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اخبار کوتاه

قیف وارونه حق پخش در ایران

سرخابیهاعلیهصداوسیما

فغانی رسما داور دربی ۸۸شد

کمیتهداوراناسامیداورانبازیهایهفتههشتملیگبرترباشگاههای

کشـــور را اعالم کرد که بر این اســـاس علیرضا فغانی ،قضاوت مسابقه
تیمهای فوتبال استقالل و پرسپولیس را در روز پنجشنبه ،پنجم مهرماه

ســـاعت  18:30در ورزشگاه آزادی بهعهده خواهد داشت .محمدرضا
منصوری و رحیم شـــاهین ،کمکهـــای اول و دوم فغانی در این بازی
خواهند بود .ســـیدرضا مهدوی و مهدی عالیقدر بهعنوان داور چهارم
و کمکداور ذخیره انتخاب شـــدهاند .حسین عسکری ،ناظر داوری و

فریدون اصفهانیان ،ناظر ویژه داوری این دیدار هستند.

قرعهکشی یکهشتم نهاییجام حذفی

قرعهکشـــی مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران باوجود

برگزار نشـــدن دو دیدار از مرحله یکشانزدهم نهایی ،عصر دیروز در
سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار شد .تیمهای استقالل و پرسپولیس به

دلیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا نتوانستند دیدارهایشان را مقابل
تیمهای نفت مسجدسلیمان و نود ارومیه برگزار کنند .تاکنون  ۱۴تیم

مجوز حضور در این مرحله را کسب کردهاند و تیمهای سرشناسی مانند

تراکتورسازی ،ذوبآهن و پیکان از گردونه رقابتهای جام حذفی کنار
رفتند .به گفته مسئوالن سازمان لیگ دیدارهای این مرحله دوازدهم و

سیزدهم مهرماه برگزار خواهد شد .برنامه مسابقات به این شرح است:
(نام تیم میزبان ابتدا نوشته شده است)

به چشـــم میآید .به این معنی که ســـیمایش پررنگتر از
صداســـت .رادیو در یک گوشه نشسته و کارش را میکند

(بخوانید گزارشش را میدهد) اما امان از تلویزیون .گاهی

تصمیماتی در آن گرفته میشـــود که عواقبش میشـــود

سردرد تماشاگر و درنهایت گالیه و شکایت مخاطب یا همان
هواداری که به هر دلیلی به ورزشـــگاه نمیرود تا از همین

تلویزیون دیدارهای تیم محبوبش را دنبال کند.

شبکه ضد ورزش؟!

پس از اجرای سیستم پخش دیجیتال و گسترش این سیستم
در ایران تعداد شبکههای سراسری افزایش یافت که در این

راستا پس از افتتاح شبکه مستند ،شبکه شما ،شبکه بازار و

شبکهنمایش،شبکهورزشکهازاولفروردین ۱۳۹۱شروعبه

شـــبکه ورزش از روز  ۱۰مرداد  ۹۱در استانها تا زمان نصب

استقالل خوزستان  -صنعتنفت آبادان

برنده (نفت مسجدســـلیمان  -اســـتقالل)  -سایپا (میزبان بعدا معلوم

میشود)

فرســـتنده سوم روی فرستنده دوم قرار گرفت و از برنامههای
پخش زنده آن میتوان به دیدارهای لیگ برتر ،جام حذفی و

مسابقاتاروپاییدرکنارشبکهسهاشارهکرد .اینتوضیحاتی

سپاهان  -نساجی قائمشهر

سپیدرود  -برنده (پرسپولیس  -نود ارومیه) (میزبان بعدا معلوم میشود)

پدیده مشهد  -فوالدخوزستان

است که در شبکه ورزش سیما به چشم میخورد اما خدا روزی

را نیاورد که قرار باشد دو رویداد مهم بهصورت همزمان برگزار

شود .نتیجه پخش آن را چگونه حدس میزنید؟ هر دو رویداد

پارسجنوبی  -ماشینسازی

ناکامی دوم نوجوانان در آسیا

تیم ملی فوتبال نوجوانان که در دومین بازیاش در مسابقات قهرمانی

فوتبال آســـیا مقابل تیم ملی هند قرار گرفت ،نتوانســـت برابر این تیم
به پیروزی دســـت پیدا کند و با تساوی بدون گل متوقف شد .با توجه

به شکســـت ایران در بازی نخســـت مقابل اندونزی ،شاگردان عباس
چمنیان از دو بازی یک امتیاز کســـب کردهاند تا شـــانس کمی برای

صعود داشـــته باشند .ایران بهعنوان نایب قهرمان دوره گذشته پای به
این مسابقات گذاشت!

