سینما و تلویزیون

۶

یک شنبه  23مرداد 1401
 16محرم .1444شماره 21007

سینمای جهان

چهره ها و خبر ها
نیکی کریمی چهارشنبه 26
مرداد ساعت  ،15با فیلم «بوی
پیراهن یــوســف» اثــر ابراهیم
حاتمیکیا در شبکه  3دیده
میشود .علی نصیریان ،جعفر
دهقان و شیرین بینا از بازیگران این فیلم دفاع
مقدسی هستند.

دیزنیپالسازنتفلیکسپیشافتاد
دیزنی شمار مشترکانش را از نتفلیکس بیشتر
کرد و به پربینندهترین سرویس استریم بدل شد.
به گزارش مهر ،آمار مشترکان دیزنی پالس که
چهارشنبه منتشر شد ،نشان میدهد سرویس
استریمینگ کمپانی دیزنی در ایــن زمینه از
نتفلیکس جلو زده است .در آمار ارائه شده ،شمار
مشترکان سرویسهای استریم دیزنی در سه ماه
دوم سال به  220.7میلیون مشترک رسید که
پول پرداخت کردهاند .این در حالی است که آمار
مشترکان نتفلیکس  220.67میلیون مشترک
بود .البته ارزش این مشترکان در مقایسه با هم
متفاوت است و دیزنی پالس در سه ماهه دوم
به ازای هر مشترک در مقایسه با نتفلیکس تنها
حدود  ۳۹درصد آن درآمــد ایجاد کرده است.
در خارج از کشور این تفاوت حتی بیشتر است و
دیزنی پالس در هند و دیگر کشورهای آسیای
جنوب شرقی  1.2دالر بــرای هر مشترک در
سه ماهه منتهی به آغاز جوالی امسال دریافت
کرده در حالی که درآمد نتفلیکس  8.83دالر
بوده است.
از سوی دیگر در حالی که مشترکان سرویس
استریم دیزنی شامل  ۱۵۲میلیون مشترک
برای دیزنی پالس 22.8 ،میلیون مشترک برای
 +ESPNو  46.2میلیون مشترک بــرای هولو
است ،دیزنی وقتی یک خانواده یک بسته دیزنی
را می خرد و از هر سه پلتفرم بهره میگیرد ،اینها
را به عنوان سه اشتراک جداگانه در نظر میگیرد.
دیزنی پالس از نوامبر  ۲۰۱۹راهاندازی شده و
با قیمت پایین اشتراک به سرعت سهم مهمی از
بازار استریم را به خود اختصاص داده است .این
سرویس با کاهش  ۵درصدی در سال اخیر هزینه
اشتراک داخل آمریکا را تا  6.27دالر کاهش داد
تا گرایش به سمت این سرویس را بیشتر کند .در
همینحالآمارنتفلیکسبرایسهماههاولسال
 ۲۰۲۲نشان داد که برای اولین بار  ۲۰۰هزار
مشترک را از دست داد ه است .

حسنمعجونیچهارشنبههفته
جــاری بــا فیلم «شــب طالیی»
اثر یوسف حاتمیکیا به سینما
میآید .این فیلم قرار بود 20
مــرداد اکــران شود اما به دلیل
فراهم نشدن شرایط الزم برای نمایش ،اکران آن
به تعویق افتاد.

الهام سعیدی  -فیلم «دوزیست» به کارگردانی
برزو نیکنژاد از پنج شنبه هفته گذشته اکران
شــده و به کمک ستار ههایش جــواد عزتی،
پژمان جمشیدی و هادی حجازیفر توانسته
با فــروش  1.5میلیارد تومانی شــروع خوبی
در گیشه سینماها داشته باشد« .دوزیست»
سال  98ساخته شده اما تا امسال به دلیل
شیوع کرونا فرصت نمایش پیدا نکرده بود.
عالوه بر سه ستارهای که نقشهای اصلی فیلم
را بازی کرد هاند ،سعید پورصمیمی ،ستاره
پسیانی ،مانی حقیقی و الهام اخــوان هم در
گروه بازیگران حضور دارند.
▪رفاقت مردانه پرچالش

