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همکاری منصور 
ضابطیان با رادیو 

ویژه نابینایان
منصور ضابطیان که مردم او را با 
ساخت و اجرای برنامه ای چون 
»رادیو هفــت« به یاد می آورند، 
مجری برنامــه »خیال عکس« 
ویــژه نابینایان شــد. او در این 
برنامه رادیویی  هربار به بررسی 
یک کتاب عکــس می پردازد و 
ویژگی های آن را برای مخاطبان 

توضیح می دهد.

والیبال ایران به 
آمریکا هم باخت

تیم ملــی والیبــال ایــران در 
ششمین بازی خود از رقابت های 
جام جهانــی ۲۰۱۹ ژاپــن، به 
مصاف تیم ملی آمریکا رفت که 
در پایان 3 بر یک شکست خورد.

باران کوثری به 
»کشتارگاه« 

پیوست
باران کوثری به عنــوان بازیگر 
فیلم ســینمایی »کشتارگاه« 
بــه کارگردانی عبــاس امینی 
انتخاب شــد. »کشــتارگاه« 
نخستین همکاری باران کوثری 
و عبــاس امینی در ســینمای 
ایران اســت و پیش از این مانی 
حقیقی و امیرحسین فتحی هم 
حضورشان در این فیلم قطعی 
شــده بود. این فیلــم روایتی از 
مشکالت اجتماعی این روزهای 
کشور اســت که قرار است طی 
ماه های آینــده در بخش هایی 
از جنوب کشور و تهران جلوی 
دوربیــن بــرود و هم اکنون در 

مرحله پیش تولید قرار دارد.

 

مهدی تارتار به ســوژه روز فوتبال ایران بدل شده است. ســرمربی نفت مسجدسلیمان قصد 
جدایی از این تیم را کرده و روز گذشــته نیز با ارســال نامه ای به فدراســیون فوتبال یک طرفه 
قراردادش را فسخ کرد. این درحالی است که مسئوالن مسجدسلیمان راضی به این کار نیستند 
و با صدور بیانیه ای نیز اعالم کرده اند تارتار 500 میلیون تومان از پولش را دریافت کرده اســت. 
باشگاه نفت همچنین تهدید کرده از هر باشگاهی که با تارتار قرارداد امضا کند،  شکایت رسمی به 

کمیته اخالق خواهد کرد!

تارتار، 
خبرساز ترین مربی 

فوتبال ایران

عکس نوشت

تیم ملی عراق در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی به مصاف 
هنگ کنگ می رود. بشار رسن،  هافبک عراقی پرسپولیس نیز در ترکیب 

شاگردان کاتانچ حضور دارد و امیدش به درخشش در بازی امروز است.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی-ورزشی گل گهر از آغاز عملیات ساخت 
سکو های جدید تماشاچیان و اضافه شدن ۲۵۲۵ صندلی به ورزشگاه 
اختصاصی گل گهر خبر داد و گفت با پایان این عملیات ظرفیت این 

ورزشگاه به ۵۴۲۵ صندلی افزایش می یابد.

پــوران  از  تصویــری 
درخشــنده، کارگردان 
کنار  در  ایران  سینمای 
با  رضا میرکریمــی که 
لبــاس محلــی کردی 
بخش  داور  به عنــوان 
جشــنواره  بین الملل 
فیلم سلیمانیه در عراق 

حاضر شده بود.

