
هنر مادرانه
صفحه اینســتاگرامی ریحانه، منتسب به 
دفتر حفظ و نشــر مقام معظــم رهبری 
بخشــی از صحبت های ایشــان در رابطه 
با هنــر قصه گویی مادر هــا و تأثیر آن در 
شخصیت ســازی کودکان را منتشر کرد: » 
قصه گویی، هنر بسیار خوبی است. قصه های 

خوب، سازنده  شخصیت کودک است.
همان قصه های قدیمی را که ما از مادر خودمان، از مادربزرگ و یا از پیرزن دیگری 
در کودکی شنیده ایم، امروز که مرور می کنیم، می بینیم در آن ها چقدر حکمت 
وجود دارد.  انسان، بعضی از خصال و تفکرات خودش را که ریشه یابی می کند، به 

این قصه ها می رسد...قصه مقوله  خیلی مهمی است؛ منتها قصه های خوب«.

ارزش سرمایه گذاری ندارد
کانال تلگرامی »تحلیل شبکه های اجتماعی« 
نوشــت: »به دنبال ریزش شــاخص بورس 
در روزهای گذشــته، هشــتگ بورس برای 
چندمین بار در هفته هــای اخیر به یکی از 
ترندهای اصلی توییتر فارســی تبدیل شد. 
بررسی توییت های پرالیک منتشر شده در 
این خصوص نشان می دهد عمده واکنش های 
توییتری به این مسئله، انتقادی بوده است که در میان این انتقادها، اصل بورس و 
ســرمایه گذاری در آن بیش از همه مورد انتقاد قرار گرفته اســت. این کاربران به 
نوسان های بورسی انتقاد وارد کرده اند و معتقدند بورس ارزش سرمایه گذاری ندارد. 

جالب اینکه از همه طیف های سیاسی در میان منتقدان دیده می شود«.

اینجا چه خبر است؟
کاربران توییتر در واکنش به وضعیت اسفناک 
خوزســتان و ورود فاضالب به محل زندگی 
مردم، پیام هایی را در فضای مجازی منتشر 
کردند. بخشــی از آن ها را بخوانید: »جناب 
استاندار و مجمع نمایندگان استان... فاضالب 
کوی ســیاحی اهواز تهدید علیه بهداشت 
عمومی اســت و از فروردین تا به حال جان 
چهار کودک یک تا سه ساله را گرفته است... زندگی در فاضالب شده است سهم 
مردمان بخشی از ایران... زشت است بعد از 40 سال انقالبی که صادر می کنیم به 
دنیا، ما هنوز درگیر فاضالب هستیم... در خوزستان چه خبر است؟ یک روز گرد 

و غبار، بی آبی...روستای ابوفاضل...فاضالب...نمیشه یه روز خوش داشته باشیم«.

کو شاه ایران؟
حاشــیه های ماجرای تحقیر رئیس جمهور 
صربستان به وسیله آمریکایی ها هنوز ادامه 
دارد. کانال تلگرامی »هاون مدیا« اما با نگاهی 
متفاوت بــه این قضیه دربــاره یک تحقیر 
تاریخی نوشــت: »اگر تصاویر تحقیر رئیس 
جمهور صربســتان توســط آمریکایی ها را 
دیده اید بد نیست نگاهی بیندازیم به 6 آذرماه 
1322 که روزولت رئیس جمهور آمریکا، چرچیل نخســت وزیر انگلیس و استالین 
رهبر شوروی، در سفارت شوروی در تهران دور هم جمع شدند و کنفرانسی را در 
مورد اوضاع جنگ جهانی برگزار کردند. این سه کشور حتی به خودشون زحمت 

نداده بودند دولت و شاه ایران را از این سفر و کنفرانس آگاه کنند«.

 قدس زندگــی فضای مجازی بارها به مــا ثابت کرده که 
دریای عجایبش ســاحل ندارد! یعنی هر روز نوع جدیدی از 
اینفلوئنسرها یا همان شاخ های مجازی پا به عرصه شبکه های 
اجتماعی می گذارند و از راه و روش هایی که حتی فکرش را 
هم نمی کنید، برای خودشان اســم و رسم دست و پا کرده 
و در مدت زمان کوتاهی پولدار می شــوند. از مخلوط کردن 
موادغذایی مختلف و سرکشــیدن آن ها جلو دوربین بگیر تا 
ســاختن کلیپ های کوتاه بدون محتوا در کوچه و خیابان. 
به تازگی اما نوع جدیدی از اینفلوئنسرها وارد فضای مجازی 
شده اند که تنها هنرشان تمیز کردن خانه هایشان است! این 
دسته از شــاخ های مجازی نام خودشان را »کلینفلوئنسر« 
گذاشــته اند. واژه ای که برگرفته از دو عبارت »تمیز کننده« 

و »اینفلوئنسر« است.

ارزش فکر کردن ندارند؟!#
کلینفلوئنسرها با سرعت زیادی در حال رشد هستند. اگرچه 
در کشور خودمان هنوز زیاد جا نیفتاده و معروف نشده اند، اما 
بسیاری از آن ها در نقاط مختلف دنیا چندین هزار مخاطب 
برای خودشان دست و پا کرده اند. این شاخ های مجازی تنها 
هنرشان این است که خانه شان را خوب تمیز می کنند، همه 
چیز را در جای مناسبش قرار می دهند و تمام وسایلشان نظم 
خاصی دارد، طوری که با نگاه کردن به آن احســاس آرامش 
می کنید. شــاید پیش خودتان خیال می کنید این دسته از 
اینفلوئنسرها مانند بسیاری دیگر از شاخ های مجازی، حتی 

ارزش فکر کردن هم ندارند اما سخت در اشتباهید!
نوئل فاکنر، بالگر و نویسنده مجله »وگ« به تازگی مقاله ای 
منتشــر کرده تا این دسته از اینفلوئنسرها را به شما معرفی 
کند. ترجمان هم این مقاله را به فارسی برگردانده است. در 

ادامه بخش هایی از این مقاله را می خوانید.

اینفلوئنسرهای تمیزی #
لباس های میهمانی تان را بپوشید، سر و وضعتان را مرتب کنید، 
دوربین را روشن کنید و دست به کار شوید. سینک را بسابید، 
کابینت های در هم ریختــه را مرتب کنید، کف خانه را تی 

بکشید و توالت را بشورید. این کاری است که »اینفلوئنسرهای 
تمیزی« با انجــام دادن آن میلیون ها دنبال کننده را با خود 
همراه کرده اند. شهرتی که برپایه برق انداختِن دیوانه وار خانه بنا 
شده است و به شما آخرین ضدعفونی کننده های غیرشیمیایی 
و جدیدترین دستمال های ضدحساسیت را معرفی می کند. اما 

چرا تمیزکاری برای ما جالب است؟

دِر دستشویی همیشه باز است!#
فدریکو )که بــه ۸6 هزار دنبال کننده اش در اینســتاگرام، 
22هزار نفر در فیس بوک و 1۸هزار نفر در بخشی از یک گروه 
فیس بوک سازماندهی خانه می نازد( یک اینفلوئنسر تمیزی 
به حساب می آید، نوع جدیدی از محتواسازها که در حقیقت 
دارند رســانه های اجتماعی را زیر و رو می کنند. این افراد در 
مقابل کلیشه اینفلوئنسرهای بلندپرواز قرار می گیرند؛ آن ها 
مظهِر نوعی ایدئالیســِم خانگی به شمار می روند. هر کدام از 
آن ها سبک خود را دارند، ترفندهای خاص خودشان را به کار 
می برند و خانه هایشان را مثِل یک پادگان مرتب نگه می دارند. 
اما برخالف دیگران که پشت فتوشاپ پنهان می شوند، فدریکو 
و حامیانش پشت پرده این جادوگری را هم نشان می دهند. در 
خانه آن ها، حتی درِ دستشویی همیشه باز است، نه برای اینکه 
در آینه قدی  آنجا خودتان را ببینید، بلکه می خواهند نشانتان 

دهند دستشویی شان را چطور تمیز می کنند.

احساس صمیمیت می کنید#
الزم نیست تحلیلگر داده باشید تا دریابید ما روز به روز چطور با 
جان پناه های خود بیشتر انس می گیریم. متخصصان از مدت ها 
پیش می گفتند که ما روز به روز قرار اســت بیشتر در خانه 
بمانیم و کمتر بیرون خواهیم رفت. بیروِن خانه، ترس از دست 
دادن )فومو( داریم و دروِن خانه، لذت از دست دادن )جومو(. 
در این شرایط، اینفلوئنسرهای جدید، تصویری بدیع به ماه 
ارائه کرده اند. در گذشته، دیده ایم که اینفلوئنسرها تصاویری 
حیرت انگیز خلق می کنند که بسیار زیبا و الهام بخش اما برای 
بیشتر مردم دست نیافتنی هستند. در حالی که خالق این نوع 
تصاویر در خانه ای معمولی زندگی می کند و کارهای عادی 

انجام می دهد. وقتی توالت و زیر سینک ظرفشویِی کسی را 
می بینید، یعنی با او به صمیمیت رسیده اید. چنین صمیمیتی 
این حس را القا می کند که »من واقعاً این آدم را می شناسم«، 
پس این رابطه واقعاً عمیق اســت. به همین خاطر است که 

صفحه شان را دنبال می کنیم و پای یک برنامه می نشینیم.
اما دکتر پیتر بالدوین، روان شناس و استاد دانشگاه ویکتوریا 
می گوید: »فکر می کنم یکی از ایــن جذابیت های آنان این 
است که ما دوست داریم داستان گوش بدهیم و بدین شکل 
افراد فرصتی بدست می آورند که داستان زندگی خودشان را 
بگویند. ما تشنه ارتباطات انسانی هستیم. فکر می کنم این 
یکی از دالیلی است که آدم ها به این اینفلوئنسرها عالقه نشان 
می دهند: شما سلبریتی ها را در وضعیت های بسیار مصنوعی 
نمی بینید، بلکه برعکس، اســتوری های آن ها بسیار شبیه 

استوری های خودتان است.

فراموش نکنید#
در ایــن میان پرســش اصلی آن اســت که دنبــال کردن 
اینفلوئنسرهای تمیزی مفید است یا برعکس، کارمان به فشار 
بیشتر ناشی از ایده آل گرایی می انجامد؟ هنوز نمی توان به این 
پرســش پاسخ  داد. دکتر بالدوین اما درباره آن می گوید: »در 
بستری خوشبینانه، شاید به افراد انگیزه دهد خانه های خود 
را تمیز کنند یا شــاید وضعیتی انگیزشی باشد که بر اثر آن 
افراد تشویق می شوند سخت تر کار کنند. اما این چاقویی دولبه 

است: نوعی مقایسه اجتماعی در همه چیز«.
پس هیچ وقت این نکته را فراموش نکنید که شــاید ماه ها 
طول کشــیده باشــد که آن فرد خانه خود را به آن نقطه 
رسانده باشــد، پس اشــکالی ندارد اگر عصر جمعه کمی 
دور و برتان به هم ریخته باشــد. پــس تا می توانید جوش 
شیرین و خوشبوکننده را عمده بخرید، روی اسکاج هایتان 
اســم بگذارید و توصیه ها، کلک ها و استوری های شخصی 
این اینفلوئنســرها را دنبال کنید. فقط یادتان باشد، شاید 
اینفلوئنســرهای تمیــزی زمین را تی بکشــند و توالت را 
بشویند، اما باز هم تمام این تصاویر، قبل از اینکه به دست ما 

برسند، تا حدودی فیلتر می شوند.

چشم را باید بست!

جمعه: در گروه تلگرامی خادمین هیئت محله ، عکاس هیئت، تصاویر حواشی 
هیئت را ارســال کرد. عکسی از من هم در میان عکس ها بود با ماسک. البته 
ماسکی که آمده بود و روی چشم هایم را گرفته بود! نقل قول گرفتم و نوشتم: 
»چشــم ها را باید بســت...از گناه باید بست... تا َمحرم بشــود به اشک برای 

حسین)ع(«.
شنبه: حــال و هوای نوکری اباعبداهلل)ع( و کارهای هیئت، حسابی خسته ام 
کرده بود که یکی از دانش آموزانم یادداشــتی از حواشی مراسم ظهر عاشورا 
برایم فرستاد. با اینکه کار عقب افتاده داشتم ولی دست به قلم شدم و متنش را 
بازنویسی و ویرایش کردم. بخشی از آن را برایتان می آورم تا شما هم مستفیض 
بشوید:  »ظهر عاشورا...کوچه پر شده است از عاشوراییان...کشتِی نجات سوار 
بر امواِج مواِج اشِک مردم و غرق در سیاهی عزاداران، لباس خونین حسین را 

به نمایش گذاشته است... 
اما امان از خیمه گاه... غوغاست...میدان جنگ است«.

