قهرمانی با کمک مثلثومربع!
گفتوگو با مدیر جشنواره ورزشهای الکترونیکی درباره مسابقات جذاب کیش ،درآمد گیمر ها و استریمر ها
رقابت شاخ های این رشته  ،قوانین مسابقات و...
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مجید حسینزاده | روزنامهنگار
تــب ب ــازیه ــای الکترونیکی
روزبــــهروز بین جــوانــان جهان
پرونده
بیشتر میشود و ایرانیها هم
مستثنانیستند.تاقبلازشیوع
کرونا ،رشد قار چگونه گیمنتها در کوچه پس
کوچه هــا ،گــواهــی بــر ایــن ادعــا بــود .بــه تازگی،
جشنوارهجالبیدرجزیرهکیشبرگزارشد.آکادمی
بازیهایالکترونیکی،کاربلدترینگیمرهایکشور
را در نخستین جشنواره ورزشهــای الکترونیک
در پنج رشته دور هم جمع کرد .این برنامه در ابتدا
برای بازیهای کنسولی به شکل حضوری در کیش
برگزار شد و به زودی قرار است در بخش بازیهای
موبایلی هم ادامه داشته باشد .اما در این رقابتها
چهخبر بود؟ قوانین این مسابقات بهچه صورت
است؟درپروندهامروززندگیسالمبامدیربرگزاری
این جشنواره و قهرمان رشته  pes 21گفت و گویی
داشتیم که در ادامه خواهید خواند .در خور ذکر
اســت اولینبار اســت که استریمرها و گیمرهای
معروفدریکجشنوارهداخلیشرکتمیکنند.

تا  15سالگی اصال از فوتبال
خوشم نمیآمد!
قهرمان رشته  pes 21در این دوره از مسابقات از میزان تمرینهایش
و  ...می گوید

رقابت گیمر های  13تا  35ساله برای جایزه  40میلیونی
«امیر کفشدوزان» دربــاره این جشنواره می گوید« :بخش حضوری
جشنواره،چندروزپیشبهپایانرسید.بهطورکلیمسابقاتاینجشنواره
در سه رشته موبایلی شامل کال آف دیوتی موبایل ،کلش رویال و پابجی
موبایل و دو رشته در کنسول شامل fifa21و pes 21برگزار میشود که
تنهادورشتهکنسولی،برگزاریشانحضوریبودوبازیهایموبایلیبه
صورتآنالینخواهدبودکههنوزشروعنشدهاست.دربخشمسابقات
حضوری 115 ،شرکت کننده داشتیم از شهرهای تهران ،اصفهان،
مشهد ،قم ،شیراز ،ایالم،استان خوزستان و  ...از همه جای کشور به
صورتپراکنده،شرکتکنندهداشتیم.همهشانهمتقریبابهترینهای
ایرانبودند.بیناینافراد،مقامدارجهانیوآسیاییهمداشتیم،بنابراین

این بازی
یکسری قوانین
بین المللی دارد
«مــن از ســال  2005تا  2014به صورت
حــرف ـهای در رشــتــه  pesب ــازی کـــردم .در
کارنامهام به عنوان بازیکن ،نایب قهرمانی
کشور را دارم .داور مسابقات ،مربی رشته
فیفا در چندین باشگاه ورزشی الکترونیک و
...همبودم».کفشدوزاندربارهقوانینونحوه
انجامبازیهاهممیگوید«:بازیکنهابایداز
تیمهای داخل فیفا و  pesاستفاده کنند اما
مسابقات بینالمللی یک سری قوانین دارد
که ما هم به آنها پایبند بودیم .مثال این که
قدرت تمام تیمها یکسان میشود و قدرت
تمامبازیکنان.90بنابراینتفاوتقدرتیبین
تیمهاوجودنداردوهرفردی،تیمیکهعالقه
دارد را انتخاب میکند .به همین دلیل است
هر اتفاقی که در بازی میافتد ،توانمندی
شرکتکنندهاستوربطیبهبازیکنخاصی
در زمین بازی ندارد .بنابراین شما یک تیم
ترکیهای را برمیدارید تا با منچستر بازی
کند .قدرت رونالدو در تیم حریف  90است،
مهاجم آن تیم ترکیهای هم  .90فقط قد و
وزن و فیزیکشان طبیعتا فرق میکند اما
قابلیتهاوقدرتهمهشانیکسانمیشود».