تیتربازی
گالیه های تند کارگردان بانوی عمارت

به مخاطب احترام بگذارید

با گذشت تنها چند روز از پایان نگارش فیلمنامه فصل دوم 
سریال بانوی عمارت، حاال خبرها حکایت از وجود مشکالتی 
برای ساخت این ســریال دارد. ظاهرا عزیزاهلل حمیدنژاد، 
کارگردان این سریال نظر مثبتی به فیلمنامه فصل دوم 
ندارد و دیروز در یادداشتی که  در خبرگزاری مهر به نقل از 
او منتشر شده، توضیحاتی درباره آن داده است. حمیدنژاد 
در این یادداشت از پرداخت های سطحی  نوشته که در این 
فیلمنامه نسبت به شخصیت ها صورت گرفته است: »نظر به 
این که مخاطبان بسیاری درباره ادامه ساخت سریال   »بانوی 
عمارت« از بنده سوال می کنند، الزم است به اطالع برسانم 
اینجانب به دالیل اختالف سلیقه حرفه ای در کم وکیف 
نگارش  متن فصل دوم این سریال نبوده ام و آن چه اخیرا 
پس از 9ماه برای نظرخواهی و تصمیم گیری به دست من 
رسیده، برخالف  خبرهای منتشر شده از طریق تهیه کننده 
و نویسنده محترم،... فیلمنامه نیست، بلکه طرح مبسوطی 
از تخیالت نویسنده با وام گرفتن  سطحی از برخی حوادث 
و بعضی دیگر از شخصیت های سریال است؛ متاسفانه از 
زاویه دید تولید، نوشته ای بسیار سفارشی و  غیرنمایشی 
است به طوری که دو تا از آدم های سریال حدود ۱۰ قسمت 
در یک کاهدونی به سر می برند و دیالوگ می گویند و این 
گونه  پرداخت ها چیزی جز تحقیر مخاطب و پس زدن او را به 
دنبال ندارد . به عقیده حقیر اگر همچنان سازمان صداوسیما 
تأکید بر ساخت  ادامه این سریال را دارد، بهتر است مانند 
خیلی از طرح ها حق و حقوق نویسندگان پرداخت شده و 
این طرح کنار گذاشته شود و تیمی  جدید و حرفه ای با نگرش 
احترام به جذب مخاطب روی آن متمرکز شود. کسانی که 
به راحتی درباره تولید فصل دوم سریال نظر  می دهند، هرگز 
نمی دانند که فصل یک با چه پشتوانه و مرارت و ظرایفی 
تصویر شده است.« از همان ابتدا هم قرار بود سریال   »بانوی 

عمارت« در دو فصل ساخته شود، اما 
به دلیل وقفه ای که برای ســاخت 
فصل دوم آن به وجود آمد احسان 
جوانمرد، نویسنده  فصل اول آن به 
تیم دیگری پیوست. خرداد امسال 
باالخره مشخص شــد که محمد 

داوودی و محســن قرایــی 
به طور مشترک فیلمنامه 
 آن را خواهند نوشت، اما 
بعد خبر آمد که محمد 
داوودی به تنهایی متن 
فیلمنامه را نهایی کرده 

است. 
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تغییر دبیر جشنواره بین المللی فیلم فجر در صفحات و سایت های فرهنگی- سینمایی بازتاب زیادی داشته و با 
کامنت های پرشمار کاربران روبه رو شده است.

جشــنواره بین المللی فیلم فجر که از آغاز اســتقالل از سوی یک سری چهره و رســانه و سایت خاص با 
انتقادات بی شــماری مواجه بوده، در روزهای اخیر بــا تغییر دبیر یک بار دیگر موضــوع بحث ها و انتقادات 
کاربران فضای مجازی شــده است؛ یعنی درســت از روزی که محمدمهدی عســگرپور، کارگردان و مدیر 
فرهنگی به  جای رضا میرکریمی بر صندلی دبیری جشــنواره نشســته. معرفی شورای سیاست گذاری این 
جشنواره و حضور افرادی چون سخنگوی وزارت امور خارجه، مدیرکل دفتر شهردار تهران، رئیس سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اســالمی و دبیر جشــنواره عمار در این شــورا که همگی چهره های سیاســی قلمداد 
می شــوند، باعث برخی انتقادات، این بار از سوی طیف مقابل نیز شده اســت و می توان انتقادات بی شمار و 

اعتراضات کاربران را در فضای مجازی مشاهده کرد. 
 جالبه، یک عده ای همین طور چراغ خاموش همه  جا هستن، اون قدر هم کارشون رو بلدن که به قول مهران مدیری 

در هیوال به  چشم نمیان.
 این دور تسلسل یعنی قرار نیســت به پایان برسه؟ اسم ها رو مرور کنین ببینین چی می گم. ربطی به دولت نداره. 
همه  جا این چند نام را دارن دور می زنن و از این شورا به اون یکی می رن:   داروغه زاده، رضا داد، عسگرپور، میرکریمی، 