یکشــنبه: برای انجام پروژه ای و تکمیل کارهای عقب مانده و دادن آزمون 
دکترا راهی تهران می شــوم. به خاطر کرونا کوپه های چهار نفری، دو نفری 
شده اند. همسفر جالبی با من بود. هیچ تعارفی نداشت. روبه رویم کل شامش را 
خورد. یک ساعتی گذشت و گرسنه ام شد. غذای اضافی که آورده بودم، تعارف 
کردم. بدون هیچ حرف و حدیث و تشکری ازم گرفت و مشغول شد! بعد روی 
تختش دراز کشــید و هندز فری اش را به گوش زد. البته ولوم گوشی اش آن 
قدر بلند بود که کامالً شنیده می شد! یک تَِرک آواز گوش می داد و یک ترک 

مداحی! کالً آدم عجیب و غریبی به نظر می رسید!
دوشنبه: در خیابان های شهرک غرب تهران، راحت نمی شود راه رفت! آن قدر 
که شل حجابی و بد حجابی و بی حجابی دارد. بعضی ها رسماً شال و روسری 
برداشته اند و مانتو جلوباز و ساپورت کوتاه می پوشند و برخی آقایان هم با انواع 
شلوارک و یا لباس های بیش از حد خارج از عرف بیرون می آیند. یعنی به کجا 

داریم می رویم؟ 
سه شنبه: برای انجام پروژه ای پژوهشی در اتاِق استادم مستقر شدم. سر ظهر 
فرزند ایشان که کالس ششم است از مدرسه آمد پیش پدرش. بعد از سالم 
و احوالپرســی و خوردن چای و ناهار کتابش را باز و شــروع کرد به مطالعه. 
سؤاالتی از کتابی ازش پرسیدم و مثل بلبل جواب داد! حرفمان که تمام شد 
گفتم: خب حاال احتماالً میخوای بری خونتون بخوابی و خستگی مدرسه رو 
به در کنی؟ جواب داد: »نه! هســتم هنوز... من تا حاال روزها نخوابیدم! االن 
چند کتاب غیر درســی می خونم، بعدشم به درســم می رسم... به این همه 
همت و تالش و برنامه ریــزی اش صدآفرین گفتم... چقدر از نوجوان های ما 

این رقمی اند؟
چهارشنبه: از جلسه آزمــون که به خوابگاه برگشتم دیدم هم اتاقی ام رسم 
رفاقت را برایمان تمام کرده است! چای تازه دم گذاشته است و در حال درست 
کردن ناهار اســت! باالخره بعد از چند روز کــم خوری و بدخوری یک ناهار 
جمع وجور خوب دانشجویی خوردیم! یکی از نعمت های زندگی دانشجویی، 

هم اتاقی خوب است.

 مجازآباد
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ورزشورزش
گزارشی از خریدهای تیمی که دیگر تیم برانکو نیست

آیندهمبهمتیممتوسطها!

»پسر طالیی« شنای ایران:

از۸۰درصدتمرینهایم
محرومم

 رکود سینماها در شرایط کرونا به ورشکستگی آن ها منجر می شود؟

ساِلازدسترفتهسینماها

راستی کن که راستان رستند
رقیه توسلی: چه حرف ها... ُخب روبه رویمان کن عزیزم!... مگه نمی خوای 
ببینی راست و دروغ کجاست... هوار نکش برای بار هزارم میگم این حرف 
مال من نیســت... من، نه پشت سر جنابعالی و نه هیچ احدالناس دیگه ای 
صفحه نذاشتم... آخه ولخرج و خریدباز بودن تو، چه ارتباطی به من دارد... 

پول خودته، برو بریزش تو چاه.
همسایه مان دارد با تلفن حرف می زند روی بالکن. استراق سمع نکرده ام. 

رخت ها را پهن می کنم. 
برمی گردم توی اتاق پای چرخ. به »آفرینش« قول ســورپرایز داده ام. قرار 
شده ســه تا روبالشــتی با الهام از طبیعت برایش گلدوزی کنم. متمرکز 
می شوم روی کشیدن طرح ها و ایده ها اما قوطی نخ هایم تکمیل نیست و 

چند رنگ دلخواه کم است. 
دارم بــه رنگ های جایگزین فکر می کنم که صدای خانوم همســایه اوج 

برمی دارد.
نمی دانــم چه اتفاقی می افتد آن ور خط که همســایه خیر گپ و گفت را 
می خورد و »ســپیده« را می بندد به توپ. بی توقف فریاد می کشد سپیده 
فالن شده، سپیده بیســار شده. آن قدر جیغ می زند که می بینم دانه دانه 

همسایه ها سروکله شان پیدا می شود روی تراس.
پا می شــوم. نمی شــود وســط جنگ به گلدوزی فکر کرد. با لب و لوچه 

آویزان بین در خشکم می زند. 
نه روی بالکن ام، نه توی اتاق. تلفن خانه زنگ می خورد و چراغ قرمز روی 
سرش شروع می کند به چشمک زدن. حالتش خیلی با اوضاعی که در آن 

قرار گرفته ام همخوانی دارد. روشن، خاموش... آرام، ناآرام...
گوشی را برمی دارم آفرینش است. بی صبر است بداند تا کجا پیش رفته ام. 
اوضاع را برایش تشــریح می کنم و می گویم: »نظرم عوض شده. احساس 
می کنم دوروبرمون خیلی چیزها دارن باهامون حرف می زنن که آن طورها 

متوجه اش نیستیم. 
می خوام جمله گلدوزی کنم. شــاید یکروزی گل و ابر و خورشید و پرنده 

هم ریختم روی پارچه برایت عمه جان!«
ژانومه نوشت: راستی کن که راستان رستند / الهی که خنده هایت دنباله 

دار / مهربانی گنج است
پی نوشت: می خواهم بیشتر در خودم، خانم همسایه و سپیده غور کنم. 

از تلنگر امروز، ساده گذشتن خطاست.
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ورزش: ثبت هفت خرید لیگ برتری و یک تمدید قرارداد 
در طول هشت روز، هفته ای پرخبر را برای پرسپولیسی ها 
بــه ارمغان آورد. در این مدت نظرات بســیار زیادی درباره 
نقــل و انتقاالت پرســپولیس در رســانه ها و به خصوص 
شبکه های اجتماعی وجود داشته است؛ عده ای از هواداران 
پرسپولیس اعتقاد دارند مدیران این تیم عملکرد خوبی در 
نقل و انتقاالت داشتند اما عده بسیاری از هواداران که حتی 
تجمعی اعتراضی برگزار کردند، معتقدند رسول پناه و هیئت 

مدیره از جذب بازیکنان مورد نظر کادرفنی ناکام بودند. 

چند درصد فهرست یحیی#
یحیی گل محمدی در هفته آخر مرداد ماه فهرســت خرید 
خود را به مدیران باشگاه پرسپولیس داد تا تکلیف آن ها برای 
نقل و انتقاالت مشخص شود. در فهرست ابتدایی نام افرادی 
چون دانیال اسماعیلی فر، میالد سرلک، محمد میری، مهدی 
مهدی پور، عیسی آل کثیر، شهریار مغانلو، حامد لک و سعید 
آقایی دیده می شد و سرمربی سرخ ها برای »تمدید قرارداد با 
بازیکنان« تأکید کرده بود. در ادامه با جدایی مهدی ترابی این 
لیست دچار تغییر شد و احسان پهلوان به آن راه پیدا کرد و 
خیلی زود پرسپولیسی شد. در مجموع دانیال اسماعیلی فر، 
محمد میری، محمدحســین مرادمنــد، مهدی مهدی پور 
و شــهریار مغانلو نفراتی بودند که سرخ ها از جذبشان ناکام 
ماندند. همچنین شــایعات زیادی درباره حضور رضا اسدی 
در تیم پرسپولیس به گوش می رسید که حضورش در لیگ 
اتریش از دو ماه قبل قطعی شده و عمالً راهی برای به خدمت 

گرفتن او وجود نداشت. 

چرا این خریدها؟#
برای بســیاری از هواداران پرســپولیس نفرات مورد نظر در 
فهرست یحیی، مبهم هستند و سؤال هایی را در ذهنشان ایجاد 
کرده اند. چرا حامد لک بله و رشــید مظاهری خیر؟ باتوجه 
به حضور کامیابی نیا و نوراللهی، چه اصراری به خرید میالد 
ســرلک وجود داشت؟ علی شــجاعی چگونه به فهرست راه 

یافت؟ آرمان رمضانی چرا توسط پرسپولیس خریداری شد؟
شاید در آینده و به خصوص پس از لیگ قهرمانان آسیا و با 
جدایی چند بازیکن، پاسخ این سؤال ها مشخص تر شود اما 
به نظر می رسد در موضوع حامد لک پرسپولیسی ها پیش 
از پایان فصل با او به توافق رســیدند و طبیعتاً گل محمدی 
دوست نداشت این توافق را از بین ببرد. میالد سرلک باتوجه 
به خصوصیاتش که هافبک بازی ســاز و جنگنده محسوب 
می شود، به نظر گزینه مطلوبی است و علی شجاعی، احسان 

پهلــوان و آرمان رمضانی البته پس از آغاز پروســه نقل و 
انتقاالت به فهرست راه یافتند و اگر جدایی علیپور و ترابی 

نبود بعید است هر سه پرسپولیسی می شدند.

کدام فوق ستاره؟#
بسیاری از هواداران پرسپولیس نقدهایی جدی به بازیکنان 
جدید این تیم دارند و آن ها را سوپراســتار نقل و انتقاالت 
نمی دانند. شاید این نقد وارد باشد اما باید توجه کرد اساساً 
شــاید هیچ فوق ستاره ای در لیگ برتر ایران وجود ندارد یا 
اگر داشته باشد، تصمیم قطعی اش را برای حضور در خارج 
از کشور گرفته است. در مجموع باید ارزیابی منصفانه تری 

نسبت به این هفت بازیکن داشت:
1- حامد لک؛ پرسپولیسی ها امیدوارند لک بدون هیچ گونه 
حاشــیه، نمایش هایی مطمئن را ارائه دهد تا خیال آن ها از 
خط دروازه راحت باقی بماند. اینکه بتواند یا نه، پرسش بسیار 

سختی است.
2- سعید آقایی؛ پیشتر وینگر بوده و در حمله بازیکنی 

مؤثر و درخشان است، در ارسال مهارت دارد و در دفاع باید 
به همان میزانی مطمئن باشد که در هجوم بوده است.

3- میالد سرلک؛ هافبک مورد عالقه یحیی که خود عالقه 
ویژه ای به حضور در پرسپولیس داشته است. مشخصه های 
فوتبالی اش شبیه به کامیابی نیا و احمد نوراللهی است؛ هم 
قدرت جنگندگی دارد و هم می تواند با مدیریت و بازی سازی، 

به انتقال توپ کمک کند.
4- علی شــجاعی؛ وینگر خوش تکنیک و 23 ساله که 
توانایی بازی در پست های هافبک چپ، هافبک راست، دفاع 

کناری و... را دارد و می تواند نقش آچار فرانسه را ایفا کند. 
5- احســان پهلــوان؛ در ذوب آهن زیــر نظر یحیی 
گل محمدی ستاره ای بی چون و چرا بود و در فصل نخست 
بــازی برای تراکتور با گل هایش مانع از اتفاقی عجیب برای 
تراکتور در لیگ هفدهم شد. پهلوان به خصوص پس از کرونا 
عملکرد درخشانی را از خود به جای گذاشت و دو بار به تیم 
هفته راه یافت. حاال قرار اســت با شماره 10 درخشش در 

تهران را آغاز کند.

6- عیسی آل کثیر؛ در لیگ نوزدهم به اندازه علی علیپور 
)12( گلزنی کرد و عملکرد بسیار خوبی را داشت. آل کثیر 
31 ســاله است و یکی از سرعتی ترین مهاجمان لیگ برتر 

ایران محسوب می شود.
7- آرمان رمضانی؛ آخرین خرید سرخ ها 28 ساله است و 
آمار گلزنی اش مطلوب نیست. در لیگ نوزدهم بیش از 300 
دوئل هوایی را با پیروزی پشت سر گذاشت و این خبر خوبی 
برای پرسپولیسی هاست چرا که روی آسمان حریف، مهره 

کارآمدی را خواهند داشت.

