
احمق هم هستند
از اظهارات توهین آمیز رئیس جمهور فرانســه 
نسبت به مسلمانان و پیامبر اسالم)ص( مدت ها 
می گذرد اما واکنش ها به این اقدام مکرون، هنوز 
در فضای حقیقی و مجــازی ادامه دارد. پس از 
سخنرانی سید حسن نصراهلل، یک کاربر فضای 
مجازی بخشــی از سخنان رهبر حزب اهلل درباره 
آزادی بیان را منتشر کرده و نوشته: »در فرانسه 
آزادی بیان سرکوب می شود؛ نمونه این موضوع برخورد با تحقیق علمی روژه گارودی 
درباره هولوکاســت بوده، در حالی که تحقیقش اصالً سمت یهودیت هم نرفته بود! 
لبیک حفید رسول اهلل... تا حاال تصور می کردم حاکمان فرانسه فقط جاهل هستند، 

با این حرف سید مشخص شد که احمق هم هستند«.

ماشین پرنده ُکشی
پرنده کشی در شمال کشور از آن قصه های تلخ 
محیط زیســتی اســت که انگار قرار نیست به 
این زودی ها، پرونده اش جمع شــود. یعنی مثل 
ماجرای خرس کشــی که مدتی فضای مجازی 
را پــر کرده بود و هر از چندی خبری خونین از 
گوشه و کنار کشور می رسید، پرنده کشی هم قرار 
است میهمان فضای مجازی باشد. یک نماینده 
مجلس دراین باره در توییتر نوشــت: »قصه  تلِخ پرندگانی که هرگز به وطِن خود 
بازنمی گردند! روِی پالِک این پرنده  مهاجر نوشــته شده فنالند؛ این پرنده  بی گناه 
از فنالند تا فریدونکنار پرواز کرده تا ُکشته شود؟! به ماننِد هر سال دوباره ماشیِن 

پرنده کشی در شماِل کشور روشن شده«.

جنایت مجازی
فکر نکنید فقط رســانه های ایرانی هستند که 
هر از چندی دربــاره وضعیت رقت بار پیرمردها 
و پیرزن های عضــو منافقین در آلبانی عکس و 
گزارش منتشــر می کنند. کانال تلگرامی عصر 
هوشمندی، گزارشی از تلویزیون انگلیس را درباره 
تصاویر دیده نشده از کمپ فیک سازان منافقین 
در آلبانی منتشر کرد. پیر و پاتال های منافق در 
این فیلم می گویند کارشان این است که با اکانت های فیک علیه ایران در شبکه های 
اجتماعی فعالیت کنند. یعنی اقدام تروریســتی تنها انفجار و ترور و... در واقعیت 
نیست. شکل نوین تروریست ها، تروریست های مجازی هستند. آن ها که فیک نیوز 

می سازند و شایعه پراکنی می کنند و...«.

این همه »سین«!
تلگرام را که احتماالً روی گوشی تان دارید؟ پس 
شاید شما هم از آن هایی باشید که عالقه دارند 
بدانند پیام رســان تلگرام و مطالبــی که در آن 
منتشر می شود چقدر بازدیدکننده دارد. کانال 
تلگرامی تحلیل شــبکه های اجتماعی مجازی 
در این باره نوشــت: پاول دورف، مؤسس تلگرام 
در آخرین مطلبی که روی کانال خود گذاشته، 
نوشته است کل مطالب تلگرام در هر ماه ۳۵۰ میلیارد بازدید )seen( دارد! با توجه 
بــه آمار بازدید مطالب کانال های تلگرامی در ایران در هر ماه )لینک گزارش(، در 
خوشبینانه ترین حالت بازدید مطالب تلگرام ایرانی تنها ۱۵درصد از کل بازدیدهای 

تلگرام را شامل می شود و سهم بقیه کشورها در استفاده از تلگرام بیشتر است.

گام  نخســتین  در  تربت زاده   محمد 
پاسپورت ها، کارت ملی و شناسنامه هایشان 
را می سوزانند تا به صورت رسمی و قانونی، 
بی هویت شوند! بعد چمدان هایشان را جمع 
می کنند و بدون آنکه بدانند چه سرنوشتی 
انتظارشان را می کشد، به سمت رؤیا های 
دور و دراز و البته دست نیافتنی شان گام 
بر می دارند. خیلی هایشــان در این مسیر 
همه دار و ندارشــان را از دست می دهند 
و پس از سال ها در به دری در کمپ های 
پناهجویی، به کشــور خودشان دیپورت 
می شوند تا زندگی ای به مراتب سخت تر از 
زندگی پیشین خودشان را آغاز کنند. این 
البته یکی از خوشبینانه ترین سناریو هایی 
اســت که پناهجویان بایــد انتظارش را 
بکشند! چراکه خیلی هایشان در مسیرهای 
پر پیچ و خم توسط قاچاقچیان انسان مورد 
ســرقت قرار گرفته و در میان دریا یا در 
مرزهای کشورهای مختلف رها می شوند و 
خیلی هایشان هم مثل خانواده »ایران نژاد« 

جانشان را از دست می دهند.

انشاءاهللاتفاقینمیافتد!#
برادر آقای ایران نژاد، عموی بچه هایی که 
در آب غرق شــده اند، می گوید خانواده، 
تابســتان از ایران رفته اند. درآمد کارگری 
ســاده پدر را و هر چه داشته و نداشته اند 
نقد کرده اند و غیرقانونی به ترکیه رفته اند 
و از آنجا به ایتالیا. پس از توقفی ۲۰ روزه 
در ایتالیا، به فرانسه رسیده اند. مقصدشان 
بریتانیا بوده و دو بار پیش از اقدام آخر از 
طریق دریا، تالش کرده اند غیرقانونی مرز 
را رد کنند و وارد بریتانیا شوند؛ جایی که 
خیال می کرده اند روزی ۱۰۰ پوند درآمد 
خواهند داشت و قرض هایی را که گرفته اند 
پس خواهند داد و خوشبخت خواهند شد.

یکی از دوســتان خانــواده ایران نژاد که 
در فرانســه همراه آن ها بوده اســت هم 
در مــورد تصمیمشــان برای عبــور از 
کانــال مانش به روزنامــه گاردین گفته 
اســت: »حدود یک ماه پیش با شیوا در 
موردش صحبــت کردیم. به او گفتم این 
مسیر خیلی خطرناک است و اگر اتفاقی 
بیفتد، بچه ها...«. این دوست خانوادگی که 
از گاردین خواســته است »علی« نامیده 
شود، می گوید شیوا در پاسخ به او گفته: 
»همه از همین راه می روند، ان شاءاهلل که 

اتفاقی نمی افتد«.

بهموقعنرسیدند#
ســاحل دانکــرک، شــمال فرانســه و 
نزدیک ترین ساحل این کشور به بریتانیا، 
به عنوان یکی از اصلی ترین محل های گذر 
غیرقانونی از فرانســه به بریتانیا شناخته 
می شــود. آمار مرگ و میر پناهجویان در 
این منطقه به قدری زیاد است که بسیاری 
از سازمان های مردم نهاد به صورت روزانه 
در حال گشت زنی در این مناطق هستند تا 

در صورت تکرار یک حادثه تلخ و تکراری، 
یعنی غرق شدن قایق پناهجویان، به آن ها 
امدادرسانی کنند. روز چهارشنبه که این 
حادثه تلــخ روی داد هم تیم های امداد و 
نجات در آب هــای کم عمق اما پرتالطم 
کانال مانش درحال گشــت زنی بودند اما 
هنگام وقوع حادثــه آن ها به اندازه کافی 
به قایقی که خانواده ایران نژاد در آن قرار 
داشــتند، نزدیک نبودند تا خودشان را به 

موقع به محل حادثه برسانند.

امیدینیست#
در گــزارش تیم امــداد و نجاتی که روز 
پس از حادثه غرق شــدن یــک قایق در 
کانال مانش منتشر شده، آمده است قایق 
ســاعت ۹:۳۰ صبح در حالــی از حوالی 
دانکرک از ســاحل جدا شده که مقام ها و 
همین طور هواشناسی پیشتر هشدار داده 
بودند شــرایط آب و هوایی برای حرکت 
قایق ها مناسب نیست. گزارش ها در مورد 
تعداد سرنشین های قایق متفاوت است؛ 
برخــی منابع می گویند قایق غرق شــده 
۱۹ سرنشــین داشــته اســت و برخی 
می گویند ۲۸ نفر در قایق بوده اند؛ ایرانی 
و عراقی. پــس از اینکه قایق دچار حادثه 
شــده، چند بالگرد، قایق هــای نظامی و 
قایق هــای ماهی گیری بــرای کمک به 
مردمــی که در حال غرق شــدن بوده اند 
به آنان نزدیک شــده اند اما نتوانستند از 
قتل عام دســته جمعی خانواده ایران نژاد 
جلوگیری کنند. »رســول ایران نژاد« ۳۵ 
ساله - پدر خانواده ای کرد و اهل سردشت 
آذربایجــان غربی - قبــل از اینکه از آب 
بیرون کشیده شود جان باخته، همسرش 
»شــیوا محمدپناهی« ۳۵ ساله و دو بچه 
به نام های »آنیتا« ۹ ســاله و »آرمین« ۶ 
ســاله پس از بیرون کشیده شدن از آب 
جان باخته اند و نوزاد ۱۵ ماهه شان به نام 
»آرتین« هنوز پیدا نشده و امیدی هم به 
زنده پیدا شدنش نیست، چراکه مقام های 
فرانسوی می گویند بعید است جان به در 

برده باشد.

بازداشتعاملحادثه#
هنوز مشخص نیســت قایق پناهجویان 
به چه دلیل دچار حادثه شــده اما طبق 

گزارش ایسنا سباســتین پیو، دادستان 
منطقــه دانکرک در فرانســه گفته یک 
مــرد ایرانــی را به ظن ارتبــاط با مرگ 
چهــار پناهجوی ایرانــی در کانال مانش 
بازداشت کرده است. فرد بازداشتی متولد 
۱۹۸۳ میالدی )۱۳۶۱ شمسی( در ایران 
اســت و هدایت یک قایق نیمه الستیکی 
حامل ۲۲ پناهجو را برعهده داشــته که 
از اردوگاه پناهجویــان گراند - ســینت 
در نزدیکی دانکــرک عازم بریتانیا بودند. 
دادستان دانکرک گفته است فرد بازداشتی 
براساس اظهارات نجات یافتگان این حادثه 
شناسایی و بازداشت شده است. پرونده او 
در حال حاضر در مرحله بازپرســی است. 
در کیفرخواســت، او بــه هفت فقره قتل 
غیرعمد بــه دلیل رعایت نکــردن نکات 
ایمنی و همچنین به خطر انداختن جان 
سایر مســافران که نجات یافته اند، متهم 
شده اســت. گروه دادســتانی همچنین 
برای او به خاطر »کمک به ورود و اقامت 
غیرقانونی خارجی ها به طور سیستماتیک 
و سازمان یافته« درخواست مجازات کرده 
است. به گفته دادستان، این فرد پذیرفته 
راننده قایق بوده اما گفته نقشــی در این 
ماجرا نداشــته و خودش یک مهاجر بوده 
است؛ اما سایر مسافران او را فردی توصیف 
کرده اند که به قاچاقچیــان نزدیک بوده 
است. دادستان گفته این تنها بازمانده قایق 
است که فارسی حرف می زند و اظهاراتش 
با سایر مســافران که همه کرد و عراقی 

هستند، در تناقض است.