شجاع نوری و چندنفر دیگه. 
  خب مگه چاره ای هم هست؟ یک عده که روشنفکران سینما هستند، دم به تله مدیریت نمی دن. بقیه هم در حد و 

اندازه این حرفا نیستن. به همین دلیل فقط این چند تا اسم می مونن برای مدیریت دیگه!
 مدیریت که آدم بزرگ نمی خواد، آدم برنامه ریز می خواد که میرکریمی و عسگرپور در خانه سینما نشون داده اند این 

کار رو بلدن!
 شما بهتر از میرکریمی و عسگرپور سراغ دارین که هم آدم ها و فضای سینما رو بشناسن، هم میل مدیریت داشته 

باشن و هم این که اون قدری   مقبول باشن که سکان سینما به دست شون سپرده بشه؟

در روزجهانی کودک این هشتگ در شــبکه های اجتماعی به یکی از ترندهای برتر تبدیل شد. در اینستاگرام 
کاربران با انتشار عکسی از دوران کودکی خود به این اتفاق واکنش نشان دادند. در توییتر هم توییت های طنز و 
البته اجتماعی مهمی منتشر شد که بخشی از آن را در زیر می خوانید. برخی از مسائل مطرح شده واقعا جای فکر 

و تأمل بسیار زیادی دارد:  
 روزجهانی کودک را به تمام کودکان سرزمینم و آنهایی که فرصت کودکی کردن و شادی را نداشتند، تبریک میگم.

 40ساله شدم اما هنوزم عاشق دیدن کارتون های پرخاطره زمان کودکی هستم. پس روزجهانی کودک رو به خودم 
هم تبریک میگم.

 در  روز جهانی کودک بــه »کودکان نامرئی« فکر کنیم؛ کودکان کار، کودکان بزه دیده، کودک همســرها و تمام 
کودکانی که دیده نمی شن و حقوقشون پایمال می شه.

 تو روزجهانی کودک کاش آرزو کنیم که دیگه هیچ کودک دستفروشی رو تو خیابون و مترو نبینیم. 
 روزجهانی کودک رو به شوهرم و برادرم که باالی سی سال سنشونه  و وقتی با پسر 13سالم فیفا بازی می کنن، آن قدر 

غرق بازی میشن که صدای کل کل و دعواشون تا سرکوچه میره هم، تبریک میگم.
 زمان روزجهانی کودک ما یه فرقی با بقیه روزا داشــت. از صبح برامون محبوب ترین کارتون ها رو پخش میکردن. 

خالصه یه روز متفاوتی رو تجربه می کردیم که از چند روز قبل براش ذوق داشتیم.
 تو روزجهانی کودک  بچه های معلول را فراموش نکنیم! اونهایی که صاحب بزرگترین آرزوهای دست نیافتنی اند! 

پارک های نامناسب! پیاده رو های نامناسب! مدارس نامناسب!

#جشنواره_بین المللی_فجر 
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در هر بار تمرین پناه گیری، در 
محل های امن پناه گیری کنید 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نیاز به صرف وقت 

نداشته باشد.

وز
گ  ر

شت
اتفاق ه

حســین قهار| مهدی تــاج در تاریــخ هجدهم 
اردیبهشــت 1395 به آرزوی خود رســید و رئیس 
فدراســیون فوتبــال شــد. پــس بــا درنظرگرفتن 
اساســنامه که می گوید رئیس یک دوره چهارســاله 
اداره فدراســیون را عهده دار خواهد بود، طبق قانون 
دوره چهارســاله ریاســت تــاج در تاریــخ هجدهم 
اردیبهشــت ماه 1399 یعنــی 7ماه  دیگــر به پایان 
خواهد رسید. پس طبیعی اســت که فوتبال ایران از 
اواخر  ســال جاری وارد پروســه تعیین رئیس جدید 
شود. انتخاباتی که شواهد و قرائن نشان می دهد یکی 
از سیاســی ترین انتخابات تاریخ فدراسیون می تواند 
باشد. در شرایط کنونی شواهد و قرائن نشان می دهد 
هیچ فردی توان رقابت با تاج را نخواهد داشت؛ یعنی 
احتماال چهار ســال دیگــر فوتبال با همیــن مدیر و 
سیستم مدیریتی به کار خود ادامه خواهد داد. در این 
بین اما تنها یک نفر است که می تواند تمام معادالت را 

