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روز دوم هفتــه هفتــم لیگ برتر در شــرایطی 
با ســه بازی پیگیری شــد که حتی یــک گل در 
ایــن بازی ها بــه ثبــت نرســید؛ اتفاقی نــادر در 
فوتبال دنیا که توجه خیلی ها را به خود جلب 
کرد. 85 گل در 56 بازی که میانگین 1.51 گل 
در هــر بازی را بــرای لیگ برتر فوتبــال ایران به 
جــای می گــذارد، آمــاری ناامیدکننــده بــرای 

فوتبال ایران به حساب می آید.
 جالــب اینکــه در هفته هــای ابتدایــی آمــار 
گلزنــی تیم هــا خیلــی بهتــر بــوده و هــر چــه 
محتاط تــر  تیم هــا  رفتــه،  جلوتــر  مســابقات 
آمــده اســت.  کیفیــت مســابقات پایین تــر  و 
جالــب اینکــه از هفتــه ســوم بــه بعــد تنهــا در 
یک مسابقه )نســاجی-پیکان( بیشــتر از سه 
گل ردوبدل شــده اســت. از طرف دیگر در 56 
مســابقه قبلی،  10 بازی با تساوی بدون گل به 
پایان رســیده که بیش از یک ششم مسابقات 
برگزارشــده را تشــکیل می دهد. اما بد نیســت 
از نــگاه کارشناســی بررســی کنیم که لیــگ برتر 
در دوره بیســت ویکم چــرا اینقــدر کــم گل و بــا 

کیفیت پایین در حال پیگیری است.

زمین های بی کیفیت و بازی های هوایی
ارایــه  بــرای  تیم هــا  مشــکالت  از  یکــی   
از  برخــی  چمن هــای  زمیــن،  روی  فوتبــال 
بــرای  را  الزم  کیفیــت  کــه  ورزشگاه هاســت 
برگزاری بــازی فوتبــال ندارنــد و ایــن در حالی 
است که وجود زمین مناســب جزو اولیه ترین 
نیازهای یک لیگ، آن هم با پسوند برتر است. 
ســازمان لیــگ پــس از پایــان فصــل گذشــته ، 
تیم های نســاجی مازندران و مس رفســنجان 
را مجبور کرد تا در زمین هایی با چمن طبیعی 
از میهمانــان خــود میزبانــی کنند. ایــن اتفاق 

مثبتــی بــرای لیــگ بــود، امــا همیــن ســازمان 
هیــچ اســتانداردی بــرای چمن هــای طبیعی 
تیم هــای لیــگ برتــری تعریــف نکــرده اســت. 
کیفیت بســیار پایین برخــی از زمین ها حتی از 
قاب تلویزیون هم مشــخص است، چه برسد 
که یک تیم بخواهــد بازی روی زمیــن را در آن 

در دستور کار قرار دهد.

اعتراض و حاشیه به جای کار فنی
 لیگی که طبق معمــول با ســروصدا و اعتراض 
و کشــمکش های مــدام آغاز شــده، امــا بهترین 
گلزنانــش بــه ســختی می تواننــد خــود را از عدد 
3 خــالص کننــد و گل هــای بیشــتری را بــه ثمــر 
برســانند،  حــاال در هفتــه هفتم بــه ایــن بحران 
کم گلی رسیده است. لیگی که آرام آرام دارد شبیه 
مســابقات لیگ دســته اول ایران در ســال های 
نه چندان دور می شــود؛ رقابت هایــی که اغلب 
مســابقات آن با نتایــج نزدیــک به هم بــه پایان 
می رسید. به نظر می رســد خیلی از سرمربیان و 
بازیکنان در طول تمرینات و مســابقات بیشــتر 
روی اعتراضــات داوری و مســائل حاشــیه ای 

تمرکز دارند، نه مسائل فنی.

مهاجمانی که بوی گل نمی دهند
 در شــرایطی کــه ســرمربی تیم ملــی فوتبــال 
بــرای دعــوت بازیکنــان در پســت مهاجــم هر 
بار دچار ســردرد می شــود و در آخر هم مجبور 
کیفیــت را کنــار بگذارد،  اســت چند مهاجم با
ک  در لیــگ ایران خبــری از مهاجمــان خطرنا
و آماده نیســت. امثال مهدی طارمی،  ســردار 
کاوه رضایــی و…  کریــم انصاری فــرد،  آزمــون، 
که هــر هفتــه اخبــار گلزنی شــان در لیگ های 
اروپایی به گوش مان می رســد، در چند ســال 

کثر  اخیر در لیگ ایــران ظهور پیــدا نکردند و ا
گلزنــان برتر فعلی هــم نفــرات باتجربه ای مثل 
لوســیانو پریــرا مهاجــم برزیلــی فوالد و ســجاد 

شهباززاده مهاجم باتجربه سپاهان هستند.

