های خود حرف 
های عجیبی میزند کـه باعث توجه اهالی رسانه و مردم می شود. اما دلیل حاشیه 
سازی های او چیست؟ سحر قریشی چگونه تبدیل بـه یک چهره مشهور شد؟
سحر قریشی در 6 دی ماه سال 1366 در تهران چشم به جهان گشود. سحر 
قریشی بازیگر تلویزیون و سینما می باشد. سحر قریشی  یک برادر دارد و 
طرفدار دو آتیشه استقالل است. سحر قریشی دوست دارد به اوج برسد و این 
آینده درخشانی را برای خود پیش بینی می کند. برای سحر قریشی نوع پوشش 
و لباس خیلی اهمیت دارد . او حسین سهیلی زاده را مانند پدرش دوست دارد.

توئیت های مردم درباره اظهارات بسیار زیاد شد و هرکدام بـه نوعی سحر قریشی 
را تخریب کردند، اما بنظر میرسد او از این دست بازی ها نه تنها ناراحت نمی شود 
بلکه با لذت بـه سر و صدایی کـه راه انداخته نگاه می کند ودر دلش بـه همه 
ی ماجرا می خندد، چرا کـه خودش بهتر از همه ی میداند ذره ای صداقت در 

پس حرفش نبوده اسـت.
او چند سال پیش و زمانی کـه در مقابل دوربین رضا رشیدپور نشست با تمام 
وجود برای رییس جمهور سابق مایه گذاشت و گفت: »مـن آقای احمدی نژاد را 
از نزدیک و بر سر سفره افطاری دیدم. خیلی جالب اسـت! مـن هیچ احساسی 
بـه سیاست ندارم. بسیار خنثی هستم. چون سواد آن را ندارم و نمی فهمم، 

کوچک ترین صحبتی درباره سیاست نمی کنم.
مـن فکر میکردم اگر ایشان را ببینم، ایشان برای مـن با بقیه افراد کـه سر 
صحنه  فیلمبرداری می آیند فرقی نخواهد کرد. وقتی آقای احمدی نژاد از یک 
متر و نیمی مـن رد شده و بـه همه ی مـا خیرمقدم گفتند، ناخودآگاه و یکدفعه 
تحت تاثیر کاریزمای ایشان، در همین حال خنده ای بر لبان مـن آمد و با ایشان 
احوال پرسی کردم. در حالی کـه هیچ حسی نسبت بـه سیاست ندارم، در وجود 

ایشان یک کاریزمای عجیبی دیدم.«
سحر قریشی چگونه به شهرت فعلی دست پیدا کرده؟

سحر قریشی متولد ششم دی ماه 1366 در شهر تهران اسـت. درخانواده ای کم 
جمعیت بزرگ شده و تک دختر اسـت. فقط یک برادر دارد بنام سپهر قریشی 
کـه رابطه خیلی عاطفی و خوبی با سحر دارد. سحر قریشی از بازیگران جوانی 
اسـت کـه پله های ترقی را خیلی زود و سریع طی کرد و بـه یک چهره محبوب 

و پرکار در عرصه بازیگری تبدیل شد.
اگرچه اکنون در اوج محبوبیت زندگی حرفه ای، مورد هجوم حواشی و شایعات 
قرار گرفته اسـت، ولی او با قدرت و تالش به کار خود ادامه می دهد ودر مقابل 
حواشی می ایستد و بـه انها پاسخ می دهد. نکته جالب در بیوگرافی سحر قریشی 
این اسـت کـه او اهل فوتبال اسـت و طرفدار پر و پا قرص تیم استقالل اسـت. 

برادرش سپهر هم طرفدار با تعصب استقالل تهران اسـت.
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رضا کیانیان گفت: من اصال فکر نمی کنم 
که دیگران درباره من چه فکری می کنند 
و لذت کار بازیگری ام را زمان اجرا و ساخته 

شدن کار می برم.
رضا کیانیان با بیــان اینکه 2۹ خرداد 
1۳۳0 متولد شده است، گفت: متولد 
تهران هستم اما در مشهد بزرگ شده ام 
زیرا در یک سالگی با خانواده به مشهد 
رفتیم. مادرم مدت ها بچه دار نمی شد 
تا اینکه به امامزاده داوود می روند، دعا 
می کنند و برادر بزرگم داوود که ۹ سال 
با من تفاوت سنی دارد به دنیا می آید. بعد 
از چندسال برای دوباره بچه دار شدن به 
مشهد می روند و نذر می کنند که اگر بچه 
دار شدند برای ادامه زندگی به مشهد 
می روند که من به دنیا آمدم و اسمم را 
رضا گذاشتند. مادرم می گفت قرار بود 
اسم من را دانیال بگذارند به دلیل اینکه 
اسم برادرم داوود بود اما به خاطر نذرشان 