قصه «دوزیست» درباره سه دوست به نامهای
«عطا»« ،مجتبی» و «حمید» است که در خانهای
در جنوب شهر با هم زندگی میکنند .آنها در
عین دوستی ،به فکر منافع خودشان هستند
و روی واقعیشان را پنهان میکنند .ورود
ناگهانی یک دختر جوان و غریبه به خانه آنها،
زندگی این سه دوست را با تغییر و تحوالتی

مواجه میکند .جواد عزتی و پژمان جمشیدی
که نقش «عطا» و «مجتبی» را بازی کردهاند ،هر
دو از بازیگران دوست داشتنی سینما نزد مردم
هستند و حضورشان در فیلم بخشی از گیشه آن
را تامین خواهد کرد .حضور هادی حجازیفر
در کنار آنها باعث شده ترکیب خوب و جالبی
از سه بازیگر محبوب و موفق سینما شکل
بگیرد .عزتی و جمشیدی پیش از این در «ما
همه با هم هستیم» و «جهان با من برقص»
با یکدیگر همبازی شــده بودند .حجاز یفر
و عزتی نیز در آثــار محمدحسین مهدویان
«ماجرای نیمروز»« ،رد خون» و فیلم «آتابای»
سابقه همبازی شدن با یکدیگر را داشتهاند
اما این اولینبار است که این سه بازیگر در
«دوزیست» کنار یکدیگر قرار گرفتهاند .تضاد
ویژگیهای شخصیتی آ نها و حتی اختالف
سن این سه شخصیت با یکدیگر باعث شده
ترکیب خوبی در فیلم شکل بگیرد و رابطه
آنها به عنوان سه رفیق برای تماشاگر جالب
باشد .عزتی و جمشیدی هر دو در «دوزیست»
بازی خوبی دارند اما حجازیفر با گریمی کامال
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قضاوت با مردم!

مصطفی قاسمیان

بحث درباره حق پخش مسابقات فوتبال لیگ برتر
که در سالهای اخیر همواره یک موضوع مورد
مناقشه میان ورزش و تلویزیون بود و هر از گاه با
اظهارنظرهایی داغ میشد ،از آخر هفته گذشته
باال گرفت .ماجرا ابتدا با بیانیهای مشترک آغاز شد
و سپس به آنتن تلویزیون رسید؛ تا جایی که پخش
مسابقه با اختالل مواجه شد و هــواداران عصبانی
شدند.حق پخش مسابقات یکی از منابع درآمدی
باشگاه های فوتبال در اکثر کشورهاست که این
حق پخش کمک شایانی به توسعه فعالیت های آن
هامیکند.

▪صداوسیما:حقپخشرادادیم

در پاسخ به این بیانیه ،برنامه تلویزیونی «فوتبال
بــرتــر» پیش از آغــاز مسابقه فوتبال روز جمعه،
توضیحاتیمنتشرکرد.براساساینتوضیحاتکه
در طول پخش برنامه و مسابقه ،چندین بار توسط
میثاقی مجری و احمدی گزارشگر بازی گفته شد،
صداوسیما وظایف خود را در قبال حق پخش دو
سال  1399و  ،1400انجام داده است .در این
برنامه همچنین گفته شد که سازمان صداوسیما و
همه نهادها و دستگاههایی که از پخش مسابقات

▪قصهای سرگرمکننده

هرچند که شاید حضور جواد عزتی و پژمان
جمشیدی در «دوزی ــس ــت» بــاعــث شــود که
مخاطب تصور کند این فیلم کمدی است اما
برخالف انتظارات «دوزیست» سوژهای جدی
و اجتماعی دارد و تنها در بعضی از سکانسها
لحظات بامزهای اتفاق میافتد .فیلم برای آن
دسته از مخاطبانی که در سینما به دنبال قصه
و سرگرم شدن هستند ،اثر راضیکنند های
است .درگیریهایی که بین سه دوست قصه
رخ میدهد و ماجراهایی که پیش میآید،
قابلیت همراه کردن تماشاچی را دارد ،او را
خسته نمیکند و دارای کشش الزم است.
بازی خوب بازیگران «دوزیست» هم یکی از
ویژگیهای مثبت آن است .الهام اخوان که در
زمان ساخت این فیلم بازیگر شناخته شدهای
سپاهان ،در شبکه خبر هم ادامه یافت و در ساعات
پایانیهمانروز،درگفتوگوباصادقدرودگرمدیر
بازاریابی سازمان لیگ فوتبال و مصطفی محمدی
رئیسمرکزطرح،برنامهوبودجهسازمانصداوسیما
پیگیری شد .در گفت وگویی که بخش زیادی از آن
با مجادله لفظی عجیب و بچهگانه مجری و مدیر
فوتبالی،بهحاشیهرفت،درودگراعالمکرددرسال
 1400تنها 7.5میلیارد تومان از محل حق پخش
به وزارت ورزش داده شده تا بین  52فدراسیون
ورزشــی تقسیم شود که به هر فدراسیون140 ،
میلیونتومانمیرسد!محمدینیزاعالمکردکهدر
دوسالگذشته،حدود 100میلیاردتومانازسوی
صداوسیمابهعنوانسهمحقپخشبهخزانهداری
پرداختشدهاست.
▪ 100میلیارددرستاست؟