محصص: مدیر باشگاه باید گلزنی کند!
 مرتضی محصص، کارشــناس فوتبــال ایران 
دربــاره علــت پایین بودن آمــار گلزنــی در لیگ 
برتر می گویــد: »مثالی قدیمــی می گوید گلزنی 
به وسیله مدیر باشــگاه انجام می شود، یعنی 
او پــول می دهــد بهترین هــا بیاینــد و برایــش 
گل بزننــد. امــا شــیرازه و تشــکیالت دفاعی کار 
مربــی و مدیریــت تیــم اســت. شــما می توانید 
، مســی، رونالدو  یک سوپراســتار ماننــد نیمار
و… بیاورید که وظیفه اش گلزنی است. قیمت 
ایــن بازیکنان سرســام آور اســت و جــذب آنها 
ایــران  در  نیســت.  امکان پذیــر  همــه  بــرای 
هــم بازیکنانــی داریم کــه می تواننــد الیه های 
کار ترکیبــی  دفاعــی حریــف را بشــکنند یــا بــا 
خودشــان را به پشــت دفــاع حریف برســانند، 
اما ســوال این اســت که آیا تمــام تیم ها چنین 
گر بخواهیم لیگ امســال  مهره هایــی دارند؟ ا
را پیش بینی کنیم باید به لیگ ســال گذشــته 
امســال  مشــکالت،  آیــا  ببینیــم  و  برگردیــم 
گر  تکراری اســت یا اینکــه پیشــرفت کرده ایم. ا
مشکالت تکراری هستند، خیلی جای نگرانی 
وجــود دارد. بحــث فنــی بــه جایــی نمی رســد 
مگــر اینکــه ایــن مشــکالت را بــه همایش هــا 
ببریم. یعنی مربیــان لیگ برتــری، لیگ یکی و 
حتی لیــگ دو، بیاینــد و در مورد این مســائل 
صحبت کنند. برای حل مشــکالت که بخشی 
از آنها گلزنی اســت، به برگزاری این همایش ها 

احتیاج داریم.«

عدد و رقم های باورنکردنی از لیگ برتر فوتبال!
به نظر می رسد این روزها شاهد یکی از کم گل ترین لیگ های تاریخ در فوتبال ایران هستیم

حریفان سرخابی ها  در جام حذفی را بشناسید
همــواره  فوتبــال  جام حذفــی  رقابت هــای  شــهروند|   
جذابیت های خاص خود را داشــته اســت؛ معمــوال در این 
رقابت ها تیم های حاضر در دسته های پایین تر نام خود را 
به عنوان شگفتی ساز مطرح می کنند و بارها دیده شده که 
آنها با کنار زدن بزرگان فوتبال توانســته اند به مراحل پایانی 
نیز برسند.  جام حذفی فوتبال البته با اضافه شدن تیم های 
لیگ برتــری جذابیــت بیشــتری پیــدا می کننــد و از مرحله 
بعدی قرار اســت 16 تیم حاضر در لیگ برتر هم به رقابت ها 
بپیوندند. از این رو قرعه کشی مسابقات ظهر روز چهارشنبه 
برگزار شــد و تیم های مختلف حریفان خود را شناختند.  بر 
اساس قرعه کشی انجام شده استقالل تهران باید مقابل نود 
ارومیه قرار بگیرد و پرســپولیس با ویستا توربین دیدار کند. 
دو تیم از دســته های پایین تر کــه البته انگیزه زیــادی برای 
رویارویــی با ســرخابی های فوتبــال ایران خواهند داشــت.  
در ادامه به بررســی شــرایط حریفان استقالل و پرسپولیس 

پرداخته شده است:

