
 قدس زندگی همین چند وقــت پیش بود که یکی از 
رســانه های مجازی، درآمد تقریبی بسیاری از شاخ های 
مجازی را منتشــر کرد. درآمدهایی نجومی که بعضاً به 

بیش از 5 میلیارد تومان در ماه هم می رسید! 
در ابتــدا خیلی هــا نمی خواســتند باور کننــد که این 
شــاخ های مجازی چنیــن درآمدهــای نجومی ای برای 
خودشــان دســت و پا کرده اند اما پس از آنکه برخی از 
این شاخ ها، خبر دستمزدهای نجومی شان بابت تبلیغات 
و ســاخت کلیپ هــای مختلف در اینســتاگرام را تأیید 
کردند، مجبور شــدیم بپذیریم این شــاخ های مجازی 
برای رقصیدن جلو دوربین، جوک تعریف کردن، خوردن 
غذاهــای عجیب و غریب و انجام کارهــای غیرعقالنی، 

میلیاردها تومان دستمزد دریافت می کنند!

هر چقدر تیغشان ببرد!#
ماجرای درآمدهای نجومی شاخ های مجازی البته فقط به 
آن هایی که حسابی اسم و رسم برای خودشان دست و پا 
کرده اند محدود نمی شود و بسیاری از کسانی که مختصر 
شهرتی در فضای مجازی بدست آورده اند هم این روزها 

از همین شهرت مختصرشان روزگار می گذرانند.
بر اساس گزارشی که باشگاه خبرنگاران درباره این ماجرا 
منتشر کرده، شــاخ های نه چندان مطرح فضای مجازی 
برای تبلیغ یک برند یا یک مغازه حداقل 10 یا 15 میلیون 
تومان از صاحب آن برند می گیرند. البته اگر صاحب مغازه 
بخواهد کمتر هزینه کند بایــد به گفتن نام مغازه اش در 
یــک کلیپ اکتفا کند و حدود 4 تا 5 میلیون تومان برای 
آن بپــردازد! عالوه بــر این، آن طور که خود شــاخ های 
مجازی می گویند، اگر طرفشــان بچه پولدار باشد و در 
جریان قیمت های تبلیغات در فضای مجازی قرار نداشته 
باشــد، تا 300-200 میلیون هم برای هــر کلیپ او را 

تیغ می زنند!

بیش از 200 میلیون#
این اعداد و ارقام البته برای شــاخ هایی است که آنچنان 
در فضای مجازی شــناخته شــده نیســتند. شاخ های 
معروفی که از قدیمی های اینستاگرام محسوب می شوند 
داستانشــان به کلی با شــاخ های تازه به دوران رســیده 
تفاوت دارد! ایــن افراد که پیشکســوت فضای مجازی 
به حســاب می آینــد، برای خودشــان منشــی دفتر، 
مدیربرنامه و حسابدار اســتخدام کرده اند! اگر با شماره 
مدیربرنامه های این شاخ های مجازی تماس بگیرید و از 
آن ها بابت قیمت تبلیغ در صفحه هایشــان سؤال کنید، 
اول از شما می پرســند کارتان چیست و در صورتی که 
از کار شــما خوششــان بیاید، بین 60 تا 200 میلیون 
بــرای تبلیغات جزئی از شــما پول می گیرنــد! اگر هم 
قصد داشــته باشید از شاخ محترم دعوت کنید در محل 
کسب و کار شما حاضر شــود و شخصاً برای تبلیغاتتان 
 وقــت بگــذارد باید مبالغــی خیلی بیشــتر از این ها را 

پرداخت کنید!
این شاخ های مجازی همچنین پیش از انجام تبلیغ، هیچ 
تضمینی برای رونق کســب و کار شــما نمی دهند و در 

صورتی که تبلیغشــان بازدهی نداشته باشد، مسئولیتی 
نمی پذیرند! 

می خواهم اینستاگرامر شوم!#
موضوع شــاخ های اینســتاگرامی و کســب درآمد های 
نجومی ناشــی از آن تنها به کشــور ما ختم نمی شود و 
مصداق های متفاوتی هم در سراســر جهــان برای این 
منظور وجــود دارد. مثاًل کایلی جنر بــه عنوان یکی از 
بالگر ها و مدل های جهانی که 1۷۸ میلیون دنبال کننده 
دارد، به ازای هر پُســت، مبلــغ یک میلیون و 226 هزار 
دالر دریافــت می کند. یعنی چیــزی حدود 25 میلیارد 

تومان برای هر پست! 
به همین خاطر است که این روزها بسیاری از نوجوان ها 
زده انــد توی خط درآمدزایی از فضــای مجازی و کافی 
اســت از هر کدامشان بپرسید دوســت دارند در آینده 
چکاره شــوند تا با پاسخ »اینستاگرامر« یا »اینفلوئنسر« 
روبه رو شــوید. چیزی که این نوجوان ها را بیشتر ترغیب 
می کنــد تا به ســمت درآمدزایی از طریق شــبکه های 
اجتماعــی بیاینــد، بی محتــوا بودن اکثــر صفحه های 
شاخ های مجازی است. این نوجوانان البد پیش خودشان 
دو دوتــا چهارتــا می کنند و می بینند وقتی شــاخ های 
مجازی بدون درس خواندن، بدون سرمایه، بدون داشتن 
هنر و حرفه خاصی و بدون آنکه ذره ای سختی بکشند، با 
خوشگذرانی و ادابازی در مقابل دوربین، میلیاردر شدند، 

چرا آن ها نتوانند ره صدساله را یک شبه طی کنند؟

24 میلیون ایرانی#
بر اســاس آخرین اطالعاتی که اینستاگرام منتشر کرده، 
حدود 24 میلیون کاربر ایرانی، یعنی 30 درصد جمعیت 
کشور در اینستاگرام فعالیت می کنند که همین موضوع 
سبب شــده ایران در میان کشــور هایی قرار بگیرد که 
بیشــترین کاربران فضای مجازی و استفاده از اینترنت 

را دارند. 
این موضــوع از فضای مجازی، به خصوص اینســتاگرام 

بستر مناسبی برای درآمدزایی ساخته که عالوه بر راحت 
بــودن این نــوع درآمدزایی، در آن خبــری از پرداخت 

مالیات و گیر و گورهای دولتی هم وجود ندارد! 
البته اگر خاطرتان باشــد سال گذشته هم ماجرای فرار 
مالیاتی شاخ ها در فضای رسانه ای کشورمان حاشیه ساز 
شده بود که معاون وقت پولشویی و فرار مالیاتی سازمان 
امور مالیاتــی درباره آن گفته بود: »اگــر فعالیتی مثل 
درآمدزایی از طریق فضای مجازی، زیرزمینی باشد قطعاً 
فرار مالیاتی اســت و اگر شناسایی شوند برخورد سختی 
خواهد شد«. از آن زمان البته هنوز برخوردی با شاخ های 
مجازی صورت نگرفته و این افراد ماهانه میلیاردها تومان 
درآمد کسب می کنند بدون آنکه ریالی مالیات بپردازند. 
متخصصان این حوزه می گویند مشکل از قانون است که 
چنین موضوعی در آن پیش بینی نشــده و حاال چیزی 
در دســت مجریان قانون نیســت تا از طریق آن بتوانند 

شاخ های مجازی را مجبور به پرداخت مالیات کنند.

خانواده ها نظارت کنند#
در کنار تمام این حواشی، چیزی که از همه خطرناک تر 
است، آســیب هایی است که این شــاخ های مجازی به 

فرهنگ و جامعه وارد می کنند. 
جامعه شناس ها و متخصصان این حوزه می گویند فضای 
مجازی بی در و پیکر تر از این حرف هاست که بشود روی 
محتوای آن به طور کامل نظارت و آســیب های مختلف 
آن را به افراد گوشــزد کرد، اما اگــر اصولی تر به ماجرا 
نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد با بررسی فضای مجازی، 
شناســایی آســیب های آن و در نهایت آموزش صحیح 
به کودکان و نوجوانان، می توان از بســیاری از آسیب ها 

جلوگیری کرد. 
در پایان بد نیست بخشی از صحبت های مصطفی اقلیما،  
جامعه شناس را در این باره بخوانید: »افرادی که با عنوان 
شاخ های مجازی در جامعه معروف هستند، در دوره ای از 
زمان، خود را یا با ویدئوهای خنده دار و وحشــتناک و یا 
حتی با تغییر چهره از طریق جراحی های زیبایی مداوم 
به نمایش می گذارند و سعی می کنند کسب درآمدهایی 
از طریق تبلیغات در این فضا داشــته باشــند، اما نکته 
حائز اهمیت این است که در این سال های اخیر که این 
موضوع بیش از پیش همه گیر شــده است، افراد زیادی 
از اقشــار نوجوان و جوان ترغیب به این کار شــده اند تا 
جایی که حتی برخی از آن ها بر این تصور هســتند که 
تحصیــالت نمی تواند برای آن ها آینــده دار و پردرآمد 
باشد و راحت ترین کار برای رسیدن به وضعیت اقتصادی 
مطلوب را ایجاد صفحه هــای مجازی و تولید ویدئوهای 

مختلف می دانند. 
عوامــل فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و اقتصادی نقش 
مهمی در پیدایش پدیده شــاخ های اینســتاگرامی ایفا 
می کنند، چرا که محدودیت هر یک از این عوامل سبب 
ترغیــب روزافزون گروه آســیب پذیر جامعــه به فضای 
مجازی و فعالیت گســترده در آن می شــوند که در این 
میان خانواده ها و مســئوالن باید نظارت جدی داشــته 

باشند«.

عصِر دیده شدن!

جمعه: امروز خبر بازگشت حاج احمد متوسلیان همه صفحات مجازستانم را پر 
کرده بود. توی ذهنم قاعده ای جفت وجور کردم و آن را به رشته تحریر درآوردم: 

»هر کس براِی دیده شدن کار نکند، خدا  براِی دیده شدنش کار  می کند«.

شنبه: امروز این قاعده به رشته تحریر درآمده را در صفحات مجازستانم منتشر 
کردم. یعنی جایی که اصل و هدف همه تالش ها برای بیشتر دیده شدن است. 
دوستی دایرکت زد: »حداقل عکس پروفایلت رو عوض می کردی تا سنخیتی 
بین متن و عکس پیدا می شد!« جواب فرستادم: »شما که من رو می شناسید 
دیگه چه نیاز به ادا و اطوار است؟! در ضمن این توییت به عشق حاج احمدها و 

حاج قاسم هاست که دیده شدن رو سرلوحه کارهاشون قرار ندادن«.

یکشــنبه: امروز با یکی از دانش آموزانم جلسه ای داشــتم تا در مورد طرح 
فیلم نامــه اش حــرف بزنیم. خواســتم نمونه کارهایــش را ببینم که صفحه 
اینستاگرامش را برایم آورد. پر از کلیپ های کوتاه که تماماً خودش بازیگر بود و 
با نرم افزارهای موبایلی تدوین شده بود. از هدفش پرسیدم و تنها در یک جمله 
گفت: »دیده شدن«! همه آنچه از دیروز و پریروز در ذهنم بود به یکباره از جلو 
چشمم گذشت... االن مانده ام با این تناقضی که دیروز خودم آن را آفریدم چه 
کنم؟ باالخره در فضای مجازی باید دیده شد یا نه؟ انگارعصر »حاج احمد« ها، 

عصر دیده نشدن بود و عصر ما، عصر دیده شدن! 

دوشنبه: یکی از بچه های مسجدمان که تازگی از سیکل وارد حوزه علمیه شده 
بهم زنگ زد و پشت سر هم فقط یک سؤال را تکرار می کرد: »حساب تو بانک 
تجارت دارید؟« وقتی علت را جویا شدم، گفت: »فالن آیت اهلل میخواد شهریه 
بده. فقط هم تو حســاب بانک تجارت میریزه. اگه دارید بدید که همین امروز 
برام واریز بشه...«. برای چنین طلبه هایی که از بدو ورود به حوزه این قدر پول و 

شهریه برایشان مهم است نگرانم.

سه شنبه: از برکات حضور در مساجد مختلف آشنا شدن با روحانیون مختلف است. 
مثالً امروز بین دو تا نماز، امام جماعت مسجدی منبر رفت نوبرانه! از این گفت که 
حضور کودکان در مسجد مکروه است، چرا که سروصدا می کنند و باعث اذیت و آزار 
نمازگزاران می شــوند و در آخر توصیه کرد کسی فرزندان و نوه هایش را به مسجد 

نیاورد که مسجد حرمت دارد و محل آرامش است!
نماز دومم را فرادا خواندم و از آن مسجد خارج شدم.

