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فرهنگی 6

ج پــور| تعــدد برنامه هــای گفت وگومحــور و  امیــن فر
تولیــد همزمان چندیــن و چنــد برنامه ســتاره محور از 
گونی موجب بــروز انتقــادات و اعتراضاتی  جهــات گونا
کــه بــه تعــدد و  کســانی  شــده اســت؛ هــم از جانــب 
تکراری بــودن ایــن برنامه هــا اعتــراض و هــم از ســوی 
کــه بــه نبــود ســتارگان زن در ایــن فهرســت  کســانی 

 انتقاد دارند.
در حقیقت غیبت ستارگان زن در پلتفرم های آنالین 

سوال برانگیز شــده است. اتفاقی که دلیلش مشخص 
نیست و کسی نمی داند که آیا ممیزی عامل این اتفاق 
بوده یا بی عالقگی زنان به نشستن روی صندلی اجرا. 
فرامــوش نکرده ایم کــه تنها تــالش زنان در ایــن حوزه؛ 
کا«  یعنی تالش آزاده صمدی برای اجرای برنامه »زابیوا
نیز با مخالفت مواجه شــد -تا پرســش های بی پاســخ 

زیادی در این زمینه ایجاد شده باشد.
رقابــت پلتفرم هــای عرضه محصــوالت تصویری با 

تلویزیون باعث اتفاقات جالبی در هر دو حوزه شــده 
کــه تلویزیــون بــرای مانــدن در  اســت. در شــرایطی 
کورس رقابت ناچار به افزایش تنوع محصوالت خود 
و حتی کپی برداری از برنامه های موفق چهار گوشــه 
جهان شده، ســامانه های عرضه آنالین محصوالت 
تصویری نیز با تالش برای پاســخ دادن به ذائقه های 
گون بخشــی از وظایف ذاتی تلویزیون سراســری  گونا
را بــر عهــده گرفتــه و دســت بــه ســاخت برنامه هایی 
زده اند که در شــرایط درســت، جایشــان شبکه های 
کــه مخاطبــان  تلویزیونــی اســت؛ نــه ســامانه هایی 
بــرای اســتفاده از برنامه هاشــان پــول می پردازنــد. 
ک شــوها از ایــن گونــه برنامه هــا هســتند کــه ایــن  تا
روزها نســخه های مجازی شــان به وفور در دسترس 
اســت. امــا جالب تــر اینکــه ســامانه ها بــرای جلــب و 
جذب مخاطبــان تلویزیون رو به جذب ســتاره های 
تلویزیون و سینما آورده اند؛ رویکردی که درنهایت به 
خالی شدن تلویزیون از ستاره ها و انباشت ستاره در 
پلتفرم های آنالین منجر شده است -که نمونه اش را 

ک شوهای یادشده می توان دید. باز در همان تا

تب عجیب
کــه ایــن  ک شوســازی بــا حضــور ســتاره ها  تــب تا
روزهــا در پلتفرم هــای آنالیــن راه افتــاده، ریشــه در 
جریانــی دارد که از تلویزیــون آغاز شــد. جریانی تحت 
عنــوان »اســتفاده از ســتاره ها بــه عنوان مجــری« که 
از ســال های آغازیــن دهه ۹0 بــا حضور رامبــد جوان و 
مهران مدیری در شبکه نســیم آغاز شد و در حقیقت 

کنش رسانه ملی به ریزش شدید مخاطب بود. وا
کــه در ادامــه بــه اجــرای بازیگرانــی چــون  جریانــی 
گــودرزی، کامبیــز دیربــاز،  محمدرضــا گلــزار، حمیــد 
پژمــان بازغــی، امیــد زندگانــی، داریــوش ارجمنــد، 
محمدرضــا شــریفی نیا، مهــران غفوریــان، ســروش 
کبــر عبدی،  صحت، جــواد رضویان، کامــران تفتی، ا
بهنوش بختیاری و بسیاری دیگر انجامید و انتقادات 

و اعتراضات زیادی را باعث شد.

موج جدید
کیفیــت نــازل اجــرای ســتاره ها و انتقاداتــی کــه از 

ایــن جریــان شــد، درنهایــت باعــث کمرنگ شــدن 
آن در تلویزیــون شــد. امــا در ماه هــای اخیــر شــاهد 
موج جدید این جریان در فضای مجازی هســتیم. 
سیل ســتاره های سینما و موســیقی که به سودای 
مجری شــدن بــه ســوی پلتفرم هــای آنالیــن بــه راه 

افتاده اند.