پدیده می شوند یا نابود می شوند؟#
 بازیکنان جذب شــده بی گمان در اندازه های مهدی ترابی، 
علی علیپور و علیرضا بیرانوند نیستند و باید منتظر ماند و 
عملکردشان را دید. کسی چه می داند شاید از بین همین ها 
علیپور و انصاری دیگری شکوفا شد و شاید هم خیلی از این ها 
دردی از پرسپولیس دوا نکنند. مهم این است ببینیم هدف 

یحیی از خرید این فهرست چه بوده است.

گزارشی از خریدهای تیمی که دیگر تیم برانکو نیست

آینده مبهم تیم متوسط ها!

دیاباته در فهرست مهاجمان خطرناک لیگ قهرمانان 2۰2۰
ورزش: نام مهاجم استقالل در بین مهاجمان خطرناک فصل جاری لیگ قهرمانان 
آسیا ذکر شده است. به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، رقابت های مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آســیا پس از یک وقفه طوالنی به دلیل شیوع کرونا از سر 
گرفته می شــود تا تکلیف تیم های صعود کننده به مرحلــه حذفی این رقابت ها 
مشــخص شود. در این راستا سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به بررسی بهترین و 
شاخص ترین مهاجمان فصل جاری لیگ قهرمانان پرداخته است که نام شیخ دیاباته 

در این فهرست دیده می شود.

لیون، قیمت فروش دپای را مشخص کرد
ورزش: نشریه »موندو دپورتیوو« اعالم کرد: باشگاه لیون روی ممفیس دپای که این 
روزها به شــدت مورد توجه باشگاه بارسلوناست، قیمت گذاری کرده و تنها در ازای 
دریافت 25 میلیون یورو حاضر به واگذاری این مهاجم هلندی اســت. دپای که به 
تازگی در چندین مصاحبه مختلف احتمال جدایی اش از لیون را رد نکرده، تنها یک 
سال دیگر از قراردادش با این باشگاه فرانسوی باقی مانده است و برنامه ای برای تمدید 
قراردادش ندارد. رونالد کومان سرمربی جدید بارسلونا که در تیم ملی فوتبال هلند 

سابقه کار با دپای را داشته، خرید این بازیکن را در اولویت  قرار داده است.

کاراسکو به صورت دائم به اتلتیکومادرید پیوست
ورزش: یانیک کاراسکو با عقد قراردادی چهار ساله با اتلتیکومادرید به صورت قطعی به 
روخی بالنکو پیوست. این هافبک هجومی بلژیکی در پنجره نقل و انتقاالت ماه ژانویه 
سال جاری از سوی تیم اصلی اش دالیان ایفانگ چین به اتلتیکو قرض داده شده بود و 
عملکردش دیه گو ســیمئونه را مجاب کرد که او را نگه دارد. باشگاه اتلتیکومادرید سه 
شنبه شب با انتشار بیانیه ای از توافق با دالیان ایفانگ برای بازگشت قطعی کاراسکو 27 
ساله خبر داد هرچند به جزئیات مالی این توافق اشاره نکرد. کاراسکو از زمان بازگشت 

دوباره اش به اتلتیکو 16 بازی انجام داد که در آن ها یک گل زد و چهار پاس گل داد.

دبروین: حس عجیبی دارم
 )PFA( ورزش: کویــن د بروین از جانب اتحادیه فوتبالیســت های حرفــه ای انگلیس
به عنوان بهترین بازیکن سال لیگ برتر انگلیس معرفی شد. این هافبک هلندی باشگاه 
منچسترسیتی بعد از رسیدن به این جایزه گفت: »کسب این جایزه افتخاری بزرگ است. 
کسب این عنوان با آرای همکاران از تیم های دیگر که مقابلشان بازی کرده ام، فوق العاده 
است. این حس عجیبی است که من نخستین بازیکن منچسترسیتی هستم که در بین 
این همه بازیکن خوبی که پیش از این در من سیتی بازی کرده اند این جایزه را بدست 

می آورم، اما خوشحالم حاال از جانب این باشگاه این جایزه را دریافت می کنم«.

ورزش: مراسم قرعه کشی فصل 1400-1399 لیگ 
برتر فوتسال کشور ظهر دیروز با حضور اعضای هیئت 
 رئیسه سازمان لیگ، سرمربی تیم ملی، مدیران عامل 
و مدیران تیم های حاضــر در این رقابت ها در تبریز 

برگزار شد . 
طبق تصمیم هیئت  رئیســه ســازمان لیگ فوتسال، 
این دوره از مسابقات در دو گروه هفت تیمی برگزار 
می شــود. گروه بندی این مســابقات به شــرح زیر 

مشخص شد:
گروه اول؛ گیتی پســند اصفهان، ستارگان ورامین، 
شهروند ساری، ســوهان محمدسیمای قم، مقاومت 

البرز، اهورا بهبهان، کراپ الوند
گروه دوم؛ مس ســونگون ورزقان، ســن ایچ ساوه، 
فرش آرا مشــهد، شــرکت ملی حفاری اهواز، هایپر 

شاهین شهر، لبنیات ارژن شیراز، فودکای تهران
طبــق مصوبات هیئت  رئیســه ســازمان لیگ، این 
مســابقات پس از اخذ مجوزهای الزم برای برگزاری 
مسابقات از سوی فدراســیون فوتبال از ستاد مقابله 
با بیماری کرونا و با رعایت دقیق مفاد دســتورالعمل 
برگزاری مسابقات فوتسال کشور در شرایط بیماری 
کووید 19 با شرکت 14 تیم شامل 12 تیم باقیمانده 
از فصل مســابقاتی 99-98 + 2 تیم صعودکننده از 
مســابقات لیگ دسته اول فوتســال کشور در فصل 
مســابقاتی 99-98 در دو گــروه هفــت تیمی و به 
صورت رفت وبرگشــت برگزار می شــود که در پایان 
براســاس امتیازات کســب شــده تیم ها در جدول 
مســابقاتی رتبه بندی و به دو گروه تقســیم خواهند 

شد:
 گروه اول شــامل تیم های اول، دوم و ســوم هر 
گروه که مســابقات خود را در یک گروه و به صورت 

رفت وبرگشت برای مشخص شدن قهرمان مسابقات 
لیگ برتر فوتســال کشــور برای حضور در مسابقات 

جام باشگاه های آسیا ادامه خواهند داد.
 گــروه دوم شــامل تیم های ششــم و هفتم هر 
گروه اســت که مســابقات خود را در یک گروه و به 
صورت رفت وبرگشــت انجام خواهند داد و تیم های 
ســوم و چهارم این بازی ها به مســابقات لیگ دسته 
اول فوتسال کشور در فصل مسابقاتی 1400-1401 

سقوط خواهند کرد.

قرعه مناسب برای فرش آرا#
اما نماینده فوتســال استانمان در لیگ برتر کشور با 
توجه به اینکه امسال مســابقات در دو گروه برگزار 
می شــود، پس از قرعه کشی در گروه دوم که نسبت 
به گروه اول حداقل از لحاظ اســم و رســم تیم های 
ضعیف تری در آن گروه اســت، جای گرفته و به نظر 
شانس قدرت نمایی بیشتری در این گروه دارد. البته 
باید توجه داشت که فرش آرا چند بازیکن اصلی اش 
را تــا ایــن لحظه از دســت داده و هنوز جانشــین 
مناســبی برای آن ها انتخاب نکــرده و باید دید در 
ادامه مسئوالن این باشگاه چه تدابیری در این زمینه 

خواهند اندیشید. 
بدون شک مس سونگون که یکی از قطب های اصلی 
فوتسال کشور است و ملی پوشان زیادی در این تیم 
تــوپ می زنند امید اول صعود در گروه دوم اســت و 
در واقــع فرش آرا و دیگر تیم هــای این گروه رقابت 
ســختی را برای صعود به مرحله بعد خواهند داشت. 
نماینده اســتان  خراسان در لیگ برتر فوتسال کشور 
در هفته نخســت این رقابت ها میزبان ارژن شــیراز 

خواهد بود.

ورزش: شــاهین ایزدیار نخســتین و تنها پاراشناگر 
ایرانی اســت کــه موفق بــه حضــور در بازی های 
پارالمپیک شده و به فینال این بازی ها راه یافته است. 
ایــن مهم برای وی در بازی هــای پارالمپیک 2012 
لندن و 2016 ریودوژانیرو رقم خورد و در هر دو دوره 

این بازی ها ایزدیار در رده هشتم ایستاد. 
البته نام ایزدیار وقتی بر سر زبان ها افتاد که دو سال 
پیش در بازی های پاراآسیایی 2018 جاکارتا صاحب 
6 مدال و یک نقره شــد و این گونه به »پسر طالیی« 

معروف شد.
شــاهین ایزدیار در گفت و گو بــا مهر، با بیان اینکه 
کرونــا ما را از همــه چیز انداخته اســت گفت: این 
ویروس روی کار تمام ورزشکاران تأثیر منفی گذاشته 
اما شــنا خیلی بیشتر از دیگر رشته ها درگیر کرونا و 

تبعات فراگیرآن شده است.

از انجام ۸0 درصد تمریناتم محروم هستم#
این ملی پوش شنای جانبازان و معلوالن تأکید کرد: 
شــرایط به گونه ای اســت که تمرینات خود من به 
تمرین در آب، حرکات کششــی و دویدن برای حفظ 
ظرفیت هوازی بدنم محدود شــده است. 80 درصد 
برنامه های تمرینــی ام را نمی توانم انجام دهم چراکه 

نیازمند استخر هستم.

۷ - ۶ ماه است تن به آب نزده ام#
ایزدیار با تأکید بر اینکه 7 - 6 ماه است که تن به آب 
نزده است خاطرنشان کرد: برای من که شناگر هستم 
و اصل فعالیتم هم به اســتخر و آب بســتگی دارد، 
همین موضوع آسیب بزرگی وارد کرده است؛ من که 
ورودیه پارالمپیک را گرفته ام و می خواســتم با ثبت 

رکورد الزم سهمیه این بازی ها را از آن خود کنم.

ورودیه پارالمپیک را گرفته ام#
پاراشناگر کشــورمان با یادآوری اینکه در مسابقات 
جهانی که شهریورماه سال گذشته برگزار شد با ثبت 
رکــورد یک دقیقه و 12 ثانیه و 20 صدم ثانیه موفق 
به کســب ورودیه بازی های پارالمپیک در 100 متر 
قورباغه شــد تصریح کرد: عالوه بر من، یک شــناگر 
دیگر از ورزش جانبازان و معلوالن و یک شــناگر از 
ورزش نابینایــان و کم بینایــان در همین ماده 100 
 متــر قورباغه ورودیــه پارالمپیک توکیو را بدســت 

آورده اند.

2 رقیب دارم#
وی در ایــن رابطه ادامــه داد: از میان ما ســه نفر، 
یک نفر برای حضــور در بازی های پارالمپیک توکیو 

انتخاب می شود. 
قرار بود اســفندماه سال گذشته با انجام رکوردگیری 
پاراشــناگر اعزامی به توکیو مشــخص شود اما کرونا 

فرصت اجرای این برنامه را از ما گرفت.

مدال می خواهم#
وی بــا بیــان اینکــه بزرگ ترین و آخریــن آرزوی 
ورزشــی ام کسب مدال در بازی های پارالمپیک است 
تأکید کرد: البته برای شــنا که پیشــینه آنچنانی در 
ورزش ایران ندارد، حضــور در فینال پارالمپیک که 
مــن دوبار موفق به انجام آن شــده ام افتخار بزرگی 
اســت اما این موفقیت دیگر مــن را راضی نمی کند. 
باید مدال بگیرم تا ِدینم را ادا کنم و خواسته دیگری 

نداشته باشم.