بیشاز2میلیاردتومان#
بازخوردهــا در فضای مجــازی تا امروز 
گوناگون بوده است. خیلی ها تقصیرها را 
گردن سیاست های مهاجرتی کشورهای 
اروپایی می اندازند که ســبب می شــود 
ساالنه هزاران پناهجو جانشان را از دست 
بدهند. کاربری دراین باره نوشته است:»اگه 
تصمیم های ضد مهاجرتی اتحادیه اروپا و 
کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه نبود، 
هزاران پناهجو تا االن جونشــونو از دست 
نداده بودن«. عــده دیگری هم معتقدند 
اوضاع اقتصادی کشور و مسببان آن مقصر 
این حادثه تلخ هستند. آن ها معتقدند کارد 
احتماالً به اســتخوان پدر خانواده رسیده 

بوده که جان زن و بچه اش را کف دستش 
گذاشته و به قاچاقچیان انسان اعتماد کرده 

است.
هرچند نمی توان اوضــاع اقتصادی را در 
افزایش شــمار پناهجویان ایرانی نادیده 
گرفت اما طبق گزارش گاردین، هزینه گذر 
از کانال مانش، برای پناهجوها به ازای هر 
نفر بین ۵ تا ۶ هزار یورو است. خارج شدن 
از ایران، به خصوص اگر در مناطق مرزی 
زندگی کنید، هزینه چندانی ندارد. هزینه 
اصلی مربوط به عبور از ترکیه و رســیدن 
به یکی از کشــورهای مهاجرپذیر اروپای 
غربی اســت. در مورد خانواده ایران نژاد، 
عبور از آب های ترکیه به ســمت ایتالیا و 
رسیدن از ایتالیا به فرانسه عددی معادل 
تقریباً ۸ هزار یورو برای هر نفر بوده است. 
این یعنی دست کم ۱۳ هزار یورو برای هر 
نفر از ترکیه تا رسیدن به خاک بریتانیا آب 
خورده است. این رقم را اگر ضرب در پنج 
کنید متوجه خواهید شد خانواده ایران نژاد 
حداقــل ۶۵ هزار یــورو، یعنی چیزی در 
حــدود ۲ میلیارد تومــان هزینه کرده تا 
خودشان را به انگلستان برسانند. رقمی که 
حتی در این اوضاع اقتصادی نابسامان هم 
می شود با آن یک کار و کاسبی درست و 

حسابی در کشورمان راه انداخت.

جلواینبحرانرابگیرید#
وجود همه این حواشی اما چیزی از اهمیت 
بحران پناهجویان ایرانی کم نمی کند. این 
روزها بسیاری از مردم کشورمان سودای 
مهاجــرت غیرقانونی و پناهنده شــدن 
در یکی از کشــورهای اروپایی را در ســر 
می پرورانند. موضوعی که مسئوالن هم آن 
را پذیرفته اند اما هنوز اقدام مؤثری از سوی 
آن هــا برای مقابله با ایــن بحران صورت 
نگرفته اســت. شــاید یکی از ساده ترین 
راهکارهای مقابله با مهاجرت غیرقانونی 
به خصوص در میان جوانان، بهبود اوضاع 
معیشتی و ایجاد اشتغال برای آن ها باشد.

در پایان، بخشــی از صحبت های کمال 
حســین پور، نماینده مردم سردشــت 
و پیرانشــهر در مجلس درباره معضل 
مهاجرت غیرقانونی جوانان به خصوص 
در شــهرهای مرزی را می خوانید:»این 
موضوع از حــدود پنج مــاه پیش در 
سردشت شروع شده است؛ تا جایی که 
تا کنون بیش از هــزار نفر از مردان و 
زنان جوان سردشتی از کشور مهاجرت 
کرده اند. در شهرک صنعتی شهرستان 
سردشــت حتی دو کارخانــه صنعتی 
هم فعال نیســت. از نظر کشاورزی نیز 
این شهرســتان دارای پوشش جنگلی 
اســت که سبب می شــود مردم امکان 
باشــند. مهاجرت  نداشته  کشــاورزی 
زمانــی صورت می گیرد کــه فرد قادر 
به تأمین معیشــت و ادامه زندگی در 

منطقه خود نباشد«.
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ورزشورزش
چالش های پیش روی مدیرعامل پرسپولیس 

متمم های میلیاردی!

واکنش علی کریمی به مذاکره با سپاهان

قرارداد نجومی در کار نبود

 شیوع ابتال به کرونا، پروژه های سینمایی و تلویزیونی را تعطیل نکرده است

بازی با مرگ جلو دوربین!

امیر قلعه نویی با انتقاد از ممنوعیت جذب خارجی ها :

 برانکو و کالدرون
 به فوتبال ما خدمت  کردند

خبر بَد

آن روزها

تراژدی تلخ خانواده »ایران نژاد«تراژدی تلخ خانواده »ایران نژاد«

پایانرؤیافروشیدرکانال»مانش«پایانرؤیافروشیدرکانال»مانش«

مأموریت ژنرال

فؤاد آگاه: دیدار اول، درست ۱۰۰ سال پیش مثل امروز اتفاق افتاد. ژنرال انگلیسی 
البته برای دیدار نیامده بود. هدف و مأموریتش چیز دیگری بود. یعنی فرمانده کل 
نیروهای انگلیس در ایران، شأن و رتبه اش باالتر از این بود که کلی راه را گز کند 
و بــه قزوین برود تا مثالً با قزاق یا قزاقان ایرانی دیدار کند. لندن از مدت ها پیش 
احساس کرده بود یکی مثل احمد شاه و سلسله بی رمقی مثل قاجار دیگر نمی تواند 
حافظ منافع آن ها در ایران و منطقه باشــد. گواهش هم اینکه ارتش روسیه وارد 
شــمال ایران شده بود و نیروهای انگلیسی را حسابی تارانده بود. ژنرال آیرونساید 
برای این وارد ایران شد که هم نیروهای انگلیسی را سرو سامانی بدهد و هم اگر 
شد اوضاع را جوری پیش ببرد که حکومتی مرکزی و قدرتمند در ایران روی کار 
بیاید و حافظ منافع لندن باشد. بر این اساس احمد شاه وادار شد فرمانده روسی 
نیروهای قزاق ایرانی را برکنار کرده و ســردار »همایــون« را به جایش بگذارد و 
سرهنگ »هنری اسمایت« انگلیسی هم بشود مسئول مالی و اداری قزاق ها. ۱۱ 
آبان ۱۲۹۹، آیرونســاید به قزوین رفت تا ســری به اردوی قزاق ها بزند و اوضاع و 
احوالشان را با فرمانده و ساماندهی جدید بررسی کند. نطفه حکومت پهلوی شاید 
در همین روز و همین دیدار بســته شد. آیرونساید در یادداشت هایش درباره این 
دیدار نوشته است: »رضاخان بدون شک یکی از بهترین افسران است و اسمایت 
توصیه می  کند رضاخان عمالً رئیس این دسته باشد و تحت نظر فرمانده سیاسی 

که از تهران تعیین شده، عمل کند«. 
دیدار دوم در دی همان ســال انجام شد و آیرونساید بعدها نوشت: »من به دیدار 
قزاقان ایرانی رفته آنان را از نظر گذراندم. اسمایت سر و سامانی به وضعشان داده 
اســت. مواجب این ها مرتباً پرداخت شده است و اکنون این افراد لباس و مسکن 
دارند... فرمانده کنونی قزاقان )ســردار همایون( موجود حقیر و بی بو و خاصیتی 
اســت و روح و روان واقعی این گروه، سرهنگ رضاخان است، یعنی همان مردی 
که قبالً بسیار به او عالقه مند شده بودم. اسمایت می گوید مردی نیکوست و من به 
اسمایت گفته ام به سردار همایون مرخصی بدهد تا به سرکشی امالک خود برود«. 
چندی بعد کمی مانده به کودتای رضاخانی هم در یادداشــت و نامه دیگری به 
لندن قید کرد: »شخصاً عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در 
ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را 
ترک گوییم«. معنی نوشته های آیرونساید این است که انگلیسی ها تاریخ انقضای 
سلسله قاجار را تعیین کرده اند اما خوب می دانند وضعیت ایران به گونه ای است که 
نه رئیس جمهور بلکه یک »شاه« باید در رأس حکومت باشد وگرنه ممکن است 
اوضاع از کنترل خارج شود. برای همین تا روزی که می شد، احمدشاه و نایبش را 
در ایران تحمل کردند و سوم اسفند ماه »رضاخان« از پیش ساخته و پرداخته شده 
را که بدون تحصیالت و پیشینه یا اصل و نسب اشرافی، تعهد داده بود از پشت به 
انگلیسی ها خنجر نزند به سوی تهران فرستادند تا با کودتا، قاجار را سرنگون کند، 

سردار سپه شود و منتظر بماند تا تاج و تخت سلطنت را به نامش بزنند. 

بزُکش ها

قدس زندگی: خیلی جوان ترها شــاید ندیده بودند و جوان ها یا میانساالن هم 
ممکن است یادشان رفته که ۱۵ یا ۲۰ سال پیش، برخی شکارچیان غیرمجاز، توی 
دشت باز و بی انتها، با موتورسیکلت می افتادند دنبال آهو یا بچه آهو، آن قدر دنبالش 
می کردند تا باالخره زبان بسته جایی کم می آورد و می افتاد. آن وقت می نشست 
و با چشم های قشنگ و مضطربش زل می زد به موتورسواران بی رحم تا بیایند و 
اســیرش کنند و... بقیه اش را البته ویدئوهای خبری آن زمان نشان نمی داد. اما 
همین روش بی رحمانه هم، آن روزها صدای حامیان حیات وحش و محیط زیست 
را درآورد. هفته پیش اما نســخه جدید و مدرن این بی رحمی در فضای مجازی 
منتشر شد. انتشار فیلمی از تعقیب مرگبار بز کوهی نر توسط آفرودسواران در کویر 
مرنجاب منجر به جریحه دار شدن احساسات و اعتراض شهروندان بسیاری به ویژه 
حامیان حقوق حیوانات و محیط زیست در سراسر کشور شد. در واکنش به انتشار 
کلیپ تلف شدن یک رأس کل وحشی در کویر مرنجاب، ایرج جمشیدی، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تأیید اینکه این بز کوهی از استرس ناشی 
از احساس خطر، جانش را از دست داده، اعالم کرد خودرو متخلف در این حادثه 

شناسایی شده و برای پاسخگویی احضار خواهد شد.
نکته دیگر ماجرا این اســت افراد بزُکش، شکارچی نبوده و از جمله گردشگران یا 
آفرودبازانی بودند که برای هیجان و تفریح به کویر وارد شده، اتفاقی حیوان بخت 
برگشته را دیده، سر به دنبالش گذاشتند، فیلم گرفته اند و در نهایت موجب شده اند 
حیوان قالب تهی کند. کلوپ ســافاری )زیر نظر میراث فرهنگی و گردشگری( و 
کمیته آفرود استان اصفهان هم اعالم کرده این افراد به صورت خودسرانه و بدون 
اطالع و مجوز وارد کویر شده و شکارچی و آفرودسوار حرفه ای هم نبوده اند، اما به 
محض دیدن این نوع بز در آن منطقه، برای تفریح دست به تعقیب آن می زنند... 
تاجایی که بز خسته می شود. این افراد اقدام به دادن آب به این حیوان می کنند و 

االن هم شاکی هستند که ما به این بز آب دادیم و کاری نکرده ایم!
اطالعاتی که دیروز درباره این ماجرا منتشر شد می گوید این افراد که اهل کرمان 
و ســاکن تهران هستند و همچنین کسانی که فیلم را در فضای مجازی منتشر 
کرده اند، شناســایی و از طرف اداره محیط زیست آران و بیدگل به دادگاه احضار 

شده اند که قرار است بر اساس ابالغیه در دادگاه شرکت کنند.
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ورزش: مدیرعامل جدید پرسپولیس که هیچ سابقه ای 
در فوتبال ندارد و شــروع کارش با یک باشگاه بزرگ با 
هواداران میلیونی همراه شــده است، برای اثبات توانایی 

خود چالش های بزرگی را پیش رو دارد.

بدهکاری های بین المللی #
باشگاه پرسپولیس در سال های اخیر همواره با مشکالت 
مالی همراه بوده است. تیمی که بیشترین پرونده ها را در 
سالیان اخیر برای تسویه با اعضای خارجی پیشین خود 

در کمیته انضباطی فیفا داشته است.
مهدی رسول پناه، سرپرست باشگاه پرسپولیس قبل از 
تحویل این باشگاه به سمیعی، توانست بدهی سنگین به 
برانکو ایوانکوویچ را پرداخت کند و محرومیت پرسپولیس 
از حضور در نقل و انتقاالت را رفع کند. با این حال باشگاه 
پرسپولیس با شکایت های دیگری نیز در فیفا روبه رو است 
که باید مورد توجه مدیرعامل تازه وارد قرار بگیرد. باشگاه 
پرسپولیس تنها ۱۲ روز دیگر فرصت پرداخت طلب ۷۰ 
هزار دالری اینیگو مربی ســابق خود را دارد در غیر این 
صــورت بار دیگر با حکم جدیدی از ســوی فیفا روبه رو 

می شود.
همچنین این باشگاه باید روند رسیدگی به پرونده گابریل 
کالدرون و دو دســتیار وی که در کادر فنی پرسپولیس 
حضور داشتند را پیگیری کند. پرونده ای ۶۸۰ هزار دالری 
علیه این باشگاه که در صورت دفاع مناسب از سوی بخش 
حقوقی و وکالی باشگاه می تواند کمتر شود. ضمن اینکه 
رسیدگی دادگاه عالی ورزش به پرونده ماریو بودیمیر نیز 
صورت گرفتــه و به زودی حکم مربوط به طلب مهاجم 

پیشین سرخپوشان نیز صادر می شود.
ســمیعی چاره ای جز حــل و فصــل چالش های مالی 
پرسپولیس به خصوص در عرصه بین المللی را ندارد و نیاز 

به تأمین بودجه برای حل آن ها دارد.

