
بهاره جان... اضطراب درسته
شــبکه »من وتــو« بــا همــه ادعــای 
حرفه ای گــری اش، چنــد روز پیش که 
جشــن تولد 10 سالگی اش را گرفته بود، 
در برنامــه ای با عنوان »مدیریت اضطراب 
و اســترس« یک گاف خیلی حرفه ای هم 
داد! کاربران فضای مجازی هم با اشاره به 
این گاف نوشتند: »مجید جان دلبندم! اون 
اضطرابه نه اســتراب...کاش اول اسمشو یاد می گرفتین بعد می اومدین درباره 
مدیریتش با ما صحبت می کردین... برای مدیریت استراب باید َقم و ُقصه رو از 
خودتون دور کنید... از اپوزیسیون هم شانس نیاوردیم، آخه المصب استراب؟... 

بهاره جان به بچه های استودیو بغل بگو اضطراب درسته نه استراب...«.

پدران داعش
سید سعید لواســانی، امام جمعه لواسان با 
اشاره به اقدام اخیر پلیس اتریش، ویدئویی را 
در توییتر منتشر کرد و نوشت: »اتریش با این 
کار صدای گلوله و اذان را با هم درآمیخته و 
به نوعی جنگ، کشــتار و اسالم را در ذهن 
شــنونده به هم گره می زند... پلیس اتریش 
در اقدامی نفرت انگیز ماشــینی را اسکورت 
می کند که در آن تیرهوایی شــلیک می شود و بالفاصله اذان پخش می کند و از 
لزوم اجتناب از اسالمیزه سخن می رود... این همه نفرت انگیزی و اسالم ستیزی چه 
معنا دارد؟ این معنای دولت لیبرال و دموکرات در نگاه غربیان است... آن ها پدران 

داعش هستند...«.

پشت پرده روزجهانی مجردها؟
آیا روز جهانی مجردهــا واقعاً برای تجلیل 
از ازدواج نکرده هاســت؟ صفحه اینستاگرام 
»لیبانیران« درباره پشت پرده این روز نوشت: 
»برای نخستین بار در سال 1993 در چین 
روز مجردها جشن گرفته شد. هدف این بود 
که مجردها در این جشن شریک زندگی خود 
را پیــدا کنند. این تاریخ به خاطر آنکه تمام 
اعدادش 1 بود، به نشانه تنهایی کامل انتخاب شد. این مناسبت بعدها به بزرگ ترین 
روز خرید در جهان تبدیل شــد. شرکت علی بابا دیده بود فروش ماه نوامبر بسیار 
پایین است، برای همین جشنی برای مجردها اختراع کرد تا آن ها برای خودشان 

هدیه بخرند! این شرکت از اول نوامبر امسال 56/2 میلیارد دالر سود کرده است«.

برای ما موعظه نکن
وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش گفت: 
جهان باید اطمینان داشــته باشد انتقال 
قدرت پس از انتخابات در ایاالت متحده 
روان خواهد بود و بــه دولت دوم ترامپ 
صورت خواهد گرفت. حاال »ســندرز« در 
پیامی کنایه آمیز به مایک پمپئو در توییتر 
نوشت: چطور دیگر کشــورها را موعظه 
می کنی اما نتایج انتخابات در کشــور خودت را نمی پذیری؟ نه، آقای پمپئو، 
خبری از انتقال قدرت به دولت دوم ترامپ نخواهد بود. رقابت به پایان رسیده 
و جو بایدن رئیس جمهور بعدی ما خواهد بود. چطور می توانید سایر دولت ها 
را موعظه کنید به دموکراسی و اینکه به اراده مردمشان احترام بگذارند وقتی 

خودتان نجابت انجام همین کار را ندارید؟

 محمد تربت زاده تا همین چند ســال 
پیش همه جا صحبت از »نسل سوخته« 
بــود. لقبی کــه خیلی هایمــان به دهه 
شصتی ها اطالق می کردیم. نسلی که در 
میانه  جنگ زاده شده و در کمبود امکانات 
قد کشــیده بود. خیلی هایشان می گویند 
نــه در دنیای با صفا و صمیمیت دهه 50 
زندگی کرده اند و نــه در روزهای جوانی، 
طعم زندگی مدرن امروزی را چشیده اند. 
هرچه بود دهه شصتی ها سالیان طوالنی 
لقب »نسل سوخته« را یدک می کشیدند. 
تا همیــن چند وقت پیش اگر یک جوان 
دهه هفتادی ادعا می کرد او و سایر همسن 
و ســاالنش نسل ســوخته هستند، رگ 
غیرت دهه شصتی ها باد می کرد و خیلی 
زود به او می توپیدند »نسل سوخته« فقط 
لقبی است مختص دهه شصتی ها. از چند 
صبــاح پیش به این طرف اما جدال میان 
دهه شصتی ها و دهه هفتادی ها به پایان 
رســید و همه دهه شصتی ها اقرار کردند 
متولدان دهــه 70، الیقان حقیقی لقب 
»نسل سوخته« هســتند. طوری که حاال 
دیگر در جوک های تلگرامی و توییتری هم 
از این لقب برای اشاره به متولدان دهه 70 

استفاده می شود.

کوکای تگری!#
بدون شک دهه هفتادی بودن مزیت هایی 
دارد که نه نســل پیش از آن و نه نســل 
پــس از آن، قادر به تجربــه اش نبودند. 
هفتادی ها آخرین نسلی بودند که مانند 
نسل های پیش از خودشان، خاله بازی در 
حیاط خانه آب پاشی شده، گل کوچیک 
زدن در کوچه و خیابان، وصله زدن زانوی 
شلوار جین، الیه کردن توپ پالستیکی، 
خوردن نوشــابه کوکا تگری با تی تاپ و 
سه نفره نشستن روی نیمکت های فلزی 
در مدارس را تجربه کردند. تجربه هایی که 
همراه با قد کشیدن دهه هفتادی ها برای 
همیشــه خاک شدند تا نسل های بعدی، 
یعنی متولدان 80 و 90 حتی تصوری از 

آن نداشته باشند.
 از طرف دیگر آن ها نخســتین نســلی 
بودنــد که روزهای نوجوانــی را همراه با 
رشــد تکنولوژی، پشت ســر گذاشتند. 
آن ها برای نخســتین بار لذت حضور در 
دنیای بی کران اینترنت را با خرید کارت 
اینترنــت از دکه های مطبوعاتی و تحمل 
صدای »قیژ قیژ« دایال آپ تجربه کردند. 
اولین تلفن های همراه بی ســیم مانند را 
در دســت گرفتند و با معرفی نسل اول 
»پلی استیشن«، جلو اولین گیم نت های 

تاریخ صف کشــیدند. لذت هایی که دهه 
شــصتی ها به هیچ عنوان افتخار تجربه 

کردنش در روزهای نوجوانی را نداشتند.
خالصه آنکه دهه هفتادی ها دقیقاً در لب 
مــرز دنیای امروز و دیروز به دنیا آمدند تا 
تنها نسلی باشند که زندگی در دو دنیای 

متفاوت را از نزدیک لمس کرده اند.

پُز می دادیم#
هفتادی هــا تمام فاکتورهــای الزم برای 
خوشــبخت شــدن و فخرفروشــی به 
نسل های دیگر را داشــتند! اتفاقاً همین 
کار را هم می کردند. آن ها به عنوان آخرین 
نســلی که دنیای بدون اینترنت را به یاد 
می آوردند، نســل های پس از خودشان را 
بچه هایی لوس می دانســتند که بهترین 
روزهای کودکی و نوجوانی را پای اینترنت 
و برنامه های تلویزیونی تلف کرده اند و هیچ 
وقت لذت پرسه زدن در کوچه و خیابان 
را نچشــیده اند. هفتادی ها به نسل پیش 
از خودشان یعنی دهه شصتی ها هم کم 
فخرفروشــی نمی کردند! روزی نبود که 
هفتادی هــا، پُز آزادی های شــخصیتی، 
تفریحات مدرن و لــذت نوجوانی کردن 
در روزهایی که دنیا به واســطه پیشرفت 
تکنولوژی درحال پوست اندازی بود را به 

دهه شصتی ها ندهند!
حاال اما نه فقط خود دهه هفتادی ها، بلکه 
نتایج تحقیقات علمی، روان شــناختی و 
جامعه شــناختی هم می گویند مشکالت 
اقتصادی، از آن نســل پرشــور و انرژی 
چیزی به جز لشــکری از جوانان ناامید و 

بی اعتماد به آینده باقی نگذاشته است.

نیمه دهه #80
تورم اقتصادی همیشه در همه جای دنیا 
وجود داشته است. کشــور ما هم از این 
قاعده مســتثنا نبوده و سالیان طوالنی 
با مشــکلی به نام تورم دســت و پنجه 
نرم می کرده اســت. داده های اقتصادی 
اما می گویند از اواســط دهه 80 به بعد 
اوضاع کاماًل متفاوت شــده است. به این 
معنــا که تا پیــش از آن، تورم توســط 
مردم احساس نمی شده چراکه همزمان 
بــا افزایش قیمت ها، حقوق ها و ســطح 
درآمد هــم باال می رفته اما دقیقاً از نیمه 
دهه 80 به آن طرف، مردم برای نخستین 
بار تورم را احساس کردند. برای نخستین 
بــار قیمت هــا افزایش یافت اما ســطح 
درآمدهــا ثابت مانــد. آن زمان کودکان 
7-6 ســاله تا نوجوانان 15-14 ســاله 
را دهه هفتادی هایی تشــکیل می دانند 
که تا آن روز روی قول پدرانشــان برای 
خرید پلی استیشن، دوچرخه یا کامپیوتر 
حســاب می کردند اما وقتی پدرشان به 
آن هــا توضیح داد که دیگــر توان عمل 
کردن بــه قولش را نــدارد و از امروز به 
بعد همه اعضای خانواده باید کمی بیشتر 
صرفه جویی کنند، احتماالً آن ها تبدیل به 
اولین نسل از کودکانی شدند که مجبور 
بودند معنی »تورم« را یاد بگیرند و مهم تر 

از آن، با »تورم« زندگی کنند.

جنگیدن با تورم#
»بحران انگیــزه«، »عطش پول«، »غلتیدن 
در ابهــام و روزمرگــی«، »عادی پنداری«، 
»ناهنجاری هــای  و  »قناعت پیشــگی« 

تعاملــی«؛ این ها فقط بخشــی از نتایج 
پژوهشــگران  کــه  اســت  پژوهشــی 
جامعه شناســی دانشگاه یزد پس از انجام 
تحقیقات گسترده روی دهه هفتادی ها به 
آن رسیده اند. در این پژوهش وقتی از دهه 
هفتادی ها درباره تورم سؤال شده، پاسخ 
داده اند آن را موضوعی عادی می دانند به 
این خاطر که اصالً دنیــای بدون تورم را 
به خاطر نمی آورند چون از وقتی چشــم 
باز کرده اند، پدرشــان درحال جنگیدن 
با تورم بوده و حاال نوبت آن هاســت! دهه 
هفتادی هــا از همان روزی که قید خرید 
اولین نســل پلی استیشــن را زدند، یاد 
گرفتند اگر نیاز شد، در آینده قید خرید 
خانه، ماشــین و حتــی ازدواج در زمان 

مناسبش را هم بزنند.

خودمان را فراموش کرده ایم#
این اما همه  قصه دهه هفتادی ها نیست. 
برای متولدان این دهه همه چیز در پول 
خالصه می شــود. آن ها عشــق، خانواده، 
تفریــح، زندگی و همه چیز را به جز پول 
فراموش کرده اند چراکه احســاس ناامنی 
مــداوم می کنند. انبوهــی از جوانان که 
پس اندازهای چندساله شــان در اثر تورم 
بی ارزش شــده و نمی توانند برای فردای 
خودشــان برنامه ریزی کننــد، مجبورند 
بدون آنکه به اولویت های اصلی زندگی و 
عالیقشان فکر کنند، فقط به فکر یافتن 
شــغلی کوتاه مدت برای گذران زندگی 

روزمره باشند.
این روزها ما جوان های دهه هفتادی وقتی 
دور هم جمع می شویم تمام گفت وگوهایمان 
حول محور مسائل مالی است. ما از ریزش 
بورس صحبت می کنیم، از آخرین قیمت 
دالر و یورو باخبریم، تحوالت سیاســی و 
غیرسیاسی تأثیرگذار بر بازار جهانی نفت را 
بــا دقت پیگیری می کنیم و درباره آخرین 

مصوبات اوپک گپ می زنیم.
ما دربــاره همه چیز صحبت می کنیم به 
جز خودمــان. ما خودمان، زندگی هایمان 
و رؤیاهایمان را فراموش کرده ایم، طوری 
که اگر یک نفر از ما بپرسد می خواهی با 
زندگی ات چکار کنی، توی چشــم هایش 
زل می زنیم و بعد از چند ثانیه ســکوت 

می پرسیم »خبر داری دالر چند شده؟«
پی نوشت: نتایــج پژوهش ذکر شده در 
مطلب، به صورت مقاله علمی پژوهشــی 
با عنــوان »پیامدهای تــورم در زندگی 
روزمره جوانان طبقه پایین« در فصل نامه 
جامعه شناسی کاربردی وابسته به دانشگاه 

اصفهان منتشر شده است.

