حاشیه

مارالمردانیتنهادخترجودوکارایرانیبودکهتوانستسهمیهحضوردرالمپیکجوانان ۲۰۱۸راکسبکندودر
شرایطیکهحتیلباسخودرابرایحضوررویتاتامیبهتنکردهبود،ناگهانمتوجهشدکهبهخاطرداشتنحجاب
اجازه مبارزه ندارد .این دختر جودوکار که بعد از دریافت این خبر کاخ آرزوهایش روی سرش خراب شده بود،اشک
میریخت و رایزنی رئیس کمیته ملی المپیک هم فایدهای نداشت .جالب اینکه کمیته المپیک مدعی شده اتحادیه
آسیایی جودو این ممنوعیت را به فدراسیون ایران اطالع داده بود اما رئیس فدراسیون جودو این ادعا را رد کرد و گفت
اگردرآرژانتینحضورداشت،میتوانستبارایزنیاینمشکل راحلکند.

حذف دختر
باحجاب
جودو

هشتگ روز

#کارت_سوخت#بنزین

#دنیا_دنیا

#بهرام_شفیع
 #اوج_قالده_ها

با افزایش بیرویه مصرف بنزین و رشد
شدیدقاچاقسوختبه ۱۵میلیونلیتر
در ماه ،در خبرها آمده که مذاکراتی در
دولت برای احیای مجدد کارت سوخت
صورت گرفته است .رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس هم با تأیید این خبر
گفتهکهکارت سوختها 60لیتربنزین
دارند و مصرف مازاد به معنای استفاده
بنزین با قیمت آزاد است و دربارهاش تا یک ماه آینده تصمیمگیری میشود .تمام این اتفاقات در کنار شایعه
گران شدن قیمت سوخت باز هم بازار انتقاد از مســئوالن را داغ کرده است .فقط کافی است هشتگ کارت
سوخت و بنزین را دنبال کنید تا متوجه واکنشها به اخبار منتشر شده پیرامون این موضوع شوید .مردم از
همینحاالباناامیدیمنتظرگرانشدنقیمتبنزینوسوختدرآیندههستند.
درگذشت مجری با سابقه تلویزیون و رئیس فدراسیون هاکی در 62سالگی هنوز هم برای جامعه ورزش ایران
قابلباورنیستونکته قابل تأملاینجاستکه تقریبا تمامجامعهورزشایرانهمبه فوتبهرام شفیعواکنش
نشان دادند .فضای مجازی پر شد از ویدیوهایی از گزارش مسابقات فوتبال به ویژه آخرین دربی که او گزارش
کرد و چند بخش از برنامههای قدیمی ورزش و مردم .خیلیها با داغ کردن هشــتگ نوستالوژی به پخش
زنده مسابقات فوتبال با صدای بهرام شفیع در دهه شصت و مرجعیت برنامهاش ورزش و مردم اشاره کردند.
به هر صورت شــفیع برای ورزش و رسانه ایران تالش زیادی کرد و واکنشها به خبر فوتش به خوبی نشانگر
تاثیرگذاریوجایگاهاودرکشوراست.
مرگ دختر هفتساله سنندجی دنیا ویســی هم که ابتدا گفته شد
به دلیل تخریب دیوار مدرســهای کــه در آن درس میخواند زیر آوار
مانده و بعدتر صحبتهایی درباره تجاوز به این دختربچه پیش از قتل
وی مطرح شد ،با خشــم و اندوه گسترده ایرانیان مواجه شد و کاربران
فضای مجازی این خشم و حیرت را با هشتگهایی چون #دنیا_دنیا
و #مدارس_فرسوده با هم به اشتراک گذاشتند.دنیا ویسی دختربچه
هفتساله سنندجی صبح روز دوشــنبه زیر آوار مدرس ه جان سپرد.
معلومنیستچهکسیجنازهاوراپیداکردهوبهاطرافیانخبردادهاست
اما آنچه معلوم است؛ اینکه وقتی باالی سر دنیا رسیدند ،او کشته شده
بود .میگویند ساختمان این مدرسه فرسوده و غیراستاندارد بود و ساخت آن بهسال 59برمیگردد و استفاده
ازآنازرویناچاریوبهدلیلنبودفضایآموزشیبودهاست.پزشکیقانونیمیگویدنمیتواندتجاوزراتایید
کندوپسازبررسیاطالعرسانیخواهدکرد.
ورود سازمان اوج به شبک ه نمایش خانگی نیز با واکنشهای مخاطبان رسانههای فرهنگی مواجه شد .ظاهرا
قرار اســت این سازمان با ابوالقاســم طالبی کارگردان فیلم قالدههای طال در تولید یک سریال برای شبکه
نمایش خانگی همکاری داشته باشــد .کاربران منتقد با اشاره به اینکه ســازمان اوج که در سالهای اخیر
سرمایهگذاریهایهنگفتیدرسینماوصداوسیماانجامدادهبود؛بهعرص هنمایشخانگیهمواردمیشود،به
اینقضیهواکنشنشاندادندودراینبینهشتگهاییچون #اوج_طالبیو#اوج_قالده_هاراداغکردند.

