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اکران نوروزی
برای  4فیلم کوتاه

...

سینمای ایران
اعالم نام سرمایهگذاران
فیلمهای جشنواره فجر
فهرست سرمایهگذاران فیلمهای حاضر
در سیوهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر
اعالم شد.
بــه گـــزارش ایــســنــا ،اطــاعــات فیلمهای
سیوهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر بر
اســاس نــام فیلم ،تهیهکننده ،کــارگــردان
وسرمایهگذار تهیه شده که در زمینه سیاست
شفافسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ودرچارچوبقانونانتشارودسترسیآزادبه
اطالعات منتشر میشود.
اطالعات این فهرست بر اساس اعالم تهیه
کننده به سازمان سینمایی است و درباره
فیلمهایی که سرمایهگذار اعــام نشده،
تهیهکنندههنگامدریافتپروانهنمایشملزم
به اعالم کتبی به سازمان سینمایی است.

معرفی نامزدهای چهره سال
هنر انقالب
دبیر پنجمین جشن هفته هنر انقالب،
اسامی نامزدهای اولیه کسب عنوان چهره
سال هنر انقالب را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،مجدالدین معلمی ،معاون
هنریحوزههنریودبیرپنجمینجشنهفته
هنر انقالب ۱۴،چهره فرهنگی و هنری را به
عنوان نامزدهای اولیه کسب عنوان چهره
هنر انقالب در سال  ۹۷معرفی کــرد .رضا
امیرخانی،محمدعلیباشهآهنگر،هدایتا...
بهبودی،ابراهیمحاتمیکیا،کوروشزارعی،
محمدمهدی سیار ،نیلوفر شادمهری ،مهناز
فتاحی ،پیام فضلینژاد ،محسن کاظمی،
مسعودنجابتی،فاضلنظری،مهدینقویان،
وحید یامینپور  14شخصیتی هستند که
از سوی حوزه هنری به این منظور انتخاب
شدهاند .از میان آنهــا پنج چهره به عنوان
نامزدهاینهاییکسبعنوانچهرهسال۹۷
هنر انقالب متعاقب ًا انتخاب و اعالم خواهند
شد .چهره سال هنر انقالب با رأی  ۱۰۰نفر
از فرهیختگان ،هنرمندان پیش کسوت و
مدیرانارشدفرهنگیانتخابخواهدشد.

«بهاریه فیلمهای کوتاه» شامل اکران چهار فیلم کوتاه از ششم فروردین آغاز خواهد شد .این مجموعه شامل «زونا» ساخته
طوفان نهان قدرتی« ،خوابگردها» ساخته پویا نبی« ،سیندرال» ساخته مهدی آقاجانی« ،مانیکور» ساخته آرمان فیاض و
انیمیشن «بدو رستم بدو» ساخته حسین مالیمی است که در تمام سینماهای گروه «هنروتجربه» اکران میشوند.

پاسخ به  4پرسش اصلی
درباره «توسکا»

...

چهره ها و خبر ها
حمید فر خنژاد که در سال  97با بازی در
چهار فیلم ،سال شلوغی را گذراند ،در فیلم
«گــشــت  »3حــضــور خواهد
داشت .او همچنین قرارداد
بازی در فیلم «زنبور کارگر»
را هم بسته است.

مصطفــی قاســمیان  -ســتارهمربع ،ارزش افــزوده ،توســکا و ...کلیدواژههایی اســت کــه پس از
دستکاری در نتایج نظرسنجی جشنواره جامجم خیلی در رسانهها دیده شد .ماجرایی که خیلی
زود تبدیل به بحرانی بزرگ برای صداوسیما و شرکت توسکا شد؛ تا جایی که طرفین این قرارداد
عظیم ،تصمیــم گرفتند فعالیتهای خود را تعدیل کنند! اما توســکا چیســت ،چه میکند و چرا
مهم اســت؟ برای آن که یک دید کلی درباره این شــرکت و ماجراهای حول آن به دست بیاورید،
گزارش امروز را بخوانید:

▪توسکا متعلق به چه کسی است؟

به استناد روزنامه رسمی ،شرکت «توسکا» سه
سهامدار دارد :شرکت ارتباطات سیار ایران
(همراه اول) ،شرکت سرمایهگذاری توسعه
نــور دنــا و شرکت نقش اول کیفیت .اولــی را
که میشناسید ،شرکتهای دوم و ســوم هم
زیرمجموعه همان همراه اول هستند .بنابراین
شرکت توسعه کسبوکار ایرانی به طور رسمی
متعلق به اپراتور همراه اول است.
در روزهای گذشته و پس از این که شایعاتی مبنی
بر نقش دولــت و ستاد اجرایی فرامین در این
اپراتور منتشر شد ،این شایعات از طرف هر دو
تکذیب شد .ابتدا ستاد اجرایی در اطالعیهای
نوشت« :شرکت توسعه کسب و کار توسکا با توجه
به سهام حداقلی ستاد در شرکت مخابرات ایران
و به تبع همراه اول به هیچ وجه جزو شرکتهای
تحت مدیریت و کنترل ستاد اجرایی فرامین
نمیباشد» .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
نیز در توئیتی در این بــاره شفا فسازی کرد:
«دولت سهامدار غالب و اصلی مخابرات و همراه
اول نیست ۵۰ .درصــد به عــاوه یک سهم در
اختیار یک سهامدار است و در اختیار دولت
نیست».سهامدار اصلی  ،کنسرسیوم توسعه
اعتماد مبین است.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