سطح مسابقات خیلی باال بود .بازخوردی که از بازیکنان و تماشاچیان
گرفتیم ،حاکی از استرس زیاد و هیجان باالی مسابقات بود».مدیر
برگزاری این جشنواره درباره ویژگیهای شرکتکنندگان این دوره از
مسابقات میگوید« :برای مسابقات کنسولی فقط آقایان ثبت نام کرده
بودند .رنج سنیشان از 13تا 35سالبود.سه روزدر جزیرهکیشباهم
رقابتکردندونفراتبرترهررشتهمشخصشدند.درمسابقاتفیفاوpes
اینجشنوارهبهنفراولتاچهارمازفینالیستهابهترتیب 20،30،۴۰و
 ۱۰میلیون تومان داده شده است .میانگین سنی فینالیستهای فیفا،
 ۲۵و 20،pesسالبودهوبینفینالیستهابازیکنهاییازتهران،اهواز،
اصفهانومشهدحضورداشتهاند».

جو مرگباری در سالن بازیها حاکم بود

او درباره مکان برگزاری این مسابقات هم میگوید« :این جشنواره در یکی از بهترین سالنهای
ورزشیکیشبرگزارشد.ماجایگاهتماشاگرانراداشتیمووسطزمینبازی،سیستمهاراقراردادیم
تاهمهبهوضعیتزمینبازیمشرفباشند.تماشاگرانمیتوانستندتصاویربازیرابهصورتزندهاز
مانیتوربزرگیکهدرآنجابود،مشاهدهکنند.جوخیلیهیجانانگیزومرگباریدرآنجاایجادشده
بود.رقابترقبایدیرینه همیشهجذاباستواینجشنواره،شروعیاستبرایتوجهبیشتربهاین
صنعتبکرکهعمومابهآنتوجهنشدهاست».

 10دختر برای کالآف و کلش
ثبتنام کردند
او در بخش دیگری از صحبتهایش میگوید« :باز یهای آنالین از چند روز دیگر شروع
میشود .در مجموع سه رشته موبایلی ،بیش از  200شرکت کننده خواهیم داشت که تا این
لحظه 5 ،درصد شرکت کنندگانش خانمها هستند و بقیه آقا .تا امروز  ۱۰دختر برای بازی
کالآف دیوتی و کلشآف رویال ثبتنام کردهاند .حامی این جشنواره جالب ،سازمان منطقه
آزاد و موسسه علوم وفنون کیش بوده است».

قهرمان آسیا در
این مسابقات
چهارم شد!
از کفشدوزان درباره سطح این دوره از مسابقات که
داخلیبوده،میپرسم،اومیگوید«:دربارهسطحمسابقات
همینقدر بدانید که «حسن پاجانی» ،گیمر  24ساله که در این دوره از
مسابقات چهارم شد ،یک ماه و نیم پیش ،قهرمان آسیا شده بود و رتبه دوم
کشوریهمدرکارنامهاشدیدهمیشود.همچنینچندینبازیکندرسطح
اوداشتیمکهبهمدالنرسیدندوازچرخهبازیهاحذفشدند».

استریمرها از  500هزار تا 10
میلیون درآمد دارند
استریم کردن یعنی این که یک نفر ساعتها بازی کند و آن را با مخاطبان
خود در یوتیوب ،سوییچ یا آپارات به اشتراک بگذارد .مخاطبان هم نه فقط
ساعتهاوقتشانراصرف
تماشای ب ــازی ایــن گیمر
میکنند بلکه هزاران دالر
به استریمر اهدا میکنند
تــا بــه کــارش ادامـــه دهــد.
حاال این پول جدا از مبلغی
است که آپــارات و یوتیوب در
ازای سابسکرایب(دنبال کردن)
ویــدئــوهــا بــه ســازنــده آن مــیپــردازد.
کــفــشــدوزان در ای ـنبــاره میگوید« :کمکم
بازیکنهای ایرانی هم مثل بقیه مردم جهان دارند
از استعدادشان در گیم نه تنها بــرای سرگرمی که
بــرای درآمــدزایــی استفاده میکنند .دربــاره درآمد
استریمرهای ایرانی به طور میانگین اکنون اگر
فقط آپارات را در نظر بگیریم ،برای یک بازیکن
آماتور از  500هزار تومان شروع میشود
تا  10میلیون تومان .توجه داشته
باشید این درآمــد در آپــارات
اســــت کـــه ضــعــیـفتــریــن
سیستم پرداخت را در این
زمینه نسبت به یوتیوب و
 ...دارد».