15

پنجشــنبه  19مهر | 1397سال ششــم | شماره 1520

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

تیتربازی
سعید روستایی در متن جنجالی دیگر

قلدربازیهای آقای کارگردان!
شهروند| سعید روســتایی که بعد از پدیده شدن در
جشنواره دو سال پیش ،تقریبا هر چند وقت یکبار یک
حاشــیه پردامنه را کلید زده ،این روزها درگیر جنجالی
دیگر شده .جنجالی که فضای پرتنشی را بر جدیدترین
فیلمشحاکمساختهاست.
از همان روزی که ابد و یک روز پدیده ســال شد و بعد
هم گیشــهها را آتش زد ،دردســرهای سعید روستایی
نیز آغاز شــد .کارگردانی که یک شبه ره صد ساله رفت
و با نخستین فیلمش به جایگاهی رسید که خیلیها با
10فیلم هم به آن حوالی نمیرسند .روستایی بهیکباره
خود را در موقعیتی دید که همه حرفهایش زیر ذرهبین
میروند و در بیشــتر موارد جنجالی میشوند .ماجرایی
که خیلی زود تبعاتی هم برای او به بــار آورد و میان او را
با سعید ملکان شکرآب کرد .تهیهکنندهای که جسورانه
کلیدیترین نقش را در کشــف کارگردانی بهنام سعید
روستایی ایفا کرده بود و گرنه همین امروز هم سعید بچه
بااستعدادیبودکهفیلمنامهبهبغلازایندفتربهآنیکی
دفتر میرفت و بــه دنبال تهیهکنندهای برای فیلم ابد و
یکروزمیگشت.
بعد از آن سعید یکبار در میان صحبتهایش درباره
دستیاران کارگردان سوژه شد و یکبار دیگر هم همین
دیروز .ماجــرای اول را این جمالت کلید زد :دســتيار
کارگردان تفکر ندارد و ته هنر دســتيار بستن خيابان
اســت و از يک دســتيار کارگردان خــوب درنميآيد.
جمالتی برخورنده که موجب شــد دستیاران از جمله
دانش اقباشاوی واکنش نشان دهد و به او یادآوری کند
که «تو اول پالنبندي ياد بگير ».و مازیار میری هم با زیر
سوال بردن سعید روستایی وارد گروه ضد روستایی شد.
ماجرایی که باعث شد گرفتن پروانه فیلم دوم روستایی
مدتها طول بکشــد که در نهایت با یاری ســیدجمال
ساداتیانختمبهخیرشد.
اما همین هم باعث نشــد تا بین روستایی و ساداتیان
درگیری پیــش نیاید .بعد از اینکه یکــی از کانالهای
ماهوارهایتصاویریازپشتصحنهفیلممتریششونیم
را بهعنوان اعتراض خیابانی نشان داد و ساداتیان هم برای
جمع کردن ماجرا آمد و گفت «:در این فیلم 7هزار هنرور
داریم که تا االن  3هــزار هنرور جلوی دوربین رفتهاند»،
معلوم نیست این ماجرا چرا به سعید روستایی برخورده.
حاال رسانهها خبر از اطالعیهای دادهاند که عوامل فیلم
صحبتهای ساداتیان را تکذیب
کردهاند :خبری منتشر
شده که قرار است
در این فیلم 7هزار
هنرورجلویدوربین
بروند .چنین خبری به
هیچعنوانصحتنداردو
از اساس کذب است.
ماجرایــی که نشــان
میدهــد شــائبهها در
مورد اختالفــات درونی
ســازندگان ایــن فیلم
چندان هم بیاســاس
نیست.

دریچه

میزبانی فینال آسیا روی هوا!

