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چهره ها و خبر ها
مریال زارعی قرار است در فیلم
«کـــارو» بــه کــارگــردانــی احمد
مرادپور ایفای نقش کند .این
ف یلم محصول ســازمــان اوج،
دربــاره نوجوانی کرمانشاهی
است که پس از سالها تمرین ،به تیم ملی کشتی
دعوت میشود.

توسکا و اپراتورها گاه تا  50درصد برند 33 ،درصد سهام و  90درصد درآمد یک استارت آپ را برمیدارند

ستایش یا بنجامین باتن؟

سینمای ایران

اکران «شاه کش»
و «کلوپ همسران» از چهارشنبه
سخنگوی شــورای صنفی نمایش اعالم کرد از
این هفته چهار فیلم جدید در سینماها اکران
می شود.
غالمرضا فرجی به مهر ،با اشاره به جلسه روز یک
شنبه  ۲۴شهریورگفت« :فیلم سینمایی «شاه
کش» به کارگردانی وحید امیرخانی به جای
فیلم «برمودا» به کارگردانی رهبر قنبری« ،مردی
ب ــدون سایه» به کارگردانی علیرضا رئیسیان
به جای «صدای منو میشنوی» به کارگردانی
صــادق پروین آشتیانی و «کلوپ همسران» به
کارگردانی مهدی صباغزاده به جای «چاقی» به
کارگردانی راما قویدل از چهارشنبه  ۲۷شهریور
اکران میشود».
سخنگوی شــورای صنفی نمایش ادامــه داد:
«همچنین «کروکودیل» به کارگردانی مسعود
تکاور به جای «قصر شیرین» به کارگردانی رضا
میرکریمی از چهارشنبه  ۲۷شهریور اکران می
شود».

روز شنبه مــصــاحــب ـهای از مــدیــرعــامــل یک
استارتآپ تولید محتوا برای کودکان منتشر
شد که از وجود مشکالت عجیبی در مسیر کار
خود و صنف اش پرده برمیداشت .سادات در
این گفتوگو درباره برخوردهایی توضیح داده
بود که اپراتورها و شرکت توسکا (مالک روبیکا)
با کسبوکارهای دیجیتال انجام میدهند و به
جای حمایت ،رسم ًا آنها را سالخی میکنند؛
به طوری که گاهی تا  50درصد ارزش برند،
 33درصــد سهام و  90درصــد درآمــدهــای
کسبوکارها را برمیدارند و بــاز هم اجــازه
تبلیغاتتلویزیونیبهآنهانمیدهند!درادامه،
نوری میتابانیم به تاریکخانه عجیب مافیای
توسکا که گلوی کسبوکارهای دیجیتال را
یفشارد:
م 
▪هزینه برای استارت آپ ،درآمد برای اپراتور
و توسکا

م جتبی ســادات سرکی مدیرعامل شرکت
«نبات» است؛ او مجلهای مخصوص کودکان
نیز به همین نــام دارد و چند سالی اســت به
ارائه محتوای دیجیتال مناسب سن کودکان
ایــرانــی م ـیپــردازد .محتوای دیجیتال او از
طریق اپلیکیشنی به دست مخاطب میرسد و
درآمد این اپلیکیشن روزانه از طریق اپراتورها
با قبض یا شارژ تلفن همراه مشترکان محاسبه
م یشود؛ یکی از راههــای معمول موسوم به
«خدمات ارزش افــزوده» .این روزها که مسیر
رایــج انتقال پــول بــرای خدمات دیجیتالی،
همان ( VASخدمات ارزش افــزوده) است،
عم ً
الگلوگاهاصلیدستاپراتورهاست.سادات
میگوید«:زمانیکهواردمسیرمیشوید،ازاین
همکاریضررمیکنید.درهمکاریبااپراتورها
تنها  ۱۰تا  ۱۵درصــد از هزینهای که کاربر
پرداخت میکند به تولیدکننده میرسد که
این مبلغ در مقایسه با هزینهای که برای تولید
محتوای فاخر میشود بسیار ناچیز است .اگر
هم بخواهیم درصد دریافتی را باالتر ببریم باید
تن به قراردادهای ناعادالنه بدهیم .اپراتورها
پیشنهاد میکردند که درصد مشارکت را به
 40برسانند ولی باید قراردادی را امضاکنید
که  50درصــد برند را محضری به نام آنهــا و
 33درصد سهام را هم به آنها واگذار کنید».
یعنی عم ً
ال دو اپراتور اصلی که هردو وابسته
به حاکمیت هستند و مالکان مشترک دارند،
 85تا  90درصــد درآمــد یک استارت آپ را
برمیدارند ،آن هم برای محتوایی که خودشان
تولید نکردهاند! در این میان کدام شرکتهای
ارزش افــزوده میتوانند درآمــد خوبی داشته
باشند؟ آنهایی که برای تولید محتوا ،هزینه