نواقص بخش حقوقی#
پس از بازداشت مهدی خواجه وند مدیر بخش حقوقی 
باشــگاه پرسپولیس از ســوی نهادهای قضایی، تکلیف 
جانشین او همچنان مشخص نشده است تا بخش حقوقی 
باشگاه پرسپولیس با حضور دو کارمند در این حوزه، امور 
سنگین رسیدگی به مسائل حقوقی پرسپولیس را دنبال 
کند. پرسپولیس در ســال های گذشته به طور مکرر با 
مشکل بستن قرارداد روبه رو شــده است. موضوعی که 
با فعالیت ســالم و کارآمد بخش حقوقی می تواند شکل 

دیگری پیدا کند تا سرخپوشان در هر پرونده ای محکوم 
نشوند.

جذب بازیکن #
رفع محرومیت نقل و انتقاالتی پرسپولیس و خروج شجاع 
خلیل زاده و محمد نادری از لیست بازیکنان پرسپولیس 
باعث شده تا یحیی گل محمدی خواهان جذب بازیکن 
شود. پرسپولیس که در تابســتان امسال هفت بازیکن 
جدید به خدمت گرفت، حاال نیاز به مدافع را احســاس 
می کند تا سمیعی در کوتاه ترین بازه زمانی ممکن چاره ای 

جز گرفتن بازیکنان مدنظر سرمربی تیم نداشته باشد.

رسیدگی به متمم ها#
چند بازیکن پرسپولیس برای ماندن در این تیم خواهان 
افزایش رقم قرارداد خود شــده اند. موضوعی که ابتدا با 

مخالفت هیئت مدیره و سپس موافقت آن ها همراه بود 
اما استعفای رسول پناه باعث شد تا این مبالغ به رقم های 
قبلی اضافه نشود و حاال سمیعی باید به آن ها ورود کند. 
چالش جدی برای مدیری که مبارزه با فساد را شعار اصلی 
خود قرار داده و حاال باید طوری رفتار کند که اتمســفر 

رختکن این تیم را نیز تحت کنترل داشته باشد.

تسویه با بازیکنان فعلی#
اعضای تیم فوتبال پرسپولیس با وجود پوکر قهرمانی در 
لیگ برتر و رســیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا هنوز 
پاداش هــای خود را دریافــت نکرده اند. همچنین تعداد 
زیادی از بازیکنان نیز بخش اول قراردادهای فصل پیش 
رو را نیــز نگرفته اند تا سرخپوشــان منتظر واریزی های 
جدید از ســوی مدیرعاملی باشند که خودش به تازگی 

وارد باشگاه شده است.

چالش های پیش روی مدیرعامل پرسپولیس 

متمم های  میلیاردی!

انصاری فرد بهترین لژیونر هفته گذشته فوتبال آسیا
 )AFC( ورزش: با پایان مهلت شرکت در نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا
برای انتخاب بهترین لژیونر فوتبال این قاره در هفته گذشــته، کریم انصاری فرد 
با کسب 33 درصد رأی کاربران، بهترین لژیونر هفته قاره کهن شد. انصاری فرد 
در پیروزی 3 بر صفر آاِک آتن مقابل اســپورتینگ براگا، ۶۱ دقیقه بازی کرد و 
چهار دوئل موفق داشــت. مهاجم ایرانی تیم یونانی همچنین تنها گل تیمش را 
مقابل جیانینا به ثمر رساند و 9۱ درصد پاس های او به هم تیمی های خود در این 

مسابقه، موفق بوده است.

شرط راموس برای تمدید قرارداد با رئال
ورزش: سرخیو راموس که در سال های اخیر یکی از مهره های اصلی رئال مادرید در 
قهرمانی های بدست آمده بوده و هنور برسر تمدید قرارداد با این باشگاه اسپانیایی 
به توافق نرســیده است، در یک صورت حاضر به تمدید قراردادش است. بر اساس 
گزارش نشــریه »سان«، راموس 34 ساله خواهان تمدید دو ساله قراردادش با رئال 
مادرید و ماندن در جمع کهکشــانی ها حداقل تا ســال ۲۰۲3 است، اما سران این 
باشگاه در نظر دارند پیشــنهاد تمدید یک ساله قرارداد را به راموس بدهند. مدافع 

اسپانیایی رئال مادرید در حال سپری کردن سال پایانی قراردادش قرار دارد.

پاسخ منفی چالهان اوغلو به یووه به خاطر یونایتد
ورزش:  هاکان چالهان اوغلو در پنجره نقل وانتقاالت تابستانی اخیر پیشنهادی از یوونتوس 
داشته که آن را به خاطر رفتن به منچستریونایتد، رد کرده است. باشگاه منچستر چند 
ماهی اســت که وضعیت این هافبک ترکیه ای را زیرنظر دارد و امیدوار اســت بتواند در 
تابستان ۲۰۲۱ او را به عنوان بازیکن آزاد به خدمت بگیرد، بازیکنی که هنوز برای تمدید 
قرارداد با میالن به توافق نرســیده است. چالهان اوغلو پنج سال پیش هم زمانی که در 
بایرلورکوزن عضویت داشت، مورد توجه باشگاه منچستریونایتد بود اما در نهایت ترجیح 

داد در این تیم آلمانی بماند و در ادامه در سال ۲۰۱۷ به میالن ملحق شد.

جوکوویچ: این بدترین بازی ام بود
ورزش: نواک جوکوویچ سومین شکستش در فصل جاری را برابر لورنزو سونگوی 

ایتالیایی پذیرا شد، اما روحیه خوبی پس از پایان این مسابقه داشت.
این تنیســور صربستانی گفت: این بدترین بازی ام بود و لورنزو در این بازی مرا از 

زمین بیرون راند. این همه چیزی است که می توانم بگویم. 
وی افزود: او در هر بخش مسابقه بهتر از من بود. در حالی که من بد و غیرمعمول 
بازی می کردم، لورنزو شگفت انگیز ظاهر شد. او به طور حتم شایسته این پیروزی 

بود.

ورزش: هافبک فصل گذشته استقالل درباره تصمیم اش 
مبنی بر جدایی و رفتن به القطر توضیحاتی ارائه داد. او 
قبل از ترک ایران و ســفر به قطر اظهار کرد: پس از دو 
فصل که در خدمت استقالل بزرگ و هوادارانش بودم، 
تصمیم گرفتم وارد مرحله جدیدی در زندگی فوتبالی ام 
شوم و به تیم قطر اس. سی بروم. امیدوار هستم در این 
باشــگاه هم نمایش خوبی داشته باشم و توانایی هایم را 

نشان دهم.

تجربه جدید#
او ادامه داد: واقعیت این است که تصمیم خیلی سختی 
بــود که از اســتقالل دل بکنی و جدا شــوی و خیلی 
درباره آن فکر کردم، اما به نظرم دوره فوتبالی ای که ما 
می توانیم بازی کنیم، شاید خیلی نباشد. دوست داشتم 
تجربه جدیدی را در زندگی فوتبالی ام داشــته باشم. 
فقط می توانم بگویــم برای خودم این تصمیم خیلی 

سخت بود که از استقالل جدا شوم و امیدوار هستم 
روزی دوباره در خدمت این باشــگاه 

بزرگ باشم.

چک نگرفتم#
هافبــک فصل گذشــته 
اســتقالل در خصــوص 
با  گفته می شــد  اینکه 
داخلی  قرارداد  عبدیان 
بســته و از او چــک 

گرفته است، عنوان 
کرد: طــی یکی، 
اخیر  هفتــه  دو 
مذاکرات رسمی با 

از من انجام گرفت، وگرنه  قبل 
آن هیچ مذاکره رسمی با استقالل 

نداشتم. پیش از پایان مسابقات لیگ 
قهرمانــان، قراردادم تمام شــده بود 

ولی به خاطر تیم، بچه ها و هواداران آن 
بازی ها را کامالً آزاد و بدون قرارداد ثبت 

شده بازی کردم. هفته گذشته مذاکره 
رســمی با من انجام شــد که نیاز به 
زمان داشت ولی چک یا پول از کسی 

تحویل نگرفتم.

جدایی سخت#
این جدایی  اضافه کرد:  کریمی 
شاید برای هر دو طرف سخت 
باشــد ولی من خیلی دوست 

داشــتم تجربه جدیدی را در فوتبالم به دست بیاورم 
و از پایان فصــل تصمیم گرفتم ایــن اتفاق بیفتد؛ 
تــا پیش از آن، این اتفاق نیفتــاد ولی حاال این کار 
انجام شــد و عازم قطر هستم تا به تیم جدیدم بروم. 
امیدوار هســتم روزی دوباره پیراهن آبی استقالل را 
 بپوشم و همچنین نماینده خوبی برای فوتبال ایران 

باشم.
او درباره دو ســال حضور در استقالل و کار کردن با 
مربیانی همچون شفر، استراماچونی و فرهاد مجیدی 
اظهار کرد: طی دو فصل اخیر کمترین حق ما کسب 
یک یا دو جام بود. در فصل گذشــته شــروع خوبی 
داشــتیم و آن را ادامــه دادیم، ولی مســائلی 
کــه می دانیــد، پیش آمــد و در لیگ 
موفق شویم  نتوانســتیم چندان  برتر 
و دوم شــدیم. در جام حذفی نیز دو، 
ســه حریف خوب را بردیم و به فینال 
رسیدیم و می توانســتیم جام بگیریم، 

اما نشد.

مذاکره با سپاهان#
بــا  کــرد:  تصریــح  او 
باشــگاه  و  آقا محــرم 
سپاهان صحبت کردم. 
بــا آقایان ســاکت و 
نویدکیا کــه همواره 
به من لطف داشتند، 
مذاکراتی انجام دادم 
ولی خیلی جدی نشد.

اســتقالل  هافبک ســابق 
درباره پیشنهاد ۲۰ میلیاردی اش 
به این تیم و همچنین ســپاهان 
گفت: در یک هفته گذشته مذاکراتی 
را با اســتقالل داشتم و با سپاهان هم 
صحبت کردم کــه البته به بحث رقم 
قرارداد کشیده نشد و قرارداد نجومی 

درکار نبود.

تیم های بهتر#
اینکه برنامــه ای برای  کریمی دربــاره 
رفتن به فوتبال اروپــا دارد، گفت: فعاًل 
در کوتاه مدت می خواهم در تیم جدیدم 
نمایش خوبی داشته باشم و به آن باشگاه 
کمــک کنم. باید ببینیم در آینده چه 
اتفاقی می اُفتد. امیدوار هســتم 
به تیم های بهتر و باالتر بروم.

ورزش: امیر قلعه نویی پس از جدایی از ســپاهان و 
پیوســتن به گل گهر معتقد اســت که قانون جذب 
نکــردن خارجی ها ضربه مهلکی بــه اقتصاد فوتبال 
ایران زده است. او در دفاع از مربیان خارجی می گوید 
برانکو و کالدرون خدمت بزرگی به فوتبال ما کردند. 
با هم گوشــه هایی از جدیدترین صحبت های وی را 

مرور می کنیم.

یک اتفاق جالبی در لیگ بیستم افتاده است. س
نصف مربیان لیگ شــاگرد شما بوده اند. جواد 

منصوریان،  علیرضا  خطیبی،  رسول  نکونام، 
اینکه  رحمان رضایی، محمود فکری و... 
آشنا هســتند به افکار شما کار را برای 

شما سخت نمی کند؟ 
شــما این ســو را نگاه کن. اثرگــذاری امیر 
قلعه نویــی را ببین. چرا بقیــه این کارها را 

انجام ندادند؟

مربی ها س فصــل  این 
جوان شــدند که شما 

خــورده ای  و   50 با 
ســال مسن ترین 

لیگ  مربــی 
آیا  هســتید. 

موضوع  این 
جــب  مو
ن  ا فقــد

تجربــه در 
لیگ می شود 

یا این را مثبت 
قلمداد می کنید؟

مربیگری عین پدر شــدن اســت. 
یعنی کســی که فرزند نــدارد، آن 
مهــر فرزنــد و پــدری را نمی گیرد. 
شــما به کســی که فرزند ندارد هی 
بگویید این طوری و آن طوری است. 
تــا خودش بچه را بغل نکند، آن حس 
را نمی فهمد. مربیگری هم به نظر من 
باید یک مقدار روی نیمکت می نشستی 
و بعــد... االن محمود فکری به نظر من 
این کار را انجام داد. از تیم های پایین تر 
شروع کرد، فشــار کمتر را تجربه کرد و 

بعد به استقالل آمد. 
من اگر روزی مدیر باشــم، می روم دنبال 

این قضیه که مثاًل مربی ای می آورم که فشار را تجربه 
کرده باشد، نه اینکه او را بسوزانم. 