چهارشنبه: مسافرکشی که امروز ســروکارم به او افتــاد، پیکاِن سفیدی بود با 
راننده ای ســرحال و باحال. پشت چراغ قرمزها ماشین را خالص نمی کرد. پایش 
روی کالچ بود و دنده هم روی دنده یک... پرســیدم: »ماشــینتون دنده خالص 
نداره؟« جواب داد: »بسیجی همیشه آماده هست... خالصی تو کارش نیست! آتیش 

به اختیاره و توقف نداره«... حاال این قرائت جدید از »بسیجی بی ترمز« بماند. 
من بیشتر نگران گیربکس و صفحه کالچش بودم که چه بالیی سرش می آید با این 

بی خالصی... پیکانش را می گویم البته.

12

10

10

11

ورزشورزش

گزارشی از پیشنهادهای میلیاردی برای تغییر نتایج

صعودها و سقوط های لیگ 
دست شرط بندها؟

6 امتیاز تا رکورد بزرگ قرمزها

پرسپولیس هزار امتیازی 
می شود

سرپرست آبی ها در گفت و گو با قدس:

بازگشت استقالل به لیگ 
شوخی بردار نیست

 واگذاری صدور مجوز به تلویزیون ابتذال حاکم بر سریال های شبکه نمایش خانگی را کنترل می کند؟

نه به شوری»سیما«، نه به بی نمکی »ارشاد«

نامرغوب ها را می بلعم!
رقیه توســلی: دســت خودم نیست. 
هر وقت حــرف جعبه خیاطــی و رفو و 
قالب بافی می آید وســط، یــاد خاله جان 
می افتم. به خاطر ندارم بیکار و غیرمشغول 

دیده باشمش.
نزدیــک ظهر اســت. صــدای تلویزیون 
همســایه پیچیده توی خانه مان. خانمی 

دارد آنجا آموزش بافتن می دهد و می گوید: حاال باید اقدام به کشیدن قسمت 
آزاد نخ کرده تا در نهایت گره شما دور قالب سفت شود.

برای ترجمه، متمرکز نیســتم. دارم کلنجار می روم سر گذاشتن و نگذاشتن 
هدفون که تلفن زنگ می خورد. »گل ترمه« است. بی مقدمه می دود سر وقت 
شکایتش از »آبان« که نمی دانم چه دروغ های شاخداری می زند! که طفلکی 

دیروز تا حاال ادعا می کند جادوگر شهر اُز است!
باید یک ســر به قابلمه قورمه بزنم. می زنم. تا جا افتادنش نیم ساعتی بیشتر 
نمانده. این را انگار دارم به آقاجان می گویم که غذای محبوبش را پخته ام و فکر 

می کنم آمده آشپزخانه تا یادآوری کند یک مالقه لیموترش آخر، یادم نرود.
برمی گردم پشت میز کار. شکر خدا همســایه رضایت داده و خانم قالب باف 
رفته. موبایل را باز می کنم تا توی کانال اخبار، قیمت ســکه دیوانه را بخوانم. 
باورم بشود یا نه، امروز 10 میلیون را رد کرده. ذهنم نمی تواند نرود پیش یکی 

از اقوام که 400 عدد ناقابل را طی ماه های آتی باید بدهد مهریه.
کاش عوض بشویم... کاش می شد فقط با شنیدن و دیدن صفات خوب، هی یاد 
آدم ها بُیفتیم... کاش توی ُمخ همه مان می شد یک ُمشت خاطرات قشنگ رژه 

برود و جایی برای صفات نامرغوب و آدمیان بد باقی نماند.
 اما متأســفانه همین حاال کســی دارد توی خیابــان داد می زند؛ نامرِد 
زیــرآب زن و ناخودآگاه صورت یکی از همکاران نقش می بندد توی کله ام 
و هــر چه تالش می کنم پرتاب نشــوم به دل باقی خصایل فوران شــده، 

نمی شود که نمی شود.
چنان که حسود، پول پرست، مهربان، یکرنگ، حّراف، امانتدارِ مرد توی خیابان را 

می بلعم و معادل سازی انسانی اش را در طرفه العینی انجام می دهم.
پی نوشــت: چه اشــکالی دارد! به گمانم باید از »آبان« کمک بگیرم. ببینم 
جادوگرها چه وردی برای نامرئی شــدن به کار می بندند، بلکه نسخه صفات 

بدم را یکجا بپیچم.

توفان در نیمکت شهرخودرو

 »كوزين« 
جايگزين»سر آسیايی« شد
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همه چیز درباره درآمدهای نجومی در فضای مجازی

وقتی شاخ ها  الگوی کودکان می شوند ربع پهلوی هم نگران شده!
فؤاد آگاه:  احتماالً همه ســروصداها به 
خاطر این اســت که سند همکاری 25 
ســاله ایران و چین، اوالً در دوره تحریم 
نهایی شــده و ثانیاً اگر خوب پیش برود 
منجر به گشــایش اقتصادی برای ایران 

خواهد شد. 
البتــه در اینکه چین قــدرت اقتصادی 

آینده جهان است شکی نیست. 
در این هــم که چینی ها پیــش از این 
نفتی  توسعه میدان های  قراردادهای  در 
و گازی، چنــدان خوش قولی نکرده اند، 
شکی نیســت اما سند »برنامه 25 ساله 
همکاری هــای جامــع ایــران و چین« 
فقط یک قرارداد ســاده نیســت و گویا 
دو کشــور زمان و برنامه های زیادی را 
 بابت به توافق رسیدن در مورد آن پشت 

سر گذاشته اند. 
همه این ماجراها ســبب شــده از چند روز پیش خبری با این عناوین: 
»کشــور را فروختند... خلیج فارس برای مدت نامحدود به چین واگذار 
شــد... کیش برای 25 سال به چینی ها داده شد... سند قرارداد 25 ساله 
با چین را محرمانه نگه داشــته اند و...« فضای مجازی را پر کند که قطعاً 
 شما هم آن را در ســایت ها، پیام رسان ها و شبکه های مختلف اجتماعی 

دیده اید. 
شایعه ها در حالی داغ شدند که سایت انگلیسی »پترولیوم اکونومیست« 
مدعی شــده بــود در این ســند تهران و پکــن برای ســرمایه گذاری 
400 میلیــارد دالری چینی هــا در صنعــت نفــت، گاز، پتروشــیمی، 
صنعت و حــوزه حمل ونقل ایران به توافق رســیده اند و شــرکت های 
 چینــی برای حضــور در هر گونه پــروژه انرژی ایــران در اولویت قرار 

خواهند گرفت. 
شــاید از کنار خبر همین سایت بود که عده ای خبر»حضور قریب الوقوع 
5 هزار نیروی امنیتی چینی برای حفاظت از منافع این کشور در ایران« 

را ساختند و راهی اینترنت کردند. 
خبر و شایعه بعدی، فروش جزایر از جمله کیش و قشم به چینی هاست... 
شــایعه ای که اگرچه بارها توسط مســئوالن تکذیب شده بود اما این بار 
تکرار آن در دل شــایعه اخیر ســبب شد اخبار ســاعت 14 تلویزیون از 

انتشار متن پیش نویس این سند خبر بدهد. 
دو روز پیش هم سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
بار دیگر به جوســازی ها علیه سند جامع همکاری ایران و چین اشاره و 
تأکید کرده بود:»نه از واگذاری جزایر ایرانی خبری اســت و نه از حضور 

نیروی نظامی و نه سایر موهومات...«.
جالب اینکه رضا ربع پهلوی که پدرش کشــور بحریــن را از ایران جدا و 
واگذار کرد هم پس از رواج این شایعه ها در فضای خبری و مجازی، جوگیر 

شده و علیه سند همکاری جامع ایران و چین موضع گرفت.
خبرگــزاری »فارس« هم دیروز نوشــت: »واقعیت این اســت که خبر 
فروش کیش و یا بخشی از خاک ایران که جزو تمامیت ارضی کشورمان 

محسوب می شود، شایعه است.
 این قــرارداد با تأیید نهادهــای نظارتی و عالی کشــور در حال انعقاد 
 اســت و  براســاس اصول قانــون اساســی اراضی ســرزمینی غیرقابل 

واگذاری است«.
البته پیش از این هم شــایعه فروش سهم ایران از دریای خزر به روس ها 
داغ شــده بود و در سال ۹۷ هم در فضای مجازی شایعه کردند که ایران 

مستعمره روسیه می شود!

 خالی بندی مجازی
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ورزش: فوتبال ایران این روزها با غول های فساد زیادی 
دست و پنجه نرم می کند. یکی از این فسادهای موجود 
در فوتبال ایران، شرط   بندی است. پدیده ای که این روزها 
بیشــتر از همیشه فوتبال کشــورمان را به خصوص در 
لیگ های پایین تر )دســته اول، دوم و سوم( درگیر کرده 

و سرنوشت تیم های زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد.
پیش بینی مســابقات فوتبال سال هاست در دنیا اتفاقی 
عادی اســت و حتی سایت هایی هســتند که به صورت 
قانونی در این زمینه فعالیت می کنند اما طبق اساس نامه 
فیفا دخالت عوامل فوتبال از مدیر و مربی گرفته تا بازیکن 
در این پیش بینی ها غیرقانونی اســت و در صورت اثبات 
می تواند منجر به محرومیت دائمــی آن ها از حضور در 
فوتبال شود. در سال های اخیر با افزایش تعداد سایت های 
غیرقانونی پیش بینی فوتبــال، فعالیت ها در این زمینه 
از پیش بینی به قمار تبدیل شــده است! در حال حاضر 
ســایت های زیادی هســتند در زمینه پیش بینی برد و 
باخت، تعداد گل ها، نام گلزنان، تعداد کرنر و خطا، اخراج 
و اخطار و هر چیز دیگری که در یک مستطیل سبز رخ 

می دهد ضریب پیش بینی تعیین می کنند. 

دخالت مربیان و بازیکنان#
به گزارش خبرگزاری برنا؛ گردش مالی این سایت ها در 
یکی  دو سال گذشــته به اندازه ای باال و وسوسه  برانگیز 
بوده که می توان گفت اقشارهای مختلف هواداران فوتبال 
را درگیر خود کرده اما آنچه بیشتر از هرچیز نگران کننده 
اســت حضور فعال برخی از اهالی فوتبال نظیر مربیان، 
بازیکنان و حتی داوران در این سایت هاست که دوستان 
و نزدیــکان خود را وارد این شــرط  بندی ها می کنند تا 

پول های کالنی به جیب بزنند.

پول های باد آورده#
با وجود اینکه شرط  بندی در باالترین سطح فوتبال ایران 
نســبت به لیگ های دسته اول، دسته دوم و دسته سوم 
کمتر است و بازیکنان و مربیان کمی هستند که تن به 
این ریسک بدهند اما با وجود این هستند بازیکنانی که 
به هوای پول های میلیاردی آبرو و حیثیت فوتبالی خود 
را به حراج بگذارند. یکی از جدیدترین موارد شرط  بندی 
در لیگ برتر فوتبال مربوط به بازیکنی اســت که یکی 
از دوســتانش در ترکیه با سایت شــرط  بندی معروفی 
همکاری می کند. این بازیکن در بازی برگشت مقابل یکی 
از تیم های پرطرفدار به شــکلی عجیب روی دو گلی که 

تیمش دریافت کرد تأثیر منفی داشــت و بابت هر گل 
دوستش در سایت شــرط  بندی 3 میلیارد تومان برنده 

شد.
در واقع روند کار به این گونه بود که دوست آقای بازیکن 
شــرط بسته او در بازی مقابل تیم پرطرفدار پایتخت در 
فالن دقیقه با یک اشــتباه مشخص زمینه گل خوردن 
تیمش را فراهم می کند و در نهایت هم پولی که گیر آقای 

قمارباز آمد بین او و دوست فوتبالیستش تقسیم شد!

تبانی برای کسب سهمیه#
یکی از بازیکنان اسبق استقالل و پرسپولیس که سابقه 
حضور در یکی از تیم های تهرانی را که چهار سال پیش 
در آستانه سقوط به لیگ دسته اول بوده دارد درباره قمار 
در بازی های لیگ برتر می گوید: چند ســال پیش هفت 
هفته مانده به پایان مســابقات لیگ برتر سقوط تیم ما 
قطعی شده بود. باشگاه هم مطالبات بازیکنان را نمی داد 
و بچه ها هیچ انگیزه ای نداشتند تا اینکه ناگهان از منبعی 

نامعلوم به تیم ما پول تزریق شــد. پس از این اتفاق در 
هفته های پایانی لیگ بازی های تیم ما به شکل عجیبی 
پیــش می رفت. بچه ها جوری بازی می کردند که به نفع 
تیم حریف در جدول باشد. مثالً اگر تیم ما با چهار گل به 
تیم دیگری می باخت و یک باشگاه دیگر سهمیه آسیایی 

می گرفت، دقیقاً همین اتفاق رخ می داد.

داستان نیم فصل دوم#
چنین اتفاقاتی معموالً از نیم فصل دوم و در هفته های 
پایانی بیشــتر انجام می شود. به خصوص در تیم هایی 
که به لیگ دسته اول ســقوط می کنند و باشگاه هم 
مطالباتشــان را پرداخت نکرده و بازیکنان هم امیدی 
به دریافت مطالبات ندارند تبانی و شرط  بندی اتفاق 
می افتــد. به خصوص اینکه پول ایــن افراد به دالر و 
یورو پرداخت می شود و افزایش قیمت ارز هم بیش از 
پیش آن ها را برای انجام شــرط  بندی و قمار وسوسه 

می کند.