چندانی نمیکنند؛ نظیر فال حافظ ،جمالت
بزرگان و ...که فراوان برای تلفنهای همراه
ارسال میشود .کسبوکارهای ارائهدهنده
خدمات واقعی و فاخر ارزش افزوده که تولید
محتوا دارن ــد ،بــازنــده خواهند بــود .ســادات
میگوید«:مصرفکنندهکهمردمهستند،واقع ًا
به این محتوا نیاز دارند و از محتوای خوب هم
استقبالمیکنندودرکانتخابآنراهمدارند
ولیدراینزنجیرهتولیدکنندهتامصرفکننده
 ،حلقهای در وسط قرارگرفته است که میگوید
همهچیز برای من».
ایندرحالیاستکهمحتوایکودکونوجوان،
ن وعی بــازار استراتژیک محسوب میشود.
سادات در این باره میگوید« :نیاز توجه به بازار
کودک مسئلهای است که از سوی رهبر معظم
ا نقالب هم بیانشده اما متأسفانه در بحث
مدیریتی ما زنجیرهای با حلقههای فوالدین
وجود دارد که هر قدر قوی باشند زمانی که یک
حلقه برنجی در بین آن باشد ،آنها را از هم پاره
وضعیفمیکند.اطالعرسانیوتبلیغکاالجزء
جداییناپذیر زنجیره توزیع است .ولی به دلیل
این که تعداد نمایشگاههای کشور در این حوزه
زیاد نیست و بیشتر در تهران متمرکز است،
تعامل رودررو بین تولیدکننده و مصرفکننده
کمتر رخ میدهد».
▪اول روبیکا ،بعد تلویزیون

حــال اگــر یــک شرکت ارائ ـهدهــنــده خدمات
ارزش افزوده ،قصد داشته باشد برای تبلیغات
محصوالت خود از آنتن صداوسیما استفاده
کند ،چــه؟ عجیب اســت ،امــا باید بــا روبیکا
همکاری کند! سادات در این باره گفته است:
«بــرای تبلیغات تلویزیونی هم اگر به شرکت
توسکا مراجعه کنید جواب شما را نمیدهند
و شما را به روبیکا ارجاع میدهند و میگویند
محتوا را در روبیکا نمایش دهید .من پلتفرمی
دارم که میخواهم تلویزیون برای من تبلیغ
کند و هزینه آن را هم پرداخت میکنم اما این
کار را نمیکنند ».این نتیجه قرارداد انحصاری
صداوسیما و توسکا (مالک روبیکا) است که
همه شرکتهای ارائهدهنده خدمات ارزش
افزوده ،باید برای تبلیغات تلویزیونی ،به جای
بازرگانی صداوسیما به توسکا مراجعه کنند؛
قــراردادی نامتعارف که پیشتر دربــاره آن در
روزنــامــه خراسان خواندهاید .ســادات گفته
این جا هم یک بار دیگر پیشنهاد واگذاری 50
درصد برند به توسکا داده میشود ،به عنوان
شرط تبلیغات تلویزیونی .نکته عجیب دیگر آن
که مالیات همه درآمدهای ارزش افــزوده ،به
عهدهشرکتارائهدهندهمحتواست؛نهتوسکا!