از شـــبکه سوم سیما در هم و برهم و اعصاب خردکن پخش

شده و اینجاست که شبکه ورزش به شبکه ضدورزش تبدیل
شده و بهجای پخش یکی از این دو رویداد ،شاهد مسابقات
موتورسواری یا بولینگ و بیلیارد خواهیم بود.

تعیینتکلیف برای لیگ برتر

فتاحی ،رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ ادعا کرد با نظر سرپرست
به  10منتفی شده و بلیتفروشی به صورت  50- 50انجام خواهد شد.

دیروز اما امیرحســـین فتحی با تکذیب اظهارات فتاحی گفت« :من با
این مساله مخالفت نکردم بلکه این تصمیم شورای تامین بود و در این

شورا هیچکس نظر موافق نداشت».

روزنوشت
اینترنت استاندارد در ورزشگاه
غیراستاندارد

 .1خبـــر آمـــده که «در

ورزشـــگاه نقشجهان

شـــبکه فیبـــر نـــوری
برای نخســـتینبار در
ورزشـــگاههای کشور و

طبق استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا با هدف تامین اینترنت
پرسرعت راهاندازی شده است».

در ورزشگاههایی که سرویس بهداشتی تمیز با المپ نشکسته و شلنگ

پاره نشده ،جزء الکچریجات محســـوب میشود اینترنت فیبر نوری
احتماال حکم انقالب صنعتی را پیدا میکند! مشکل ورزشگاههای ما

فیبر نوری نیست .مشکل ورزشگاههای ما این است که حداقلی است.

حداقـــل کیفیت و حداقل رفاه! در جایی که در بوفهاش جز آشـــغال
نمیشـــود خورد و روی سکویش جز آشـــغال نمیشود دید ،اینترنت
پرسرعت مطلوب هست اما اصل کار نیست .ورزشگاهمان را استاندارد
کنیم نه اینترنت ورزشگاه را!

توضیح :منظور کلی است .نقش جهان ورزشگاه شیکی است .حرف در

مورد کلیت ورزشگاههای کشور است نهفقط نقشجهان.

 .2قصه تراکتورسازی همچنان نامشخص است .معلوم نیست سرمربی
بیاورنـــد یا نه اما فعال محمد تقوی را دارنـــد .بدون تعارف تقوی برای

یک نیمفصل تراکتورســـازی را بس است خاصه نیمفصل اول لیگ که
تهش میخورد به جام ملتهای آســـیا و حضور پرتعداد نفرات تراکتور

در اردوی تیـــم ملی .تقوی را نیمفصل نگه دارید و به او میدان بدهید.
اگر خوب بود نگهش دارید .اگر نبود برای تعطیالت ســـرمربی خارجی
بیاورید تا قشـــنگ دو ماه فرصت کند تیمش را بشناسد و تحلیل کند

و ببیند و بسازد.

 .3علی قربانی برای تیمش در اســـلواکی دبل کرده و حاال در فضای
مجازی گلزنیهای او را به آموزشـــش در اروپا نسبت میدهند که غلط

است .او تازه به این تیم پیوسته .انگیزهاش باالست ضمن اینکه شاید

حریف قدری هم به پســـتش نخورده باشـــد .در مورد آموزههایش در

فوتبال اروپا باید یک ســـال بعد حرف بزنیم وقتی اثرگذاری تمرینات را
ببینیم ضمن اینکه او در تهران زیرنظر شـــفر و ساناک تمرین میکرد.

