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خبرگزاری فارس_گروه رادیو و تلویزیون: یکی از 
است  سازی  تلویزیون سرگرم  اصلی  های  رسالت 
حال این سرگرمی ممکن است در بخش نمایشی 
آثار سیما باشد یا در میان برنامه های ترکیبی طنز 
آیتمی و ... در میان برنامه سازی در تلویزیون یکی 
از ژانرهای محبوب مخاطبین مسابقه ها هستند. 
مسابقه هایی که از دیرباز در تلویزیون هر کشوری 
بسیاری  مخاطبان  ناخودآگاه  و  بودند  سردمدار 

داشتند.
در این چند سال اخیر رسانه ملی بخش مهمی 
را در مسابقه ها خالصه کرده  از سرگرمی سازی 
است و روز به روز به تعداد این مسابقه ها اضافه 
می شود. اما نکته اینجا است که آیا به همان میزان 
که تعداد مسابقه ها روز به روز بیشتر می شوند، 
ایرانی  مخاطبان  سلیقه  مطلوب  نیز  آنها  کیفیت 
آنها  از  نیمی  از  بیش  که  هایی  مسابقه  هستند؟ 
امتحان  های  مسابقه  روی دست  از  برداری  کپی 
از خالقیت سازندگان  و  است!  داده خارجی  پس 

خالی است.
روی  داشت  خواهیم  مروری  گزارش  این  در 

مسابقه هایی که عینا نمونه های خارجی هستند!
  »برنده باش« و کپی برداری از مسابقه »میلیونر 

شو«!
»برنده باش« عنوان یکی از مسابقه های شبکه 
شد  پخش  که  ای  دوره  در  اتفاقا  که  است  سه 
مخاطبان خوبی هم پیدا کرد. محمدرضا گلزار که 
تلویزیون حاضر نشده بود و هیچ  تا آن زمان در 
سریالی یا اثر نمایشی در تلویزیون نداشت، برای 
اولین بار در قالب مجری یک برنامه تلویزیونی قرار 

گرفت.
و  رضایت  هاشم  تهیه کنندگی  به  مسابقه  این 

حمید رحیمی نادی تهیه شده بود.
که  بود  طوری  مسابقه  این  محتوای   
شرکت کنندگان باید بر اساس اطالعات عمومی به 
سواالت پاسخ می دادند. همچنین در هر قسمت 
چهار نفر باید به سواالتی که از آنها توسط مجری 
پرسیده می شد پاسخ داده و در نهایت برنده صد 
شرکت  نحوه  شدند.  می  نقد  پول  تومان  میلیون 
باید در  قبل  از  بود که  به شکلی  در مسابقه هم 
اپلیکیشن مسابقه ثبت نام می کردند و به سواالت 
تعیین شده پاسخ صحیح می دادند تا برای مسابقه 

انتخاب شوند.
افزایش نرخ مطالعه و باال بردن آگاهی و اطالعات 
عمومی از هدف های این مسابقه بود که در طراحی 
اولیه به آن فکر شده بود. اما  در این میان مشخص 
شد که سازندگان این مسابقه سواالت را به شرکت 
کنندگان با هزینه های میلیونی فروخته اند و همین 
توقف  نهایت  در  و  متعددی  های  واکنش  باعث 

مسابقه شد.
جذب  در  که  قوتی  نقاط  کنار  در  مسابقه  این 

مخاطب، سرگرمی سازی و باال بردن اطالع عمومی 
مردم داشت، از مسابقه ای خارجی به نام میلیونر 
شو کپی شده بود. مسابقه ای که چند سال پیش 

پخش شد و  مخاطبان باالیی هم داشت.
»پنج ستاره« و تغییراتی که ادامه دارد

برای  دیگری  مسابقه  عنوان  نیز  ستاره«  »پنج 
به  نیز شبیه  این مسابقه  پنج سیما است.  شبکه 
برنده باش است و شرکت کنندگان با ثبت نام در 
اپلیکیشن و پاسخگویی به سواالت و قرار گرفتن در 
لیست پنج نفره اول می توانند در این مسابقه راه 
یابند. در نهایت این پنج نفر در استودیوی برنامه 
حضور پیدا کرده و ضمن پاسخ به سواالت مجری 
هر کدام بتوانند امتیاز باالیی کسب کند موفق به 