تغییر نتایج دربی#
شاید باور کردنی نباشد اما قماربازان حتی به دربی های 
تهران هم رحم نمی کنند و شانسشــان را برای قمار در 
مهم ترین بازی فوتبال ایران هم امتحان می کنند. حنیف 
عمران زاده، مدافع اسبق استقالل، درباره پیشنهادی که به 
او بابت تبانی در دربی داده شده بود می گوید: »چند سال 
پیش از یک بنگاه شــرط  بندی در خارج از کشور با من 
تماس گرفتند و گفتند در دربی پنالتی بده و اخراج شو 
و 3 میلیارد پول بگیر! حتی پیشنهاد گل به خودی هم 
به من داده بودند. باورم نمی شــود این قدر راحت به یک 

بازیکن پیشنهاد تبانی با رقم میلیاردی بدهند«. 

21 کرنر در یک نیمه بازی!#
یکی از کسانی که در سال های اخیر درباره شرط  بندی و 
قمار در فوتبال ایران ادعاهای زیادی داشته »سیدصابر 
میرقربانی« اســت. میرقربانی وقتی سرمربیگری تیم 
شهدای بابلسر را در لیگ دسته سوم قبول کرد توانست 
این تیم را به لیگ دسته دوم بیاورد و از این باشگاه جدا 
شد. میرقربانی درباره اتفاقات عجیبی که در تیمش رخ 
داد گفت: »وقتی در شــهدای بابلسر سرمربی بودم در 
یک نیمه بازی، تیمم 21 کرنر داد. یعنی اگر بخواهید 
حســاب کنید در هر نیمه 21 کرنر بدهد شاید تا آخر 
فصــل 7000 کرنــر بدهد. پــس از پیگیری هایی که 
داشتم متوجه شدم برخی از بازیکنان تیم با قماربازان 
در ارتباط هســتند و چون از آن ها پول گرفته اند حاال 
نمی توانند حرفشان را گوش ندهند. من هم اخراجشان 
کــردم اما االن همان بازیکنان در تیم های دیگر حضور 

دارند و بازی می کنند«.

جای خالی نظارت #
به نظر می رسد یکی از مهم ترین عواملی که سبب شده 
قماربــازان این قدر راحت به فوتبال ایران راه پیدا کرده و 
به اداره اتفاقات فوتبالی که در مستطیل سبز رخ می دهد 
بپردازند نبود نظارت جدی اســت. عالوه بر این پیگیری 
نکردن ادعاهای افــرادی که به وضوح از قمار در فوتبال 
ایران می گویند هم سبب شده این پدیده بیشتر از همیشه 
بین بازیکنان و حتی مربیان رسوخ پیدا کند. البته احکام 
و جرایمی هم که برای قماربازان و شــرط  بندان در نظر 
گرفته می شود چندان بازدارنده نیست و باعث نمی شود 

آن ها مرتکب این اعمال غیر اخالقی نشوند.

گزارشی از پیشنهادهای میلیاردی برای تغییر نتایج

صعودها و سقوط های لیگ دست شرط بندها؟

کلوپ: آدام الالنا دیگر برای لیورپول بازی نمی کند
ورزش: سرمربی لیورپول تأیید کرد: آدام الالنا ستاره این تیم آخرین بازی اش را با 
پیراهن این تیم انجام داده و امسال تابستان به تیم دیگری منتقل خواهد شد. یورگن 
کلوپ می گوید: »روشــن است که آدام امسال تابستان باشگاه را ترک می کند. من 
از همین حاال دلم برای او تنگ شده ولی او فعالً اینجاست. آدام بازیکن برجسته ای 
است. او در تمرین ها یکی از تأثیرگذارترین بازیکنانی است که تا حاال دیده ام. او یک 
حرفه ای تمام عیار اســت. با اینکه در حال حاضر با شرایط متفاوتی روبه رو هستیم 

ولی من برای آدام احترام قائلم«.

اینزاگی: رؤیای ما سهمیه لیگ قهرمانان است
ورزش: ســرمربی التزیو پس از باخت دور از انتظار تیمش مقابل لچه اعتراف کرد که 
سطح رؤیاپردازی اش را از کسب اسکودتو به کسب سهمیه لیگ قهرمانان پایین آورده 
است. سیمئونه اینزاگی می گوید: »از بازیکنانم به خاطر کارهایی که تا االن انجام داده اند 
تشکر کنم. این هم که به خاطر نتایج اخیرمان ناراحتیم کامالً طبیعی است چون اگر 
بعضی از بازیکنان غایبمان حضور می داشتند مطمئناً نتایج بهتری می گرفتیم. این نتایج 
در حالی رقم خورده اند که بســیاری از بازیکنان ما با 50 درصد توانشان بازی کرده اند. 

رؤیای ما باید ادامه پیدا کند که آن هم قطعی کردن سهمیه لیگ قهرمانان است«.

بازگشت آلونسو به فرمول یک
ورزش: فرناندو آلونســو، قهرمان اسپانیایی و پیشین مســابقات اتومبیلرانی 
فرمول یک با عقد قراردادی به تیم رنو پیوســت تا پس از دو ســال غیبت در 
فصل 2021 به دنیای F1 بازگردد. آلونســو در ســال 2009 هم عضو این تیم 
فرانسوی بود. آلونسو 39 ســاله فصل آینده جانشین دانیل ریکیاردو می شود 
که قرار است در فصل 2021 به مک الرن ملحق شود. او در سال های 2005 و 
2006 با تیم رنو به دو عنوان قهرمانی فرمول یک رســیده و در این تیم اعتبار 

و جایگاه خاصی دارد.

ابراهیموویچ: من بازیکن، مربی و مدیر میالن هستم!
ورزش: ستاره سوئدی تیم فوتبال میالن پس از پیروزی هیجان انگیز تیمش مقابل 
یوونتوس در هفته سی و یکم ســری A، اظهارنظر جالبی کرد. زالتان ابراهیموویچ 
می گوید: »من رئیس، بازیکن و مربی ام. تنها نکته منفی این است که به خاطر بازیکن 
بودنم حقوق می گیرم! اگر از روز اول فصل در میالن بودم ما اسکودتو را می بردیم. بله 
من پا به سن گذاشته ام و این هم از کسی پنهان نیست، اما سن فقط یک عدد است. 
من دارم خوب کار می کنم و تعادل خوبی در بازی ام برقرار می کنم. در این بازی هم 

نسبت به بازی قبلی مان مدت بیشتری در زمین بودم«.

حمیدرضاعرب: سعید رمضانی، سرپرست تیم استقالل 
به شدت از رفتار هایی که علیه این باشگاه می شود دلخور 
است. یک روز هومن افاضلی باشگاه استقالل را متهم به 
ســاختگی بودن نتایج تست های کرونا می کند و روزی 
دیگر ساکت الهامی، سرمربی موقت تراکتورسازی تبریز 
ادعا می کند تا بازی ها برابر نشــود با استقالل رو به رو 
نمی شود. این اظهارات سعید رمضانی را وادار به واکنشی 
صریح کرده است. سرپرســت استقالل اعتقاد دارد که 
دراین شرایط بهتر است تصمیم دیگری برای استقالل 

گرفته شود.

ظاهراً سازمان لیگ خیلی به شما اصرار کرده تا س
مقابل تراکتورسازی بازی کنید. 

این اصرارها در بازی قبــل هم بود. می گفتند بروید 
بازی کنید. کاًل همه چیز را شــوخی گرفته بودند و 
باور نمی کردند بازیکنان ما به کرونا مبتال شــده اند. 
فکــر می کردند ما دروغ می گوییم. این زشــت ترین 
رفتــار در مقابل تیمی بود که 70 ســال از عمرش 
می گذرد. چطور می توانســتیم دروغ بگوییم درحالی 
که خودمان مشــتاق به بازی بودیــم. ما واقعاً از این 

رفتار ها سرگیجه گرفته ایم.

وضعیت بازیکنان شما اکنون در چه شرایطی س
است؟

اصالً خوب نیست. ما هفت کرونایی قطعی داریم. چند 
بازیکن دیگر ما هم مشــکوک به کرونا هستند. در این 
شرایط چه لذتی دارد می  خواهند مقابل یک تیم ناقص 
بازی کنند. بر فرض ما را بردند. آیا لذتی دارد؟ بعضی ها 
اصــول جوانمردی را هم با حرف هایشــان زیر ســؤال 
می برند. تأسف آور است برخی جمالت را از زبان کسانی 

می شنویم که ادعای مرام و معرفت دارند.

با توجه به شــرایط موجود استقالل چه زمان س
آماده حضور در لیگ می شود؟

شــاید وضعیت ما آن قدر پیچیده شــود که یک ماه 
نتوانیم بــازی کنیم. خودتان االن حســاب و کتاب 
کنیــد. هفت بازیکن مــا بایــد 15 روز در قرنطینه 
باشند. پزشــک به آن ها گفته استراحت مطلق انجام 
دهنــد. حق ندارند حتی یک حرکت ورزشــی انجام 
دهند چون بدن هایشــان تحلیل می رود. بعد از این 
15 روز تازه باید کار بدنســازی را شروع کنند چون 
بدن هایشان تحلیل رفته است. شما خودتان در ذهن 
تصور کنید اگر به تعداد کرونایی های ما اضافه نشود، 
حداقل 20 روز زمان نیــاز داریم تا همه بازیکنان را 
سالم و سالمت در تمرین داشته باشیم. حداقل باید 
10 روز هم کنــار هم تمرین کنیم. با این شــرایط 
بازگشــت ما به لیگ خیلی دشــوار است و سازمان 
لیگ باید فکری کند. اصاًل شــوخی بردار نیست. اگر 
شوخی بگیرند خدای ناکرده سبب مرگ ورزشکاران 
این مملکت می شوند. نباید همه چیز را ساده بگیریم. 

سازمان لیگ با شما مکاتبه ای داشته؟س
آن هــا فقط می گویند زودتر برای بازگشــت به لیگ 
آماده شــوید. حاال چه منطقی پشــت حرف هایشان 
هســت من که متوجه نمی شــوم. برگزاری لیگ در 
این شــرایط که مــا کرونا گرفته ایم و ممکن اســت 
بســیاری را مبتــال کنیم هیچ منطقی پشــت خود 
ندارد. باید دیدگاهمان را نســبت به شرایطی که به 
وجود آمده عوض کنیم. به خدا این فوتبال ارزش به 

خطرانداختن جان انسان ها را ندارد.

ورزش: حال تنیس ایران خوب نیست، این جمله ای 
بود کــه داود عزیزی، رئیس یکماهه فدراســیون در 
مجمع انتخاباتی اعالم کرد. جمله ای که کاماًل درست 
و ملمــوس بوده و اهالی تنیس نیــز به خوبی آن را 
لمس کرده اند. برهمین اســاس فارس گفت وگویی را 
در مورد شرایط تنیس کشور با وی انجام داده است.

در شــرایطی فدراســیون را تحویل گرفتید س
که ظاهــراً وضعیت مالی خوبی نــدارد؟ چطور 

می خواهید با این شرایط کنار بیایید؟
بله همان طور که گفتید متأســفانه فدراسیون با کمبود 
شــدید اعتبارات مواجه اســت. برهمین اساس با وزیر 
ورزش جلسه داشــتم و با او صحبت کردم. فدراسیون 
امکانات سخت افزاری خود را از دست داده و این موارد 
را به اطالع وزیر و همچنین کریمی، مدیرعامل شرکت 
توسعه و تجهیز رساندم که بخشی از این سخت افزارها 
مانند زمین ها به فدراســیون به عنوان پایگاه قهرمانی 
بازگردانده شود. پیگیر این موضوع هستیم که اعتبارات 

دولتی را زیاد کنیم.

ماجرای نامه  شــما به مدیران کل استان ها چه س
بود؟

در ایــن نامــه از مدیــران کل خواهش کــردم که در 
موافقت نامه هایشان با ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان ها از محل اعتبارات 9 درصــد مالیات بر ارزش 
افزوده، اعتباری را برای ساخت پنج زمین در نظر بگیرند.

آیا این ظرفیت وجود دارد که در هر استان پنج س
زمین تنیس ساخته شود؟

یک دستورالعملی توسط مدیریت و برنامه ریزی داریم 

که می گوید سالن ها یا زمین هایی که ظرف یک سال با 
حداکثر یک میلیارد تومان ســاخته شود، مجاز هستند 
بدون اعمال کمیسیون ماده23 نسبت به ساخت آن ها 
اقــدام کنند. با عنایت به افزایش قیمت ارز و تورمی که 
ایجاد شده باعث شده خیلی از سالن ها و زمین های چمن 
این اتفاق برایشــان نیفتد، اما در مورد تنیس می تواند 
بیفتد. زمین اگر برای اداره کل باشد، می تواند این اتفاق 
را تا سقف یک میلیارد تومان به کمک نهادهای دیگر رقم 
بزنند. به خاطر همین و با شناختی که از قانون داشتم این 
نامه را برای آن ها ارسال کردم. این بحث اجاره نیست که 

برخی اشتباه کرده اند. 

