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شــهروند| همــه چیــز از بــازی اســتقالل و گل گهــر 
ســیرجان در روز چهارشــنبه شــروع شــد؛ جایــی کــه 
مسئوالن استقالل یک ساعت قبل از دیدار با گل گهر 
متوجه شدند نمی توانند از رودی ژستد و کوین یامگا 
دو بازیکــن خارجی خــود در ترکیــب بهره ببرنــد! این 
اتفــاق در حالــی رخ داد که فرهاد مجیدی دو ســتاره 
خارجی اش را مثل بازی های قبل در ترکیب ثابت قرار 
داده بــود اما لحظه آخر مجبور شــد ترکیبــش را تغییر 
بدهــد و البتــه کــه مســئوالن باشــگاه مصاحبه های 

تندی را در این خصوص انجام دادند.

چرا 2 بازیکــن خارجــی از حضــور در ترکیب منع 
شدند؟

کــه حضــور  در ابتــدای فصــل جــاری لیــگ برتــر 
بازیکنــان خارجی دوبــاره آزاد شــد، ســازمان لیگ و 
فدراســیون فوتبــال قوانیــن سفت وســختی رابــرای 
جــذب خارجی هــا در نظــر گرفــت. جــدا از مســائل 
مربوط به سابقه و رزومه بازیکنانی که جذب تیم ها 
می شــوند و فیلترهایــی کــه بایــد بــرای آنهــا درنظــر 
گرفت، ســازمان لیگ، امســال به خاطر پرونده های 
سنگین مالی و محکومیت های گذشته از باشگاه ها 
برای خارجی هــا ضمانتنامه بانکی دریافت می کند. 
اســتقاللی ها از مدت ها قبل با هشدار سازمان لیگ 
بــرای در اختیــار گرفتــن ضمانتنامه مواجه شــد اما 
اقدامی انجام نشد تادر نهایت کار به جایی برسد که 
یک ساعت قبل از مسابقه مجوز بازی یامگا و ژستد 
لغو شــود و آبی ها نتوانند از این دو بازیکن اســتفاده 
کنند. ایــن موضــوع انتقادهای تنــد اســتقاللی ها از 
ســازمان لیــگ را بــه همــراه داشــت و جنجال هــای 

متعددی را درست کرد.

تبلیغات محیطی را هم از استقالل گرفتند
مصطفی آجورلــو، مدیرعامل اســتقالل از هفته ها 

محیطــی  تبلیغــات  کــه  اســت  آن  به دنبــال  قبــل 
بازی هــای خانگــی اســتقالل را در اختیــار بگیــرد. 
او بــا ســازمان لیــگ وارد یــک چالــش جدی شــده و 
مصاحبه هــای متعــددی نیــز انجــام داده اســت. 
آجورلو حتی در جریان بازی تیمش مقابل نســاجی 
مازندران اجازه استفاده از تبلیغاتی که سازمان لیگ 
در نظر گرفته بــود را نداد و تبلیغات محیطی متعلق 
به کارگزار باشــگاه را دور زمین قــرار داد که انتقاد تند 
سازمان لیگی ها را در پی داشت. از این رو مسئوالن 
ســازمان لیگ اعالم کردند که برای یک بازی اشکال 
ندارد اما برای بازی های بعدی هرگز اجازه تبلیغات 
محیطی به اســتقالل نمی دهند. حتی کار به جایی 
رسید که صادق درودگر، عضو هیأت رئیسه سازمان 
لیــگ و مســئول کمیتــه بازاریابــی از ضــرر 5 میلیارد 
تومانی اســتقالل به فوتبال کشــور حــرف زد. درودگر 
بارهــا در ایــن خصــوص صحبــت و اعــالم کــرد دیگــر 
بــه اســتقاللی ها اجــازه تبلیغــات نمی دهــد امــا این 
مساله نیز مورد قبول استقاللی ها قرار نگرفته و حاال 
در آســتانه دیــدار بــا نفــت آبادان مشــخص نیســت 

تبلیغات محیطی بازی چه خواهد شد.

