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جایزه ای دیگر برای »جنگ جهانی سوم«

فیلم سینمایی »جنگ جهانی سوم« به کارگردانی 
هومن سیدی جایزه فیپرشــی منتقدان جشنواره 
فیلم اســتکهلم را گرفت. مراســم اختتامیه سی و 
سومین جشنواره فیلم استکهلم برگزار شد و فیلم 
ســینمایی »جنگ جهانی سوم« ســاخته هومن 
سیدی جایزه فیپرشــی بهترین فیلم جشنواره از 

طرف منتقدان را دریافت کرد.
ســاخته هومن ســیدی پس از حضــور موفق در 
جشنواره ونیز، در ســی و پنجمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم توکیو نیز در بخش مسابقه اصلی به 
نمایش گذاشــته شد و در نهایت جایزه ویژه هیات 

داوران را به خود اختصاص داد.
در فیلم »جنــگ جهانی ســوم« بازیگرانی چون 
محســن تنابنده، نــدا جبرائیلی، مهســا حجازی، 
نوید نصرتی، لطف اهلل ســیفی و حاتم مشمولی به 
ایفای نقش پرداخته اند.نشــریه »هالیوود ریپورتر« 
نیز اخیرا در مطلبی با اشــاره بــه ۵ فیلم از جمله 
»جنگ جهانی ســوم« نماینده رســمی سینمای 
ایران در اسکار ۲۰۱۳، از آنها به عنوان شانس های 
غیرمنتظره شاخه بهترین فیلم بین المللی ۲۰۲۳ نام 
بــرده که با تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان جهانی، 
حاال باید نظر اعضای آکامی را جلب کنند.این فیلم 
اخیرا موفق به کســب دو جایزه اصلی از هشتمین 
دوره جشــنواره فیلم جهان آســیا در لس آنجلس 
هم شده اســت. در خالصه داستان »جنگ جهانی 
سوم« آمده: »شــکیب یک کارگر روزمزد میانسال 
بی خانمان است که همســر و پسرش را سال های 
پیش در یک زلزله از دســت داده و تاکنون با این 
امر کنار نیامده است. او در طی چند سال گذشته، 
با یک زن روسپی ناشنوای جوان به نام الدن رابطه 

برقرار کرده است...«

»دختر کوچ« بهترین فیلم جشنواره 
مردم شناسی اوکراین 

فیلم مســتند »دخترکوچ« بــه کارگردانی روح اهلل 
اکبــری از تولیدات مرکز ایالم، جایزه بهترین فیلم 
کوتاه را در ســومین دوره »جشــنواره فیلم مردم 
شناسی اوکو اوکراین« کسب کرد. به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی سیما، مستند »دختر کوچ« به همت 
اداره کل تأمین برنامه و رســانه بین الملل سیما به 
این جشنواره ارسال شده بود که از ۱۳ تا ۱8 نوامبر 
)۲۲ - ۲7 آبان( برگزار شــد. گفتنی است به دلیل 
شــرایط جنگی در اوکراین، لهســتان میزبانی این 
جشنواره را بر عهده داشت.»دختر کوچ« به زندگی 
سوسن رشــیدی، دختری از عشــایر نگاهی دارد 
که با وجود مشــکالت و موانع، چند دوره قهرمان 
کیک بوکســینگ ایران می شــود. این دختر تالش 
می کند عشــایر را راضی کند تا در زیر ســیاه چادر 
برای دختران شان باشــگاه کیک بوکسینگ برقرار 

کنند اما اکثر خانواده ها مخالف هستند.

