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سریال شهید «زینالدین»
ساخته میشود
سریال «شهید زینالدین» اواخر امسال ساخته
میشود.
به گزارش صبا ،سریال «شهید زینالدین» قرار
است به تهیه کنندگی شفیع آقامحمدیان اواخر
امسال جلوی دوربین بــرود .این مجموعه که
جزو پرو ژههای الف تلویزیون خواهد بود ،در ۳۰
قسمت تولید خواهد شد .ناصر هاشمزاده فیلم
نامه این سریال دفاع مقدسی را نوشته است و
داستان سریال از کودکی شهید زینالدین آغاز
شده و تا زمان شهادت او ادامه خواهد داشت.
سریال شهید زینالدین همچنین جدا از دفاع
مقدس ،به مبارزات شهید در دوره ستم شاهی
نیز خواهد پرداخت.
ایــن مجموعه تلویزیونی ق ــرار اســت یکی از
کارهای پربازیگر تلویزیون باشد ،البته آنگونه
که اطالعرسانی شده نقش شهید زینالدین را
چهرهای جدید بازی خواهد کرد .در ضمن این
مجموعه جزو کارهای پرلوکیشن خواهد بود و
تهران،قم،اصفهانومناطقجنوبیکشوربرخی
از مکانهایی است که در آن تصویربرداری انجام
خواهد شد.

پخش تیزر «ایده اصلی»
با حضور هانیه توسلی
تیزر فیلم «ایده اصلی» از شبکه یک سیما با حضور
هانیه توسلی پخش شد.
در حالی که پخشکننده فیلم «ایــده اصلی»
ادعــا کــرده بود پخش تصاویر هانیه توسلی در
تلویزیون ممنوع است و از سوی صداوسیما از
آنان خواسته شده صدا و تصویر این بازیگر در
تیزرهای تبلیغاتی فیلم وجــود نداشته باشد،
دوشنبهشب لحظاتی پیش از سریال «وقت
صبح» ،تیزر این فیلم از شبکه یک پخش و در
صحنههایی از این تیزر کوتاه ،صدا و تصویر هانیه
توسلی نمایش داده شد .پخش تصاویر این بازیگر
در تلویزیون ،میتواند پایانی بر شایعات ممنوع
التصویری او باشد که به تازگی چندین بار مطرح
شده است.
محمدحسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی
صداوسیما در روزهای گذشته با انتشار توئیتی
ممنوع التصویری هانیه توسلی را تکذیب کرده
بود ،اما پس از این تکذیب نیز پخشکننده «ایده
اصلی» یک بار دیگر بر ممنوع التصویری هانیه
توسلی تأکید کرد.

شاید شما هم در میان دوســتــان و آشنایان
خــود ،افــرادی را دیــده باشید که از کم شدن
شارژ تلفن همراه یا مبلغ باالی قبض آن گله
داشتهاند و در آخر فهمیدهاید به دلیل عضویت
بـــدون اطـــاع خــودشــان در ســروی ـسهــای
ارزش افزوده بوده است .سرویسهای ارزش
افــزودهای که بدون ارائه خدمات قابل توجه،
درآمدهای خوبی دارند و البته ،خودشان هم
قربانی یک شرکت بزرگتر با یک قــرارداد
انحصاری بسیار مشکوک هستند .این قرارداد
انحصاری ،مورد توجه مجلس شورای اسالمی
قــرار گرفته و احــتــمــا ًال بــه زودی هــدف یک
طرح تحقیقوتفحص خواهد بود .با مطالعه
این گــزارش ،از چندوچون این ماجرا باخبر
میشوید؛ اصل مسئله ارزش افزوده ،تخلفات
آن و تحقیقات مجلسیها درباره آن است.
▪ارزش افزوده چیست؟

خدمات ارزش افــزوده ترجمهای از اصطالح
 Value Added Servicesیــا بــه اختصار
 ،VASمجموعه سرویسها و خدماتی است
که بر بستر مخابرات همراه ،عرضه و بابت
آن از شما پول دریافت میشود .انــواع مهم
خدمات ارزش افزوده در کشور ما عبارت است
از :اپلیکیشنهای تلفن همراه ،پیامکهای
متنی ،خدمات صندوق پستی تماس ،محتوای
صوتی و تصویری مانند فیلم ،موسیقی ،کتاب
صوتی و سخنرانی و در نهایت ستارهمربعها.
شرکتهای ارائهدهنده خدمات ارزش افزوده،
اپراتورها و حتی سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی از ارائه آمار و اطالعات درباره
حجم بازار ارزش افــزوده در ایران خودداری
میکنند ،اما برآوردهای غیررسمی ،از بازاری
به حجم ساالنه  5000میلیارد تومان حکایت
دارد؛ رقمی نجومی که به طور رسمی هیچ
شفافیتی در آن نیست.
▪سوءاستفادهکنندگان در کمین مردم