برهم بزند. او کسی نیست جز علی دایی!
فوتبال نیازمند تغییرات اساسی

در این گزارش قصد نداریم شرایط مدیریتی مهدی 
تاج و همکارانش را نقد کنیم. فوتبال به دالیل مختلف 
از همه نظر در ایران به بن بســت رسیده و با مشکالت 
بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. تا زمانی که 
صداوسیما به روش فعلی خود در مقابل فوتبال ادامه 
بدهد و پول حق پخــش تلویزیونی را ندهد،  نه اوضاع 
فدراسیون خوب خواهد شــد و نه باشگاه ها. فوتبال با 
حمایت دولت با همین سیســتم بیمار و پر از عیب و 
ایراد خود به حیاتش ادامــه می دهد تا یک روزی که 
هیچ کســی نمی داند آن روز چه زمانــی خواهد بود،  
اتفاقاتی رخ  می دهد که در ایــران همه به این نتیجه 
برســند که فوتبال برای درست شدن نیاز به تغییراتی 

اساسی و دگرگونی کامل ساختاری و قانونی دارد.
ماجرای رأی 50 درصد استان ها

درباره میزان رضایت عمومــی از عملکرد مدیریت 
فدراســیون فوتبال هــم نمی توان قضاوت رســمی 
داشت، منتهی بررســی واکنش های هواداران فوتبال 
ایران به سیاســت های اجرایی فدراســیون در تمام 
سال های گذشــته را می توان گفت که تیم مدیریتی 
ســال های اخیــر محبوبیت زیــادی در بیــن مردم 
ندارد؛ البته در ســاختار اجرایی فوتبال کشــور نظر 
مردم اصال اهمیت ندارد و آن چیزی که در شــرایط 
کنونی تعیین کننده اســت، سبد رأی مجمع عمومی 
اســت که معموال در اختیار قدرت حاکم قرار دارد. به 
 هرحال بیش از 50 درصد آرا مربوط به روسای هیأت 
فوتبال استان هاست که تجربه نشــان داده همسو با 

سیاست های فدراسیون هستند.
تاج از کدام بخش ها حمایت می شود؟

از بین مدیران باشگاه های لیگ برتر، لیگ فوتسال 
و فوتبال ســاحلی و... هم هستند مدیرانی که از نامزد 
نزدیک به مدیریت فدراسیون فوتبال حمایتی قاطع 
خواهند داشــت. حاال درنظر بگیرید در چنین فضایی 
مهدی تاج، نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا را 
هم برعهده دارد و بســیاری از ارگان های غیرورزشی 
هم او را حمایــت می کنند. پس بــه راحتی می توان 
گفت که صرفنظر از عملکردهــا ، هیچ نامزدی قدرت 
رقابت با مهدی تاج را ندارد. هرکســی هم وارد کارزار 
رقابت شــود، درچنین فضایی می تــوان او را از پیش 
بازنده معرفی کــرد. تجربه هم نشــان داده که نامزد 
ریاســت نزدیک به وزارت ورزش هم هیچ وقت توان 
مقابله و پیروزشــدن در برابر نهاد حاکم بر فوتبال را 
ندارد و اعضای مجمع هم حساسیت زیادی نسبت به 

این قضیه نشــان داده و به نامزدی که متوجه شــوند 
مــورد تأیید اســت، روی خوش نشــان نمی دهند تا 

بگویند خودشان برای فوتبال تصمیم می گیرند.
علی دایی وارد می شود

با درنظرگرفتن این شرایط و مصلحت اندیشی های 
سیاســی رایج در فوتبال کشــور، اگر بخواهیم برای 
این ســوال که »چه کسی اســتانداردهای الزم برای 
برهم زدن معادالت قدرت و ایجاد تغییرات اساسی در 
فوتبال ایران را دارد؟« دنبال جواب باشیم، در حالت 
عادی به پاســخ قانع کننده ای نمی رسیم، مگر این که 
علی دایی بخواهد از مستطیل ســبز و مربیگری دل 
بکند و خودش را وارد عرصه مدیریت کند. داســتانی 
که سال های  سال درباره آن بحث شده و نتیجه ای به 