»عامه پسند« سهیل بیرقی پروانه نمایش 
گرفت

پروانه نمایش ۳ فیلم »نفرین آرتا« به تهیه کنندگی 
سیدجالل چاوشــیان و کارگردانی مجید کریمی، 
»عامه پسند« به تهیه کنندگی و کارگردانی سهیل 
بیرقــی و »هفت بهــار نارنج« بــه تهیه کنندگی 
محمــد کمالی پور و کارگردانــی منصور نورمحمد 
گل سفیدی صادر شد.ســهیل بیرقی، ۳ سال پس 
از تولید عامه پسند، موفق به دریافت پروانه نمایش 
برای این فیلم شــد. همچنین این کارگردان جوان 
طی روزهای اخیر موفق به دریافت پروانه ســاخت 
برای جدیدتریــن پروژه خود تحت عنــوان بی داد 
شد.شــورای پروانه نمایش همچنین برای ۲ فیلم 
دیگر یعنی نفرین آرتا به تهیه کنندگی ســیدجالل 
چاوشــیان و کارگردانی مجید کریمی و هفت بهار 
نارنج به تهیه کنندگی محمد کمالی پور و کارگردانی 
منصور نورمحمد گل سفیدی نیز مجوز نمایش صادر 
کرده است. این آثار بنا به درخواست تهیه کنندگان 

خود، در فهرست نمایش قرار می گیرند.

حضور صنعتگران بوشهری در قطر
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان بوشــهر از حضور صنعت گران هم استانی در 
دهکــده فرهنگی کتارای قطر خبر داد.اســماعیل 
سجادی منش در این باره گفت: همزمان با برگزاری 
جام جهانی قطــر ۲۰۲۲، صنعتگران هم اســتانی 
برای عرضــه تولیدات خود در این کشــور حضور 
پیدا می کنند. تولیدات عرضه شــد در رشــته های 
حصیربافی، عبابافی، صنایع دستی دریایی، گلیم و 
دیگر محصوالت رشــته های بومــی خواهد بود که 
در دهکده فرهنگی کتارای قطر، در معرض بازدید 
عالقه مندان قرار می گیرد.او اضافه کرد: محصوالت 
صنعتگــران به این کشــور انتقال داده شــده که 
هنرمندان هم اســتانی در ایــن رویداد بین المللی 
به عنوان ســفیران فرهنگی اســتان بوشهر حضور 
خواهند داشت.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اســتان بوشهر در پایان یادآور شد: 
نمایشگاه عرضه محصوالت صنایع دستی هم زمان با 
روز افتتاحیه جام جهانی گشایش خواهد یافت و تا 

پایان این مسابقات فعال است.

در جشنواره ساالنه »کمرایمیج«
جایزه اصلی به »تار« و قورباغه نقره ای 

به خنجی رسید

درام »تــار« به کارگردانی تــاد فیلد جایزه اصلی 
جشنواره ســاالنه کمرایمیج را برای فیلمبرداری 
فلوریان هوفمایستر دریافت کرد. به نقل از ورایتی، 
هیات داوران سی امین دوره جشنواره کمرایمیج از 
داستان استادانه یک آهنگســاز وسواسی با بازی 
کیت بالنشــت در فیلم »تــار« به وجد آمدند و با 
جایزه قورباغه طالیی خود به فیلمبردار این فیلم 

فولریان هوفمایستر از او تجلیل کردند.
قورباغــه نقــره ای و جایــزه فیپرشــی هــم به 
فیلمبرداری مجلــل و عجیب داریوش خنجی در 
فیلم »باردو« ســاخته آلخاندرو ایناریتو رسید که 
تصویرگر داســتان ســوررئال یک روزنامه نگار و 

فیلم ساز مکزیکی است.
جایــزه قورباغــه برنــز کمرایمیج هم بــه فیلم 
»زندگی« ساخته اولیور هامرانوس با فیلمبرداری 
جیمی دی.رامسی رسید که تصاویری نوستالژیک 
و فراگیر از داســتان بیداری عمیق و شخصی یک 

کارمند دولتی را تصویر می کند.
در مراســم پایانی این جشن ســاالنه، حضار این 
جشنواره همچنین شاهد تجلیل از سارا گرین وود 
طــراح تولید بــرای کارهــای خالقه انــه اش در 
فیلم هایی چون »تاوان«، »آنا کارنینا« و »شرلوک 

هولمز« با قورباغه طالیی بودند.
بــا اهــدای جوایز پــس از یک هفتــه تجلیل از 
فیلمبــرداری از ورای لنزهــای عالــی در تمــام 
ژانرهــا و فیلم های متنوع، جشــنواره کمرایمیج 
در شــهر گوتیــک تورون لهســتان و پس از یک 
هفته ســمینارهای مختلف درباره مســائل فنی و 
اجتماعی که ســینماگران با آن روبه رو هســتند، 
بــه کار خــود خاتمــه داد. در طول ایــن هفته 
فیلمسازان، دانشجویان و روزنامه نگاران با انبوهی 
از نشســت های کارگردان هــا و مدیــران ارشــد 
ســریال ها و آثار جدیدی چــون »در جبهه غرب 
خبری نیست«، »امپراتوری نور«و »برفک سفید« 

