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آثار من را اجرا کردند 
گناه است؟!

 پول تبلیغات دور 
زمین در حساب 
ورزشگاه آزادی

   
    آ 
ر    

 

تکاپوی بی سرانجام 
پایداری علیه 
رئیس جمهوری

داوران پشت 
دروازه، مشکل 

روی مشکل

ادامه جنگ با 
واکسیناسیون 

در غرب

سرقت خودرو با 
جرثقیل نیسان 

امداد خودرو

تریبون رایگان 
برای شهردار اسبق

ایالم
نیازمند نگاهی ویژه 
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بغض یک ساله 
«آرشیدا» و 

«آناشید» از دنا
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پشت درهای 
بسته حسینیه
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برنامه حرفه ای علیخانی، زیر سایه داور نچسب! 
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شهرونگ گیاهی

 شهرونگ گیاهی 
مدیر تحریریه: سوشیانس شجاعی فرد

مدیر آتلیه: هادی حیدری
تحریریه: توئیتر فارسی

اداره:  خ طاهریان - گراند هتل
تلفن 76220

چاپ از: سهامی افست
بهای اشتراک: یکسال یک ران گوسفندی 

 )خارجه: باضافه مخارج پست(

صف گوشت متالشی شد

دکترین عباسی: دانشمندان روسی: دانشمندان آلمانی:
دانشمندان ژاپنی:

متخصص رادیوتراپی بحرین: 

انستیتو پزشکی 
تحقیقات یک واتیکان: 

دانشگاه کانادایی: 
آخرین نتایج دانشمندان انگلیسی: 

دانشمندان ایرانی: دانشمندان سودانی:دانشگاه چین:

دانشمندان 
صفر کشکولی: استرالیایی: 

رئیس اداره تامینات:  

 موز نخرید
 همه را 
صاحب 

کارتن موز 
فروش عمدة کاهمیکنیم

 دیپلمه 
سرطان شناسی از فرانسه

ساناز و سانیا
 آشپزی

 بدون گوشت

     امواج پارازیت: 
خوردن گوشت قرمز 

سرطانزاست
     مردم: گوشت 

قرمز سرطانزاست که 
سرطانزاست، چرا صف 

رو بهم می زنید؟

اداره مکانها: در قهوه خانه ها 

یک متخصص تولید صابون: 
د
ن

ش
د

میزان 
میکروبهای سکه 
و دالر 500 برابر 

توالت است

 سفر با 
هواپیما عامل 
اصلی طالق 

می باشد

خوردن و دیدن 
گوشت قرمز 

باعث بی غیرتی 
خواهد شد

خوردن دارو 
 باعث 

 بیماری 
می شود

 گوشت سگ 
و گربه و االغ سرشار از 

ویتامین است

 ولنتاین
  باعث 

ایدز می شود
خوردن مرغ 
منجر به مرگ 

زودرس می شود

ازدواج زیر 13 
سال به شادابی 

پوست کمک 
می کند

 کاهو باعث 
عقیم شدن 

می شود
کشیدن
 نفس 

مضر است
خوردن 

شکر زیادی 
سرطانزاست

اینترنت دلیل 
اصلی ناباروری 

است

صاحبخانه بودن 
 عامل

  اصلی 
کچلی است

سه زن و چهار 
مرد به دلیل 

خوردن گوشت، 
سرطان گرفتند

لیونل مسی: گل می خورم تا گل بزنم

ش و و
ش

طارمی: من گوشت و دنبه زیاد می خورم
استاد اسدی: قبل از بازیها کله پاچه می خوردم

گوشت می خوری؟
سویا بخور

ه ب

 انواع داروی
 ضد سرطان

ناصرخسرو، زیرگذر، بساطی لیف

قلیان آزاد، آبگوشت ممنوع
 دکترهوارزاده: 

واکسن باعث کوچک 
شدن زبان میشود

با کد ملی و دفترچه بیمه 

مزارع صیفی جات و جالیزها به تصرف مردم درآمد

باید سرطان نگیری رستوران شاندیز جردن
منوی جدید: اشکنه بدون پیاز و تخم مرغ، میرزا قاسمی، ساالد بدون 

