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روایت داغ

 دردسرهای ادامه دار 
انصاریان و برنامه اش!

بعد از حرف وحدیث های ایجادشــده درباره 
توقیف برنامه زابی واکا که حاشیه های زیادی 
با حضور علی انصاریان داشت، تهیه کننده این 
برنامه این مسأله را تکذیب کرد. حامد جوادزاده 
در این باره گفت: »روز سه شنبه برنامه به دلیل 
برخی مشکالت روی آنتن نرفت و خبر توقف 
پخش برنامه توســط ســازمان صداوسیما را 
تکذیــب می کنم. روز چهارشــنبه نیز برنامه 
روی آنتن شبکه آیو رفت و مشکلی از این بابت 
وجود ندارد.« وی افزود: »زابی واکا در این برهه 
ماموریتی داشت اما با دغدغه مالی پیش رفت و 
چندین برابر مخاطبانی که مد نظر ما بود بیننده 

به خود جذب کرد.«

داد
روی

پوالد امین| بی مقدمه برویم ســر اصــل مطلب: قرار 
اســت دنیای موســیقی در ماه های آتی با شنیدن خبر 
دریافت مجوز آرمین 2afm شوکه شود. این خبر داغ را از 

»شهروند«  داشته باشید تا برویم سراغ بقیه داستان.
این روزها کسانی که در مجامع هنری رفت وآمدی دارند، 
با دیدن آرمین زارعی یا همان آرمین 2afm  خودمان در 
کنار محســن رجب پور یاد یک داستان تکراری می افتند 
که همواره به یک شکل اجرا شده و آن چیزی نیست مگر 
آمدن آن خواننده از زیرزمین به روی زمین. روندی که در 
آغازش چند وقتی خواننده گم وگور می شــود و از حجم 
فعالیت هایش می کاهد. بعد کم کم او را در مجامع رسمی 

می بینیم و یا در خیریه ها تا حضورش در مجامع رســمی 
عادی شود. در آخر هم به یک باره می بینیم اثر جدید او به 
شکل رسمی منتشر شده. به نظر می رسد آرمین 2afm در 

حال طی کردن این روند است.
از زیرزمین تا روی زمین

شاید مشهورترین خواننده ای که این روند را طی کرده، 
محسن چاوشی باشد. خواننده ای که بعد از این که با چند 
آلبوم هیت چون نفرین، خودکشــی ممنوع، لنگه کفش 
و متاسفم دیده شد و ســپس با خواندن در فیلم سنتوری 
فعالیتش جنبه رســمی تری به خود گرفت، اما در اصل 
سال ها بعد برای آلبوم یه شاخه نیلوفر بود که مجوزدار شد 

و رفیق همراهش محسن یگانه را پشت سر گذاشت. رضا 
مهدوی مدیرکل پیشین مرکز موسیقی حوزه هنری درباره 
آن روزها به»شهروند« می گوید: آن روزها همزمان داشتیم 
پروژه ای به نام ســه محســن را پیش می بردیم؛ محسن 
نامجو، محسن چاوشی و محسن یگانه. دو نفر اولی مجوز 

گرفتند، اما فرصت به محسن نرسید.
عالوه بر این سه خواننده؛ دیگرانی چون مهدی مقدم، 
سیروان و زانیار خسروی، مهدی یراحی، مسعود سعیدی 
و آرش و مســیح هم در ســال های اخیر این روند را طی 

کرده اند. 
روی زمین چه می گذرد؟

درآمدزایــی در موســیقی ایران فقط با کنســرت رخ 
می دهد. طبق شــنیده ها درآمد یک خواننده زیرزمینی 
غیرعروسی خوان از اجراهای نیمه خصوصی حدود یک ونیم 
میلیون تومان است. حاال این خواننده برای اینکه درآمدش 
را بیست برابر کند، باید به تهیه کننده اش امتیاز دهدکه اغلب 
در قالب قراردادهای بلندمدت است. براساس این قراردادها، 
بخش اعظمی از درآمدهای آثار و کنســرت های خواننده 
برای یک دوره 5 تا 7ساله به دفتر پخش اختصاص می یابد. 