روبه رو شدند.
در بخش لهســتانی نیز »زنی روی پشــت بام« با 
فیلمبرداری آنا زبرونیک زایــت به کارگردانی آنا 
جادووسکا درباره داســتان بازنشسته ای که سعی 
می کند با یک ســرقت همه چیــز را به هم بزند، 
برای کار سنجیده دوربین هیات داوران را شیفته 

خود کرد.
»کش کــش« فیلمــی آلمانی، لبنانــی، قطری 
دربــاره پرورش کبوتر روی پشــت بامی در لبنان 
با فیلمبرداری یوناس اشــنایدر و بــه کارگردانی 
لی نجار، قورباغه طالیی فیلم بلند مســتند را به 
خانــه برد و قورباغه طالیی مســتند کوتاه هم به 
فیلم »یک مقدار بنزین« ســاخته جس کوهب با 

فیلمبرداری آدریک واتسون رسید.
در بخش رقابت ســریال ها هم سریال کوتاه چهار 
قســمتی اچ بی او بــه نام »لنداســکیپرز« با بازی 
اولیویــا کولمن و دیوید تیولیس بــا فیلمبرداری 
اریک ویلســون و به کارگرداین ویل شارپ جایزه 
برد. جایزه مخاطبان هم به »الویس« ســاخته باز 
لورمن اهدا شد که فیلمبرداری اش با مندی واکر 

بود.

کمدین انگلیسی با »پسر فضایی« 
بازگشت

دیوید ویلیامز هنرپیشــه، کمدیــن و رمان نویس 
انگلیســی با تازه ترین اثر خود »پســر فضایی« به 
دنیای کتاب بازگشــت. این نویســنده کتاب های 
کودکان بیشتر به خاطر کارهایی که با مت لوکاس 
در ســریال کمدی »بریتانیای کوچک« و »با من 
پرواز کن« شناخته شده و حاال با یک ماجراجویی 

مافوق صوت بازگشته است.
این نویســنده کتاب های کودکان که بیش از ۲۵ 
میلیون نسخه از آثار او در سراسر جهان به فروش 
رســیده، با پســر فضایی طرفدارانش را وارد یک 
ماجراجویی مافوق صوت می کند که داســتان آن 

در غرب میانه آمریکا اتفاق می افتد.
بازیگر »بریتانیای کوچک« و »آرزوهای بزرگ« که 
به کشتی خدایان رفت، با پسر فضایی خوانندگان 
خود را بــه اوایل دهه ۱۹۶۰ می بــرد؛ زمانی که 
جنگ فضایی میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی 
به اوج خود نزدیک می شود.پســر فضایی، زندگی 
»روت« ۱۲ ســاله ای را روایت می کند که پس از 
مرگ پدر و مادرش برای زندگی با عمه دوروتی که 
از بچه ها متنفر اســت، برای کار به مزرعه پرورش 
شــترمرغ او می رود.»روت« هرگز این فرصت را 
نداشــت به مدرســه برود اما او رویای این را دارد 
کــه مانند قهرمان خود »یوری گاگارین« همراه با 
حیوان خانگی سه پای مورد اعتمادش به فضا برود، 
اما در یک شب سرنوشت ساز تنها دارایی ارزشمند 
عمه دوروتی که تلســکوپ آسیب دیده ای است به 
دو نیم می شــود. در آن شب یک بشقاب پرنده در 
نزدیکی مزرعه عمه دوروتی واژگون شــده و آتش 
می گیــرد و »روت« با یک بیگانه )پســر فضایی( 
مواجه می شــود. این دو زندگی ماجراجویانه را در 

راه دارند.