نام را رضا گذاشتند.
وی با اشاره به اینکه از یک سالگی به مشهد 
رفته است و پدرش در آنجا مجاور شده  
ادامه داد: در مشــهد برادرم کارگردان 
تئاتر شد و من دائم به او می گفتم من را 
در گروهش که تئاتر پارت بود، راه بدهد. 
یادم می آید تئاتری را در سالن دانشگاه 
فردوسی مشهد کارگردانی می کرد و 
بازیگری داشت که هم سن من بود. به 
او گفتم چرا من را جای او نمی گذاری 
و او می گفت اگر تو را بگذارم می گویند 
برادرش را گذاشته و من به او می گفتم 

بگویند، من خیلی بهتر بازی می کنم.
کیانیان با بیان اینکه اولین نقش سینمایی اش 
را در سه سالگی بازی کرده است، خاطرنشان 
کرد: برادرم من را با چادر مادرم و شمشیر 
چوبی شبیه زورو درست کرد و من حرکات 
آنرا انجام می دادم که نشان می داد آن 
زمان ها سینما رفته بودم و حرکات او با 

شمشیر در ذهنم مانده بود.
 کیانیان با اشاره به فعالیتش در تئاتر نیز 
بیان داشت: گرایش من در تئاتر بیشتر به 
سمت علی رفیعی بود. در سال سوم دانشکده 
نمایشی به نام آنتیگونه که در جذب مخاطب 
موفق بود با علی رفیعی کار کردم. او در کار 
بسیار جدی بود و همیشه تصور می کرد 
همه بد بازی می کنند و حرکت های بدنی 
حیرت انگیزی از بازیگر می خواست.کیانیان 
با بیان اینکه قرار بود در فیلم هامون حضور 
داشته باشد، توضیح داد: یادم می آید در 

دوره ای زنده یاد عزت اهلل انتظامی برای 
داریوش مهرجویی بازیگر انتخاب می  
کرد و برای نقش علی عابدینی در فیلم 
هامون من را معرفی کرده بود. مهرجویی 
به همراه انتظامی به پشت صحنه تاتر می 
سی سی پی زنده یاد حمید سمندریان 
آمده بودند و بازی من را آنجا دیده بودند. 
انتظامی پیش زنده یاد سمندریان رفته 
بود و درباره من و اینکه چه کسی هستم 
از او سوال کرده بود. با من تماس گرفتند 
به دفتر داریوش مهرجویی رفتم و با او 
صحبت کوتاهی داشتیم به من گفت در 
تئاتر که دیدمت قدت بلندتر بود؛ اما االن 
قدت کوتاه است و من را نپذیرفت و من 

خیلی حالم بد شد. )با خنده(
وی درباره همکاری خود با احمدرضا درویش 
در فیلم کیمیا نیز توضیح داد: به دفتر آقای 
یشایایی برای صحبت با درویش برای بازی 
در فیلم کیمیا رفتم. به من گفت قرار بود 
نقش را عزت اهلل انتظامی بازی کند اما 
سر فیلمبرداری جنگ نفتکش ها رفته 
است و قرار بود طبقه اجتماعی این نقش 
را خودش مشخص کند، شما فیلمنامه را 
بخوانید و درباره نقش به من خبر بدهید 
. فردا دوباره به دفتر ایشان رفتم و درباره 
نقش و چیزی که مد نظر خودم و او بود 

توضیح دادم و قرارداد بستیم.
کیانیان یادآور شد: فیلم سینمایی کیمیا به 
جشنواره فیلم فجر رفت و من برای جایزه 
نقش دوم کاندیدا شدم و زمانیکه شب به 
خانه برگشتم همسرم گفت چند پیام 
تلفنی دارم. وقتی پیام ها را چک کردم 
متوجه شدم پیامی از طرف ناصر تقوایی 
شدم مبنی بر اینکه فیلم را دیده و از نقش 
من خوشش آمده است که با شنیدن این 

پیام بسیار خوشحال شدم.
وی با بیان اینکه هیچ وقت بین خودش و 
دیگران دیوار نکشیده است، گفت:  حتی با 
کسانی که سلیقه شان با من متفاوت است 
هم دوست هستم. به عنوان مثال، با حسین 
فرحبخش دوست هستم، به دفترش 
می روم و باهم آبگوشت می خوریم اما در 
فیلم هایش بازی نکردم چون سلیقه مان 