البته من اگر مدیر باشــم، هرکســی را بیاورم، پایش 
می ایستم. 

کالدرون، س اســتراماچونی،  گذشــته  فصل 
خارجی  مربیان  این  همه  و  دنیزلی  اسکوچیچ، 
بودند. االن این فصل ما هیچ سرمربی خارجی ای 

نداریم. این تغییر را به نفع لیگ می دانید؟
نــه. ۱۰۰ درصد به ضرر لیگ اســت. البته من یک 
مسئله را بگویم، ببینید آوردن مربی و بازیکن، 
به خصوص بازیکن خارجی باید با شناخت 
باشد. ما مثاًل وقتی کی روش استنلی را 
آوردیم، ۶ هفته آقای فردوسی پور 
ولی  کنــد.  بازی  نگذاشــت 
بعدها ایــن بازیکن ۲۰۰ 
قرارداد  دالری،  هــزار 
یک میلیون دالری هم 

گرفت. 
اگر شــما با مطالعه این 
کار را انجــام دهــی و یک 
بازیکن یا مربی بیاوری که به نفع 
لیگ باشد، خیلی به فوتبال کمک 
می کند. 3۲۰ بازیکن در لیگ ما 
حضــور دارند. 3۲۰ تا ۲ میلیارد 
اضافه شــد، به خاطر این قانون. 
پارسال 5۰۰  بازیکنی که  یعنی 
میلیون تومــان می گرفت، االن 

آمده و می گوید 4 میلیارد.
ما میانگین می گوییم که 3۲۰ 
تا ۲ میلیارد. یعنی یک چیزی 
نزدیک بــه ۷۰۰ میلیــارد به 
فوتبال ما بــه خاطر این قانون 
اضافه شــد. آقای برانکو آمد و 
خدمت کرد، آقای کالدرون آمد 
و او هــم خدمت کرد و مربیان 
دیگر، اگر این ارتباط نباشــد، 
اصاًل فوتبال مــا در جا می زند 
و می شــود عین همــان قانون 
سقف قراردادها که بازیکن ۸۰ 
میلیونی شد 45۰ میلیون. این 
هم مطمئن باشید که برداشته 
می شــود و فوتبال نیز عقب 

می افتد.

واکنش علی کریمی به مذاکره با سپاهان

قرارداد نجومی در کار نبود
امیر قلعه نویی با انتقاد از ممنوعیت جذب خارجی ها :

برانکو و کالدرون به فوتبال ما خدمت  کردند

گفت وگوی کوتاه

سرمربی ذوب آهن: 
تعویق بازی ها کار را برای همه دشوار خواهد کرد

ورزش: سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: نه تنها ما بلکه همه تیم ها از تعویق مسابقات 
ضرر می کنند و ما تا یک جایی می توانیم تیم را آماده نگه داریم. رحمان رضایی در خصوص 
شرایط این روز های تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، اظهار کرد: طبق برنامه ریزی هایی که برای 
تیم داشتیم و پس از اینکه برنامه بازی ها مشخص شد ابتدا بازی تدارکاتی با فوالد خوزستان 
را لغو کردیم چون باید در هفته اول لیگ به مصاف آن ها برویم. بازی های تدارکاتی دیگری را 

جایگزین این دیدار کردیم و سعی می کنیم تیم را به خوبی آماده شروع لیگ کنیم.

تقویت ذوب آهن#
وی افزود: تیم ما نیاز به یک هافبک وســط دارد و پس از جذب یک بازیکن در این پســت 
فهرستمان تکمیل می شود. همچنین به چند بازیکن جوان برای تقویت نیمکتمان نیاز داریم 
که اسامی همه بازیکنان مدنظر در اختیار مدیریت باشگاه قرار گرفته تا برای جذب آن ها اقدام 
شود. احتماالً یکی، دو مربی به کادرفنی ما اضافه خواهد شد تا از این نظر هم تقویت شویم.

تعویق مسابقات#
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درباره اینکه تعویق ۶ روزه مسابقات لیگ برتر به سود این 
تیم شد یا خیر، تصریح کرد: نه تنها ما بلکه همه تیم ها از این اتفاق ضرر می کنند. ما تا یک جایی 
می توانیم تیم را آماده نگه داریم. تمرینات را براساس تاریخ شروع لیگ برنامه ریزی می کنیم تا تیم 
با شــروع مسابقات آماده باشد، اما عقب افتادن بازی ها کار را برای همه دشوار خواهد کرد. البته 
تیم هایی که تمریناتشان را دیرتر از سایرین شروع کردند از این اتفاق سود می برند، ولی تیم ما خیر.

خریدهای جدید#
رضایی در پایان در مورد جدایی بازیکنانی چون هادی محمدی و حمید بوحمدان از این تیم، 
خاطرنشان کرد: اتفاقی است که رخ داده و به نظرم صحبت درباره آن بی فایده است. ما باید 
به فکر داشته های خود باشیم. ما االن باید ببینیم چه بازیکنانی در اختیار داریم و تمرکزمان 
باید روی آمادگی تیم باشد. خداراشکر ما خرید های خوبی انجام دادیم و بازیکنان توانمندی 
به خدمت گرفتیم. متأسفانه مصدومیت کوچکی هم برای علی دشتی رخ داد که امیدوارم او 

خیلی زود ریکاوری و بتواند با شروع مسابقات به ما کمک کند.

ورزش: باشگاه پرسپولیس موضع رسمی خود 
در قبال جدایی شجاع خلیل زاده را اعالم کرده 
و مدعی شده راضی به صدور رضایت نامه مدافع 
سابق خود نیســت و ITC وی را صادر نخواهد 

کرد.
تابســتان لیگ شــانزدهم بود که پرسپولیس 
با باشــگاه ریزه اســپور به مشــکل برخورد و 
بازگرداندن مهدی طارمی از ترکیه به دردسری 

بزرگ برای آن ها تبدیل شد. ثبت قرارداد طارمی 
با ریزه اســپور ترکیه و در ادامه بازگشت وی به 
پرسپولیس باعث شــد تا پرسپولیس و مهدی 
طارمی با جرایم و محرومیت هایی مواجه شوند. 
اکنون این داســتان به شــکلی دیگر برای این 
باشگاه در حال تکرار اســت. شجاع خلیل زاده 
که فصل گذشته و در زمان مدیریت ایرج عرب 
قراردادش را با این باشــگاه تمدید کرده بود، به 

واســطه بندی که در آن همــکاری برای فصل 
جدید را منوط به شــروط مالی و توافق در این 
زمینه می کرد، قراردادش را به صورت یک طرفه 

فسخ کرد.
باشگاه پرســپولیس اما اکنون مدعی است که 
توافق جدیدی با این بازیکن داشــته که او را از 
عقد قرارداد با باشگاه جدیدش )الریان قطر( منع 
می کنــد. در این زمینه خلیل زاده که از چندی 
پیش با پیراهن شــماره 3 الریان رسماً در این 
باشگاه رونمایی شد، با اعالم باشگاه پرسپولیس 
به صورت غیرقانونی در قطر حضور دارد و مراحل 
قانونی اقدام در این زمینه از سوی پرسپولیس 

دنبال خواهد شد.
امیرعلی حســینی، معاون حقوقی و بین الملل 
باشگاه پرســپولیس در آخرین صحبت هایش 
در این زمینه مدعی شــد: صادر شدن ITCهم 
به مدیریت باشــگاه مربوط است. احتماالً مدیر 
باشگاه می خواهد طرح دعوی کند و به احتمال 
زیاد باشگاه با درخواست باشگاه قطری مخالفت 
می کند. وقتی اختالفی بین باشــگاه و بازیکن 
هست، این طور نیســت که بازیکن دیگر نتواند 
بازی کند. احتماالً از ITC موقت استفاده خواهد 
شد و او می تواند بازی کند. با این حال وقتی ما 
مخالفت خود را اعالم می کنیم، پرونده ای در فیفا 

باز می شود و باید مستندات خود را ارائه کنیم.

فلسفه ژاپنی که ستاره پرتغالی از آن نام می برد چیست؟

»کایزن« بهترین یاور رونالدو در روزهای قرنطینه
امیرمحمد سلطان پور: این چند هفته برای کریستیانو رونالدو بسیار سخت گذشت. 
این فوق ستاره پرتغالی بعد از مثبت شدن تست کرونایش مجبور شد مدت طوالنی 
را در قرنطینه بگذراند. با اینکه اکنون اعالم شــد باالخره موفق شده بر این ویروس 
فائق بیاید، اما او شانس بازی کردن مقابل مسی و بارسلونا را در بازی تیمش در لیگ 
قهرمانان اروپا از دست داد تا آبی و اناری پوشان اتفاقاً با گلی که مسی به ثمر رساند، 

تیمش را ۲-۰ در تورین شکست دهند.
قبل از قرنطینه اش، رونالدو در فرم بسیار خوبی چه برای باشگاه و چه برای تیم ملی 
کشــورش قرار داشت و در دو بازی اول فصل جدید سری آ سه گل به ثمر رسانده 
بود. اما این شــرایطی که در این مدت گذراند شاید صبورترین و قوی ترین افراد را 
به چالش بکشــد اما رونالدو با توییتی که به تازگی منتشر کرد، تأکید داشته که با 
پیروی از فلسفه »کایزن« از لحاظ ذهنی قوی مانده و رویکرد مثبت خود در زندگی 

را حفظ کرده است.

فلسفه کایزن چیست؟#
کایزن به معنای بهبود یا تغییر دائم برای رسیدن به نتیجه ای بهتر است و به فلسفه ای 
اشــاره دارد که در آن تمرکز روی بهبود مستمر فرایند تولید، مهندسی یا مدیریت 
کسب و کار است. کایزن در مقوله های سالمت، روان درمانی و مربیگری زندگی، امور 
دولتی، بانکداری و دیگر صنایع به کار گرفته شده  است. هنگام به کارگیری در امور 
اقتصادی و فضای کاری، کایزن به فعالیت هایی اشاره دارد که همه عملکردها را به  
طور مستمر بهبود می بخشد و همه کارمندان از جمله مدیر عامل اجرایی تا کارگران 
خط مونتاژ را شــامل می شود. کایزن در فرایندهای خرید و لجستیک، که محدوده 
سازمانی را به زنجیره تأمین می رســاند، نیز به کار گرفته می شود. کایزن با بهبود 
فعالیت ها و فرایندهای اســتاندارد تالش می کند اتالف را از بین ببرد که اصطالح 
دیگر این همان تولید ناب است. این فلسفه نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم در 
چندین کسب و کار ژاپنی به کار گرفته شد و بخشی از آن از کسب و کار و مدیریت 

کیفیت آموزش دهندگان آمریکایی که از ژاپن بازدید می کردند تأثیر پذیرفت و از آن 
زمان به بعد در کل جهان گسترش یافت و هم اکنون در بسیاری از زمینه ها به غیر 
از اقتصاد و تولید به کار گرفته می شود. ماساکی ایمای، مؤسس انستیتوی کایزن در 
این باره می گوید: »کایزن به معنای بهبود است. این بهتر شدن می تواند در زندگی 
شخصی، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی و زندگی کاری به وجود بیاید. وقتی این 
فلسفه در محیط کار به کار گرفته شود، بهتر شدن هر فرد چه کارگر و چه مدیر به 

یک شکل را شامل می شود«.

شرکت خودروسازی ژاپنی تویوتا یکی از پیشگامان استفاده از این فلسفه در شرکت 
خود است و به نظر رونالدو از این فلسفه در زندگی شخصی اش بهره می برد.

