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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ،زﯾﺮﺳﺎﯾﻪ داورﻧﭽﺴﺐ!
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درها را باز کنید

| ذوقزده ﭘﺨﺶ
ح
ﯾﮏﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎىﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.ﺑﻬﺘﺮازﻫﺮﮐﺴﻰﻫﻢﻣﻰداﻧﯿﻢ
ﮐــﻪ »ﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪ« ﭘــﺮ از ﻧﮑﺘﻪﻫﺎى
ﻣﺜﺒﺖ و اﯾﺮادﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﺳﺖ .وﻟﻰ
ﻣﻬﻤﺘﺮازﻫﻤﻪاﯾﻨﻬﺎ،ﻧﻪﮐﺸﻒاﺳﺘﻌﺪاد
اﺳــﺖ -ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ آنﻗﺪر ﻣﺘﮑﺜﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ اﺳﺘﻌﺪادى ﺟﺎى
ﺧﺎﻟﻰ ﮐﺸﻒﻧﺸــﺪهاى وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﺪ! -و ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﭼﻬﺮهﻫﺎى ﺗﺎزه
ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳــﺘﺎور ِد
اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪاى ﮐﻪ ﺑــﺮاى ﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮاى رﺳﺎﻧﻪ
ﻣﻠﻰاﺳﺖ.رﺳﺎﻧﻪاىﮐﻪﺟﺰﭼﻨﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر راﻫﻰ ﺑﺮاى ﻗﻼبﮐﺮدن
ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧــﺪارد ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ رﻗﯿﺒﺎن
ﻣﺠﺎزىوﻣﺎﻫﻮارهاىاشدﺳﺖﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺑﺎﻻ آورده و ﺣﺎﻻ ﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﮑﻮى ﭘﺮﺷﻰ ﺑﺮاى آن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ...اﻣﺎ
ﺷﺮط دارد!
اﺳﺎﺳــﺎ اﯾﻦ ﺟﻨــﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ در
ﻫﻤﻪﺟﺎى دﻧﯿﺎ »زﻧﺪه« ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﻧﻤﻰﺗﻮان رﯾﺴــﮏ ﮐﺮد و اﺳﺘﺎﻧﺪارد و
رﯾﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻔﻆ ﺟﺬاﺑﯿﺖ
آﻧﻰﺑﻪﺧﻄﺮاﻧﺪاﺧﺖ.اﻣﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺿﺒﻄﻰ
در ﺻﺪاوﺳــﯿﻤﺎى ﻣﺎ ﻣﺠﺎﻟﻰ ﻣﻰﺷﻮد
ﺑﺮاى ﺑﺮﺧﻰ ﺳــﺨﺘﮕﯿﺮىﻫﺎى ﻗﺒﻞ
ﭘﺨﺶ ،ﻣﻤﯿﺰىﻫﺎى ﻏﯿــﺮ ﺿﺮورى
و دردﺳــﺮﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻫﻤــﻪ از آن ﺧﺒﺮ
دارﯾــﻢ .ﻧﻤﻮﻧــﻪاش ﺷــﯿﻮه ﻣﻤﯿﺰى
اﺟﺮاى ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهاى ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﺑﺎ ﻣﻮﺳــﯿﻘﻰ روﭘﺎﯾﻰ ﺑﺰﻧﺪ و آنﭼﻪ ﻣﺎ
دﯾﺪﯾــﻢ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺑــﻪ ﻫﻢرﯾﺨﺘﻪاى از
ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم و اﺳﻠﻮﻣﻮﺷﻦ ﺑﻮد و
آﺧﺮﺳﺮ ،داوران ﻫﯿﭻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ ﺑﺎ اﯾﻦ
اﺟﺮاى از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ ،ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ! ﯾﺎ
دﺧﺘﺮى ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ را از اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اول
ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺪون ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال آرﯾﺎ
ﻋﻈﯿﻤﻰﻧﮋاد و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺪﯾﻪ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ
ﺑﻪﮐﻞ از روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷــﺘﻪ
ﺷﺪ .ﺣﺎﺷــﯿﻪﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿــﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖﻧﻤﺎﯾﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و »ﻗﻮاﻋﺪ ژاﻧﺮ« را ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐاﯾﺮاﻧﻰﻧﺸﺎندﻫﺪ.
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| ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ و
ﺻﺪا و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﭘﯿﺶ از ﭘﺨﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد
و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷــﮑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،داورﻫﺎى اﺳﻤﻰ و ﻣﺠﺮى
ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﻰاش ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺧﺒﺮﺳﺎز ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺷﻨﺒﻪ ﺷــﺐ  27ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه روى آﻧﺘﻦ رﻓﺖ و ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدى ﺑﺮآورده ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﻋﺠﯿﺐ ﻫﻢ ﻧﺒــﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى ﮐﻪ اﺣﺴــﺎن ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﻰ
ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎرش را ﺳﺮ آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰو
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷــﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷــﺐ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﻞ ﺳﺮﺳﺒﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎى
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷــﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ در ﮐﻨﺪاﮐﺘﻮر
ﺷﻨﺒﻪﺷﺐﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻰ ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﯾﮑﻰ از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻪ ﭘﺨﺶ
ﻓﻮﺗﺒﺎلﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ و دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاى ﻗﺮ زدن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻬﻢ از ﺷﺒﮑﻪ ورزش
ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى را
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻢ ﻻﺑﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﻓﻬﻢﺳﯿﻤﺎﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد.ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪﻫﺎﻧﻪﻓﻮﺗﺒﺎلﻣﻬﻤﻰ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺪاى ﭘﺨﺶ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻬﻤﻰ از دﯾﮕﺮ ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﻰﺷﻮد .ﺗﺎزه ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳــﺮوﺻﺪا روى آﻧﺘﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آن
را ﻫﻢ ﻣﻰﺷﺪ در ﺳــﺎﯾﻪ ﺑﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب
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ﻣﺪﯾﺮانﺷﺒﮑﻪﺳﻪ،ﺷﻨﺒﻪﺷﺐﺑﻮدهاﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪا اﮔــﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳــﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
اﺳﺘﻮدﯾﻮواﺟﺮاﺑﮕﻮﯾﯿﻢ،ﺑﺎﯾﺪاﻋﺘﺮافﮐﻨﯿﻢﮐﻪدرﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺪ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى داﺧﻠﻰ اﺳــﺖ .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺑﺮاى
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ورزﺷﻰ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﯾﻦ ﺷﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻰ ﮐﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ
و ذوق و ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ .ﺳــﺎﺧﺖ و اﺟﺮا ﻫﻢ ﺑﺴــﯿﺎر ﺗﻤﯿﺰ و
ﺣﺮﻓﻪاى ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﻮ
و ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ،ﻫﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﻫﻢ
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎى ﻣﺜﺒﺘﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮐﺎرى
ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ اﺣﺴﺎن ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﻰ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزﮐﻤﺎلﮔﺮاﺑﺎﺗﻤﺎموﺟﻮدآﻣﺪهﺗﺎﺑﺮگﺑﺮﻧﺪه
دﯾﮕﺮى زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎﺷﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰﺗﻮان
ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﻰ ﻫﻢ اﺷــﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﺗﻮى ﭼﺸﻢ ﻣﻰزد.
ﻧﮑﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ
ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﻰﺗﺠﺮﺑﮕﻰ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﺑﻰﺳﻠﯿﻘﮕﻰ .اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴــﺖ ،ﮐﻤﮑﻰ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮑﺮده .ﻧﮑﺎﺗﻰ ﮐﻪ اﺟﺮاى ﺣﺮﻓﻪاى و اﺳﻢ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﻰ
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﻰﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪﺟﺒﺮانﺷﺎنﮐﻨﺪ.ﻧﮑﺎﺗﻰﮐﻪﺷﺎﯾﺪدر
اداﻣﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺸﻮدﻓﮑﺮىﺑﺮاﯾﺸﺎنﮐﺮد.
ر ه ﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎم ﺑﺎﻣﺴــﻤﺎﯾﻰ ﺑﻪ
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ﻋﮑﺲ :آﺗﻨﺎ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﻰ

اﯾﻼم
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه
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در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﻫﻔﺖ« از ﺳــﯿﻨﻤﺎى اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان
اﻧﺘﻘﺎد ﮐــﺮد» :ﺑﺮﺧﻰ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺎ ﻓﻘــﻂ ادﻋﺎى ﻣﺮدﻣﻰ
ﺑﻮدن دارﻧﺪ وﻟﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﮐﺎم ﻣﺮدم را ﺗﻠﺦ
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺎ وﺟﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻮدن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده
و از ﻣﺮدم دور ﺷــﺪه اﺳــﺖ «.اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻨﮑــﻪ در اﺑﺘﺪاى
ﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪﻣﻰﮔﻮﯾﺪﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ»ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪوﺟﺪى«داورى
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد! ﮔﺴﺘﺮه ﺣﻮزه
ﺗﺨﺼﺺواﻇﻬﺎرﻧﻈﺮرادارﯾﺪ؟
ﺗﻨﻬﺎ دﮐﺘﺮ ﺣﺎﺿــﺮ در ﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪ ،در ﺗﻠﮕــﺮام ﮐﺎﻧﺎﻟﻰ
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آﺛﺎرﻣﻦ را اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ
ﮔﻨﺎه اﺳﺖ؟!
صفحه

ﭘﻮل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دور
زﻣﯿﻦ درﺣﺴﺎب
ورزﺷﮕﺎه آزادی

را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﻤﺘــﺮ از  300ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ
دارد ،اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮاﻣﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  7ﻫــﺰار دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪه ﻫﻨﻮز
ﺷﻠﻮغ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﻰ ﻣﻮج ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ از دﯾﺸﺐ آﻏﺎز ﺷﺪه و در
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎى آﯾﻨﺪه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .او ﮐﺘﺎبﻫﺎى »150
ﻫﺸﺘﮓ« )ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪاى( و »ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى
ﺧﻮاﻧﺪن ،دﯾﺪن و ﺷﻨﯿﺪن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ« را ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ» :اﮔﺮﺑﺮرﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻣﯿﺮﻧﺸﻮﯾﻢ ،زﯾﺮدﺳﺘﺸﺎن
اﺳﯿﺮ ﻣﻰﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام دو ﻗﺸﺮ از اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻰروﻧﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺬﻫﺒﻰﻫﺎ ﮐﻪ دﯾﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﺷــﺪه را ﺣﺮام ﻣﻰداﻧﻨﺪ و دوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﻰ .ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ
ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﺿﺪ اﻧﻘــﻼب ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را
در اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ «.ﺣﺴﯿﻨﻰ درﺑﺎره
داورىاشدرﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪﻫﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮناﯾﻦﻧﻈﺮراﻧﻮﺷﺘﻪ»:ﻣﺎ
7ﻧﻔﺮ رو داورى ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ و 70ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺎ رو! اﻣﯿﺪوارم
ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾــﺪ ،ﺗﺄﻣﻞ ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪ،
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺮﻓﻪاىﻫﺎﺳﺖ .اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺗﺎزه و ﺗﺎزهﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ
اول ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ،اﺑﺘﮑﺎر و ﻧﻤﻮﻧﻪﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪاى ﺑﺸﻦ و ﺑﻌﺪش
ﻗﺪم روى ﭼﺸﻢﻫﺎﻣﻮن ﺑﺬارن .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﺪاد
ﺳــﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻰ اﻋﺘﻘﺎد و اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﻢ و ﺳﻄﺢ
اﯾﺮاﻧﻰ در
ِ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻤﻮنروﭘﺎﯾﯿﻦﻧﻤﯿﺎرﯾﻢ«.
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ﺗﺮﯾﺒﻮن راﯾﮕﺎن
ﺑﺮای ﺷﻬﺮداراﺳﺒﻖ
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صفگوشتمتالشیشد
نشانی اینستاگرام شهرونگ1 :
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مزارع صیفیجات و جالیزها به تصرف مردم درآمد

متخصصرادیوتراپیبحرین:

گوشت سگ
و گربه و االغ سرشار از
ویتامین است

دانشمندانژاپنی:

