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تبلیغات نابرابر اپلیکیشنهای چند رسانهای در تلویزیون

سیما علیه صدا کار میکند
نـــگاه

گفت و گو با جواد قارایی  ،نویسنده ،کارگردان و تهیهکننده مجموعه مستند «ایرانگرد»
عکس« :ایران»

کشف دوباره سرزمین مادری

پارسا احمدی
روزنامه نگار

مخاطبان تلویزیون در نوروز امســال شاهد پخش ســومین فصل از برنامه
تلویزیونی «ایرانگرد» بودند و طبق آمار ارائه شده از سوی صداوسیما ،این
برنامه توانســت عنوان یکی از پربینندهترین برنامههای نوروزی تلویزیون
را به دســت آورد« .ایرانگــرد» با روایت جــواد قارایی ،بــه طبیعت ایران
میپردازد .قارایی که یک طبیعت گرد حرفهای است تالش کرده تا با سفر
بــه اقصی نقاط ایــران ،تصاویر بکری را از طبیعت متنــوع ایران به نمایش
توگوی کوتاهی
بگذارد .موفقیت این برنامه تلویزیونی باعث شــد تا گف 
با «جواد قارایی» داشته باشیم.
«ëëایرانگــرد» از چه زمانی به تلویزیون
آمد؟
تولید فصل اول از ســال  87آغاز شد و
نخســتین فصل از «ایرانگرد» سال 90
از تلویزیون پخش شد.
ëëفاصلــه زمانی میــان تولیــد و پخش
فصل اول تا پخش فصل سوم در نوروز
 ،97کمی زیاد نیست؟
بــرای هــر فصــل از برنامــه بیــن دو و
نیم تا ســه ســال وقت الزم است و من
بعــد از پخــش هــر فصــل و مشــاهده
بازتابهــای آن میــان مــردم ســراغ
ســاخت قســمت بعــدی مــیروم .کار
تولیــد مســتند معمــوالً زمان بر اســت
و مانند ســریالهای تلویزیونی نیســت
که در چند مــاه کل کار از پیش تولید تا
ساخت و پخش انجام شود.
ëëفکر میکردید یک مجموعه مســتند
ایرانــی در زمانــی کــه اکثر مســتندهای
پرطرفــدار تلویزیونــی ،مجموعههــای
خارجــی هســتند ،اینقــدر بــا اســتقبال
روبهرو شود؟
خیلی خوشــحالم که مردم «ایرانگرد»
را دوســت داشــتهاند .من با عشــق این
مجموعــه را ســاختهام و از مدیــران
رســانه ملــی کــه فرصــت ســاخت این
مجموعــه را بــه مــن دادهانــد تشــکر

میکنــم .ایــران کشــوری بــزرگ بــا
طبیعــت زیبــا اســت کــه بســیاری از ما
هنوز زیباییهای آن را کشف نکردهایم.
نمایش مناطق دیده نشده ایران برای
مــردم کشــورم جالــب اســت .خیلی از
مناطقــی کــه در «ایرانگــرد» بــه آنهــا
سفر کرده و تصویربرداری داشتهایم تا
پیش از آن دیده نشده بودند.
ëëبعــد از اینکــه فصلهــای اول و دوم
مســتند ایرانگرد از تلویزیون پخش شد
و به شــهرت رسید پیشنهاد ســوژه برای
ساخت مستند به شما دادند؟
مــردم لطــف دارنــد و تماسهــای
زیادی داشتم که سوژه معرفی کردند.
تعدادی از مسئوالن هم پیشنهادهایی
برای تولید مســتند درباره منطقهشان
داشــتند .خیلــی از بخشهای مســتند
«ایرانگــرد» را بــر اســاس همیــن
ســوژههایی که مردم پیشنهاد کردهاند
انتخاب کردهایم .البته درباره هر سوژه
تحقیق انجام شده و تا به حال از بیش
از  100لوکیشن بازدید داشتهایم.
ëëبــه غیــر از مســتند «ایرانگــرد»،
برنامــهای در تلویزیــون بوده که ســراغ
چنین لوکیشــنهایی رفته باشد و از آن
مناطق فیلمبرداری کرده باشد؟
فکــر میکنم تنهــا کار حرفــهای درباره