کاهو، خوراک گردن بدون گردن
BEEFLESS

پزشک احمدی

سمند، 504
CNG

     خارجیها  که واکسن نمیزنند، زبانشان دراز است

� �

| برنامه عصر جدید که با سر و   
صدا و تبلیغات بسیار زیاد پیش از پخش همراه  بود 
و به دلیل شــکل برنامه، داورهاى اسمى و مجرى 
سلبریتى اش معلوم بود خبرساز مى شود،  باالخره 
شنبه شــب 27 بهمن ماه روى آنتن رفت و نشان 
داد که توقعات تا حد زیادى برآورده  شــده اســت. 
عجیب هم نبــود. برنامه اى که احســان علیخانى 
مى گوید اعتبارش را سر آن گذاشته، نمى تواند جزو 
شاخص هاى صداوسیما نباشــد. برنامه اى که قرار 
است یک شــب در  هفته گل سرسبد نمایش هاى 
سازمان باشــد و البته قرار گرفتنش در کنداکتور 
شنبه شب ها با  مســابقات فوتبال همپوشانى پیدا 
خواهد کرد. یکى از جذابیت هاى شبکه سه پخش 
فوتبال هاى مهم  اســت و دیده ایم که مدیران این 
شبکه براى قر زدن مسابقات مهم از شبکه ورزش 
تا کجا پیش  رفته اند. این که چرا چنین برنامه اى را 
پنجشنبه نگذاشته اند هم البد به معادالت غیرقابل 
فهم  سیما برمى گردد. پنجشنبه ها نه فوتبال مهمى 
هست که فداى پخش عصر جدید شود، نه برنامه 
 مهمى از دیگر شــبکه ها پخش مى شود. تازه یک 
برنامه پرســروصدا روى آنتن ماهواره هست  که آن 
را هم مى شد در ســایه برد. اما به هر دلیل انتخاب 

مدیران شبکه سه، شنبه شب بوده  است.  
در ابتدا اگــر بخواهیم از کیفیت ســاخت برنامه و 
استودیو و اجرا بگوییم، باید اعتراف کنیم که در  باالترین 
حد اســتانداردهاى داخلى اســت. معلوم است براى 
تبدیل یک استادیوم ورزشى به  فضایى براى ساختن 
این شو تلویزیونى کم گذاشته نشده، هم از نظر سلیقه 
و ذوق و هم هزینه.  ســاخت و اجرا هم بســیار تمیز و 
حرفه اى به نظر مى رسد و احتماال ادامه یافتن این شو 
و باال  گرفتن رقابت ها، هم تماشاگر خواهد آورد و هم 
حاشیه هاى مثبتى در جامعه ایجاد خواهد کرد.  کارى 
که وظیفه رسانه است. نقش احسان علیخانى در این 
میان هم کامال پررنگ است. معلوم  است که او به عنوان 
یک برنامه ساز کمال گرا با تمام وجود آمده تا برگ برنده 
دیگرى زمین  بزند. اما پس از تماشاى برنامه مى توان 
به نکاتى هم اشــاره کرد که کمى توى چشم مى زد. 
 نکاتى که یا به دلیل محدودیت هاى شبکه و مدیریتى 
بوده یا بى تجربگى و محدودیت هاى  ساخت و چه بسا 
بى سلیقگى. اما هرچه هســت، کمکى به بهتر شدن 
برنامه نکرده. نکاتى که  اجراى حرفه اى و اسم علیخانى 
به تنهایى نمى تواند جبران شان کند. نکاتى که شاید در 

ادامه  برنامه بشود فکرى برایشان کرد. 
ه عصرجدید نام بامســمایى به    ر

نظر نمى رســد. یعنى چى؟ یک برنامه تلویزیونى 
 اســتعدادیابى قرار اســت نوید کدام عصرجدید را 
بدهد؟ جایى احسان علیخانى گفته این عصر  تازه اى 
در برنامه سازى من است. اما مطمئنا چنین بهانه اى 
به نام گــذارى برنامه منجر نشــده.   «عصرجدید» 
تعبیرقشنگى اســت اما بپذیریم که براى چنین 