سندروم حقه بازی
فؤاد آگاه: حقه بازی صفتی منفی است اما 
اینکه بعضی وقت ها به شما حس »حقه باز 
بودن« دســت بدهد، خیلی هم چیز بدی 
نیست! البته این گفته من نیست، حرف 
یک فیلسوف و نویســنده کانادایی است. 
شکسپیر و البته خیلی های دیگر گفته اند: 
»تمام دنیا صحنه نمایش است و هر کس 

در عمر خود نقش های بســیاری بازی می کند«. فیلسوف کانادایی، کلنسی 
مارتین بر همین اســاس می گوید: خیلی از ما در شــغل و جایگاه خودمان، 
بازیگرانی حرفه ای هســتیم و دیگران هم خیال می کنند خیلی می دانیم و از 
پس همه کارها برمی آییم. این ماجرا و توقعاتی که دیگران از ما دارند همیشه 
نوعی دلواپســی، دلشــوره و عذاب وجدان در ما ایجاد می کند که مبادا آدم 

شیادی باشیم. این احساس، همان »سندروم حقه باز« است.
بخش کوتاهی از مقاله »کلنســی مارتین« در این باره را که »ترجمان« منتشر 

کرده در ادامه می خوانید.

تظاهر کن!#
نه احساس شیاد بودن امر جدیدی است، نه اینکه فقط مشغله ذهنی ما شده 
اســت. اصل »تظاهر کن تا این کاره شــوی« از قدیم االیام ناالیقان را به سمت 
عظمت ُهل داده است. جذابیت موفقیت حقه بازها تمامی ندارد. در سال 2005، 
کتاب »در باب مزخرف گویی« نوشــته هری فرانکفورت، فیلســوف دانشگاه 
پرینستون، چند هفته در صدرپرفروش های نیویورک تایمز بود.... به تازگی ذهن 
ما درگیر جنبه خاصی از شــیادی یا همان سندروم حقه باز شده است... گویا 
سندروم حقه باز همه گیر شده است. یک دلیلش آن است که روی این پدیده 
اسم گذاشته ایم... دلواپسی روزافزون ما در این باب، نتیجه یک تغییر اجتماعی 
بنیادین هم هست. یعنی در گذشته، مردم استخدام می شدند تا چیزی بسازند 
و تشخیص یک صندلی ساز یا بّنای کارکشته از نوآموز نسبتاً ساده بود. امروزه 
اما تعداد بسیار بیشتری از ما در اقتصاد خدماتی مشغولیم... زندگی مان صرف 

تأثیرگذاری بر دیگران می شود، نه ساختن چیزهای ملموس... .

فقط قول می دهیم#
زندگی حرفه ای امروزی ما را به زحمت انداخته که خودمان را بازتعریف کنیم. 
دیگر »شــغل تمام عمر« نداریم، بلکه تا ابد دنبال ترفیع و تنوعیم و در نتیجه 
چیزهایی را قول می دهیم که هنوز بلد نیســتیم. ما تقریباً همیشه مجبوریم 
وانمودکننده)تظاهرکننده( باشــیم تا موفق شــویم. فروپاشــی ساختارهای 
طبقاتی هم این پدیده را وخیم تر کرده اند... وقتی با نقش مشــخصی به دنیا 
نمی آییم یا شغلی داریم که برای والدینمان ناآشنا یا حتی محال بوده، تعجبی 
ندارد که نگران باشــیم آیا شایسته اش هستیم یا نه... فناوری های امروزی هم 
حس حقه بازبودنمان را به خصوص در زندگی های خصوصی مان، افزایش داده 
است. ما می توانیم تجربه هایمان را دائماً با تجربیات سایر کاربران وب مقایسه 
کنیم. همچنین می توانیم پشــت خویشتن های آنالینمان پنهان شویم و یک 
نقاب بیرونی بســازیم... هیچ پزشکی ســندروم حقه باز را یک عارضه پزشکی 
واقعی نمی داند، اما گویا روزبه روز تعداد بیشــتری از ما تجربه اش می کنیم... 
وقتی حقه باز باشــی، لحظه به لحظه منتظری که افشــا شوی. این هم واقعاً 
ترســناک است... پژوهش های اخیر نشان داده اند چندین نوع حقه بازی وجود 
دارد.»حقه باز مضطرب« که دیدگاهی منفی به خودش دارد و شــایع ترین نوع 
ســندروم است. بعد می رســیم به »حقه باز کالهبردار« که خودش را به شکل 
ســنجیده تری ارائه می کند تا به اهدافی برســد. »حقه باز تنبل« هم داریم که 
دایم به خودش می گوید در حد و اندازه فالن کار نیست... پس از آن، »حقه باز 
متواضع« است که واقعاً شک دارد به آن اندازه ای که دیگران ادعا می کنند مهم 
باشد... در نهایت می رسیم به »حقه باز خردمند« که قبول دارد همه افراد، شاید 

حتی همه ما، قدری مجبور به تظاهر هستیم...!

 مجازآباد
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حکم محرومیت مدیران متخلف 
فوتبالی صادرشد

تحلیلی بر پیروزی ایران مقابل بوسنی 

 عبور اسکوچیچ 
از دوره کی روش

 استراماچونی؛آزمون جدید حقوقی فوتبال ایران

سندهای مهم دست آبی ها

سفید، خاکستری، سیاه
رقیه توسلی: بی ادعا، مبادی آداب، تحلیلگر، باحوصله، کاربلد، اجتماعی، خّیر، 

آدم حسابی.
لطفاً صفات درست را در زمان و مکان درست، اعطا کنید به آدمیزادی درست. نه 
مثل ما که هی در تاریکی ایستادیم و مدال ها و برچسب های قشنگ را آویزان کردیم 

تخِت سینه آدمی اشتباهی.
دومین دفعه است که »شادی« توی این ماه، پناه می آورد خانه »عزیز«.

»شادی« روی چشم ما جا دارد. از 14 سالگی آمده پیشمان. یک طورهای خواهریم 
برای هم. سال ها خانه محرممان بوده. سال هایی بیش از تعداد انگشتان دو دست.

من و خواهری سراســیمه می رسیم. چشــم چپ و صورت و پای راستش آسیب 
دیده انــد. می رویم بیمارســتان. دکترها خیالمان را راحــت می کنند... عکس ها 

شکستگی ندارند اما ترومای چشم نگران کننده است.
خانوم رادیولوژیست می گوید کیسه یخ را برداریم و یک سر تا پزشکی قانونی برویم. 

مردهای دست بزن دار نباید قسر دربروند.
خانومی که نشسته کنارم می پرسد: بگو ببینم بنده خدا، فقط خورد یا او هم زد؟ 

خواهری سه ساعت اســت دارد دورتر از ما شماره آقای مبادی آداب را می گیرد. 
بی ثمر. پشت ماسک نمی توانم آه بلند بکشم. سراسر مغزم شده الکتریسیته وقتی 

توی صورت »شادی« غیر کبودی و درد و خجالت و غم نمی بینم.
توی آینه بیمارستان خودم را ورانداز می کنم. انگار کتک خورده ام. این طوری ام. هر 
وقت به زنی دست درازی می شود، من می شوم همان زن. حاال چشمم درد می کند، 
صورتم، پای راستم. مسّکن می خورم و نمی دانم چه بگویم که تسالی دلش باشد 
و باری اضافه نکنم به دردهایش. دارند پایش را آتل می گیرند. می نشینم کنارش و 
آرام هندزفری را می گذارم توی گوشش. چشم هایش را جمع می کند. قربانش بروم. 
گوشش ضربه دیده است. برای عذرخواهی دست خراشیده اش را می بوسم. حجت 

اشرف زاده برایمان »مهدخت« می خواند.
خواهری، اســناد پزشکی را می دهد دســتم و می رود. بی هیچ کالم اضافه ای. از 
ســرعت عملش می فهمم می خواهد کجا برود. او گلوله آتش است. گلوله اصوالً 
کجا می رود؟ به سمت جایی جز هدف؟ نمی توانم منصرفش کنم. می دانم »مائده« 
چطور »شادی« را مثل خواهر بزرگ نداشته اش دوست دارد. می دانم وکیل ها یک 

سروگردن از ما بیشتر قانون سرشان می شود. 
پی نوشت یک: به امید روزی که به صراحت توی کتاب قانون بیاورند دست ظالم 

را باید قلم کرد.
دو: زود قضاوت نکنید. آدم ها عین لباس ها، پشت و رو دارند.

 گزارش سایت اسپانیایی
 از۱۰ حقیقت جالب زندگی علی دایی

 مسلمانی معتقد 
با جهشی انقالبی

منهای سیاست

روزمره  نگاری

درباره کار مشترک جواد رضویان و سیامک انصاری در سریال کمدی »صفر بیست و یک« درباره کار مشترک جواد رضویان و سیامک انصاری در سریال کمدی »صفر بیست و یک« 

دستپخت بی نمک زوج طنازدستپخت بی نمک زوج طناز

برای نسلی که می خواست خوشبخت ترین نسل بشر روی کره زمین باشد! 

ما دهه هفتادی ها
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سینا حسینی : از مدت ها قبل زمزمه برخورد با جریان 
داللیسم در حوزه فوتبال ایران بارها مطرح شد. ماجرای 
نامه نگاری وزیر ورزش و جوانان با وزیر اطالعات در این 
خصوص نخستین اقدام عملیاتی در این راستا بود اما با 
گذشت زمان این باور نزد افکارعمومی به وجود آمد که 
ماجرا به دست فراموشی سپرده شده است اما بر خالف 
انتظار نه تنها این عامل فراموش نشد بلکه دستگاه های 
ذی ربط و ضابطان قضایی با جدیت و با همکاری دستگاه 
درگیر با این پرونده تحقیقات خود را آغاز کردند و به نظر 
می رسد به زودی نتایج این تحقیقات وارد فاز جدیدی 

خواهد شد

احضار متهمان#
در حــال حاضر هنــوز اطاعات دقیق و رســمی در این 
ارتباط منتشر نشده اســت اما کامال پیداست جزئیات 
تمام تخلفان و سو استفاده های شکل گرفته در این این 
مدت به دقت کالبدشکافی شده و تمام افرادی که در این 
پرونده نقش آفرینی داشتند احضار شدند و پس از تفهیم 
اتهام در این خصوص منتظر صدور رأی از سوی دستگاه 
قضایی هستند اما فارغ از این اتفاق آن ها با محرومیت های 
ســنگین از ســوی کمیته اخالق فدراسیون فوتبال نیز 

روبه رو خواهند شد.

ردپای شرکت های کارگزاری#
گفته می شــود سرشــاخه اصلی جریان داللیسم چند 
شــرکت به اصطالح کارگــزاری و داللی اســت که در 
قالب فعالیت های نقل و انتقاالتی سهم بسیار زیادی در 
باالرفتن نرخ فوتبالیست های کشور ایفا کردند. یکی از 
این شرکت ها که در حال حاضر با چهار دالل سرشناس 
مشــغول فعالیت بوده است بخش عمده ای از بازیکنان 
فوتبال را با قراردادهای محضری در اختیار خود داشــته 
به همین دلیل هر باشگاه و مدیری قصد استخدام آن ها 
را داشــتند با رقم های هنگفت ایــن مجموعه رو به رو 

می شدند.

محرومیت سه دالل معروف#
 حــاال گفته می شــود حکم محرومیــت )ر.خ(، مربی 
لیگ برتری، )ر.م( و )ف.ک(، مربیان لیگ یکی به همراه 
سه دالل معروف )ح.م ، غ.گ ، ه- ص ( صادر شد. ظاهرا 
یکی از مربیان لیگ یکی متهم به دریافت چهارصد هزار 
دالر از بازیکنانش شده است . در کنار این واسطه ها یک 

گروه واسطه گری دیگر نیز شناسایی شدند که به احتمال 
قوی آن ها نیز از ادامه فعالیت محروم خواهند بود. با وجود 
اینکه از ســوی فدراســیون فوتبال و فیفا نیز به عنوان 
ایجنت رسمی مجوز فعالیت دارند اما به واسطه تخلفاتی 
قانونی که در ماه های اخیر انجام داده اند از سوی کمیته 

اخالق با محرومیت مواجه خواهند شد.