گروه بندی لیگ برتر فوتسال کشور مشخص شد

»فرش آرا« در مسیر هموار
»پسر طالیی« شنای ایران:

از ۸۰ درصد تمرین هایم محرومم

گفت وگوی ویژه

اسکوچیچ تیم بزرگی می سازد
بیرانوند: قطر منتظر ما برای جام جهانی باشد

ورزش: دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان معتقد است: تیم ملی به جام جهانی 2022 قطر صعود 
خواهد کرد و قطر باید منتظر ایران باشد. در شماره دوم مجله فدراسیون فوتبال گفت وگویی با علیرضا 

بیرانوند دروازه بان ملی پوش کشورمان انجام شده است. متن این پرسش و پاسخ به شرح زیر است:

وضعیت تیم ملی و شرایط حضورمان در رقابت های جام جهانی را چطور ارزیابی می کنید؟س
کادر فنی کار خیلی سختی دارد تا تیم ایده آل خود را انتخاب و بچیند. دوست داشتیم برای شهریورماه 
دو بازی دوســتانه در روزهای فیفا برگزار کنیم که فدراســیون جهانی فوتبال با ارسال نامه ای از لغو 
بازی های »فیفا دی« خبر داد و این شــرایط را ســخت کرده است. دوری ما از لحاظ تیم بودن سبب 
خواهد شد تا مسیر سختی را طی کنیم و به خواسته خود که همانا حضور در جام جهانی است برسیم. 
مطمئنم طبق صحبت هایی که با اسکوچیچ داشتم، ایده های خوبی برای تیم ملی دارد و بدون شک 
اتفاقات خوبی برای تیم ملی فوتبال ایران خواهد افتاد. او دوست دارد به تیم ملی فوتبال ایران کمک 

کند و تیم بزرگی بسازد که مردم به آن افتخار کنند. مانند تیم ملی در زمان کی روش.

هدف امروزتان چیست؟ سومین جام جهانی پیاپی؟س
بدون شک ایران در جام جهانی 2022 حضور خواهد داشت و قطر باید منتظر ما باشد. اگر قرار است 
چهار تیم به جام جهانی بروند یکی از آن چهار تیم، تیم ملی فوتبال ایران است. ایران قدرتی است که 
سال های سال نشان داده موفق بوده و در حال رشد است. چهار بازی سخت داریم و دو بازی از آن چهار 
بازی بسیار حیاتی و حساس است. امیدوارم با کمک هواداران بتوانیم موفق باشیم و دل مردم را شاد 
کنیم. اما اگر کرونا تا سال دیگر باشد باید تالش بیشتر کنیم و با دعای خیر مردم صعود کنیم. امیدوارم 

به عنوان تیم اول صعود کنیم.

شرایط در بلژیک چگونه است؟س
حدود دو ماه است که در این کشور به سر می برم. شرایطی که در بلژیک است، بسیار مطلوب است. حضور 
در این تیم به من کمک خوبی خواهد کرد. انگیزه باالیی دارم تا عملکرد موفقی در این کشور داشته باشم. 
خیلی سخت است که در اروپا حضور داشته باشی و نوع متفاوتی از تمرینات، زمین و امکانات را تجربه 
کنی. تجربه حضور در اروپا و حتی نوع تمرینات بسیار متفاوت تر از آسیاست. اینجا سرعت تمرین بسیار 

باالست و بدون شک حضورم در این کشور سبب خواهد شد تجربیات باالتری را بدست آورم.

حمیدرضــا عــرب: باشــگاه 
پرســپولیس درتــالش اســت تا 
بازیکنانــی که با این تیــم قرارداد 
ندارند را دســت کم با خود به لیگ 
قهرمانان آســیا ببرد امــا تاکنون 
تالش مســئوالن این باشــگاه به 
نتیجه ای نرســیده است. در همین 
راستا، شایعاتی درباره بازگشت علی 
علیپور شنیده می شد اما این بازیکن 
قصد ندارد پرســپولیس را در لیگ 
قهرمانان آســیا همراهی کند و به 
دنبال جدایی است. شاید اگر مسائل 
مربوط به کرونا به وجود نمی آمد این 
بازیکن می توانست درفضای آرام تری 
پرســپولیس را ترک کند اما عقب 
افتادن لیگ قهرمانان آســیا سبب 
شده تا این بازیکنان که با پیشنهاد 
خارجی مواجه اند در شرایطی اقدام 
به جدایی کنند که تیمشان عمیقاً 

در شرایط حادی قرار دارد.

نمی توانم  برگردم#
علی علیپور که این روزها بیشــتر 
سیاست ســکوت در پیش گرفته 
جدایی خود و پیوستن به تیمی از 

پرتغال را تأیید کرده است. 

بازگشــتش  شــایعه  دربــاره  او 
می گویــد:» مــن نمی توانــم به 
پرســپولیس برگردم چون با این 
تیم قرارداد ندارم و از طرفی عازم 
پرتغال هستم و می خواهم فوتبالم 
را در این کشــور ادامه دهم. برای 
باشــگاه و هواداران احترام بسیار 
زیادی قائلم و درتمام ســال هایی 
که برای پرســپولیس بازی کردم 
کوشیدم بهترین عملکرد را داشته 
باشم و االن حق دارم برای آینده ام 
تصمیم بگیرم. در شرایطی هستم 
که اگــر با پرســپولیس در لیگ 
قهرمانان آســیا حاضر شوم دیگر 
نمی توانم به پیشنهادهای خارجی 
پاسخ مثبت دهم و این موقعیت را 

از دست می دهم«.

 کوچ ستاره ها#
به این ترتیب باید جدایی علیپور را 
از ترکیب سرخ ها قطعی دانست. این 
درحالی است که مهدی ترابی راهی 
قطر شده است. البته وحید امیری 
همچنان با پرسپولیس قرارداد دارد 
و قصد دارد در این تیم بماند. شاید 
این باشــگاه در قیاس با استقالل 

مشکالت کمتری داشته باشد 
چون به دلیل باز بودن پنجره 

انتقاالتی ســرخ ها  و  نقل 
آن هــا قادرند بازیکنان 

جدیــد را با خود به 
ایــن عرصه ببرند 

استقاللی ها  اما 
قادر نیستند 

بازیکنان 
جدید را 
لیگ  به 

نان  قهرما
آسیا ببرند به این دلیل که پنجره 

نقل و انتقاالتی اش بسته است. 
باشــگاه  مدیران  اگر  شــاید 
ســال های  در  اســتقالل 
گذشته بهتر عمل می کردند 
باشــگاه می توانســت  این 
مانند  را  جدیــد  بازیکنان 
باشــگاه رقیبش با خود به 
لیگ قهرمانان آســیا ببرد 
مدیریتی  اهمال هــای  اما 
اخیر عمیقاً  در ســال های 

لطمه  استقالل  به 
وارد کرده است.

امیرمحمد ســلطان پور: هــر وقت کریســتیانو رونالدو 
می خواهد کار بزرگی را به انجام برســاند به زیباترین شکل 
ممکن این کار را می کند. ضربه ایستگاهی استثنایی او که 
دروازه ســوئد را فرو ریخت یکی از همان چیزهایی بود که 
برای صدمین گلش کنار گذاشته بود؛ و جای تعجب نداشت 
کــه کاپیتان پرتغال شــب فوق العاده خــود را ادامه داد و 
صدویکمین گلش را زیباتر از قبلی به ثمر رساند. این همان 
چیزی اســت که از رونالدو همیشه انتظار داریم که حتی با 
رسیدن به یک هدف دست از تالش برنمی دارد و به دنبال 

چیزهای جدیدی می گردد.

رقیب هایی بسیار دور#
فوروارد یوونتوس در بهمن آینده 36 ســاله می شــود 
و تنها هشت گل با شکســتن 109 گل رکورد علی 
دایی فاصله خواهد داشــت؛ اما با چیزی که در بازی 
مقابل سوئد دیدیم هنوز چیزهای زیادی در چنته دارد. 
استادیوم شهر استکهلم یکی از مکان های مورد عالقه رونالدو 
است. در سال 2013 در دیدار برگشت پلی آف جام جهانی، 
پرتغال در این شــهر به مصاف ســوئد و زالتان ابراهیموویچ 
رفت. ایبرا در آن بازی دو گل به ثمر رســاند اما رونالدو بهتر 
بود و با یک هت تریک فوق العاده تعداد گل های ملی خود را 
47 و پرتغال را به جام جهانی 2014 رساند. رونالدو آن زمان 
28 ساله بود و در اوج دوران فوتبال خود در رئال مادرید قرار 
داشــت؛ اما هنوز حتی به 50 گل ملی نرسیده بود و کمتر 
کســی پیش بینی می کرد بتواند تعداد گل های خود را سه 

رقمی کند و در آستانه شکستن رکورد دایی باشد. 
اما اکنــون فقط زمان کوتاهــی باقی مانده تــا از رکورد 
اســطوره ایرانی رد شــود و رکوردی را ثبت کند که برای 

سال ها پا برجا خواهد ماند. 
سونیل ِچتری مهاجم تیم ملی هند با 72 گل نزدیک ترین 

تعقیب کننده وی محســوب می شــود 
اما با 36 ســال ســن دیگر زمانی برایش 

نمانده است. لیونل مسی با 70 گل و روبرت 
لواندوفسکی با 61 گل با او فاصله زیادی دارند 

و غیرممکن اســت حتی به 100 گل برسند چه 
برسد به اینکه شانســی برای شکستن رکورد دایی 
داشــته باشــند. تنها بازیکنانی که می شــود بر 

ن  یشــا و ر

کرد،  بــاز  حســاب 
نیمار ســتاره برزیلی بــا 61 گل و علی 
مبخــوت مهاجــم 29 ســاله تیم ملی 
امارات با 63 گل در 83 بازی اســت. اما 

بــرای گرفتن رونالدو آن هــا احتیاج به این 
دارند ابتدا رونالدو کارش را متوقف کند اما هیچ 

نشانه ای از آن به چشم نمی خورد.

اوج گرفته پس از 30 سالگی#
در مقابل ســوئد رونالدو همان انگیزه و سرعت همیشگی را 
به نمایش گذاشــت. هیچ کدام از دو گل او شبیه به گل های 
مهاجمان پا به سن گذاشته که از لحاظ سرعت 
بدنی و فکری دچار مشکل شده اند نبود. 
اما برای رونالدو ســن اصــالً تأثیرگذار 
نیســت. او 52 گل در 118 بازی برای 
پرتغال قبل از 30 

ســالگی به ثمر رسانده 
که میانگین 44درصد گل 
در هر بازی را نشان می دهد؛ 
اما پس از 30 ســالگی بیشتر 
پــای خــود را روی پــدال گاز 
فشار داده و 49 گل در 47 بازی 
با میانگین 1/04 گل در هر مســابقه 
به ثمر رسانده اســت. اگر نگوییم همه 
بازیکنان اما بیشــتر آن ها بعد از گذشــتن از 30 
سالگی ضعیف تر می شــوند اما رونالدو این گونه نیست و 
شبیه به بنجامین باتن فوتبالیست می ماند. حتی اگر 
به خاطر عفونت انگشــت پایش بر اثر نیش 

زنبور نبود او در بازی قبلی مقابل کرواسی در استادیو دراگائو 
در خاک پرتغال به رکورد 100تایی می رسید. استادیومی که 
او نخســتین گل ملی اش را در ســال 2004 مقابل یونان در 
مســابقات یورو به ثمر رساند. اگر این اتفاق می افتاد شباهت 
جالبی بین اولین و صدمین گل رقم می خورد اما چه کســی 
می داند، شاید صد و دهمین گل خود پس از گذشتن از رکورد 
علی دایی را در این استادیوم به ثمر برساند. در حالی که مسی 
نتوانسته عملکرد باورنکردنی خود برای بارسلونا را در تیم ملی 
تکرار کنــد و فینال های مختلفی را به همراه آرژانتین بازنده 
بوده، رونالدو در کنار جام های زیادی که به همراه یووه، رئال 
و یونایتد در رده باشگاهی بدست آورده، جام قهرمانی یورو و 
لیگ ملت های اروپا را با لباس عنابی تیمش باالی ســر برده 
است. گل های او در سوئد پاداشی بود برای تعهد همیشگی اش 
برای رهبری تیم ملی پرتغالی که همیشه باالتر از حد انتظار 

در تورنمنت  های ملی ظاهر می شود.

رکوردی زیباتر از دایی؟#
قدم بعدی برای رونالدو شکستن رکورد دایی است. پرتغال قبل از 
پایان 2020 دو بار مقابل فرانسه باید به میدان برود و دیدارهایی 
را مقابل ســوئد و کرواسی خواهد داشــت. در 2021 بازی های 
تدارکاتی زیادی داریم و همین طور مســابقات یورو که از امسال 
به تابستان آینده موکول شده است. پس با هر منطقی او می تواند 
در یــورو 2021 کار را تمام کند و با توجه به بازی های بزرگ آن 
مسابقات، رکوردش شکل زیباتری پیدا خواهد کرد. از 109 گل 
علــی دایی، 16 گل او مقابل مالدیو و الئوس به ثمر رســیده و 
همین طور 6 گل به لبنان و پنج گل به سری النکا و نپال زده است. 
از طرف دیگر لوکزامبورگ، سوئد و لیتوانی حریف های مورد عالقه 
رونالدو بوده اند اما او گل های بزرگی به اسپانیا، هلند، آرژانتین و 
بلژیک زده است. پس اگر هر زمانی بتواند رکورد را تصاحب کند 

این کار را سخت تر و البته زیباتر به انجام رسانده است.