دریافت 50 میلیون تومان وجه نقد می شود.
پرداخت  دلیل  به  ای  دوره  در  هم  مسابقه  این 
با  بعد  مدتی  و  شد  متوقف  میلیونی  های  جایزه 

تغییر اسپانسر دوباره به آنتن تلویزیون برگشت.
پنج ستاره یکی از معدود مسابقه هایی بود که 
مجریان زیادی داشت. ابتدا اشکان خطیبی، سپس 
حمید گودرزی و حاال هم ابوالفضل آقاخانی اجرای 
قالب مسابقه  اینکه در  با  و  به عهده دارند  را  آن 
هیجانی خوب عمل کرده بود اما کپی از برنامه های 

میلیونرشو شبکه های خارجی بود.  
»اعجوبه ها«، برنامه استعدادیابی برای کودکان

برنامه  این  اجرای  برای  غفوریان  مهران  شاید 
بازی  در حیطه  بیشتر  نبود چراکه  انتخاب خوبی 
بخش  آن  در  را  خود  استعداد  و  بود  شده  دیده 
محک زده بود و به خوبی نمی توانست با کودکان 

گروه سنی 2 تا 7 سال ارتباط برقرار کند.
برای  کودکان  بین  رقابت  اصل  در  مسابقه  این 
همراه  به  کودکان  بود.  استعدادهایشان  کشف 
کارهای عجیب و خارق العاده ای که نسبت به سن 
شان داشتند در این برنامه حاضر می شدند و از 

کارهایشان برای مجری می گفتند.
اما این برنامه هم از روی برنامه ای به نام کله 
کپی  بود،  آمریکایی  برنامه  که  کوچک  های  گنده 

شده بود.
»عصر جدید« و چالش استعدادیابی با طعم کپی

تلویزیونی  مسابقه  ترین  شاخص  جدید  عصر 
است که از سال ۹7 پخش آن از شبکه سه آغاز 
شد و هنوز هم ادامه دارد. احسان علیخانی بعد 
از اجرا و تهیه کنندگی برنامه ماه عسل پرونده این 
برنامه را مختومه اعالم کرد و برنامه ای با سبک و 

سیاقی متفاوت از ماه عسل را در دست گرفت.
عصر جدید در اصل مسابقه استعدادیابی برای 
استعدادهایی  معرفی  به  و  است  سنی  گروه  هر 
می پردازد که به دلیل عدم امکانات نادیده گرفته 

شدند.
تا به حال دو دوره از این مسابقه به مرحله فینال 
علیخانی  که  دارد  مخاطب  آنقدر  و  است  رسیده 

این برنامه مانور دهد و به  تا سالها روی  بخواهد 
سراغ برنامه جدید دیگری نرود!

عصر جدید هم با اینکه کپی یک برنامه آمریکایی 
تعداد  در  این  و  است  تلنت  گات  امریکن  نام  به 
داورها، چیدمان صحنه و نوع دکور و ... به وضوح 

پیدا است.
این برنامه در انتخاب داورهایش نیز حساب شده 
عمل کرد و از هر بخشی یک داور را برای ارزیابی 
نونهالی،  رویا  کرد.  انتخاب  ها  کننده  آثار شرکت 
امین حیایی، سید بشیرحسینی و آریا عظیمی نژاد 

از داوران این مسابقه تلویزیونی هستند.
 »سیم آخر« و تکرار یک »بمب«!

ابتدایی  روزهای  همان  در  که  ای  مسابقه  دیگر 
پخش حاشیه ساز شد مسابقه بمب با اجرای رضا 
بود.  رضائیان  محمدرضا  کنندگی  تهیه  رشیدپورو 
منتشر  از پخش چند قسمت خبری  بعد  درست 
به  نعل  کپی  این مسابقه  اینکه  عنوان  تحت  شد 

نعل مسابقه ای به همین نام در اسرائیل است.
سازندگان این مسابقه تنها اقدامی که در واکنش 
به این هجمه ها داشتند تغییر نام مسابقه از بمب 