چگونه روی زمین بیاییم؟
روند تبدیل خواننده زیرزمینی به خواننده مجاز روندی 
مبهم اســت و فقط از تهیه کنندگان معدودی برمی آید. 
محسن رجب پور درباره این روند به »شهروند« می گوید: 
روند پیچیده و دشواری نیســت و با توجه به چهره ای که 
می خواهد مجوز بگیرد می تواند آسان هم باشد. رجب پور 
درباره استعالم های ارگان های گوناگون فرهنگی و امنیتی 
نیز می گوید: ما تنها طرف حســابمان وزارت ارشاد است. 
یعنی از الف تا ی ماجرا را با ارشاد طرفیم و حاال اگر در این 
میان استعالم هم نیاز باشــد، این را خود ارشاد می گیرد. 
رجب پور درباره زمان روند مجوز گرفتن نیز می گوید: این 
روند مشخصی که باید طی شود، در موارد گوناگون با توجه 
به فعالیت هایی که آن شخص در گذشته انجام داده، ممکن 
است با دشواری هایی مواجه شود و همین است که کار یکی 

را زودتر و دیگری را دیرتر به نتیجه می رساند. 
 2afm مورد آرمین

طبق رونــدی که رجب پور ترســیم می کنــد؛ به نظر 
می رســد آرمین 2afm از آنهایی باشد که کارش ممکن 
است با گرفت وگیرهایی همراه باشد. به هر حال او یکی از 
شناخته شده ترین های موســیقی زیرزمینی بوده و برای 
رسمی شدن قطعا موانعی پیش رو دارد. محسن رجب پور 
اما در این مورد به هیچ پرسشــی پاسخ نمی دهد: »درباره 
آرمین 2afm یا هیچ شخص دیگری تا نهادهای رسمی 

خبری در این زمینه نداده اند چیزی نمی گویم.« 
-آیا پیگیر کارهای مجوز گرفتن ایشان هستید یا نه؟

-حتی به این نیز پاسخی ندارم که بدهم.
زمان، پاسخ همه سواالت را خواهد داد. منتظر می مانیم.