درگیری همه باشگاه ها#
نکته قابل تامل اینجاست که در این فرایند موضوع یک 
یا دو باشــگاه نیســت که برخی جریان ها اعالم کنند 
موضوع رنگی است بلکه ماجرا فراتر از بحث آبی و قرمز 
است! جریان داللیسم با نفوذ بسیار گسترده با مربیان ، 
سرپرستان و بعضا مدیران عامل نیز در ارتباط هستند که 
پرونده این افراد نیز در آستانه صدور رای است.در همین 
رابطه شنیده می شود، یک مربی لیگ برتری و سه مربی 
لیگ دسته اول در آستانه محرومیت سنگین قرار دارند 

که به زودی آرای این افراد اعالم خواهد شد. 

خالف مدیرعامالن#
در این بین در کنار احتمال محرومیت ســنگین برخی 

دالل ها و مربیان و سرپرســتان گفته می شود، پرونده 
برخی مدیــران عامل نیز در این ماجرا مفتوح اســت و 
آن ها نیز باید در این ارتباط به زودی در نهادهای نظارتی 
پاســخگوی رفتار غیر مسئوالنه خود باشند که چرا و بر 
اساس چه دالیلی زیر بار برخی بندهای قرارداد بازیکنان 
خود رفته اند و باشگاه را به این شکل مقروض کرده اند؟

از میلیون به میلیارد#
شاید برای شما جالب باشد این جریان داللی که در حال 
حاضر بسیاری از بازیکنان استقالل، پرسپولیس، سپاهان، 
شهرخودرو، گل گهر، نساجی، صنایع اراک، مس رفسنجان 
و دیگر تیم های لیگ برتری با آن ها قرارداد دارند به صورت 
کامال سیستماتیک رقم بازیکنان را با یک چرخه کامال غیر 
واقعی از ســیصد میلیون و چهارصد میلیون به عددهای 
سرسام آور سه میلیارد و چهار میلیارد تغییر می دادند تا 
به این ترتیب هزینه سنگینی در این ارتباط به بدنه باشگاه 

های بدهکار فوتبال ایران تحمیل شود.

جریان مذاکرات هتلی چیست؟#
از طرفی دیگر دالیل هتل نشــینی برخی باشگاه ها در 

شــمال تهران در جریان نقل و انتقاالت لیگ بیســتم 
هم حســابی سر و صدا به راه انداخته است که نهادهای 
نظارتی روی این مسئله نیز به شدت حساس شدند که 
چرا برخی باشگاه ها به این شکل فرایند نقل و انتقاالت 
خود را انجام داده اند. در این ارتباط شنیده می شود یک 
باشگاه تهرانی و دو باشگاه شهرستانی در این ارتباط به 
شدت زیر ذره بین هستند و به زودی جزئیات بیشتری 
در خصوص تخلفات مدیران این باشگاه ها منتشر خواهد 

شد.

 سخت گیری نهادهای نظارتی#
اتفــاق امیدوارکننده ای که در ایــن پرونده رخ داده 
است مســئوالن حراســت وزارت ورزش، فدراسیون 
فوتبال و نمایندگان نهادهــای نظارتی و مراجع ذی 
صالح درگیر در این پرونده تا کنون به شکلی قاطع به 
موضوعات بحث برانگیز این پرونده ورود کردند و فارغ 
از نگاه رنگی با کلیه متخلفان به شکل یکسان برخورد 
کردند و اطمینان دارند تا حصول نتیجه این پرونده را 
پیگیــری خواهند کرد تا فوتبال ایران در فضای کامال 

سالمت و سالم به فعالیت خود ادامه دهد.
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حکم محرومیت مدیران متخلف فوتبالی صادرشد

راشفورد بازی های اخیر انگلیس را از دست داد
ورزش: مارکوس راشفورد، مهاجم انگلیس در مسابقات لیگ ملت های یوفا مقابل 
بلژیک و ایســلند بازی نخواهد کرد. این خبر توسط سرویس مطبوعاتی اتحادیه 
فوتبال انگلیس )FA( گزارش شــده است. راشفورد در ماه نوامبر در ترکیب گرت 
ســاوت گیت قرار گرفت، اما به دلیل مصدومیت شــانه در لیگ برتر انگلیس بین 
منچستر یونایتد و اورتون، در بازی دوستانه مقابل ایرلند حاضر نشد و کلورت الوین، 
مهاجم اورتون به جای او در ترکیب قرار گرفت.این بازیکن در دیدارهای پیش روی 

انگلیس در لیگ ملت های اروپا غایب خواهد بود و به میدان نمی رود. 

سرخیو راموس در سبد خرید »پی اس جی«
ورزش: شــبکه تلویزیونی الچرینگیتو مدعی شد باشگاه پاری سن ژرمن در صورت 
عدم تمدید قرارداد ســرخیو راموس با رئال مادریــد برای جذب این بازیکن اقدام 
خواهد کرد. قرارداد فعلی سرخیو راموس با رئال مادرید تا پایان فصل جاری معتبر 
است و تا مقطع کنونی هیچ توافق رسمی برای تمدید صورت نگرفته است. رئیس 
متمول باشگاه پاری سن ژرمن یعنی ناصر الخلیفی عالقه زیادی به جذب الکاپیتانو 
دارد و به نوعی در کمین نشسته تا در صورت عدم توافق راموس با رئال مادرید برای 

تمدید قرارداد، به منظور جذب این مدافع اقدام کند.

آنتونی استوکس در فرار از زندان!
ورزش: آنتونی استوکس مهاجم سابق سلتیک و پرسپولیس به دلیل آزار و اذیت 

نامزد سابقش ممکن است با حکم زندان روبه رو شود.
سال گذشته دادگاهی در انگلیس حکم داده بوده که آنتونی استوکس تا چهار سال 
حق ندارد با نامزد سابقش تماسی برقرار کرده یا برای او ایجاد مزاحمت کند. نقض 
این حکم دادگاه توســط استوکس عاملی بوده که باعث شده حکم جلب او صادر 
شود. طبق گزارش دیلی رکورد، دو هفته پیش نیز به آنتونی استوکس هشدار داده 

شده که در صورت عدم تمکین از احکام رسمی دادگاه، ممکن است زندانی شود.

تالش بارسا برای جذب ستاره منچستر 
ورزش:روزنامه اسپورت چاپ کاتالونیا اعالم کرد بارسلونا که با روی کار آمدن سرمربی 
جدیدش رونالد کومان به جذب ســتاره های جوان روی خوش نشــان داده حاال آرنو 
پیگمال ستاره آکادمی منچســتریونایتد را هدف گرفته و قصد دارد او را در ماه ژانویه 
خریداری کند. آرنو پیگمال که بازیکن تیم ملی جوانان اسپانیا است اهل کاتالونیا بوده و 
تا سه سال پیش که توسط منچستریونایتد خریداری شده و به آکادمی این باشگاه ملحق 
شد عضو باشگاه اسپانیول بوده است. این در حالی است که یونایتد انتظار دارد این ستاره 

19ساله بتواند به زودی خود را به تیم اول یونایتد تحمیل کند.

ورزش: تیــم ملی در دومین دیــدار تدارکاتی خود با 
سرمربیگری دراگان اسکوچیچ موفق به شکست دو بر 
صفر بوسنی در زمین خودش شــد. در این دیدار کاوه 
رضایی و مهدی قایدی گلزنان ایران بودند تا تیم ملی با 

دست پر به تهران برگردد.
اسکوچیچ در دیدار با بوسنی تغییرات بسیاری در نحوه 
بازی تیمش اعمال کــرده بود که در فاصله کوتاه باقی 
مانده تا انتخابی جام جهانی، به مرور برخی از اتفاقات این 

مسابقه و عملکرد ملی پوشان ایران می پردازیم.

 غایبان سرشناس#
مهم ترین اتفاق این دیدار غیبت برخی از بازیکنان اصلی 
در ترکیــب هر دو تیم بــود. در ترکیب تیم ملی ایران 
بازیکنانی مانند ســردار آزمون، مهدی طارمی، علیرضا 
بیرانوند، علیرضا جهانبخش، سامان قدوس، مهدی ترابی 
و ... غایب بودند؛ اگر چه اســکوچیچ تقریبا به جز نوک 
خط حمله، در سایر خطوط از سایر بازیکنان اصلی خود 

بهره برد.

تاکتیک متفاوت#
شاید روی کاغذ تیم ملی با ترکیب ۳-۴-۳ به میدان رفت 
اما آن چه در زمین مسابقه رخ داد، دو ترکیب متفاوت در 
هنگام حمله و دفاع بود. تیم ملی ایران در هنگام حفظ 
توپ و حمله به ســمت دروازه بوسنی با ترکیب ۲-1-

۴-۳ به میــدان رفت که کنعانی زادگان، پورعلی گنجی 
و خلیل زاده ســه مدافع تیم ملی بودند. در مقابل آن ها 
احسان حاج صفی و احمد نوراللهی وظیفه پخش توپ به 

نقاظ مختلف زمین را بر عهده داشتند.

کلیدی ترین ها#
کلیدی ترین بازیکنان ترکیب ایــران صادق محرمی و 

میالد محمدی بودنــد که باید به طور مرتب در هنگام 
حمله از سمت راست و چپ زمین به کمک وحید امیری 
و علی قلی زاده می رفتند و بــا کارهای ترکیبی و نفوذ 
از کناره ها، ســعی در خلق موقعیت به به وسیله ارسال 

به روی دروازه یا رساندن توپ به کاوه رضایی داشتند.
مقابل ایــن بازیکن وحید امیری و علی قلــی زاده قرار 
داشتند که به عنوان وینگر راست و چپ با فاصله اندک 
پشت سر کاوه رضایی بازی می کردند. این دو بازیکن به 
علت سرعت و تکنیک انفرادی باال، در تقابل های تک به 
تک موفق تر از سایر بازیکنان ایران بودند و بارها توانستند 
با تحت فشار قرار دادن بازیکنان حریف توپ گیری کنند. 

 ترکیب دفاعی#
براساس تدابیر اسکوچیچ، تیم ملی در هنگام دفاع و از 
دست دادن توپ، به حالت 1-۲-۲-۵ در می آمد. در واقع 
در حضور ســه مدافع مرکزی و اضافه شدن محمدی و 
محرمــی به خط دفاعی، راه های دور زدن خط دفاعی و 
نفوذ به محوطه جریمه ایران بسته شد. به علت حضور 
سه مدافع بلند قامت و تجمع بازیکنان در مقابل دروازه 
ایران با اضافه شــدن حاج صفــی و نوراللهی، بازیکنان 

بوسنی راهی برای نفوذ از عمق دفاع ایران نداشتند.

معضل حفظ توپ و میدان#
به علت سبک بازی بوسنی و تحت فشار قراردادن خط 
دفاعی، عابدزاده در اکثر دقایق، بازی را با ارسال های بلند 
آغاز کرد و کم تر سه مدافع خط میانی حمالت را از خط 
دفاعی شروع کردند. این معضل قدیمی که از گذشته تا 
به حال، حل نشده باقی مانده، در این دیدار هم مشهود 
بود که علت آن را در نبود هافبک های بازی ساز می توان 
جست وجو کرد که در نتیجه اســکوچیچ، از بازیکنان 

هجومی برای دور زدن این معضل استفاده کرده است.

ورزش: رئیس فدراسیون کشتی که پیش از این در استان 
های البرز، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان 
و مازندران حضور یافته بود، برای بررســی وضعیت کشتی 
اســتان زنجان و دیدار با مســئوالن سیاســی، ورزشی، 
پیشکسوتان، مربیان، قهرمانان و اعضای هیئت کشتی استان 

بعد از ظهر روز گذشته در شهر زنجان حضور یافت.

اعتراف رئیس#
رئیس فدراسیون کشــتی با بیان این موضوع که هدف از 
سفر به استان ها بررسی دالیل اُفت کیفیت و کمیت کشتی 
است، خاطرنشان کرد: مشکلی که کشتی کشور با آن موجه 
شده، اُفت کمیت و کیفیت کشتی گیران است. از طرفی نیز 
با وی با بیان اینکه در بررســی علل افول کشتی کشور به 
بیش از 10 دلیل مهم رســیدیم، اظهار داشت: یکی از این 
دالیل، بودجه ناکافی اســت زیرا اعتبارات در زیرساخت ها، 
جوایز قهرمانان، حقوق مربیان و تبلیغ برای ورزش کشتی 

بسیار اثرگذار است.

نگرانی های دبیر#
دبیر در خصوص تعطیلی باشگاه های ورزشی با بیان اینکه 
جان و ســالمتی انسان ها برای تمام مردم و مسئوالن مهم 
اســت، تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا نگران 
تیم های ملی هســتیم اما بیشتر از آن نگران ۳ سال آینده 
کشتی هستیم. رئیس فدراسیون کشتی گفت: برای مثال؛ 
االن مسابقات انتخابی و لیگ برتر کشتی از تلویزیون پخش 
می شــود اما بچه 8 یا 10 ساله ای که کشتی را از تلویزیون 
می بیند و دوست دارد به باشــگاه برود، این امکان برایش 
فراهم نیست. دبیر با بیان اینکه با این وضع تا ۲ الی ۳ سال 
بعد، کشتی ما خالی خواهد بود، اظهار داشت: این یک خطر 
جدی است و نتایج و عواقب تعطیلی امروز باشگاه ها خودش 

را در ۲ یا ۳ سال آینده نشان خواهد داد.