به سیم آخر بود.
اصلی  از بمب که  استفاده  نوع چیدمان دکور، 
که  هایی  عینک  و  است  مسابقه  آکسسوار  ترین 
آنها  از  باید  شرکت کنندگان حین اجرای مسابقه 
 Boom برنامه  همان  کپی  همگی  کنند  استفاده 

است. محتوای این برنامه نیز در سوال و جواب های 
میان مجری و شرکت کننده ها خالصه می شود. 
سواالتی از زمینه های مختلف از شرکت کننده ها 
های  گزینه  از  کدام  هر  رنگ  و  می شود  پرسیده 
جواب همرنگ یکی از سیم های بمب اصلی است 
و شرکت کننده ها موظفند گزینه درست را با  سیم 
چین ببرند و اگر پاسخ اشتباهی دهند بمب منفجر 
شده و رنگ قرمزی روی لباس و صورت او می ریزد.

 مسابقه »ایران« و اجرای پرشور
 سعید شیخ زاده

های  مسابقه  سایر  کنار  در  هم  ایران  مسابقه 
تلویزیونی به پرسش و پاسخ میان مجری و شرکت 
کننده ها اختصاص دارد و تقریبا کپی مدل میلیونر 
شو است. با این تفاوت که سوال ها درباره ایران و 

مکان های تاریخی و دیدنی آن است.
از  کنندگی هاشم رضایت  تهیه  به  این مسابقه 

شبکه یک پخش می شود.
 »ایرانیش« تنها مسابقه ایرانی!

خانواده  ساختار حضور  در  »ایرانیش«  مسابقه 
اما این مسابقه  شاید خیلی جدید به نظر نرسد. 
از  که  همانطور  ارغوانی  احسان  کنندگی  تهیه  به 
نامش پیداست مسابقه ای کامال ایرانی است و در 
تنها مسابقه  بتوان  را  این مسابقه  حقیقت شاید 

ایرانی تلویزیون در حال حاضر دانست.
بازی های ایرانی در حوزه های میدانی و اطالعات 

عمومی محوریت این مسابقه را تشکیل می دهند. 
بوده  این مسابقه تمامی رقابت ها کامال بومی  در 
و شرکت کننده ها با انجام بازی های مفرح ایرانی 

شانس خود را محک می زنند.
ایرانی  بازی های  ایرانیش شامل  مراحل مسابقه 
هیجان انگیز و قابل رقابت برای تمام رده های سنی 
در خانواده است. همچنین ضرب المثل ها، اشعار، 
فرهنگی  جغرافیایی،  تاریخی،  عمومی،  اطالعات 
این  دیگر  های  بخش  ایران  به  مربوط  طبیعی  و 

مسابقه است.
ایرانیش  چیزی  »هر  نیز  مسابقه  این  شعار   
بهتره« است و این جمله بارها از زبان پوریا پورسرخ 

مجری مسابقه بیان می شود.
 »کودک شو« و رقابت بین کودک و والدین

سایر  راستای  در  ای  مسابقه  هم  شو«  »کودک 
که  ای  مسابقه  است.  تلویزیونی  های  مسابقه 
رقابت میان کودکان ۳ تا 5 سال با والدین شان را 

نشان می دهد.
پژمان بازغی در ابتدا اجرای کودک شو را به عهده 
داشت و بعد از او اجرای برنامه به حمید گودرزی 

رسید.
ای  برنامه  روی  از  نیز  شو  کودک  اولیه  ایده 
می  پخش  دیسکاوری  از شبکه  که  برداشته شده 
شد اما در ادامه این برنامه هم در راستای ایرانیزه 

شدن گام های موثری برداشت.
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در این چند سال اخیر رسانه 
ملی بخش مهمی از سرگرمی 

سازی را در مسابقه ها خالصه 
کرده است و روز به روز به 

تعداد این مسابقه ها اضافه می 
شود. اما نکته اینجا است که 
آیا به همان میزان که تعداد 
مسابقه ها روز به روز بیشتر 

می شوند، کیفیت آنها نیز 
مطلوب سلیقه مخاطبان ایرانی 
هستند؟ مسابقه هایی که بیش 

از نیمی از آنها کپی برداری از 
روی دست مسابقه های امتحان 

پس داده خارجی است!