برایش در اهمیت قرار دارد؟ چرا نباید بهطور مثال یکی از این

برنامه دارند و گاهی این تغییر برنامهها آنها را دچار مشکل

اما گفتند فقط یک ســـاعت به تعویق میافتد! در مجموع

که خواستهها و تمایالت عموم مردم در ردیف و اولویت آخر

دو رویداد را از شبکه ورزش مشاهده کرد و دیگری را از شبکه

سوم تا دچار سردرد نشویم! حاال بماند که همین صداوسیما
پولی بابت حقپخش به تیمهـــا نمیدهد و حاال هم برای
زمان آغاز مسابقات تعیینتکلیف میکند بهنوعی میتوان
آن را یک ظلم تاریخی در حق جامعه فوتبال قلمداد کرد!

صداوسیما :با سازمان لیگ هماهنگ هستیم!

خاطر برگزاری پیکارهای تیم ملی والیبال ایران در مسابقات

جهانی به تعویق افتاد و جالب اینکه همین تعویق در دیدار

استقالل و سپیدرود هم افاقه نکرده و عالقهمندان به فوتبال
درنهایت از تماشـــای  20دقیقه ابتدایی این دیدار محروم

شـــدند! به واقع مشخص نیســـت اصوال چرا شبکه ورزش

چهره

دیگر اشاره کرد که دردسرهای بزرگی را برای تیمها به وجود
میآورد .بر همین اساس گفتوگویی را با مسئوالن این دو
باشـــگاه درخصوص تعیینتکلیف صداوسیما با آنها انجام

دادیم .حســـین خبیری ،مشاور مدیرعامل پرسپولیس در
ایـــن خصوص به «فرهیختگان» گفت« :قاعدتا نباید چنین
اتفاقی بیفتد .اصول آن به این شـــکل است که فدراسیون

و ناهماهنگی بدانیم .این مقام مسئول بلندپایه در گفتوگو

اینکه بهیکباره تصمیم بگیرند کار اشـــتباهی است و بدتر

صد اوســـیما رفتیم تا نظر وی را درخصوص این بیبرنامگی
با «فرهیختگان» درخصـــوص معضل جدید به وجود آمده

تبلیغـــات و همزمانی آن با ابتدای مســـابقات و ...باید به

تعیینتکلیف این ابر سازمان برای رقابتهای فوتبال لیگ

میکند .از جمله آنها میتوان به زمان پرواز یا هماهنگیهای

بـــر همین اســـاس به ســـراغ یکـــی از مدیران ســـازمان

دیدارها و رقابتها نیز برای پخش از شبکه ورزش .به ندرت

دیدارهای ورزشـــی وجود دارد ،از جملـــه پخش نابهنگام

دل باشگاهها دارد؟ تیمهای حرفهای برای هر دقیقه خود

طبق برنامهریزی قبلی ،برنامه مســـابقات را اعالم و مربیان

جدا از معضالت همیشـــگی که در صداوسیما برای پخش

آغاز دیدارهای هفته هفتم سرخابیها مقابل حریفانشان به

باشگاه استقالل ،بحث تقسیمبندی هواداران در دربی به صورت 90

راهاندازی شده و سیاســـتهای این سازمان چگونه است

دو نهاد یک امر خوشـــایند تلقی شود اما چه کسی خبر از

همان جلســـه قبل از بازی این موضوع را مطرح کرده و نه

گفت« :بهطور معمول دیدارهای ملی ،آسیایی و باشگاهی

برتر هم اشاره کرد .مصداق آن هم خیلی دور نیست .زمان

فتحیعلیهفتاحی

برای تحلیل کردن اول باید زمان بگذارید.

اسمش صداوسیماســـت اما نمودش در تلویزیون بیشتر

احمدینژاد ،ریاستجمهوری وقت ایران افتتاح رسمی شد.