ماجرای خارجی ها به تبلیغات ربط داشت؟
بعــد از اتفاقــات پیش آمــده، باشــگاه اســتقالل در 
مصاحبه هایــی که مســئوالنش انجام دادند ســعی 
کــرد موضــوع لغــو مجــوز بــازی یامــگا و ژســتد را بــه 
دعواهای مربــوط به تبلیغات محیطــی ربط بدهد. 
وکیــل باشــگاه اســتقالل به طــور رســمی اعــالم کــرد 
که ســازمان لیگ حــق نــدارد با ایــن قوانیــن جلوی 
بــازی دو خارجــی را بگیــرد و بخواهــد بــه این شــکل 
تسویه حساب کند. مدیران سازمان لیگ اما چنین 

مساله ای را رد می کنند.
حســین آل اسحاق، مشــاور حقوقی سازمان لیگ 
در این بــاره گفته اســت:  »مــا در این زمینــه دو بار به 

باشــگاه اســتقالل نامه رســمی زده بودیم کــه هر دو 
نامه نیــز محرمانه بود. به این باشــگاه مهلت دادیم 
تــا ضمانتنامــه مناســبی تهیــه کننــد. اســتقاللی ها 
به ما قــول دادند کــه مدیریت باشــگاه ظــرف مدت 
لیــگ  ســازمان  بــه  را  الزم  ضمانتنامــه  مشــخصی 
تحویــل دهــد ولی دیــروز نامــه ای را بــرای ما ارســال 

کردند که قادر به تهیه این ضمانتنامه نیستند.«
او افــزود: »مــا بــرای اینکــه از اتفاقــات بــد بعــدی 
جلوگیــری کنیــم، اعــالم کردیــم کــه مســئولیت این 
موضــوع بــه خودشــان برمی گــردد. اینکــه مســأله 
رخ داده را بــه تبلیغــات ربــط می دهنــد، کار خیلــی 
گانداست.ســوابق  خــوب نیســت. ایــن یــک پروپا

نامه ها وجود دارد و مسائل کامال مشخص است.«

مجیدی به سیم آخر زد
اســتقاللی ها  انتقادهــای  روز  دو  یکــی  ایــن  در 
ســبب شــد تا صبح جمعه یک مناظره میان صادق 

درودگــر، عضــو هیأت رئیســه ســازمان لیــگ و مدیر 
حقوقی باشگاه استقالل رخ بدهد که جنجال های 
زیــادی در خود داشــت. در نهایت فرهــاد مجیدی، 
ســرمربی اســتقالل نیــز وارد عمــل شــد و بــا انجــام 
یک مصاحبــه عجیب به مســئوالن فوتبــال تاخت. 
سرمربی اســتقالل گفت: »جالب است آقای درودگر 
از آبــروی باشــگاه ها در آســیا می گوینــد اما یادشــان 
رفته کــه همین ســه مــاه قبل تیــم اســتقالل مجبور 
شــد با الهــالل در ورزشــگاه آزادی بازی نکنــد. آیا آن 
موقع کســی نگران هواداران استقالل نبود؟ تیم من 
ک عربســتان به عنوان تیم اول صعود کرد اما  در خا
آقایان در فدراســیون و ســازمان لیگ یــک، الهالل را 
نتوانســتند به تهــران بیاورنــد، آن وقت از احتــرام به 
حقوق باشــگاه ها می گویند؟ بدتر اینکــه ما حتی در 
گران با الهالل  دوبی هم نتوانستیم در حضور تماشا
بــازی کنیــم! در حالــی کــه لیــگ امــارات در همــان 
گر برگــزار می شــد، رقیبان مــا آنقدر  مقطع بــا تماشــا