▪توسکا چه میکند؟

شرکت توسکا مجوز تقریب ًا همه فعالیتهای
مرتبط با خدمات مخابراتی ،فناوری اطالعات،
تجارت الکترونیک و حتی مطبوعاتی را داراست
امــا ایــن که دقیق ًا حــاال چه میکند ،به استناد
اطال عرسانی خود شرکت ،دو دسته فعالیت
اصلی دارد:
 .1شتاب دهنده استارت آپی :توسکا از ایدههای
استارت آپی حوزههای مختلف (عموم ًا فناوری
اطالعات) با خرید سهام و اسپانسرینگ حمایت
میکند و پس از سوددهی استارت آپ ،سودش را
میبرد.اگرچهازاینبخشازفعالیتهایتوسکا،
اخبار زیادی منتشر نشده اما به نظر میرسد این
کار آنها شباهتی ناقص به دیگر شتاب دهندهها
دارد ،زیرا توسکا برای استارت آپ ها تنها تبلیغات
می کندو همه خدمات آن ها را ارائه نمی کند.
نکته مهم آن که خود توسکا در اطالعرسانیهای
رسمی خود ،سعی دارد این وجه را پررنگ کند
و آن را به عنوان فعالیت غالب شرکت ،جا بزند.
 .2تبلیغات :توسکا هم برای ایدههای استارت
آپی تحت حمایت خود و هم برای کسبوکارهای
دیگر تبلیغات میکند .این تبلیغات شامل فضای
مجازی و صداوسیماست و همین بخش دوم است
که جنجالی شده است.
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▪توسکا پول برنامههای تلویزیون را میدهد؟

بیانیه دومی که شرکت توسکا بعد از جنجالهای
روزهای گذشته منتشر کرد ،حاوی یک ادعای
بزرگ بود« :شرکت توسکا با همکاری سازمان
صداوسیما تمامی هزینههای تولید برنامههای
پربینندهای چون خندوانه ،برنده باش ،کودک
شو ،فرمول یک ،نــود ،حاال خورشید ،به خانه
برمیگردیم ،عصر جدید ،تب تاب جام جهانی،
مــاه عسل ،ستاره ســاز ،فوتبا لهای داخلی و
خارجی و ...در مجموع  ۷۹برنامه تلویزیونی را
یپردازد».
م 
این ادعای کام ً
ال صحیحی نیست .اگرچه این
حقیقت دارد که هزینههای همه برنامههای
یادشده ،واقع ًا توسط شرکت توسکا به صداوسیما
واصل میشود ،اما خود توسکا تنها یک واسطه
اســت .شرکتی که در قـــراردادی سنگین (به
روایــــتهــــای مــخــتــلــف  1500 ،1200یا
 3000میلیارد تومان) تبلیغات ارزش افزوده
صداوسیما را به طور انحصاری در اختیار گرفته
و همه شرکتهایی که میخواهند تبلیغات
ارزش افزوده در رادیو و تلویزیون داشته باشند،
«مجبورند» از طریق توسکا این کار را انجام دهند.
بنابراین هزینههای تولید برنامهها ،در واقع از
جیب حامیان مالی میآید نه خود توسکا.

▪توسکا چطور پول درمیآورد؟

مهم ترین نکته در مدل درآمدزایی شرکت توسکا،
همان «انحصاری» بودن قــرارداد این شرکت با
صداوسیماست .همان طور که گفته شد ،همه
شرکتهای خواهان تبلیغات ارزش افــزوده در
صداوسیما،چارهایجزهمکاریباتوسکاندارند.
از آن طرف سود سرشار حاصل از این نوع تبلیغات
(که مخاطبان تلویزیون را عاصی کــرده) همان
چیزیاستکهسودتوسکاراتضمینمیکند.
نبود شفافیت و انحصار قرارداد ،نکتهای است که
نمایندگان مجلس را هم حساس کــرده تا طرح
تحقیق و تفحص از این قــرارداد را راه بیندازند.
اگرچه هنوز از تصویب قطعی این طرح خبری
منتشر نشده ،اما میشود امید داشت تا چند ماه
آینده،باالخرهمشخصشودکهچطورصداوسیما
موافقت کرده است همه تبلیغات ارزش افزوده را
یکجابهتوسکابدهد.
نکتهمهمیکهدربیانیهاولتوسکادیدهنشد،جمله
پایانیآنبود:وعدهایبرایتعدیلفعالیتهایاین
شرکت در حوزه تبلیغات ارزش افزوده تلویزیونی!
چیزیکهثابتمیکندنمایندگانمجلسبیخودی
دسترویاینقراردادنگذاشتهاند.
تحلیلمفصلمدلدرآمدزاییاینشرکترابعداز
تعطیالتنوروزیدرهمینصفحهخواهیدخواند.

یکتا ناصر در اکران نوروزی امسال ،با فیلم
«رحمان  »1400به کارگردانی همسرش
منوچهر هادی حاضر است.
این فیلم در روزهای آغازین
اکـــــــــران ،بــــا اســتــقــبــال
تماشاگران مواجه شده
است.
محمدحسین میثاقی در نوروز اجرای برنامه
«ستارهساز» را در شبکه سه سیما به عهده
خـــواهـــد داشــــــت .مــیــثــاقــی
همچنین گزینه اصلی اجرای
«نـــــــــود» بـــعـــد از عــــادل
فردوسیپور است.
امیرمهدی ژوله از  19فروردین در نمایش
«یک ساعت آرامــش» به کارگردانی جواد
روشن روی صحنه خواهد رفت.
او به تازگی با فیلم «هزارپا» به
شبکه نمایش خانگی آمده
است.

ویداجوانبازیدرسریالطنز«زیرهمکف»به
کارگردانی بهمن گودرزی را به
پایان رساند .او در اوایل سال
 ،97سریال پلیسی «سارق
روح» را روی آنتن داشت.