وقــتــی چــرخ ایــن بـــازار بــه گـــردش درآمـــد و
سوددهی چشمگیر آن مشخص شد ،بالفاصله
سوءاستفادهها هــم شــروع شــد .تــا مدتها
بسیاری از دارندگان تلفن همراه ،در بسیاری
ازسرویسهاعضوبودندوازهرکدامروزانهچند
صد تومان کم میشد و خودشان خبر نداشتند
یا متوجه آن نبودند .صدای اعتراضات که باال
گرفت ،وزارت ارتباطات با دستورالعملهایی
جلوی برخی از این سوءاستفادهها را گرفت،
هرچند همچنان شرکتهای زیادی هستند
که از ناآگاهی کاربران سوءاستفاده میکنند
و مبالغ گزافی به جیب میزنند .هر از چند
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گاهی نیز وزیــر ارتباطات خبر از کشف یک
تخلف در این زمینه میدهد؛ مانند گزارشی
که آذری جهرمی در توئیتر خود از پنج شرکت
ارائهدهنده خدمات ارزش افــزوده داده بود
که در ســال  ،97با عضویت اجــبــاری مردم
در سامانههای خ ــود 33 ،میلیارد تومان
سوءاستفاده کــرده بودند .این بــازار بزرگ،
برای گستردهتر شدن نیاز به تبلیغات در رسانه
ملی داشت .گزارش حاضر ،درباره این تبلیغات
تلویزیونی است.
▪ورود توسکا به ماجرا

از زمانی که خدمات ارزش افــزوده به دلیل
سوددهی باال ،توجهات را به خود جلب کرد،
یک شرکت خصولتی به نام «توسکا» روی آن
دست گذاشت و در سکوت ،به طور انحصاری،
همهتبلیغاتارزشافزودهرادرهمهشبکههای
تلویزیونی در اختیار گرفت .قـــراردادی که
گفته میشد بــرای سه ســال بسته شــده و به
روایتهای مختلف  1500 ،1200یا 3000
میلیارد تومان ارزش دارد .طبق این قرارداد،
هر شرکت ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده
اگر بخواهد در صداوسیما تبلیغ کند ،باید به
جای بازرگانی سازمان صداوسیما ،به توسکا
مراجعه کند .محمد ســرافــراز رئیس سابق
سازمان صداوسیما در کتاب خاطرات خود
دربــاره این قــرارداد نوشته اســت[« :ظرفیت
ارزش افزوده در صداوسیما] طی یک مزایده
به شرکتی به نام توسکا واگذار شد که با دادن
ظرفیت زمانی خارج از قاعده و ارجاع مشتریان
بازرگانی همانند USSDها (ستارهمربعها) به
سمت این شرکت ،در عمل تمام این ظرفیت
درآمدی به هزینه تبدیل شد».این قرارداد از
ابتدای سال 97اجرایی شد و از آن زمان بود که
ستارهمربعهارویمخبینندههایتلویزیونرژه
رفتند .دیگر تقریب ًا همه برنامههای پربیننده و
حتی کمبیننده ،صاحب کد ستارهمربع بودند.
▪تحقیق و تفحص از قرارداد توسکا

انحصار قــرارداد صداوسیما و توسکا ،باعث
شد طرحی در مجلس برای تحقیق و تفحص
دربــاره این قــرارداد به جریان بیفتد 12 .نفر
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 19
اسفند سال  ،97با امضای نامهای خطاب به
هیئت رئیسه مجلس خواستار تحقیق و تفحص
از این قــرارداد شدند .به نقل از جماران ،در
بخشیازایننامهآمدهاست«:بهتازگیسازمان
صداوسیماباقراردادیتبلیغاتاستارتآپهاو
کسبوکارهاینورابهمجموعهایواگذارکرده
که این موضوع ضمن افزایش هزینه تبلیغات

استارتآپها و ایجاد خلل در فضای رقابتی،
فضایجارینهچندانمطلوبکسبوکارهای
نوین را با چالشهای جــدی مواجه ساخته
است .از همین رو خواهشمند است با توجه
به مفاد تبصره یک بند  7ماده  45آییننامه
داخلی،دستورفرماییدکمیسیونهایبررسی
به بررسی موضوع و اصالح رویه اقدام کنند».
▪در انتظار استعالم از دستگاههای نظارتی

با این که این طرح در اواخر سال  97به امضا
رسید ،اما پس از شــروع سال  ،98خبری از
آن نشده اســت .بــرای اطــاع از چندوچون
ماجرا ،با عبدالکریم حسینزاده نماینده مردم
نقده و اشنویه در مجلس شــورای اسالمی
صحبت کردیم .حسینزاده دلیل تأخیر در
تصویب این طرح را اینگونه توضیح داد« :بعد
از امضای طرح ،تعطیالت مجلس پیش آمد و
پس از آن نیز زمانی که باید برای جمعآوری
اطالعات صرف میشد ،باعث به تأخیر افتادن
طــرح شــد .اطــاعــات مفصلی در حوزههای
مختلف مدیریتی ،مــالــی و پ ــروژهه ــای در
جریان جمعآوری شده است .بعد از استعالم
از دستگاههای نظارتی درب ــاره صحت این
اطالعات ،طرح را به صحن علنی میرسانیم».
▪طــرحــی بــا هـــدف پــایــانبــخــشــیــدن به
قراردادهای انحصاری در صداوسیما