در حال حاضر عنوان می شود که تنیس برای س
قشر مرفه است، چون هزینه های بازی و تمرین آن 

خیلی باالست.
بلــه این مورد جزو دغدغه مردم که هزینه تنیس باال 

رفته است. 
ما بــرای این منظــور از ادارات کل ورزش و جوانان 
اســتان ها خواســتیم زمین هایی که در اختیارشان 
با ترک تشــریفات و با قیمت پایه به ورزشــکاران و 

هیئت های ما واگذار کنند. 
یک زمانی مجموعه تنیس آزادی، انقالب، اســتقالل 
در اختیار فدراســیون بوده است، اما فدراسیون یک 
باب زمین هم ندارد و همه در اختیار بخش خصوصی 
اســت. بخش خصوصی هم طبیعی اســت که دنبال 
منافعش باشد و می خواهد درآمد زمین را کسب کند 
و حقوق کارمندانش را پرداخت کند و مجبور می شود 
که قیمت را باال ببرد. به خاطر همین ما به دنبال این 
هســتیم که زمین ها در اختیار فدراسیون و هیئت ها 

قرار بگیرد تا هزینه ورزش تنیس کم شود. 

سرپرست آبی ها در گفت و گو با قدس:

بازگشت استقالل به لیگ شوخی بردار نیست
اعتراف رئیس فدراسیون تنیس: 

نه پول داریم، نه زمین !

ورزش: عصــر دیروز بود که خبــری روی خبرگزاری ها درج 
شد که فوتبال مشــهد را در بهت و شوک فرو برد؛ »سرمربی 
شهرخودرو استعفا داد«. مجتبی سرآسیایی دیروز پس از پایان 
یافتن تمرین تیمش از سمت خود استعفا داد تا شهرخودرویی ها 
وارد شوک غیرمنتظره ای شوند. چند روزی می شود که شایعه 
استعفای مجتبی سرآســیایی شنیده می شود؛ به ویژه پس از 
پیروزی این تیم برابر گل گهر ســیرجان، با وجود نتایج خوب 
شهر خودرو با سرمربی جوان خود، این اخبار و شایعات بیشتر 
شد. حال دیروز سرانجام این شایعه رنگ واقعیت به خود گرفت 
و پس از پایان تمرین عنابی پوشــان، سرآســیایی از بازیکنان 
خداحافظی کرد و استعفایش را رسماً تقدیم حمیداوی مالک 

این تیم کرد.
شنیده می شود تغییرات ساختاری در چارت مدیریتی باشگاه 
شهر خودرو و اختالف های پیش آمده، سبب آن شده است تا 

باوجود نتایج خوب و موفقیت های بدست آمده از جمله صعود 
به دور گروهی لیگ قهرمانان آســیا، سرآسیایی از سمت خود 

استعفا دهد.
در عین حال منابع آگاه معتقدند عدم استفاده از کوزین، مربي 
ایتالیایي در مباحث فني باعث اختالف حمیداوي با کادرفني 
بوده است. اکنون نیز به نظر مي رسد تا پایان فصل هدایت تیم 
برعهده کوزین خواهد بود و این مربی ایتالیایی شهرخودرو را 
در جام باشگاه های آسیا نیز هدایت کند. با این تفاسیر احتماالً 
شهر خودرو تنها تیمي است که فصل را با سه سرمربي مختلف 
پشت سر مي گذارد. و از سوی دیگر باید منتظر تغییرات احتمالي 
دیگري هــم در کادرفني تیم بود. چرا که ســایر کمک هاي 

سرآسیایي هم به احتمال قوي بدون او کنار خواهند رفت. 
اما گمانه زنی هــا درباره عدم پذیرش این تصمیم از ســوی 
حمیداوی با توجه به نتایج خوب شهر خودرو بسیار زیاد است 
اما گویا تصمیم سرمربی جوان شهر خودرو قطعی است و او 
دیگر نمی خواهد در این مجموعــه کار خود را دنبال کند و 
حتی در قامت سرپرســت هم دیگر حاضر نخواهد شــد چرا 
که مهدی جباری به عنوان سرپرست و مدیر این تیم معرفی 

شده است.

جباری: از استعفای سرآسیایی شوکه هستیم#
جباری، سرپرســت شــهرخودرو گفت: واقعاً دلیل استعفا را 
نمی دانم، ولی مطمئناً آقای حمیداوی به عنوان مالک باشگاه 
و همچنین هیئت مدیره در این خصوص بررســی های الزم را 

انجام داده و تصمیم گیری خواهند کرد.

ورزش: شاگردان گل محمدی فرصت این را دارند که تا پایان 
فصل به هزار امتیاز در لیگ برتر برسند. آن ها از دوره اول لیگ 
حرفه ای تا حاال 994 امتیاز کسب کرده اند و برای چهار رقمی 

کردن امتیازات خود تنها  به 6 امتیاز دیگر احتیاج دارند.
پرسپولیســی ها که بــا پنج قهرمانــی و دو نایــب قهرمانی 
پرافتخارترین تیم لیگ برتر به حساب می آیند، قهرمانی های 
خود را به ترتیب با 49 امتیاز، 65 امتیاز )کســر 6 امتیاز(، 66 
امتیاز، 64 امتیاز و 61 امتیاز کسب کردند و حاال فرصت این را 
دارند که با هدایت یحیی گل محمدی این رکورد را بشکنند. 
بهترین فصل سرخ ها با برانکو ایوانکوویچ در لیگ شانزدهم رقم 

خورد که قاطعانه قهرمانی لیگ برتر را به ارمغان آوردند.
بدترین فصل پرسپولیس به لیگ چهاردهم برمی گردد که تنها 
36 امتیاز کسب کردند و در رتبه هشتم جدول جای گرفتند. 
سرخپوشان در آن فصل سه سرمربی مختلف و چهار مدیرعامل 
متفاوت را تجربه کردند و وضعیت آشفته ای داشتند اما پس 
از آن تاکنون هیچ تیمی در پایان فصل بیشتر از این تیم امتیاز 
نگرفته که خود رکوردی عجیب و حیرت آور در فوتبال ایران 

به حساب می آید.
اســتقالل رقیب سنتی پرســپولیس البته زودتر از قرمزها به 
رکورد هزار امتیاز رسید. دلیل این موضوع، ناکامی پرسپولیس 
در لیگ های 18 تیمی است. سرخ های تهرانی از لیگ هفتم تا 
دوازدهم تنها یک بار بیش از 60 امتیاز بدست آوردند و در همان 

سال ها به شکلی محسوس از رقیب سنتی عقب افتادند.
 در این مدت برانکو ایوانکوویچ بیشترین تعداد امتیاز را برای 
پرسپولیسی ها کسب کرده است. پس از او علی دایی که بیش 

از ســه فصل ســرمربی بود به این عنوان دست یافت و حاال 
یحیــی گل محمدی فرصت این را دارد کــه رکورد دایی را 
بشــکند. گل محمدی با 19 امتیاز از 21 امتیاز ممکن فعاًل 
رکورد فوق العاده ای را به جای گذاشته، او همچنین در لیگ 
دوازدهم پرسپولیس را متحول کرد و فرصت کسب سهمیه 

آسیایی هم داشت.
در این مدت پرســپولیس 15 مربــی مختلف را روی نیمکت 
داشته است: علی پروین، وینکو بگوویچ، راینر زوبل، آری هان، 
مصطفی دنیزلی، افشین پیروانی، نلو وینگادا، زالتکو کرانچار، 
علی دایی، حمید استیلی، مانوئل ژوزه، حمیددرخشان، برانکو 
ایوانکوویچ، گابریل کالدرون و یحیی گل محمدی. در این بین 
پروین، دایی، دنیزلــی و گل محمدی بیش از یک بار هدایت 
ســرخ ها را برعهده داشتند. ثبت 20 تغییر در 19 سال رکورد 
عجیبی است که ســرخ ها ثبت کرده اند و این نشان از فقدان 

کامل ثبات در پست سرمربیگری این تیم است.

»برونو فرناندز«؛ محبوب تر از رونالدو در تئاتر رؤیاها
فورفورتو/ مترجم: امیرمحمد سلطان پور: در 
طول دهه گذشــته، پرتغال از لحاظ اقتصادی در 
بحران قرار داشــت؛ به همین دلیل مهاجرت اوج 
گرفت و اکنون بیش از2 میلیون نفر از مردم این 

کشور در خارج از مرزهایش زندگی می کنند.
خوزه فرناندز نیز در همین شرایط بود و به خاطر 
نداشتن شغل و عدم توانایی تأمین زندگی همسر 
و سه فرزندش، پرتغال را به مقصد سوئیس ترک 
کرد. در ابتدا او برنامه داشــت همسر و فرزندانش 
را نیز با خود ببــرد اما مقاومت بچه میانی یعنی 
برونو برنامه هایش را دچار مشــکل کرد. او حتی 
تهدید کرد اگر مجبور به ترک کشور شود از خانه 
فرار خواهد کرد. برونو فرناندز در آن زمان در تیم 
نوجوانان بوآویشتا بازی می کرد و دائماً به والدینش 
می گفت که در سوئیس بلد نیستند چگونه فوتبال 
بازی کننــد. اصرارهای او باالخره جــواب داد و 
پدرش به تنهایی راهی ســوئیس شد و مادرش 
در کنار او در 15 کیلومتری پورتو اقامت گزید تا 

رؤیای فوتبالیست شدن پسرش محقق شود.

اگر بروی فصل آینده بدبخت می شویم!#
این تصمیم سخت خیلی زودتر از آنچه فکرش را 
می کردند جواب داد. باشــگاه ایتالیایی نووارا بازی 
برونو برای زیر 19 ســاله های بوآویشتا را پسندید 
و پس از پرداخت 40 هزار یورو به تیم پرتغالی از 
برونو خواست که به ایتالیا برود. اکنون نوبت فرناندز 

بود که راهی سفر شــود. زمانی که برونو در سال 
2012 راهی فرودگاه پورتو شد تا پرتغال را ترک 
کند هیچ هواداری منتظــرش نبود که از او امضا 
بگیرد. هیچ خبرنگار و عکاسی هم حضور نداشت 
و فقط بســتگان نزدیکش بودند. اما زمانی که در 
ژانویه 2020 برونو فرناندز می خواســت پرتغال را 
ترک کند شــرایط کامالً تغییر کرده بود. او دیگر 
نوجوان نبود و توانایی هایش ورد زبان همه محافل 
فوتبالی شــده بود. او دو فصل و نیم فوق العاده را 
در اسپورتینگ لیســبون گذرانده بود و در 135 
بــازی 63 گل و 48 پاس گل را ثبت کرده بود. او 
آن قدر بازیکن تأثیرگذاری برای تیم بزرگ پرتغالی 
بود که اســتفان ریتسوفسکی هم تیمی اش به او 
گفته بود خواهش می کنم با ما بمان وگرنه فصل 
آینده بدبخت می شویم! هیچ هافبکی از میانه های 
دهه نود میالدی از زمان کراســیمیر باالکوف در 
اسپورتینگ لیســبون به اندازه او تأثیرگذار نبود؛ 
حتی باالتر از کریســتیانو رونالــدو و لوئیز فیگو! 
پس جای تعجب نداشت زمانی که می خواست با 
هواپیمای اختصاصی راهی منچستر شود، پرواز او 
به صورت مستقیم از تلویزیون ملی پرتغال پخش 
می شد. مدیر ورزشی اسپورتنیگ در آن زمان در 
مورد او گفت: »من مدت زیادی است که در فوتبال 
حضور دارم اما به جرئت به شما می گویم که هیچ 
بازیکنی در چند فصل گذشته در پرتغال به اندازه 
برونو فرناندز خوب نبوده است. اما نکته مهم تر این 

است که او شخصیتی حتی بهتر از فوتبالش دارد. 
او مؤدب و پرانگیزه اســت. وی همچنین پویایی 
خاصی را بــه رختکن تیم تزریق می کند و باعث 
می شود کل تیم بهتر شــده و به همگان آن قدر 
انگیزه بدهد تا آخرین قطره وجودشان عرق بریزند.