باهم در این مورد متفاوت است.
وی درباره همکاری اش با مسعود کیمیایی 
در فیلم سلطان نیز گفت: در آن فیلم سامان 
مقدم دستیار بود و من را به کیمیایی 
معرفی کرده بود )آقای کیمیایی من را 
نمی شناخت(. زمانیکه به دفترشان رفتم 
هدیه تهرانی هم حضور داشت و سامان 
مقدم به من گفت یک بازیگر پیدا کردم 
که بســیار خوب بازی می کند و هدیه 

تهرانی را به من معرفی کرد از همان جا 
آشنا و دوست خانوادگی شدیم و در چند 

فیلم دیگر باهم بازی کردیم.
وی ادامه داد: مسعود کیمیایی درباره 
نقشم در فیلم سلطان به من گفت این 
نقش مانند نقش بهمن مفید در فیلم 
قیصر است و دو صفحه دیالوگ به من 
داد، خواندم و تصویری که قرار بود درباره 
نقشم بگیریم در اداره آگاهی بود، در مورد 
لباس هم نکته خاصی نداشت و می گفت 

همین که پوشیدی خوب است.
کیانیان درباره همکاری اش با بهمن 
فرمان آرا نیز گفت: فرمان آرا می خواست 
فیلم بوی کافور عطر یاس را بسازد در 
آنجا هم سامان مقدم دستیار بود که از 
من برای نقش اصلی دعوت کردند. به 
فرمان آرا گفتم چیزی که درباره نقش 
تعریف می کنید بیشتر شبیه خودتان 
است. آن نقش را به آیدین آغداشلو و 
چند نفر دیگر هم معرفی کرده بود و 
آنها هم نظرشان مانند من بود که خود 
بهمن فرمان آرا آنرا بازی کند که در 
نهایت خودش بازی کرد و فیلم خوبی 
شد. بوی کافور عطر یاس از فیلم هایی 
بود که جایش خالی بود و مانند یک 

نفس تازه در سینمای ایران بود.

 سفر به کافه های دهه ۵۰ مشهد 
همراه با سعید تشکری

سعید تشکری با اعالم خبر چاپ 
رمان »کافه داش آقا« از نشر ستاره ها، 
گفت: در »کافه داش آقا«، با سفر به 
دهه ۵0 قهرمانان هنر مردمی را به 

مخاطب معرفی کرده ام.
این نویسنده در گفت وگو با ایسنا 
در رابطه با رمان »کافه داش آقا«، اظهار کرد: »کافه داش آقا« به 
سیاه ترین دوران پهلوی بر می گردد و دارای مکان جذابی به نام کافه  
داش آقا است که در دهه 40 و ۵0 مرکز استقرار طیف های مختلف 
روشنفکران مشهدی بوده است. واقعه ای که در آن دوره اتفاق می افتد 
برگزاری جشن های 2۵00 ساله شاهنشاهی و واکنش روشنفکران 
نسبت به آن است و حرکتی که در رمان شکل می گیرد، وحدت 
نظر چند شاخه از روشنفکران در عرصه ستیز با هنر پهلوی است.

وی افزود: در »کافه داش آقا« به این مطلب می رسیم که هنر پهلوی 
چقدر وابسته به عناصر لمپن است، یعنی اگر در کنار همه عناصری 
که پهلوی برای بسط هنرش مانند آوردن خوانندگان و هنرپیشگان 
از کشورهای دیگر به ایران انجام می داد، در عرصه زورگیری هم 
شاکله خود را داشت. در آن زمان کافه ای به نام کافه هوشی در 
میدان الندشت مشهد وجود داشته و در آن جا فردی به نام هوشی 
که یک نقاش زبردست، قمارباز و لمپن بسیار حرفه ای بوده است، 
به همراه لمپن های دیگر حضور داشته که ستیز کافه هوشی که 
لمپن ها در آن جمع بودند و کافه داش آقا که روشنفکران در آن 
قرار داشتند در حقیقت کماکان روشنگر اتفاقی است که در رمان 

کافه داش آقا رقم می خورد.
تشکری با بیان این که »رمان کافه داش آقا کامالً بومی است«، 
خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم کافه داش آقا را معادل کافه های دیگر 
قرار دهیم باید گفت که معادل کافه فردوس و کافه نادری است 
و نکته قابل توجه کافه داش آقا این بوده که در زمان گذشته هر 
فردی مانند دکتر علی شریعتی، مهدی اخوان ثالث و... که از تهران 
به مشهد می آمده و می خواسته همشهری های خود را ببینید به 
کافه داش آقا مراجعه می کرده است. صاحب کافه  داش آقا نیز یک 
پهلوان نام آور به نام آقای طبیب نیا بوده که در یک نقره سازی کار 
می کرده و وقتی که به او ارث می رسد، ارث خود را وقف روشنفکران 
می کند و این کافه  را راه اندازی می کند که افراد می توانند از صبح تا 