▪بیانیهسرخابیهاعلیهتلویزیون

ظهرروزجمعه درحالیکههنوزاولینمسابقههای
لیگجدیدشروعنشدهبود،بیانیهایدررسانههای
رسمیدوباشگاهاستقاللوپرسپولیسقرارگرفت
که ماجرا را کلید زد .در این بیانیه به نامهای اشاره
شده که از سوی مدیران عامل دو باشگاه بزرگ
پایتخت ،خطاب به پیمان جبلی رئیس سازمان
صداوسیما ارسال شده است .بر اساس این بیانیه،
نامه مورد اشاره این دو مورد را به طور مشخص از
جبلی درخواست کرده است« :عدم پخش گزیده
بازیهاوگلهایبهثمررسیدهدوتیمدربخشهای
خبری و برنامههایی مثل «فوتبال برتر»« ،شبهای
فوتبالی»« ،ورزشــگــاه» و -۲ ...عدم پخش زنده
یا غیرزنده بازیهای دو تیم در پلتفرم تلوبیون و
تلویزیونهایاینترنتی».اگرچهبحثدربارهاتفاقات
اینروزهاباعنوانکلی«حقپخشتلویزیونی»مطرح
میشود اما به شکل مشخص ،بحث این روزها همه
حقپخشنیستوتنهاآنبخشیازحقپخشمراد
استکهتوسطمدیرانفوتبالی«،حقپخشآفالین»
نامیده شده .به طور خالصه ،این بخش یعنی هر آن
چیزیکهازمسابقاتپخشمیشود،منهایپخش
زندهاصلمسابقه؛چیزیکهدربیانیههمهست.

متفاوت با دیگر نقشهایش و کاراکتری موذی
که جدیتش برای مخاطب بامزه است ،سهم
بیشتری از توجه مخاطب را به خود اختصاص
میدهد.

ورزشی درآمد تبلیغاتی دارند ،مطابق بند پ ماده
 92قانونبرنامهششمتوسعه،بایدهمهدرآمدهای
خود را از این مسیر به خزانهداری کل کشور واریز
کنند و سپس این درآمدها بین سازمان صداوسیما
و وزارت ورزش تقسیم شود .عوامل «فوتبال برتر»
همچنینتأکیدکردندکهحقپخش 1401نیزدر
حال پرداخت است و کال صداوسیما در این زمینه
قصورینداشتهاست.
▪دعوارویآنتن

روز جمعه و در حالی که عوامل باشگاه استقالل از
پیشمیدانستنداحتماالدستشانبهاینسرعت
به حق پخش نخواهد رسید و مسابقه فوتبال بدون
انعقاد قــرارداد جدید ،روی آنتن خواهد رفت ،در
بخشی از تبلیغات محیطی مسابقه که در اختیار
خــودش بــود ،عبارت «پخش غیرمجاز اینترنتی
مسابقات ،تضییع حقوق هــواداران و سهامداران
استقالل»رادرجکردندکهتوسطتلویزیونممیزی
شد .به این شکل که قاب تصویر پخش مسابقه،
طــوری بسته میشد که ایــن جمله دیــده نشود،
هرچنداینجملهاعتراضیدرلحظاتیکوتاه،روی
آنتن هم رفت .با این حال تصاویر منتشر شده از
بعضی حاضران در ورزشگاه ،مشخص کرد که پیام
اعتراضی باشگاه استقالل چیست .پخش مسابقه
فوتبال استقالل و سپاهان با این شیوه و برای این
که ایــن پیام اعتراضی دیــده نشود ،هـــواداران را
بسیار عصبانی کرد و با اعتراض شدید کاربران
شبکههای اجتماعی مواجه شد .جالب این که