بســیاری از ایــن مناطــق بکــر طبیعــی
کشــورمان ،همــان «ایرانگــرد» باشــد.
البتــه بــه تازگی در شــبکه ســه ســیما،
برنامــهای در حــال ســاخت اســت که
شــباهت زیادی به کار ما دارد و ســراغ
بعضی از سوژههایی که در ایرانگرد به
تصویر کشیدهایم رفتهاند.
ëëپس تلویزیون به نوعی دارد کار شــما
را کپی میکند؟
بلــه ،مســتند «ایرانگرد» از نظــر تولید
محتــوا ،خالقیــت و تصاویــر کامــاً
اورجینال اســت و ســایرین دارند آن را
تکرار میکنند.
ëëایرانگــرد در بیــرون از ایــران نیز دیده
شده یا بازتابی داشته است؟
خیلــی از ایرانیــان در اروپــا ،کانــادا
و امریــکا کــه موفــق شــده بودنــد
بهصــورت آنالیــن برنامــه «ایرانگرد»
را تماشــا کنند ،در فضای مجازی پیام
میفرســتادند و درباره اینکه نظرشان
نســبت به ایــران عوض شــده صحبت
میکردنــد .در ایــن مدت حــدود هزار
پیــام از ایرانیهــا و حتیهــا خارجیها
داشتم.
ëëنظر مخاطبان خارجی چطور بود؟
اغلــب میگفتند کــه کار خیلــی خوبی
بــوده اســت .ایران چقــدر زیبا اســت و
برخــاف تصــور قبلیشــان کــه ایــران
را کشــوری ســرد بــا طبیعــت بیابانی و
مردمانــی نــه چنــدان خونگــرم تصور
میکردند ،بوده است.
ëëبا ایــن بازخــورد خــوب ،روی پخش
بینالمللــی «ایرانگــرد» هــم فکــر
کردهاید؟
نــه ایرانگــرد بــرای مخاطــب داخلــی
ســاخته شــده ،طــرح دیگــری دارم که

رئیس مجلس:

صداوسیما میتواند فضای کارو تالش را در سال  97در کشور ایجاد کند

رئیــس مجلــس شــورای اســامی در دیدار بــا رئیس ســازمان صداوســیما و
چهرهها معاونــان ایــن رســانه ،نامگذاری ســال  97بــه حمایــت از کاالی ایرانــی را به
فرمایش رهبر معظم انقالب ،بموقع ،هوشــمندانه و بســیار مهم دانســت و
تصریــح کرد :قطعاً اجرای این شــعار مهم لوازمی دارد که باید فراهم آید ،اما نقش صدا وســیما
در این میان بسیار مهم و اساسی است و میتواند با برنامهریزی دقیق و درست فضای کشور را به
سمت کار و تالش هدایت کند.

حمید جبلی:

اص ً
ال در فضای مجازی نیستم!

به دنبال انتشــار پســتهایی در فضای مجازی مبنی بر اعتراض حمید جبلی نسبت به سانسور
و توقــف ناگهانــی برنامه «کاله قرمــزی»؛ وی در یک فایل تصویــری ،هرگونه فعالیت در فضای
مجازی را تکذیب کرد.در این فایل تصویری حمید جبلی تأکید میکند« :از تمام دوستان خواهش
میکنــم به صفحــات کاذبی که به نام من در فضای مجازی وجود دارد توجه نکنند.من در هیچ
گونه فضای مجازی حضور ندارم .امیدوارم کسانی که از این کار کذب سوءاستفاده میکنند ،این کار
زشت را کنار گذاشته و به نام خود فعالیت کنند».