شب در کافه بنشینند و یک چای بیشتر سفارش ندهند.
وی با اشاره به این که »این رمان تا یک ماه دیگر به بازار می آید«، عنوان 
کرد: این کتاب با همکاری حوزه هنری خراسان رضوی از انتشارات 
سپیده باوران منتشر شد که به دلیل تبلیغات کم میان مردم، مورد 
استقبال مخاطبان قرار نگرفت، اما انتشارات ستاره ها آن را خرید و 
قرار است که بازنشر کند. کتابی که اکنون به بازار می آید و در اختیار 

مخاطبان قرار می گیرد، با طرح جلد و شاکله مناسب تری است.
این نویسنده تصریح کرد: تصور می کنم در حوزه دهه ۵0 و ادبیات 
پیش از انقالب، کتابی که شناخت جامعه شناسی و مردم شناسی را 
ارایه بدهد وجود ندارد و هیچکس سند واقع گرایانه ای از آن دوران 
ارایه نداده است. اگر اکنون به یک نفر بگوییم که در زمان قدیم در 
خیابان ارگ مشهد 2۸ سینما با سالن های ۳00 تا ۷00 نفری وجود 
داشته است، برایش خنده دار خواهد بود، در صورتی که در تاریخ 
مشهد چنین چیزی کامالً وجود داشته و دارای واقعیت است. در 
زمان گذشته سینما سعدی در مشهد دارای ۷00 صندلی بوده، 
سینما آسیا که هفته پیش ویران شد سینمای پرمخاطب دارای 
۷00 صندلی بوده و سینماهای استقالل، هما و ملی ایران دارای 
سالن های مخصوص تابستان و زمستان بودند و تئاتر ملی مشهد 
در آن ها اجرا می شده که از آن ها چیزی باقی نمانده است و نام افراد 
نام آوری مانند اصغر قفقازی و میرخدیوی به عنوان قهرمان در 
هیچ رمانی وجود ندارد، اما من سعی داشته ام که در کافه داش آقا 
قهرمانان هنر مردمی در دهه ۵0 مشهد را به مخاطب معرفی کنم.

خبر

گفت و گو با رضا کیانیان به مناسبت تولدش

لذت بازیگری لذت بازیگری در زمان اجرا در زمان اجرا 
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تولیت آستان قدس رضوی گفت: بخش فرهنگی آستان 
قدس و موسسه آفرینش های هنری را مکلف می کنم در 
مدت زمانی مشخص شرایط، بسترها و مقدمات الزم جهت 
احیاء دوباره منصب »ملک الشعرایی آستان قدس« را با 
توجه به همان اقتضائات و ضروریات الزم فراهم آورد و 

غفلت از این سنت تاریخی نباید ادامه یابد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار جمعی 
از اهالی فرهنگ، اساتید شعر و ادب فارسی، شاعران 
جوان و پیشکسوت شعر آیینی کشور که در تاالر شهید 
سلیمانی حرم مطهر رضوی انجام شد، اثرگذاری باالی 
شعر را به سبب فطری بودن آن دانست و اظهار کرد: 
عالقه و گرایش به شعر و هنر امری فطری بوده و خداوند 
گرایش به آن را در سرشت آدمی نهاده است، از این رو 
در تمامی ادوار تاریخ توجه به هنر و شعر وجود داشته و 

منحصر به دوران و عصر خاصی نیست.
وی با بیان اینکه در طول تاریخ شعر مورد استفاده هم 
جریان هدایت و هم جریان ضاللت بوده است، به شعر 
عصر جاهلیت و پس از آن اشاره و اظهار کرد: در دوران 
جاهلیت شعرها عموماحاوی مضامین لهو و لعب، هزل 
و فخر فروشی قبایل به یکدیگر و از منطق و ترتیب عقلی 
خالی بود؛ اما با ظهور اسالم مضامین همچون معنویات، 

تقرب الی اهلّل، جهاد، مقاومت و غیره وارد شعر شد.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: شعر همواره هم در 
مجالس و محافل بزم و هم در مجالس مذهبی، معنوی 
و معرفتی بوده؛ بشر هم در ایام صلح و هم در میدان رزم 
و نبرد از شعر استفاده کرده که همه این ها داللت بر 

فطری بودن شعر دارد.