شهاب حسینی
جلوه اصلی دور جدید مجری شــدن ســتاره های 
ســینما و موســیقی را در ماه هــای اخیــر بیشــتر در 
ک شوهای اینترنتی دیده ایم. جریانی که شهاب  تا
حســینی را می تــوان نخســتین چهــره اش نامیــد. 
کــه ســردمدار دور جدیــد مجری شــدن  بازیگــری 
ســتاره ها بود که پس از نزدیک به بیســت سال یک 
بار دیگر بر صندلی اجرای یک برنامه گفت وگومحور 
کــه در آن  نشســت. برنامــه ای بــه نــام »همرفیــق« 
شهاب حسینی از چهره های شناخته شده دنیای 

سینما و ورزش میزبانی می کند.

برنده باش!
موجــی که بــا حضور شــهاب حســینی بــه عنوان 
مجــری برنامــه »همرفیــق« آغــاز شــد، در ماه های 
اخیــر بــه وســیله ســتاره هایی چــون فــرزاد فرزین، 
بنیامیــن بهــادری، محمدرضا گلزار، بهــرام رادان، 
پژمان جمشــیدی، مصطفی زمانــی و رضا صادقی 
ادامــه داشــته اســت. البتــه بعضــی از برنامه هــای 
این ســتارگان هنــوز از مرحله حــرف فراتــر نرفته اند 
گلــزار  کــه ســتارگانی ماننــد  و ایــن در حالــی اســت 
و فــرزاد فرزیــن برنامه هــای موفــق و پربیننــده ای 
»همرفیــق«  از  پربیننده تــر  گــر  ا کــه  ســاخته اند 
گرتر نیستند!  شهاب حســینی نباشند، کم تماشــا
به خصــوص اینکــه برنامــه فــرزاد فرزیــن شــباهت 
موضوعی زیــادی نیز بــه »همرفیــق« دارد و همین 
هم رقابــت را شــدیدتر می کند. برنامه فــرزاد فرزین 
»منو بشــناس« نــام دارد که پــس از تجربیــات این 
خواننــده در عرصــه بازیگــری گام دیگــری از جانب 
بــرای افزایــش مخاطبانــش اســت. برنامــه ای  او 
کــه بــا توجــه بــه نــام و جنــس میهمانانــش و البته 

فعالیــت تبلیغاتی- رســانه ای پلتفــرم ارایه دهنده 
که منتشر شده بحث انگیز  )روبیکا( در هفته هایی 
و خبرســاز بوده اســت. برنامه  گلزار اما  شباهتی به 
برنامه هــای ســتارگان دیگــر این فهرســت نــدارد و 
یک مســابقه اطالعات عمومی اســت که به سبک 
و سیاق »برنده باش« ساخته شده است. مسابقه 
کــه در پلتفــرم نمــاوا اجــرا شــده،  »هفــت خــان« 
یکــی از حاشیه ســازترین و البتــه پرمخاطب تریــن 
برنامه های پلتفرم های آنالیــن در هفته های اخیر 

بوده است.

تمام شده
بنیامین بهادری و رضا صادقی ستاره هایی هستند 
که برنامه های کوتاه شــان به پایان رســیده و شاید در 
انتظــار آغــاز دور جدیــدی از فعالیت شــان هســتند. 
کــه سال هاســت رویــای مجریگــری دارد،  بنیامیــن 
کام در برنامه هــای »ماه مــاه« و  بعــد از دو دورخیــز نــا
»تــب تــاب« تــالش ســومش در دهــه فجــر ۹۹ نتیجه 
داد و اجرای یک برنامه ۷ قســمتی را در پلتفرم روبیکا 
به عهــده گرفــت. گفتــه می شــود بنیامیــن در انتظار 
تصمیم گیری روبیکا برای ادامه این برنامه است. رضا 
صادقی اما نوروز امســال با اجرای ویژه برنامه تحویل 
سال شــبکه ۵ مجریگری را تجربه کرد. چهره ای که از 
این نظر که محــل اجرای او در تلویزیــون بوده با دیگر 

چهره های این فهرست تفاوت دارد.

حرف و حدیث ها
برنامــه  چنــد  از  صحبــت  اخیــر  هفته هــای  در 
ســتاره محور دیگــر نیــز بــوده اســت. گفته می شــود 
برنامــه ای گفت وگومحــور بــا عنــوان »پیش گــو« بــه 
زودی؛ یعنــی تا نیمــه اردیبهشــت با اجــرای پژمان 
جمشــیدی منتشــر خواهد شــد. البته هنوز پلتفرم 

نمایش دهنده این برنامه معرفی نشده است.
بهرام رادان و مصطفی زمانی نیز دیگر ســتاره های 
ســینما هســتند که گفته می شــود به زودی اجرای 
دو برنامه اینترنتی را بر عهده خواهند گرفت؛ ظاهرا 
این برنامه ها از طریق پلتفرم فیلیمو پخش خواهند 