طباطبایی نژاد:

قانون ماهواره بازنگری میشود

سیدصادق طباطبایینژاد ،عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره بهضرورت بازبینی قانون ماهواره گفت:
در برنامه توسعه چهارم و پنجم تکالیفی برای قانون ماهواره ذکر شده اما اجرایی نشده است .این
نماینده مجلس ادامه داد :مقرر اســت از ســازمانها و نهادهایی مانند صداوسیما و مراکز فرهنگی
مرتبط که مخاطب این قانون هســتند بهکمیته فرهنگی ،هنری و رسانه کمیسیون فرهنگی دعوت
شوند تا پژوهشهای الزم انجام شود.عضو کمیته فرهنگی ،هنری و رسانه کمیسیون فرهنگی افزود:
مسئوالن مرکز ماهواره صداوسیما به کمیته دعوت میشوند تا موضوعات الزم بررسی شود.

بر اســاس سلیقه مخاطب بینالمللی
طراحــی شــده اســت .بایــد در تولیــد
برنامه مخاطب شناسی داشته باشیم.
ذائقه مخاطب درون کشور با مخاطب
خارجی متفاوت است.
ëëطرحتــان بــرای ســاخت مســتند
بینالمللی به کجا رسیده است؟
طــرح آن را نوشــته ام .نــام پــروژه
«مردمــان طبیعــت ایــران» اســت که
یــک مجموعــه هفت قســمتی اســت.
در ایــن مجموعــه قــرار اســت نــگاه
مردم جهان را نســبت بــه ایران تغییر
دهیــم« .مردمــان طبیعــت ایــران»
برخــاف «ایرانگــرد» که به مشــکالت
و معضــات هــم اشــاره دارد ،صرفــاً
زیباییهای ایران را به تصویر میکشد.
ëëچــه زمانــی قــرار اســت «مردمــان
طبیعت ایران» را بسازید؟
زمان ساخت این مجموعه حدود پنج
ســال بهطول خواهد انجامید .تا امروز
دو بــار طرح را بــه صداوســیما دادهام
و طــرح دو بار از ســوی معاونان ســیما
پذیرفته شــده اما بعد از مدتی معاون
عوض شــده اســت .این بار میخواهم
طــرح را به جناب آقای علی عســگری
ارائه کنم و در صورت موافقت ایشــان
کار را تولید کنم.
ëëچــرا تــا بــه حــال اثــری متناســب با
خواســته مخاطبان بینالمللی درباره
طبیعت ایران نساخته ایم؟
علــت اصلــیاش در عــدم حمایــت
اســت .معمــوالً بــرآورد بودجــه
فیلمهای مســتند آنقدر پایین اســت
کــه بــاور نمیکنیــد .علــت دومــش
ســختی کار بــرای تولیــد مســتند
طبیعت اســت .این سختیها و زمان

سختیها و زمان بر بودن کار تولید
مستند باعث میشود بسیاری از
مستندسازها سراغ این ژانر نروند .ولی
در عین حال میبینیم در سالهای اخیر
کارهای خوبی با رعایت استانداردهای
بینالمللی درباره حیات وحش ایران
ساخته شده ،مثل «در پناه بلوط» که
مستند بسیار خوبی است

بــر بــودن کار تولیــد مســتند باعــث
میشــود بســیاری از مستندســازها
ســراغ ایــن ژانــر نرونــد .ولــی در
عیــن حــال میبینیــم در ســالهای
اخیــر کارهــای خوبــی بــا رعایــت
اســتانداردهای بینالمللــی دربــاره
حیــات وحــش ایــران ســاخته شــده،
مثل «در پناه بلوط» که مستند بسیار
خوبی است.
ëëبــه این موضوع فکر کــرده اید که یک
نســخه ســینمایی از «ایرانگــرد» تهیــه
کنیــد و در جشــنوارههای فیلم مســتند
شرکت دهید؟
مــن آدم جشــنوارهای نیســتم و اصــاً
بــرای جشــنوارهها فیلــم نمیســازم.
بهنظرم برای جشــنواره فیلم ســاختن
یعنــی کار کردن بــرای جلب نظر چند
نفــر داور جشــنواره ،ولی من مســتندم
را بــرای  80میلیــون ایرانی میســازم.
وقتــی «ایرانگــرد» از تلویزیــون پخش
میشود یعنی در جشــنوارهای شرکت