ویستا توربین؛ جت اختصاصی برای خودنمایی
بر اســاس قرعه کشی انجام شده تیم ویســتا توربین که در 
رقابت های لیگ دسته اول حضور دارد، مقابل پرسپولیس 
تهران قرار خواهد گرفت. باشگاه ویستا توربین مدت زیادی 
از تاسیســش نمی گــذرد، امــا در همیــن مــدت انــدک هــم 
پله های ترقی را بــه خوبی طی کرده اســت. این تیم متعلق 
به شــرکتی اســت کــه در زمینــه تعمیــرات موتــور هواپیما و 
توربیــن فعالیت می کند.  آنها از ســه ســال پیش تصمیم به 
تیمداری در لیگ دسته دوم گرفتند و توانستند در دومین 
سال فعالیت به لیگ دسته اول برسند. سرمربیگری ویستا 
برعهــده میالد بــالدی اســت و برخــی بازیکنــان باتجربه که 
ســابقه بــازی در لیــگ برتــر هــم دارنــد، عضــو آن هســتند. 
بازیکنانی نظیر جهانگیر عسگری که بازوبند کاپیتانی این 
تیم را هم بر دســت می بندد.  ویســتاتوربین که اولین سال 
حضورش در لیگ دسته اول را سپری می کند، از هفت بازی 
گذشته اش در لیگ یک 9 امتیاز اندوخته و در رده دوازدهم 
جدول قرار دارد. این تیم برای ســال اول مشخص است که 
قصــد دارد جایگاهش را در این دســته تثبیت کنــد و حاال از 

شانس بد یا خوب باید مقابل پرسپولیس قرار بگیرد.
گفت وگویــی دربــاره   میــالد بــالدی ســرمربی ویســتا در 
رویارویــی بــا پرســپولیس بیــان کــرد: »از ایــن قرعــه خیلــی 
خوشــحالم، چــون باید همیشــه بــرای کارهــا و جنگ های 
بزرگ آماده شــویم. در روزهای ســخت اســت که می توانیم 
خودمان را نشان بدهیم. بازی سختی داریم اما جام، جام 
گر قرار باشد عیار تیم مان را نشان بدهیم  شگفتی هاست. ا
االن بهتریــن فرصــت اســت. پرســپولیس تیمــی پرتجربه و 
عنوان دار اســت، اما ما تمام تالش مان را به کار می گیریم که 

شگفتی ساز شویم.«

نود ارومیه؛ به دنبال شگفتی از شمال غرب
نــود ارومیه تیمی اســت که پیــش از این نامــش را در بین 
تیم هــای لیــگ یکــی بارهــا شــنیده بودیــم. این تیم ســال 
گذشته با شــرایط مالی بد به لیگ دســته دوم سقوط کرد و 
حاال در تالش است دوباره به لیگ یک برگردد. اولین حریف 
کنــون در لیگ دســته دوم یک  اســتقالل در جام حذفی تا
گذار کــرده اســت. نودی ها برای  بــازی انجــام داده و آن را وا
رســیدن به ایــن مرحله از جــام حذفــی دو بازی با شــاهین 
دهداری تهــران و ون پارس نقش جهان داشــتند که هر دو 
را با برد پشــت ســر گذاشــتند و حاال بر اســاس قرعــه باید در 

ورزشگاه آزادی تهران روبه روی استقالل قرار بگیرد.

برنامه کامل رقابت های جام حذفی فوتبال:
شــاهین شــهرداری بوشــهر – نفــت مسجدســلیمان/ 
کتــور تبریــز – مــس  پیــکان تهــران – قشــقایی شــیراز/ ترا
رفســنجان/ آرمــان گهــر ســیرجان – نســاجی مازنــدران/ 
ســپاهان – ســتارگان اورکــی اسالمشــهر/ پدیــده مشــهد 
– اســتقالل مالثانــی خوزســتان/ذوب آهن – رایــکا بابــل/ 
اســتقالل – نــود ارومیــه/ گل گهــر ســیرجان – شــهرداری 
آســتارا/فوالد خوزســتان – شــهرداری نوشــهر/ آلومینیوم 
ک – فجــر سپاســی/صنعت نفــت آبــادان – شــمس آذر  ارا
قزوین/ماشین ســازی تبریــز – مــس کرمان/خلیج فارس 
ماهشــهر – هــوادار تهران/پرســپولیس – ویســتاتوربین 

تهران/ خیبر خرم آباد – مس شهر بابک

در  فیلــم  یــک  کران نشــدن  ا خبــر  اعــالم  شــهروند| 
مراســم افتتاحیــه اش، در فضــای مجــازی و رســانه ای 
کشور خبرســاز شده اســت. این اتفاقی است که به گفته 
رسانه ها برای فیلم »گربه سیاه« ساخته کریم امینی رخ 
داده و بهــرام رادان تهیه کننــده این فیلــم، در میهمانی 
کران نشدن آن خبر داده است. ظاهرا  افتتاحیه فیلم، از ا
»گربه ســیاه« که قــرار بود از دیروز در ســینماهای کشــور 
کران  روی پرده برود، بنا به دالیلی که هنوز اعالم نشده، ا