کایزن به رونالدو چه کمکی کرده است؟#
ماهیــت اصلی کایزن تغییر دادن تمرکز افراد از گیــر افتادن در موفقیت های 
زودگذر و ناچیز و یا شکست هایی که در این میان به وجود آمده، به بهتر شدن 
در درازمدت اســت. در قضیه رونالدو او احتماالً با بخش بزرگی از این فلســفه 
در چنــد وقت اخیر خــود را مرتبط کرده که این را به او یادآوری کند با اینکه 
چند بازی را از دســت می دهد، اما هنوز می تواند تأثیرگذاری خاص خود را بر 
موفقیت یوونتوس در ادامه فصل داشــته باشد. تیم آندرا پیرلو نیز در غیاب او 
دچار مشــکل شده و در چهار بازی گذشــته تنها یک پیروزی به دست آورده 
است. اما رونالدو قطعاً در طول سالیان گذشته در دوران فوتبالش از این فلسفه 
بهره می برده تا سختکوشی شدید و با ثبات او را حفظ کند تا در آینده منتظر 

موفقیت های کم نظیرش باشد. 
این ســتاره ســابق رئال مادرید و منچســتریونایتد بارها و بارها توســط افراد 
نزدیک به او به خاطر تعهد بی بدیلش در سختکوشی و تمرینات مورد ستایش 
قرار گرفته اســت. رونالدو که یکی از بیشــترین دنبال شــوندگان در شــبکه 
اجتماعی اینستاگرام اســت هر چند وقت یک بار گوشه هایی از این فلسفه را 
بــه مخاطبانش یادآوری می کند. به عنوان مثال بعد از اینکه در ســال ۲۰۱9 
در نبرد برای کســب توپ طال مقابل لیونل مســی شکست خورد او در پست 
اینستاگرامی اش نوشــت: »صبر و استقامت دو مقوله شخصیتی است که افراد 
حرفه ای را از آماتورها متمایز می کند. هر چیزی که امروز بزرگ اســت، روزی 
کوچک بوده است. شــما هر کاری را نمی توانید انجام دهید، اما هر کاری که 
می تواند به رؤیاهایتان رنگ واقعیت ببخشــد را انجام دهید و این را در ذهنتان 

نگه دارید که همیشه بعد از شب، سحر فرا می رسد«.

بازیکنان تیم اســتقالل تهران به صورت مشــترک به 
مقام بــزرگ پیامبر اکرم ادای احتــرام کردند. پس از 
حواشی سیاسی اخیر و اهانت به حضرت محمد )ص( 
در نشــریه ای فرانسوی که موجب خشــم مسلمانان 
سراســر جهان شــد، بازیکنان اســتقالل با در دست 
گرفتن پالکاردی که روی آن جمله »من عاشق محمد 
)ص( هســتم« نوشته شده بود، به پیامبر بزرگ اسالم 

ادای دین کردند.

اســطوره تیم ملی فوتبال کشورمان و باشگاه پرسپولیس، در 
پســتی اینســتاگرام اش پیامی اخالقی برای دنبال کنندگان 

خود دارد. 
علی کریمی در این پست با انتشار عکسی جالب توجه و زیبا 
در خود نوشــته: »به جای نوشــتن روی سنگ قبر شما، این 
کردار شماست که نامتان را زنده نگه می دارد! این پست علی 
کریمی که یکی از محبوب ترین چهره ســرخ ها نیز محسوب 

می شود، بیش از 3۰۰ هزار بار الیک شده است.

علی کریمیبازیکنان استقالل
مهاجم سابق تیم ملی انگلیس و آقای گل جام جهانی 
۱99۰ در توییتــی به تولد ۶۰ ســالگی دیگو مارادونا 
واکنــش نشــان داد. گری لینه کــر در توییت خود با 
منتشــر کردن کلیپی از صحنه های جذاب اســطوره 
آرژانتینی نوشــته: »بازیکنی باورنکردنی و بزرگ ترین 
بازیکن نســل ما با بیشــترین اختالف ممکن! شــاید 
بهترین بازیکن کل تاریخ جهان. فقط مســی توانسته 

در نزدیکی او حرکت کند«.

ستاره جوان منچستریونایتد در توییترش از دستاورد بزرگ 
و جدید خود برای کودکان کم برخوردار انگلیسی رونمایی 
کــرد. بعــد از اینکه دولــت بریتانیا با ادامــه تأمین غذای 
کودکان فقیر که مرحله اول آن نیز با تالش های رشــفورد 
تأمین شــده بود مخالفت کرد، او که دیروز ۲3 ساله شد، با 
تالش های خــود ۷ میلیون و ۲۷ هزار و ۷33 وعده غذا در 
هفته، از طریق مراکز تهیه غذا در سراسر انگلیس برای این 

کودکان فراهم آورد.

مارکوس رشفوردگری لینه کر

FIFA سرنوشت مدافع الریان در دست پرسپولیس و

خطر بیخ گوش »شجاع«

ضد  حمله

شریفی به پرسپولیس پیوست
ورزش: هافبک فصل گذشــته ســایپا به پرسپولیس پیوست. محمد 
شــریفی با حضور در باشگاه پرسپولیس و توافق با مدیران این باشگاه 
به جمع شــاگردان یحیی گل محمدی اضافه شــد. شریفی ۲۰ ساله 
است و فصل گذشته در سایپا حضور داشت. او سابقه بازی در استقالل 

خوزستان را در کارنامه دارد.

حضور نادری در تمرینات استقالل
ورزش: محمد نادری در تمرین ظهر دیروز تیم فوتبال استقالل حضور 

پیدا کرد.
محمد نادری در دو هفته گذشــته با عقد قراردادی یک ساله به جمع 
آبی پوشــان پایتخت پیوســت. این بازیکن که مشکالتی در خصوص 
رضایت نامه اش از باشگاه بلژیکی داشــت، پس از دو هفته، در تمرین 

دیروز استقالل حضور پیدا کرد.

 نعمتی و آقایی
 بهترین مدافعان لیگ قهرمانان آسیا

ورزش: سایت AFC در یک نظرسنجی بهترین مدافعان غرب آسیا را 
انتخاب کرد که از دید کاربران این سایت سیامک نعمتی و سعید آقایی 
با کســب بیش ترین آرا به عنوان بهترین مدافعان راست و چپ لیگ 
قهرمانان آسیا در منطقه غرب انتخاب شدند. در این نظر سنجی آقایی 

۸5 درصد و نعمتی ۷9 درصد از آرا را به خود اختصاص دادند.

زکی پور از استقالل جدا شد
ورزش: غیبت میالد زکی پور در دیدار مقابل چوکا تالش و عدم حضور 
در تمرین دیروز آبی پوشان شائبه های جدایی این بازیکن را تشدید کرد 
تا اینکه رســانه رسمی باشگاه استقالل خبر از جدایی این بازیکن داد. 
رســانه باشگاه استقالل به صورت رسمی از پایان همکاری با زکی پور 
خبر داد و اعالم کرد با توجه به نامه ای که محمود فکری سرمربی این 
تیم صادر کرده است، زکی پور در اختیار باشگاه قرار گرفته و می  تواند 
تیم جدید خود را معرفی کند و از جمع آبی های پایتخت جدا شــود. 

گفته می شود گل گهر مقصد بعدی این بازیکن خواهد بود.

عابدزاده دروازه بان ماه لیگ پرتغال
ورزش: اولین تیم ماه فوتبال باشگاهی پرتغال در فصل ۲۰۲۱/۲۰۲۰ 
انتخاب شد و نام یک بازیکن ایرانی در تیم بهترین های حال حاضر لیگ 
پرتغال به چشــم می خورد. امیر عابدزاده دروازه بان ایرانی ماریتیمو با 
دریافت نمره ۶.۶۶ بهترین دروازه بان لیگ پرتغال بوده اســت. او یکی 
از بازیکنانی است که نامش بدون حرف و حدیث در لیست بهترین ها 
قرار گرفت. عابدزاده در ترکیب ماریتیمو در این فصل عملکرد درخشانی 
داشته و اکنون به عنوان شماره یک تیم منتخب ماه لیگانوس انتخاب 

شده است.

 »رادو« در دستور کار 
مدیرعامل جدید پرسپولیس

ورزش: بوژیدار رادوشــوویچ که پس از جذب لک، جایی در چارچوب 
دروازه پرســپولیس در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نداشت به دلیل 
عدم دریافت مطالبات خود هنوز به ایران بازنگشته است. رادو نزدیک 
به ۸9 هزار دالر طلب فصل گذشته و ۱5۰ میلیون تومان پاداش صعود 
به فینال لیگ قهرمانان آســیا را دریافت نکرده است. مطالبات ارزی و 
ریالی رادو تبدیل به چالش اصلی جعفر سمیعی مدیرعامل جدید باشگاه 

پرسپولیس شده است.
ســمیعی در اولین اقدام مالی خود قصــد دارد طلب رادو را طی هفته 
جاری پرداخت کند تا ضمن بازگرداندن وی مانع از شکایت او به فیفا 

شود.

عذرخواهی آل کثیر بابت شادی گل جنجالی  اش
ورزش: حســینی، مدیرروابط بین الملل باشگاه پرسپولیس درباره 
وضعیت پرونده محرومیت عیسی آل کثیر گفت: درباره عیسی یک 
کار گروهی انجام دادیم و یک الیحه نوشته شد و همراه با مدارکی 
که داشتیم، فرستادیم. پنجشــنبه هفته آینده قرار است جلسه ای 

برای رسیدگی به این پرونده برگزار شود. 
حســینی در خصوص اینکه آل کثیر بابت حرکت خود عذرخواهی 
کــرده یا خیر، اضافه کــرد: آل کثیر این موضــوع را نپذیرفته که 
توهینی به گروه خاصی کرده و گفته که هدف من از این کار اشاعه 
عشــق و تقسیم کردن شــادی ام در مهم ترین لحظات زندگی ام با 
کسی که دوستش دارم، بوده است. با این حال عیسی عنوان کرده 
اگر کسی در هر جای دنیا با این کار ناراحت شده، من هم ناراحت 

هستم و از او عذرخواهی می کنم.

 ابهام در رسیدن خارجی های سپاهان 
به شروع لیگ

ورزش: در جریان دیدار تدارکاتی ســپاهان مقابل آلومینیوم اراک 
ســه بازیکن خارجی ایــن تیم یعنی کی روش اســتنلی، گئورگی 
گولســیانی و محسن الغسانی حضور نداشــتند و با لباس شخصی 
از روی سکوها کار هم تیمی هایشــان را دنبال می کردند و همین 
موضوع شائبه مصدومیت این ســه نفر را ایجاد کرد. پیگیری های 
نشــان می دهد که دو بازیکن از جمع این نفرات درگیر مصدومیت 
هســتند و نفر ســوم یعنی محســن الغســانی مشــکلی ندارد و 
نیمکت نشــینی او فنی بود. کی روش استنلی و گئورگی گولسیانی 
 دچــار مصدومیت هســتند و ممکن اســت به شــروع لیگ برتر 

نرسند.

مصلح در نصف جهان ماندنی شد
ورزش: باشــگاه ســپاهان با جدایی شــایان مصلــح از این تیم 
مخالفت کرد. محمد میری، هافبک دفاعی فصل گذشــته نساجی 
و از پدیده هــای لیگ نوزدهم ابتدای فصل با عقد قراردادی به گل 
گهر پیوســت ولی حاال سودای جدایی از این تیم را دارد و باشگاه 
ســیرجانی در نظر دارد او را با یکی از بازیکنان تیم های خواهانش 
معاوضه کند تا مشکل یکی از پست های مد نظر برای جذب بازیکن 
را برطرف کند و از همین رو برای درخواست سپاهانی شدن میری 

خواهان معاوضه این بازیکن با مصلح شده بود. 
بدیــن ترتیب بــا مخالفت ســپاهان بــا جدایی مصلــح به نظر 
می رســد پرونــده حضــور میری در ســپاهان هم بســته شــده 
 باشــد مگر اینکه شــرایط جدیدی بــرای مذاکره میــان طرفین 

ایجاد شود.

منهای فوتبال

هفته هفتم لیگ برتر انگلیس
تاتنهام - برایتون

یکشنبه 11 آبان - 22:45 از شبکه ورزش

هفته ششم سری آ ایتالیا
آاس رم - فیورنتینا

یکشنبه 11 آبان - 20:30 از شبکه ورزش

هفته ششم سری آ ایتالیا
ال اسپزیا - یوونتوس

یکشنبه 11 آبان - 17:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

استارت مرحله دوم اردوی فرنگی کاران از پنجشنبه
گرایی انتخابی را از دست داد!

ورزش: در حالی که در پایان مرحله اول اردوی تیم ملی کشتی فرنگی، 
کادرفنی اسامی فرنگی کاران را برای حضور در انتخابی روز پنجشنبه ۱5 
آبان ماه اعالم کرده، حاال قرار است با حضور همان نفرات مرحله دوم اردو 

هم بدون توجه به نتایج انتخابی برگزار شود.
اردوی فرنگــی کاران بعــد از ظهر روز ۱5 آبان مــاه و پس از برگزاری 
مسابقات انتخابی درون اردویی آغاز خواهد شد.همچنین فدراسیون اعالم 
کرده با توجه به مثبت بودن تست کرونای محمدرضا گرایی، مسابقات 
انتخابی در وزن ۶۷ کیلوگرم بین حســین اسدی و محمدجواد رضایی 
برگزار می شــود. بدین ترتیب گرایی حضور در مسابقات جهانی را هم 

احتماالً از دست خواهد داد.
این اتفاقات در حالی رخ داده که اتحادیه جهانی کشــتی قرار است روز 
۱5 آبان تصمیم نهایی خود را درباره برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات 

جهانی اعالم کند.