جای خالی باشگاه ها#
وی بــا بیان اینکــه تمام آن هایی که وارد ورزش کشــتی 
شده اند، هر کدام یک انگیزه ای داشته اند، خاطرنشان کرد: 
اما االن باشگاهی وجود ندارد که عالقه مندان در آن حضور 
یابند ضمن اینکه انجام تست روزانه کرونا برای شرکت در 
باشگاه نیز امکان ندارد همچنین ورزشکار بعد از تمرین، وارد 

جامعه شده و در معرض خطر است.

آموزش مربیان#
رئیس فدراسیون کشتی با تأکید بر این موضوع که مشکل 
اصلی کشــتی ایران، آموزش مربیان است، تصریح کرد: ما 
حتی در آمــوزش مربیان تیم های مشــکل داریم. باید از 
انحصار، خودداری کــرده و تمام ظرفیت ها را باهم دیده و 
با یکدیگر متحد باشیم. وی ادامه داد: هیچ فردی نمی تواند 
ادعا کند که در ورزش کشتی، کامل است زیرا هر فردی در 
یک جایی لنگ می زند پس باید از ظرفیت ها برای آموزش 
و تقویت یکدیگر بهره مند شویم. همانطور که دانش آموز با 
پایان یافتن یک مقطع تحصیلی به مقطع باالتر می رود در 
کشتی نیز باید اجازه دهیم شــاگردان به درجه های باالتر 
بروند و این تصمیمی است که در انستیتو فدراسیون گرفته 
شده اســت. دبیر خاطرنشــان کرد: هر کس اصول را در 
ورزش کشتی آموزش ببیند تبدیل به قهرمانانی مثل حمید 
سوریان، رســول خادم و عبداهلل موحد می شود زیرا پایه را 

خوب یاد گرفته که توانسته مدال های فراوانی کسب کند.
رئیس فدراسیون کشتی گفت: باید قبول کنیم که کشتی 
ایران از نظر کمیت و کیفیت، کاهش یافته و اُفت کرده است 
زیــرا در یک بازه زمانی، 8 کشــتی گیر مطرح در یک وزن 

داشتیم اما امروز به یکی- دو مورد می رسد.

تحلیلی بر پیروزی ایران مقابل بوسنی 

عبوراسکوچیچازدورهکیروش
دبیر با اعتراف به افت کشتی ایران

بیشترازتیمملینگرانسالهایبعدیکشتیهستم

گزارش ویژه

مسئله جانشینی شجاع حل می شود 
بازگشت محمد انصاری به کمپ  پرسپولیس

ورزش: در شرایطی که محمد انصاری به روزهای پایانی کار در پرسپولیس رسیده بود، 
شرایط برای بازگشت دوباره وی به این تیم فراهم شد. جدایی ناگهانی شجاع خلیل 
زاده باعث شده تا پرسپولیس به شدت به دنبال جذب مدافع میانی باشد و از این 
رو طی روزهای اخیر اسامی مختلفی برای حضور در این تیم مطرح شده است.

مذاکرات ناکام#
از ایمان سلیمی، شاهین طاهرخانی و فرشاد فرجی بازیکنان تیم های تراکتور، 
استقالل و شهرخودرو به عنوان نزدیک ترین گزینه برای حضور در این تیم یاد 
می شد اما هر کدام از این بازیکنان به دالیلی حضورشان در جمع شاگردان یحیی 
گل محمدی منتفی شــد تا اکنون گزینه دیگری برای این تیم مطرح شود. گفته 
می شــود انصاری بار دیگر از سوی یحیی گل محمدی دعوت به همکاری شده است. 
جدایی شجاع خلیل زاده و کمبود بازیکن در فاز دفاعی باعث شده تا یحیی گل محمدی 
شــانس دوباره ای به این بازیکن چپ پا بدهد تا او با حضور در این تیم و پشــت سر گذاشتن 

تست های مربوطه، در صورت آمادگی در رقابت برای بازگشت به ترکیب قرار گیرد.

آچار فرانسه#
حضور و بازگشــت محمد انصاری البته می تواند یک اتفاق مثبت نیز تلقی شود. جایی 
که او قادر خواهد بود در صورت آمادگی مطلوب در دو پستی که سرخ ها با کمبود نفر 

مواجه هستند به عنوان یک آلترنانیو قابل اتکا تیم را همراهی کند. 
با جدایی محمد نادری، این تیم در جناح چپ تنها ســعید آقایی را در اختیار دارد و 
مهدوی جوان نیز از تجربه و کیفیت الزم برای این پست در رقابت با آقایی از فاصله 
زیادی برخوردار اســت. انصاری قادر خواهد بود در این پســت و البته پست دفاع 
میانی که با جدایی شــجاع خلیل زاده با کمبود نفر مواجه است، یک بازیکن قابل 
اعتنا محسوب شــود.  نکته مهم دیگر اینجاست که نام محمد انصاری همچنان 
در لیســت آسیایی پرسپولیس قرار دارد و در صورت مشکل و البته نیاز تیم، او 
قــادر خواهد بود تیم را در فینال این رقابت ها همراهی کند و مشــکلی از این 

بابت نخواهد داشت.

گزارش کوتاه

VAR علیه مسی ، مسی علیه داور 
ورزش: انتقاد شدید مسی از داور دیدار آرژانتین-پاراگوئه 
که گل او را مردود اعــالم کرده بود و صحبت های تند 
مسی خطاب به داور خبرساز شده است.آرژانتین در خانه 
خود میزبان پاراگوئه بود ولــی در این بازی دو امتیاز از 
دست داد و با نتیجه 1-1 متوقف شد. مهمترین صحنه 
این بازی اما گلی بود که در نیمه دوم توسط لیونل مسی 
به ثمر رسید ولی داور بعد از بررسی صحنه با VAR این 
گل را مردود کرد تا آرژانتین ۲-1 از حریفش پیش نیفتد.

مســی که از این تصمیم داور به شدت عصبانی بود به 
سمت داور رفته و به گزارش رسانه ها در صحبت هایش 
با داور مســابقه به او گفت: تو تا اینجا دو بار ما را نابود 
کرده ای. با توجه به شــرایط ویــژه فوتبال در آمریکای 
جنوبی و تعصب عجیب و غریب هــواداران فوتبال به 
تیم های ملی شان تساوی خانگی 1-1 مقابل پاراگوئه در 
مقدماتی جام جهانی برای آرژانتینی ها یک نتیجه بد به 
حساب می آید. با اینکه آلبی سلسته همچنان صدرنشین 
باقی مانده ولی در صورت پیروزی برزیل در بازی امشب 

مقابل ونزوئال صدر جدول را به برزیل واگذار می کند.
بعــد از آنکــه داور حکم داد پیش از رســیدن توپ به 
لیونل مسی آرژانتینی ها مرتکب خطا شده و گل مردود 
است مسی در حالی دیده شد که به سمت داور رفته و 
درحالیکه دو انگشــتش را به نشان عدد دو به او نشان 
می داد فریاد زنان گفــت: » تو تا اینجا دو بار ما را نابود 
کرده ای. این در حالی بود که داور هنوز در حال تماشای 
صحنــه روی مانیتور کنار زمین بود.بعــد از آنکه داور 
برزیلی تصمیم خود را اعالم کرد مسی درحالیکه سرش 
را به نشانه تاسف تکان می داد خطاب او گفت: باورکردنی 

نیست. مایه شرمساری است«.

سینا سپهر: سرانجام رای پرونده شکایت مرد ایتالیایی از سوی 
فیفا به باشــگاه استقالل رسید تا مدیران این باشگاه با چالشی 

جدید مواجه شوند.
در رای ابالغ شــده نه خبری از دو میلیون یورو بود نه پرداخت 
این مبلغ ظرف مدت هفت روز بلکه از سوی فیفا به باشگاه اعالم 
شده بایستی رقم یک میلیون و سیصد هزار یورو به عنوان غرامت 

به این سرمربی ایتالیایی پرداخت شود.
از آنجا که برابر قانون استقالل حق اعتراض به رای صادره 
را دارد،مدیران باشگاه استقالل با دعوت از افراد درگیر در 
این پرونده تالش کردند با مشاوره تیم حقوقی جدید 
زمینه ارســال اعتراض خود را فراهم آورند به همین 

دلیل در جلسه مذکور،اسماعیل خلیل زاده،احمد 
مددی و امیرحسین فتحی حضور داشتند تا شرح 
حال پرونده را به مشاوران حقوقی و وکالی تازه 

پرونده ارائه دهند.

دفاعیه ضعیف#
گویا در این نشســت وکالی جدید اذعان داشتند دفاعیه 
ارســالی به فیفا از دارای بنیان قوی نبوده در حالی که 
اســنادی در اختیار باشگاه استقالل است که داللت بر 
حقانیت استقالل در این پرونده دارد اما  طبیعی است 
هواداران نگران استقالل این موضوع را به سادگی نمی 
پذیرند اما مشاوران حقوقی پس از بررسی اولیه با اشاره 
به اســنادی که در باشگاه وجود دارد با ابرازشگفتی از 
اینکه چرا این اســناد در دفاعیه اولیه باشگاه به فیفا 

ارسال نشده،عنوان کردند با ارائه این مدارک به دادگاه عالی 
ورزش قطعا رای شکسته خواهد شد!

اسناد و مدارک مهم#
گویا وجود دو برگه دســتنویس با امضای استراماچونی 
اسنادی اســت که باشگاه می تواند برخی ادعاهای این 
مربی ایتالیایی را رد کند. برگه اول مربوط به کاهش 
زمان قرارداد استراماچونی است که به خواسته 
خود او امضا شــده و نامه دوم هم مربوط به 
مبلغ قراردادش است که مربی پیشین آبی 
هــا مبلغ کمتری ار آنچه فیفــا حکم داده، 
درخواست داشته است. ضمن اینکه استقالل 
ســند برگشــت خوردن پولی که در موعد 
مقرر به حسابی که اســتراماچونی در کشور 
چک معرفی کرده بــود را هم داند. در همان 
زمان وقتی بانک مربوطه به بهانه اینکه منبع 
مشخص نیست، پول را برگشت زده، باشگاه 
از سرمربی خود درخواست شماره حساب 
در بانک دیگری را کرده اما استراماچونی 
از دادن شماره حساب جدید طفره می 
رود. البته چند سند دیگر هم در باشگاه 
وجود دارد که قطعا تیم حقوقی می تواند 
با استناد به آنها الیحه دفاعی قوی و مستدلی 
به دادگاه عالی ورزش ارسال کند تا رای اولیه 

شکسته شود.

گزارش سایت اسپانیایی از ۱۰ حقیقت جالب زندگی علی دایی

مسلمانیمعتقدباجهشیانقالبی
ورزش: رونالــدو در حال حاضر 10۲ گل ملی 
در کارنامــه خود دارد و هفت گل تا رســیدن 
به دایی فاصلــه دارد. در زیر 10 کنجکاوی  از 
بهترین بازیکن تاریخ ایران را به نقل از ســایت 

futbolsapiens مرور می کنیم.

1- آقای مهندس#
دایی از دانشــگاه صنعتی شــریف در رشــته 

مهندسی مواد )متالورژی( فارغ التحصیل شد. 

2- جهش »انقالبی«#
در دهــه 90 معمول نبود کــه بازیکنی از 
خاورمیانه به یک لیگ اروپایی برود. جهش 
از قطر به آلمان )الســد به آرمینیا در سال 
199۷( واقعاً انقالبی بود و درهای خاورمیانه 
را به فوتبال اروپا باز کرد. وی پنج ســال در 

آلمان ماند.

3- مسلمان معتقد #
او برای بایرن فقط 6 گل به ثمر رســاند. با 
این حال، یکــی از به یادماندنی ترین دوران 
او در ایــن تیــم زمانی بود کــه وی از نگه 
داشــتن یک لیوان آبجو برای تبلیغات یک 
شرکت آبجوسازی امتناع کرد، زیرا نوشیدن 

مشروبات الکلی در اسالم ممنوع است.

4- تسلیم شدن تیم های آسیایی #
چیزی که در معرفی دایی به آن اشــاره شده 
اســت، به خصوص وقتی با کریستیانو رونالدو 
مقایســه می شود این اســت که گل های زده 
شده برابر تیم های تیم های آسیایی بوده است. 
از مجموع 109 گل، 9۵ گل به آسیایی ها زده 

است

5-هرگز در جام جهانی گلزنی نکرد#
دایــی در جام جهانی 1998 فرانســه و آلمان 
۲006  در تیــم ملی ایران بــود ولی موفق به 

گلزنی نشد.
 