ترکیبی از اسکولز و ورون#
مدت زیادی نگذشت که هواداران منچستریونایند 
نیز متوجه صحبت های مدیر ورزشی اسپورتینگ 
شــدند. یونایتد به شدت خأل یک هافبک خالق و 
طراح را در میانه میدان حــس می کرد و برونو از 
زمانی که نخستین بازی خود را برگزار کرده در کنار 
تزریق پویایی و خالقیت به تیم، در بیشتر بازی های 
شیاطین سرخ یا گل زده و یا پاس گل داده است. 
برونو فرناندز زودتر از آنچه که حتی خودش تصور 
می کرد به زندگی در انگلیس عادت کرده است. او 
آن قدر اعتماد به نفس داشت که در اولین حضورش 
در دربی منچســتر انگشــتش را به جلو دهانش 

گذاشت تا به پپ گواردیوال بگوید ساکت باشد. 
فرناندز نشان داد خوب می داند که چگونه محبوب 
هــواداران هم شــود و جای تعجب نیســت که 
طرفداران، پیش از بدون تماشاگر شدن مسابقات 
برای او شــعار ویژه ســاخته و آن را می خواندند. 
سرمربی منچستریونایتد نیز تعریف و تمجیدهای 
خاص خود را برای او کنار گذاشت. سولسشر برونو 
فرناندز را ترکیبی از پل اسکولز و خوان سباستین 

ورون لقب داد و تأکید کرد از بسیاری از هافبک های 
خوبی که می شناخته ذهنش سریع تر کار می کند.

محبوب تر از کریستیانو رونالدو#
 55 میلیــون یورویی که یونایتــد برای هافبک 
پرتغالی خرج کرده اکنون به عنوان بهترین خرید 
پس از بازنشستگی فرگی یاد می شود. او در همین 
ماه های ابتــدای حضور در لیگ برتر انگلیس، به 
کارشناسانی که شک داشتند او بتواند تأثیرگذاری 
لیگ پرتغال خود را در لیگ برتر انگلیس وارد کند 

ثابت کرد که اشتباه می کنند. 
فرنانــدز در اوایل دوران فوتبــال خود مثل االن 
شم گلزنی نداشت. او حتی در ابتدای فوتبالش در 
دفاع حضور پیدا می کــرد اما پس از مدتی اعالم 
کرد نمی خواهد یک مدافع شــود. زندگی سخت 
برونو فرناندز در کودکی و نوجوانی و تجارب جالب 
توجه در ایتالیا که آن هم در ابتدا با ســختی های 
زیادی همراه بــود و حضور در تیم هــای نووارا، 
اودینزه و ســمپدوریا او را حسابی آب دیده کرده 
بود. یکی از خصوصیات جالب توجه او همیشه در 
هر باشگاهی که توپ زده، سرعت وفق پذیری باال 
و تبدیل شدن به محبوب باشگاه و هواداران بوده 
است. او اگر با همین سرعت و قدرت به کار خود 
در منچستریونایتد ادامه دهد، باید منتظر باشد تا 
استقبالی گرم تر از حتی کریستیانو رونالدو برایش 

کنار بگذارند.

هافبک خالق تیم سپاهان اصفهان در پست اینستاگرامی 
خود، چند توصیه اخالقی را برای هوادارانش بیان کرده 
اســت. سروش رفیعی با انتشــار عکسی خندان از خود 
در حاشیه تمرینات باشگاهش نوشته: »تجربه بهم ثابت 
کرد هر چیزی به موقعش، در زمان و مکان مناســب و 
به نحو احســن انجام میشــه اونم به صورت معجزه وار! 
پــس تا اون موقع در لحظه بــاش! از زندگیت لذت ببر 

و ِکیف کن!«

باشگاه لیورپول انگلیس در چندین توییت به تولد 29 سالگی 
ویرجیل فن دایک، مدافع مستحکم خود پرداخته است. 

توییتــر این باشــگاه به غیــر از یک توییت اصلی با انتشــار 
پوستری زیبا از مدافع هلندی که در حال باال بردن جام لیگ 
قهرمان باشگاه های اروپاســت که فصل گذشته به آن دست 
یافتند، در چندین توییت دیگــر کلیپ ها و ویدئوهای زیبای 
 دیگری از او و موفقیت های اخیرش در پیراهن قرمز را منتشر 

کرده است.

لیورپولسروش رفیعی
پس از پایــان بازی جذاب و هیجــان انگیز آث میالن و 
یوونتوس، خبرنگار مطرح ورزشــی به انتقاد از شکل دفاع 
دو تیم پرداخت. کارلو گارگانیس مدیر رسانه لو روندو در 
توییت خود می گوید پس از بازی چند سال پیش دو تیم 
ردینگ و آرسنال که با نتیجه 7بر5 به پایان رسید، تاکنون 
در هیچ مسابقه ای چنین عملکرد دفاعی بدی از دو تیم 
به اندازه مدافعان یوونتــوس و میالن ندیده بوده، و آن را 

خجالت آور لقب داد.

باشــگاه تاتنهام نیز شــاهد تولد یکی از ستارگان خود در روز 
گذشــته بود. ســون هیونگ مین که برای سفیدپوشان توپ 
می زند، دیــروز تولد 28 ســالگی خود را جشــن گرفت. بر 
همین اساس توییتر باشگاه تاتنهام  چند صحنه از اتفاقات به 
یادماندنی او در این تیم را منتشر کرده و از هواداران خواسته 
که بهترینش را انتخاب کنند. البته برخی از هواداران با کنایه، 
دعوای چند روز پیش او با دروازه بان تیم در زمین مســابقه را 

انتخاب کردند!

تاتنهامکارلو گارگانیس

توفان در نیمکت شهرخودرو

»كوزین« جایگزین »سرآسیایی« شد
6 امتیاز تا رکورد بزرگ قرمزها

پرسپولیس هزار امتیازی می شود

ضد  حمله

هفته بیست و چهارم لیگ برتر
ماشین قهرمانی سرخ ها سرعت می گیرد؟

ورزش:هفته بیســت و چهارم لیگ برتر عصر فردا بــا برگزاری دو دیدار 
کلید می خورد. پرســپولیس در میان هیاهوی دیگر تیم ها برای کرونا به 
تبریز می رود تا راه قهرمانی خود را با ماشــین سازی هموارتر کند. مردان 
گل محمدی اگر دست پر از تبریز برگردند آنگاه می توانند شنل قهرمانی را 
از گنجه بیرون بیاورند و اتو بزنند. در دیگر دیدار فردا شاهین بوشهر میزبان 
ذوب آهن اصفهان است. اصفهانی ها فعال از ابتال به کرونا به عنوان ابزاری برای 

تحت فشار قراردادن میزبان استفاده کرده اند. 

دین محمدی در راه تراکتور 
ورزش: سیروس دین محمدی مربی تیم فوتبال نساجی مازندران به عنوان 
دســتیار ساکت الهامی در تیم تبریزی مشغول به کار خواهد شد. وی که 
در زمان حضور مهاجری به نساجی رفته بود با حضور فکری در کادر فنی 
تیم مازنی باقی ماند اما حاال با درخواســت باشگاه تراکتور قرار است وی به 
عنوان دستیار ساکت الهامی در تیم تبریزی فعالیت کند. به احتمال فراوان 

دین محمدی در بازی آینده تراکتور روی نیمکت این تیم خواهد نشست.

مجیدی و دستیارانش کرونا ندارند
ورزش: تست کرونای اعضای کادر فنی تیم فوتبال استقالل تهران منفی 
اعالم شــده است. فرهاد مجیدی، مجید نامجو مطلق، علی ربانی و صالح 
مصطفوی اعضای کادرفنی تیم فوتبال استقالل بودند که در دو تست پیش 
از روز دوشنبه به کرونا مبتال نشده بودند. با بررسی تستی که روز دوشنبه 
در مجموعه ورزشی انقالب انجام شد بیمارستان مسیح دانشوری تأیید کرد 

در حال حاضر فرهاد مجیدی و دستیارانش به این ویروس مبتال نیستند.

 بختیاری زاده
 گزینه نخست هدایت تیم ملی جوانان

ورزش: سهراب بختیاری زاده، بازیکن اسبق تیم فوتبال استقالل تهران به 
عنوان گزینه نخســت هدایت تیم ملی فوتبال جوانان ایران انتخاب شده 
است. قرار است در نخستین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، اعضای 
این مجمع درباره انتخاب بختیاری زاده تصمیم نهایی را اعالم کنند و او هم 

اعضای کادرفنی خود را معرفی کند.

استقالل- تراکتور در آستانه تعویق
ورزش: به احتمال فراوان دیدار استقالل و تراکتور در هفته بیست و چهارم 
لیگ برتر لغو می شود. با توجه به تأیید حضور 9 بازیکن کرونایی در استقالل 
و اینکه این تعداد 25 درصد از کل اعضای این تیم است که کارت حضور 
در مسابقات دارند، اعضای تیم آبی پوش باید به قرنطینه بروند و به همین 
خاطر حداقل تا دو هفته هیچ مســابقه ای نباید برگزار کنند. بر این اساس 
دیدار اســتقالل- تراکتور که قرار بود روز شنبه از ساعت 21 در ورزشگاه 

آزادی برگزار شود، به احتمال فراوان لغو خواهد شد.

داور جنجالی این هفته قضاوت نمی کند
ورزش: ســیدعلی در دیدار معوقه از هفته هفدهم قضاوت دیدار فوالد و 
استقالل را برعهده داشت که در جریان این بازی اخراج دو بازیکن و سرمربی 
آبی ها از سوی او جنجال های زیادی به وجود آورد. او همچنین هفته پیش 
در دیدار گل گهرسیرجان و شهرخودرو مشهد یک اشتباه عجیب داشت و 
پرتاب اوت بازیکنان تیم مشهدی را آفساید گرفت که البته خودش متوجه 
اشتباهش شد و آن را تصحیح کرد. حاال اما کمیته داوران تصمیم گرفته 
برای هفته بیست و چهارم لیگ برتر هیچ قضاوتی به سیدعلی ندهد و جالب 
اینکه نام ســیدعلی در بین داوران چهارم هم دیده نمی شــود تا این داور 

باتجربه در بازی های پیش رو استراحت کند.

رنکینگ آسیایی؛ 
پرسپولیس چهارم، استقالل چهاردهم

ورزش: مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر ایران و صدرنشین کنونی این لیگ 
با هزار و 578 امتیاز همچنان صدرنشین ایران است. شاگردان گل محمدی 
در آســیا پایین تر از الهالل، چونبوک و الدحیل چهارم هستند و باالتر از 
تیم هایی چون شانگهای SIPG، اولسان هیوندای، السد، کاشیما آنتلرز و... 
قرار گرفته اند. این در حالی است که آبی پوشان پایتخت دومین تیم برتر 
ایران به شمار می روند و باالتر از العین، سانفرانس هیروشیما، االهلی امارات 
و... در جایگاه چهاردهم قرار دارند. سپاهان تیم بعدی ایران است که بیستم 
آسیاست. شهرخودرو، تراکتور و فوالد دیگر نماینده های ایران در بین 50 

تیم برتر آسیا به شمار می روند. 

فرهاد مجیدی در کمیته انضباطی
ورزش: کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال درصدد است فرهاد مجیدی 
ســرمربی تیم استقالل را برای ادای توضیحات فرا بخواند. فرهاد مجیدی 
پــس از ماجراهای بازی با فوالد و اظهاراتی که پس از اخراج از زمین علیه 
مسئوالن فدراسیون به زبان آورد، این جدل را در صفحه اینستاگرامی اش 
ادامه داد و حاال باید برای ادای توضیحات در مورد ادعاهای مطرح شده در 

کمیته انضباطی حضور پیدا کند.

فهرست جلسات CAS تا پایان آبان ماه منتشر شد
نه اسمی از جودو است نه پرسپولیس و برانکو!

ورزش: بررســی فهرست مدعوین به دادگاه عالی ورزش نشان می دهد 
حداقل تا 16 نوامبر )26 آبان( جلسه شکایت پرسپولیس از برانکو و فیفا 
برگزار نمی شود و خیال پرســپولیس می تواند تا چند ماه دیگر راحت 
باشــد. موضوع مهم دیگر مرتبط با دادگاه CAS، شــکایت فدراسیون 
جودو ایران از فدراسیون جهانی در ارتباط با مباحث تعلیق جودو ایران 
است. طبق اعالم مسئوالن کمیته ملی المپیک قرار بود جلسه رسیدگی 
به پرونده شکایت ایران از فدراسیون جهانی جودو 20 فروردین ماه در 
لوزان سوئیس برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا به درخواست 

طرفین پرونده به 26 شهریورماه موکول شد.

منهای فوتبال

نامه صالحی امیری به رئیس اتحادیه جهانی کشتی
 طالی کمیل قاسمی را 

در اسرع وقت تحویل دهید
ورزش: با وجود پیگیری های صورت گرفته از ســوی فدراســیون 
کشــتی و کمیته ملی المپیک هنوز مدال طالی المپیک لندن به 
کمیل قاسمی تحویل داده نشده و حتی اتحادیه جهانی کشتی این 

موضوع را به صورت رسمی اعالم نکرده است.
این اتفاقات در روزهای اخیر سبب اعتراض کمیل قاسمی شده بود 
و حتی تنشی بین او با فدراسیون کشتی ایجاد کرد. در همین راستا، 
صالحی امیری روز گذشته نشستی را با کمیل قاسمی برگزار کرد. 
رئیــس کمیته ملی المپیک پس از مالقات حضوری با این قهرمان 
کشتی، با ارسال نامه ای به نناد اللوویچ  رئیس اتحادیه جهانی کشتی 
خواستار پیگیری های الزم این نهاد بین المللی برای تسهیل در روند 
تغییر رنگ مدال کمیل قاسمی از برنز به طال و به روز رسانی نتایج 

رسمی این بازی ها شد.