همزمان محمدرضا احمدی گزارشگر مسابقه هم
چندین بار در زمانهای مختلف بــازی ،مدیران
استقاللوپرسپولیسرابهفرافکنیمتهممیکردو
میگفتاینحاشیهسازیهادرسالمنتهیبهجام
جهانیزیباودرستنیست.
▪قانونچهمیگوید؟

آن چه عوامل برنامه «فوتبال برتر» به آن استناد
کردند،قانونبرنامهششمتوسعهبودولیمتنیکه
منتشر کردند ،در قانون بودجه قرار داشت .در بند
پماده 92قانونبرنامهششم،ازوظیفهدولتبرای
تعیین تکلیف حق پخش سخن گفته شده است.
در قانون بودجه اما در این باره آمده است که وزارت
ورزش و سازمان صداوسیما مکلفاند درآمدهای
تبلیغاتی خود ناشی از پخش مسابقات ورزشی
را به خزانهداری کل کشور واریــز کنند و مجموع
این پول در نهایت ،بین دو نهاد به نسبت  70برای
صداوسیماو 30برایوزارتورزش(برایکمکبه
فدراسیونها) تقسیم شود .اگرچه اصل این قانون
و این نحوه تقسیمبندی هم مورد انتقاد است اما به
هر حال صداوسیما مدعی است پول را واریز کرده
و  70درصد سهم خودش را دریافت نکرده است.
عوامل «فوتبال برتر» همچنین مدعی شدند که
وزارت ورزش در این میان پولی به خزانهداری واریز
نکردهاست.
▪ 7میلیاردبرای 2سال!

بحث حواشی پخش تلویزیونی مسابقه استقالل و

در عین حال به نظر میرسد ارقــام اعالمشده از
ســوی صداوسیما ،با واقعیتهای درآمــدهــای
تبلیغاتی تلویزیون از فوتبال ،همخوانی چندانی
ندارد .در همین برنامه شبکه خبر ،صادق درودگر
نماینده ســازمــان لیگ گفت ،طبق بررسی او،
تبلیغات تلویزیونی به صورت میانگین ،ثانیهای
 131میلیون تومان تعرفه دارد .در پاسخ به
وی ،محمدی مدیر طرح ،برنامه و بودجه رسانه
ملی گفت ،آگهیها در نهایت با این ارقام به آنتن
نمیرسد .حتی در صورتی که رقم اعالمشده از
سوی درودگــر درســت نباشد و آگهی مسابقات
ورزشــی (که از آگهی بسیاری برنامهها گرانتر
است) ثانیهای  10میلیون تومان هم باشد ،رقم
 100میلیاردی که صداوسیما برای دو سال به
خزانهداری واریز کرده ،معادل حدود  2ساعت و
 45دقیقهآگهیاست.ایندرحالیاستکهبرخی
کارشناسان معتقدند ارقام درآمدی تلویزیون از
برنامههای ورزشی ،بسیار فراتر از اینهاست .بر
اساس سندی که در آبان  96از تبلیغات شهرآورد
 85در ایلنا منتشر شد و هیچگاه هم تکذیب نشد،
تلویزیون فقط از همین یک مسابقه 16 ،میلیارد
تومان درآمد تبلیغاتی داشته است .این در حالی
است که در سالهای  1399و  ،1400حداقل
شش مسابقه شــهــرآورد ،مسابقات متعدد تیم
ملی فوتبال ،مسابقات سرخابیها در لیگ برتر
و مهم تر از آن لیگ قهرمانان آسیا و ...برگزار
شده و درآمــد تلویزیون به مراتب بیش از اینها
تخمینزدهمیشود.روشننیستچطورتلویزیون
درآمد تبلیغاتی خود را از مسابقات ورزشی داخلی
(شامل همه ورزشها از جمله کشتی و والیبال که
پربینندهاند) در مجموع 100میلیارد تومان اعالم
کرده است.
▪پرسپولیسعقبنشینیکرد

ماجرایحواشیدرپایاناینمسابقههمادامهیافت
و همزمان با پخش مجدد توضیحات صداوسیما
در «فوتبال برتر» ،استقاللیها بار دیگر در مقابل
تلویزیونایستادندوازعواملتصویربرداربرنامههای
تلویزیونیخواستندمحلنشستخبریسرمربیان
راترککنند.درمقابل،دیگرباشگاهبزرگپایتخت،