قبل از آغاز سال جدید و در اواخر اسفندماه ۹۹، دو آلبوم با صدای 
ماهان  »میالد  تهیه کنندگی  به  یاسینی«  »علی  و  صادقی«  »رضا 
موسسه  مدیریت  اکنون  هم  که  جوانی  تهیه کننده  شد.  منتشر  راد« 
فرهنگی هنری »لیما« را بر عهده دارد و از جمله تهیه کننده های فعال 
معدود  جمله  از  راد  ماهان  میالد  است.  ایران  موسیقی  روزهای  این 
چهره های نسل جدید تهیه کننده های موسیقی ایران است که در مجمع 
صنفی ناشران هم عضویت دارد و عالوه بر کنسرت، در زمینه انتشار 
آلبوم هم طی سال های اخیر فعالیت  داشته است. او از سال ها قبل 
همکاری با علی یاسینی را آغاز کرده بود و سرانجام این همکاری انتشار 
از  لیما بود.  از سوی موسسه  آلبوم »24« به تهیه کنندگی خودش و 
سوی دیگر همکاری او با رضا صادقی هم در مجموعه تحت مدیریتش 
منجر به انتشار آلبوم »حواست بمن باشه« شد که طی روزهای اخیر 
با بازخورد مثبت هواداران این خواننده مواجه شده است. این خواننده 
باسابقه از زمان شروع همکاری با میالد ماهان راد و موسسه لیما هم 
توانسته طیف گسترده تری از مخاطبان را به سمت آثار خودش جذب 
کند. به بهانه انتشار این دو آلبوم گپی با میالد ماهان راد داشتیم که 

در ادامه می خوانید:
* اولین و مهمترین سوال این است که چرا در دوران کرونا و اوضاع 
بد اقتصادی که خیلی از شرکت ها حتی به فکر تولید تک آهنگ هم 

نمی افتند شما دو آلبوم منتشر کردید؟
همه ما در شرایطی که مردم نیاز به امید دارند وظیفه ای داریم که 
باید انجام بدهیم. بدیهی است ما هم به عنوان بخشی از همین مردم 
و بخشی از هنر همین مملکت سعی می کنیم در بهتر شدن حال مردم 
سرزمین خودمان تالش کنیم. به طور کامالً جدی معتقدیم خوشحال 

کردن مردم برای تداوم حیات هنر در این کشور، در اولویت است و 
برای ما هم این موضوع در اولویت بوده و در عمل به اعتقادمان عمل 

کردیم.
مجازی  و  محیطی  تبلیغات  همه  این  چطور  شرایطی  چنین  در   *

گسترده برای آلبوم ها انجام دادید؟ و اصال دلیلش چه بود؟
وقتی اثری ارزشمند تولید می شود که ماه ها برای تولید آن زحمت 
کشیده شده است و شرایط فعلی زندگی کرونایی را کنار هم می گذاریم 
به این نتیجه می رسیم که باید شیوه های دیگری را برای حضور در این 
از  کنار مردم  در  بودن  برای  کرد. معتقدیم تالش  تمرین  اکوسیستم 
نیز  لیما  موسسه  همکار  هنرمندان  و  است  برخوردار  زیادی  اهمیت 
برای خوشحال  برنامه ریزی و تالش  اعتقاد هستند که  این  بر  همگی 
کردن مردم و بهتر کردن حال مردم بر هر موضوع دیگری اولویت دارد 
و ما هم برای این موضوع و ارائه مؤثر این آثار ارزشمند از شیوه های 
غیرمعمول برای تبلیغات و اطالع رسانی انتشار این آلبوم ها استفاده 

کردیم.
چنین  هنری  اثر  کال  یا  آلبوم  یک  برای  وقتی  شرایطی  چنین  *در 
تبلیغاتی انجام می شود ذهن ها به سمت اسپانسر می رود. اینطور 

بود؟
خیر، ما در این آلبوم ها از حضور اسپانسر استفاده نکردیم.