5- 111 گل ؟#

دایــی ادعا می کند مجموع گل های او در تیم 
ملی ایران 111 گل بوده است، اما فیفا می گوید: 
دیدار با افغانستان در بازی های آسیایی ۲00۲ 
یک دیدار زیر ۲۳ ســال بوده است و آمار این 

دیدار محاسبه نمی شود. 

7- زندگینامه طوالنی #
در ۷ آوریل ۲008، دایی اعالم کرد که شــروع 

به نوشــتن زندگی نامه خود کرده است که در 
مارس ۲010 منتشر می شود. این کتاب بعد از 

10 سال هنوز منتشر نشده است.

 8- اولین آسیایی #
در لیگ قهرمانان اروپا 

در تاریخ ۳0 سپتامبر 1998، در دوئلی که بایرن 
مونیخ مقابل منچستر یونایتد به تساوی ۲-۲ 
دست یافت ، دایی در دقیقه 6۳ به جای کاستر 
یانکر وارد زمین شد. طبق گفته یوفا، وی اولین 
آسیایی بود که در لیگ قهرمانان اروپا ظاهر شد. 

9- ناراحتی از رونالدو #
دایی عنوان کرده اســت به این رکورد افتخار 
می کند و از شکستن رکوردش توسط کریستیانو 

رونالدو ناراحت نیست.

10- او دو بار با رکورد برابر شد#
در نوامبــر ۲00۳، دایی که 8۳ گل برای ایران 
به ثمر رسانده بود، در بازی رفت جام ملت های 
آسیا برابر کره شمالی با رکورد پوشکاش برابر 
شد. هواداران ایرانی با پرتاب یک ترقه به زمین 
مسابقه ، یک بازیکن کره شمالی را مورد اصابت 
قرار دادند. میهمانان زمیــن را ترک کرده و از 
بازگشت خودداری کردند و گل دایی حذف شد. 

تنها 11 دقیقه حضور در زمین مسابقه کافی بود تا مهدی 
قائدی هنر خود را به نمایش بگذارد. »باشــو« که دومین 
بازی ملی خود را در سارایوو پشت سر گذاشت در دقایق 
پایانی بازی با یک جاگیری مناسب، کنترل خوب و ضربه  
دقیق با پای چپ یک گل مدرسه ای و زیبا را به ثمر رساند 
صفحه اینستاگرام تیم ملی ایران هم در واکنش به دومین 
پیروزی اسکوچیچ با تیم ملی ایران و اولین گلزنی قائدی 

نوشته: نسل تازه و خون تازه.

ســرگی باربارز که روزگاری هم تیمی مهــدی مهدوی کیا در تیم 
هامبورگ بود به شکلی محتاطانه به انتقاد از کادرفنی تیم ملی بوسنی 
پرداخته و به جمله روز گذشته اسالون موسی پرداخته که گفته بود: 
»ما می خواهیم به بازیکنان جوان و آن هایی که کمتر بازی کرده اند، 
فرصت بدهیم، اگرچه که همه نمی توانند بازی کنند. اما هدف اصلی و 
اصلی ما پیروزی است و فرقی نمی کند که بازی دوستانه است.« او این 
جمالت را با چند شکلک نیز همراه کرده تا تاسف و ناراحتی خود را از 

این نتیجه و نمایش تیم ملی بوسنی ابراز کند.

سرگی باربارز فدراسیون فوتبال
کنعانی زادگان که به نظر می رسد همچون زمان کی روش 
در تیم اسکوچیچ همه جایگاه ثابتی در قلب خط دفاعی دارد 
بعد از پیروزی بر بوســنی اســتوری منتشر کرده که شامل 
عکس خودش به همراه کاوه رضایی و وحید امیری است. او 
در این استوری با نوشتن شماره ۷.۵ و اشاره به عنوان بهترین 
بازیکنان زمین خدا را شکر کرده است.امیری در این بازی یک 
توپ گیری منجر به گل داشــت که کاوه رضایی آنرا به ثمر 

رساند. کنعانی زادگان هم بارها مانع گلزنی حریف شد.

تیم ملی فوتبال پرتغال در دیداری دوســتانه توانست با ۷ گل 
آنــدورا را از پیش رو بردارد. کریســتیانو رونالدو که به عنوان 
بازیکن تعویضی وارد میدان شد توانست یکی از گل های تیمش 
را به ثمر رساند. این گل شماره 10۲ کریستیانو رونالدو در عرصه 
ملی بود و حاال او هفــت گل دیگر با علی دایی فاصله دارد. او 
که با این پیروزی به رکورد 100 پیروزی ملی دست پیدا کرد 
در توییتی به 100 پیروزی ملی اش اشــاره و ابراز خوشحالی 

کرده است.

رونالدوکنعانی زادگان

استراماچونی؛آزمون جدید حقوقی فوتبال ایران

سندهایمهمدستآبیها

ضد  حمله

نادری بازی با فوالد را از دست داد
ورزش: نتیجه تست جدید کرونای نادری امروز اعالم می شود اما حتی 
اگر او کرونا نداشته باشد،قطعا بازی با فوالد خوزستان را هم مثل بازی 
اول استقالل مقابل مس رفسنجان از دست می دهد چون آ ماده نیست 

و فعال باید استراحت کند.

 استقالل برای طلب استراماچونی 
بازیکن نمی فروشد

ورزش: سخنگوی باشگاه استقالل گفت که برای پرداخت مبلغ جریمه 
پرونده استراماچونی بازیکنی را نخواهیم فروخت.

حجت نظری عضو هیئت مدیره و ســخنگوی باشگاه استقالل گفت: 
بی تردید این فرایند در پرونده استراماچونی وجود دارد، 6-۷ ماه طول 
می کشــد تا این پرونده به نتیجه نهایی برسد و با این شرایط نه تنها 
این پنجره بلکه پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی ما هم تحت تاثیر قرار 
نخواهد گرفت. احتماال تا پایان فصل برای پرداخت این جریمه فرصت 
داریم. بدون شک از طرف اســتراماچونی پنجره های استقالل تهدید 

نمی  شود.

احسان حاج صفی ،مهدوی کیا را جا گذاشت
ورزش: احســان حاج صفی با عبور از مهــدی مهدوی کیا، خود را به 

عنوان پنجمین بازیکن باسابقه تیم ملی مطرح کرد. 
حاال احســان با 11۲ بازی ملی یکی از باسابقه ترین فوتبالیست های 
ایران اســت. بازیکنــی که دوره مربیگری علی دایی، افشــین قطبی، 
کارلوس کی روش، مارک ویلموتس و دراگان اسکوچیچ را دیده و اکنون 

به عنوان یکی از کاپیتان های تیم ملی خود را مطرح کرده است.

 AFC مطهری؛مهاجم منتخب نظرسنجی
ورزش: کنفدراسیون فوتبال آسیا با برپایی یک نظرسنجی از کاربران 
خود خواست تا نسبت به انتخاب بهترین مهاجم لیگ قهرمانان آسیا در 

منطقه غرب آسیا اقدام کنند.
در این نظرســنجی، ارسالن مطهری مهاجم استقالل با مهاجمینی از 
جملــه عبدالرزاق حمداهلل از النصر، بغداد بونجاح از الســد، ویلتون از 
الشــارجه، المعز علی از الدحیل، ایگور سرگیف از پاختاکور و پدرو از 
شــباب االهلی به رقابت پرداخت. در نهایت و با پایان این رأی گیری، 
مطهری با کســب ۵۲.۵8 درصد آرا به عنــوان بهترین مهاجم لیگ 

قهرمانان آسیا انتخاب شد.

ادعای سرمربی بوسنی
قبول ندارم که مقابل ایران ضعیف بودیم

ورزش: دوشان باژوویچ سرمربی تیم ملی بوسنی پس از بازی با ایران 
در نشست خبری حضور یافت و در خصوص این دیدار گفت: هر بازی 
برای تیم ملی مهم اســت و باخت در آن بسیار دردناک. با این نمایش 
و این نتیجه چیز خاصی به ما نرسید. باژوویچ در واکنش به خبرنگاری 
که در خصوص نمایش این تیم در نیمه اول پرســید توضیح داد: من 
قبول ندارم که در نیمه اول خیلی ضعیف بودیم. در نیمه دوم نمایش 

بهتری داشتیم. 

 رد درخواست تعویق فینال آسیا 
CAS و AFC توسط

ورزش: وکیل باشــگاه پرسپولیس توضیحاتی درباره ارسال پاسخ این 
باشگاه به کمیته استیناف AFC ارائه داد.امیرساعد وکیل درباره شکایت 
دوباره باشگاه النصر به کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا اظهار 
کرد: شامگاه چهارشنبه در پاسخ به شکایت 1۲۳ صفحه ای النصر که 
توسط چند وکیل پُر نام و آوازه اروپایی تهیه شده، الیحه 1۲۵ صفحه ای 
پرســپولیس که تنها یک هفته برای تهیه آن فرصت بود، نزد کمیته 

استیناف AFC به ثبت رسید.
او ادامه داد: در شکایت جدید النصر چند ادعای جدید مطرح شده که 
بی پایه و اساس بوده است. درخواست دستور موقت النصر در اوایل این 
هفته، برای به تعویق انداختن تاریخ برگزاری مســابقه فینال تا تعیین 

تکلیف نهایی این پرونده در AFC یا CAS نیز رد شد.

دروازه بان سابق تیم ملی درگذشت
ورزش: کیــوان نیک نفس که از دروازه بان های مطرح فوتبال ایران 
در دهه ۵0 محســوب می شــود، پس از ابتال به ویروس کرونا در 
نهایت چهره در نقاب خاک کشید.جالب اینکه، وی همبازی مرحوم 
محمود یاوری، پیشکســوت فوتبال ایران نیز بوده که دو روز قبل 

از دنیا رفت.

ربیع خواه به آلومینیوم اراک پیوست
ورزش: محســن ربیع خواه بعد از حضور ســه ســاله در باشگاه 
پرســپولیس، در این فصل از سوی یحیی گل محمدی برای ادامه 
همکاری قرار نگرفت تا به توافق با باشــگاه آلومینیوم اراک دست 

یابد.

رد شایعات درباره انتقال قرضی آرمان رمضانی
ورزش: طی روزهای اخیر شایعات زیادی درباره واگذاری آرمان رمضانی 

به تیم  های دیگر و انتقال قرضی این مهاجم شکل گرفته است. 
با این حال گفته می شود کادرفنی با توجه به عدم جذب مهاجم جدید، 

برنامه ای برای این موضوع نخواهد داشت. 

بختیار رحمانی لژیونر جدید فوتبال ایران
ورزش: بختیار رحمانی هافبک ۲9 ســاله فصل گذشته صنعت نفت 
آبادان، در حالی که گفته می شد دوست دارد به استقالل برگردد، راهی 
لیگ آذربایجان شد تا به فوتبالش در تیم سباییل این کشور ادامه دهد.

طارمی در تیم هفته لیگ پرتغال
ورزش: طارمــی پــس از درخشــش مقابــل پورتیموننســی در 
نظرســنجی صفحه توئیتری لیگ برتر پرتغــال برای انتخاب یک 
مهاجــم در ترکیب تیم منتخب هفته قــرار گرفت که از بین یک 
هــزار و ۳9۷ رای، در اتفاقــی جالب به همراه هریس ســفروویچ، 
مهاجم سوئیســی بنفیکا به صورت مشترک ۵/۴۳ درصد از آرا را به 

خود اختصاص دادند.
این اتفاق موجب شد تا از بین این دو نفر مجددا رای گیری شود که در 
نظرسنجی دور دوم، مهدی طارمی بیش از ۷0 درصد آرا را از بین 9۲6 

رای به خود اختصاص داد.

خبر ویژه

منهای فوتبال

گروه بندی نهایی یورو ۲۰۲۰ مشخص شد
آلمان، پرتغال و فرانسه در گروه مرگ

ورزش: مسابقات تعیین کننده مرحله پلی آف مقدماتی قهرمانی 
اروپا یورو برگزار شــد که طبق نتایج بدســت آمده همه شــرکت 

کنندگان این دوره از رقابت ها شناخته شدند.
ایسلند شگفتی ساز دور قبلی این رقابت ها در پلی آف، برابر مجارستان 
باخت و از صعود به یورو بازماند. این در حالی است که اسکاتلند بعد 
از ۲۵ سال جواز حضور در این رقابت ها را بدست آورد و توانست در 

یورو حاضر باشد.
ترکیب گروه های یورو ۲0۲0 به شرح زیر است:

گروه A: ایتالیا، ترکیه، ولز، سوئیس
گروه B: بلژیک، روسیه، دانمارک، فنالند

گروه C: اوکراین، هلند، اتریش، مقدونیه شمالی
گروه D: انگلیس، کرواسی، جمهوری چک، اسکاتلند

گروه E: اسپانیا، سوئد، لهستان، اسلواکی
گروه F: آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان

رقابت های یورو ۲0۲0 به دلیل شــیوع ویروس کرونا یک ســال به 
تعویق افتاد و قرار است در تابستان پیش رو برگزار شود. 