نبود ،ایــن روزهــا در شرایطی با ایــن فیلم به
سینما آمده است که با سریال «دودکش  »3نزد
مخاطبان تلویزیون شناخته میشود و «آفتاب
پرست» را هم در نمایش خانگی در حال پخش
دارد .این بازیگر جوان هم از پس ایفای نقش
مرموز خود برآمده و به عنوان دختری بیپناه و
درمانده بازی طبیعی و خوبی دارد.
▪فضایی تلخ و سیاه

در عین حال عدهای از منتقدان هم معتقدند
که «دوزیست» مضمونی مشابه فیلمفارسی
دارد و رفتارهای «عطا» یــادآور قهرمانان آن
فیلمهاست .همچنین بخشی از نظرات منفی
مربوط به فضای تلخ و تا حــدودی سیاه فیلم
اســت .تمرکز «دوزیــســت» روی این تلخی به
واسطه وضعیت نا به سامان زندگی «عطا» و
دوستانش ،مشکالت دختر تــازه وارد به نام
«مریم» و سرنوشت شخصیتهای داستان از
ابتدا تا انتها ،مواردی است که از سوی عدهای
از منتقدان به عنوان ویژگی منفی «دوزیست»
مطرح شده است.
رویهمتفاوتیدرپیشگرفتواعالمکردبرنامههای
تلویزیونی آزادند در مسابقات این تیم حاضر شوند.
دربیانیهایکهبعدازظهردیروزدرسایتاینباشگاه
منتشر شــد ،آمــده اســت« :بعد از بیانیه مشترک
باشگاههایپرسپولیسواستقاللدرخصوصحق
پخش ،برخی از جریانات سعی بر آن داشتند که در
اذهانعمومیاینگونهتداعیکنندکهاینباشگاه
با صداوسیما دارای زاویه بوده و بیانیه اعتراضی
اســت ».در بخش دیگری از بیانیه آمده است« :از
مجلس و دولت انقالبی درخواست داریم به صورت
فوریودوفوریتیموضوعارزشگذاریواقعیحق
پخش را در دستور کار خود قرار دهند و برای تامین
بودجه مذکور اقــدام کنند .از حضور برنامههای
تولیدی نیز در مسابقات این باشگاه استقبال می
کنیم و درخواست داریم در مسیر تحقق حق پخش
واقعیفوتبالمارایاریرسانند».

هانیه توسلی هرشب ساعت
 21:30با سریال خاطرهانگیز
«وفا» اثر محمدحسین لطیفی
در شبکه  2دیده میشود .پیش
از ایــن ق ــرار بــود «آت ــش ســرد»
سریال شبانه شبکه  2باشد اما پخش آن به بعد از
ماه صفر موکول شد.
عـــادل فــردوســیپــور در الیــو
ایــنــســتــاگــرام بــرنــام ـههــای
«فوتبال  »360را برای پوشش
بیستودومین دوره لیگ برتر
اعــام کــرده و ضمن اشــاره به
اولین ارتباط زنــد هاش با مردم پس از تعطیلی
« »90گفته وقتی به گذشته فکر میکند ،بغض
میکند و دلش میگیرد.
مسعود رایــگــان بــه زودی با
سریال «بیگناه» ساخته مهران
احــمــدی بــه نمایش خانگی
میآید .بــازی در نقش اصلی
سریال بر عهده محسن کیایی
اســت و ویشکا آســایــش ،شبنم مقدمی ،رویــا
تیموریان و ماهور الوند نیز از دیگر بازیگران آن
هستند.
بهاره کیا نافشار به زودی با
فیلم «رویــای سهراب» ساخته
علی قویتن به سینما میآید.
این فیلم با بازی علی قویتن،
مهدی سلطانی و ترالن پروانه،
سال  98ساخته شده و بخشی از زندگی سهراب
سپهری را روایت میکند.
بهداد سلیمی از چهارشنبه
هفتهجاریسریجدیدمسابقه
«تهمتن» را از شبکه نسیم روی
آنتن دارد .این مسابقه ساعت
 23:30پخش میشود و مانند
فصل قبل ،آیدین ختایی ورزشکار نیز به عنوان
مجری در آن حضور دارد.