دانشمندانآلمانی:

خوردن دارو
باعث
بیماری
میشود

میزان
میکروبهایسکه
و دالر  500برابر
توالت است

انستیتوپزشکی
واتیکان:
ولنتاین

باعث
ایدز میشود

دانشمندانانگلیسی:
ازدواج زیر 13
سال به شادابی
پوست کمک
میکند

پ را گفتم :به ما شد عرصه تنگ
جز

شكيبــا چه باشد راهــكار؟

دانشمندان
استرالیایی:

آخریننتایج
دانشگاهچین:
کاهو باعث
عقیم شدن
میشود

ادارهمکانها:درقهوهخانهها

یکمتخصصتولیدصابون:

د
ﻨ

ﺷ
د
پزشک
احمدی
دیپلمه
سرطانشناسیازفرانسه

تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ
خنده كرد و داد پاسخ» :شهرونگ«

امواجپارازیت:
خوردنگوشتقرمز
سرطانزاست
مردم:گوشت
قرمزسرطانزاستکه
سرطانزاست،چراصف
روبهممیزنید؟

دانشمندانروسی:

صفرکشکولی:

سفر با
هواپیما عامل
اصلی طالق
میباشد

دکترینعباسی:

صاحبخانه بودن
عامل
اصلی
کچلی است

تحقیقاتیک
دانشگاهکانادایی:
خوردن مرغ
منجر به مرگ
زودرس میشود

دکترهوارزاده:
واکسنباعثکوچک
شدنزبانمیشود

دانشمندانسودانی:

دانشمندانایرانی:

کشیدن
نفس
مضر است

خوردن
شکر زیادی
سرطانزاست

لیونل مسی :گل میخورم تا گل بزنم

و

و

موزنخرید
همه را
صاحب
خارجیها کهواکسننمیزنند،زبانشاندرازاست
کارتن موز
میکنیم گوشتمیخوری؟
سویابخور  فروش عمدة کاه 
باکدملیودفترچهبیمه
ﺒ
ﻪ رستورانشاندیزجردن
انواعداروی
CNG
ضدسرطان
BEEFLESS

سمند504 ،

|

ﺎ

صفحه آخر

خوردن و دیدن
گوشت قرمز
باعث بیغیرتی
خواهد شد

قلیانآزاد،آبگوشتممنوع
رئیسادارهتامینات:

ﻨ

| ﺎ

شهرونگ گیاهی

اینترنت دلیل
اصلی ناباروری
است

منویجدید:اشکنه
بدونپیازوتخممرغ،میرزاقاسمی،ساالدبدون
کاهو،خوراکگردنبدونگردن
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صفحهروزانهطنز

آر

ﺷ

ﺷ

طارمی:منگوشتودنبهزیادمیخورم
استاداسدی:قبلازبازیهاکلهپاچهمیخوردم
سه زن و چهار
مرد به دلیل
گوشت ،ساناز و سانیا
خوردن
سرطان گرفتند
آشپزی

باید سرطان نگیری

ناصرخسرو،زیرگذر،بساطیلیف
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اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
درﻏﺮب

ﺗﮑﺎﭘﻮی ﺑﯽﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﭘﺎﯾﺪاری ﻋﻠﯿﻪ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری

وکارتون | شمارههفتصدوبیستونهم
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داوران ﭘﺸﺖ
دروازه ،ﻣﺸﮑﻞ
روی ﻣﺸﮑﻞ
ح