هافبک مشهدی مورد نظر باشــگاه استقالل، در استوری 
اینستاگرامی خود تنها از یک سد در راه انتقالش به جمع 
آبی پوشان پایتخت خبر داده است. سعید واسعی در استوری 
اینستاگرامی خود می نویسد: »سالم به همه هواداران عزیز 
که به من لطف دارن و دائماً سؤال هایی در مورد انتقال بنده 
به اســتقالل دارند. باید بگم تنها در صورتی می تونم لباس 
پرافتخار استقالل را بپوشم که به درخواست باشگاه پیکان 

حداقل نیمی از مبلغ رضایت نقد باید پرداخت شود«.

پس از قطعی شدن انتقال به پرسپولیس، فوروارد سابق نساجی در 
پستی اینستاگرامی به این اتفاق واکنش نشان داد. علی شجاعی با 
انتشار عکسی در زمان عقد قرارداد، در بخشی از پست اینستاگرامی 
بلند باالی خود نوشته: »از همان لحظه ای که فهمیدم پرسپولیس 
من را می خواهد همه ذهنم درگیر این ماجرا شد و حدود دو هفته 
طول کشید تا این اتفاق رسمی شود. احساس غرور و خوشحالی 
فراوان دارم و باید در بهترین و بزرگ ترین باشگاه ایران به باالترین 

سطح برسم«.

علی شجاعیسعید واسعی
حساب توییتر باشگاه رئال مادرید به تولد یکی از بهترین 
بازیکنان چند سال گذشته خود واکنش نشان داد. دیروز 
در حالــی لوکا مودریچ هافبک کروات سپیدپوشــان 35 
سالگی خود را جشن گرفت که یکی از کلیدی ترین نقش ها 
را در به دست آوردن قهرمانی های پیاپی کهکشانی ها در 
اروپــا ایفا کرد و البته تنها بازیکنــی در بیش از یک دهه 
گذشــته بوده که به جز رونالدو و مسی جایزه توپ طال را 

بدست آورده است.

کاپیتان تیم لیورپول، کسب جایزه بهترین بازیکن رقابت های 
لیگ برتر توســط کوین دبروین را به او تبریک گفت. در حالی 
که بسیاری معتقد بودند دبروین و هندرسون بیشترین شانس 
کســب جایزه »بهترین بازیکن فصل به انتخاب بازیکنان« را 
دارند، این عنوان به هافبک بلژیکی منچسترســیتی رسید، اما 
هندرســون در حرکتی قابل تقدیر در توییت خود به دبروین 
تبریک گفته و او را در زمین و خارج از زمین بازیکنی نمونه و 

الیق این جایزه عنوان کرده است.

جوردن هندرسونرئال مادرید

علی علیپور در گفت و گو با قدس:

می روم پرتغال

ضد  حمله

صحبت های توفانی شجاع علیه مدیریت پرسپولیس
خلیل زاده: اگر من را نمی خواهید بگویید!

ورزش: شــجاع خلیل زاده، مدافع میانی پرسپولیس پس از سومین 
فصل حضور در این تیم، اکنون با پیشنهادهایی مواجه است، با وجود 
این موضوع تاکنون سه بار به باشگاه مراجعه کرده تا قراردادش را تمدید 

کند.
وی درباره این موضوع می گوید: ســه روز با قرارداد در طبقات باشگاه 
می چرخم و کسی جواب نمی دهد. کجای دنیا بازیکن منت باشگاه را 
برای تمدید می کشــد؟ دوست دارم بمانم و قول می دهم در بازی های 
آسیایی با جان و دل بازی کنم. سه سال است کمترین قرارداد را بدون 
هیچ منتی می گیرم چون عاشــق پرسپولیس هستم و این ثابت شده 
اســت. هر فوتبالیستی پول می گیرد نوش جانش اما من کمتر از همه 

پول گرفتم. من پیشنهاد دارم و اگر من را نمی خواهید خب بگویید!

خطر بزرگ در کمین استقالل
ورزش: علی کریمی، روزبه چشمی، فرشید اسماعیلی، محمد دانشگر 
و فرشید باقری، بازیکنانی هستند که قراردادشان با استقالل به پایان 

رسیده است و در تمرینات روز گذشته )چهار شنبه( غایب بودند.
غیبت این بازیکنان سبب عدم انجام تست های کرونا شد. طبق مقررات 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، تست های کرونا مجدداً می تواند انجام شود اما 
چون پرواز استقالل به قطر با شرکت هواپیمایی قطر صورت می گیرد 
بازیکنان برای ورود به پرواز باید نتیجه تست کرونا را در اختیار داشته 

باشند.

جهانی، مذاکره اش را با استقالل تأیید کرد
ورزش: هافبک فصل گذشته تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: 
با اســتقاللی ها مذاکره کرده اســت. میالد جهانی در گفت وگو با 
تســنیم در خصوص جدایی اش از صنعت نفت اظهار کرد: 6 سال 
در آبــادان بودم و روزهای خوبی در صنعت نفت تجربه کردم. برای 
فصل بعد می خواهم یک تجربه جدید داشــته باشم و فوتبالم را در 

تیم دیگری دنبال کنم.
هافبک فصل گذشــته تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در پاسخ به این 
پرسش که استقاللی ها به او پیشــنهاد داده اند؟ گفت: بله با استقالل 

مذاکراتی داشته ام. تکلیف تیم جدیدم تا فردا مشخص می شود.

استقاللی ها امروز به قطر می روند
ورزش: با اعالم معاون ورزشی باشگاه استقالل، اعضای این تیم امروز به 
قطر سفر خواهند کرد. به نقل از سایت باشگاه استقالل، با اعالم احمد 
مددی معاون ورزشی باشگاه استقالل، بازیکنان، مربیان و کادر همراه 
این تیم ساعت 9:30 امروز از طریق CIP فرودگاه و با پروازی اختصاصی 
تهران را به مقصد دوحه قطر برای شرکت در رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا ترک خواهند کرد.

مرادی آبی پوش شد
ورزش: بابک مرادی، هافبک فصل گذشته تیم فوتبال ماشین  سازی 
به تیم استقالل پیوست. به نقل از کانال باشگاه استقالل، بابک مرادی، 
هافبک فصل گذشته تیم فوتبال ماشین  سازی تبریز با قراردادی دوساله 
به تیم فوتبال استقالل پیوست. این در حالی است که مسئوالن باشگاه 
ماشین سازی ادعا کرده اند که این بازیکن هنوز با باشگاه تبریزی قرارداد 

دارد.

خدایی: از ماندن مرادمند در شهرخودرو 
استقبال می کنیم

ورزش: عضو هیئت  مدیره شهرخودرو گفت: در صورتی که حسین 
مرادمند دلش به ماندن در شــهرخودرو باشــد خواستار حفظ او 
هســتیم.  بر اســاس گزارش ســایت رسمی باشــگاه شهرخودرو 
خراسان، خدایی در خصوص احتمال جدایی مرادمند از شهرخودرو 
و غیبت این بازیکن در دیدار دوســتانه مقابل پرســپولیس گفت: 
حســین مرادمند طبق قراردادی که با شــهرخودرو دارد همچنان 
جزو فهرســت بازیکنان ما حتی در رقابت های آسیایی است، اما از 
روزهای گذشــته رسماً به دنبال پیوســتن به یکی از سرخابی های 
پایتخت اســت و ما به هر چه که ایشــان برای پیشــرفت و آینده 
خود تصمیم بگیرد احترام خواهیم گذاشــت. خدایی با رد هر گونه 
شایعه افزایش مبلغ رضایت نامه مرادمند تأکید کرد: این گونه نبوده 
که ما به خاطر مذاکره ایشــان با ســرخابی های تهران رقم رضایت 
مدنظرمــان را افزایش دهیم و همین االن اگر واقعاً دل مرادمند به 

ماندن در شهرخودرو باشد، مایل به حفظ ایشان هستیم.

1۰۰ هزار یورو؛ 
اختالف حاج صفی و تراکتور برای جدایی

ورزش: ســایت »sfina« یونان در خبری جدید، جزئیات بیشتری از 
اختالف احسان حاج صفی و باشگاه تراکتور برای جدایی این بازیکن و 
پیوستن به تیم آریس منتشر کرده است. این سایت نوشت:» تأخیر در 
نهایی شدن انتقال احسان حاج صفی به تیم آریس به خاطر مشکالت 

مالی و بدهی باشگاه به این بازیکن است که در واقع زیاد است.
باشگاه ایرانی مبلغ 100 هزار یورو به حاج صفی بدهکار است و مشخص 
اســت بازیکن 30 ساله عقب نشــینی نمی کند. هر دو طرف در حال 

مذاکره هستند.

حقیقی، شاگرد قلعه نویی شد
ورزش: دروازه بان اســبق تیم ملی به عضویت گل گهر درآمد. دروازه 
تیم گل گهر سیرجان با جذب دروازه بان تیم نساجی مازندران تقویت 
شــد. علیرضا حقیقی دروازه بان اسبق تیم ملی در جام جهانی 2014، 
با عقد قرادادی به عضویت گل گهر درآمد تا در لیگ بیســتم شــاگرد 

قلعه نویی باشد.

سرلک ممنوع الخروج است
ورزش: یکی از خریدهای جدید تیم فوتبال پرســپولیس به دلیل 
بحث سربازی برای خروج از کشور مشکل دارد. میالد سرلک که به 
تازگی با باشگاه پرسپولیس قرارداد امضا کرده است به دلیل بحث 
ســربازی ممنوع الخروج است و نمی تواند سرخپوشان را برای سفر 
به قطر همراهی کند. کاروان پرسپولیس روز جمعه برای حضور در 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا که به صورت متمرکز در قطر برگزار 
می شــود، راهی این کشور می شود اما میالد سرلک مجوز خروج از 
کشــور ندارد. مسئوالن باشگاه پرسپولیس در تالش هستند تا این 

مشکل را حل کنند.

گفت وگوی روز

منهای فوتبال

سرمربی هندبال زغال سنگ طبس در گفت و گو با قدس:
به سکو و سهمیه آسیا فکر می کنیم

محمدرضا خزاعی: هندبال در طبس سابقه ای طوالنی دارد. سابقه ای به 
قدمت هندبال در خراســان بزرگ. نکته قابل توجه در هندبال طبس اینکه 
برخالف برخی شــهرها ازجمله مشهد و سبزوار، به عنوان مهدهای هندبال 
ایران، که مسئوالن هیچ توجهی به این رشته به عنوان پرافتخارترین ورزش 
گروهی اســتان در سطح کشــورندارند، در طبس همه مسئوالن پای کار و 
پشتیبان نماینده این شــهر در لیگ هندبال کشور هستند. در آستانه آغاز 
سی و سومین دوره لیگ برتر هندبال، پای صحبت علیرضا بکماز، سرمربی 

جوان تیم زغال سنگ طبس نشستیم.

کمی درباره شرایط تیم در لیگ توضیح دهید؟#
همزمان با حضور تیم مــا، در رقابت های لیگ یک، 
فعالیت آکادمی هندبال زغال سنگ آغاز شد که نتیجه 
این برنامه و فعالیت چهار ساله، حضور هفت بازیکن 
بومی این آکادمی در فهرست بازیکنان لیگ برتری 
هندبال زغال سنگ است. در فصل جدید قطعاً با تیم 
قوی تری به میدان خواهیم رفت و برای نیمه باالی جدول می جنگیم. به سکو 

و سهمیه آسیا فکرمی کنیم. 70درصد از بازیکنان سال قبل را حفظ کردیم.

در مورد بازیکنان جدیدتان بگویید.#
مهدی موسوی، ملی پوش مس کرمان، جواد کاظمی، محمد کیانی، شهاب 
صادق زاده، علی کوهزاد و محسن فرحبخش، نفرات ارزشمندی هستند که 
امسال دعوت ما را پذیرفتند. از تیم سال قبل، محمد غالمی، فرهاد شفیعی، 
ابوالفضل افضــل نیا، حمید رجایی، مهدی رضوی، آرمــان رحمانی، پدرام 
قاسمیان، سهند سنجری، عماد یعقوبیان، عقیل میهنی را تمدید کردیم و 
احسان قاسمی، مرتضی چوپانی، محمد زمانی، سیدرضا شجاعی، امیر حسین 

باقری از رده های پایه نوجوانان و نونهاالن رابه تیم اضافه کردیم. 