همراه نداشته است.
چرا دایی رقیب جدی تاج است؟

دایــی ارتباطــات بین المللی زیادی دارد. مســلط 
به زبان انگلیســی اســت و برای حضور در جلسات و 
مراسم های بین المللی نیاز به همراهی مترجم ندارد. 
تحصیالت خــود را در یکی از بهترین دانشــگاه های 
کشــور پشت ســر گذاشــته و در زندگی اقتصادی 
شــخصی خود به قدری موفق بوده کــه هیچ نیازی 
به پــول فوتبال ندارد. اساســنامه می گوید که رئیس 
فدراسیون باید 10 سال ســابقه مدیریت داشته باشد 
که دایی این  فاکتور را هم داراست. از نظر فوتبالی هم 
صحبت درباره اعتبار علی دایی بیشتر زیرسوال بردن 

او خواهد بود تا تعریف.
شرط دایی برای رفتن سیاسیون

 ایــن یک جمله آشــنا بیــن ما ایرانی هاســت که 
می گوییم اگر ســایر کشــورها یک چهره مثل علی 
دایی داشــتند، او را به باالترین مدارج دنیای فوتبال 

می رساندند. در تمام سالیان گذشته، بارها از آقای گل 
فوتبال جهان خواسته شــده که وارد کارزار انتخابات 
ریاســت فدراســیون شــود و او تأکید کرده که هیچ 
عالقه ای به این کار ندارد و اگر می خواســت مدت ها 
قبل به صندلی ریاســت می رسید. او درچند مصاحبه 
مختلف گفته بــود: »تا وقتی فوتبال ایران سیاســی 
باشد، به ریاست فدراســیون فوتبال فکر نمی کند.« 
شــرط اصلی حضور دایی در انتخابات، دخالت نکردن 
سیاســیون در پروســه فوتبال و انتخاباتش است که 
خیلی بعید به نظر می رســد به چنین فضایی برسیم. 
حاال اما بایــد دید همین چندمــاه دوری از فوتبال و 
فکرکردن به شــرایط نابســامان فوتبال ایران دایی 
را مجاب کرده که به حضور در انتخابات فدراســیون 
فوتبال فکر کند. تقریبا تمــام جامعه فوتبال ایران بر 
این باور هســتند که دایی بهتر اســت به جای این که 
به فکر درســت کردن یک تیم فوتبال باشد،  با ورود به 
عرصه مدیریت برای درســت کردن کل فوتبال ایران 

قدم بــردارد. منتهی او دغدغه های بســیار زیادی در 
تجارت  و زندگی شخصی خود دارد و به همین راحتی 

وارد کارزار انتخابات نخواهد شد.
آینده پرمخاطره در انتظار فوتبال

بــدون تردید فوتبال کشــور در ماه هــای آینده 
آبستن اتفاقاتی حیرت انگیز خواهد بود. بسیاری از 
چهره های شناخته شــده فوتبالی مثل علی کریمی   
قطعا انتقادات خود از مدیریت فدراسیون را بیشتر 
خواهند کرد. مشاهده جنگ قدرت و افشاگری های 
تکان دهنده نیز امری طبیعی خواهد بود. به صورت 
سربســته فقط می توان گفت که ما احتماال شــاهد 
پرســروصداترین انتخابات های ریاست فدراسیون 
باشــیم. پس باید دید آیا علی دایی به خاطر فوتبال 
احســاس وظیفه خواهد کرد که تصمیمی تاریخی 
بگیرد؟ آیا دوقطبی تاج- دایی در انتخابات شــکل 
خواهد گرفت یا دایی منتظر است تا دوباره سرگرم 

مربیگری در یک تیم فوتبال شود؟

یک پیش بینی جالب از انتخابات پرسروصدای فدراسیون فوتبال  که 7ماه دیگر برگزار می شود

دوقطبی دایی- تاج    برای ریاست فوتبال
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