همدلی|  ستاره قاسمی - سریال جدایی 
مجریان تلویزیونی از صدا و سیما همچنان 
ادامه دارد. روز گذشته این سریال با انتشار 
پســت های اینستاگرامی و نقل قول هایی از 
سه مجری دیگر وارد فاز جدیدی شد. ابتدا 
از عادل فردوســی پور  گفت وگوی کوتاهی 
مجری ســابق برنامــه »۹۰« و تهیه کننده 
فعلی »فوتبال ۱۲۰« در رسانه های رسمی 
و فضای مجازی دســت به دســت شد. در 
روزهــای منتهی به جام جهانی، شــایعات 
فراوانی مبنی بر پیشــنهادات مکرر رسانه 
ملــی به او بــرای گــزارش دیدارهای جام 
جهانی به ویژه ســه بازی تیــم ملی فوتبال 
ایــران مقابل انگلیــس، ولــز و آمریکا به 
گوش رسید اما فردوسی پور در گفت وگو با 
»خبرآنالین« تأکیــد کرد: »پس از نزدیک 
به چهار سال ممنوعیت، گفتند جام جهانی 
را گزارش کن. در دورانی که ایران عزیز در 
ماتم و اندوه فرزندان خود نشســته، صدای 
مردم از هر صدایی شنیدنی تر است«. البته 
چنین تصمیمی دور از ذهن نبود. تعطیلی 
ناگهانی پربیننده ترین برنامه سال های اخیر 
تلویزیــون بعد از دو دهه پخــش مداوم و 
ممنوعیت صدا و تصویر عادل فردوسی پور، 
اتفاقی نیســت که اســتاد دانشگاه صنعتی 

شریف به راحتی از کنارش عبور کند.
البته او حدود دو ســال پیش دیدار فینال 
لیــگ قهرمانان آســیا میان پرســپولیس 
و اولســان هیوندای کره جنوبــی را برای 
فوتبال آسیا  فارسی کنفدراســیون  صفحه 
در اینســتاگرام گزارش کرد؛ گزارشــی که 
بیننده های بســیار زیادی داشــت و طعنه 
معناداری به تلویزیــون به ویژه علی فروغی 
مدیر شــبکه ســه زد اما فردوسی پور تنها 
چهــره ای نبود که روز گذشــته بر انفکاک 

مسیرش از صداوسیما تأکید کرد.
ورزشــی  مجــری  دیگــر  عابــدی  داوود 
نامداری بود که با انتشــار پستی در صفحه 
شــخصی اش از جدایی همیشگی راهش از 
صداوســیما خبر داد. این مجری باســابقه 
که همسر المیرا شریفی مقدم دیگر مجری 
مشهور تلویزیون است، اعالم کرد پیشنهاد 
ســاخت ویژه برنامه برای جام جهانی را رد 
کرده چــرا که اجرای برنامه های ورزشــی 
انرژی می خواهــد و نمی تواند »با این همه 
آه، حسرت و اندوه، نقش مجری خوشحالی 
را کنــار زمیــن بازی کنــد.« البته مجری 
برنامه هایــی مانند »دوربین خبرســاز« در 
سال های اخیر حضور کمرنگی در تلویزیون 
داشت، به همین دلیل برخی اعتقاد داشتند 
او در آستانه بازنشستگی و کنار گذاشتن از 
تلویزیون بوده و به نوعی دست پیش گرفته 
تا تصویری محبــوب از خود میان مردم بر 

جای بگذارد.
در ادامــه فرهاد فخربخش مجــری برنامه 
»شــما و ســیما« بــا انتشــار ویدئویی از 
خداحافظی بــا تلویزیون خبــر داد. او در 
این فیلم کوتــاه گفت: »اجرا و فعالیت های 
هنری نیازمند یک ذهن آرام و دلی خوش 
است که متأسفانه هیچ کدام از این فکت ها 
نــه در جامعه وجــود دارد و نــه در خود 
من. مردم کشــور عزیزم امروز حال خوبی 
ندارند، لذا بعد از ۲۰ و اندی ســال فعالیت 
در صداوســیما در حوزه های مختلف مثل 
موسیقی، تهیه کنندگی، کارگردانی و اجرا، 
انصراف خودم را از همکاری با صداوســیما 
اعالم می کنم« او در پایان روزهایی نورانی 