باغ گیالس را از دست ندهید

پخش سریال خاطره انگیز «باغ گیالس»
پیشنهاد از شــبکه تماشــا ،آغــاز شــد .این ســریال
هــــفته خانوادگی نخســتین بــار در دهه هفتاد از
تلویزیون پخش شــد و به یکی از محبوبترین ســریالهای آن
سالها تبدیل شــد« .باغ گیالس» یک مجموعه تلویزیونی به
کارگردانی مجید بهشــتی اســت که در ســال  ۱۳۷۲ساخته شد
و در ســال  ۱۳۷۳از شبکه یک سیما به روی آنتن رفت .مهران
مدیری در این ســریال ،نخســتین نقش جدیاش را بازی کرد.
ایــن ســریال از شــبکههای دیگر تلویزیــون نیز بازپخش شــده
است.عالقهمندان به تماشای سریال «باغ گیالس» میتوانند
هر شب ساعت  21تماشاگر شبکه تماشا باشند یا تکرار آن را در
ساعت  9:30و  15روز بعد دنبال کنند.

راه و بیراه به جای پایتخت

با پایان پخش مجموعه تلویزیونی «پایتخت» از این هفته سریال
جدیدی با نام «راه و بیراه» از شــبکه اول سیما پخش خواهد شد.
سریال «راه و بیراه» در  ۳۰قسمت  ۵۰دقیقهای تولید شده است،
هر شــب به غیر از پنجشنبهها ســاعت  ۲۲:۱۵از شبکه یک پخش
میشــود .ســریال «راه و بیــراه» بــا مضمون اصلــی کارآفرینی و با
ساختار اپیزودیک داستان چند جوان را روایت میکند که در دوران
دانشــگاه با هم همکالســی بودهاند« .مهدی» از شــخصیتهای
اصلــی ســریال که چند ســال قبــل ،بــرادرش را به علــت بیماری
از دســت داده اســت ،همه زندگــیاش را وقــف بچههای مناطق
مختلفکشورمیکند.

کرده اســت کــه همه مردم ایــران داور
آن هســتند ،ایــن بــرای من ارزشــمند
است.
ëëدر مصاحبهای گفتــه بودید که بزرگ
شدن پسرتان را ندیده اید چون همیشه
در حال سفر هســتید ،چرا «ایرانگرد» را
با حضور خانوادهتان تولید نمیکنید؟
خیلــی از مــردم عــادی هــم وقتــی
بهطبیعــت میروند همراه بــا خانواده
هستند!
نــوع کار بــه طــوری اســت کــه اصــاً
نمیشــود خانــواده را در تولیــد
«ایرانگــرد» بــا خــودم همــراه کنــم.
معمــوالً روزانــه  10تــا  15کیلومتــر
پیــاده روی داریــم و بــرای تولیــد یــک
قسمت از ایرانگرد شاید تا  70کیلومتر
هم راهپیمایی داشته باشیم که بعضاً
در مناطق کوهســتانی اســت کــه کار را
ســختتر هم میکند .ما بــرای همین
ســختیها حتی در گروهمــان از همکار
خانم نیز استفاده نمیکنیم.