شیردنگ؛ زیبای کمتر دیدهشده

معرفی یکی از صنایعدستی چهارمحالوبختیاری که هم تزیینی است و هم کاربردی
علیرضا کاردار | روزنامهنگا ر
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عکس ها از ایرنا

زنان و مردان عشایر ،هنرمندان ناشناختهای هستند که کمتر
قدرشان دانسته میشود .اینان در زندگی ساده خود ،خالق آثاری
هستند که همچون گنج برای این سرزمین باارزش است ،به شرطی
که شناخته شده و تجلیل درخوری از آنها شود .از گلیم و گبه گرفته
تا شیردنگ ،تار و پود رنگارنگشان با عشق در طبیعت این کشور
به دست هنرمندان عشایر و روستاییان گره میخورد و زینتبخش
خانههای هموطنان در هر گوشه کشور میشود.

محمدحسینعچرش 22،ساله،دانشجویرشتهمدیریت،در
جشنوارهورزشهایالکترونیکینفراولرشته pes21شده
است.اودربارهسطحمسابقاتمیگوید«:سطحمسابقات
خیلی باال بود و هرکسی که شرکت کرده بود ،فقط برای
قهرمانی آمده بود 64 .نفر از بهترینهای ایران در این
رشتهحضورپیداکردهبودندکههمهمقامداربودند.من
برایرسیدنبهفینال 12،تامسابقهدادم».
با آتالنتا قهرمان شدم!
از او میپرسم با چه تیمی در این مسابقات شرکت کرده که
میگوید«:همانطورکهمیدانیدهمهتیمهاقدرتهایشانبرابر
بود .من التزیو ،المپیاکوس و آتالنتا را انتخاب کردم .اینها تیمهایی
بودند که من با آنها راحتتر بازی میکنم .فینال را با آتالنتا بازی کردم که
یک -صفر عقب افتادم ،سپس موفق شدم کامبک بزنم و  2بر یک پیروز شدم».
 7سال است که گیمر هستم
«برایکسبآمادگیوشرکتدرایندورهازمسابقات،برنامهروزانهاماینطوربودکه
ازخواببیدارمیشدمومینشستمپایبازیتاشب.خیلیبازیمیکردم.نزدیک
دوهفته،شرایطماینطوربود».عچرشدربارهآشناییاشبا pesهممیگوید«:تا
 15سالگی اصال از فوتبال خوشم نمیآمد .تازه در این سن با  pesآشنا شدم و به
خاطر همین به فوتبال هم عالقهمند شدم .االن هم بازیکن هستم و هم تماشاگر.
طرفداراستقاللوبارسلوناهستم».اومیگوید«:ازطریقآموزش pesوشرکتدر
مسابقاتولیگهایمختلف،ازاینکاردرآمدهمکسبمیکنم».
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دالر ،درآمد ساالنه
«کوروکی تاخاسومی»
ثروتمندترین گیمر
حرفهای جهان است

هنرمند ،با نام و یاد خدا شروع به بافتن این نوارها میکند و امیدوار است
که رشته شادی هیچکس گسسته نشود.
جنس و طرحی از طبیعت| مواد اولیه عمده در بافت شیردنگ از بهترین
نوع پشمهای بهاره است که زنان عشایر با ظرافت خاصی بهوسیله ابزار
سادهای به نام پیلی بهصورت رشته نازکی میریسند و پساز آن به روش
رنگرزی گیاهی و با رنگهای شاد و با طــراوت رنگآمیزی و بر اساس
طرحهای ذهنی شروع به بافت میکنند.

روش مراقبت| روش نگهداری آن هم دور بودن از آتش و حرارت ،مراقبت
از صدمه خوردن به تار و پود و شستوشوی آن در آب روان (آب سرد بدون
مواد شیمیایی) است.
نمایانگرشادی|یکیازصنایعدستیتزیینیوکاربردیاستانچهارمحال
و بختیاری شیردنگبافی است .شیردنگ ،نوارهای رنگارنگ و نقشداری
است که نمایانگر مراسم شادی و سرور قوم بختیاری است .شیردنگ در
اندازههای متفاوت و رنگهای چشمنواز و جذاب بافته میشود.
منگولههای رنگی| از این نوارهای تزیینی که طرحهای خاصی دارند،
منگولههای پشمی ،مهره و دانههای رنگارنگ آویزان شده که در جشنها
و شادیها آنها را بر سر سیاه چادرها و درگاه خانهها آویزان میکنند و
به این ترتیب پیغام شادی خود را به مهمانان و دیگران میرسانند .زن

زیبا و کاربردی| شیردنگ در مراسم عروسی استفاده گستردهتری دارد.
به صورتی که برپایی هر مراسم جشن بدون انجام تزیینات با شیردنگ
قابل تصور نیست .همچنین به جای طنا بهای زینتی و کاربردی در
بیشتر موارد از آن استفاده میکنند .بیشتر نقوش بافتهشده در شیردنگ
نقشهای هندسی شکسته با تصویر حیوانات در زمین ه آن است.