و روشن را برای ایرانیان آرزو کرد.
فهرست مجریانی که در جریان حوادث دو 
ماهه اخیر عطای همکاری با صداوســیما را 
به لقایش بخشیده اند محدود به این سه تن 
نیســت. باربد بابایی مجری برنامه »زوجی 
نو«، پیمان شیخی مجری رادیو و تلویزیون 
و مجید غنضفری مجری شــبکه سالمت، 
سه چهره ای بودند که در هفته های ابتدایی 
بعد از مرگ مهســا امینی، تصمیم به قطع 

همکاری با صداوسیما گرفتند.
در یکــی از جدیدتریــن اتفاقات هم کیمیا 
گیالنــی بعــد از پخــش فیلمــی از کیان 
پیرفلــک، کودک ایذه ای که به شــکل تلخ 
و دردناکــی جان باخــت، روی آنتن زنده 
بغض کرد و در ادامه با انتشار پستی نوشت: 
»حاال که دل مردمم شاد نیست نیازی هم 
به حضور من نیســت و از اجرا در تلویزیون 

خداحافظی می کنم«.
به این فهرســت بایــد نام هایی مثل مهران 
مدیری را هم اضافه کــرد. البته نکته قابل 
تأمــل در این میان، ســکوت تعــدادی از 
مجریان صاحب نام است که به نظر می رسد 
هم می خواهند امتیاز همکاری با صداوسیما 
و کســب درآمدهــای نجومی را از دســت 
ندهند و هم ژســت مردمــی خود را حفظ 
کرده و از هجــوم انتقادات تند و تیز بخش 
اعظمی از جامعه در امان بمانند؛ چهره هایی 
ماننــد رامبد جوان و احســان علیخانی که 
برنامه هــای پربیننده ای را اجرا می کردند و 
احتماال ترجیح می دهند در روزهای غم بار 

اخیر، از خلوت تنهایی بیرون نیایند.
چنین وضعیتی باعث شده صداوسیما برای 
اجرا دســت به دامن بازیگــران تلویزیونی 
شود. در این شــرایط حساس که هر اظهار 
نظری روی آنتــن زنده می تواند هزینه های 
فراوانی به بزرگترین رسانه حال حاضر ایران 
تحمیل کند، استفاده از جوانان و چهره های 
تازه ممکن است تبعات زیادی داشته باشد. 
در همین راستا فردی مانند حامد سلطانی 
در چند برنامه به عنوان مجری حضور دارد 
یا بازیگر ســریال های طنــز و کمدی مثل 
مهران رجبــی در برنامه هایی با محورهای 
متفاوت و گاهی متضاد مشــاهده می شود، 
در حالی کــه طبیعتا یک فــرد نمی تواند 
در چند حوزه متخصص یا توانمند باشــد. 
این تصمیم ســبب شده کاربران شبکه های 
اجتماعی هم مواضع تندی علیه صداوسیما 
و مهران رجبی بگیرند و هم او را دســتمایه 

شــوخی قرار داده و از او بــه عنوان بازیگر 
نقش  »سارا و نیکا« در فصل جدید سریال 

»پایتخت« نام ببرند!
صداوسیما مدت هاســت با ریزش مخاطب 
مواجه اســت. این رســانه حتی مرجعیت 
خود در تولید و پوشــش اخبار را از دست 
داده؛ بخــش قابل توجهی از جامعه ترجیح 
می دهد اخبار را از کانال ها و صفحات بعضا 
غیررســمی دنبال کند ولی پای تلویزیون و 