خودش  نسل  هم  های  خواننده  اغلب  برخالف  یاسینی  علی  *چرا 
تصمیم به انتشار آلبوم گرفت؟

از نظر بنده و همکارانم در موسسه لیما، رفتار حرفه ای علی یاسینی 
علیرغم شرایط غیرمعمول فعلی کشور همواره به خوبی شفاف بوده و 
دیده شده است. رسیدن به رکوردهای جذاب از سوی علی یاسینی و 
خواننده های حال حاضر  پر طرفدارترین  از  یکی  به  وی  تبدیل شدن 
درخواست های  به  توجه  با  آلبوم  انتشار  که  می دهد  نشان  کشور 
مکرری که از سوی عالقمندان و طرفداران ایشان بود، تصمیم درستی 
بوده است. ذکر این نکته مهم است که ما برای هر یک از هنرمندان 
همکار خود در موسسه لیما بر اساس برنامه های دقیق و بررسی شده، 
هیچ  موارد  برخی  در  است  ممکن  که  داریم  مشخصی  استراتژی های 

شباهتی به هم نداشته باشند.
*روند صدور مجوزهای آلبوم علی یاسینی چطور بود؟

اما چون دفتر  پیچیده است  روند دریافت مجوزها سخت و بسیار 
برای  دفتر،  این  محترم  مدیرکل  مثبت  رویکرد  به  توجه  با  موسیقی 
حفظ سنت تولید آلبوم حفظ شود، در این خصوص بسیار همراهی و 
همکاری می کند و در این خصوص به طور ویژه از دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکر می کنم که در این مسیر با ما همکاری 
خوبی داشتند. این رویکرد که اگر هم مشکلی وجود دارد. نحوه تعامل 
دفتر موسیقی به شکلی اقناعی است واقعا باید مورد توجه قرار گیرد. 

امیدوارم با تالشی که همکاران ما خواهند کرد، شرایط برای تولید آثار 
مورد نظر و توجه مردم بهتر شود.

علی  نسل  هم  های  خواننده  ها،  سال  این  در  داده  نشان  *تجربه 
یاسینی تا زمانی که تک آهنگ منتشر می کردند کارهایشان در سطح 
خوبی شنیده می شده ولی زمانی که آلبوم منتشر می کنند کارهای آن 
آلبوم شنیده نمی شود. اوالً تحلیل شما چیست؟ دوماً آسیب شناسی 

برای این موضوع داشتید؟
استراتژی های ما برای معرفی آثار و البته قبل از آن تولید آثار همان 
طور که قبال عرض کردم برای هر یک از هنرمندان همکار موسسه لیما 
متفاوت  گروه هدف هر هنرمند هم  بعضاً  است چون حتی  متفاوت 
است. این که دیگران موفق نشده اند اشکاالت مشخصی داشتند و ما 
آسیب شناسی کردیم و مسیر این اقدامات را اصالح کردیم. اما اگر به 
بدهید که  اجازه  بدانید،  طور مشخص می خواهید در مورد آسیب ها 
نتایج آسیب شناسی این اتفاقات با توجه به اهمیتی که برای موسسه 

ما دارد نزد ما محفوظ بماند.
*به نظر خودتان کدام یک از آهنگ های آلبوم علی هیت می شود؟

تمامی قطعات این آلبوم واقعا خوب است و پتانسیل هیت شدن را 
دارد اما شخصاً قطعه منو برگردون و دیوار را بیشتر دوست دارم و فکر 

می کنم بیش از سایر قطعات مورد توجه قرار بگیرد.
* رضا صادقی هم آلبوم دیگری بود که منتشر کردید. چرا رضا در 

سال ۹8 آلبومی منتشر نکرد؟
رضا صادقی هنرمندی نیست که تحت هر شرایطی آلبوم یا اثری را 
منتشر کند. یعنی دقت عمل و توجه زیادی به تمامی جوانب تولید و 
انتشار یک اثر دارد و برای انتشار هر آهنگ یا آلبوم از مدت ها قبل 
اوج  در  که  نکنیم  فراموش  را  این  می دهد.  انجام  زیادی  بررسی های 
ماندن برای حدود 20 سال در باالترین سطوح موسیقی و محبوبیت 
نظری  دقت  از همان  نشان  این  و  نیست  آسانی  کار  این کشور،  در 
این مهم ترین دلیل  است که در رضا صادقی مشهود است و شاید 
برای عدم انتشار آلبوم در هر سال است. رضا صادقی کیفیت را فدای 

کمیت نمی کند.
* بعضی ها این نکته را مطرح می کنند که پس از ماجرای فوت مرحوم 
علی انصاریان و ترندشدن ویدیوهای رضا صادقی و آن مرحوم، شما 
تصمیم گرفتید آلبوم رضا را منتشر کنید تا از این شرایط استفاده کنید.