را بایــد پرداخت کنــد؟ نیکوخصال
اینطور پاســخ میدهد« :من دقیق
نمیدانــم چه کســی بایــد هزینه
آمادهسازی ورزشگاه را پرداخت کند
اما به نظر میرســد این هزینه باید از
سوی وزارت ورزش پرداخت شود».
با ایــن بالتکلیفی و از دســت رفتن
زمان ،در صورتی که پرســپولیس به
فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد ،بعید
اســت که تمام ایرادات مطرحشده تا
زمان برگزاری دیدار نهایی برطرف شــود .در همین راستا شایعاتی
مطرح شــده که شــاید  AFCتصمیم بگیرد به خاطر بی توجهی
ایران به ایرادات گرفتهشــده ،میزبانی فینال را از پرسپولیس بگیرد.
مدیر ورزشگاه آزادی به این شــایعات چنین واکنشی داشت« :هر
تغییری که قرار است اعمال شود ،فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون
فوتبال آسیا تصمیمگیری میکنند و ما نیز براساس تصمیماتی که
به ما ارجاع میشــود ،نظر نهایی را اعالم خواهیم کرد ».با این وضع
اگر پرسپولیس به فینال برســد ،دغدغه میزبانی از بزرگترین بازی
باشگاهی در قاره کهن به یک معضل بزرگ تبدیل خواهد شد.

جنجال

هیچکس هزینه  15میلیاردی را برای بازسازی آزادی گردن نمیگیرد

شهروند| از هفتــه گذشته بحث
بازسازی ورزشــگاه آزادی به خاطر
صعــود احتمالــی پرســپولیس به
فینال لیگ قهرمانان آسیا و الزاماتی
که  AFCدر اینبــاره اعالم کرده،
مطرح اســت؛ اما هنوز معلوم نیست
که چه کســی هزینه این بازسازی را
بر عهده خواهد گرفت .با بررسی تیم
کارشناسی وزارت ورزش و مدیریت
مجموعه آزادی مشــخص شده که
رفع ایرادات موجود حدود 15میلیارد تومــان هزینه در پی خواهد
داشت .با اینکه اظهار نظری از ســوی نیکوخصال منتشر شده بود
که باشــگاه پرســپولیس باید این هزینهها را پرداخت کند ،مدیر
ورزشــگاه آزادی اعالم کرده است از صحبتهایش بد برداشت شده
و این هزینهها بر عهده سرخپوشــان نیست .مدیرعامل پرسپولیس
هم اظهار نظری داشته که این باشــگاه توان پرداخت 15میلیارد را
ندارد و اصال بازســازی آزادی به آنها مربوط نمیشــود .اما در حالی
که زمان در حال از دســترفتن است و حدود یک ماه تا فینال لیگ
قهرمانان آسیا باقی مانده ،سوال اینجاست که چه کسی این هزینهها

روزنامه شـهروند در شـکل جدید
خـود بـا فـرم و محتوایـی متفاوت
منتشـر میشـود .مـا را از نظرات و
انتقـادات خـود بینصیـب نگذارید
و بـا مـا از طریـق شـماره پیامـک
 5000262662در تمـاس باشـید

روایت داغ

جایزه مذهبی
یک کابوی

ترنس هیل بازیگر  ۷۹ســاله
مشــهور فیلمهای وســترن
ایتالیایی موسوم به اسپاگتی،
جایزه یک عمر دســتاورد را از
جشــنواره فیلم مذهب امروز
دریافت میکند .شهرت ترنس
هیل بیشــتر برای حضور در
فیلمهای وســترن اسپاگتی
همراهباباداسپنسراست.

عکس نوشت
بعد از شــایعه حضور
علیرضــا بیرانوند در
بیــن  3بازیکن برتر
آســیا ،دیروز توییتر
رسمی  AFCبا تیتر
«دســتان امــن» به
تمجید از دروازهبان
پرسپولیس پرداخت
و با انتشار این عکس
نوشــت« :علیرضــا
بیرانونــد بــا یک
شــیرجه موفق ،حمله خطرناک و تهدید جدی السد را در زمین
خودش ناکام گذاشت».

برد پیت هم
درگیر جنگ
جهانی شد

قسمت دوم فیلم «جنگ جهانی
زد» قرار اســت با حضــور برد
پیت ساخته شــود و آنطور که
دیدی گاردنــر و جرمی کالینر
تهیهکنندگان فیلم میگویند
احتمــاال در  2020اکــران به
مرحله اکران میرسد .قسمت
نخست فیلم«جنگجهانیزد»
توسط مارک فراستر کارگردانی
شد.