برنامه اى نامأنوس است.  
  لبــاس و چهره رســمى داورهاى 
مسابقه و احساس ناراحتى شــان جلوى دوربین و 
این  که انگار نگران اند چیــزى خارج از چارچوب ها 
نگویند، باعث تأسف است. این که سه مرد و  یک زن 
به عنوان داور انتخاب شده اند، اگر فکر نکنیم که دقیقا 
از ترکیب داورى برنامه استیج  آمده است، ترکیبى 
نامتعادل به نظر مى رســد. این وضــع وقتى بدتر 
مى شود که بدانیم با شکل و  تعریف برنامه دخترها و 
خانم ها اساسا سهم زیادى از آن ندارند. یعنى طبیعتا 
نه مى توانند  اســتعدادهاى ورزشى شان را نمایش 
دهند و نه در حوزه ســرگرمى دست شان باز است. 
آن وقت در  این وانفسا اگر قرار باشد خانم رویا نونهالى 
با آن لباس مشکى جورى بنشیند که انگار  مهمان 

ناخوانده است، برنامه کال مردانه خواهد شد.  
ه  صفحه 
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درها را باز کنید
| ذوق زده پخش  ح 
یک برنامه با استانداردهاى قابل قبول 
نیستیم. بهتر از هرکسى هم مى دانیم 
کــه «عصرجدید» پــر از نکته هاى 
مثبت و  ایرادها در کنار هم است. ولى 
مهمتر از همه اینها، نه کشف استعداد 
اســت -که جامعه ما آن قدر متکثر 
نیست که براى هر استعدادى جاى 
 خالى کشف نشــده اى وجود داشته 
باشــد!- و نه معرفى چهره هاى تازه 
به مردم، بلکه مهمترین دســتاورِد 
این هزینه اى که بــراى عصرجدید 
 مى شود، جذب مخاطب براى رسانه 
ملى است. رسانه اى که جز چند برنامه 
انگشت شمار راهى براى قالب کردن 
بینندگان نــدارد، برابر همه  رقیبان 
مجازى و ماهواره اى اش دست تسلیم 
باال آورده و حاال عصرجدید مى تواند 
سکوى پرشى براى آن باشد. اما... اما 

شرط دارد! 
اساســا این جنــس برنامــه در 
همه جاى دنیا «زنده» نیست، چون 
نمى توان ریســک کرد و استاندارد و 
ریتم برنامه را به دلیل حفظ  جذابیت 
آنى به خطر انداخت. اما برنامه ضبطى 
در صداوســیماى ما مجالى مى شود 
براى برخى ســختگیرى هاى قبل 
پخش، ممیزى هاى  غیــر ضرورى 
و دردســرهایى که همــه از آن خبر 
داریــم. نمونــه اش شــیوه ممیزى 
اجراى شرکت کننده اى که قرار بود 
با موســیقى روپایى بزند و  آن چه ما 
دیدیــم، تدوین بــه هم ریخته اى از 
حرکات نامفهوم و اسلوموشن بود و 
آخرسر، داوران هیچ مخالفتى با این 
اجراى از نظر ما عجیب،  نداشتند! یا 
دخترى که جمله ها را از انتها به اول 
مى خواند، بدون پاســخ به سوال آریا 
عظیمى نژاد و گرفتن هدیه اسپانسر 
به کل از روند  برنامه کنار گذاشــته 
شد. حاشــیه هایى که مى توانست 
به جذابیــت و حقیقت نمایى برنامه 
بیشتر کمک کند و «قواعد ژانر» را به 

مخاطب  ایرانى نشان دهد. 
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برای عظمت ایران
متحد ایستاده ایم
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خّیرین هالل نیاز اصلی روستای 
محروم ایالمی را رفع کردند