چه شد از مازندران به طبس آمدید؟#
تماس تلفنی مسئوالن تیم زغال سنگ در سال 97  من را به طبس کشاند 
و در همان مذاکرات اولیه جذب صداقت و اخالق مداری در گفتار مدیران تیم 
شدم و با یک برنامه و هدف گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، کار 
را شروع کردیم. اهداف بزرگی در ذهن داریم  و برای رسیدن به آن ها برنامه 

داریم و در تالشیم به بهترین شکل اجرا کنیم.

مدعیان این فصل را کدام تیم ها می دانید؟#
جای تیم های سبزواری و مشهدی در لیگ واقعاً خالی است. نبود آن ها کاماًل 
حس می شــود. با توجه به این موضوع فکر می کنم امسال بدون  تماشاگران 

شرایط جدیدی را در جدول شاهد خواهیم بود.

 لیست 5 نفره سرمربیگری والیبال لو رفت!
ورزش: بــا اینکه فدراســیون والیبال تاکید کرده بــود نمی خواهد نامی از 

گزینه های سرمربیگری ببرد، خیلی زود لیست 5 نفره کمیته فنی لو رفت.
 دیروز کمیته فنی فدراســیون والیبال برای دومین بار تشــکیل جلسه داد 
تا برای نیمکت تیم ملی تصمیم گیری کند. در نهایت بعد از بررســی تمام 
گزینه های موجود خارجی، کمیته فنی به یک لیست 5 نفره رسید که رئیس 
فدراسیون هم درباره آن به صحبت پرداخت. ساعاتی بعد از نشست کمیته 
فنی، مهر مدعی شده »والدیمیر آلکنو«، »دجورجی«، »کاستالنی«، »جیانی« 
و »لورزنتی« پنج مربی خارجی در لیست نهایی فدراسیون والیبال هستند که 
کمیته فنی قرار است از بین آن ها به گزینه نهایی دست یابد. به نظر می رسد 
همان طور که طی روزهای اخیر عنوان شده، آلکنو، سرمربی سابق تیم ملی 
روسیه و فعلی زنیت کازان سرلیست گزینه های فدراسیون باشد و مذاکرات با 

او جدی تر از قبل پیش برود.

ملی پوش بسکتبال: 
با مهرام برای قهرمانی می جنگیم

ورزش: ملی پوش بسکتبال گفت: در فصل آینده با مهرام برای قهرمانی در 
لیگ برتر می جنگیم. میثم میرزایی در مورد پیوستنش به مهرام برای فصل 
آینده لیگ برتر بسکتبال اظهار کرد: به هرحال پیشنهاد خوبی از سوی آن ها 
مطرح شــده بود و من پس از بررســی ها به آن پاسخ مثبت دادم. وی ادامه 
داد: مهرام تیم خوبی را برای فصل پیش رو بسته و با کادرفنی جوان شرایط 

مناسبی را پیدا کرده است.

رایزنی فدراسیون و بنا برای رفع مشکالت
ورزش: با وجود انتشار اخبار مربوط به استعفای محمد بنا در روزهای اخیر، 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به احتمال فراوان به کار خود ادامه می دهد. 
پس از گذشــت چند روز از استعفای شفاهی بنا حاال مذاکراتی بین رئیس 
فدراسیون کشتی و سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که استعفایی هم تحویل 
فدراسیون نداده صورت گرفته تا مقدمات ادامه همکاری فراهم شود. لقمان 
رضایی، مربی تیم ملی کشتی فرنگی که از سال گذشته در کنار محمد بنا 
در اردوها و مسابقات حاضر بوده درباره تصمیم بنا پس از انتشار اخبار مربوط 
به اســتعفا گفت: »مطمئن باشــید بنا به کارش ادامه می دهد و اصالً بحث 
اســتعفایی مطرح نبوده. او به خاطر تعطیلی مسابقات و وضعیتی که وجود 
دارد گفته خسته شدم. بنا نمی تواند بین شاگردانش فرق بگذارد و به خاطر 
محدودیت هایی که به او اعالم شده ناراحت است. این مسائل حل شدنی است 

و مشکلی وجود نخواهد داشت«. 

ارسالن کاظمی رسماً به شیمیدر پیوست
ورزش: ارسالن کاظمی، بازیکن فصل گذشته مهرام با مسئوالن شیمیدر به 
توافق رسید و فصل آینده برای این تیم در لیگ برتر بسکتبال به میدان خواهد 
رفت. شــیمیدری ها پیش از این عماد سلمانی را از آویژه، احسان صمدی از 
اکسون و امیرحسین آذری را از شهرداری گرگان به خدمت گرفته بودند. از 

مصطفی هاشمی به عنوان سرمربی این تیم نامبرده می شود.

هادی پور: برای کسب مدال المپیک بیشتر از توانم 
تالش می کنم

ورزش: تکواندوکار المپیکی کشورمان گفت: مطمئن باشید من و میرهاشم 
حسینی برای کسب مدال در المپیک از توانمان بیشتر خواهیم گذاشت.

آرمین هادی پور در گفت وگو با تسنیم، درباره آغاز تمرینات ملی پوشان تکواندو 
اظهارکرد: خدا را شــکر بعد از 6 ماه دوری مجدداً دور هم جمع شــدیم و 
تمرینات را آغاز کردیم. تمرینات ادامه خواهد داشــت تا مشخص شود قبل 
از برگزاری رقابت های المپیک، مسابقاتی از سوی فدراسیون جهانی برگزار 
خواهد شد یا نه. اگر قرار بر برگزاری مسابقه  باشد باید روند تمرینات را با توجه 

به حضور در مسابقات تغییر بدهیم.

»کریستیانو رونالدو« چه زمانی می تواند رکورد دایی را بشکند؟

1۰1 گل و هنوز سیری ناپذیر

شی
رز

ر و
خب

س : 
عک



12
پنجشنبه 20 شهریور 1399

 21 محرم 1442 10 سپتامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9340  

سیما و سینماسیما و سینما

خبر

جمشید هاشم پور:آقا رسول جاودانه شد
ایسنا: جمشید هاشم پور و فرهاد 
قائمیان با حضــور در دبیرخانه 
شانزدهمین جشنواره بین المللی 
»نشان  پوســتر  مقاومت،  فیلم 
رســول« را برای احترام به این 

فیلمساز مطرح، امضا کردند. 
به گزارش ایسنا، طبق گزارش رسیده، به مناسبت زادروز رسول مالقلی پور، 
کارگردان و رونمایی از پوستر »نشان رسول«، جمشید هاشم پور و فرهاد 
قائمیان از بازیگران شناخته شده سینما با حضور در دبیرخانه شانزدهمین 
دوره جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت، ضمن بازدید از دبیرخانه این 
رویداد سینمایی و گفت وگو با دست اندرکاران، پوستر »نشان رسول« را 

به نشانه ادای احترام به این فیلمساز فقید سینمای ایران امضا کردند. 
جمشــید هاشــم پور که در فیلم های ســینمایی »میم مثــل مادر«، 
»هیوا«، »قارچ ســمی« و »مزرعه پدری« حضور داشت، پس از امضای 
پوستر»نشان رسول« به یاد این سینماگر شاخص سینمای دفاع مقدس 

نوشت: »آقا رسول جاودانه شد«.
»همیشه حضور داری آقا رسول« نیز جمله کوتاهی بود که فرهاد قائمیان 
بازیگر سه فیلم »هیوا«، »نسل  سوخته« و »قارچ سمی« به یادگار بر این 
پوستر ثبت کرد. همچنین مهدی عظیمی میرآبادی، دبیر شانزدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، در یادداشتی بر این پوستر، دوستی 
و ارادت خــود به رســول مالقلی پور را موجب افتخار دانســت و پرویز 
فارسیجانی، دبیر ویژه »نشــان رسول«، مالقلی پور را الگوی همیشگی 

سینمای انقالب و دفاع مقدس توصیف کرد.
ســید احد میکائیل زاده، معــاون ارتباطات و اطالع رســانی این دوره از 
جشنواره نیز برای مالقلی پور این گونه نوشت: »آقا رسول، ممنون برای 

خلق همه قهرمان هایی که تصویر کردی«.
زنده یاد رسول مالقلی پور در 17 شهریورماه سال 1334 در اردبیل به دنیا 
آمد. نام وی به دلیل نوآوری و خالقیت در سینما، همواره به عنوان یکی 

از سینماگران برجسته سینمای دفاع مقدس مطرح می شود. 
»میم مثل مادر«، »مزرعه پدری«، »قارچ ســمی«، »نســل سوخته«، 
»هیوا«، »ســفر به چزابه«، »مجنون«، »افق«، »پرواز در شب«، »بلمی 
به ســوی ســاحل« و »نینوا« برخی از آثار این فیلمساز فقید سینمای 

ایران هستند.
اولین مراسم اعطای »نشان رسول« همزمان با هفته دفاع مقدس )شهریور 
99( در شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت برگزار خواهد شد.

آخرین وضعیت معرفی چهره سال »هنر انقالب«
مهر: محمدمهدی دادمان، رئیس 
حوزه هنری ســازمان تبلیغات 
اســالمی، از برگزاری اختتامیه 
»هفته هنر انقالب اســالمی« به 
صورت محدود پس از ایام عزای 
حضرت سیدالشهدا)ع( خبر داد.

وی دربــاره برگزاری مراســم پایانی و معرفی برگزیــدگان »هفته هنر 
انقالب اسالمی« به خبرنگار مهر گفت: همکاران من در حوزه هنری در 
حال بررســی شرایط هستند تا با توجه به وضعیت جدیدی که به دلیل 
بیماری کرونا حاصل شده و همه برنامه های ما را متأثر کرده است، درباره 
برگزاری برنامه پایانی »هفته هنر انقالب اسالمی« جمع بندی حاصل شود.

رئیس حوزه هنری ســازمان تبلیغات اسالمی با تأکید بر اینکه مراسم 
پایانی این رویداد با رعایت پروتکل های بهداشــتی به  طور قطعی برگزار 
خواهد شد، توضیح داد: قطعاً درباره شیوه های برگزاری این رویداد وقتی 
به نتیجه نهایی رسیدیم، اطالع رسانی جزئی تری خواهد شد، اما احتماالً 
پس از ایام عزای حضرت سیدالشــهدا)ع( به  صورت محدود اختتامیه را 
برگزار می کنیم و در همان مراسم، برگزیدگان بخش های مختلف اعالم 

خواهند شد.
دادمان در پاســخ به اینکه آیا رویکــرد و دیدگاه های جدیدی در اعالم 
برگزیدگان ایــن رویداد مدنظر قرار گرفته اســت یا خیر، گفت: حتماً 
نگاه های تحولی در هفته هنر انقالب اســالمی وجود دارد، منتها با توجه 

به شرایط جدید باید دنبال شود.
بر این اساس، جواد افشار برای کارگردانی سریال »گاندو« و واکنش هنری 
به هنگام به اتفاقات سیاسی روز، صابر شیخ رضایی برای طراحی و اجرای 
دیوارنگاره های ضداستکباری النه جاسوسی و تولید پوستر برای شهادت 
سردار سلیمانی، غالمرضا صنعتگر برای خوانندگی تصنیف های »قاسم 
هنوز زنده است« و »آهای ایران«، محسن کاظمی برای نویسندگی کتاب 
»نقاشی قهوه خانه« که به عنوان اثر برگزیده جایزه جالل آل احمد برگزیده 
شد و حسن روح االمین برای خلق آثاری به مناسبت شهادت حاج قاسم 
سلیمانی و لشکر فاطمیون و برپایی نمایشگاه با مضامین دینی و تاریخی 
در پاریس، بروکسل و برلین، به عنوان پنج نامزد نهایی چهره سال هنر 

انقالب انتخاب شدند.