دستگیری یک
ایرانی در فوتبال
بلژیک

دیروز موج دســتگیری برخی
مدیــران و مربیــان در فوتبال
بلژیک بــه اتهام فــرار مالیاتی،
تبانی و پولشویی دامن ایرانیها
راهمگرفت.مجتبیبیات،مالک
سابقباشگاهشالروادستگیرشده
و برادرش که مدیــر فعلی این
باشگاه است ،هم در مظان اتهام
است .این تیم نورافکن و قلیزاده
را به عنوان دو بازیکن ایرانی در
ترکیبخودمیبیند.

پل پوگبا ،ســتاره فرانسوی منچســتریونایتد که این روزها با
مورینیو به مشــکل خورده ،از مدل موی جدید خود رونمایی
کرده که نقش یک صاعقه را روی سرش نشان میدهد!
پوستر متفاوت نمایش
نامبُرده در رســانهها
رونمایی شد .تئاتری
از علیاصغر دشتی با
حضور آتیال پسیانی،
نگار جواهریان ،پانته
آ پناهیهــا ،علــی
باقــری ،اصغر پیران،
ایلناز شعبانی و حمید
حبیبیفر کــه از ٢٥
مهر اجراهای خود را
در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز خواهد کرد.

طوفان طالیی
شناگر ایرانی

در ادامــه رقابتهای شــنای
بازیهای پاراآســیایی 2018
شــاهین ایزدیار بار دیگر برای
کاروان ایران طــا گرفت .این
شــناگر جوان که در روزهای
قبلی  3مدال طال کسب کرده
بود ،دیروز هــم  2طالی دیگر
به دست آورد تا تعداد طالهای
خود را به  5برساند .ایزدیار در 2
مادهدیگرشناهمشانسکسب
مدال طال را دارد.

نیکی کریمی که بهعنوان سفیر الجی در ایران فعالیت میکند،
در روز کره به ســفارت کرهجنوبی رفت و در مراســم این روز
شرکت کرد.

رفع توقیف یک سریال دیگر در شبکه نمایش خانگی

« ۱۳شمالی» هم به سرنوشت «ممنوعه» دچار میشود؟
نورا بیگ| ســریال « ۱۳شــمالی» رفع توقیف شد ،اما هیچ
بعید نیســت که سرنوشــت این ســریال هم مثل سرنوشــت
«ممنوعه» شود؛ ســریالی که با وجود رفع توقیف در هفتههای
گذشــته همچنان از توزیــع در شــبکه نمایــش خانگی باز
مانده است.
هفته گذشته روابط عمومی ســریال « ۱۳شمالی» از توقیف
این مجموعه شــبکه نمایش خانگی خبر داده بود .ظاهرا وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی به دلیل برخی ابهامات این سریال را
توقیف کرده بود ،اما دیروز خبر دیگری از سوی دستاندرکاران
این مجموعه منتشــر شــد؛ خبری که حکایــت از رفع توقیف
ســریال به دلیل انجــام برخی اصالحــات دارد .رضــا جاپلقی
تهیهکننده « ۱۳شــمالی» هم از برگزاری جلســاتی با حسین
پارســایی مدیرکل نمایش خانگی خبــر داد و گفت« :طی این
جلسات ابهامات رفع و نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی روی
موارد اختالفی اعمال شــد ،بنابراین روند توزیع بهزودی شروع
میشــود ».ماجرای توقیف فیلمها و ســریالها از سوی وزارت
ارشاد به این سادگیها نیســت .هفتههای آخر شهریور بود که
توزیع ســریال ممنوعه به صورت موقت از ســوی وزارت ارشاد
متوقف شد ،تا اصالحاتی روی آن انجام شود .چند روز بعد یعنی

پنجم مهر ماه ابراهیم داروغهزاده ،مدیرکل نظارت و ارزشــیابی
سازمان سینمایی در گفتوگو با شبکه خبر اعالم کرد که مراحل
تولید این سریال متوقف نشده اســت و از هفته آینده پخش آن
آغاز میشــود« .به خاطر ماه محرم و اینکه تمام قســمتهای
ساختهشده باید مورد بازبینی قرار میگرفت ،در توزیع آن وقفه
افتاد ».با وجود تمام این حرفها اما هنوز مشکل سریال ممنوعه
رفع نشده و روی کیوسک نیامده اســت و در این شرایط عوامل
ســریال ممنوعه هم به «شــهروند» میگویند که خبر جدیدی
ندارند و حتی نمیدانند که چرا همچنان توزیع نمیشود.

