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خواجهامیری تیتراژ
«بچه مهندس  »۳را میخواند
احسانخواجهامیریتیتراژسریال«بچهمهندس
 »۳را که در شبهای ماه رمضان از شبکه  2پخش
میشود ،میخواند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مجموعه
تلویزیونی «بــچــه مهندس  »۳ق ــرار اســت در
شبهای ماه رمضان روی آنتن شبکه دوم سیما
بــرود از ایــن رو مــراحــل تــدویــن و صــداگــذاری
و انتخاب موسیقی آن در حــال انــجــام اســت.
موسیقی متن به عهده بابک شهرکی و خواننده
تیتراژ سریال ،احسان خواجهامیری است .علی
غفاری کارگردانی و سعید سعدی تهیه کنندگی
این سریال را به عهده دارنــد .دو فصل قبل این
سریال در سال گذشته از شبکه  2سیما پخش
شد.
در فصل سوم این سریال بازیگرانی چون فرهاد
قائمیان ،کامران تفتی و ثریا قاسمی به همراه
روزبــه حــصــاری ،کــاوه سماکباشی با حضور
سیدمهرداد ضیایی ،کریم اکبری مبارکه و عباس
جمشیدی به ایفای نقش پرداختهاند.

سینمای ایران

تیزرهای تلویزیونی«خروج»

رئیس شــورای عالی اکــران از تنظیم مقرراتی
برای بازگشایی احتمالی سینماها در عید فطر و
نیز بررسی و انتخاب پنج فیلم جدید برای اکران
خبر داد.
محمدمهدی طباطبایینژاد در گفتوگویی با
ایسنا دربــاره وضعیت شروع به کار سینماها با
توجه به پیشبینیهایی که برای دیگر هنرها
مطرح شــده اســت ،بیان کــرد« :مــا بنا را بر این
گذاشته ایم که اگر برای عید فطر شرایط فعالیت
سینماها مناسب اعــام شــود ،آمادگی داشته
باشیم و بر همین مبنا اداره کل عرضه و نمایش
سازمان سینمایی در حال تهیه مقرراتی است
تا با استفاده از آن چه وزارت بهداشت تنظیم
کــرده ،در صــورت بازگشایی و اعــام وضعیت
مساعد بــرای فعالیت ،پیشنهادهای خــود را
مطرح کنیم که ممکن است با فاصلهگذاری و
مراقبتهای بهداشتی در نظر گرفته شود ».وی
تاکید کرد« :به عنوان سازمان سینمایی موظف
هستیم که یک زمان پیشبینی داشته باشیم و
بر مبنای آن اقدامات خود را از جمله این که چه
فیلمهایی اکران شوند یا با چه شرایط بهداشتی
باید سینماها فعالیت کنند ،دنبال کنیم .با این
تعریف احتمال بازگشایی را برای عید فطر یعنی
چهارم خرداد در نظر گرفتهایم ،اما همه اینها
مشروط به اعالم ستاد ملی مبارزه با کروناست».

چهره ها و خبر ها
ابراهیم حاتمیکیا بعدازظهر
شــنــبــه ،بـــا دو م ــدی ــر ارشـــد
سرویسهای ویاودی که فیلم
«خروج» را به صورت اینترنتی
و آنالین اکران میکنند ،دیدار
کرده و در جریان وضعیت پخش و فروش آنالین
فیلمش قرار گرفته است.