مقاومت تهران  -داماش گیالنیان

روزنامهنگار

روزنامهنگار

پخش آزمایشی خود کرده بود از  ۲۸تیر  ۹۱با حضور محمود

مس کرمان  -سیراف کنگان بوشهر

هومن جعفری

محمدرضا حاجیعبدالرزاق

لیگ برتر برای پخش از شـــبکه ســـوم تعریف شده و سایر
شاهد تداخل رقابتهای پراهمیت با هم هستیم و اگر هم
چنین اتفاقی بیفتد بهطور قطع با هماهنگی با سازمان لیگ

فدراسیون فوتبال زمان پخش فوتبال را جابهجا میکنیم .در
هر صورت دیدارهای ملی در اولویت قرار دارد و سازمان لیگ

هم معموال با درخواستهای صداوسیما موافقت میکند.

پرسپولیس :سازمان لیگ مقاومت کند

هماهنگی صداوسیما با فدراسیون فوتبال شاید برای این

توقع قلعهنویی از کیروش در جام ملتها

طبـــق آن برای هر لحظه تیم خـــود برنامهریزی میکنند.
اینکه بدون اطالع باشگاهها ،خودشان تصمیم میگیرند و
خودشان هم آن را اجرا میکنند .البته گالیه اصلی از سازمان

لیگ است که باید در قبال این تصمیمات مقاومت کند .االن
دیگر مثل قدیم نیست ،شبکه تخصصی ورزشی راهاندازی

شده و دیگر محدودیتی وجود ندارد و میتوان مسابقات را

تقسیم کرد .این موضوع هم برنامهریزی باشگاه و هم مردم

را بههم میریزد و در فوتبال حرفهای این رفتارها قشـــنگ
نیست .معتقدم سازمان لیگ خودش باید مجری باشد».

اســـتقالل :بدون پرداخـــت پول ،هماهنگی
موضوعیت ندارد
علی خطیر ،معاون اســـتقالل به «فرهیختگان» گفت« :در

یادداشت

امیر قلعهنویی در گفتوگو با برنامه ورزشی رادیو تهران

سپاهانجزءتیمهایچهارموپنجملیگبرترازنظرمیزان

کهمربینمیداندکهچهکاربایدکند،اماکیروشهشت

ضعیفیکهدوسالگذشتهسپاهانکسبکرد،بایدتغییر

کهبهیکمربیدادهشدهاست.بایدباحضوربازیکنانی

درباره وضعیت سپاهان گفت« :با سند به شما میگویم

جای دنیا چنین چیزی وجود دارد اما این هماهنگی برای

جایی اســـت که صداوسیما به فوتبال پول میدهد ،وقتی
این اتفاق نمیافتد دیگر خیلی هماهنگی و اینطور مسائل

موضوعیتـــی ندارد .حاال صداوســـیما میخواهد به همه

برنامههایش برســـد ،کلی هم بابت تبلیغات دربیاورد و آخر

سر هم پولی ندهد ،این دیگر خیلی جذابیتی ندارد! همه
برنامهریزیهای ما بابت این تعویق بههم خورد اما درنهایت

چیزی عایدمان نشـــد و دست آخر هم  20دقیقه از بازی را
هم پخش نکردند.

راهکار چیست؟

با پیدایش شـــبکه ورزش حداقل توقع این بود که در همان

موارد نادری که به آن اشاره شد هم شاهد چنین تداخلهای

عجیبی در هنگام پخش مسابقات مهم نباشیم .هر دو رویداد
فوتبال و والیبال در کشورمان عالقهمندان خاص خودش

را دارد و درصـــورت عدم پخش آنها ،یک عده قطع به یقین

ناراحت و دلخور خواهند شد ،اما قطعا راهکاری هم هست که
نه سیخ بسوزد و نه کباب .بهنظر میرسد با یک برنامهریزی

بهتر و البته خوشسلیقگیهای ممکن و خارج کردن شبکه
ورزش از سایه ،بتوان کاری کرد که همه هواداران و مخاطبان
ورزش از پخش رقابتها راضی باشند.