تاثیرگذاری باالی شعر در ترویج معارف دینی
حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره به توجه و 
اهتمام ائمه اطهار )ع( به شعرا، دلیل آن را تاثیرگذاری 
باالی شعر در ترویج معارف دینی دانست و اظهار کرد: 
شعرای محب اهل بیت)ع( مانند »کمیت بن زید اسدی«، 
»دعبل خزاعی« و غیره شعرایی هستند که ائمه اطهار)ع( 
بسیار به آن ها توجه داشتند و مورد تشویق این حضرات 

قرار می گرفتند.
وی ضمن تاکید بر قدرت تاثیرگذاری کم نظیر شعر، بر 
توجه علما و فقهای بزرگ اسالم به شعر و شاعری اشاره و 
اظهار کرد: جنبه سازندگی شعر بسیار قوی است از این رو 
ائمه اطهار)ع( و سپس علمای بزرگ شیعه به شعر بسیار 
اهتمام داشتند، به عنوان مثال آیت اهلل محمدحسین 
غروی اصفهانی، مشهور به »کمپانی« که از مراجع بزرگ 
و فقهای مطرح شیعه و در علوم مختلف اسالمی سرآمد 

است، شاعر نیز بوده و دیوان شعر دارد.

رهبر انقالب حامی جریان ادبی کشور
تولیت آستان قدس رضوی از محیی الدین مهدی الهی 
قمشه ای و اقبال الهوری به عنوان دیگر فیلسوفان، 
حکما و اندیشمندان مسلمان که به شعر توجه داشتند، 
نام برد و تصریح کرد: امام خمینی)ره( به عنوان یک 
فیلسوف، حکیم، مرجع تقلید و انقالبی بزرگ، خود 
شاعر بودند و دیوان اشعار داشتند، همچنین اکنون 
رهبر معظم انقالب توجه ویژه به شعر و ادبیات فارسی 
دارند و خود یک شاعر و ادیب به تمام معنا هستند 
و به طور ثابت سالی دوبار با شعرا دیدار چند ساعته 

برگزار می کنند.
وی رهبر معظم انقالب را حامی جریان ادبی و شعر کشور 
دانست و افزود: دیدارهای ثابت رهبر معظم انقالب با شعرا 
نشان دهنده اهمیتی است که معظم له برای شعر قائل 
هستند و آن را هنری تمدن ساز، تاثیرگذار بر فرهنگ 
جامعه و میراث ملی می دانند و به شعرای معاصر بسیار 

توجه دارند.

احیاء منصب »ملک الشعرا« در آستان قدس
حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه به تاریخچه 
کهن هنر شعر و منصب »ملک الشعرا« در آستان قدس 
اشاره و ابراز کرد: بر اساس اسناد تاریخی از گذشته مراسم 
شعرخوانی در بارگاه منور امام رضا)ع( برگزار می شده و 
»ملک الشعرا«، منصب مخصوصی بوده که آستان قدس 

آن را اعطا می کرده است.
وی گفت: متأسفانه منصب »ملک الشعرا« در آستان 
قدس تعطیل شده که باید آن را دوباره احیا کنیم؛ در 
برخی موارد غفلت کرده ایم و بسیاری از میراث فرهنگی و 

معنوی ایران توسط کشورهای دیگر مصادره شده است 
اگر در این خصوص نیز غفلت کنیم دور نیست که دیگران 

عنوان »ملک الشعرایی« را به نفع خود مصادره کنند.
تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: بخش فرهنگی 
آستان قدس و موسسه آفرینش های هنری مکلف 
هستند در مدت زمانی مشــخص شرایط، بسترها 
و مقدمات الزم جهت احیــاء دوباره منصب »ملک 
الشعرایی آستان قدس« را با توجه به همان اقتضائات و 
ضروریات الزم فراهم آورد و غفلت از این سنت تاریخی 

در آستان قدس نباید ادامه یابد.