لقب اتحادیه جهانی به حسن یزدانی
 بولدوزر!

ورزش: اینســتاگرام رســمی اتحادیه جهانی کشتی ویدئویی را از 
حســن یزدانی منتشر کرده و به تمجید از ستاره کشتی آزاد ایران 
پرداخته اســت. در فیلم منتشر شده در صفحه اینستاگرام اتحادیه 
جهانی، به فنون ویرانگرحســن یزدانی  در مبارزاتش اشاره شده و 
این نابغه کشــتی ایران به  »بولدوزر« تشــبیه شده است. اتحادیه 
جهانی کشتی با اشاره به شــیوه هجومی حسن یزدانی برابر رقبا، 
نوشــت: »حســن یزدانی یکی از هجومی ترین کشتی گیران جهان 
است که با دست چپ زیر کتف حریفان می زند و مانند بولدوزر به 
سمت آن ها حمله ور می شود. ســوپر استار کشتی ایران با همین 

شیوه قهرمان المپیک ۲۰۱۶ ریو شد«.

 اعتصاب تکواندوکاران 
قراردادها را افزایش می دهد؟

ورزش: تکواندوکاران در شــرایطی حرف از اعتصاب می زنند که بعید 
است با شرایط فعلی سقف قراردادها افزایش چندانی داشته باشد. 

در حالی که فدراسیون تکواندو در ماه های اخیر مقدمات برگزاری فصل 
جدید لیگ برتر تکواندو را فراهم کرده و باشــگاه ها این روزها در حال 
یارگیری برای فصل جدید هســتند، موضوع کم بــودن میزان قرارداد 

تکواندوکاران، به سوژه ای برای مصاحبه برخی افراد تبدیل شده است. 
حتی کار به جایی رسیده که برخی اخبار مبنی بر اعتصاب تکواندوکاران 
و عدم عقد قرارداد با باشگاه ها تا زمان افزایش مبلغ قراردادشان به گوش 
می رسد. از ۱۰ میلیون که کف قرارداد باشگاه ها به شمار می رود تا بیش 
از 5۰، ۶۰ میلیون که ســقف قراردادها در لیگ است، تکواندوکاران را 

راضی نمی کند.
به نظر می رسد تهدید تکواندوکاران هم چندان کارساز نبوده و مشخص 

نیست چه کسی مسئول رسیدگی به خواسته آن هاست. 

سرمربی تیم ملی بوکس: 
دنبال منافع خودم نیستم

ورزش: ســرمربی تیم ملی بوکس گفت: نخستین برنامه  تیم ملی 
بوکس شــرکت در تورنمنت خارجی است، پیشنهاد دادم به تایلند 

اعزام شویم.
علیرضا استکی در خصوص تأمین منابع مالی برگزاری اردو در کیش نیز 
یادآور شد: فدراسیون بوکس در حد بضاعت خودش در جهت برگزاری 
اردوها تالش می کند. به عنوان سرمربی تیم، برای آوردن اسپانسر توانایی 
دارم و برخی از دوستانم برای کمک، پای کار می آیند. بنده برای برطرف 
کردن مشــکالت مالی هر کاری که از دستم بربیاید انجام می دهم و به 

دنبال منافع خودم نیستم.

لیگ بسکتبال به تعویق می افتد؟
ورزش: در حالی که قرار است لیگ بسکتبال از تاریخ ۱5 آبان آغاز 
شود، به نظر می رسد به خاطر مبتال شدن بازیکنان برخی تیم ها به 

کووید۱9 احتماالً شروع این رقابت ها به تعویق بیفتد.
پس از آنکه مســابقات لیگ برتر والیبال به روزهای پر فشــار خود 
رسید، به دلیل برنامه فشرده بازی ها شاهد انجام نشدن تست ها از 
طرف برخی باشــگاه ها به دلیل نبودن زمان کافی بین هر دو بازی 
بودیم  که موجب شد ویروس کرونا در میان تیم های والیبال شیوع 
گســترده ای پیدا کرده و در نهایت هم باعث تعطیلی لیگ شــود. 
اتفاقی که به نظر می رســد در بســکتبال به شکل دیگری درحال 

رخ دادن است.
البتــه این موضوع به تنهایی مشــکلی ندارد و مســئله از آنجایی 
قابل تأمل اســت که به خاطر کرونا گرفتــن بازیکنان برخی تیم ها 
این  نگرانی بــه  وجود آمده که آیا این  ویروس در جریان بازی های 

 دوستانه به بازیکنان تیم های دیگر نیز منتقل شده است یا خیر؟

میزبانی سیستان از اردوی تیم ملی کشتی
ورزش: علیرضا دبیر که طی هفته های اخیر سفر به شهرستان های 
مختلــف را در دســتور کار خود قرار داده، طــی روزهای اخیر در 
سیستان و بلوچســتان حاضر شد. رئیس فدراسیون کشتی که در 
این سفر برای رشد کشتی در مناطق محروم این استان به برگزاری 
اردوی تیم های ملی کشــتی نوجوانان و جوانان در این منطقه در 

آینده ای نزدیک خبر داد. 

مدیر عامل جدید سرخپوشان پایتخت: 
 توانم را به کار می گیرم

تا پرسپولیس قهرمان آسیا شود
ورزش: مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس گفت: از اعضای 
هیئت مدیره تشکر می کنم که به من اعتماد و من را برای 
مسئولیت سنگینی انتخاب کردند. ان شاءاهلل با تمام توان و 
کمک هواداران باشگاه پرسپولیس و پیشکسوتان بتوانیم در 
این عرصه با موفقیت عمل کنیم. برنامه هایم را پیش از این 
به صورت رســمی در رسانه ها اعالم کردم و تمام توانم را به 
کار می گیرم تا بتوانم به هــدف اصلی مان یعنی قهرمانی 

پرسپولیس در آسیا برسیم.
او ادامه داد: این مهم به راحتی بدســت نمی آید مگر اینکه 
هواداران و پیشکسوتان، کادر فنی و کادر مدیریتی تمام وجود 
خود را بگذارند و همه دست به دست هم دهیم تا بتوانیم این 
قهرمانی بزرگ را رقم بزنیم و ۲9 آذر ان شاءاهلل یک جشن 
ملی را در ایران برگزار کنیم. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در 
پاسخ به این پرسش که صحبتی با کادر فنی تیم داشته اید یا 
خیر؟ گفت: هنوز با کادر فنی صحبتی نکردم اما آن ها با تمام 
کمبودها و شرایط سختی که بوده، زحمت کشیدند و تیم 
را قهرمان لیگ کردند و به فینال آسیا رساندند. قطعاً کادر 
فنی حمایت می شود و از ظرفیت هایشان استفاده خواهیم 
کرد. او درباره اهدافش گفت: بزرگ ترین مشکل پرسپولیس 
مشــکالت مالی اســت. می خواهیم با تشکیل یک کمیته 
اقتصادی مشکالت را برطرف کنیم و روند خصوصی سازی 
تسریع شــود و این باشگاه وارد بازار سرمایه شود. سمیعی 
در رابطه با تغییر و تحول اعضای باشــگاه گفت: در زمینه 
تغییرات فعالً برنامه ای نداریم. او در پاسخ به این پرسش که 
از سمت مدیرکلی حراست استعفا کرده است یا خیر؟ عنوان 
کرد: طبیعتاً طبق قانون من دیگر نمی توانم در آن ســمت 
فعالیتی داشته باشم. وی درباره شرح وظایف ابراهیم شکوری 
در این باشگاه گفت: او به عنوان معاونت اجرایی باشگاه کمک 
بزرگی را به من و پرســپولیس می کند و از تمام ظرفیت او 

استفاده می کنیم.
او درباره ادامه فعالیت پرسپولیس با کارگزارش گفت: ما با 
آن ها قرارداد داریم و ان شــاءاهلل ادامه خواهیم داد و حمایت 
می کنیم. سمیعی در پاسخ به این سوال که ممکن است به 
عنوان عضو هیئت مدیره نیز حضور داشته باشید؟ بیان کرد: 
این مسئله به تشخیص دوستان است و اگر مفید بودیم قطعاً 

حضور پیدا خواهیم کرد.

zoom
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

مصطفیزمانیمجریمیشود
سیماوسینما: مصطفی زمانی 
قصــد دارد برای نخســتین بار 
اجرای یک تاک شــو را بر عهده 

بگیرد.
به گزارش فیلم نیوز، در شرایطی 
که برنامــه »همرفیق« با اجرای 

شهاب حسینی قرار است به زودی در شبکه خانگی پخش شود، مصطفی 
زمانی تبدیل به دومین بازیگر ســینمای ایران می شود که مجری یک 

برنامه اینترنتی می شود.
ســاختار این برنامه و جزئیات پخشش هنوز مشخص نیست و مراحل 
طراحی آن به تازگی آغاز شــده اســت. مصطفی زمانی به تازگی جایزه 
جشن حافظ را برای بازی در »نهنگ آبی«  بدست آورده و قرار است جلو 

دوربین فیلم »نیش« به کارگردانی حجت قاسم زاده اصل برود.

رازموفقیت»پایتخت«اززبان»باباپنجعلی«
سیماوسینما:علیرضا خمسه با حضور در برنامه »چهل تیکه« از تجربه 

سال ها بازیگری و حضورش در 
سریال پایتخت گفت.

جمعه گذشته علیرضا خمسه، 
تلویزیون،  و  ســینما  بازیگــر 
»چهل تیکه«  برنامــه  میهمان 

شــبکه نسیم بود و درباره حضورش در سینما گفت: من سینما را با 
بهرام بیضایی شــروع کردم و برای همین همیشه منتظر بودم کار ها 
و آثار بهتری داشــته باشم؛ ولی جبر روزگار و بازی های زندگی گاه 
بر وفق مراد نیست. گاه در شــرایطی قرار گرفتم که به دلیل حرفه 
و امرارمعاش تن به بازی در فیلم هایی بدهم که دوستشان نداشتم.

وی ادامه داد: اگر به گذشــته برگردم و ۵۰ فیلم داشته باشم، شاید ۳۰ 
مورد آن  را پاک کنم؛ چون فیلم هایی بودند که خیلی به صداقت و ماهیت 

آن ها باور نداشتم.
خمســه درباره تجربه حضورش در ســریال پایتخــت عنوان کرد: 
پایتخــت برای من تجربه جالبی بود؛ آشــنا شــدن بــا گروهی که 
بیشترشــان جوان بودند و نام و آوازه ای نداشتند، اما پر از آرزو، ایده 
و انرژی بودند، برایم بســیار خوشایند بود. تیم پایتخت یک راز مگو 
دارد که اسمش مشخص است، راز مگو؛ اما من این راز را می گویم. 
اگر چیزی جلو دوربین زیبا به نمایش درمی آید، حتماً پشت صحنه 
آن هم زیباست. اگر یک تیم هنری در مدت ۱۰ سال و برای ساخت 
چنــد فصل از یک ســریال کنار هم هســتند، فقــط  قصه، بازی و 
کارگردانی راز ماندگاری آن ها نیست بلکه یک دنیا زندگی، عاطفه و 

تار و پود بودن آن ها را کنار هم قرار داده است.
خمسه اظهار کرد: به محض اینکه من »علیرضا خمسه« احساس کنم 
اگر نباشم این سریال زمین می خورد، خراب کرده ام. من در فصل ششم 
نبودم، اما جویای احوال دوستانم بودم. پنجعلی عضوی از خانواده  بود که 

حرف نمی زد، اما مهربانی و عشق داشت.
ایــن بازیگر درباره کودکــی خود هم توضیح داد: من چند شــکل 
مختلف در کودکی را تجربه کردم؛ بســیار سربه زیر، آرام، شیطون، 
درســخوان،  تنبل و... . می توانم بگویم مثل نام برنامه شما، کودکی 

من چهل تیکه  بود!