شد.
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فرش قرمز  زیر  پای ستارگان!
ک شوی ستاره محور در پلتفرم های آنالین تولید همزمان هشت تا

کادمیفوتبالمهدویکیا! آبروریزیدرآ
کادمی کیا به دلیل استفاده از بازیکن  باشگاه های متعددی از تیم آ
غیر مجاز شــکایت کردنــد. تیم هایــی چون پــارس جاوید، مهــر یاران 
حافــظ، پیــکان و ایرانمهــر. ایــن تیم هــا مدعی شــدند محمــد صدرا 
کادمی کیــا بازی  طاهر اســماعیل که بــرای تیم نوجوانــان و جوانــان آ
 می کــرده بازیکن غیــر مجاز بــوده و نــام واقعــی اش محمد رضــا طاهر

 اسماعیل است.
 بعد از بررســی های صــورت گرفته توســط کمیتــه انضباطی هیات 
کادمی کیا با تیم پارس جاوید در رده  فوتبال اســتان تهران رأی دیدار آ
ســنی جوانان 3-0 به ســود تیم پارس جاوید اعالم شد. هم چنین در 
کادمی کیا با تیم های مهر یاران  رده سنی نوجوانان هم نتیجه دیدار آ
حافــظ - پیــکان و ایرانمهر 3-0 به ســود حریفــان اعالم شــد. با نتایج 
اعالم شــده از ســوی کمیته انضباطی هیات فوتبال اســتان تهران در 
کادمی کیا عنوان قهرمانی این مسابقات را  رده ســنی نوجوانان تیم آ
از دســت داد. در جدولی که روی ســایت هیات فوتبال اســتان تهران 
بروزرسانی شده است استقالل تهران با 3۷ امتیاز در صدر است و تیم 
کادمــی کیا هم بــا 34 امتیــاز در رده دوم جــدول قرار گرفته اســت. در  آ

کادمی کیا با اقتدار قهرمان شده بود. حالی که پیش از این تیم آ
 کمیتــه انضباطی هیات فوتبال اســتان تهــران در رأی صــادره روند 
رســیدگی به پرونــده را شــفاف توضیــح داده اســت. هــم چنین مبلغ 
کادمی کیا از ســوی هیات فوتبال استان  10 میلیون تومان برای تیم آ
تهــران جریمــه نقــدی در نظر گرفته شــده اســت. محمد صــدرا طاهر 
اســماعیل و محمد رضا طاهر اسماعیل دو برادر اهل مشهد هستند؛ 
کادمــی کیــا در رده ســنی نوجوانــان و جوانان  بازیکنــی که بــرای تیم آ
بازی می کرده محمد صدرا طاهر اسماعیل بوده که بر اساس مدارک 
کی نام واقعی وی محمــد رضا طاهر  ارایه شــده از ســوی تیم های شــا
اســماعیل بوده کــه با مــدارک بــرادرش در ترکیب تیم هــای نوجوانان 
کادمی کیا به میدان رفته اســت که در  رأی صادره از ســوی  و جوانان آ
کمیته انضباطی دالیل صدور  رأی مورد اشــاره هم توضیح داده شده 
اســت.  با صدور  رأی جنجالی از سوی کمیته انضباطی هیات فوتبال 
اســتان تهران اســتقاللی هــا در فصل جــاری صاحــب یک جــام دیگر 
شــدند. چندی پیش تیم امید اســتقالل با مربیگــری آرش برهانی به 
عنوان قهرمانی دســت پیدا کرده بود و حاال با ایــن رأی تیم نوجوانان 
اســتقالل هم می تواند قهرمانــی اش را در این فصل از بازی ها جشــن 
کادمی کیا می تواند  بگیرد. البته باید به این نکته هم اشــاره کرد کــه آ
بــه رأی صادره از ســوی کمیته انضباطــی اعتراض کند و باعــث ارجاع 

پرونده به کمیته استیناف شود.