فیلم نامه نویس »پیانیست«  درگذشت
سیما وسینما: رونالــد هاروود 
و  »پیانیســت«  فیلم نامه نویس 
برنده اسکار، در سن ۸۵ سالگی 
درگذشت. به نقل از ورایتی، ِسر 
فیلم نامه نویس  هــاروود،  رونالد 
برنده اسکار و نمایش نامه نویس 

سرشناس، سه شنبه ۸ ســپتامبر برابر با 1۸ شهریور بر اثر کهولت سن 
درگذشت. وی ۸۵ ساله بود. این نویسنده انگلیسی در سال ۲۰۰3 برای 
فیلم سینمایی »پیانیست« به کارگردانی رومن پوالنسکی جایزه اسکار 
بهترین فیلم نامه اقتباسی را دریافت کرد. هاروود در همین بخش توانسته 
بود بــرای فیلم های »متصدی لباس« در ســال 19۸3 و فیلم »لباس 
غواصی و پروانه« در ســال ۲۰۰7 نامزد دریافت جایزه شــود. هاروود به 
عنوان یکی از موفق ترین نویسندگان داستان های درام شناخته می شود. 
دو نمایش نامــه او با نام های »متصدی لبــاس« و »رباعی« به اندازه ای 
مورد اســتقبال قرار گرفت که از آن ها برای ساخت فیلم های سینمایی 
اقتباس شد. از دیگر فعالیت های وی به عنوان فیلم نامه نویس می توان به 
»استرالیا« با بازی نیکول کیدمن و هیو جکمن و همین طور فیلم »اولیور 

توئیست« به کارگردانی پوالنسکی اشاره کرد.
این نویســنده در طول فعالیت خود چندین جایزه و افتخار کسب کرده 
اســت. او دو ســال پس از آنکه موفق به کسب جایزه بهترین فیلم نامه 
اقتباسی بفتا برای فیلم »لباس غواصی و پروانه« شد، به دلیل فعالیت های 

هنری خود نشان شوالیه را دریافت کرد.
هــاروود در آفریقای جنوبی متولد شــد و در دهــه 19۵۰ میالدی به 
انگلستان نقل مکان کرد تا در آکادمی معتبر هنر های نمایشی سلطنتی 

لندن تحصیل کند.

 سیما و سینما/ زهره کهندل نه فقط تاریخ 
سینمای ایران که تاریخ ســینمای جهان هم 
چنین روزهای ســیاهی را به خود ندیده بود. 
اگرچه هر کشــوری در مقطع زمانی خاصی به 
دالیل مشکالت داخلی یا جنگ، سینماهایش 
تعطیــل می شــد و به آســتانه ورشکســتگی 
می رســید، اما اینکه تعطیلی و ورشکســتگی 
دامن همه ســینماهای جهان را بگیرد، اتفاقی 
کم نظیر اســت. ویروس کوویــد 19 تمام ابعاد 
زندگی بشــری را در قرن بیســت و یکم دچار 
چالــش کرد و رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
وجه ســرگرمی این زندگی را بــه محاق برد. 
ســینماها که در ســال های اخیر از ابزار مفرح 
و سرگرمی ساز بودند به صورت مقطعی تعطیل 
و بازگشایی شدند، اما درهای گشوده آن ها هم 
کمتر مخاطبی را به ســمت خــود جلب کرد. 
سینماهای ایران هم از اسفندماه رو به تعطیلی 
رفتند و درهای بســته آن ها تا تیرماه باز نشد، 
اگرچه همزمان با عید فطر، سالن های سینمایی 
با حفظ پروتکل های بهداشتی بازگشایی شدند 
و دو فیلم پربیننده جشنواره فجر سال گذشته 
که در شــرایط عادی، احتمال رکوردشکنی در 
فروش را داشتند روی پرده رفتند، اما ترس از 
ابتال به بیماری کرونا، عالقه مندان به ســینما 
را خانه نشــین نگه داشــت. فیلم های »شنای 
پروانه« و »خوب، بد، جلف۲ : ارتش ســری« 
که از امیدهای گیشه در سال 99 بودند، دست 

خالی از روی پرده های سینما برداشته شدند.
امسال، سال سیاهی برای پرده سفید سینماها 
بود، سینماها بهترین فصل اکران خودشان در 
نوروز 99 به دلیل شــیوع بیمــاری کرونا را از 
دست دادند. ترس مردم از ابتال به یک ویروس 
همه گیر، آن ها را در فصل بهار خانه نشین کرد 
و بســیاری از بازارها کساد شدند. با فرارسیدن 
ایام محرم و نزدیک شــدن بــه روزهای پایانی 
تابستان هم عماًل فصل طالیی اکران سینماها 
با کمتریــن مخاطب طی چند دهــه  اخیر به 
پایان رســید. این در حالی است که در 6ماهه 
مشابه ســال گذشــته، مجموع فروش فیلم ها 
بــه 169میلیــارد تومان و تعداد ســینماروها 
به 14میلیــون و 7۰۰هزار نفر رســیده بود و 
ســالن های ســینما به لطف آثــاری همچون 
»سرخپوســت«، »شــبی که ماه کامل شد«، 
»قصــر شــیرین« و چند فیلم دیگــر، روزگار 
بــدی را ســپری نکردند، اما امســال مجموع 
فروش فیلم ها در سینماهای سراسر کشور تنها 
۵میلیــارد تومان و تعداد مخاطبان ســینمای 
ایران تا اول شــهریورماه حــدود 3۰۰هزار نفر 
بوده اســت و می توان گفت یکی از سیاه ترین 
و بدترین ســال های تاریخ سینمای کشورمان 

بوده است.
 حال کنونی سینمای ایران آن قدر بد است که 
شــاید مصوبه اخیر کارگروه بررسی آسیب های 
کرونــا در ســینما بــرای اعطــای وام جبران 
بدهی ها، دردی از این بیمار بدحال را دوا نکند 

و در حد مسکن، دردش را موقتاً کم کند. 

وضعیت پیچیده و مبهم سینماها#
مدیر  نوروزی،  ســجاد 
ســینمایی  پردیــس 
دربــــــــاره   ، آزادی 
پیش روی  چشــم انداز 
سینماها به خبرنگار ما 
آینده روشنی  می گوید: 
را برای ســینماها دســت کم تا پایان امســال 
نمی بینم، اکنون بســیاری از ســینماها به مرز 

ورشکستگی رسیده اند. 
وی با بیان اینکه ســال جاری برای ســینما و 
سرگرمی، ســالی از دســت رفته است، ادامه 
می دهد: سینماها اکنون هم ورشکسته هستند، 
وقتی بدهی هایشان بیشتر از درآمدشان است، 
یعنی ورشکســته شــده اند و این شــرایط در 

ماه های آینده هم تشدید خواهد شد.
وی با اشــاره به وام 4درصدی وزارت ارشــاد 
برای تســویه بدهی ســینماها، آن را مســکن 

کوتاه مدتی دانســته و می گویــد: در این مدت 
بســیاری از کارکنان سینماها تعدیل شده اند و 
اکنون بسیاری از سینماها با حداقل نیرو دارند 
کار می کنند. تاکنون بســیاری از سینماها 7۰ 
درصد نیروهایشــان را تعدیــل کرده اند، چون 
پولــی ندارند کــه حقوقشــان را بدهند و این 

شرایط اصاًل خوب نیست.
آزادی خاطرنشــان  پردیس ســینمایی  مدیر 
می کند: اگر پس از ماه های محرم و صفر، فیلم 
خوبی روی پرده نرود، ســینماها قطعاً تعطیل 
خواهند شد، اگرچه االن هم در تعطیلی کامل 
به ســر می برند. مگر چند تا سینما باز است و 
از همین تعداد سینماها، چند سالن فعال برای 
نمایش فیلــم وجود دارد؟ اصــاًل فیلمی برای 

نمایش وجود دارد؟
به گفته نوروزی، فیلم هایی که سال گذشته در 
جشنواره فیلم فجر دیده شدند و جایزه گرفتند 
شاید بتوانند منجی سینماها در اکران پاییزی 
باشــند. وی یادآور می شود: اگر جشنواره فیلم 
فجر سال گذشته را به عنوان ویترین سینما در 
نظر بگیریم می بینیــم که چند فیلم می توانند 
اتفاقی را در گیشه ســینماها رقم بزنند، بقیه 
فیلم ها حتی در اکران آنالین هم ممکن اســت 
شکست بخورند؛ بنابراین وضعیت کمی پیچیده 
و مبهــم اســت و عبور از آن عــزم حاکمیتی 

می خواهد، اگرچه برای دولت اهمیت ســینما، 
موضوعیت ندارد. به باور وی، خسارت هایی که 
ســینماها در این شرایط دیده اند، با کمک های 

قطره چکانی قابل جبران نیست.

رکود سینماها تا دو سال طول می کشد#
مســعـــــود ردایــی، 
آثــار  تهیه کــننـــده 
درباره  سینـــــمایی، 
پیــش روی  وضعیــت 
احتمــال  و  ســینماها 
آن هــا  ورشکســتگی 
در ســال جاری به خبرنگار می گویــد: قاعدتاً 
سینماها ورشکسته نمی شــوند، چون ساختار 
مشــخص و بدنه فرهنگی دارنــد که حمایت 
می شوند و با این شــرایط ورشکسته نخواهند 
شــد، البته بیماری کرونا روی همه مشاغل اثر 
گذاشته است، سینما هم یک صنعت فرهنگی 
اســت که در این شــرایط دچار رکود شده  و 
این رکود احتماالً یکی، دو سال طول می کشد.

وی ادامــه می دهد: به دلیل ســاختار قوی و 
پشــتوانه فرهنگی ســینماها پــس از عبور از 
شــرایط بحرانی کرونــا، این هنــر صنعت به 
شــرایط  احتماالً  برمی گردد.  وضعیت عــادی 

کرونایی هم تا دو سال ادامه خواهد داشت.

این تهیه کننده سینما، بازگشایی سینماها را در 
شرایط فعلی چندان مؤثر ندانسته و خاطرنشان 
می کند: مــردم ترجیح می دهند  در شــرایط 
راحت و آســوده به سینما بروند، اما در شرایط 
فعلی باید ماســک بزنند و با حفظ پروتکل های 
بهداشتی در سالن های سینما حضور پیدا کنند 
که برایشــان لذتبخش نیست، به همین دلیل 
ترجیح می دهند فیلم ها را با خیال آســوده از 
طریق اکــران آنالین یا شــبکه نمایش خانگی 

تماشا کنند.
وی اضافــه می کنــد: البتــه مدیرانــی کــه 
دستورالعمل های بازگشایی سینماها را تدوین 
می کردنــد ایــن پیش بینی را داشــتند که از 
ســینماها چندان استقبالی نشــود و وضعیت 

سینماها در رکود بماند.
ردایــی دربــاره اینکه آیــا فیلم هایــی که در 
جشنواره فیلم فجر سال گذشته، جایزه گرفتند 
و دیده شدند می توانند سالن های سینما را در 
اکران پاییزی از رکود خــارج کنند، می گوید: 
به نظرم نمی توانند چون فیلم »شنای پروانه« 
که ســال گذشته چندین جایزه جشنواره فیلم 
فجر را گرفت و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
شد، پس از بازگشایی ســینماها، دو ماه روی 
پرده رفت، اما وضعیت فروش خوبی نداشــت و 
امیدوارکننــده نبود یا فیلم کمدی »خوب، بد، 
جلف۲ :ارتش ســری« که سری اول آن فروش 
خوبی در گیشــه داشــت، در اکران سینمایی 

امسال موفق نشد. 
وی دربــاره اینکــه وضعیت کرونایی کشــور، 
جشــنواره فیلم فجر پیش رو را تحت تأثیر خود 
قرار خواهــد داد، اظهار می کند: اگر شــرایط 
کرونــا تداوم پیــدا کند، جشــنواره فیلم فجر 
قابل پیش بینی نیســت و برگزاری آن بســیار 
دشــوار خواهد بود. البته جشــنواره فیلم ونیز 
در حال برگزاری اســت و شــرایط برپایی را با 
حفظ پروتکل های بهداشــتی ایجــاد کرده اند. 
برای جشنواره فیلم فجر هم باید تدابیر ویژه ای 
اندیشیده شود، چون شــرایط قابل پیش بینی 

نیست.
ردایی یادآور می شــود: ضمــن اینکه وضعیت 
تولید فیلم در ســال جاری هم عــادی نبود، 
بســیاری از تهیه کنندگان نســبت به ساخت 
اثر در شــرایط کنونی، محافظه کارانه تصمیم 
گرفتنــد و با وجــود اینکه مجوز ســاخت هم 
گرفته انــد، اما نســبت بــه تولید در شــرایط 

کرونایی دچار تردید هستند. 
خوِد من یک فیلم نامــه کمدی خوب دارم که 
حتی برای مجوز ساخت آن هم اقدام نکرده اند، 
چون دچــار همین تردید برای ســاخت فیلم 
هستم. امیدوارم هر چه زودتر به شرایط عادی 

برگردیم.

سیما و سینما: »شیار 143«،»بوسه بر خاک«، »دست های خالی«، 
»اتوبوس شب«، »مهاجر« و... آخر هفته به تلویزیون می آیند. 