در بیوگرافى کانــال تلگرامش با تصویــر یک پروانه 
آبى رنگ نوشته: «در جســت وجوى حق و حقیقت» و 
سوابقش را این طور توضیح داده:   «مدیر گروه علوم نوین 
رسانه دانشکده ارتباطات دانشــگاه صداوسیما، رئیس 
شوراى سیاست گذارى المپیاد بین المللى سواد رسانه اى، 
مشاور  دانشگاهى و استعدادیابى و جوان برگزیده کشور 

سال 1385.»
سیدبشــیر حســینى متولد نیمه آذر 1360 است، 
تحصیالت حوزوى را تا سطح 2 ادامه داده، فوق لیسانس 
حقوق و دکتــراى فرهنگ و  ارتباطات از دانشــگاه امام 
صادق(ع) دارد و مرتبه علمى اش «استادیار» است. از 6
شهریور همین امسال، سمت هایى که در تلگرام نوشته 
را  به انضمام مدیریت گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار 
به عهده گرفته است. حســینى به دلیل همین سوابق 
و احتماال تنظیم ســوپاپ  اطمینان در برنامه ها، یکى از 
محبوب ترین میهمان هاى برنامه هاى تلویزیونى است؛ 
او پیــش از داورى در عصرجدید، میهمــان ثابت برنامه 
  «رسانش» از شبکه امید ســیما بود، در ایام جام جهانى 
هم در برنامه «زابى واکا» از تلویزیون اینترنتى آیو بود، در 
یکى از برنامه هاى   «اکسیر» فرزاد حسنى بحث مفصلى 
درباره فضاى مجازى داشت و در همین دو هفته گذشته 

در برنامه «هفت» از ســینماى  ایران و نقش فیلمسازان 
انتقاد کــرد: «برخى هنرمندان ما فقــط ادعاى مردمى 
بودن دارند ولى با ساخت برخى فیلم ها کام مردم را تلخ 
مى کنند . هنرمند ما وجه مردمى بودن را فراموش کرده 
و از مردم دور شــده اســت.» احتماال اینکــه در ابتداى 
عصرجدید مى گوید مى خواهد   «عاشقانه و جدى» داورى 
کند، به تسلطش به زبان فرانسه برمى گردد! گستره حوزه 

تخصص و اظهارنظر را دارید؟
تنها دکتر حاضــر در عصرجدید، در تلگــرام کانالى 

را مدیریت مى کند که تا امروز کمتــر از 300 نفر عضو 
دارد، اینســتاگرامش نیز با 7  هــزار دنبال کننده هنوز 
شلوغ نیست، ولى موج کامنت ها از دیشب آغاز شده و در 
هفته هاى آینده ادامه خواهد داشت. او کتاب هاى «150
 هشتگ» (با موضوع سواد رسانه اى) و «مهارت هایى براى 
خواندن، دیدن و شنیدن در شبکه هاى اجتماعى» را به 
بازار فرستاده و با این  همه مخالف فیلتر شدن شبکه هاى 
اجتماعى است: «اگر بر رسانه ها امیر نشویم، زیردستشان 
اسیر مى شویم. با فیلترینگ اینســتاگرام دو  قشر از این 
شبکه مى روند، نخست مذهبى ها که دیدن سایت فیلتر 
شــده را حرام مى دانند و دوم جامعه سنتى. فیلترینگ 
تلگرام بزرگترین  خدمت را به ضد انقــالب کرد و آنها را 
در این پیام رسان با مردم تنها گذاشت.» حسینى درباره 
داورى اش در عصرجدید هم تاکنون این نظر  را نوشته: «ما 
7نفر رو داورى مى کنیم و 70میلیون نفر ما رو! امیدوارم 
لذت ببریــد، تأمل بکنید و تعامــل بکنیم. عصرجدید، 
مسابقه  حرفه اى هاست. استعدادهاى تازه و تازه کار باید 
اول با پشتکار، ابتکار و نمونه کار حرفه اى بشن و بعدش 
قدم روى چشم هامون بذارن. ما به  قابلیت رقابت استعداد 
ایرانى در ســطِح جهانى اعتقاد و اعتماد داریم و سطح 

توقعاتمون رو پایین نمیاریم.» 

ر   

سیدبشیر حسینی کیست؟