نخواهد شد…

آغاز ماجرا
کران خصوصی فیلم سینمایی »گربه  ماجرا از مراسم ا
سیاه« در هتل اسپیناس پاالس آغاز شد که تهیه کننده 
کــران ایــن فیلــم ســینمایی داد. در  آن خبــر از تعویــق ا
این مراســم که با حضور اهالی رســانه و عوامل این فیلم 
سینمایی برگزار شده بود، بهرام رادان تهیه کننده  فیلم 
کران این فیلم با تاخیر انجام  »گربه سیاه« اعالم کرد که ا
کران عمومی »گربه سیاه« که قرار  خواهد شد. این یعنی ا
بود طبق برنامه از روز چهارشــنبه 10 آذر در ســینماهای 
سراســر کشــور روی پرده برود، لغو شــده و فیلــم در زمان 
دیگــری کــه هنــوز مشــخص نشــده اســت، بــه نمایــش 

عمومی درخواهد آمد.

گربه سیاه
کــه اول بــار در جشــنواره ورشــو2020    »گربــه ســیاه« 
رونمایی شــده اســت، اولین تجربه بهرام رادان در مقام 
تهیه کنندگــی -عــالوه بــر بازیگــری در نقــش خــودش- 
اســت. فیلمی با حضــور بهــرام رادان، تــرالن پروانــه، کیا 
رکنی، پیام احمدی نیا، آزاده سدیری، علیرضا استادی، 
حسین پورکریمی، بهاره کیان افشار، رضا یزدانی، احسان 
کرمی، علی اوجی و گروه سون بند که داستانی جوانانه و 
موضوعاتی کامال مرتبط با فضای امروزی جوانان از قبیل 
شــهرت، فضای مجــازی و موســیقی زیرزمینــی را روایت 
می کنــد.  در خالصــه داســتان »گربــه ســیاه« نیــز آمــده: 

»همه چیز از غروبی شروع شد که دیگه دلگیر نبود«…

توقیف بی توقیف!
کــران فیلــم »گربه   امــا بعــد از اعــالم خبر تعویــق زمان ا
سیاه« شایعات مجازی و رسانه ای زیادی درباره توقیف 
و سانسور این فیلم مطرح شد. به خصوص که همزمانی 
ایــن اتفــاق بــا صحبت هــای ســعید مســتغاثی عضــو 
همزمــان شــوراهای پروانــه ســاخت و نمایش کــه گفته 
بود »دســت من بود 90درصد فیلم های سینمای ایران 
را رد می کردم و شوراهای پروانه ساخت و نمایش خیلی 
به فیلم هــا رحم می کنند که اجازه می دهند وارد شــبکه 
توزیــع شــوند« و البتــه نظــرات نماینــده ای ماننــد بیژن 
نوباوه که عنوان کرده بود که »در سال های اخیر به بیش 
گر این فیلم ها  از 30 فیلم مســأله دار مجوز داده شــده و ا
کران شوند، وزیر ارشاد باید برای پاسخگویی به مجلس  ا
بیاید« هر احتمالی را در این میان ممکن جلوه می داد. 
روابط عمومی ســازمان ســینمایی اما این موضــوع را به 
جــرات رد کرده و می گوید که توقیفــی در این میان اتفاق 
کــران فیلم هــا بــه دلیــل تصمیــم  نیفتــاده و تعویــق در ا

شورای صنفی نمایش است.
کران فیلم »گربه   ساعاتی پس از انتشار خبر تعویق ا
ســیاه«؛ مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم 
بــا تکذیب اخبار منتشرشــده درباره توقیــف این فیلم 
گفت که »ایــن تصمیم به دنبال بررســی های شــورای 
کران قرار  صنفی نمایش برای فیلم هایی که در نوبت ا
کران این فیلم بــه مدت دو هفته  دارند، اتخاذ شــد و ا
و ســایر فیلم ها نیز به مدت یک هفته به تاخیر افتاده 

است.«

شــهروند|در شــرایطی که بــه نظــر می آمــد نهادهــا و تصمیم گیران 
فرهنگی و هنری کشــور در ســال های اخیر بــه لزوم دور نگه داشــتن 
خــود از عرصــه تولیــد واقف شــده باشــند؛ صحبت هــای وزیر ارشــاد 
درباره ســاخت 15 فیلم بــا مضامین ویــژه در بنیاد ســینمایی فارابی 
کــه  حکایــت از بازگشــت چندین بــاره پــروژه فیلم هــای فاخــر دارد 
کنــون جــز شکســت و هدر رفتــن پول مــردم عایــدی دیگــری برای  تا

سینمای ایران نداشته است…

موج جدید فیلم های فاخر
وزیر ارشــاد، از ســاخت 15 فیلم درباره رویدادهــای تاریخی به ویژه 
دفــاع مقــدس در بنیــاد فارابــی خبــر داد کــه در ایــن میــان دو فیلم 
دربــاره ارتــش خواهند بــود و بــا فیلمنامه های مــورد تاییــد این نهاد 