در دوره قبلی این رقابت ها پرتغال توانست فرانسه را در خانه خودش 
شکست دهد و برای اولین بار قهرمانی در یورو را بدست بیاورد. از آن 

سال تا زمان یورو بعدی ۵ سال سپری خواهد شد.

عباسعلی بعد از جراحی: پیش به سوی المپیک!
ورزش : حمیده عباسعلی که اسفندماه سال گذشته توانست با وجود 
مصدومیت در ثانیه های پایانی مبارزه خود در جایزه بزرگ اتریش 
حریفش را شکست دهد و با قهرمانی سهمیه المپیک را کسب کند، 

در ماه های اخیر درگیر مصدومیت زانوی خود بود.
او برای دومین بار راهی آلمان شــده و پای خود را در هانوفر به تیغ 
جراحان سپرده تا دوره درمانی اش کامل شود. این جراحی زیر نظر 
دکتر امینی به مدت ۴۵ دقیقه انجام شد و فنری که در پای دختر 

المپیکی کاراته ایران کار گذاشته شده بود، خارج شد. 
عباسعلی بعد از انجام این جراحی گفت: از همه کسانی که برایم دعا 
کردند و انرژی مثبت دادند، تشــکر می کنم. خدا را شکر وضعیتم 
خوب است و ان شاءاهلل به زودی برمی گردم و تمریناتم را از سر می 
گیرم. دیگر مشــکلی در پای من نیست. به زودی همه چیز درست 

می شود و اتفاقات خوبی در راه است.

انتقال موسوی به پیاچنزا منتفی شد؟
ورزش: پرونده حضور سیدمحمد موسوی در پیاچنزا از چند هفته 
قبل باز شده و این بازیکن بعد از دریافت پیشنهاد جدی از این تیم 
ایتالیایی از سایپا خواست که رضایت نامه اش را صادر کند.تعلل چند 
هفته ای در عدم صدور رضایت نامه از ســوی سایپا یا پروسه صدور 
ویزا باعث شــده تا باشگاه ایتالیایی به فکر جذب بازیکن دیگری در 

این پست بیفتد.

مایک رستم پور به شهرداری گرگان پیوست
ورزش: ملی پوش بسکتبال بعد از گذشت چند هفته از لیگ برتر 
با تیم شــهرداری گرگان به توافق رسید. مایک رستم پور، بازیکن 
دوملیتی بسکتبال ایران که فصل گذشته در ترکیب تیم شیمیدر در 
لیگ برتر به میدان می رفت، در این فصل هنوز با هیچ تیمی توافق 
نکرده بود. این بازیکن پست ۴ تیم ملی که در ماه های اخیر در ایران 
حضور نداشت، بعد از دعوت به تیم ملی برای حضور در دو دیدار از 
پنجره دوم مقدماتی کاپ آسیا در قطر، این روزها در ایران به سر می 
برد.  رستم پور تصمیم گرفته یک فصل دیگر را هم در ایران سپری 
کند. او که ســابقه بازی در تیم های نفت آبادان و شیمیدر قم را در 
کارنامه دارد، این بار به گرگان خواهد رفت.شــهرداری گرگان که با 
سرمربیگری مهران شاهین طبع یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ 

برتر به حساب می آید، با رستم پور به توافق رسیده است.

اولین برد الریان با حضور لژیونر ایرانی
ورزش: تیــم الریان هفته دوم رقابت های لیــگ والیبال قطر را با 

پیروزی مقابل الغرافه پشت سر گذاشت.
فرهاد قائمی دریافت کننده تیم ملی ایران، در این بازی حضور داشت 
و 11 امتیاز کســب کرد. این در حالی بود کــه طی روزهای اخیر 
شــایعاتی مبنی بر کنار گذاشته شدن قائمی از سوی باشگاه الریان 
به خاطر عملکرد ضعیف منتشر شده بود که البته توسط فدراسیون 
والیبال تکذیب شد. الریان در هفته نخست این رقابت ها با نتیجه ۳ 

بر یک مقابل قطر اسپورت تن به شکست داده بود.

 تسویه حساب کمیته ملی المپیک 
با ۴۷ فدراسیون 

ورزش: کمیته ملی المپیک به احتمال زیاد ۲۵ درصد باقی مانده از 
بودجه فدراسیون ها را در اوایل آذر پرداخت می کند.

۴۷ فدراســیون از کمیته ملی المپیک  بودجه دریافت می کنند و 
از ابتدای ســال تاکنون، ۷۵ درصد از بودجه فدراســیون ها معادل 
حدود ۲۲ میلیارد تومان پرداخت شــده اســت. ۲۵ درصد دیگر از 
بودجه فدراسیون ها باقی مانده است که به احتمال زیاد کمیته ملی 
المپیک در اوایل آذر پرداختی خود به فدراسیون ها را به 100درصد 

می رساند.
در این میان فدراســیون هایی که سهمیه المپیک گرفته اند کمک 
مالــی دریافت می کنند کــه این کمک عالوه بــر بودجه مصوب 

فدراسیون ها است.

نتایج هفته دهم لیگ برتر والیبال
ناکامی مدعیان 

ورزش: حساس ترین بازی دیدارهای هفته دهم رقابت های لیگ برتر 
والیبال را تیم ســایپا تهران به شهداب یزد واگذار کرد تا پرونده این 

هفته از مسابقات با شکست یکی از مدعیان بسته شود.
نتایج کامل دیدارهای هفته دهم رقابت های لیگ برتر والیبال:

 شهرداری گنبد صفر - لبنیات هراز آمل ۳
 فوالد مبارکه سپاهان ۳ - پیکان تهران صفر

 شهرداری ارومیه ۳ - راه یاب ملل مریوان یک
 سایپا تهران یک - شهداب یزد ۳

 خاتم اردکان یک - شهرداری ورامین ۳
 هورسان رامسر ۳ - شهرداری قزوین یک
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

»فرمولیک«باتغییراتجدیدبازمیگردد
ســومین  ســینما: و سیما
فصل برنامــه »فرمول یک« به 
تهیه کنندگی و اجرای علی ضیا 
از دوشــنبه ۲۶ آبان ماه روی 

آنتن شبکه یک می رود.
به نقل از روابط عمومی شبکه 

یــک، مدیرگروه اجتماعی شــبکه یک با اعالم ایــن خبر افزود: از 
آنجایــی که قرار اســت این برنامه به انتخاب چهره مردمی ســال 
منجر شــود، مســلماً یکی از اهداف این برنامه هم معرفی افرادی 
اســت که در ســطح جامعه فعالیت های انسان دوســتانه ای انجام 
می دهند و به نحوی حال مردم را خوب می کند به خصوص دراین 
شــرایطی که بیماری کرونــا جامعه و مردم را دربرگرفته اســت؛ 
بنابراین بنــای فصل جدید »فرمول یک« دعــوت از افراد خیری 
اســت که در ترویج کار نیک و خیرخواهانه نه تنها پیشقدم هستند 

بلکه الگوسازی هم می کنند.
فضل اهلل شریعت پناهی تأکید کرد: »فرمول یک« از دوشنبه ۲۶ آبان 
ماه با ساختار جدید ، حال و هوا و در ساعت جدید پخش خواهد شد.
وی اظهار کرد: »فرمول یک« دیگر برنامه روتین روزانه نیســت بلکه 
قرار اســت برنامه ای شبانگاهی باشــد که سه  شب درهفته و روزهای 

دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه پس از سریال شبانگاهی پخش شود.
شــریعت پناهی با بیان اینکه فصل جدید فرمول یک تولیدی خواهد 
بــود، عنوان کرد: قطعاً فضای این برنامه با ســاختاری جدید، درعین 
گفت وگو محوربودن، فضای شاد و مفرِح آرام بخشی را به همراه خواهد 

داشت.
مدیرگروه اجتماعی شــبکه یک همچنین درباره پخش شبانه فرمول 
یک تصریــح کرد: وقتی پخش برنامه ای از بعدازظهر به شــب تغییر 
می یابد، بیننده با ســابقه ای که از علی ضیا دارد، کار را  دشوار خواهد 
کرد؛ به خصوص اینکه برنامه پس ازهشت ماه دوری از آنتن، دوباره در 

جدول پخش قرار گرفته است.
شــریعت پناهی افزود: تولیدی شدن کار به طور قطع کیفیت برنامه را 
افزایش می دهــد و به امید خدا پس از پخش چند برنامه به اصطالح 

باال و پایین کار دست تهیه کنندگان می آید.
»فرمول یک« به تهیه کنندگی سیدعلی ضیا، کاری از گروه اجتماعی 
شــبکه یک سیماست که دوشنبه، سه شــنبه و چهارشنبه هر هفته 

حوالی ساعت ۲۳:۱۵ و به مدت ۷۰ دقیقه پخش خواهد شد.

بررسی رابطه هنرهفتم  و سیاست 
در»ساعتسینما«ازشبکهچهار

ســیماوســینما:»ساعت 
ســینما« نام برنامه سینمایی 
شبکه چهار اســت که از این 
هفته هر پنجشــنبه شــب از 
پخش  ســیما  چهار  شــبکه 

خواهد شد.
این مجله ســینمایی با طراحی و رویکرد جدیدی به سینمای جهان 

هر هفته ساعت ۲۰:۳۰ تقدیم عالقه مندان هنر هفتم خواهد شد.
نخســتین برنامه از این مجله سینمایی پنجشنبه ۲9 آبان با حضور 
نادر طالب زاده به پخش و بررســی فیلم ســینمایی »معاون« با نام 

اصلی »vice« اختصاص خواهد داشت.
معاون، فیلم زندگی نامه ای و کمدی-درام به کارگردانی و نویسندگی 
آدام مک کی اســت که در ســال ۲۰۱۸ منتشر شــد. در این فیلم 
کریســتین بیل )در نقش دیک چینی( به همراه ایمی آدامز، استیو 
کارل، سم راکول، الیسون پیل، جسی پلمونس و تایلر پری به ایفای 
نقش پرداخته اند. فیلم صعود سیاســی چنی را تا تبدیل شــدن به 
معــاون رئیس جمهور در تاریخ ایــاالت متحده آمریــکا، به تصویر 
می کشــد. بازی هنرمندانه کریســتین بیل در این فیلم ســتایش 

منتقدان را برانگیخت.
این دومین فیلم سینمایی پس از فیلم »دبلیو« اثر الیور استون است 
که در آن دوران حکومت جرج دابلیو بوش به تصویر کشــیده شده  
اســت. این فیلم در ۲۵ دســامبر ۲۰۱۸ از سوی آناپورنا پیکچرز در 
آمریکا اکران شد و توانســت در گیشه فروش ۷۲ میلیون دالری را 

داشته باشد.
به گزارش ســینماپرس، یوســف منصوری، تهیه کننده و کارگردان 
»ساعت ســینما« درباره این برنامه گفته است: ساعت سینما برنامه 
ســینمایی اســت که فصل اول آن در ۲۶ قسمت در گروه اجتماعی 
شــبکه چهار سیما تولید می شــود . در این برنامه حدود ۶۰ دقیقه 
داخل استودیو همراه با پخش آیتم های متنوع، گفت وگو در خصوص 

فیلم و نمایش گزیده هایی از فیلم خواهیم بود.
به گفته وی، محمدرضا مقدســیان، مجری کارشناس که از مجریان 
سیما و نیز از منتقدان سینماست، در هر برنامه میزبان یک میهمان 

و یا به اقتضای برنامه دو میهمان خواهد بود.  
منصوری ادامه داد: این برنامه بــه بهانه پخش یک فیلم به مباحث 
سینما و روان شناســی، سینما و سیاست، سینما و اقتصاد، سینما و 

رسانه و ... می پردازد.
پلی بک های تولید شــده به دلیل پژوهش بسیار قوی و غنی متفاوت 
از پلی بک های سایر برنامه های روتین تلویزیون است و برابر با تولید 

یک اثر مستند برای آن تحقیق و پژوهش شده است.

تاریخفیلمبرداریقسمتویژه»فرندز«
اعالمشد

سیماوسینما:پــس از ماه ها 
ویژه  در ساخت قسمت  تأخیر 
»فرنــدز«، متیــو پــری یکی 
از ســتاره های این ســریال و 
کرد  اعالم  نقش چندلر  بازیگر 
فیلم برداری این قســمت ویژه 

برای ماه مارس آینده )اســفند و فروردین ۱۴۰۰( برنامه ریزی شده 
است. 

به گزارش فیلم نیوز، متیوپری  در صفحه توییترش نوشت: انگار یک 
سال پرمشغله در پیش داریم و این چیزی است که من دوست دارم!
بازگشــت دوباره بازیگران ســریال »فرندز« یا همان »دوستان« به 
دلیل همه گیری کرونا تا به امروز چندین بار به تأخیر افتاده است. 