صفحه
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در ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﻰ ﮐﺎﻧــﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﺶ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾــﺮ ﯾﮏ ﭘﺮواﻧﻪ
آﺑﻰرﻧﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ» :در ﺟﺴــﺖوﺟﻮى ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ« و
ﺳﻮاﺑﻘﺶ را اﯾﻦﻃﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده» :ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ
رﺳﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺸــﮕﺎه ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ،رﺋﯿﺲ
ﺷﻮراىﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىاﻟﻤﭙﯿﺎدﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰﺳﻮادرﺳﺎﻧﻪاى،
ﻣﺸﺎور داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ و اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﻰ و ﺟﻮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮐﺸﻮر
ﺳﺎل«.1385
ﺳﯿﺪﺑﺸــﯿﺮ ﺣﺴــﯿﻨﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﯿﻤﻪ آذر  1360اﺳﺖ،
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوى را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  2اداﻣﻪ داده ،ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
ﺣﻘﻮق و دﮐﺘــﺮاى ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از داﻧﺸــﮕﺎه اﻣﺎم
ﺻﺎدق)ع( دارد و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻰاش »اﺳﺘﺎدﯾﺎر« اﺳﺖ .از 6
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل ،ﺳﻤﺖﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﺗﻠﮕﺮام ﻧﻮﺷﺘﻪ
را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻬﺎر
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺴــﯿﻨﻰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮاﺑﻖ
و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳــﻮﭘﺎپ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﯾﮑﻰ از
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻬﻤﺎنﻫﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻰ اﺳﺖ؛
او ﭘﯿــﺶ از داورى در ﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﯿﻬﻤــﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
»رﺳﺎﻧﺶ« از ﺷﺒﮑﻪ اﻣﯿﺪ ﺳــﯿﻤﺎ ﺑﻮد ،در اﯾﺎم ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧﻰ
ﻫﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »زاﺑﻰواﮐﺎ« از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ آﯾﻮ ﺑﻮد ،در
ﯾﮑﻰ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى »اﮐﺴﯿﺮ« ﻓﺮزاد ﺣﺴﻨﻰ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﻰ
درﺑﺎره ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى داﺷﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
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ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰرﺳــﺪ .ﯾﻌﻨﻰ ﭼﻰ؟ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻰ
اﺳــﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﻰ ﻗﺮار اﺳــﺖ ﻧﻮﯾﺪ ﮐﺪام ﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪ را
ﺑﺪﻫﺪ؟ﺟﺎﯾﻰاﺣﺴﺎنﻋﻠﯿﺨﺎﻧﻰﮔﻔﺘﻪاﯾﻦﻋﺼﺮﺗﺎزهاى
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزى ﻣﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪاى
ﺑﻪ ﻧﺎمﮔــﺬارى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸــﺪه» .ﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪ«
ﺗﻌﺒﯿﺮﻗﺸﻨﮕﻰ اﺳــﺖ اﻣﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاىﻧﺎﻣﺄﻧﻮساﺳﺖ.
ﻟﺒــﺎس و ﭼﻬﺮه رﺳــﻤﻰ داورﻫﺎى
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻰﺷــﺎن ﺟﻠﻮى دورﺑﯿﻦ و
اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻧﮕﺮاناﻧﺪ ﭼﯿــﺰى ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ
ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ .اﯾﻦﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺮد و ﯾﮏ زن
ﺑﻪﻋﻨﻮانداوراﻧﺘﺨﺎبﺷﺪهاﻧﺪ،اﮔﺮﻓﮑﺮﻧﮑﻨﯿﻢﮐﻪدﻗﯿﻘﺎ
از ﺗﺮﮐﯿﺐ داورى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﯿﺞ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ
ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳــﺪ .اﯾﻦ وﺿــﻊ وﻗﺘﻰ ﺑﺪﺗﺮ
ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ و
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎاﺳﺎﺳﺎﺳﻬﻢزﯾﺎدىازآنﻧﺪارﻧﺪ.ﯾﻌﻨﻰﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎى ورزﺷﻰﺷﺎن را ﻧﻤﺎﯾﺶ
دﻫﻨﺪ و ﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ دﺳﺖﺷﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ.
آنوﻗﺖدراﯾﻦواﻧﻔﺴﺎاﮔﺮﻗﺮارﺑﺎﺷﺪﺧﺎﻧﻢروﯾﺎﻧﻮﻧﻬﺎﻟﻰ
ﺑﺎ آن ﻟﺒﺎس ﻣﺸﮑﻰ ﺟﻮرى ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻣﻬﻤﺎن
ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪهاﺳﺖ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮐﻼﻣﺮداﻧﻪﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ه صفحه

ﺳﯿﺪﺑﺸﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟
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ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ
ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻧﯿﺴﺎن
اﻣﺪاد ﺧﻮدرو
صفحه