گر  قابلیت داشــتند که بازی را در دوبی بدون تماشا
برگزار کنند! آن وقت آقای درودگر می گوید که الهالل 
با چهار قهرمانی پرافتخارترین تیم آسیاســت. خب 
معلوم اســت با این میــزان از عرضــه و لیاقت؛ الهالل 
باید قهرمان بشــود. آقایان چرا ســه ماه قبــل به فکر 

آبروی استقالل و فوتبال ایران نبودند؟«
او ادامــه داد: »می شــنوم کــه بعضــی از مســئوالن 
فدراســیون و ســازمان لیــگ طــوری حــرف می زنند 
که انگار من جدا از باشــگاه هســتم و دنبال یارگیری 
هستند. این آقایان بدانند که تبلیغات محیطی تازه 
گام اول ماســت. قدم بعدی حق محتوای تصویری 
باشــگاه استقالل اســت. کاش باشــگاه زودتر مقابل 
این حق طبیعی هم ایســتادگی کند. از آقای آجورلو 
و بنــده تــا تک تــک هــواداران اســتقالل در سراســر 
دنیا، برای حقوق مســلم این باشگاه با کسی تعارف 
و شــوخی نداریــم. برداشــت مــن از مناظــره امــروز و 
صحبت های روزهای گذشــته این اســت کــه آقایان 
دنبال لجبازی با استقالل هستند. آقایان، حرفه ای 
پاســخ بدهند که که حق پخش تلویزیونی چه شد؟ 
درباره اتفاق بازی با گل گهــر هم باید بگویم که قطعا 
غیــر از انگیــزه انتقام گیری بر ســر تبلیغات محیطی، 
اصــرار دوست شــان هــم پشــت ایــن ماجــرا وجــود 

داشته است.«

این داستان ادامه دارد…
به نظــر می رســد ماجراهــای اســتقالل و ســازمان 
لیــگ ادامه دار باشــد. هنوز دو طرف بــه یک نتیجه 
قطعــی نرســیدند؛ اســتقالل همچنــان ضمانتنامه 
وضعیــت  و  نــداده  لیــگ  ســازمان  بــه  بانکــی 
خارجی هایــش مشــخص نیســت. از طــرف دیگــر 
باشــگاه همچنــان اعتقــاد دارد تبلیغــات محیطــی 
دیدار بعدی باید با آنها باشــد اما ســازمان لیگ نظر 

دیگری دارد.

به رغم ادعای تهیه کننده کنسرت رضا صادقی که گفته اجرای 
این خواننده مشهور در ترکیه با هدف ارزآوری انجام می گیرد، اما 
بســیاری عقیده دارنــد که این وسوســه بلیت ۳ میلیــون تومانی 

بوده که او را روی استیج خارج از کشور فرستاده است.
تــور  آغــاز  از  موســیقی  رســانه های  از  بســیاری  گذشــته  روز 
کنسرت های خارجی رضا صادقی تا چند هفته دیگر خبر دادند. 
بنابر این اخبار؛ این خواننده شناخته شده موسیقی پاپ روز 25 
دســامبر 2021 )4 دی 1400( هم زمان با جشن شب کریسمس به 
تهیه کنندگی موسســه لیما برای اولین بار بعد از همه گیری کرونا 
گرچه  در اســتانبول روی صحنه خواهد رفت. کنسرت هایی که ا
از مدت ها پیش طرفداران رضا صادقی انتظارش را می کشیدند، 

اما از همین اولین روز انتشار، حاشیه ساز و جنجالی شده است…
رویای 2 ساله استیج های خارجی

رضــا صادقی کــه در هجده -نــوزده ماه اخیــر، مانند بســیاری از 
هنرمندان دیگر عرصه موســیقی، به دلیل شرایط کرونایی کشور 
از حضــور در صحنــه و اجــرای موســیقی زنــده دور بــوده؛ با توجه 
کسیناســیون کرونا و مساعدترشدن شرایط  به ســرعت گرفتن وا
جهانی خبر از آغاز تور کنسرت های بین المللی خود داده و گفته 
بود که قرار اســت دور جدید کنســرت هایش را در کانادا و ســپس 