شبکه های ســیما در تعطیالت پایانی این هفته فیلم های متنوعی را 
برای پخش آماده کرده اند.از آن میان می توان به فیلم های ســینمایی 
و تلویزیونی و انیمیشن »شیار 143«، »هوگو«، »خیابون ارگ«، »ضد 
حریــق«، »بیدمجنــون«، »دیوار بزرگ«،  »طــال و مس«، »یه حبه 
قند«،»بوسه بر خاک«، »دست های خالی« و ...اشاره کرد که روزهای 
پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲1 شهریور ماه از شبکه های سیما روی آنتن 
می رونــد. در میان این آثار چند فیلم در حوزه دفاع مقدس هم پخش 
خواهد شــد.  فیلم سینمایی »شیار 143« به کارگردانی نرگس آبیار، 
پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه ساعت ۲3 از شبکه یک سیما پخش خواهد 
شد. مریال زارعی، گالره عباسی، مهران احمدی و جواد عزتی، در فیلم 

سینمایی »شیار 143« ایفای نقش کرده اند.
فیلم تلویزیونی »بوسه بر خاک« به کارگردانی احمد کاوری، پنجشنبه 

۲۰ شهریور ماه ساعت ۲4 از شبکه شما پخش خواهد شد.
فرامرز واحد ، شهرام قائدی، هادی دیباجی و فاطمه خان بابایی در فیلم 

تلویزیونی »بوسه بر خاک« هنرنمایی کرده اند.
فیلم سینمایی »دست های خالی« نیز به کارگردانی ابوالقاسم طالبی، 

جمعه ۲1 شهریور ماه ساعت 13:3۰ از شبکه شما پخش خواهد شد.
مرحوم خسرو شکیبایی، مریال زارعی، فاطمه گودرزی و مسعود رایگان 

در این فیلم سینمایی ایفای نقش کرده اند.
فیلم تلویزیونی »دشت ارغوانی« به کارگردانی نادر مقدس، پنجشنبه 

۲۰ شهریور ماه ساعت 17:4۵ از شبکه امید پخش خواهد شد.
محسن احمدی و ژاله صامتی در این فیلم تلویزیونی  بازی کرده اند.

فیلم سینمایی »اتوبوس شب« به کارگردانی کیومرث پوراحمد، جمعه 
۲1 شهریور ماه ساعت 17:4۵ از شبکه امید پخش خواهد شد.

مرحوم خسرو شکیبایی، محمدرضا فروتن، مهرداد صدیقیان، کوروش 
سلیمانی، امیرمحمد زند و الناز شاکردوست، از جمله بازیگرانی هستند 

که در این فیلم سینمایی ایفای نقش کرده اند.
همچنین فیلم های ســینمایی »مهاجــر« به کارگردانــی »ابراهیم 
حاتمی کیا«، پنجشنبه ۲۰ شــهریور ماه ساعت یک از شبکه نمایش 

روی آنتن می رود.

فیلم های با موضوع دفاع مقدس 
آخر هفته به تلویزیون می آیند 

رنگ و بوی ایثار و 
شهادت در سیما

تلویزیون

تلویزیونسینما

واکنش های مثبت به فیلم مجیدی ادامه دارد

درخشش »خورشید« در آسمان »ونیز«
نوباوه: ساخت سریال های به روز در تلویزیون اولویت باشد

 توجه به سالیق مختلف در برنامه سازی
سیما و سینما: واکنش های مثبت به »خورشید« مجیدی 
در ونیز ادامه دارد. نویســنده گاردین نوشــت : »خورشید« 

درخشان ترین فیلمی بود که در ونیز دیدم!
به گزارش فیلم نیوز، یان بروکس روز گذشــته  در مقاله خود 
در روزنامه گاردین با تمجید و ســتایش فیلم مجید مجیدی 
در جشنواره ونیز از »خورشید« به عنوان یکی از درخشان ترین 
فیلم های این جشــنواره یاد کرد. در این مطلب آمده اســت: 
بچه هــای خیابان های ایــران به گنجی از طال می رســند. 
هنرپیشــه های جوان و در اوِج خشــونِت مجید مجیدی، در 
زیرزمین مدرسه در جست وجوی گنج هستند و داستانی به 
ما ارائه می دهند که قلب  ما را در عمق عواطفمان به گونه ای 

غیرمنظره  بدست می آورد.
»خورشیدِ« کارگردان ایرانی؛ مجید مجیدی فیلمی مشابه 
»فــرار از زندان« ارائه می دهد با این تفاوت که فراری در آن 
اتفاق نمی افتد؛ بنابراین می تواند تبدیل به کمدی ای شــود 
که محل وقوع آن مدرســه است و در نهایت فاجعه ای به بار 
می آورد. هنرپیشه های متعدد و قصه ای که چرخ دنده هایش 
گاه بــه صدا می افتند و البته که جســارت، قلب، عواطف و 
جذابیتی هوشــمندانه دارد. این فیلم یکی از درخشان ترین 
فیلم هایی اســت که در فستیوال ونیز سال جاری به نمایش 

درآمده است.
بازیگــران غیرحرفــه ای مجیدی که اغلــب از خیابان ها 
دعوت به کار شــده اند گروه دوست داشتنی ای را تشکیل 
می دهند، گروهی که به قلب مــا راه پیدا می کنند. علی 
بــا اجزای چهره اش به بهترین وجــه، عواطف کودکی را 
منتقــل می کند که بی وقفه در مرز میــان مبارزه و فرار 
قــرار دارد. هدف اصلی این گــروه چهار نفره که ابتدا در 
نقش دانش آموز ظاهر می شــوند، حفر مسیری به سمت 
زیرزمین برای رســیدن به گنج است. زندگی اما پیچیده 
است و چرخ دنده هایی در میان چرخ دنده های دیگر وجود 
دارند. در نهایت متوجه می شــویم مأموریت به  شــدت 
حساِس علی تنها قمار پراهمیت این شهر نیست. مدرسه  
خورشــید اجاره  عقب افتاده دارد و به زودی بسته خواهد 

شد.

در میانه  فیلم »خورشــید« فکر کردم مسیر آن را حدس 
زده ام، اما خیلی زود به اشتباهم پی بردم. مجیدی تونلی 
عمیق تــر در پیش رویمــان می گذارد و بــه این ترتیب 
جهــان زیرزمینی ای را در مقابل ما قــرار می دهد که در 
آن پاسخ های آسان وجود ندارد و پایان های خوش نادرند. 
کودکان خورشــید با قلبی انباشته از عواطف و سرشار از 
نیرو به ســمت تراژدی حرکت می کنند، آن هم شناکنان 
در میان گل والی، اما نیرومندتر از قبل از این مسیر خارج 
می شوند. این جست وجو گمراه کننده است؛ چراکه گنج 

واقعی خود این فیلم است.
به گزارش تســنیم،  برخی از منتقدان نیز فیلم او را مورد 
نقــد جدی قرار دادنــد و تنها نکته مثبــت فیلم را نیت 
مجیدی توصیف کردند. بــه عنوان مثال یک روزنامه نگار 
و منتقد ایتالیایی با اهدای تنها دو ســتاره از پنج ســتاره 
به فیلم »خورشــید« درباره تازه ترین ساخته مجیدی در 
نوشت: مجیدی  ایتالیایی »ســینماتوگرافو«  وب ســایت 
بهره کشی و استثمار کودکان و دنیای ناعادالنه را محکوم 
کرده اســت، این کار قصد و نیت شــریفی است، اما لحن 
فیلم او معمولی و پیامش بیش از حد ســاختگی است و 

قصه فیلم در سطح باقی مانده است.
تاکنون فیلم خورشــید در وضعیتی میانه قــرار دارد و باید 
دید وضعیت این فیلم در ادامه به چه شــکل خواهد بود و آیا 

همچنان نظرات مثبت را کسب خواهد کرد یا خیر؟

مهر: نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: عالوه 
بر تولید آثار و سریال های به روز در تلویزیون باید به آثار تاریخی 
توجه شود که شاهدیم این توجه در مرکز سیمافیلم با ساخت 

آثار تاریخ معاصر و تاریخ کشور صورت می گیرد.
»بیژن نوباوه« نایب رئیس اول کمیســیون فرهنگی مجلس 
شورای اســالمی و عضو شــورای نظارت بر صدا و ســیما در 
گفت وگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس، درباره 
تغییر رویکرد رسانه ملی و ضرورت واکنش به موقع به مسائل 
روز با تولید سریال ها و آثار نمایشی گفت: وقتی به شبکه های 
مختلف ســازمان صدا و سیما نگاه  می کنیم توقع می رود هر 
شبکه براساس شــرح وظایف خودش به تولیدات توجه کند 
و یک نوع کنداکتور خاصی برای رســیدن به اهداف از پیش 
تعیین شده داشته و براساس نوع مخاطب عملکرد قابل قبولی 
ارائه دهد. وی ادامه داد: در همین راستا مرکز سیمافیلم بدین 
منظور که نگاهی فراتر از شبکه ها داشته باشد، تأسیس شد. 
نــوع رویکرد آن به گونه ای تعریف شــد تا این مرکز منبع و 
مأخذی برای تهیه فیلم ها و سریال هایی باشد که تولید آن در 
توان شبکه ها نیست. به منظور رسیدن به این هدف مشخص 
باید نگاهی فراتر از نگاه معمول شبکه ها بر آن حاکم باشد که 
خوشبختانه در ماه های اخیر شاهد این نوع نگاه در مدیریت این 
مرکز هستیم. وی در ادامه تأکید کرد: با نگاهی به عملکرد مرکز 
سیمافیلم شاهد این مهم هستیم که در چند سال گذشته این 
مأموریت تقریباً انجام شد و گاهی هم ناموفق بوده مثل تولید 
سریال »پایتخت« که نظارتی بر آن صورت نگرفت و به اسم 
سیمافیلم به کام افرادی سودجو شد و متأسفانه به ضد فرهنگ 

کشور تبدیل شد!
نوباوه تأکید کرد: اگر نگاه اساسی به فعالیت این مرکز داشته 
باشــیم خواهیم دید در چند ماه اخیر حتی برای حمایت از 
آثار تولید شده در شبکه ها، تالش شده تا در جریان مأموریت 
سیمافیلم نگاه فراشبکه ای لحاظ شود و به این سمت حرکت 
کند. راه اندازی و تولید سریال »سلمان فارسی« نمونه بسیار 
خوبی است که مانند »مختارنامه« یا سریال »امام علی )ع(« 
از آثار تاریخی و فاخر ســازمان صدا و سیما به شمار می آید 
که خوشبختانه ســازنده این آثار آقای میرباقری است. البته 

متأسفانه ما تنها یک نفر در میان کارگردانان داریم که در این 
حوزه های دینی و ســخت وارد شده است. مرکز سیمافیلم با 
تولید این سریال نشان می دهد  نگاهی فراتر از نگاه شبکه ها 

را دنبال می کند.
وی تأکید کرد: این رویکرد سیمافیلم رویکرد خوبی است و نگاه 
سازمان صدا و سیما هم باید به این مرکز نگاهی فراشبکه ای 
باشد و نگاه کالن به سرمایه گذاری روی این مرکز صورت گیرد. 
البته به نظر می رسد نیاز بیشتری است که در این مرکز از افکار 
و اندیشه های موجود در سازمان استفاده شود. سالیق مختلف و 
دیدگاه ها هر قدر فراوان باشد، انتخاب ها بهتر و موفق تر خواهد 

بود.
وی درباره ضرورت تولید ســریال بــا موضوع اتفاقات روز نیز 
گفت: عالوه بر تولید آثار روز باید به آثار تاریخی توجه شــود 
که شاهدیم این توجه در مرکز سیمافیلم با ساخت آثار تاریخ 
معاصر و تاریخ کشــور صورت می گیــرد، زیرا تاریخ می تواند 
چراغ هدایت حال باشد و می توان از درس های تاریخ در حال 
حاضر اســتفاده کرد. در هر نوع پرداختی در مورد مسائل روز 
جامعه و وقایع اخیر، سیمافیلم باید نگاه کالن داشته باشد و 
قوی تر از شبکه ها کار کند. باید به دنبال مطرح کردن مسائل 
عمده جامعه باشد تا مسائل روزمره. مسائل روزمره را باید به 
شبکه ها واگذار کرد. از سیمافیلم توقع می رود در این مهم فراتر 
از شبکه ها باشد و قطعاً با این نوع مدیریت مأموریتش کامل 

خواهد شد.

رکود سینماها در شرایط کرونا به ورشکستگی آن ها منجر می شود؟

ساِل از دست رفته سینماها
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