جایخالیشجاعیاندرتیمشفر
فرهیختگان  تیم فوتبال اسـتقالل این روزها در میانه

از همـان ابتـدا بیشـتر بهعنـوان یـک فانتزیبـاز اسـم

در گلزنی و گلسـازی با مشـکل مواجه اسـت .تیمی

حضـور در تبریـز هـم دریبلهـای گاه و بیگاهـش

مربیبرنمیگردد؛چراکهبعضیاتفاقاتدرزمینمیافتد

میـدان یـک چیـزی کـم دارد؛ تیمـی غیـر باالنـس که

سال در فوتبال ایران تجربه دارد ،این زمان زیادی است

کـه یکـی از بهتریـن خطـوط حملـه را در فصـل قبـل

نگرشداشتهباشیمکهیکیازمشکالتاصلیسپاهان

که در تیم ملی هستند ،عملکرد خوبی داشته باشیم».

و در گلزنـی ناکام اسـت.

اگراینموضوعراحلکنیمشرایطمانبهترخواهدشد،

تعجب میکنم از دوستانی که درست زمان جام جهانی

هزینهاست.باتوجهبهتغییراتیکهامسالداشتیمونتایج

اینکه برنامه بازیها با صداوســـیما هماهنگ باشد در همه

برای ستارهای که غیبتش را کسی ندید

 8سال ایران بوده ،باید نتیجه بگیرد
گذشته،اخراجپوالدیباعثشدتاتیمضربهبخورد،اینبه

ما و نه مســـئوالن نســـاجی موافق تغییر زمان بازی نبودیم

داشـت ،ایـن فصـل حتی حریفـان را هم نمیترسـاند

خـودش را مطـرح کـرد و چ ه بسـا در همـان دوران اوج
صـدای فـراز را هـم در مـیآورد؛ با این حال شـجاعیان

بـه چنـان مـرزی از پختگـی و بلـوغ فنـی و حرفـهای
رسـیده بـود کـه ایـن دریبلهـا و بـازی فانتـزیاش

ازلیگایرادگرفتنداماکلیلژیونرداشتیم

عـدهای از همـان ابتـدای فصـل زوم کردهانـد روی

نیـز در خدمـت اسـتقالل بـوده و امـروز کـه نیسـت

زمانی که دو یا سه گل از تیم حریف جلو هستیم نباید به

از استانداردهای لیگ برتر میگفتند و اعتقاد داشتند

آنهـا نیـز در رونـد فعلـی اسـتقالل بیتاثیـر نیسـت.

احسـاس میشـود.

اگرکیفیتچمننقشجهانهمدرهفتههایآیندهبهتر

زمانبسیاریازبازیکنانلیگبرترتوانستندلژیونرشوند.

است .بعضی از بازیکنان نگرش خود را تغییر ندادهاند.

راحتیبیتفاوتشویم.درکلازشرایطتیمراضیهستم،
شود مطمئنا با تغییر نگرش بعضی از بازیکنان هفته به

هفتهبهترخواهیمشد».

لیگ برتر ایران شـــرایط خوبی ندارد ،اما درست همان
نمیگوییملیگایرانمشکلندارد،مشکلزیادداریماما
بایدقبولکنیمبازیکنانیکهدرلیگایرانبازیمیکنند

جدایـی برخـی بازیکنـان کـه البتـه بهحـق جدایـی
بازیکنانـی ماننـد تیـام ،جبـاروف یـا ابراهیمی و حتی

حسـینی و نورافکـن هـر کـدام بـرای خـود یلـی بودند

و خیمـه اسـتقالل فصـل گذشـته نیـز روی قامت آنها
اسـتوار بـود امـا یک نفـر دیگر هم کـه در میانه میدان

مدیرانـــی مثـــل دادکان و مصطفوی
میخواهیم!

قلعهنوییدربارهدربیواینکهچهنتیجهایرقممیخورد،

میخواسـت میکـرد نیـز در اسـتقالل بـود؛ او حـاال

هشتسالهکیروشبایدنتیجهبدهدودرجامملتهای

شود،نبایدبهآمارجدولنگاهکنیم.هیچوقتردهجدول

خانهنشـینش کـرد!