آمریکا ارایه دهد.
صادقــی گفتــه بــود: »مــن همــه عمــرم رو روی صحنــه نفــس 
کشیده ام، از اولین آهنگم در ســال ٧١ و اولین اجرایم در سال ٧٣ 
تا امروز. همه باورهام و رویاهام و عاشقانه هام رو با صحنه و حس 
خوب مردمم ساخته ام و این دوری دو ساله از صحنه منو ١٠ سال 

پیر کرد.«
حاال خبر می رســد که رویــای دیرینــه رضا صادقــی جامه عمل 
پوشــیده و او به زودی برای اجرای اولین کنســرت بعــد از کرونای 
خود در استانبول روی استیج خواهد رفت. کنسرتی که در سالن 
آتیال ایلهان با بلیت های 100 تا 1۳00 لیری برگزار خواهد شد و همین 
هم از همین ابتدا حاشیه ســاز شــده و بســیاری بر ایــن باورند که 
صادقی تنهــا به خاطر تفاوت قیمتی محســوس و ملمــوس این 
کنســرت با کنســرت های داخلی از پیگیری اجرا در تهران یا حتی 

اجرا در جزیره کیش خودداری کرده است.
3 میلیون یا نیم میلیون؟ مساله این است!

مهم تریــن حاشــیه کنســرت رضــا صادقــی در ترکیــه را قیمــت 

بلیت های این کنسرت به وجود آورده که معادل حدود ۳ میلیون 
گرچه  تومان اســت. رقمی وسوســه کننده برای خواننــده ای که ا
تجربه کنسرت های خارجی زیادی دارد، اما مثل هر کس دیگری 
کثر قیمــت 450 هزار  تفاوت قیمتی ســه میلیون تومان را بــا حدا

تومانی کنسرت های کیش درک می کند!
البته بــه گــزارش خبرآنالین؛ تهیه کننده کنســرت رضــا صادقی 
موضوع تفاوت قیمت بلیت های کیش و استانبول را در تصمیم  
ایــن خواننــده بی تاثیــر می دانــد و ادعــا می کنــد کــه به واســطه 
فــروش بلیــت از طریق یک ســایت داخلــی بنای آنهــا بــر ارزآوری 
کنش بــه آن به »تفاوت  بوده. ادعایی که کاربران پرشــماری در وا
قیمــت بلیت حــدودا ۳ میلیــون تومانــی این کنســرت در قیاس 
با کنســرت های 450 هزار تومانی جزیره کیش« اشــاره کرده و این 
تفــاوت محســوس را دلیــل منطقی تــری بــرای برگزاری کنســرت 
این خواننده پاپ در کشــور ترکیه به جای کشــور خــودش عنوان 

کرده اند!

پرسش  از رضا صادقی
گر واقعا وسوسه  بسیاری از کاربران از رضا صادقی پرسیده اند که ا
قیمت بلیــت در کار نبــوده، چرا ماننــد خوانندگانی چــون بهنام 
بانــی، آرون افشــار، علــی زندوکیلی، محســن ابراهیــم زاده، بابک 
جهانبخش، علیرضا طلیســچی، اشــوان، هوروش بند و مسعود 
صادقلو که قرار است در همین آذر ماه جاری در جزیره کیش روی 
اســتیج بروند، این جزیره را برای اجرا انتخاب نکرده است تا هم از 
خروج ارز جلوگیری شــود و هم از وارد آمدن ســختی و دشواری بر 
مخاطبانی کــه می خواهند به هر شــکل و حالی در این کنســرت 