در این باره با سیدهفاطمه حسینی نماینده
مــردم تهران در مجلس نیز صحبت کردیم.
حسینی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی
خــراســان گــفــت« :قـــراردادهـــای انحصاری
صداوسیما با یک شرکت استارتآپ ما را بر
آن داشت تا در این زمینه تحقیق و تفحص از
قراردادهای ارزش افزوده این سازمان را تهیه

و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کنیم ».وی افزود:
«طبیعتا شرکتهای اســتــارتآپ در فضای
رقابتی میتوانند خدمات بهتری به مشتریان
ارائه دهند و اساس ًا رویهای که در صداوسیما
دیده میشود ،ممکن است خود مانعی برای
ارائه خدمات بهتر باشد ».حسینی با بیان این
که اقداماتی این چنین از سوی صداوسیما با
فضای نوآوری و خالقیت ضدیت دارد افزود:
«هــدف از ارائــه ایــن تحقیق و تفحص ،پایان
بخشیدن به قراردادهای انحصاری صداوسیما
و جلوگیری از اقداماتی از این قبیل در آینده
است ».وی همچنین درباره زمان اعالم وصول
تحقیق و تفحص ارائ ـهشــده به هیئترئیسه
مجلس اظهار کرد« :هنوز زمان مشخصی را
به ما اعالم نکردهاند و این بستگی به تصمیم
هیئترئیسه مجلس دارد ،اما ما امیدواریم این
تحقیق و تفحص تا پایان عمر مجلس دهم به
نتیجه برسد».
▪ 2نکته مهم

اول آن که توسکا اکنون صاحب انحصاری
خالفقوانینکشوراست.درحالیکهدرموارد
مشابه ،مانند انحصار تلگرام ،نهادهای نظارتی
با انحصار مخالفت کردند و حکم به فیلترینگ
آن دادند ،اما قوانین ضدانحصار ،هنوز برای
از بین بردن قرارداد انحصاری توسکا ،اقدامی
انجام ندادهاند.
به عالوه ،با پایان مدت زمان قرارداد صداوسیما
وتوسکا،تلویزیونمیماندوتغییراتیساختاری
که در آگهیهای بازرگانی آن به وقوع پیوسته
است .تلویزیون در آن زمان با خأل بزرگی در
آگهیهای خود مواجه میشود و وابستگی به
توسکا ،ممکن است تلویزیون را به گردابی از
مشکالت مالی بیندازد.

چهره ها و خبر ها
آتیال پسیانی قــرار است برای
بـــازی در ســریــال «مــرضــیــه»
ســاخــتــه فــلــورا ســــام ،جلوی
دوربین برود و در این مجموعه
بــا داریــــوش ارجــمــنــد ،گوهر
خیراندیش ،ماه چهره خلیلی ،پژمان بازغی و
امیرحسین صدیق همبازی شود.
ســــــروش ص ــح ــت از شــنــبــه
 23شهریور بــا فصل چهارم
برنامه «کــتــا ببــاز» بــه شبکه
نسیم میآید .اکنون با هدف
گرامی داشــت یاد هنرمندان
درگذشتهای که پیشتر مهمان برنامه بودهاند،
هفت قسمت از «کتابباز» بازپخش میشود.
نوید محمدزاده به بهانه نمایش
فیلم «مــتــری شیشونیم» در
بخش افقهای جشنواره ونیز،
در این جشنواره حضور دارد.
عــاوه بر او ،سعید روستایی،
پیمان معادی ،فرهاد اصالنی و هومن بهمنش
نیز در جشنواره حاضر هستند.
فــــریــــبــــا مـــتـــخـــصـــص در
بیستودومین جشنواره ملی
تئاتر فتح خرمشهر ،در جمع
اعضای هیئت داوران بخش
صحنهای ایــن رویـــداد حضور
دارد .علی اوسیوند نیز جــزو داوران اســت و
حمیدرضا آذرنــگ دبیری جشنواره را برعهده
دارد.
پــوالد کیمیایی در تاز هترین
فــعــالــیــت ســیــنــمــایــی خـــود،
قــرار اســت در فیلم «سلفی با
دموکراسی» ایفای نقش کند.
این اثر ادامه فیلم «دموکراسی
تــو روز روشـــن» و داســتــان آن
درباره جانبازان و شهدای دفاع مقدس است.
آناهیتا درگاهی امــروز با فیلم
«قانون مورفی» به کارگردانی
رامبد جــوان ،به شبکه نمایش
خانگی میآید .امیر جدیدی،
امیر جعفری و رامبد جــوان از
دیگر بازیگرانی هستند که در این فیلم فانتزی و
کمدی حضور دارند.