کسیکارخودشراانجاممیدهد،بعضیهاتصمیماتی

پرسپولیس به بســـیاری از تیمها  ۶یا هفت گل میزد

قلعهنوییدربارهتیمملیواینکهخیلیهامعتقدندحضور
آســـیا قهرمان شویم ،گفت« :متاسفانه در فوتبال ما هر

میگیرندکهباریبههرجهتاست.کیروشهشتسال

ســـرمربی تیم ملی ایران است .در این هشت ساله چند
برنامه تلویزیونی مخصوص قرارداد کیروش تهیه شده
است .در دنیا یکبار قراردادها به صورت شفاف منتشر

میشـــود اما در فوتبال ایران مشکالت مدیریتی وجود
دارد؛چراکهافراداهلفننیستند.فوتبالایرانمدیرانی

ماننددادکانومصطفویمیخواهدکهاقتداردارند».

بایددرجامملتهانتیجهبگیریم

سرمربی ســـپاهان تاکید کرد:
«تجربـــ ه چند ســـالهام در

فوتبالایرانمیگویدرفتن
به جام جهانی آسان است

اما در جام ملتها شـــرایط

سختتر است .بعضی اتفاقات

درزمینمیافتدمثلجامملتهای

کیفیتباالییدارند».

اظهار داشت« :امیدوارم استقالل پیروز از میدان خارج
تعیینکننده برنده دربی نبوده است .زمان بگوویچ که

ما شـــرایط خوبی نداشتیم اما توانستیم  ۲بر یک پیروز
شویم.فکرمیکنمبازیزیباییراشاهدباشیمودرنهایت
استقالل پیروز شود .پرسپولیس در حال حاضر شرایط

میدرخشـید و به اصطالح فوتبالیها هر کاری دلش
هـم هسـت و فقـط یـک مصدومیـت بد بـرای چند ماه
داریوش شـجاعیان ،بازیکن خوشاسـتیل و تکنیکی

اسـتقالل بـا خوشرقصـی در میانه میدان بهخصوص

در اواخـر فصـل گذشـته بهقـدری خـوب بـود و در

موفقیتهـای تیم شـفر نقش ایفـا میکرد که حتی به
اردوی تیـم ملـی هـم دعوت شـد و یکـی از  23بازیکن

خوبی دارد ،توانست تیم پرقدرت الدحیل را در

اعزامی کیروش برای جام جهانی  2018روسیه بود

در آینده موفق باشد .استقالل هم

ایـن بازیکـن پابهتوپ و تکنیکی که از طراحی حمالت

لیگ آسیا شکست دهد و امیدواریم
میتوانستجلویالسدپیروزشود

امافوتبالهمیناست،ممکناست

به حقت نرسی.

چشمی را سرزنش نکنیم

امـا دقیقـه  37بـازی بـا ذوبآهـن ،جهنمی شـد برای

و کمـک بـه دفـاع تیمـی تـا گلهـا و پاسگلهایی که

بـرای اسـتقالل مـیداد و مـیزد ،هر کدامشـان برای

منفجـر کردن یک ورزشـگاه کفایـت میکرد.

شـجاعیان را از روزهای درخشـانش در گسـترشفوالد

اشتباه روزبه چشـــمی در بازی با السد

میشناسـیم تـا جایـی کـه تشعشـع ایـن درخشـش

هم در فینال جام جهانی اشتباه کرده

دفعـات بـه اردوی تیـم ملـی فوتبـال ایـران هـم دعوت

طبیعی بود .بازیکن بزرگی مثل زیدان
است.نبایدبهخاطریکاشتباهبازیکن
را سرزنش کنیم.

چشـمان کـیروش را هـم گرفتـه و او از گسـترش بـه

شـد و بارهـا نیـز لبـاس مقـدس تیـم ملـی را هـم بـر
تن کـرد.

غیبتـش در میانـه میـدان بیـش از هـر زمـان دیگـری
تمـام آنهایـی کـه رفتنـد بـه کنـار و امـروز همهجـا

صحبـت از آنهاسـت امـا داریـوش شـجاعیان هم یکی
از سـتونهای فصل گذشـته استقالل و عصای دست

شـفر در میانـه میـدان بـود و درصورتـی کـه بـه مـرز
آمادگـی برسـد و دوبـاره بـه میادین بازگـردد ،میتوان

انتظـار روزهـای بهتـر اسـتقالل را از حـاال کشـید.