سرویس HBO Max همان جایی که قرار است این دوستان را گرد 
هــم جمع کند هنوز به تاریخ اعالمی از ســوی متیوپری واکنشــی 

نشان نداده است.

سیماوسینما/زهرهکهندلسریال کمدی 
»صفر بیســت و یک« مدتی اســت روی آنتن 
شــبکه ســه رفته و به نیمه فصــل اول خود 
نزدیک می شود، اما بازیگران طنز آن در قامت 
کارگردان نتوانستند نظر مخاطبان را به سمت 
خود جلب کنند. این سریال کار مشترک جواد 
رضویان و سیامک انصاری در مقام کارگردانی 
اســت که در قالب طنز و کمدی ساخته شده 
و قرار اســت جــای خالی 9۰ قســمتی های 
شــبکه سه را در سه فصل ۳۰ قسمتی پر کند. 
مخاطبان تلویزیون خاطرات زیبایی از بازی این 
دو هنرمند در ســینما و تلویزیون دارند و هر 
دوی آن ها تا امروز در بسیاری از مجموعه های 
طنز به ایفای نقش هــای متفاوت پرداخته اند، 
اما دیده شــدن آن ها بیشتر به واسطه بازی در 
مجموعه های طنز »مهران مدیری« بوده است. 
با وجود خاطره خوش از بازی های به یادماندنی 
جواد رضویان و سیامک انصاری، اما دستپخت 
جدید آن ها در شــبکه ســه، چندان به مذاق 

مخاطب خوش نیامده است.
رضا صائمی، منتقد ســینما و تلویزیون، درباره 
تولیــد مشــترک این زوج طنــاز در مجموعه 
تلویزیونی »صفر بیســت و یک« به خبرنگار ما 
می گویــد: پیش از اینکه کار پخش شــود فکر 
می کردم قابلیت های این دو نفر به ویژه سیامک 
انصاری و ســال ها تجربه طنز و کمدی شــان 
می تواند بــه آن ها کمک کند. ضمن اینکه کار 
مشترک قبلی آن ها فیلم سینمایی »زهر مار« 
بود و بــا وجود اینکه موفق نبــود، ولی از این 

سریال بهتر بود.
وی با اشــاره به ضعــف فیلم نامه این مجموعه 
تلویزیونی که توســط دو نویســنده ناشناس 
شبنم وثوقی و هدی ایزدی نوشته شده است، 
توانمندی  خاطرنشان می کند: گمان می کردم 
ایــن دو بازیگر بتواند ضعف هــای فیلم نامه را 
بپوشــاند، اما در همان قســمت های اول بازی 
جواد رضویان بسیار آزاردهنده و غلو شده بود. 
ضمن اینکه در این کار، کمتر موقعیت طنزی 
خلق می شــود در حالی که کار طنز داستانی 
است. گاهی مخاطب با طنز آیتمی مواجه است 
که کار اپیزودیک بوده و خط داســتانی ندارد، 
ولی اینجا با کار داستانی در ژانر کمدی مواجه 
هستیم. نوع بازی جواد رضویان نشان می دهد 

او بازیگر کمدی های آیتمی است نه داستانی.

 نداشتن هویت مستقل در کارگردانی#
صائمی با بیان اینکه کمدی داســتانی بر قوام 
فیلم نامه و شخصیت پردازی تکیه دارد، عنوان 
می کند: مثال ملموس کمدی های داســتانی، 
سریال های ساخته شده توســط رضا عطاران 
اســت، امــا در کمدی هــای آیتمــی طنازی 
لحظه ای، اغراق شده و حتی بازی های اگزجره، 
نمود بیشتری دارد. در سریال »صفر بیست  و 
یک« خاصیت فانتزی بودن و غلوشــدگی که 
ویژگی کمدی آیتمی اســت، بــرای یک کار 
داســتانی پیاده شــده، در واقــع کارگردان به 
درک تفاوت ســاختاری این دو نرسیده است، 

یعنی بازی اگزجره جواد رضویان که در کمدی 
آیتمی جواب مــی داد، در یک کار داســتانی 

بازتولید شده است.
بــه گفته ایــن منتقد ســینما و تلویزیون، در 
طنزهای داســتانی با کمدی موقعیت سروکار 
داریم، زیرا کمدی موقعیت در بســتر داستان 
شــکل می گیــرد، امــا در کارهــای آیتمی، 
طنازی هــای فردی بازیگر نمــود می یابد. وی 
اضافه می کند: رضویان در ایفای نقش »جالل« 
خالقیت ندارد و بازی او مدل تکراری بازی در 
کمدی های آیتمی اســت در حالی که وقتی با 
یک داستان مواجه هستیم باید کمدی موقعیت 

ایجاد شود ،یعنی موقعیت باید کمیک باشد. 
 وی تأکیــد می کند:  وقتی قرار اســت بازیگر 
کمدی و طنز در مقام کارگردان ظاهر شود باید 
هویت مســتقل خودش را در خلق اثر داشته 
باشــد. بازیگری همچون رضا عطاران جزو تیم 
مهران مدیری بود، اما هویت مســتقل خودش 
را در کارگردانی آثارش خلق کرد که متفاوت و 
متمایز از سینمای مهران مدیری است و اتفاقاً 
او در کارگردانی آثار طنز جلوتر از مدیری است. 
مثاًل ســریالی همچون »هیوال« کمدی آیتمی 
بسط یافته اســت و انســجام روایی را ندارد، 
ولی مؤلفه های مستقل سینمای عطاران را در 
کارگردانی  آثاری همچون »متهم گریخت« و 

»خانه به دوش« می بینید.
صائمی بــا بیان اینکه رضویــان و انصاری در 
کارگردانــی ســریال »صفر بیســت و یک« 
هویت مســتقل کمدی و دراماتیــک ندارند، 
یادآور می شــود: این مجموعه تلویزیونی تکرار 
طنزهــای آیتمی گذشــته اســت و دلیل آن 
بی توجهــی به تفاوت ســاختاری طنز آیتمی 
و طنز داستانی اســت. ضمن اینکه مدل های 

طنازانه ای همچون به دوربین خیره شــدن یا 
کلمــات را با لهجه خاصی ادا کردن، ســال ها 
پیش جواب داده و قرار نیســت ۲۰ سال بعد 
همــان را تکرار کــرد و مخاطــب را خنداند. 
بحث مخاطب شناســی در خلــق کمدی های 
جدید بسیار تأثیرگذار اســت. مهران مدیری 
از دهه ۷۰ یکی از جریان ســازان اصلی کمدی 
در تلویزیون بود و ســال ها مخاطب تلویزیون 
با همیــن مــدل کارهــا می خندیــد،  ولی 
وقتــی از هویت مســتقل کارگردانی صحبت 
می کنیــم، خالقیت و آفریش هنــری به ویژه 
در شــخصیت پردازی اهمیت پیدا می کند که 
ســریال  »صفر بیست و یک« فاقد این هویت 

مستقل است. 

 زوج کمدی جدیدی خلق نشد#
وی با اشاره به نمونه موفق یک سریال داستانی 
کمدی در سال های اخیر به »پایتخت« و نقش 
محســن تنابنده در این مجموعــه تلویزیونی 
اشــاره کرده و می گوید: رفتارشناسی کمیکی 
که تنابنده در ســریال »پایتخت« دارد، دارای 
هویتی مستقل و منحصربه فرد برای شخصیت 
»نقی معمولی« است. تنابنده شخصیتی که در 
این سریال خلق می کند آن قدر برای مخاطب 
شــناخته می شــود که خودش زیر سایه آن 
قرار می گیرد، یعنی تنابنــده را به نام »نقی« 
می شناسند، زیرا آن قدر کاراکتر قوی است که 
تحت تأثیر شخصیت  بازیگر  شخصیت حقیقی 
نمایشــی قرار می گیرد در حالی که مخاطب 
سریال »صفر بیست و یک« این دو بازیگر را به 
نام های اصلی خودشــان یعنی جواد رضویان و 
نه شخصیت های  انصاری می شناسند  سیامک 

»جالل« و »مازیار«. 
صائمی ادامــه می دهد: گمان می کردم حضور 
انصاری و رضویــان در کنار هــم بتواند زوج 
کمدی جدیدی را خلق کند، همچون »نقی« 
و »ارســطو« ولی ایــن اتفاق نیفتــاد، چون 
بود، حتی  بســیار ضعیف  شــخصیت پردازی 
موقعیــت کمیک دو باجناق هم نتوانســت به 

کاراکترسازی در این مجموعه کمک کند. 
این منتقد ســینما و تلویزیون بــا بیان اینکه 
سیامک انصاری و جواد رضویان، توقع مخاطب 
را با توجه به سابقه خوبی که در کمدی دارند، 
در این ســریال برآورده نکردند، می افزاید: در 
کمــدی موقعیت با شــخصیت پردازی مواجه 
هســتیم، ولی در کارهای آیتمی با تیپ سازی. 
به نظــرم رضویــان و انصــاری کمدین های 
تیپیکال هســتند، مثــاًل در »پاورچین« بهتر 

دیده شــدند ، ولی در ســریال »صفر بیست 
و یــک« که یک کار داســتانی اســت و باید 

شخصیت پردازی شود، تیپ سازی کرده اند.

 سریال سازی با الگوهای نخ نما#
صائمی درباره شنیده های مبنی بر 9۰ قسمتی 
شــدن این سریال در ســه فصل ۳۰ قسمتی، 
یادآور می شود: در سریال داستانی کمدی 9۰ 
قسمت بسیار زیاد است، شاید 9۰ قسمت برای 
کار آیتمی جواب بدهد، ولی در کار داســتانی 
طنز، ۳۰ قســمت بیشــتر جــواب نمی دهد. 
مثاًل ســریال های »خانه بــه دوش« و »متهم 
گریخت« که جــزو آثار پربیننــده تلویزیون 
بودند، در ۳۰ قســمت جمع شدند، ولی با فرم 
آیتمی که ســریال »صفر بیست و یک« دارد، 
اصاًل  ظرفیت ساخت 9۰ قسمت برایش وجود 

ندارد. 
وی درباره اینکه این سریال توسط دو نویسنده 
ناشــناخته در حوزه طنز نوشــته شده است، 
گمنامی نویســندگان را دلیل ضعف فیلم نامه 
ندانسته و می گوید: پیش از سریال »پایتخت« 
کمتر کسی محسن تنابنده را در مقام نویسنده 
می شــناخت، اما او توانایی خودش را در مقام 
نویســنده این سریال نشــان داد و خالقیت و 
نوآوری او موجب موفقیت و شناخته شــدنش 

شد.
اینجاست  وی خاطرنشــان می کند: مســئله 
که مجموعه ســازنده ســریال »صفر بیســت 
و یــک« مبتنی بر مخاطب شناســی دهه ۷۰ 
دارند ســریال می ســازند در حالــی که ذائقه 
مخاطب امروز کاماًل تغییر کرده اســت. با نوع 
جدیــدی از طنازی در شــبکه های اجتماعی 
 مواجه اســت و ســلیقه بصری او کاماًل تغییر 

کرده است.
 این مشــکل را در سینمای کودک هم داریم، 
یعنی فیلمســاز کودک براســاس دغدغه های 
دوران کودکــی خودش و مبتنی بر مؤلفه های 
ســینمای کودک دهه ۶۰، فیلم می سازد، در 
حالــی که کــودکان امروز کامــاًل متفاوت از 

کودکان دو، سه دهه پیش هستند.
این منتقد ســینما و تلویزیون بــا بیان اینکه 
مهم ترین عامل شکســت سریال »صفر بیست 
و یک« اســتفاده از الگوی طنز آیتمی در یک 
کار داســتانی است، می گوید: باید به فهمی از 
ذائقه طنازانه مخاطب امروز برسیم و مبتنی بر 
آن اثر تصویری بســازیم. به نظرم این سریال 
از الگوهای کهنه و نخ نما شــده در سریال های 
طنز دهه های پیش اســتفاده کرده که اگر در 
دهه ۷۰ پخش می شــد شاید مخاطب داشت، 

ولی اکنون نه. 
صائمی با تأکید بر اینکه سینماگر در هر دوره 
و  در هــر ژانری که بخواهد کار کند باید قصه 
و شخصیت پردازی جذاب داشته باشد، یادآور 
می شود: یک سریال باید قابلیت کمیک داشته 
باشد، ولی این ســریال، بزک دوزک لوکیشن 
دارد که نمی توان بــا این ها مخاطب را جذب 

کرد.