با وجود فروش بلیت و اعالم قبلی

درهای ورزشگاه 12 هزار نفری هم به  روی 
خانواده ها باز نشد

 مدیر ورزشگاه آزادی در گفت وگو با »شهروند«:
تحت فشار نیستم، استعفا هم نمی دهم

شهروند| درچند روز گذشته، عالوه بر مدیران ورزشگاه 
آزادی ، طیبه سیاوشی و پروانه سلحشوری دو نماینده زن 
مجلس هم که در یک ماه گذشــته پیگیری های زیادی 
برای پخش مســابقات برای خانواده هــا در آزادی انجام 
داده بودند،  به صورت رســمی اعالم کردنــد خانواده ها 
می توانند با حضور در ورزشــگاه مسابقات نیمه نهایی و 
رده بندی و فینال جام جهانی را  در کنار هم تماشا کنند. 
درهمین رابطــه، حتی این دو نماینــده مجلس خبر از 
صدور مجوز های الزم برای پخش مســابقات از ســوی 
استانداری دادند که همین مســأله بازتاب زیادی هم در 
رســانه ها و فضای مجازی داشــت. درچنین شرایطی، 
سیستم بلیت فروشی برای مسابقات نیمه نهایی هم آغاز 
به کار کرد، منتهی از ظهر روز سه شنبه شایعاتی مبنی بر 
احتمال لغو برنامه پخش مسابقات در سالن 12  هزار نفری 
بر سر زبان ها افتاد. مدیران مجموعه در این شرایط آمادگی 
کامل برای میزبانی از خانواده ها را داشــتند اما درخبرها 
آمد که به خاطر این که شــورای تأمین مجوز مورد نیاز را 
برای ورود خانواده ها در سالن صادر نکرده، احتماال تمام 
برنامه ها متوقف خواهد شد. به همین ترتیب مذاکرات و 
رایزنی ها برای حل مشکالت آغاز شد، منتهی درنهایت 
به هیچ نتیجه ای نرسید. البته محمودی فر مدیر مجموعه 
ورزشی آزادی معتقد است که لغو برنامه پخش چهار بازی 
حساس پایانی جام جهانی هیچ ربطی به مخالفت شورای 
تأمین و نهادهای ذیصالح نداشته است. محمودی فر به 
روزنامه شهروند می گوید: »ما سالن 12 هزار نفری آزادی 
را برای پخش بازی ها آمــاده کرده  بودیم و این آمادگی را 
هم داشتیم که میزبان خانواده ها باشیم، منتهی شرکت 
پیمان کار وکه برگزار کننده برنامه بــود، تأکید کرد؛ به 
خاطر محدودیت زمانی و برخی مشکالت آمادگی الزم 
برای به نتیجه رســاندن کار را نــدارد و به همین ترتیب 
پخش مسابقات برای خانواده ها منتفی شد«. محمودی فر 
در پاسخ به این ســوال که به خاطر اجرای برنامه حضور 
خانواده ها در آزادی برای استعفادادن تحت فشار نیست 
و همچنین  لغو برنامه ارتباطی به عدم صدور مجوز از سوی 
شورای تأمین استان تهران داشته است یا خیر، هم گفت: 
»به هیچ عنوان تحت فشار نیستم و قرار هم نیست استعفا 
بدهم. همان طور که گفتم، پخش نشدن بازی ها به خاطر 
عدم آمادگی پیمانکار بود«. رئیس مجموعه ورزشی آزادی 
همچنین صحبت هایش را  با این جمالت عجیب وقتی از او 
سوال کردیم آیا بازی فینال در آزادی پخش می شود؟ تمام 
کرد:  »فعال دیگر برنامه ای برای پخش مسابقات با حضور 
خانواده ها در آزادی نداریم و فینال هم پخش نمی شود«.

هیجان انگیز

افزایش قیمت دالر سفر یانگوم به ایران را در ابهام برده است. قربان محمدپور، کارگردان »عاشقی در هانوی« 
که قرار بود برای این فیلم  از لی یونگ آئه، بازیگر نقش یانگوم دعوت کند، دیروز گفته است که با این وضع دالر 
امکان استفاده از بازیگران کره ای و چینی وجود ندارد، بنابراین ممکن است اکران های فیلم در این کشورها را هم 
از دست بدهیم. احتماال تصویربرداری این فیلم در نیمه دوم  سال در کشور ویتنام آغاز می شود و تا انتهای  سال 
ادامه خواهد داشت. او می گوید: »زمانی که ما تصمیم به حضور این بازیگر گرفتیم، ارز قیمت دیگری داشت و 

درحال حاضر با وجود افزایش دوبرابری آن به تنهایی نمی توانیم از پس هزینه های این قرارداد برآییم.«

دالر یقه یانگوم 
را هم گرفت

بهاره رهنما آلبوم 
موسیقی منتشر 

می کند
9 شــعر و دکلمــه بــا صدای 
بهاره رهنما و موسیقی اردوان 
طاهری در راه است. آلبوم شعر 
و موســیقی بهاره رهنما با نام 
»تمام شد« به  زودی روانه بازار 
موسیقی می شود. بهاره رهنما 
اعالم کرد که تمامی عواید این 
آلبوم به انجمن زنان سرطانی 
سرپرست خانوار تعلق می گیرد. 

ستاره هایی که 
پلیس شدند

در فیلمی که نخستین تجربه 
مک فارلند  تــاد  کارگردانی 
خواهد بــود، جیمی فاکس و 
جرمی رنر با هم نقش آفرینی 
می کننــد. تــاد مک فارلین 
هنرمند کمیک نخســتین 
تجربه کارگردانــی اش را در 
پروژه ای انجــام می دهد که 
خودش نویســنده آن است. 
در ایــن فیلم که بــا عنوان 
»اســپاون« ساخته می شود، 
جرمی رنــر و جیمی فاکس 

بازی می کنند. 