لزوم آسیب شناسی شعر آیینی
حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش دیگری از 
سخنان خود بر ضرورت آسیب شناسی شعر آیینی تاکید 
کرد و گفت: هر امر مقدس و مبارکی آفت هایی نیز دارد 
که در خصوص شعر آیینی نیز باید آسیب شناسی از 
منظر شاعران بزرگ کشور صورت گیرد و آستان قدس 
نیز به طور کامل آمادگی حمایت از جریان شعر آیینی 

کشور را دارد.
وی با اشاره به اختصاص رواقی جهت برگزاری محافل 
شعرخوانی در حرم مطهر رضوی، ابراز کرد: برای حمایت 
از شعر آیینی و نشر فرهنگ اهل بیت)ع( و آموزه های 
رضوی باید شعرخوانی را یکی از برنامه های ثابت حرم 
مطهر قرار دهیم تا ان شاءاهلل هنر زیبای شعر آیینی 

دوباره احیا شود.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه حرم مطهر امام 
رضا)ع( باید پایگاه شاعران متعهد و کانون رشد شعر آیینی 
باشد، اظهار کرد: آن شعر و پیامی که از حرم امام رضا)ع( 
به جهان ساطع شود قطعا سرشار از آگاهی، نور، برکت، 

پاکیزگی و فضیلت خواهد بود.

با دستور تولیت آستان قدس رضوی

منصب ملک الشعرایی آستان قدس احیا می شود

همزمان با دهه کرامت و میالد امام مهربانی ها انجام شد: 
رونمایی از اولین کتاب جامع تشخیص 

رنگ خودرو 

همزمان با دهه کرامت و میالد امام رضا )ع( از اولین کتاب 
جامع در حوزه رنگ خودرو با نام مستر تشخیص ، طی مراسمی 

با حضور اصحاب رسانه در مشهد مقدس رونمایی شد. 
عباس عربی ، نویسنده جوان این کتاب در ابتدای این مراسم 
گفت: این کتاب ، نتیجه 1۵سال فعالیت درزمینه رنگ آمیزی 

و آسیب شناسی خودرو می باشد. 
وی تصریح کرد: بعد از گذراندن دوران تحصیلی ، وارد عرصه 
کسب  و کارشده و به مدت 1۵ سال به صورت  حرفه ای درزمینه 
رنگ آمیزی و آسیب شناسی خودرو فعالیت و  در سال 1۳۸۹ 
به علت عالقه زیاد و نیاز بازار به صورت تخصصی وارد حرفه 
کارشناسی رنگ خودرو شدم و با همکاری یکی از دوستان 
خود اولین مرکز تشخیص رنگ خودرو در استان البرز را راه 

اندازی کردیم .
عربی با بیان اینکه از سال 1۳۹0 به مشهد مهاجرت کرده 
و تا به امروز به مدت 10 سال   با نام و برند تشخیص رنگ 
خودرو عرب فعالیت می کند، افزود: در طول سال هایی که 
درزمینه آسیب شناسی و  تشخیص رنگ خودرو فعالیت 
داشته ام هنرجویان زیادی را آموزش داده ام که اغلب آن ها 
در حال حاضر وارد بازار کارشــده و به صورت مستقل در 

حال فعالیت می باشند.
وی با بیان اینکه این کتاب در حدود ۳سال نگارش شده است، 
بیان داشت: این کتاب به صورت تخصصی در مورد تشخیص 
رنگ خودرو و با محوریت آسیب شناسی رنگ و اتاق خودرو، 
در  1۵ فصل اصلی تهیه شده است . همچنین در این کتاب  
100 مبحث کارشناسی و آموزش 200 روش تشخیص رنگ 

خودرو بیان شده است.

موضوع
ــتقیم  ــا غیرمس ــتقیم و ی ــه مس ــی ک ــار عکاس ــه آث هم
ــه  ــد : روض ــر مانن ــرم و صف ــای مح ــاه ه ــم م ــه مراس ب
خوانــی ، عــزاداری ، شــبیه خوانــی ، نمــاز ظهــر عاشــورا و 
تاســوعای حســینی ، توزیــع نــذری و غیــره مــی پــردازد .

مقرارت
 شــرکت در مســابقه بــرای تمــام عکاســان جهــان بــا هــر 
ــرایط  ــطح و ش ــر س ــور و در ه ــه ای و آمات ــت ، حرف ملی

ســنی آزاد اســت .
ــت و  ــا نیس ــس ه ــد عک ــال تولی ــی در س  محدودیت
ــته  ــای گذش ــال ه ــای س ــد عکس ه ــان می توانن عکاس

ــد . ــال کنن ــز ارس ــود را نی خ
ــه  ــر 14  قطع ــا حداکث ــد ب ــده می توان ــرکت کنن ــر  ش  ه
عکــس رنگــی و یــا تــک رنــگ در مســابقه شــرکت کنــد .

 تــک عکــس هــا و مجموعــه عکــس هــا در کنــار هــم و 
در قالــب تــک عکــس داوری خواهنــد شــد .