ورود»جانکری«بهدنیایفیلمسازی
سیماوســینما: جان کــری، 
سیاستمدار سرشناس آمریکایی 
به دنیای فیلم سازی پا گذاشت. 
او در قامت تهیه کننده و مشاور 
با کمپانی »فینگرپرینت کانتنت« 

همکاری خواهد کرد.
وی که در جوانی فیلم های فدریکو فلینی را تماشــا می کرده، می گوید: 
»همواره بین دنیای سیاست و سینما نوعی هم افزایی وجود داشته است. 
من  از آن دیوانه های ســینما نیســتم، اما فیلم های خوب را تشخیص 
می دهم و می دانم قســمت عمده ای از تولیدات سینمایی که می بینید، 

آشغال است«.
کری تصمیم دارد با ورود به دنیای فیلم سازی به ساخت آثار سینمایی 

درباره موضوع های مهمی مثل تغییرات اقلیم کمک کند.
به باور این سیاستمدار با استفاده از قدرت سینما می توان بر آرای مردم اثر 
گذاشت. او در این باره گفت: »فیلم و سینما از قدرتمندترین رسانه های 

موجود است«.
کری برای نمونه به تأثیر فیلم »ســندرم چین« اشاره کرده است:»تأثیر 

عمیقی بر جامعه گذاشت و گفتمان درباره انرژی اتمی را تغییر داد«.

سایتهایناقضمالکیتمعنوی
سریالهاینمایشخانگیمسدودشدند

ایرنا:ســاترا پــس از دریافت 
شــکایت شــرکت دارای حق 
پخش قانونی سریال »آقازاده«، 
۱۵سایت و اپلیکیشن )نرم افزار( 
این  غیرمجــاز  منتشــرکننده 

سریال را مسدود کرد.
به گزارش روابط عمومی ســاترا، ســازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصویر فراگیر در فضای مجازی، شــرکت دارای حق پخش ســریال 
آقازاده شــکایتی مبنی بر انتشــار غیرقانونی سریال توسط تعدادی 
از ســایت ها و اپلیکیشن ها، به معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی 

ساترا ارائه کرد. 
براساس این شکایت، حق پخش سریال در اختیار این شرکت بوده، 
ولی سایت ها و اپلیکیشــن های متعددی به صورت غیرقانونی اقدام 
به انتشــار آن کرده و موجب ایجاد خســارت به مالکان و صاحبان 

محتوا شده اند. 
در پی وصول این شــکایت، معاونت تدوین مقــررات و امورحقوقی 
پس از بررسی ادله ارائه شده و برقراری ارتباط با رسانه های متخلف، 
در نهایــت به علت اهمیت مالکیت فکــری و حقوق صاحبان آثار و 
فعاالن صنعت صوت و تصویر و به منظور ایجاد بازار سالم، نسبت به 

مسدودسازی سایت های متخلف اقدام کرد. 
از این پس افراد یا شرکت های دارای حق مالکیت فکری محتواهای 
صوتی و تصویری می توانند با فرایندهای ساده تر و سریع تری نسبت 
به احقاق حقوق خود و برخورد با رســانه های غیرمجاز منتشرکننده 

آثار خود در فضای مجازی، اقدام کنند.

سیماوســینما/زهرهکهندلهنوز داغ از 
دســت دادن اکبر عالمــی از چهره های ماندگار 
عرصه ســینما به دلیل ابتال بــه کرونا در حین 
ساخت مســتندش، سرد نشــده بود که کریم 
اکبری مبارکه، بازیگر ســینما و تلویزیون هم در 
حین ضبط سریال » جشن سر برون« به ویروس 
کووید۱9 دچار شد و بدن نحیفش تاب مقاومت 
در برابر این بیماری را نداشت و درگذشت. پیکر 
او را دیروز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( 

به خاک سپردند. 
در حالی که ســتاد مقابله بــا بیماری کرونا از 
ضرورت تعطیلــی برخی تجمعــات و رعایت 
شــیوه نامه های ابالغی این ســتاد در جریان 
انجام فعالیت های گروهــی تأکید دارد، اصرار 
برخــی کارگردانان و تهیه کنندگان ســینما و 
تلویزیون بــرای ادامه فیلم برداری آثارشــان، 
نتایج ناخوشــایندی به همراه داشــته است. 
درگذشــت کریم اکبری مبارکه به دلیل ابتال 
به ویروس کرونا حین ادامه بازی در ســریال 
»جشن سربرون« به کارگردانی مجتبی راعی 
از تازه ترین نمونه های تلخ چنین اتفاقی است. 
اگرچه حســن نجاریان، تهیه کننده ســریال 
»جشــن ســربرون« در توضیــح ایــن اتفاق 
گفتــه »ما نزدیک 9 ماه اســت درگیر کرونا و 
فیلم برداری همزمان هستیم، کریم اکبری سر 
صحنه بود که پزشک با تب سنجی متوجه شد 
او حالش خوب نیست و بالفاصله از سر صحنه 

او را به منزل فرستادیم. 
وی با اشاره به درگذشــت کریم اکبری مبارکه 
و تعطیلی گروه یادآور شــد: به نظرم باید تالش 
کنیم خانواده ایشان بتوانند آرامش داشته باشند. 
ما برای احترام به وی، به مدت سه روز سریال را 
متوقف کردیم«. اگرچه تهیه کننده این مجموعه 
تلویزیونی از رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 
حین انجام فیلم برداری حرف می زند، اما مرگ 
یک بازیگــر نتیجه ســهل انگاری در مراعات 
دقیق و مسئوالنه دســتورات بهداشتی ستاد 

مقابله با کروناست. 
الله اســکندری از دیگر بازیگران این ســریال 
که تســت کرونای او هم مثبت اعالم شــده، 
در صفحــه اینســتاگرامش بــرای زنده یــاد 
اکبری مبارکه نوشت: چه مظلومانه از میان ما 
رفتید، با احساس مسئولیتی که داشتید برای 
اینکه کار گروه لنگ نماند و با وجود ضعفی که 
داشتید، جلو دوربین رفتید. گفتید دخترم باید 
در این حرفه صبوری کنید و این شــد نتیجه 
صبوری شما و حســرت و افسوسی که بر دل 

همه گذاشتید.
وی اضافــه کرده بــود: روزهای ســیاه کرونا 
رکــورد می زند و روزانه افــزون بر ۴۰۰ نفر از 
هموطنانمان جان خود را از دســت می دهند. 
بسیاری از مشــاغل تعطیل شــده، اما ظاهراً 
ســینما و تلویزیون جزو شــغل ها به حساب 
یند و من و همکارانم در بدترین شــرایط  نمی آ
بایــد در صحنه حضور داشــته باشــیم . چرا 
نهادهای مربوط به این اتفاقات ورود نمی کنند 
تا حداقل برای مدتی تولید پروژه ها را متوقف 
یا حتماً باید جان عزیز همکار دیگری  کننــد؟ آ
گرفته شــود تا متوجه بحرانی بودن شــرایط 

شوند؟ 
این بازیگر یادآور شده بود: دوستانی که مرتب به 
ما یادآوری می کنند می خواستید سرکار نروید، 
این پروژه پیش از شــروع کرونا آغاز شده بود  و 
بازیگران کار به دلیــل اینکه جلو دوربین رفته 
بودند امکان کناره گیری از کار را نداشتند، عالوه 
بر اینکه تمام عوامل به جز بازیگرها می توانند در 

طول روز از ماســک استفاده کنند، اما بازیگران 
به دلیل حضور در برابــر دوربین این امکان را 
ندارند و به همین دلیل آسیب پذیر هستند. در 
شرایط کنونی فقط یک نهاد مسئول می تواند به 

داد عوامل سینما برسد. 

 تولید مرگبار در زمانه کرونا #
ابتالی برخی از بازیگران به کرونا در پروژه های 
تصویری نشان می دهد شیوه نامه های بهداشتی 
در برخــی پروژه های ســینمایی و تلویزیونی 
رعایت نمی شــوند و الزم است مسئوالن خانه 
ســینما و مدیران سیما نظارت سختگیرانه تری 
را در این پروژه ها داشــته  باشــند تا شــاهد 
از دســت دادن هنرمنــدان نباشــیم. کیوان 
کثیریان، منتقد ســینما و تلویزیون، با اشاره 
به عدم هماهنگی هیئت مدیره خانه ســینما و 
کارگروه کرونای خانه سینما که موجب انحالل 
کارگروه کرونای خانه ســینما شده است، در 
خانه  »آقای  نوشــت:  اینســتاگرامش  صفحه 

ســینما، آقای مدیرعامل خانه ســینما، آقای 
هیئت مدیــره خانه ســینما، حــاال که مرحله 
انتخاب  خطیر، دشوار، حیاتی و اســتراتژیک 
مدیرعامل تمام شــد، تبریک های جانانه تان را 
به هم گفتیــد و حمایت های آنچنانی تان را از 
هم کردید و سرتان کمی خلوت شد، فکری به 
حال وضعیت مرگبار تولیــد در زمانه کرونا و 
آن کارگروه مرحوم بکنید که منحلش کردید 
و دلیلــش را هم هیچ وقت اعــالم نکردید. اگر 
هم کارهای مهم تری از حفظ جان سینماگران 
دارید و یا پای منافعی چیزی در میان اســت، 

بفرمایید همه بدانیم«. 
علی بحرینی، دیگر منتقد سینما و تلویزیون، 
در واکنش به درگذشــت یک بازیگر به دلیل 
ابتال به کرونا در زمان پروژه تلویزیونی »جشن 
ســربرون« عنوان می کند: کریم اکبری مبارکه 
یکی از معروف ترین قربانیان ســوءمدیریت در 

بحران شیوع کروناست. 
به گفته او پافشــاری صدا و ســیما بــرای تولید 

محصوالتش و ارائه این تضمین که »همه چیز تحت 
کنترل است« موجب شد بسیاری از عوامل سریال ها 
و برنامه ها بــه کرونا مبتال شــوند. در میان آن ها 
اکبری مبارکه مشهورترین چهره ای بود که ابتالیش 
بــه کرونا تا مــرگ پیش رفت. برای پیاده شــدن 
بازیگری با دانش و نجیب از قطار زندگی، متأسفم. 

 تعطیلی پروژه های سینمایی و #
تلویزیونی خبر بدی خواهد بود 

منتقد  خوشخو،  آرش 
ســینما و تلویزیــون، 
دست  از  ضایعه  درباره 
هنرمنــدان  دادن 
مشغول به کار به دلیل 
ابتال به کرونا و ضرورت 
تصمیم هــای جدی تر کارگروه پیشــگیری از 
کرونا در حوزه تولید فیلم و ســریال، می گوید: 
اتفاقات دلگیرکننده ای در پی از دســت دادن 
بازیگران و هنرمندان به دلیل بیماری کرونا رخ 

داده است، ولی این ماجرا را باید در کل کشور 
در نظر بگیریــد. وقتی همه صنوف درگیر کار 
هستند، قاعدتاً ســینما و تلویزیون هم درگیر 

تولید است.
وی که مخالف تعطیلی پروژه های سینمایی و 
تلویزیونی است، خاطرنشان می کند: عده ای از 
مردم در این شرایط گذران زندگی می کنند و 
تعطیلی پروژه های سینمایی و تلویزیونی برای 
تک تک افرادی که در آن پروژه ها مشــغول به 
کار هستند، خبر بدی خواهد بود. ضمن اینکه 
ضمانتی برای تأمین حقوق و معیشت افرادی 
که بیکار می شــوند وجود ندارد. عوامل پشت 
صحنه همچــون راننده، دســتیار فیلمبردار، 
دستیار گریم و بقیه عوامل نیاز به امرارمعاش 
دارند و اگر قرار به تعطیلی پروژه ها باشد، این 
افراد نســبت به بازیگران ضربه های بیشــتری 
می خورنــد، چون بازیگران به لحاظ توان مالی 

تاب آوری بیشتری دارند. 
خوشــخو می گویــد: به نظرم نســخه درمانی 
خاصــی برای این شــرایط وجود نــدارد. اگر 
پروژه های تولیدی تعطیل شود، بعد از آن چه 
می شــود؟ از قرار معلوم، کرونا همچنان وجود 

دارد و باید با این شیوه زندگی بسازیم. 