نظامی ساخته خواهند شد.
   صحبت هــای محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
کید بر آمادگی بنیاد سینمایی فارابی برای تولید 15  اسالمی ضمن تا
فیلم متناســب با ارزش های فرهنگی و  تاریخی به خصوص شــهدای 
دفاع مقــدس و رویدادهای تاریخــی مهم، یک بار دیگــر بحث تولید 

فیلم های فاخر را رسانه ای کرد. 
کــران  فیلم هایــی کــه حداقــل در ســال های اخیــر اغلــب یــا اصــال ا
نشــده اند یا اینکه با استقبال بسیار اندکی مواجه شده اند که در این 
 » زمینه حداقل در دو ســال اخیر بــه فیلم هایی چون »تــک تیرانداز
غ های پرشــمار  و »یدو« می توان اشــاره کرد که به رغم دریافت ســیمر
در جشــنواره فیلــم فجــر درنهایــت ناچــار بــه نمایــش در تلویزیــون 

شده اند…

تکرار یک داستان تکراری
« در سینمای ایران به فیلم هایی اطالق می شود  »فیلم های فاخر
که با بودجه های هنگفت و حمایت های دولتی ســاخته می شوند و 

اغلب در گیشه با اقبال مخاطبان رو به رو نمی شوند. 
کــه بیشــتر بــا بودجــه  ده هــا میلیــارد تومانــی مســتقل از  آثــاری 
بودجــه وزارت ارشــاد، از طریــق ردیــف بودجــه ای کــه مجلــس برای 
تولیــد فیلم های ارزشــی تعیین کــرده، جلــوی دوربین رفته انــد که از 
موفق ترین هــا و تحسین شده ترین هایشــان می تــوان بــه »شــبی که 
، »محمــد رســول اهلل« مجیــد مجیدی،  مــاه کامل شــد« نرگس آبیــار
»به وقت شــام« و »بادیگارد« ابراهیــم حاتمی کیا، »راه آبی ابریشــم« 

محمدرضا بزرگ نیا و »استرداد« علی غفاری اشاره کرد. 
فیلم هایــی کــه حداقــل در دو دهــه اخیــر میلیاردهــا تومــان بــرای 
آنهــا صــرف شــده، امــا شــگفت  از  ســاخت نمونه هــای متعــددی 
اینکــه تعداد انگشــت شــماری از این فیلم هــا در کنــار موفقیت های 
، بــا اســتقبالی شــایان از ســوی  جشنواره ای شــان در جشــنواره فجــر

مردم روبه رو شده اند. 
 محمدحســین فرح بخــش در این زمینه بــا مثــال آوردن از بودجه 
چنــد ده میلیــارد تومانــی فیلم هــای فاخــر ســال های اخیــر کــه بــا 
بودجــه ســاخت ایــن فیلم هــا می شــد مجموعــه ای بــا پنــج ســالن 
ســینما ســاخت، اما در نهایــت در ازای یــک یــا دو میلیــارد تومان به 
تلویزیون فروخته شــدند، می گوید که »این نوع مســئوالن دولتی که 
از بیت المــال حاتم بخشــی  می کننــد، بی تقوا هســتند که پــول مردم 
محروم را باال می کشــند. هیچ کدام از این فیلم هــای میلیاردی حتی 
برای خانواده ســازندگان هم قابل دیدن نیســت. اینها شــویی است 
که دولــت و نهادهــای خاص بــرای به بــاد دادن پــول بیت المــال راه 

انداخته اند.«
 امیــر ســماواتی، تهیه کننــده فیلم هایــی چون »نفــس عمیق«، 
»دربنــد« و »کافــه ترانزیــت« ســاخت فیلم هایــی بــرای دفــاع از 
ارزش هــای فرهنگــی را »توجیهــی بــرای ســهم گیری« می دانــد 
گر کســی چنین  و پــوران درخشــنده نیــز بــر ایــن باور اســت کــه »ا
فیلم هایــی را کمــک بــه فرهنــگ می دانــد، از جیــب خــود بــرای 
ســاخت آن هزینه کند. دولت نباید ســرمایه های کالن را این گونه 

هدر دهد«…

 آیا »گربه سیاه« رادان و ترالن پروانه 
توقیف شده است؟

مشکالت حل نشدنی نهادهای فرهنگی با »گربه ها«

! گشت پروژه فیلم های چند ده میلیاردی فاخر باز
وعده وزیر ارشاد: 15 فیلم ارزشی در راه است