تعطیلی تمرینات تیم والیبال سایپا 
ورزش: پس از مثبت اعالم شــدن تست کرونای کارخانه، تمرینات 
نارنجی پوشان فعالً تعطیل شده و تست مجددی از بازیکنان گرفته 
شــده اســت. برخی از بازیکنان این تیم در روزهای گذشته عالئم 
مشــکوکی داشتند و به نظر می رسد تعدادی از نارنجی پوشان مثل 
سرمربی مبتال به این ویروس شده اند. علی شفیعی، بازیکن ملی پوش 
سایپا قبل از همه بازیکنان عالئم مشکوک به کرونا داشت، در تست 

قبلی پاسخ منفی دریافت کرد و مشکلی برای ادامه تمرینات ندارد.
 

NBA احتمال تعطیلی دوباره لیگ بسکتبال
ورزش: ادامه رقابت های فصل جاری لیگ بســکتبال NBA از نهم 
مرداد در شــهر اورالندو آغاز می شود و تیم ها کم کم خود را آماده 
حضور در این شهر می کنند. با وجود محدودیت هایی که ایجاد شده، 
اما باز هم مبتالیان به کرونا در میان بازیکنان باالســت و مسئوالن 
NBA این انتظار را دارند با ورود همه تیم ها این آمار بیشتر شود. آدام 
سیلور، مدیر NBA در این باره گفت: اگر آمار مبتالیان بیشتر شود ما 
تعجب نخواهیم کرد. برای ما نگران کننده این است بازیکنان یک بار 
دیگر در اورالندو قرنطینه شــوند. وی ادامه داد: اگر تعداد مبتالیان 
زیاد باشــد، این امکان وجود دارد که شــروع مجدد لیگ باز هم به 

تعویق بیفتد.

دردسر قراردادهای میلیاردی در لیگ والیبال
ورزش: شایعه شــده قرار است سایپا حتی قبل از شروع لیگ 10 
درصد از قرارداد بازیکنان تیمش را کســر کنــد و قرارداد جدیدی 
ببندد. با اینکه گفته می شد این موضوع از سوی باشگاه به بازیکنان 
اعالم شــده و حاشــیه هایی را به وجود آورده، اما مصطفی کارخانه 
در مصاحبه خود با مهر ســعی کرده حاشیه ها را تکذیب کند. یکی 
از منضبط   ترین، منسجم ترین و متحدترین تیم های حاضر هستیم. 
اتحاد و همبستگی الزم را داریم و کارمان را انجام می دهیم. آدم های 
کوتاه نظر و مریض این کارها را می کنند. حســادت اســت، چون 
خودشان نتوانستند چنین شرایطی داشته باشند حسادت می کنند.

با این حال به نظر می رســد ستاره های میلیاردی سایپا باید با نظر 
باشگاه بخشــی از قرارداد خود را کسر کنند؛ موضوعی که در حال 

حاضر کسی زیر بار آن نرفته است.

 کناره گیری پرافتخارترین تیم خوزستان 
از لیگ کشتی 

ورزش: در حالی که کمیته لیگ فدراســیون کشتی مدت هاست با 
تبلیغات فراوان و انتشار اخبار از عقد قرارداد کشتی گیران و مربیان 
با تیم های مختلف سعی دارد اوضاع بحرانی شیوع ویروس کرونا در 
کشور را برای برگزاری رقابت های لیگ عادی جلوه دهد پرافتخارترین 

تیم خوزستان از حضور در پیکارهای لیگ امسال انصراف داد.
مسئوالن باشگاه ســینا صنعت ایذه در حالی تصمیم به انصراف از 
حضور در رقابت های لیگ کشتی گرفتند که این باشگاه پنج سال 
متوالی به عنوان نماینده خوزســتان در لیگ کشتی فرنگی کشور 
حضور داشــت و همواره یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محســوب 

می شد.

 پتروشیمی بندرامام
قهرمان لیگ تنیس روی میز شد

ورزش: بــا توجه به موج جدید شــیوع کرونا در ایــران و پس  از 
بررســی های به عمل آمده توسط فدراســیون تنیس روی میز در 
خصوص برگزاری یا عدم برگزاری مرحله پلی آف بیست و هشتمین 
دوره لیگ  برتر مردان، این فدراسیون تصمیم گرفت مرحله پلی آف 
برگزار نشود و نتایج نهایی طبق  رده بندی مرحله مقدماتی لیگ برتر 

آقایان باشگاه های کشور اعالم شود.  
طبق نتایج رده بندی مرحله مقدماتی پتروشیمی بندرامام به عنوان 
قهرمان لیگ برتر فصل 98 معرفی شــد.  دانشــگاه آزاد اســالمی 
آذربایجان شرقی در مکان دوم ایســتاد و تیم های شهرداری کرج 
و رعد پدافند هوایی  مشــترکاً مقام ســوم این مسابقات را به خود 

اختصاص دادند.  

سلیمی: کارکرد شورای مشورتی را نمی دانم
ورزش: قهرمان ســابق وزنه بــرداری المپیک و جهان گفت: به 
وزنه بــرداری ِعرق دارم و می خواهم کمک کنم، در حال حاضر 
هم حضور در شــورای عالی مشــورتی شــروع همکاری من و 

فدراسیون است.
بهداد ســلیمی درباره عضویت در شــورای مشورتی فدراسیون 
وزنه برداری بیان کرد: وزنه برداری خانه من اســت و نســبت 
به آن ِعرق دارم و دوســت دارم کمک کنم. من ســال ها تجربه 
دارم و از این رو می خواهم کمک کنم. برای شــروع همکاری ها 
نیز از سمت فدراسیون پیشنهاد شد در شورای مشورتی حضور 
داشته باشم. با مشورتی که با آقای صالحی امیری، رئیس کمیته 
ملی المپیک داشــتم من را تشویق کرد در وزنه برداری باشم و 

خدمت کنم.
سلیمی در پاسخ به این پرسش که با حضور در شورای مشورتی چه 
برنامه ای دارد و فکر می کند بتواند دغدغه وزنه برداران را کمتر کند 
تصریح کرد: ابتدا فدراسیون کمیته فنی داشت و بعد به شورای عالی 
فنی تبدیل شد و االن شورای مشورتی است. من نیز فعالً نه کارکرد 

این شورا را می دانم و نه شناختی از اعضای آن دارم. 

هفته بیست و چهارم لیگ برتر
ماشین سازی  - پرسپولیس

      جمعه 20 تیر - 20:15 از شبکه سه

هفته بیست و چهارم لیگ برتر
شاهین شهرداری بوشهر - ذوب آهن

      جمعه 20 تیر - 21:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

معاون هنری ارشاد:
تعدد جشنواره ها آفت است

ایرنا: سیدمجتبی حسینی، معاون 
امــور هنــری وزارت فرهنــگ و 
ارشاد اسالمی، بر توجه به کیفیت 
آموزش هنر به جای کمیت تأکید 
کرد و گفت: بسیاری از جشنواره ها 
در مســیر آموزش به آفت و آسیب 

تبدیل شده اند. سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در جلسه ای با مدیران دانشــگاه سوره گفت: طبق آمارهای موجود 
در حال حاضر بیــش از ۲۹۰هزار نفر در آموزش عالی در حال تحصیل هنر 
هستند. بین تعداد هنرآموخته ها ، نیروی انسانی هنر، نیاز جامعه و فضاهای 
فعالیت های حرفه ای هنر، تناسب وجود ندارد. ضرورت دارد با نگاه فرایندمحور 
از فعالیت های جزیره ای بدون در نظرگرفتن زمینه ها و پیامدهای آن و شرایط 
اجتماعی و فرهنگی کاسته شود و به جای تمرکز و توجه بر کمیت در آموزش 

هنر، برای کیفیت آموزش هنر فکر و برنامه ریزی شود. 
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ادامه داد: یکی از آفت ها 
و تنش های فعلی تعدد جشنواره هاســت، برخی از این جشنواره ها، خود به 
یک آسیب تبدیل شده اند. البته جشنواره هایی نیز هستند که مهم، کیفی و 

تأثیرگذارند و ضرورت دارد که تداوم یابند.
دکتر محمدحسین ساعی، رئیس دانشگاه سوره در این جلسه گفت: دانشگاه 
سوره تمایل دارد در حوزه های گوناگون با معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی همکاری کند و در حوزه آموزش و پژوهش هنر، بررسی مسائل 
آموزش هنر و نیازهای این حوزه تعامل داشته باشد. همچنین در نظر داریم 
با توجه به نیازهای امروز عرصه هنر رشــته های جدیدی را در دانشگاه سوره 

راه اندازی و رشته موسیقی را دوباره در این دانشگاه برقرار کنیم.
در این نشســت حمید قبادی، مشــاور اجرایی معاونت امور هنری، محمد 
اله یاری؛ مدیرکل دفتر موسیقی، علی اکبر صفی پور؛ مدیر کل دفتر برنامه ریزی 
و آموزش های هنری، احمد صدری؛ مشاور معاون هنری و مجید فروغی؛ مدیر 

روابط عمومی معاونت امور هنری، نظرات و پیشنهادهای خود را بیان کردند.
کاظم نظری؛ مدیر دانشکده هنر دانشگاه سوره، یوسف خجیر؛ مدیر دانشکده 
فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، سیدامین موسوی؛ مدیر دفتر ریاست، روابط 
عمومی و امور هیئت ها و محمداسماعیل شفیع پور؛ مدیر امور فرهنگی دانشگاه 

سوره نیز پیشنهادهای خود را بیان کردند.
جلســه مدیران دانشگاه سوره با مدیران معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با موضوع همکاری و تعامل در حوزه هنر، روز سه شنبه ۱۷ تیر 

ماه برگزار  شد.

 بازخوانی »ماجرای جنگ بوسنی« 
با حضور نادر طالب زاده

فارس: برنامه تاریخی »سرچشمه« 
پنجشنبه )۱۹ تیرماه( ساعت ۱۹، 
در آخرین قسمت از فصل اول خود 
به بازخوانی ماجرای جنگ بوسنی 
می پردازد. روابط عمومی شبکه پنج 
ســیما، در برنامه »سرچشمه« این 

هفته سراغ موضوعی رفته که در رسانه های ایران کمتر به آن پرداخته می شود.
بحران بوســنی با توجه به اینکه یک طرفش مســلمانان بوسنیایی و طرف 
دیگرش صرب ها بودند، در سال های ابتدایی دهه ۷۰ شمسی یکی از مهم ترین 
پرونده های سیاست خارجی و نظامی جمهوری اسالمی به شمار می رفت.پس 
از حمایت های صریح رهبر انقالب و ورود رسمی ایران به حمایت از مسلمانان 
مظلوم بوســنی، کم کم پای خبرنگاران و مستندسازان ایرانی هم به آنجا باز 
شد. میهمان این هفته »سرچشمه«، نادر طالب زاده، یکی از این مستندسازان 
اســت که در آن سال ها دو بار به بوســنی سفر کرده و در این برنامه به بیان 
خاطرات خود پرداخته است. برنامه »سرچشمه« کاری از گروه تلویزیونی بسیج 
صداوسیماست که موضوعات مختلف تاریخ انقالب را با حضور شاهدان عینی و 
کارشناسان آن موضوع بررسی و برای اولین بار فیلم های کمتر دیده  شده  تاریخ 
انقالب را منتشر می کند. »سرچشمه« هر هفته پنجشنبه شب ساعت ۱۹ از 

شبکه پنج سیما پخش خواهد شد.

همزمان با رکود در سالن های سینما
کرونا ارزش سهام »نت فلیکس« را به اوج رساند

آمریکایی  استریمینگ  غول  مهر: 
با ظهور کووید۱۹ تقویت شــده و 
همچنان به رشد خود ادامه می دهد.