 عکــس هــا مــی توانــد بــا دوربیــن حرفــه ای و یــا تلفــن 
همــراه تهیــه شــده باشــد ولــی  در نهایــت در کنــار هــم 

داوری خواهنــد شــد .
ــده  ــرکت کنن ــه ش ــق ب ــت متعل ــی بایس ــا م ــس ه  عک
باشــد . در صــورت اثبــات خــاف ایــن نظریــه ، مســئولیت 
ــا  شــخص شــرکت کننــده اســت و  حقوقــی و قضایــی ب
ــن  ــئولیتی در ای ــه مس ــچ گون ــابقه ، هی ــده مس برگزارکنن

ــدارد . رابطــه ن

 انــدازه بــزرگ تریــن ضلــع عکــس ها مــی بایســت 2000 
پیکســل و بــا حجــم حداکثــر 2 مگابایــت ارســال گردد.

 فرمت عکس ها باید  Jpeg  و با مود Rgb  باشد .
ــکل  ــه ش ــت ب ــی بایس ــالی م ــای ارس ــس ه ــل عک  فای
زیــر از شــماره 1 تــا 14 و بــا حــروف انگلیســی نــام گــزاری 

شــده باشــند :
 Alireza Attariani 09126038004 )1(   و تا آخر .

ــکاس ،  ــای ع ــد دارای امض ــالی ، نبای ــای ارس  عکس ه
ــا هــر عامــت  ــو ی ــارک و لوگ ــر م ــاب ، وات پاســپارتو ، ق

ــد . ــری باش ــایی دیگ شناس
 عکــس هــا مــی توانــد در هــر نقطــه ای از جهــان ثبــت 
ــا شــرایط فراخــوان و  ــق ب ــی بایــد مطاب شــده باشــند ول
ــی  ــی و اخاق ــرعی ، اداری ، عرف ــن ش ــن قوانی ــم چنی ه
ــن  ــر ای ــد ، در غی ــران باش ــامی ای ــوری اس ــور جمه کش
صــورت داوری نشــده و از دور مســابقه و حضــور در 

ــد . ــد ش ــارج خواه ــگاه خ نمایش
 ارســال عکــس هــا صرفــا مــی بایســت از طریــق نشــانی 

الکترونیــک مســابقه انجــام گــردد .
 پــس از پذیــرش اثــر ، بــا عــکاس تمــاس گرفتــه خواهــد شــد 

تــا فایــل بــا کیفیــت آن را در انــدازه بــزرگ ارســال نمایــد .
ــه عهــده برگزارکننــده ،  ــه هــای مســابقه ب ــه هزین  کلی
ــدگان  ــرکت کنن ــد و از ش ــی باش ــان آن م ــان و حامی بانی

ــد . ــد ش ــت نخواه ــه ای دریاف ــچ هزین هی
 شــرکت کننــدگان بــه برگزارکننــده اجــازه مــی دهنــد تــا 
تمــام یــا برشــی از عکــس هــای ارســالی بــه جشــنواره را 

، بــدون پرداخــت هزینــه در انتشــارات مربــوط بــه مســابقه 
اســتفاده کــرده و یــا در رســانه هــای مرتبــط منتشــر کنــد .
 مســابقه بــا رویکــرد مســتند برگــزار مــی شــود و 
ــزاری  ــتم های نرم اف ــا سیس ــده ب ــت کاری ش ــای دس عکس ه
، بــه شــرطی کــه بــه اصالــت عکــس لطمــه ای وارد نکنــد ، 

ــود . ــی ش ــه م پذیرفت
 تمامــی پیــام هــا و تمــاس هــا ، صرفــا از طریــق نشــانی 
ــده و  ــام ش ــس از آن انج ــت عک ــه دریاف ــی ک الکترونیک
ــده و از  ــس ش ــا زیرنوی ــس ه ــه در عک ــی ک ــماره تلفن ش
ــق شــبکه مجــازی واتســاپ ، انجــام خواهــد شــد . طری

 دبیرخانــه مســابقه حقــوق مــادی و معنــوی آثار ارســالی 
را بــرای صاحــب اثــر محفــوظ مــی داند .

 پــس از ارســال اثــر ، امــکان انصــراف و خروج از مســابقه 
ــدارد . وجود ن

ــی ،  ــگاه فیزیک ــزاری نمایش ــورت برگ ــه در ص ــار راه یافت  آث
ابتــدا در تهــران و در صــورت درخواســت ، در دیگر شــهرهای 

کشــور بــه نمایــش عمومــی در خواهنــد آمــد .
 شــرکت در مســابقه بــه منزلــه پذیــرش تمامــی شــرایط 

منــدرج در فراخــوان مــی باشــد .
 تصمیم گیــری دربــاره مــوارد پیش بینــی نشــده در 
مقــررات ، بــر عهــده برگزارکننــده مســابقه خواهــد بــود .