برش

تکرار یک« و بیست »صفر
است گذشته آیتمی طنزهای
تفاوت به بیتوجهی آن دلیل و
طنز و آیتمی طنز ساختاری
اینکه ضمن است. داستانی
به همچون طنازانهای مدلهای
دوربینخیرهشدنیاکلماترا
بالهجهخاصیاداکردن،سالها
پیشجوابدادهوقرارنیست
20سالبعدهمانراتکرارکرد

ومخاطبراخنداند

سینماچهره

سعیدشیخزادهباانتقادازورودبازیگرانبدونمطالعهوآموزشبهعرصهاجرا:

برخی بازیگری را کنار می گذارند تا شاخ اینستاگرام شوند
یکتهیهکنندهسینما:

باید با گسترش پلتفرم ها  مانع  انحصار در اکران آنالین شویم
ایلنا: سعید شــیخ زاده با انتقاد از ورود بازیگران بدون 
مطالعه و آموزش به عرصه اجرا، از رفتار برخی بازیگران 

در اینستاگرام انتقاد کرد.
سعید شیخ زاده، مجری فصل دوم مسابقه ایران، درباره 
حضورش در این مســابقه ســرگرمی که از شبکه یک 
ســیما پخش می شــود، گفت: من فصل یک مسابقه را 
در زمان پخش می دیدم و آن را دوســت داشتم. همان 
موقع هم با خودم فکر می کردم که این مسابقه جا برای 
اجرا و ایده های بهتر دارد و می تواند در ســبک کارهای 

من مناسب باشد. 
در فصل جدید به خاطر مشــکالتی که مجری پیشین 
داشت، پیشنهاد کار را به من دادند. پس از چند جلسه 
که به نقاط مشــترک فکری رسیدیم، درباره شیوه اجرا 
هم تمرین کردم. عوامل مسابقه هم خوشبختانه دست 
من را برای اجرا باز گذاشــتند تا آن چیزی که در نظر 

داشتم را به نمایش بگذارم. 
شــیخ زاده با بیــان اینکه یک مجری بایــد خودش را 
به روز نگه دارد، گفت: مــن همواره در هر برنامه ای که 
به عنوان مجری حضور داشــتم سعی کردم برنامه های 
خارجی مشــابه را تماشــا کنم و از ریزه کاری آن ها و 
تجربه هایی که در اجرا دارند، استفاده کنم. به هر حال 
این حرفه نیاز دارد همیشــه به روز باشــید. وقتی این 
شــغل را به عنوان حرفه اصلی انتخاب کردم باید برای 
ارتقا و بهتر شدن آن از همه امکانات و نمونه های موفق 
بهره ببرم. نمی توان با توجه به دنیای امروز ، گســترش 
فضای مجازی و رشــد شــبکه های اجتماعــی، مانند 
دهه های گذشــته یک برنامه را اجــرا کرد. باید اجرای 
ما با دهه های قبل تفاوت هایی داشــته باشد و امیدوارم 
این تفاوت مشــهود باشد. من ســعی خودم را در حد 
توانم کردم. البته به ایده آل رسیدن زمانبر است، اما باید 
سعی کنیم از فضای رسانه ای دنیای امروز عقب نمانیم. 
وی در پاســخ به این پرسش که چرا اجرای برنامه هایی 
که به عهده بازیگران بود عمدتاً با شکســت مواجه شد، 
گفت: برای اینکه سیاســت های تهیه کننده و کارگردان 
برنامه ها برای جذب مخاطب اشــتباه بوده است. اینکه 
فکــر کنیم صرف چهره بودن یــک نفر می توان اجرای 

یک برنامه را به او سپرد، اشتباه است. 
دنیــای بازیگری با دنیای اجرا بســیار فاصله دارد. من 
هیچ ایرادی به اجرای بازیگران در برنامه های تلویزیونی 
نمی بینم. همان طور که در دنیا هم بازیگران سرشناسی 
برنامه های پرمخاطبی را به بهترین شکل اجرا می کنند. 
حتی هر ســال شــاهد اجرای مراســم اســکار توسط 
بازیگران هستیم که بســیار درخشان حاضر می شوند. 
یا شاهرخ خان در بالیوود که یک برنامه گفت وگو محور 
را اجرا می کند و بسیار موفق است. نکته مهم این است 

که بازیگران ما بدون شــناخت و تمرین و آموزش یک 
برنامه را اجرا می کنند. 

در سال های اخیر شاهد هستیم اجرای یک برنامه اصل 
ماجرا نیست، یعنی گاه بازیگران ما با اجرای یک برنامه 
دنبال فضاهای حاشــیه ای در فضای مجازی هســتند و 
شــهرت زیادی که اجرای برنامه ها به آن ها می دهد را 
در جهت مقاصد شخصی اســتفاده می کنند! متأسفانه 
داریم می بینیم که در اینستاگرام چه خبر است. آن قدر 
این شــهرت فضای مجازی بر کارهایشان سایه انداخته 
که حتی هنر بازیگری شــان را کنار گذاشتند و تصمیم 
گرفتند شاخ اینســتاگرامی شــوند. این موضوع واقعاً 
فاجعه اســت که می بینیم از هنــر بازیگری به کارهای 

سطحی رسیدند. 
ایــن مجری تلویزیونی در پایان با اشــاره به ســاخت 
برنامه های سرگرم کننده در دوران کرونا و شرایط ویژه 
کار در ایــن دوران، گفت: چاره ای نیســت. باید در این 
شرایط ســعی کنیم با ساخت برنامه های سرگرم کننده 
مردم را بیشــتر پای تلویزیون نگه داریم تا این دوران 
ســخت با رعایت بیشــتر فاصله گذاری اجتماعی تمام 
شود. وقتی برای مردم هزینه می کنید یعنی برای آن ها 
و مملکتــی که در آن زندگــی می کنید، احترام قائلید. 
در دوران کرونا هم این هزینه کردن با ازجان گذشتگی 
شکل می گیرد. مگر پزشکان و پرستاران ازخودگذشتگی 
نمی کنند برای نجات انسان ها؛ برنامه سازها و هنرمندان 

هم باید کار کنند تا مردم سالمت باشند. 
وی افــزود: مــا در مســابقه ایران ســعی کردیم تمام 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم. اصاًل شرایط کار 
هم عوض شده اســت. در همین رابطه حضور تماشاگر 
را در اســتودیو لغو کردیم. در هر برداشت تمام سطوح 
ضدعفونی می شــود، حتی وقتی شرکت کننده ها حضور 
پیدا می کنند و در پایان کار می خواهند عکس یادگاری 
بگیرند یــک چالش عجیبی داریم برای اینکه به نحوی 
این موضوع را مدیریت کنیم تا خدای نکرده برای کسی 

اتفاقی رخ ندهد.

سیماوسینما:سیدضیاء هاشــمی بــه تحلیل و بررسی 
گســترش پلتفرم ها و احتمال به وجود آمــدن انحصار و 

ضرورت جلوگیری از این اتفاق، پرداخت.
ســید ضیاء هاشمی، تهیه کننده ســینما در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش پلتفرم ها با توجه به 
عدم بازگشایی و جذب مخاطب در سالن های سینما گفت: 
در دنیا پلتفرم های زیادی وجود دارد، اما دو یا ســه پلتفرم 
به شهرت رســیدند و این بدین معنی نیست که تنها این 
پلتفرم ها مشغول فعالیت هســتند. در کنار این اکران های 
آنالین، پلتفرم یوتیوب تعبیه شــده که به شــکل دیگری 
فعال و درآمدزا و آفالین اســت. باید با گسترش پلتفرم ها 
جلو انحصار را بگیریم. اینکه یک یا دو پلتفرم فعالیت کرده 
و قیمت ها را کنترل کنند که افزایش پیدا نکند، امیدی به 

سازندگی ، کیفیت باال و تولید در سینما به وجود نمی آید.
وی ادامــه داد: برای ایجاد پلتفرم هــای قوی نیاز به تولید 
سریال باکیفیت است. متأســفانه در ابتدای تولید سریال 
نمایش خانگی با آثار بسیار ضعیفی مواجه شدیم و اکنون 
هم شاهد آن هســتیم. این دســت آثار مخاطب گریز در 
نمایش خانگی موجب ریزش مخاطب می شود و صاحبان 
آثار و پلتفرم ها را دچار آسیب های جدی می کند. پس ابتدا 
باید تالش کنیم تا سریال های نمایش خانگی را با کیفیت 
روانه بازار کنیم تا بتوانیم مخاطبان بالقوه و فعال پلتفرم ها را 
نگه داریم و با ارائه آثار سینمایی باکیفیت مخاطبان جدید 

سینما را هم به این سمت سوق دهیم.
وی ادامه داد: متأسفانه شاهدیم در این روزگار بهترین فیلم 
سینمایی تنها ۲۰۰هزار مخاطب دنبال کننده در پلتفرم های 

آنالین دارد که ضعف بزرگی است.
تهیه کننده فیلم »شــوکران« تأکید کرد: این ضعف را باید 
علت یابی کرد. اول اینکه هزینه به موقع و درستی در ارتباط با 
ساخت سریال و فیلم در نمایش خانگی صورت نگرفته یا اگر 
هزینه مناسب پرداخت شده انتخاب عوامل و مهم تر فیلم نامه 
مناسب برای تولید نبوده و تولیدات ناشیانه و عجوالنه انجام 
شده است. باید در این حوزه حساب شده کار ساخته شود. 
سرمایه گذاران شبکه نمایش خانگی هزینه های گزافی در جلو 
دوربین و پشت دوربین )برخی صاحبان پلتفرم ها هستند( 
انجام می دهند، اما دقت نظر در انتخاب فیلم نامه مناســب 
و عوامل مناسب ندارند و به سینما و شبکه نمایش خانگی 
ضربه می زنند. این آفت ها دســت به دست هم می دهد و 
موجب می شود مخاطب سینما در اکران آنالین آنچنان که 

شایسته است، نباشد.
وی در ادامه به آفــت دیگر این حوزه یعنی اختالف میان 
صدا و ســیما و ارشــاد در ارائه مجوز اشاره کرد و گفت: از 
دیگر آفت هایی که گریبان نمایش خانگی را این روز ها گرفته، 
اختالف بین تلویزیون و ارشاد است که موجب شده خیلی از 
فعاالن نمایش خانگی  در دریافت مجوز معطل بمانند. ساترا 

مســئولیت این امر را عهده دار است و  به قدری سازو کار 
و سیســتم پیچیده ای برای خود در نظر گرفته که ورود به 
آن ســخت است و به راحتی پروانه نمی دهند و همین امر 
سرمایه گذاری نامنظم و به تبع آن عدم تولید را به همراه دارد. 
از ابتدا هم برنامه ریزی درستی برای ارائه مجوز وجود نداشت 
و در یک زمان سه یا چهار سریال نمایش خانگی وارد شبکه 
می شود و در یک فصل از سال سریال مناسبی برای مخاطب 

وجود ندارد.
هاشــمی درباره عدم ایجاد انحصار در پلتفرم ها گفت: ۵۰ 
مجوز ایجاد ســاختار پلتفرم بــرای نمایش خانگی و اکران 
آنالین ارائه شده، اما تنها ایجاد زیرساخت برای ایجاد پلتفرم 
کافی نیست. صاحبان پلتفرم ها باید نظارت درست و دقیقی 
در سرمایه گذاری تولید داشته باشند تا بتوانند در این حوزه 
موفق عمل کنند. اکنون دو پلتفرم فعال داریم و پنج پلتفرم 
دیگر نیمه فعال هستند و از این دو هم یکی قوی است. باید 
صاحبان پلتفرم در ارائه خدمات دقت کنند وهمچنین در 
انتخاب آثار سینمایی برای اکران آنالین تا بتوانند فعالیت 
مداوم و موفقی داشــته باشــند. مخاطب به دیدن سریال 
نمایش خانگی از طریق پلتفرم و آنالین عادت دارد و همین 
مخاطب را باید نگه داشــت و به آن ها، مخاطب سینما هم 

اضافه کرد تا بتوان موفق عمل کرد.
وی تصریح کرد: یکی از آفت های صاحبان پلتفرم ها برای آثار 
سینمایی قرارداد های سفت و سختی است که در بخش های 
مختلف و در مدت های معین می بندند و اجازه هر گونه ارائه 
فیلم توسط صاحب آثار را در نسخه های نمایش از صاحب اثر 
سلب می کنند و بخشی از سرمایه صاحب اثر با دریافت پول 
 TOD, IOD و SOD ناچیزی در بخش های مختلف از جمله
در اختیار صاحب پلتفرم قرار می گیرد، با یک قراردادی که 

پول چندانی هم پرداخت نمی کنند.
هاشمی در پایان گفت: برای جلوگیری از ایجاد رانت در این 
حوزه، باید پلتفرم های نیمه فعال با سرمایه گذاری در بخش 
تولید مجموعه های باکیفیت، جایگاه مناسبی در این حوزه 
پیدا کرده و عالوه بر گســترش زیرساخت و ارائه خدمات 

مناسب موفق عمل کنند و به فعال تبدیل شوند.
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