در انتظار تصمیم
صداو سیما

شائبهدخالتروبیکادرپخشنشدن

تیزرهای«خروج»ازصداوسیماتکذیبشد
مصطفی قاسمیان  -در روزهـــای گذشته،
بحثهایی در شبکههای اجتماعی درباره پخش
تیزرهای تلویزیونی فیلم «خروج» مطرح شده و
ابهامبسیاریدربارهرفتارسازمانصداوسیمادر
قبال فیلم تازه ابراهیم حاتمیکیا به وجود آمده
است ،خصوص ًا با توجه به این که فیلمهای قبلی
اینکارگردان،سهمباالییازتیزرهایتلویزیونی
را به خود اختصاص م ـیداد .در این خصوص،
با توجه به این که حاتمیکیا سالهاست که با
ادبیات انقالبی به تولید اثر میپردازد ،انتظارها
از صداوسیما برای یاری رساندن به این فیلم باال
بود .اگرچه فیلم «خروج»در چهار روز ،به فروش
یکمیلیاردیرسیدهاست،امامیتواناطمینان
داشــت که اگر تیزرهای تلویزیونی به یــاری آن
میآمد ،قطع ًا به فروش بیشتری میرسید .طبق
اعالم رسمی اوج 9 ،میلیارد تومان هزینه تولید
فیلم «خروج» بوده و با این حساب ،این فیلم باید
 27میلیارد تومان بفروشد تا به مرز سوددهی
برسد .این در حالی است که «خروج» به تازگی
مرزیکمیلیاردتومانراپشتسرگذاشتهونیازبه
حمایتصداوسیمادارد.
▪سیاستسازماندرپخشتیزر

بازگشایی سینماها در عید فطر؟
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ابتدا این توضیح را درباره روال معمول سازمان
صداوسیما بــرای پخش تیزرهای تلویزیونی
آثار سینمایی بخوانید .صداوسیما برای اغلب
فیلمهایسینماییکهبهاکرانعمومیمیرسند،
شماریتیزررایگانپخشمیکندودرصورتیکه
صاحبان این آثار تمایل داشته باشند ،میتوانند
با پرداخت هزینه ،شماری تیزر دیگر نیز بگیرند.
اگرچه در این میان عوامل دیگری هم تأثیرگذار
است .به عنوان مثال ،برای آثــاری که مضمون
مورد حمایت سازمان صداوسیما داشته باشند،
تسهیالتی وجود دارد و گاهی تیزرهای بسیاری
از آنها پخش میشود .در مقابل فیلمهایی با
اشاراتسیاسیخاص،موردحمایتصداوسیما
قرار نمیگیرند .همچنین بسیاری از فیلمهای
کمدینیزبهخاطرجنسشوخیها،امکانپخش
تیزرها را در رسانه ملی نمییابند .جالب این که
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سال گذشته برای فیلم «هزارتو» که تهیهکننده
آن از سازندگان آگهیهای تجاری سازمان بود،
تعدادقابلتوجهیتیزرپخششدوفیلمبهفروش
خوبیهمرسید.
▪توضیحرسمیساترا

در چنین شرایطی به نظر میرسید «خروج» که
با سرمایه سازمان هنری-رسانهای اوج ساخته
شده و کارگردان آن ابراهیم حاتمیکیاست،
تیزرهای تلویزیونی رایگان فراوانی دریافت کند
ودربرنامههایمختلفتلویزیوننیزموردتمجید
قــرار بگیرد .با این حال از ابتدای نمایش این
فیلم ،هیچ تیزری به آن اختصاص نیافت و مورد
بیتوجهیسازمانصداوسیماقرارگرفت.پساز
بحثهای فراوان در شبکههای اجتماعی در این
باره،باالخرهسازمانتنظیممقرراتصوتوتصویر
فراگیر (ساترا) وابسته به سازمان صداوسیما که
بر سرویسهای ویاودی نظارت میکند ،دیروز
اطالعیهای منتشر و شرط این سازمان را برای
پخشتیزرهایتلویزیونیفیلمهایاکرانآنالین
اعالم کرد .در بخشی از این اطالعیه اینگونه
آمــده اســت« :بر اســاس توافق ساترا و اداره کل
بازرگانی رسانه ملی ،در صورتی که فیلمهای
سینماییدرایامتعطیلیسینماهادررسانههای
صوت و تصویر داخلی اکــران شوند و در زمان
اکــران به نحو «غیرانحصاری» و از طریق تعداد
قابل توجهی از رسانههای دارای مجوز قابل
دسترسبرایعمومباشند،میتوانندازامکانات
تسهیلگرایانه تبلیغات فیلمهای سینمایی در
رسانه ملی بهرهمند شوند ».بنابراین ایراد ساترا
بهایناستکه«خروج»تنهادرفیلیموونماواقابل
دسترس است و دیگر سرویسهای ویاودی این
فیلمرانمایشنمیدهند.
▪احتمالنقشروبیکا