ب ه ن و ش طباطبایی آبــا ن ماه
بــرای اجـــرای تئاتر موزیکال
«مــری پاپینز» به کارگردانی
ا حمد سلیمانی ،روی صحنه
خواهد رفت .او در این نمایش
نقش شخصیت محبوب و خاطر هانگیز «مری
پاپینز» را ایفا میکند.

لوگوی تین تاک اپلیکیشن اقماری روبیکا

یکی از پرسروصداترین موضوعاتی که همان
شــش س ــال پــیــش دربــــاره فــصــل دوم ســریــال
«ستایش» مطرح شد ،گریم شخصیت «ستایش»
بود .فصل دوم این سریال 20 ،سال پس از فصل
اول بود و در واقع کاراکتر «ستایش» در این فصل
 40ساله شــده بــود ،حــاال فصل ســوم از همان
فردای پایان فصل دو آغاز شده و این شخصیت
در همان سن 40سالگی به سر میبرد ،اما نسبت
به فصل قبل کام ً
ال جوان شده است و دیگر همان
عینک معروف را هم به چشم نمیزند!
از آن جایی که طبق زمان قصه ،بین فصل  2و 3
فاصله زمانی یک روزه بوده است ،بنابراین توقع
نمیرود که شخصیت «ستایش» نسبت به فصل
قبل چهره پیرتری داشته باشد اما معلوم نیست
چرا هیچ گریمی برای نشان دادن زنی  40ساله
روی چهره او انجام نشده و اص ً
ال شبیه «ستایش»
فصل دوم نیست .او رسم ًا جوانتر شده و شبیه
نبودن اش به فصل قبل باعث میشود «ستایش»
به عنوان مادر دو فرزند جــوان ،ذرهای در نگاه
مخاطب باورپذیر جلوه نکند .به ویــژه این که
نرگس محمدی به تازگی با سریال «بوی باران»
در نقش خواهر مهدی سلوکی دیده شده و حاال با
چهرهای که در مقایسه با کاراکتر «ترانه» تغییری
نکرده نقش مادر مهدی سلوکی را بازی میکند!

اســتارت آپها برای آن که بتوانند محصــول خود را به
دست مخاطب برسانند ،نیاز به شــبکه توزیع دارند و
برای درآمدزایی ،نیاز به دریافت وجه از مصرفکننده.
در شــرایط کنونــی و در خــأ قوانیــن ضــد انحصــار،
اکوسیستم استارت آپی کشور در هر دو زمینه ،گرفتار
انحصار شــده اســت .دو اپراتــور اصلی تلفــن همراه و

شرکت توســکا در صدا وســیما  ،گلوگاه شبکه توزیع
اســتارت آپهــا را در اختیــار گرفتهاند .ایــن انحصار،
فعالیت اســتارت آپ های خصوصی و استارت آپ های
تولیدکننــده محتــوا را بــه گونه ای ســخت کــرده که
ارائهدهندگان محتوا به ســمت محتوای کپی رفته اند
و محتوای فاخر به حاشیه رفته است.در این وضعیت،

وظیفــه مهم مســئوالن فضای مجــازی کشــور ،اعم از
وزارت ارتباطات ،شورای عالی فضای مجازی ،مجلس
شــورای اســامی و دیگر نهادهــا نجات اکوسیســتم
ی کشور از طریق شکســتن انحصار این سه
استارت آپ 
شرکت است.گزارش ذیل روایتی از دو تولید کننده و
مدیر استارت آپ است که از این انحصارها می گویند.