حضور داشته باشند؟!
میالد ماهان راد، تهیه کننده کنسرت رضا صادقی که این روزها 
در ترکیه به ســر می برد، با اشــاره به »ســابقه فعالیت غیررسمی 10 
ساله موسسه لیما« و »همکاری این موسسه با خوانندگانی چون 
علی یاســینی، رضایا، یونا احمدی و دایــان«؛ در جواب اینکه چرا 
کنسرت رضا صادقی به جای اســتانبول در داخل کشور از جمله 

در جزیره کیش برنامه ریزی نشده؛ می گوید: »برگزاری کنسرت در 
خارج از کشور با شیوه ای که ما برنامه ریزی کرده ایم ارزآوری دارد و 
می تواند به توسعه فعالیت های فرهنگی هنری ایرانیان در خارج 
از کشور هم کمک کند. ضمن اینکه اقدامات فراوانی برای برگزاری 
کنسرت در داخل کشور هم انجام داده ایم و این بخش را از دستور 

کار خارج نکرده ایم.«
تهیه کننده کنسرت رضا صادقی درباره جزئیات ادعای ارزآوری 
می گوید: »ما با فروش بلیت در داخل کشــور و امکان پرداخت در 
ایــران، دریافتی بــرای بلیــت را در همین جــا به دســت می آوریم و 
سپس با هزینه های معمول، برای برگزاری کنسرت در ترکیه اقدام 

می کنیم که طبعا ارزآوری دارد و نه خروج ارز.«
و  خواننــدگان  عالقــه  ریشــه  همچنیــن  ماهــان راد  میــالد 
کنســرت گذاران پــاپ بــه برگــزاری کنســرت در ترکیــه را مرهــون 
»بوروکراســی ســاده تر کشــور ترکیــه بــرای برگــزاری یــک رویــداد 
هنری« عنوان می کند. با این حال بســیاری دیگر نیز هستند که 
بلیت هایی با قیمت 100 تا 1۳00 لیر )حدود ۳00 هزار تا دو میلیون و 
700 هزار تومان( را دلیل اصلی عالقه خوانندگان و کنسرت گذاران 
به استانبول دانسته و با مقایسه این ارقام با بلیت های 1۸0 تا 450 
هزار تومانی جزیره کیش، برگزاری کنســرت در اســتانبول را از این 

منظر منطقی و معقول و قابل توجیه عنوان می کنند…
پرسش های بی پاسخ

پرسش ها البته همه خطاب به رضا صادقی نیستند. رسانه ها و 
البته بسیاری از کاربران نیز از مدیران فرهنگی پرسیده اند:

چــرا به رغــم گذشــت حــدود 21 مــاه از تعطیلــی کنســرت ها و 
البتــه به رغــم برگــزاری جلســاتی پرشــمار بیــن تهیه کننــدگان و 
کنسرت گذاران با مدیران دفتر موسیقی و البته مدیران تاالرهایی 
چون وزارت کشــور، ســالن ایرانیان، هتل اســپیناس، برج میالد، 
بنیاد رودکی، تاالر وحــدت و برج آزادی برگزاری کنســرت در ایران 

هنوز ممکن نیست؟
چرا به رغم وعده وزیر ارشــاد مبنی بر آغاز کنســرت ها از اول آذر، 

هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است؟!
چــرا هنــوز درباره مســایلی مانند چگونگــی برگزاری کنســرت ها 
و قیمت گــذاری بلیــت اجراهــا و اجــاره ســالن ها )با توجه بــه این 
واقعیت که کنسرت گذاران مجاز به فروش تنها 50 درصد ظرفیت 

سالن هستند( تصمیم گیری نشده است؟

دعوای باشگاه استقالل و فدراسیون فوتبال؛ رئیس منم!
مدیران باشگاه استقالل وارد یک دعوای جدی با مسئوالن فوتبال کشور شده اند

رضا صادقی 3000000 تومانی یا 450 هزار تومانی؟ کدام را می پسندید؟
پرسش های بی پاسخ درباره کنسرت رضا صادقی در ترکیه