با ایــن حــال دیــروز یک رسانه از احتمال نقش
اپلیکیشن روبیکا در این ماجرا خبر داد و نوشت:
«ظاهرا صداوسیما اعالم کرده است که تنها در
صورت نمایش این فیلم در اپلیکیشن روبیکا از

تیزرهایاینفیلمحمایتمیکندوسایرپلتفرمها
را به رسمیت نمیشناسد ».انتشار گسترده این
تحلیل در رسانههای سینمایی ،این شائبه را به
وجود آورد که ممکن است تأکید ساترا بر پخش
«غیرانحصاری» فیلمها در سرویسهای آنالین،
اشاره تلویحی به روبیکا داشته باشد؛ خصوص ًا
آن که میدانیم شرکت توسکا مالک اپلیکیشن
روبیکا ،شریک تجاری سازمان صداوسیماست و
تبلیغاتتلویزیونیاپلیکیشنهایتلفنهمراهاز
مسیراینشرکتامکانپذیراست.حتم ًابهخاطر
دارید چندی پیش و در جلسه ستاد عالی مبارزه
باکرونا،علیعسکریرئیسسازمانصداوسیما
اشــاره کرد که تلویزیون امکان پخش تبلیغات
اپلیکیشنهای تلفن همراه را ندارد ،مگر آن که
آگهیهای آن از مسیر توسکا بگذرد .تیزرهای
تلویزیونی «خــروج» نیز چون به نوعی تبلیغات
فیلیموونماواراخواهدداشت،ممکناستدچار
اینمسئلهشود.
▪ساترانقشروبیکاراتکذیبکرد

این شائبه را با علی سعد ،مدیر روابــط عمومی
ساترادرمیانگذاشتیم.اودربارهارتباطاحتمالی
روبیکا با پخش نشدن تیزرهای «خروج» گفت:
«هیچ ارتباطی ن ــدارد .ما امــروز با رسانههای
منتشرکننده ایــن خبر تماس گرفتیم و خبر
را اصــاح کردند .این رویــه به این معناست که
انحصار در صنعت صوت و تصویر فراگیر گسترده
نشود و سرویسهای کوچکتر هم رشــد پیدا
کنند ».وی افــزود« :ایــن موضوع قبل از اکران
به تهیهکننده اعالم شده بود ،اما سازمان اوج
قراردادی را از قبل بسته بود و به دلیل محذورات
حقوقی ،نتوانست این کار را انجام دهد ».سعد
درباره عبارت «تعداد قابل توجهی از رسانههای
دارای مجوز» که در اطالعیه ساترا آمده است،
این گونه توضیح داد« :پس از توافق با اداره کل
بازرگانی سازمان صداوسیما ،احتما ًال تا یکی دو
روز دیگر دستورالعمل اجرایی این مسئله منتشر
و به پلتفرمها و تهیهکنندهها اعالم میشود .در
دستورالعمل گفته خواهد شد که چند رسانه

مد نظر اســت و به چه مــواردی باید توجه شود
تا تسهیالت آنتن به آنها اعطا شــود ».از آن جا
که مسئله تبلیغات فیلمهای اکــران آنالین با
پلتفرمهای آنالین گره خورده است ،این ابهام
نیز به وجود آمده است که با وجود انحصار توسکا
برای تأمین تبلیغات اپلیکیشنهای آنالین در
صداوسیما ،تبلیغات این فیلمها چگونه ممکن
است .روابط عمومی ساترا در این باره گفت« :به
دلیل این که مسائل پیچیده تجاری ایجاد نشود،
در تبلیغات فیلم ،تنها نام فیلم برده میشود و
نام پلتفرم اعالم نمیشود .در واقع این امتیازی
به تهیهکنندههای سینماست تا در این شرایط
کروناییمتضررنشوند».
▪احتمالپخشتیزرهای«خروج»