اخبار ۲۰:۳۰ ننشیند!
البتــه انحصاری که در اختیار صداوســیما 
است، اجازه شکل گیری شبکه های خصوصی 
و ایجاد فضــای رقابتی را نمی دهد. به طور 
مثال »اپرا وینفری« یکی از مشــهورترین 
مجریان جهان کــه مصاحبه اش با »مایکل 
جکســون« را بیــش از ۹۰ میلیون نفر در 
جهان دیدند، وقتی بعد از ۲۵ سال تصمیم 
به قطع همکاری با شــبکه »ســی بی اس« 
گرفــت، شــبکه خصوصی خــود را به نام 
»own« راه انداخــت. همچنیــن زمانــی 
که »جرمی کالرکســون« یکی از مجریان 
تلویزیونی  برنامه  پربیننده ترین  »تخت گاز« 
جهان، از »بی بی سی« اخراج شد تصمیم به 
تولید برنامه ای جدید با همکاری »آمازون« 
و تلویزیــون اینترنتی »پرایم« گرفت اما در 
ایران، تلویزیون اینترنتی نیز معنایی ندارد، 
چرا که همین حــاال پلتفرم های خصوصی 
برای پخش بازی های جــام جهانی باید از 
»ساترا« )سازمان تنظیم مقررات رسانه های 
صوت و تصویر فراگیر( وابسته به صداوسیما 

مجوز بگیرند! 

پس از کناره گیری چند مجری از رسانه ملی، فردوسی پور هم گزارش جام جهانی را نپذیرفت 

سریال خروج از جام جم

چند روز قبل ساترا شرایط پخش مسابقات 
جام جهانــی از پلتفرم هــای دارای مجوز را 
اعالم کرد؛ خبری که گویای در اختیار قرار 
دادن قاب اختصاصی )iframe( شبکه های 
سه و ورزش به این پلتفرم ها و البته تعیین 
بایدهایــی از پیــش تعیین شــده بود که 
بسیاری از صاحبان پخش کننده در فضای 
مجازی را از تولید ویژه برنامه ای برای جام 

جهانی منصرف می کرد.
این الزام همچنین در ادامه با پرسش هایی از 
این دست از سوی صاحبان پلتفرم ها همراه 
شــد: آیا امکان در اختیار قرار دادن تصاویر 
صرف )کلین( از این رویداد وجود نداشت و 
اساسا چرا پخش مســابقات جام جهانی در 
پلتفرم ها باید به قاب اختصاصی شبکه های 
سه و ورزش با گزارشگرهای انتخابی و حتی 

تبلیغات آنها محدود شود؟
طبق آخرین اعالم ســاترا، حــق مالکیت 
پخش مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ 
توسط سازمان صداوسیما خریداری شده و 
در نتیجه پلتفرم های دارای مجوز از ســاترا 
تنهــا می توانند از طریق قــاب اختصاصی 
)iframe( شــبکه های سه و ورزش نسبت 
به پخش مسابقات جام جهانی اقدام کنند. 
البته این خبر در ادامه تکذیب شد و برخی 
رسانه ها خبر دادند رسانه ملی اقدامی برای 
خرید حق پخــش بازی های ایــن رویداد 

بزرگ انجام نداده است.
در الزام ها و انحصار تعیین شده برای پخش 
مســابقات جام جهانی از پلتفرم ها، دو وجه 
امنیتــی و اقتصادی احتمال می رود که هر 
کدام از آنها بار دیگر پرسش هایی را با خود 

به همراه دارد.
اگر علت ایــن تصمیم وجه امنیتی و تاکید 
بر اصل انحصار صــوت و تصویر فراگیر در 
اختیار صداوســیما باشد، شــاید بتوان این 
پرسش را مطرح کرد که آیا با کمی انعطاف 
بیشتر، ســاترا نمی توانســت اجازه پخش 
بدون  )تصاویری  مسابقات  کلین«  »تصاویر 
هیچگونه صداگذاری، زیرنویس و تبلیغات( 

را بــه پلتفرم هــا بدهد تا در این مســیر با 
به کارگیری گزارشگر و کارشناسان انتخابی، 
شاهد شکوفایی خالقیت های بیشتر و البته 

شنیدن صداهای تازه تر باشیم؟
به گزارش ایسنا، در وجه دوم و بحث مالی 
می توان گفت، آن طور که مشخص است اگر 
پخش مسابقات در پلتفرم ها با زیرنویس های 
شــبکه های پخش کننده همراه باشد، در 
این بایدها، سود اقتصادی و مقوله تبلیغات 
همچنان ســهم شــبکه های پخش کننده و 
به طور کلی سهم ســازمان صداوسیماست. 
اگر رســانه ملــی برای خریــد قانونی حق 
پخش مســابقات، اقدام کرده طبیعتا مبلغ 
باالیی شــده و طبیعتا انتظار دارد بخشی از 
این رقم را بر اساس تبلیغاتی که روی آنتن 
می فرستد، برگرداند اما می توان این پرسش 
را هم مطرح کرد که آیا نمی شــود حداقل 
در این مســیر از زیرنویس های شبکه های 
پخش کننده صــرف نظر کرد تا پلتفرم ها با 
انگیزه پخش تبلیغات، تمایل بیشــتری به 