به نقل از هالیوود ریپورتر، در تبادل 
سهام در بورس روز دوشنبه آمریکا، 
سهام نت فلیکس به باالترین ارزش 

تاریخ خود یعنی ۴۹۹.۵۰ دالر به ازای هر ســهم رســید. این رقم نمایانگر 
افزایشــی ۴/۵ درصدی نســبت به روز قبل بود و موجب شد ارزش بازار این 

شرکت تقریباً به ۲۱۹ میلیارد دالر برسد.
دیوید میلر، تحلیلگر شرکت ایمپریال کپیتال در گزارشی که در ارتباط با سهام 
نت فلیکس منتشر کرد به این نکته اشاره داشت که تا اینجا در سال ۲۰۲۰، 
ارزش ســهام این غول استریمینگ ۵۰/۲ درصد رشد داشته و این در حالی 
است که شاخص بازار سهام »اس اندپی ۵۰۰« با کاهشی 3/3 درصدی مواجه 
بوده است. عالوه بر این، ارزش سهام نت فلیکس در ۱8 ماه اخیر 8۱/6درصد 
باال رفته که باز هم بسیار بیشتر از افزایش ۲6/۱درصدی شاخص کل بازار بوده 
است. این تحلیلگر، چهار دلیل برای توضیح دادن این نمایش قدرتمند برای 
ســهام نت فلیکس آورد. وی گفت: این یکی از معدود نام ها در بازار اس اندپی 
۵۰۰ اســت که تا حدود زیادی هیچ اثری از پیامدهای اقتصادی کووید ۱۹ 

نمی پذیرد و مقابل رکود مقاوم است.
وی اضافه کــرد: در حقیقت ظهور کووید ۱۹ موجب شــده ارزش ســهام 
نت فلیکس به طور تدریجی ۱8۴ دالر به ازای هر سهم رشد کند و این رشد 

بسیار بیشتر از حالتی بوده که ویروس کرونا وجود خارجی نداشت.
میلــر گفت: عالوه بر این، نت فلیکس به هیچ وجه در معرض هیچ دارایی در 
بخش رسانه که در خطر باشد از جمله شبکه های کابلی قرار ندارد و هیچ دارایی 
از جمله پارک های موضوعی یا سالن های سینما ندارد که مستقیم از کووید ۱۹ 
اثر پذیرفته باشد. این تحلیلگر گفت: نکته سوم این است که این شرکت ثابت 
کرده شروع به کار پلتفرم استریمینگ شرکت دیزنی با عنوان »دیزنی پالس« 
در فصل چهارم ۲۰۱۹ نتوانســته در عمل ســهم بازار نت فلیکس را به طور 

چشمگیری کاهش بدهد و نت فلیکس را مجبور به کاهش ارزش سهام کند.
میلر گفت: ســهام نت فلیکس بســیار موفق بوده، چون این شرکت توانسته 
خودش را از دیزنی پالس متمایز کند. وی گفت: دیزنی پالس تا حدود زیادی 
نمایانگر مجموعه عظیمی از برندهای سرگرمی آمریکایی است که به سراسر 
جهان صادر می شوند، اما نت فلیکس مجموعه ای از نمایش های جهانی است 

که از تمام کشورهای سراسر جهان گردآوری شده اند.

 سیما و سینما/ زهره کهندل  چند سال است 
که تماشای ســریال های شبکه نمایش خانگی در 
بین مردم رونق گرفته اســت و در شرایط کرونایی 
که بسیاری از مردم مجبور به خانه نشینی هستند، 
فرصتی طالیی برای VOD ها به وجود آمده است. 
تعطیلی سینماها و ضعف تلویزیون در سریال سازی 
موجب شده ســریال های شــبکه نمایش خانگی 
پررونق ظاهر شوند. به تازگی به دلیل اعتراض هایی 
که بر محتوای مبتذل برخی ســریال های شــبکه 
نمایش خانگی وجود داشت، عده ای خواستار تغییر 
مرجع صــدور مجوزها از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی شــدند تا جایی که خبرهایــی مبنی بر 
واگذاری حق صدور مجوز برای ســاخت سریال در 
شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما، منتشر شد. با 
وجود این خبر و احتمال قطعی شدن آن، ۱۲ سریال 
جدید و در حال ساخت برای شبکه نمایش خانگی 
در نوبت صدور مجوز یا پیش تولید هســتند که اگر 
مسیرشــان از معاونت مجازی سازمان صدا و سیما 
یا همان سازمان تنظیم و مقررات رسانه های صوت 
و تصویر فراگیر )ســاترا( عبور کند، شــرایط تولید 
برایشان متفاوت تر از همتایان خود در کارهای قبلی 
خواهد بود. درباره این موضوع و شــرایط موجود و 
آینده سریال های شبکه نمایش خانگی با محمدرضا 
عباسیان، تهیه کننده ســینما و تلویزیون و رئیس 
پیشــین شــبکه نمایش خانگی گفت وگو کردیم. 
وی درباره اینکه آیا میل به ســاخت ســریال های 
نمایش خانگی در بین سینماگران ما زیاد شده است، 
می گوید: به نظرم این طور نیســت. چنانچه فرض 
بر تمایل زیاد ســینماگران به ساخت سریال های 
نمایش خانگی باشــد یعنی از ۵۰۰ کارگردان عضو 
انجمن کارگردانان سینمای ایران باید ۲۰۰ یا 3۰۰ 
نفر دنبال مجوز برای ساخت سریال نمایش خانگی 
باشــند در حالی که این طور نیست و در مقایسه با 
تولید فیلم سینمایی در کشور ما، فاصله زیادی دارد.

حاشیهامنسرمایهگذاری#
عباسیان معتقد است: در سال های اخیر درخواست 
صدور مجوز و پروانه ســاخت ســریال در شــبکه 
نمایش خانگی زیاد شده است، ولی نسبت به تولیدات 
دیگر همچون سریال هایی که ساالنه در صدا وسیما 
تولید می شوند، قابل مقایسه نیســت. در یکی دو 
ســال اخیر، تولید سریال در شبکه نمایش خانگی، 
به طور میانگین هفته ای دو یا سه قسمت بود. اگر 
فرض بگیریم که در شــرایط پیک هم هفته ای سه 
قسمت از این سریال ها نمایش  داده شود، حداکثر 
تولیدات شبکه نمایش خانگی در پنجاه و دو هفته در 
سال، کمتر از ۱۵۰ قسمت است، یعنی میانگین پنج 
سریال در سال که این عدد به لحاظ آماری قابل اعتنا 
نیست. این در حالی است که سازمان صدا و سیما در 
سال بیش از  یک هزار و ۵۰۰قسمت سریال از رسانه 

ملی پخش می کند.  وی اضافه می کند: سینمای ما 
با همه ورشکستگی اش و اینکه ساالنه ۴۰ تا ۴۵ فیلم 
فرصت اکران پیدا می کنند و هر کسی هم که فیلم 
می سازد باالی ۹۰درصد سرمایه اش از بین می رود، 
همچنان ساالنه ۱۰۰ تا ۱۱۰ فیلم سینمایی در آن 
ساخته می شــود که باز هم تولیدات شبکه نمایش 

خانگی با آن قابل قیاس نیست. 
رئیس پیشــین شــبکه نمایش خانگی می گوید: 
ســریال های نمایش خانگی جذاب هستند، ضمن 
اینکه سریال سازی نسبت به ساخت فیلم سینمایی 
در مجموع راحت تر اســت، چــون یک قصه، یک 
پیش تولید، یک گــروه بازیگــران و عوامل دارید، 
به ویژه در شــرایط فعلی که بازار نســبتاً مناسبی 
برای ســریال های نمایش خانگی بــه وجود آمده و 
سرمایه گذاری مناسبی برای آن صورت می گیرد، این 

حوزه کمی رونق گرفته است.
به گفته او فیلم ســازانی که توانایی هنری و قدرت 
جذب ســرمایه دارند، گرایش زیادی برای ساخت 
سریال در شبکه نمایش خانگی دارند. سرمایه گذاران 
هم رغبت بیشــتری بــه این حــوزه دارند، چون 
پیش بینی بازگشــت سرمایه شان قطعی و تکلیف 
ســرمایه گذار مشخص است که چقدر آورده و بهره 
دارد. عباســیان معتقد اســت: با این وجود، شبکه 
نمایش خانگــی بازار پررونقی نــدارد، چون گردش 
مالی در این حوزه بســیار پایین اســت و به نسبت 
دیگر بازارها که ساالنه باالی ۱۰هزار میلیارد تومان 
گردش مالی دارند، قابل قیاس نیست. در واقع حوزه 
فرهنگ ورشکسته است، کل بودجه تولید در سینما 
و صداوسیما به یک هزار میلیارد تومان نمی رسد. اگر 
این گردش مالی را با گردش مالی یکی از اپراتورهای 
تلفن همراه مقایســه کنید، می بینیــد این عدد در 

بازارهای دیگر، رقمی به شمار نمی رود، ولی با وجود 
گردش مالی پایین این حــوزه، اما عرصه تولیدات 

فرهنگی به شدت مهم و تأثیرگذار است.

پروندهسیاهوزارتارشاد#
رئیس پیشین شبکه نمایش خانگی با اشاره به بالیی 
کــه در محتوای ســریال های نمایش خانگی آمده 
اســت، می گوید: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
این حوزه ولنگاری و وادادگی داشته است. خروجی 
این وادادگی وزارت ارشاد این شده که صدور مجوز 
برای سریال های شبکه نمایش خانگی را به معاونت 
مجازی سازمان صدا و سیما )ساترا( بدهند که این 
معاونت، هیچ عملکردی در حوزه تأمین محتوا برای 

فضای مجازی نداشته است.
به باور او، در بحــران کرونا یکی از پیچ های اصلی، 
اقبال مخاطبان از شــبکه نمایش خانگی در حوزه 
مجازی بوده اســت که اگر سهم سازمان تنظیم و 
مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر صداوسیما 

در مدیریت جدید را محاســبه کنید به عدد صفر 
می رسید! در حالی که تکلیفی که رهبری بر دوش 
رئیس صدا و سیما گذاشته، این است که در حوزه 
فضای مجازی، محور اصلی تولید محتوا باشد. چرا 
آقایان اصرار دارند مسئولیت صدور مجوز سریال های 
نمایش خانگی را به صورت سلبی کسب کنند؟ در 
حالی که این معاونت در انجام تکلیف تولید محتوا در 
فضای مجازی هیچ عملکردی ندارد، چطور می تواند 
مســئولیت دیگری را تقبل کنــد؟! در واقع صدور 
مجوزها از وزارت ارشاد واداده و مبتذل ساز به افرادی 
محول شده که اصالً توانایی و تخصصی در این حوزه 
ندارند. عباســیان اضافه می کند: در دو سال اخیر، 
اعتراض ها و انتقادات زیادی به وزیر ارشاد شده بود 
به طوری که در سال ۹۷ از مجلس کارت زرد گرفت 
و از آن زمان تاکنون، با وجود تمام اخطارهایی که به 
وزیر ارشاد داده شده بود، شاهد اصالح و تغییر رویه 
نبودیم، یعنی از همان زمان به وزارت ارشاد فرصت 
داده شد که ابتذال حاکم بر VOD ها را کنترل کند، 
موضوع هم صرفاً مربوط به سریال های ایرانی نیست 
بلکه وزارت ارشاد در نظارت عرضه محتوای خارجی 

هم پرونده سیاهی دارد.
وی معتقد است: این وزارتخانه در دو سال گذشته 
نه تنها هیــچ اقدامی انجام نداده کــه وادادگی اش 
فراتر رفته و کار به جایی رســیده که صدور مجوز 
ســریال های شــبکه نمایش خانگی و VOD ها در 
اختیار ســازمان صدا و سیما قرار بگیرد. اکنون هم 
چشم انداز مثبتی از معاونت مجازی صدا و سیما که 
قرار است این مجوزها را صادر کند، دیده نمی شود. 
اهــل فن باید بــه جمع بندی برســند و کار را به 
مجموعه ای بسپارند که شعور و توانایی تولید محتوا 
داشته باشد، مهم تر اینکه فیلترهایی که قرار است 

برای تولید گذاشته شود نه به وادادگی وزارت ارشاد 
باشد و نه به سختگیری صدا و سیما.

شبیهبهسریالهایترکیهایماهواره#
عباســیان با تأکید بر اینکه بایــد رویکرد میانه ای 
وجود داشته باشد، می گوید: اکنون با پخش سریال 
»آقازاده« مواجه هستیم که تولید سازمان اوج است، 
ولی این مجموعه به لحاظ حجاب و ممیزی کامالً از 
آنچه عرف تولیدات صدا و سیماســت فاصله دارد و 
پیش بینی سازندگانش این بوده که این سریال را در 
شبکه نمایش خانگی توزیع کنند و هیچ وقت هم قرار 

نیست از تلویزیون پخش شود. 
وی درباره اینکه اگر صدور مجوزها به معاونت سیمای 
سازمان صدا و سیما محول شود، شرایط بهتر خواهد 
شد؟ عنوان می کند: آدم هایی که در سازمان تنظیم 
و مقررات رســانه های صوت و تصویر فراگیر صدا و 
ســیما )ســاترا( حضور دارند اصالً در تولید فیلم و 
محتوا، ســابقه ندارند و فقط آدم های فنی در حوزه 
فضای مجازی هستند و طبیعتاً این افراد نمی توانند 
درباره تولید محتوا تصمیم گیری کنند. اگر قرار است 
اتفاق خوبی بیفتد باید آدم هایی مسئولیت را به عهده 
بگیرند که سابقه مدیریت فرهنگی و توانایی تولید 
محتوا دارند. مسئوالن ارشد معاونت مجازی صدا و 
سیما، سابقه فنی دارند و نمی توانند در حوزه کنترل 

محتوای فرهنگی، صاحبنظر باشند. 
به گفته این تهیه کننده سینما و تلویزیون، اگر قرار 
است صدور مجوزها در معاونت سیمای سازمان صدا 
و سیما انجام شود، گروهی باید تصمیم بگیرند که 
سختگیری های ظاهری را آســان تر کنند، ولی در 
حوزه محتوایی توجه و دقت نظر باالیی داشته باشند.