در این باره با مهرداد معظمی روابط عمومی فیلم
«خروج»نیزگفتوگوکردیم.اودربارهروندپخش
تیزرهای فیلم گفت« :ما از روز اول به صداوسیما
مراجعه کردیم و درخواست تیزرهای تلویزیونی
را داشتیم .در ابتدا به خاطر این که اکــران در
قالب پلتفرمهای ویاودی تعریف شده بود ،ک ً
ال
مخالفتشد.امادرادامهقرارشدساتراکهنظارت
بر پلتفرمهای آنالین را انجام میدهد ،قدمی
بــردارد و فیلم آقای حاتمیکیا ،فتح بابی شود
برای پخش تیزر تلویزیونی فیلمها و پلتفرمهای
آنالین ».معظمی در پاسخ به این سؤال که چرا
سازماناوج،اکرانآنالینفیلم«خروج»راتنهادر
دوپلتفرمانجاممیدهد،نیزاظهارکرد«:انحصار
دو سرویس ،خواسته اوج نیست ،ولی باید توجه
داشت تنها بعضی از پلتفرمها میتوانند چنین
بستری را فراهم کنند .اگر سایر پلتفرمها هم
این امکان را داشته باشند ،ما آمادگی همکاری
را داریم ».وی در پایان درباره احتمال اکران این
فیلمدردیگرسرویسهاودرنتیجهپخشتیزرهای
فیلم از صداوسیما نیز گفت« :ما منتظر تصمیم
ساتراهستیمکهببینیمدرقوانینجدید،بایدفیلم
در چند سرویس نمایش داده شود و آیا میشود
«خروج» را به آن قالب ببریم یا خیر .چون تبلیغات
تلویزیونینفعجدیبهفیلمخواهدرساند».

نــاصــر طــهــمــاســب بــه عــنــوان
راوی در س ــری ــال «س ــرب ــاز»
بــــه کـــــارگـــــردانـــــی هــــادی
مــقــد مدوســت ،حضور خواهد
داشــــــت .ایــــن ســـریـــال 50
قسمتی ،مضمونی عاشقانه دارد و شبهای ماه
رمضان از شبکه  3روی آنتن میرود.
آزاده صمدی از ســوم تا پنجم
اردیبهشت با فیلمتئاتر «رویای
یــک شــب نیمه تابستان» در
فضای مجازی دیده میشود.
این فیلمتئاتر به صورت آنالین
در سایت تیوال اکران میشود و قیمت بلیتش
 15 ،12و  18هزار تومان است.
بابک حمیدیان فــردا با فیلم
«م ــع ــک ــوس» ســاخــتــه پـــوالد
کیمیایی ،به نمایش خانگی
میآید .این فیلم که آذر سال
گذشته اکران شد ،تنها 153
میلیون تــومــان فــروخــت و در گیشه شکست
سنگینی خورد.
نوید محمودی قصد دارد فیلم
«هفتونیم» را به صورت آنالین
اکــران کند .این فیلم در هفت
اپیزود به صورت سکانس پالن،
به ماجرای هفت دختر ایرانی و
افغانستانی میپردازد و هر اپیزود آن بازیگران
متفاوتی دارد.
آزیتا موگویی در اینستاگرامش
از فیلم «خـــروج» اثــر ابراهیم
حاتمیکیا تمجید کـــرده .او
افتتاحیه ،بازی بازیگران و تنوع
لوکیشن را از ویژگیهای مثبت
فیلم و حاتمیکیا را در اوج پختگی و تسلط بر ابزار
تکنیکی سینما دانسته است.