 چاره ای جز رعایت پروتکل های #
بهداشتی نیست

ایــن منتقد ســینما و تلویزیون بــا تأکید بر 
رعایــت دقیــق پروتکل هــای بهداشــتی در 
پروژه های ســینمایی و تلویزیونی، خاطرنشان 
می کند: به نظرم در تمــام پروژه های تولیدی 
باید به صورت مستمر، تست کرونا انجام شود، 
یعنی همان طور که باشگاه های فوتبال به طور 
مداوم از بازیکنان و بقیه عوامل تســت کرونا 
می گیرند، در پروژه های سینمایی و تلویزیونی 
هم باید چنین باشــد تا افراد مشکوک از بقیه 
گروه جدا شوند. تجهیزات پزشکی را در پشت 
صحنــه تقویت کرده و تســت های کرونا را به 
صورت مستمر انجام دهند، در چنین شرایطی 
 می تــوان از این مســیر ســخت به ســالمت 

عبور کرد.
وی ادامــه می دهد: در کشــورهایی همچون 
فرانسه، اسپانیا و ایتالیا که شدت ابتال به کرونا 
زیاد اســت، باشگاه های فوتبال بازی هایشان را 
انجام می دهند و شرایط را تحت کنترل دارند، 
یعنی هر روز از بازیکنان و عوامل تســت کرونا 
گرفته می شــود و افراد مشــکوک از بقیه جدا 
می شوند و این الگو را در پروژه های سینمایی 

و تلویزیونی باید رعایت کرد. 
به باور خوشــخو، تعطیلی پروژه ها راحت ترین 
کار است و مشکالت شدیدتری ایجاد می کند. 
بهترین راهکار، تشدید پروتکل های بهداشتی و 
تســت مستمر کرونا از عوامل و بازیگران است 
که هــم از تعطیلی کار و هم از شــیوع کرونا 

جلوگیری می کند. 
وی با بیان اینکه تســت مستمر کرونا ممکن 
اســت هزینه بر باشــد، یادآور می شود: شاید 
با کم کردن دســتمزد بازیگــران بتوان هزینه 
ایــن بخش ضــروری را برای حفظ ســالمت 
گروه تأمیــن کرد. گروه های پزشــکی در هر 
پروژه ســینمایی باید مســتقر باشند و هزینه 
ایــن بخــش را می تــوان از محــل کم کردن 
دســتمزد بازیگران اصلی که حقوق های ۱۰۰ 
یــا 2۰۰میلیون تومانی دارنــد، پرداخت کرد. 
اگر تســت به صورت روزانه انجام شود و افراد 
 مشکوک قرنطینه شــوند، شیوع کرونا کنترل 

خواهد شد.

درنشستمجازیعواملفیلممطرحشد

طرح فصل دوم »نجال« آماده است
سیماوسینما:حسین امیرجهانی، نویسنده »نجال« از آماده 
بودن طرح فصل جدید این ســریال با استفاده از چند ایده و 

موقعیت سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، عوامل سریال تلویزیونی »نجال« 
روز گذشته دهم  آبان برای پاسخگویی به تماس های مردمی ، 
در روابط عمومی رسانه ملی حاضر شدند. این نشست با حضور 
عوامل این ســریال از جمله خیراهلل تقیانی پــور؛ کارگردان، 
حســین امیرجهانی؛ نویســنده، هدایت هاشمی و مصطفی 
ساسانی؛ بازیگر و علی غابشی؛ مسئول گویش عربی بازیگران، 

برگزار شد. 

ظرفیت هنر و هنرمندان برای ایجاد آرامش#
هدایت هاشمی در این نشســت درباره تولید سریال ها بیان 
کرد: کار در شرایط کرونا خیلی مشکل است، همان طور که 
پرستاران در صف اول جبهه می جنگند، ما هم وقتی مقابل 
دوربین هستیم نمی توانیم از ماسک استفاده کنیم و امیدوارم 

این ها در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: فکر می کنم نوعی اهمال در دولت شکل گرفته 
است که به تولید آثار هنری بی توجهی می شود. می دانم که 
باید به پرســتاران و پزشــکان بودجه خوبی تخصیص داده 
شــود که در خط مقدم هســتند، اما از طرفی عصبی شدن 
و به هم ریختگی های روانی را در منزل ها داریم که باید به آن 

توجه شود و سرگرمی برای خانواده ها داشته باشیم.
هاشمی تصریح کرد: ما هنرمندان این ظرفیت را داریم که از 

قاب جادویی آرامش را به خانه ها ببریم.

اعتراض ها به لهجه، عجوالنه بود #
در بخشــی از این نشســت غابشی، مســئول گویش عربی 
بازیگــران گفت: بــرای تمرین کردن لهجــه زمان کوتاهی 
داشتیم، اما بازیگران باهوش بودند و توانستند به خوبی عربی 

صحبت کنند.
وی ادامه داد: ضعف هایی وجود داشت، اما بچه ها زمان کمی 
داشتند. با شروع سریال برخی افراد اعتراض کردند، به نظرم 

خیلی عجوالنه بود، کاش سریال را کامل می دیدند.
هاشــمی، بازیگر سریال »نجال« توضیح داد: به عنوان فردی 

که سال ها در این حرفه فعالیت دارم از مردم خواهش می کنم 
از اظهارنظر سریع پرهیز کنند تا هنرمندان به سراغ گویش 
و اقلیم مناطق مختلف ایران دسترســی پیدا کنند و بتوانند 

خصوصیات آن مناطق را به مردم انتقال دهند.
وی عنوان کرد: همان طور که مردم مازندران موجب شدند که 
بازیگران ســریال »پایتخت« این کار را انجام دهند و هر چه 
بیشتر مازندران را معرفی کنند؛ بنابراین مردم صبر و شکیبایی 

خودشان را باال ببرند.

روایتی تاریخی و عاشقانه از پیاده روی اربعین#
حســین امیرجهانی، نویسنده سریال »نجال« نیز در ادامه 
درباره ایــن کار گفت: بنای ما از ابتــدا یک کار محرمی 
بود. ایده ای دو ســه خطی مطرح شده بود. اینکه پسری 
عاشــق دختری شده بود و دختر شرط می گذارد که او را 

به کربال ببرد.
وی افزود: ما تصمیم گرفتیم این ایده را به روایتی تاریخی 
و عاشــقانه ببریم و دلیلش هم این بود که خیلی از مردم 

فکــر می کنند پیاده روی اربعین بــه همین یکی، دو دهه 
اخیر تعلق دارد. سال های ۵۷ و ۵۸ اتفاقاتی رخ داد مثل 
کشــتار اربعین و مردم را به خاک و خون کشــیدند و در 
زمانی به اربعین سرخ تبدیل شد و ما هم می خواستیم این 

اتفاقات را روایت کنیم.
این نویســنده با اشاره به اینکه ممکن است برخی نسبت 
به دفاع از ارتباط ایران و عراق به دلیل جنگ هشت ساله 
شبهه داشته باشند، گفت: بخش زیادی از مردم عراق که 
شــاید شیعه هم نبودند مخالف جنگ عراق و ایران بودند 
و حتی مردم بصره در زمــان جنگ تظاهراتی در دفاع از 
ایرانیان داشــتند. این ملت ها سال ها ارتباطات نزدیکی با 

هم داشته اند که نمی توان نادیده گرفت.

دلگرمی ما در این کار این بود که بتوانیم #
بخش هایی از سریال را در کربال بگیریم

نویســنده »نجال« درباره ادامه این ســریال اظهار کرد: برای 
شروع فصل دوم چند ایده و موقعیت خوب داریم. طرح آماده 

است و صحبت های کلی هم مطرح شده، چون هم مخاطب و 
هم سازمان رغبت دارند که سریال ادامه یابد.

خیــراهلل تقیانی پور، کارگردان ســریال نیــز در ادامه گفت: 
بیشــترین چالشی که من و همکاران با آن روبه رو بودیم این 
بود که بازیگر باید جلو دوربین ماسک را برمی داشت و برای 
خود من سخت بود که آن ها باید نفس به نفس هم و در بازار 
و ... بازی می کردند. با این حال خدا را شکر تا آخر فیلم برداری 

هیچ  یک از عوامل به کرونا مبتال نشدند.
وی درباره ایده این ســریال که از پیاده روی اربعین گرفته 
شــده بود، گفت: یــک ایده کلی داشــتیم مبنی بر اینکه 
مینی بوسی خراب می شــود و مردم آن را هل می دهند و 
به کربال می روند. ما براســاس آن طرحی را نوشتیم و ایده 

را گسترش دادیم.
این کارگردان درباره قســمت هایی که نتوانســتند در کربال 
تصویربــرداری کنند، توضیح داد: دلگرمی ما در این کار این 
بود که بتوانیم بخش هایی از سریال را در کربال بگیریم و اگر 
توفیق می شد و می رفتیم می توانستیم تصاویری را در کربال 

بگیریم، ولی نشد.
وی درباره پخش این سریال که پس از اربعین به شبکه سه 
رسید، یادآور شد: ما تابع مقررات سازمان و پخش بودیم، باید 
پخش سریال قبلی تمام می شد و پس از آن، سریال ما روی 

آنتن می رفت.

از بازیگران تئاتری در سریال ها بهره گرفته شود#
تقیانی پــور در پایان با اشــاره به هنرمنــدان تئاتری که 
با بسته شــدن ســالن های تئاتر وضعیت معیشتشان به 
خطر افتاده اســت، گفت: احترام به همه شــغل ها واجب 
است، ولی به دلیل بسته شــدن سالن ها و کمک نکردن 
مسئوالن، برخی مسافرکشــی می کنند. امیدوارم صدا و 

سیما بتواند بچه های تئاتری را جذب سریال ها کند.
وی با اشــاره به توانمندی بازیگــران تئاتری نیز گفت: فکر 
می کنم بازیگر تئاتر آن قدر توانایی دارد که در قســمت اول 
یک ســریال، مردم با او ارتباط برقرار کنند. از مسئوالن امر 
می خواهم به داد تئاتر و بازیگر تئاتر برسند که در زمان کرونا 

معیشت آن ها سخت شده است.

تلویزیون

شیوعابتالبهکرونا،پروژههایسینماییوتلویزیونیراتعطیلنکردهاست

بازی با مرگ جلو دوربین!

ســیماوســینما:اتحادیه تهیه کنندگان ســینمای ایران در پیامی از 
تهیه کنندگان آثار مختلف خواســت هنگام تولیــد، عوامل پروژه را تحت 

پوشش بیمه کرونا قرار دهند.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از دبیرخانه 
اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران، سیدغالمرضا 
موســوی؛ رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینمای 
ایران عنوان کرد: با توجه به گســترش روزافزون 
کرونا و ضرورت حفاظت از همکاران هنگام تولید 
فیلم، دقت بیشتر همکاران تهیه کننده در رعایت 

شرایط بهداشتی و پروتکل های ویژه تولید کامالً ضروری است.
وی افزود: اتحادیه از کلیه همکاران انتظار دارد عالوه بر بیمه مسئولیت مدنی 
و حوادث، حتماً کارکنان پروژه بیمه کرونا نیز شوند. خوشبختانه همکاران ما 
در سینمای ایران اعم از کارکنان سالن های سینما و تهیه کنندگان حرفه ای، 
پروتکل هــا را در حد خوبــی رعایت کرده انــد و الزم می بینم از کارکنان 
سینماها و مدیران سالن ها به دلیل رعایت دقیق نکات ایمنی و همچنین 

تهیه کنندگان همکار تشکر و قدردانی کنم.
وی یادآور شــد: در چنین شرایطی از تهیه کنندگان همکار انتظار داریم تا 

جایی که ممکن است از اعضای صنوف خانه سینما در پروژه ها استفاده کنند 
تا بیکاری مشــکل دیگری بر مشکالت اعضای محترم صنوف اضافه نکند، 
بــه خصوص که در بین اصناف تولیدی، رده های کیفی و کمی  شــغلی با 
دستمزدهای متفاوت وجود دارد و تهیه کنندگان می توانند بهترین های هر 

حرفه را برای پروژه های خود انتخاب کنند.
موســوی ضمن تأکید مجدد بر ضرورت رعایت اســتاندارد بهداشــتی و 
پروتکل های اعالم شده از سوی کارگروه کرونای سازمان سینمایی، تأکید 
کرد: تهیه کنندگان در پروژه های سینمایی و سریال ها مدیر و مسئول پروژه 
هســتند؛ بنابراین انتظار می رود همچنان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
حافظ جان تک تک اعضای پروژه باشــند و اجــازه ندهند فرد یا افرادی با 
رعایت نکردن نکات بهداشتی، به جان دیگر همکاران پروژه لطمه وارد کنند.

وی بیان کرد: انتظار داریم با افرادی که پروتکل های بهداشــتی را رعایت 
نمی کنند برخورد الزم صــورت پذیرد و رفتار این افراد به صنوف ذی ربط 

و اتحادیه اعالم شود.
رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران در پایان اظهار امیدواری کرد 
رفتارهای حرفه ای اعضای پــروژه موجب تداوم تولید و نمونه ای همچون 

گذشته برای دیگر اصناف کشور باشد.

هشدارهای کرونایی اتحادیه تهیه کنندگان
بامتخلفانبرخوردشود
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