شورای سیاست گذاری
دکتــر رســول اولیــازاده ، دکتــر علــی پاکباز خسروشــاهی 
ــی ،  ــد قوچان ــد نیرومن ــر حام ــار ، دکت ــا افش ــر رض ، دکت

ــر  ــری ، دکت ــده جعف ــر حمی ــی ، دکت ــار رحمان ــر عم دکت
مهــدی یمینــی ، دکتــر داود ســیاری ، دکتــر محمــد بابایی 
ــودی ،  ــی محم ــدی ، مجتب ــر محم ــدی ، ناص ، داود یاراحم
ســیدجلیل حســینی زهرایــی ، تقــی بخشــی راد ، محمــد 
پهلــوان ، قدیــر وقــاری ، شــرمین نصیــری ، علــی جعفــری 
ــی ،  ــه کریمــی ، رضــا جال ــی ، معصوم ، علیرضــا عطاریان

محســن اســام زاده ، مهــدی خــوش نــژاد .

دبیر
علیرضا عطاریانی:  کارشناس ارشد پژوهش هنر،  مدرس 

) Afiap ( دانشگاه،  عضو فدراسیون جهانی عکاسی

داوران
ــازاده: دکتــری هنرهــای تجســمی، مــدرس   رســول اولی

ــه عکاســان جــوان دانشــگاه، مدیــر خان
ــدرس و  ــر، م ــفه هن ــری فلس ــری: دکت ــده جعف  حمی

ــگاه ــروه دانش مدیرگ
ــات،  ــوم ارتباط ــری عل ــجوی دکت ــی: دانش ــد بابای  محم

ــگاه ــدرس دانش م
 داود یاراحمــدی: کارشــناس ارشــد اقتصــاد هنــر ، 
ــت«،  ــی »آرتونیس ــی بین الملل ــنواره فصل ــذار جش بنیانگ

ــگاه ــدرس دانش م
 ناصر محمدی: کارشناس ارشد عکاسی، مدرس دانشگاه

بسم رب الحسین
تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسام ناب محمدی)ص( باشد.

امام خمینی )ره(

عاشــورا ، نقطــه اوج اســت و تبلــور ارزش هــای اســامی و انســانی کــه در چشــمان بارانــی بــزرگ بانــوی کربا 
حضــرت زینــب کبــری )س( جــز زیبایــی نیســت و هنــوز و همیشــه منشــا زیبابینــی و شــکوه و شــکوفایی 
بــزرگ تریــن فضایــل در ضمیــر انســان هاســت . از ســوی دیگــر راز مانایــی هــر تفکــر  بــه فرمــوده رهبــر 
فرزانــه انقــاب اســامی، ایــن اســت کــه بــا هنــر آمیختــه شــود و چــه هنــری واالتــر از زمانــی کــه ترنــم 
زالل اشــک از دریچــه نــگاه هنرمنــد عــکاس مســلمان ، تصویــر و تصــور تــراژدی عظیــم  عصــر عاشــورا را 

جاودانــه مــی کنــد و بهــار را بــه دل هــا مــی بخشــد .
مســابقه عکــس قــاب ســرخ  ادای دیــن و تکلیــف هنرمنــدان اســت بــه بــاور عاشــورا و نــذر نگاهــی اســت 
کــه دل هــا را تــا ابــد بیــدار مــی کنــد و قلــب هــا را بــه تپــش وا مــی دارد و بصیــرت مــی بخشــد ، بــرای 
شــناخت لشــگریان حســینی و ابوالفضلــی از یــک ســو و از ســوی دیگــر بازنمایــی نقــش شــمر و عمــر ســعد 

و یزیــد و اشــقیایی کــه همــواره در کمیــن نــور نشســته انــد .
بدیــن منظــور خانــه عکاســان جــوان بــا همیــاری و مشــارکت جمعــی از عاشــقان و دلــدادگان ســرور و ســاالر 
شــهیدان ، حضــرت اباعبــداهلل الحســین علیــه الســام و بــه منظــور شــناخت هــر چــه بیشــتر واقعــه بــزرگ 
و جانســوز کربــا و شناســاندن زوایــای گوناگــون و پنهــان آن بــه جامعــه بشــری و گــردآوری آثــار هنرمنــدان 
عــکاس سراســر جهــان و بــه منظــور تهیــه آرشــیوی غنــی بــرای آینــدگان ، نخســتین مســابقه بیــن المللــی 

عکــس قــاب ســرخ را برگــزار می کنــد .
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