تولیــد ویژه برنامه های جام جهانی نشــان 
دهند، مخاطب هم امکان انتخاب بیشتری 
داشته باشــد و در ادامه ساترا نیز هزینه ای 
را بــرای پلتفرم پخش کننده در ازای پخش 

بازی ها تعیین کند؟
در ادامــه محمدصادق افراســیابی معاون 
کاربران و تنظیم گری اجتماعی ساترا درباره 
نحوه در اختیار قرار دادن تصاویر رقابت های 
جــام  جهانی برای پخش از طریق پلتفرم ها 

صحبت کرد.
او بــا بیان اینکه این تصمیــم از نظر مالی 
برای صدا و ســیما هزینه اقتصادی باالیی 
داشــته اما بُعد حمایتی آن برای پلتفرم ها 
و کمــک به اجرای قوانیــن پخش زنده در 
کشــور مد نظر بوده است، اظهار کرد: صدا 
و ســیما برای اخذ کپی رایــت پخش زنده 
بازیهای جام جهانــی از طریق پلتفرم های 
دارای مجــوز هزینه باالیی به فیفا پرداخت 
کرده اســت. برنامه ریزی اولیه این است که 
در صــورت امکان تصویــری که به صورت 

»آی فریــم« در اختیــار پلتفرم هــا قــرار 
می گیرد، فاقــد زیرنویس باشــد. در عین 
حال پلتفرم ها می توانند برای برنامه سازی با 
موضوع جام جهانی از شورای تولید و انتشار 
ساترا مجوز بگیرند و تاکنون برخی طرح ها 
هــم مجوز گرفته اند که باید دید با توجه به 
محدودیت زمان، آیا موفق به برنامه ســازی 

می شوند یا خیر؟
او در پاســخ به این پرسش که آیا تصاویری 
کــه از مســابقات جام جهانــی در اختیار 
پلتفرم ها قرار می گیــرد، کلین خواهد بود، 
توضیح داد: بازی ها با لوگوی شــبکه سه یا 
ورزش ســیما و احتماالً بدون زیرنویس در 
قالب آی فریــم )iframe( پخش خواهند 
شــد و تصمیم فعلی بر این است این اتفاق 
به این صورت و بدون زیرنویس محقق شود.

افراسیابی در پاســخ به اینکه آیا پلتفرم ها 
اجازه دارند گزارشــگر را خودشان انتخاب 
کنند، اظهار کرد: فعال بنا بر این اســت که 
صــوت و تصویر همان باشــد که به صورت 
آی فریــم در اختیار پلتفرم ها قرار می گیرد 
اما طرح هایی از سوی پلتفرم ها مطرح بوده 
که برنامه ســازی در ایام جــام جهانی را با 
حضور هنرمندان و افراد شناخته شــده در 
حوزه ورزش داشــته باشند که اگر به تولید 
برســد در نوع خود اتفاق خوبی خواهد بود 
و پلتفرم ها می تواننــد با چنین طرح هایی 

برای خود مزیت رقابتی ایجاد کنند.
با ایــن همه به گفتــه معــاون کاربران و 
تنظیم گــری اجتماعــی ســاترا، بازی ها با 
لوگوی شبکه سه یا ورزش سیما و احتماالً 
if� )بــدون زیرنویس تبلیغاتی بــه صورت 

rame( پخــش خواهنــد شــد و تصویر و 
صدای بازی ها همان خروجی اســت که از 
طریق شبکه های سه و ورزش سیما پخش 
می شود و هر نوع برنامه سازی مرتبط با جام 
جهانی در پلتفرم ها مانند سایر برنامه های 
تلویزیونی نمایش خانگی نیاز به اخذ مجوز 
از شــورای صدور مجوز تولید و نشر ساترا 

دارد.
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