کنار3 گوشهو

کمیته ملی المپیک به ســبک هر دوره بعد از نشســت هیأت 
اجرایــی خــود پــاداش پــای ســکوی مــدال آوران المپیکــی را 
مشــخص کرد. به گفته دبیرکل کمیته ملی المپیک قرار است 
به دارندگان مدال طال، نقره و برنز المپیک توکیو به ترتیب 10، ۵ و 
3.۵ هزار دالر به عنوان پاداش پای سکو در همان محل برگزاری 

مسابقات تعلق بگیرد.
ایــن رقم کــه نســبت بــه دوره گذشــته تغییــری پیدا نکــرده، 
بــا اعتراض زیرپوســتی چند ورزشــکار و البتــه انتقاد تنــد یکی از 
بازیکنان شناخته شده تیم ملی والیبال همراه بود. او در بخشی 
از استوری خود که به حالت طعنه آمیز به مسئوالن ورزش کشور 
انتقاد کرده، نوشته اســت: »برای اولین بار خدا رو شکر می کنم 
که ما تو المپیک مــدال نمی گیریم چون واقعا زور داشــت بعد از 
گه این مدال رو بگیرم  مدال المپیک این باشه پاداش. من که ا
و این پاداش رو دریافت کنم، قطعا همونقدر میزارم روش و پس 

میدم تا دینی گردنمون نیفته!«
در شــرایطی که المپیک توکیو یک سالی به دلیل شیوع کرونا 
عقــب افتــاده، ایــن پاداش هــا در حالــی اعالم شــد کــه همگان 
گر  ازجمله ورزشکاران از شرایط اقتصادی کشور باخبر هستند؛ ا
چه در این دوره شــاید نه تنها در ایران بلکه تمامی کشــورهای 
شــرکت کننده به علت آثارهای مخرب کرونا روی اقتصادشــان 
درگیر چنین مسائلی باشند. با اینکه میزان پاداش پای سکوی 
کمیته ملی المپیک نســبت به دوره قبلی از نظــر دالری تفاوت 
نداشــته اســت، امــا در زمــان برگــزاری المپیــک ریــو دالر تقریبا 
قیمتــی بالــغ بــر 3۵00 تومــان داشــته و االن نزدیک بــه 2۵ هزار 

تومان است.
همان طور که روز سه شنبه مسئوالن کمیته ملی المپیک در 
نشست خبری خود اعالم کردند، پاداش ویژه ای از سوی وزارت 
ورزش همانند دوره های قبلی برای مدال آوران المپیکی در نظر 
گرفته می شــود. در المپیک ریو 300 ســکه برای طال، 200 ســکه 
برای نقره و 120 ســکه برای برنز در نظر گرفته شــد، اما این بار به 
دلیل نوســان در بازار سکه و دردسرهایی که در دوره های قبلی 
به وجود آمده، احتماال وزارت ورزش پــاداش را به صورت ریالی 
اعالم می کنــد. قطعا این پــاداش هم بــرای مــدال آوران طالیی 

چند صد میلیون خواهد بود.
از سوی دیگر اتفاق ویژه و مثبتی هم که در این دوره نسبت به 
دوره های قبلی رخ داده، این است که رشته های تیمی ازجمله 
والیبال، بسکتبال و شمشیربازی در صورت مدال آوری پاداش 
کامل و برابر با مدال آوران رشته های انفرادی دریافت می کنند. 
در دوره هــای قبلــی شــرایط بــر ایــن منــوال بود کــه بــا توجه به 
زیادبودن تعداد بازیکنان در رشته های تیمی، پاداش ها نیمی 
از پاداش مدال آوران انفرادی بود. البته در المپیک هیچ وقت، 
هیچ تیمی از ایران نتوانسته روی سکو برود و در این دوره شاید 

والیبال و شمشیربازی چنین شانسی را داشته باشند.
اما ســوال اصلی اینجاســت که ورزشــکاران ایرانی در المپیک 
دنبال چه چیزی می گردند، گرفتن پاداش یا کسب افتخار برای 
کشــور؟ به هر حال برخی مســائل را هــم نباید نادیــده گرفت؛ از 
پرداخت حقوق ماهیانه ۵ میلیونی به ورزشکارانی که سهمیه 
المپیک را کسب کرده بودند و پرداخت بورسیه به آنها از طریق 
کمیته بین المللی المپیک بگیر تا اولویت قراردادن ورزشکاران 

کســن کرونــا. به نظــر می رســد در این  المپیکــی بــرای تزریــق وا
شرایط اقتصادی کشور نباید ورزشکاران انتظار معجزه از سوی 
مســئوالن ورزش کشــور را داشــته باشــند و تمرکزشــان را روی 
کسب افتخار و باالبردن پرچم ایران در المپیک توکیو بگذارند. 
قطعا 10 هزار دالر یا همان 2۵0 میلیــون تومان هم پاداش کمی 
برای مدال آوران طالیی المپیک نیست؛ چه برسد به اینکه آنها 
بدانند در بازگشت هم قرار است مبلغ مشابه یا حتی بیشتری را 

از  وزارت ورزش نیز دریافت کنند.

10 هزار دالر هم المپیکی ها را راضی نمی کند!
ستاره والیبال ایران با انتشار یک استوری میزان پاداش مدال آوران المپیکی را به باد انتقاد گرفت
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