 

تیتر بازی

ره
چه

7 دلیل برای جدایی CR7 از رئال
 حضور درسومین لیگ معتبر، درآمد نجومی، اختالف با پرز و جدایی زیدان پروژه یوونتوسی شدن رونالدو را رقم زد

جدایی زیدان 1
بدون شک می توان اعالم خبر جدایی زین الدین زیدان از رئال را یکی از 
عوامل تاثیرگذار در تصمیم رونالدو دانست. این مربی جوان ارتباط خیلی 
نزدیکی با کریس برقرار کرده بود و استعفایش قطعا خبر ناخوشایندی 
برای شــماره 7 رئال مادرید بود. حاال رئال باید فصل بعد را بدون زیدان و 

رونالدو آغاز کند.
تجربه در سومین لیگ معتبر 2

در نامه خداحافظی، رونالدو به این موضوع اشاره کرده بود که نیاز به فضای 
جدیدی برای بازی کردن داشــته و به همین خاطر یوونتوس را انتخاب 

کرده است. حاال نگاه های خیلی بیشتری نسبت به سال های گذشته 
به ســری آ خواهد بود. بعد از حضور در لیگ جزیره و اللیگا، 

 حاال سری آ سومین تجربه رونالدو در لیگ های معتبر اروپا 
به شمار می رود. 

درآمد نجومی 3
در قــرارداد رونالدو با یوونتوســی ها حقوق ســالیانه 

30میلیون یورو قید شــده، یعنی در 4سال حضورش در 
تورین او 120میلیون یورو حقوق دریافت خواهد کرد. 
به عبارتی هر ماه 2.5میلیون یورو، هر هفته 625هزار 
یورو، هر روز  89285یورو، هر ساعت 3720یورو، هر 
دقیقه حدود 62یورو و هر ثانیه 1.3 یورو حقوق به 

حساب CR7 اضافه خواهد شد. 
اختالف با پرز 4

چند سال قبل هم به شایعه جدی جدایی او 
دامن زد. بدون شک اگر ارتباط این 2 نفر نزدیک 
بود، رونالدو به همین راحتی قید رئال را نمی زد. 
البته هیچ وقت اختالف علنی بین کریستیانو 
با رئیس باشگاه رئال مادرید به وجود نیامد 

اما شواهد این طور نشان می دهد که پرز و رونالدو از جدایی رضایت دارند. 
آرزویی در رئال نماند 5

رونالدو در 438 بازی برای رئال 450 گل زد و 16 قهرمانی هم کسب کرد 
که در میان آنها 4 لیگ قهرمانان به چشم می خورد. او عالوه بر اینکه بهترین 
گلزن تاریخ رئال به حساب می آید، با  120گل بهترین گلزن تاریخ لیگ 
قهرمانان نیز محسوب می شود. کریستیانو 7بار کفش طالی اروپا و 4بار 
توپ طالی جهان را کسب کرد تا آرزویی برایش در رئال باقی نمانده باشد. 

شایعه خرید نیمار و امباپه 6
یکی دیگر از عواملی که رسانه های خارجی معتقدند در جدایی رونالدو 
موثر بوده، شایعه جذب نیمار و کیلیان امباپه از سوی مدیران رئال مادرید 
است. رونالدو هیچ وقت دوست ندارد رقیب جدی در ترکیب تیمش داشته 
باشد و بعد از انتقال گرت بیل به رئال هم چند باری با او به مشکل برخورد. 
شایعه خرید این 2بازیکن بزرگ شاید به مذاق CR7 خوش نیامده و به 

همین دلیل تصمیم به ترک کهکشانی ها گرفته است. 
رئال هم استقبال کرد! 7

بعد از هت تریک کردن در فتح جام در لیگ قهرمانان اروپا 
بود که رونالدو ساز جدایی کوک کرد. او برای نخستین 
بار خیلی جدی بعد از قهرمانی تیمش در ورزشگاه 
المپیک کی یف درباره جدایــی صحبت کرد. با 
اینکه زیدان و سایر بازیکنان رئال مخالفت خود 
را با جدایی رونالدو اعالم کردند، از سوی مدیران 
باشگاه رئال هیچ واکنشی دیده نشد. در واقع 
پرز و دوستان در رأس پرافتخارترین باشگاه 
اروپایی از جدایی رونالدو استقبال کردند 
چون این بازیکن با 33 سال و 5 ماه شاید 
یکی، دوسال دیگر مشتری 105میلیون 

یورویی نداشت. 