از واقعه  یادآوری کنم که رضا صادقی حدود دو ماه قبل  باید  اوالً 
از دست دادن علی انصاریان، در خصوص انتشار آلبوم اطالع رسانی 
کرده بود. در طول این سال ها خوب درک کرده ایم که قطاری که حرکت 
نمی کند، سنگ نمی خورد. الزم هست به سهم خودم این واقعه دردناک 
و از دست دادن عزیزانمان را به مردم عزیزمان تسلیت عرض کنم، اما 
انتشار آلبوم رضا صادقی هیچ ارتباطی به این موضوعات نداشت. رضا 

صادقی هنرمندی نیست که برای انتشار آلبومش به موضوعی غیر از 
تصمیم تخصصی و حرفه ای نیاز داشته باشد. این موضوع در سال ها 

فعالیت حرفه ای ایشان مشهود است.
* رضا صادقی مدتی است که در کنار سایر آرتیست های شرکت شما 
آنها حمایت هم می کند. دلیلش  از برخی  دیده می شود و به نوعی 

چیست؟ اجباری از جانب شماست؟
رضا صادقی برای ما صرفاً یک هنرمند همکار نیست، برای ما معلمی 
است که از او درس هم می گیریم. اگر معنی همراهی و حضور ایشان 
در برنامه های مختلف موسسه لیما، حمایت از دیگران تلقی شود از 
از  با هیچ کدام  از همکاری ما  اما در هیچ بخشی  او تشکر می کنیم. 
بر  مبتنی  در همه بخش ها  ما  رابطه  ندارد.  اجباری وجود  هنرمندان 

استدالل های حرفه ای است.
*در آلبوم رضا چند آهنگ وجود دارد که به نظرتان هیت می شود؟

در این آلبوم، واقعا همه قطعات تولید شده بسیار خوب است و به 
عالقه بنده نزدیک است و انتخاب بسیار سخت است. اما من سه قطعه 
از بقیه  را بیشتر  یادم رفت و قطعه یکیو دوست داشتم  دل و دنیا، 

دوست دارم و به نظر من این سه قطعه شرایط هیت شدن را دارند.
* اگر اشتباه نکنم در آلبوم رضا، او با علی یاسینی هم همکاری داشته 

است. این همکاری چطور شکل گرفت؟
الزم هست این را توضیح بدهم که همه هنرمندان همکار موسسه 
لیما، با هم رفاقت دارند و به جای رقابت، دوستی نزدیک دارند و تالش 

می کنند در همه ابعاد هم افزایی داشته باشند.
*برنامه های شرکت شما برای سال آینده چیست؟

در تالشیم تا از هر ابزاری برای همراهی با مردم و بهتر شدن حال 
مردم سرزمین مان استفاده کنیم. هر اقدامی که مردم را خوشحال کند، 
در کنار برنامه های رسمی تدارک دیده شده برای آخرین سال قرن، می 
تواند در لیست برنامه های ما قرار گیرد. البته بدیهی است که با توجه 
این  تغییر  به  برنامه ها منوط  از  بسیاری  به شرایط کرونایی موجود، 
شرایط است. اما برای تهیه و انتشار قطعات و آلبوم های جدید تالش 

خواهیم کرد.
* اوضاع مجموعه شما در سالی که گذشت و کرونا بود چطور بود؟

و  موسیقی  هنرمندان  و خصوصاً  هنر  با  مرتبط  مجموعه های  همه 
را  بسیار سختی  این صنعت، سال  و سایر دست اندرکاران  نوازندگان 
پشت سر گذاشتند و ما هم از این مقوله مستثنی نیستیم. البته نسبت 
به اوایل این بحران شرایط بهتری داریم که البته ناشی از خالقیت های 

تیم جوان مستقر در موسسه لیما است.
*چه پیش بینی برای اوضاع موسیقی ایران در سال آینده دارید؟

پیش بینی نمی کنم اما امیدوارم شرایط تغییر کند و ما هم برای این 
تغییر آنچه بتوانیم عمل خواهیم کرد.
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