وی یادآور می شــود: اعتقاد ندارم که شل گیری در 
ممیزی و رها شــدن حجاب ها و روابط، به تنهایی 
می توانــد موجب افزایش در تولیدات ســریال های 
نمایش خانگی شــود. مردم نشــان دادند که دنبال 
این مسائل نیســتند. مثال عینی آن میزان باالی 
تماشاگران سریال های تلویزیونی است که آخرین 
نمونه اش، سریال »زیرخاکی« بود، مجموعه ای که نه 
مشکل پوشش و حجاب را داشت نه مشکل محتوای 
مبتذل و نه روابط عجیب و غریبی که معلوم نیست 

کجای مملکت وجود دارد.
عباســیان با بیــان اینکــه آنچه در ســریال های 
نمایش خانگی نشان داده می شــود غالباً شبیه به 
ســریال های ترکیه ای و شــبکه جم ماهواره است، 
خاطرنشان می کند: گاهی سریال های خوبی در صدا 
و ســیما تولید و با ممیزی های سازمان هم ساخته 
می شــوند و مخاطب باالی ۷۰ درصــدی دارند در 
حالی که ســریال های نمایش خانگی اصالً به این 
آمارها نزدیک نشده است و باالترین مخاطبانش به 
نیم میلیون نفر هم نمی رسد که اصالً قابل قیاس با 

تعداد مخاطبان سریال های تلویزیون نیست.

برش

در  شل گیری  که  ندارم  اعتقاد 
حجاب ها  شدن  رها  و  ممیزی 
می تواند  تنهایی  به  روابط،  و 
تولیدات  در  افزایش  موجب 
نمایش خانگی شود.  سریال های 
دنبال  که  دادند  نشان  مردم 
این مسائل نیستند. مثال عینی 
تماشاگران  باالی  میزان  آن 
مثل  تلویزیونی  سریال های 

زیرخاکی است

امید چندانی به رونق گیشه ها نیست

اُفت مخاطب سینماها با صعود آمار کرونا
ایســنا: آمار فروش فیلم ها و حضور تماشاگر در سالن های 
سینما با باال رفتن آمار فوتی های کرونا، روند نزولی پیدا کرده 

و برخی سینماها ترجیح می دهند فعالیتی نداشته باشند.
با افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا، فیلم هایی که برای 
جذب مخاطب روی پرده سینماها آمدند، کم کم کارایی خود 
را از دســت می دهند و برای فیلم هایی که برای اکران بعدی 

انتخاب شده اند، چندان امیدی برای رونق گیشه نیست.
کمتر از ۲۰ روز اســت که از بازگشایی سینماها پس از چهار 
ماه تعطیلی می گذرد، اما بعضی  ســینماها هنوز کار خود را 
آغاز نکرده اند و با رویه فعلی برخی سینماداران معتقدند حتی 
اگر دستور به تعطیلی سینماها هم داده نشود، با افزایش آمار 
مربوط به کرونا، سینماها خود به خود رو به تعطیلی خواهند 

رفت.
سجاد نوروزی، مدیر پردیس سینمایی آزادی در این باره گفت: 
در حال حاضر بیشتر پردیس های بزرگ سینمایی، یک پنجم 
ســال قبل خود مخاطب دارند و شاید غیرطبیعی نباشد که 

سینماهای کوچک کالً تعطیل باشند.
وی درباره فیلم های جدیدی که از ۲۵ تیر ماه قرار است اکران 
شوند، خاطرنشان کرد: نمی دانم فیلم های جدید چه مخاطبی 
را به ســینما می کشاند، ولی یکی از آن ها فیلم کودک است 
که در جای خود انتخاب عجیبی برای این مقطع است، چون 
در ایــن مدت حتی یک کودک یا نوجوان را هم در ســینما 
»آزادی« ندیده ام. اصالً خانواده ها هم کم به سینما می آیند و 

بیشتر زوج های جوان برای دیدن فیلم ها می آیند.
همچنین امیــر قطبی، مدیر اکران ســینما ایــران هم در 
گفت وگویی کوتاه با ایسنا درباره وضعیت مخاطبان این سینما 

بیان کرد: از روزی که سینماها بازگشایی شدند ما هم فعالیت 
خود را شــروع کردیم و به هر حال وضعیت با سال قبل قابل 
قیاس نیست، ولی نکته مهم این است که در همین شرایط 
خاص کرونایی در سه، چهار روز اول بازگشایی، وضع خیلی 
بهتر بود در حالی که اکنون یک هفته ای است که افت شدید 

مخاطب داریم.
وی اضافه کرد: وقتی آمار فوتی های کرونا به ۱6۰ تا ۲۰۰ نفر 
می رسد معلوم اســت که روی حضور مردم در سینماها نیز 

تأثیر می گذارد. ما در ســالن ها ۵۰ درصدی که گفته شده را 
برای رعایت پروتکل ها در نظر داریم، اما ۱۰ درصد آن هم پُر 
نمی شود و مخاطب زیادی به سینما نمی آید. آمار نسبتاً خوب 
روزهای قبل هم فقط برای دو فیلم »شنای پروانه« و »خوب، 
بد، جلف۲ :ارتش سری« بود، ولی فیلم هایی که از قبل روی 

پرده داشتیم اصالً فروشی ندارند.
وی ادامه داد: ســینما »ایران« چهار سالن دارد که این روزها 
مخاطبشان خیلی کم است. از ۲۵ تیر هم قرار شده سه فیلم 

جدید اکران شــود که در حال حاضر  فقــط اکران »زن ها 
فرشته اند ۲« مسجل شــده و فکر نمی کنم اکران یک فیلم 

کودک در این شرایط مناسب باشد.
اما به  جز ســینماهایی که حســابی افت مخاطــب دارند، 
سالن هایی هم هستند که یا ممکن است به تعطیلی دوباره 
برسند یا اصالً بازگشایی نشــده اند. مثل سینما مرکزی در 
تهران که مقیمی، مسئول  آن به ایسنا گفت: ما اصالً سینما 
را باز نکردیم تا ببینیم شرایط چطور پیش می رود، چون آمار 
مبتالیان و فوتی های کرونا هر روز باالتر می رود و نگران این 
هســتیم که یک نفر مبتال وارد سینما شود و ۱۰ نفر دیگر 
هم مبتال شــوند، چون به هر حال مکان های سرپوشــیده 

خطرناک تر هستند.
وی با اشاره به اینکه این سینما زیر نظر یک مجموعه خیریه 
اســت، افزود: ما نیز مثل دیگر همکاران خود دغدغه شغل و 
درآمد داریم، ولی با اطالعاتی که از برخی همکاران گرفتیم 
که چندان رضایت بخش نیست، فعالً بیشتر نگران این هستیم 

که فعالیت سینما یک نفر را به آمار مبتالیان اضافه نکند.
با وجود دغدغه سینماگران نسبت به آمار فروش فیلم ها، 
این نگرانی هم هســت که در شــهرهای قرمز یا وضعیت 
هشدار ســینماها با تعطیلی دوباره روبه رو شوند. هر چند 
بسیاری معتقدند سالن های سینما با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی از خیلی مراکــز یا مکان هــای عمومی دیگر 
کم خطرتر هســتند، اما با این حال دولت اعالم کرده در 
شهرهای پرخطر مشاغل گروه های سه و چهار فعاًل ممنوع 
از فعالیت هســتند و برای برخی مشــاغل در تهران نیز 

تصمیم گیری خواهد شد.

فارس: مدیر بخش فیلم نامه مرکز انیمیشن صبا گفت: مجموعه انیمیشن »چهل 
شــاهد« برای عام و گروه سنی نوجوان مناسب است، اما چون غالباً سعی شده از 

دوره کودکی شهدا استفاده شود، می تواند برای کودکان هم قابل استفاده باشد.
»محبوبه سمیعی زفرقندی« مدیر بخش فیلم نامه مرکز انیمیشن صبا، در گفت وگو 
با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس، درباره تولید انیمیشن سردار سلیمانی 
گفت: در حال حاضر طرح این انیمیشن در واحد طرح و برنامه مورد بررسی، نگارش 
و تحقیق است. بخش ویژه سردار سلیمانی یک قسمت از مجموعه »چهل شاهد« 

را تشکیل می دهد.
وی بیان کرد: مجموعه انیمیشــن »چهل شاهد« برای عام و گروه سنی نوجوان 
مناسب است، اما چون غالباً سعی شده از دوره کودکی شهدا استفاده شود، می تواند 

برای کودکان هم قابل استفاده باشد.
وی اظهار کرد: »محمدعلی صفورا« تهیه کنندگی این انیمیشــن را بر عهده دارد. 
مطالعه، نگارش و پیش تولید انیمیشــن»زندگی تا شــهادت سردار سلیمانی« با 

کیفیت  Full HD با تکنیک کمیک موشن در حال انجام است.
انیمیشن »چهل شاهد« شامل زندگی تا شهادت ۴۰ شهید انقالب و دفاع مقدس 
اســت که نمایش اخالق، رفتار و سبک زندگی آنان می تواند الگو و کالس درسی 
برای مخاطبان تلویزیون باشد. همچنین مخاطب اصلی »چهل شاهد« نوجوانان 
هستند، اما به دلیل نوع پرداخت داستان و تکنیک ساخت، خردساالن تا بزرگساالن 

نیز جذب این مجموعه خواهند شد.
به گزارش فارس، ســه قسمت از مجموعه »چهل شــاهد« که مربوط به زندگی 
شهیدان محمد منتظرقائم، محمد جهان آرا و عبدالحسین برونسی می شود، ساخته 

و آماده نمایش است.

 اثری برای 
گروه سنی کودک و نوجوان

جزئیات ساخت انیمیشن 
»سردار سلیمانی«

ســیما و سینما: »جود الو« بازیگر بریتانیایی این بار در نقش کاپیتان هوک چهره انیمیشن
مشهور دنیای دزدان دریایی ظاهر می شود. به نقل از ورایتی، »جود الو« نقش کاپیتان 

هوک را در فیلم »پیتر پن و وِندی« دیزنی برعهده می گیرد.
این بازیگر در حال مذاکره است تا در فیلم کالسیک دیزنی با عنوان »پیتر پن و وِندی« 
در نقش شــخصیت منفی کاپیتان هوک بازی کند. دیوید الوری، کارگردان »اژدهای 
پیت« نیز قرار است این فیلم را کارگردانی کند. وی همچنین نویسنده فیلم نامه در کنار 

توبی هالبروکس و از تهیه کنندگان در کنار جیم ویتاکر خواهد بود.
دیزنی این فیلم را با اقتباس از انیمیشــن کالسیک ســال ۱۹۵3 خود می سازد که 

موفق ترین اقتباس از رمان »جی.ام.بری« درباره پیتر پن بوده است.
»پیتر پن« پسری است که هرگز بزرگ نمی شود و در دنیای جادویی ناکجاآباد )نِِورلند( 
زندگی می کند. استودیوهای متعددی از این داستان برای پرده بزرگ و کوچک فیلم 
ساخته اند. فیلم »هوک« اسپیلبرگ با بازی رابین ویلیامز و فیلم »پن« جو رایت که هر 

دو در باکس آفیس ناموفق ظاهر شدند، از جمله این اقتباس ها هستند.
اگر این قرارداد منعقد شــود »جود الو« جا پای چهره هایی چون داســتین هافمن و 
جیسون ایزاکس و از همه جدیدتر گارت هدلوند می گذارد که پیشتر در نقش این چهره 

نمادین و شناخته شده بازی کرده اند. انتظار می رود این فیلم برای سینما تهیه شود.
دیزنی سال خیلی موفقی را با اقتباس از فیلم های انیمیشن خودش پشت سر گذاشت 
و سال پیش با نمایش »عالء الدین« و »شیر شاه« که هر دو از انیمیشن هایشان اقتباس 
شده بودند، بیش از یک میلیارد دالر فروخت. اکنون قسمت دوم »عالء الدین« نیز در 
دستور ساخت قرار گرفته است. الو بازی در »پاپ چدید« برای اچ بی او را در برنامه داشت 
و به تازگی در »بخش ریتم« پارامونت بازی کرد. او قرار است بار دیگر در فیلم بعدی 

»هیوالهای شگفت انگیز و زیستگاه هایشان« در نقش دامبلدور بازی کند.

 »جود الو« 
دزد دریایی خبیث می شود

بازگشت کاپیتان هوک 
با »پیتر پن«

سینمای جهان 

گزارش

واگذاری صدور مجوز به تلویزیون ابتذال حاکم بر سریال های شبکه نمایش خانگی را کنترل می کند؟

نهبهشوری»سیما«،نهبهبینمکی»ارشاد«
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