شهروند| باالخره بعد از چند ماه شایعه، جدایی رونالدو از رئال به حقیقت پیوست و یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان 
یوونتوس را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کرد. شاید برای خیلی از عالقه مندان به CR7 و سایر دوستداران فوتبال سوال باشد که 

چرا رونالدو دست به چنین ریسک بزرگی زد. 

 کاله قرمزی و رفقا
 مهمان جمعه های مردم!

کاله قرمزی دوباره روی آنتن شــبکه دو سیما 
می رود، از جمعه 22تیر عروسک های بامزه این 
مجموعه هفته ای یکبار به خانه های مردم می روند؛ 
مجموعه ای که همیشــه در نوروز پخش شــده 
است. »کاله قرمزی 97« با عروسک های جدیدی 
ازجمله پیشی جان، موشی جان، داداش گلم، خونه 
بغلی و اتفاقات جذاب به دوستداران این مجموعه 
در نوروز 97 تقدیم مخاطبان شد و قسمت های 
جدید آن هم در مراســم و مناسبت های پیش رو 
پخــش می شــود. کاله قرمــزی کاری از گروه 
کودک و نوجوان به تهیه کنندگی حمید مدرسی، 
کارگردانــی و اجرای ایرج طهماســب جمعه ها 

ساعت 21 میهمان خانه هایتان است. 

بر
خ

ون
ریب

ت

پنجشــنبه  21 تیر 1397 |  سال ششــم |  شماره 1447

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

سیاوش طهمورث:   در 
فضای فعلی هنرمند معنا 
ندارد و هنر کیلویی چند؟ 
واضح بگویم، باور کنید اگر 
می دانســتم معنا و مفهوم 
هنر به این جا می رســد هرگــز وارد کار هنری 

نمی شدم.

حسینی:   سیدجالل 
هــواداران  از  مــن 
فریب خیلی  می خواهم 
از حرف هــا را نخورند. 
زده  کــه  حرف هایــی 
می شود دروغ است. از ماه آینده فشارها روی 
پرســپولیس دو چندان می شــود، چرا که 
می دانند االن بهترین زمان برای ضربه زدن 
به پرســپولیس اســت. امیــدوارم مردم و 
هواداران نسبت به این مساله آگاه باشند. اگر 
نیم فصل اول به پایان برسد با آغاز نیم فصل 
دوم، زمانی که بازیکنــان جدید به ما  اضافه 
شــوند باز هم شرایطمان ســخت تر خواهد 

شد.

یک بار  بهاره رهنما:   
اوایــل  همســرم 
آشنایی مان به شوخی به 
من گفت کــه اگر آدمی 
بودم که می گفتم تو کار 
نکن، چــه عکس العملی داشــتی؟ من هم 
گفتم که کار در ســینما و تلویزیون، اهمیت 
زیادی برای من ندارد امــا تئاتر را نمی توانم 

کنار بگذارم.

زالتکــو کرانچار:   من 
فکر می کنم نمی توانم به 
این شــیوه به نداشــتن 
دانــش فنی یــا کمبود 
تجربه متهم شوم. اگر به 
سوابق من نگاه کنید، هم هدایت تیم های ملی 
و هم تجربــه جام جهانی و جــام ملت ها را در 
کارنامــه ام دارم. با مونته نگرو بــه پلی آف جام 
ملت های اروپا  رسیدم و کســی نمی تواند مرا 
متهم کند که تجربــه کار در تیم ملی را ندارم، 
دانش فنــی ندارم یــا نمی توانم تیــم ملی را 

سازماندهی کنم.

درخشــنده:    پوران 
اخباری مبنی بر اخذ پروانه 
ساخت برای فیلم »هیس 
پســرها گریه نمی کنند« 
منتشر شده اما تا آنجا که 
می دانم پروانه صادر شده ولی هنوز به دست من 

نرسیده است.

یک خواننده دیگر هم مجاز شد

 آرمین زارعی
  از   زیرزمین 
به روی زمین 