▪یکماجرایعجیب

درباره مشکالت توسکا در تبلیغات تلویزیونی
با علی محمدپور مدیر استارت آپ و اپلیکیشن
«دانــی» که در حوزه کودک فعالیت میکند،
صحبت کردیم .او به عنوان یک نمونه ،ماجرای
واقعی درخواست شرکتشان برای تبلیغات
در شبکه پویا را بیان کرد .محمدپور در این باره
گفت« :ما میخواستیم در  90قسمت برنامه
شبکه پویا به نام «قصه شب» تبلیغات کنیم.
اپراتور  60درصد میگرفت ،توسکا هم اعالم
کرد که نصف درآمد خودمان را برمیدارد .اگر
فقط همینها بود ،خوب بود! به عالوه توسکا

اعالم کرد که باید تمام هزینه تولید برنامه را هم
بدهیمکهمیشدیکمیلیاردتومان.گفتیماین
برنامه که بر اساس دیدگاه ما تولید نشده ،اما
نتیجهاینداشت.حسابکردیماگردرسهماه،
پنج میلیارد تومان درآمد کسب کرده باشیم،
سه میلیارد را اپراتور برمیدارد ،از دو میلیارد
باقیمانده ،یک میلیارد را تین تاک (اپلیکیشن
اقماریروبیکا)برمیداردوبایدیکمیلیاردهم
هزینه تولید برنامه را بدهیم .بنابراین هیچی
برای ما نمیماند! به عالوه این که مالیات همه
پنج میلیارد را هم خودمان باید بدهیم!» یعنی
سودکهنمیکنیمهیچ،ضررهممیکنیم!»

روبیکا،مقصرآگهیهایشبکهپویا
از البه الی صحبتهای سادات ،به نکتهای
عجیب دربــاره تبلیغات شبکه تلویزیونی
پــویــا بــرخــوردیــم .او دربـــاره آگهیهای
تلویزیون گفته است« :زمانی که میگوییم
در حوزه کودک فعالیت میکنیم جواب
میدهند که شبکه پویا را انحصاری به تین
تاک داد هایـــم» ،یعنی عم ً
ال مانع بزرگی
که بر سر حــذف آگهیهای بازرگانی از
شبکه پویا وجود دارد ،نه اداره بازرگانی
ص ــ د ا و س ــ ی ــ م ــابلکهاپلیکیشناقــمــاری
روبیکاست! میدانید در چند وقت اخیر،
پدرومادرهایی که از آگهیهای بازرگانی
شبکه پویا درمــانــده شــدهانــد و هــرروز با
درخواستهای فرزندشان بــرای خرید
کاالهای مختلف تبلیغشده در این شبکه
مواجه میشوند# ،پویا_بدون_تبلیغات
را در شبکههای اجتماعی به کار میبرند.

در ایــن بــاره پیشتر گزارشی در روزنامه
خراسان خواندهاید .کارشناسان هشدار
میدهند که کودکان توانایی تمییز دادن
تبلیغات از برنامههای تلویزیونی را ندارند و
هرچیزی را ببینند ،باور میکنند ،بنابراین
در شبک ههای مختص کــودکــان ،نباید
آگهیهای بازرگانی پخش شــود؛ مانند
بسیاری از کشورهای دیگر.

ج هانگیر الــمــاســی بــه زودی
بــرای بــازی در فیلم «خــروج»
اثر ابراهیم حاتمیکیا جلوی
دوربــیــن مــیرود .الماسی در
اظهارنظری این فیلم را شبیه
سینمای وسترن دانسته و وعده داده که به شدت
سروصدا خواهد کرد.
تینا پاکروان بعد از ساخت چند
ف ی ل م س ی ن م ایی،اکنونقصد
دارد کارگردانی سریال را تجربه
کند و اولین سریال خود را به
نام «خاتون ایرانی» بسازد .این
سریال تاریخی ویژه شبکه نمایش خانگی تولید
خواهد شد.
علی شادمان اواســط مهر ماه
برای بازی در نمایش «بداهه»
به کارگردانی آروند دشتآرای،
روی صحنه میرود .پیشتر قرار
بــود ایــن تئاتر بــا حــضــور رضا
کیانیان ،بهرام افشاری و الهام کردا اجرا شود
اما لغو شد.
ندا جبرائیلی به جمع بازیگران
فیلم «مردن در آب مطهر» کاری
از نوید محمودی ،اضافه شده
و با علیرضا آرا ،سوگل خلیق و
علی شادمان همبازی میشود.
فیلم درباره جوانان مهاجر افغانستانی است که
قصد دارند به اروپا بروند.
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