حمید صادقی

روزنامه نگار

در آخرین روزهای زمســتان ســال  ،96حمیدرضا شــاه آبادی ،معاون صدا سازمان
صداوسیما در نشست خبری از رونمایی نسخه سوم از اپلیکیشن «ایران صدا» خبر
داد« .ایران صدا» که توســط معاونت صدا تهیه شــده ،نرم افزاری اســت که در آن
مجموعه شــبکههای رادیویی گنجانده شــده است .در نســخه سوم این اپلیکیشن،
کتابهــای صوتــی و نمایشهای رادیویی بــه همراه منتخبی از آرشــیو برنامههای
رادیویی منتشر میشود و قرار است در آینده نیز آرشیوی از مجموعه موسیقی ایرانی
در ایــن اپ ،بارگــذاری شــود .معاونــت صدا روی موفقیــت نرم افزار «ایــران صدا»
حساب ویژهای کرده و در تیزرهای تولید شده برای معرفی «ایران صدا» بر اینکه با
نصب این اپلیکیشن ،گوشیهای هوشمند به یک رادیو تبدیل میشوند ،تأکید شده
اســت .در آگهی تلویزیونــی «ایران صدا» روی اینکه این اپلیکیشــن کمترین میزان
مصرف اینترنت را دارد ،تصریح شــده است .کاهش مصرف اینترنت گزینهای بود
که میتوانست ایران صدا را بیش از گذشته در میان دارندگان گوشیهای هوشمند
محبوب کند .شــاه آبادی این نرم افزار را رســانهای مناسب در مناطق برون شهری
که آنتن تلویزیونهای آنالوگ و دیجیتال سرویس دهی خوبی ندارد ،معرفی کرد.
معاون سیما معتقد است که اخبار را از طریق ایران صدا در اختیار مخاطبان رادیو
که در سفر هستند قرار می دهد.
همه چیز برای موفقیت ایران صدا در نوروز مهیا بود که ناگهان سر و کله یک رقیب
مرموز پیدا شــد .تبلیغات گســترده اپلیکیشنی که بدون کاســتن از حجم اینترنت،
برنامههای تلویزیونی ،موسیقی و شبک ه های اجتماعی را ارائه میداد.
در کنــار تبلیــغ کــم رنــگ «ایــران صــدا» از تلویزیــون ،این اپ پر ســرو صــدا در اکثر
بخش های پیامهای بازرگانی حضور داشــت و پیش از شــروع ســریال پایتخت نیز
در یک آگهی ویژه با حضور بازیگران اصلی ســریال رپرتاژ مفصلی برای آن پخش
میشــد .با زرق و برق این اپ که گویا مؤسســه تولیدکننده آن با سازمان صداوسیما
قــرارداد همــکاری داشــته و به نوعی متعلق به خود ســازمان اســت ،باعث شــد تا
همــه ظرافتها و لطافتهایی که برای موفقیت «ایران صدا» در نظر گرفته شــده
بود ،رنگ ببازد .باز هم تصویر و جادوی تماشا ،بر صدا و زیبایی شنیدن پیروز شده
بود .برخالف آنچه معاونت صدا میپنداشت« ،ایران صدا» به جای آنکه در نوروز
حســابی ســر و صدا داشــته باشــد ،بواســطه یک تصمیمگیری در بخش دیگری از
صداوسیما ،قربانی شده بود.در این شرایط حتی استفاده حداقلی اپ «ایران صدا»
از بســتههای اینترنتی نیز در مقایســه با رایگان بودن تماشــای فیلمهای روز جهان
حرفی برای گفتن نداشت.
ایــن اتفــاق بــرای نخســتین بــار نیســت کــه در صداوســیما رخ میدهــد و بــا یــک
تصمیمگیــری موازی و تالش بخشــی از رســانه ملی در مقابــل منافع بخش دیگر
نابود میشود .پیش از این نیز شاهد چنین اتفاقاتی بودیم که منجر به بیاثر شدن
یک حرکت رو به جلو در صداوســیما شــده اســت .مانند اتفاقی کــه در دوره رئیس
ســابق صداوسیما رخ داد و با تعطیلی یکباره شــبکه تلویزیونی بازار که تازه داشت
جــای خــود را در میان خانوادههــای ایرانی باز میکرد ،زمینه برای «اچ دی» شــدن
شبکه پایتخت به وجود آمد و مدتی بعد نیز با تغییر رئیس ،نخستین کاری که شد
تعطیلی «پایتخت» بود! معاونت صدا هنوز درباره میزان هزینه صورت گرفته برای
تولید اپ«ایران صدا» گزارشــی ارائه نداده اســت ،اما با سرنوشــتی که برای این اپ
در نوروز رقم خورد ،میشود گفت صداوسیما با دست خودش هزین ه های صورت
گرفته برای تولید ایران صدا را به دور ریخته است.

دستور رئیس صدا وسیما برای حمایت از کاالی ایرانی

هدیه و جایزه خارجی ندهید
هادی عسگری
روزنامه نگار

رئیس ســازمان صدا وســیما از مدیران رادیو و تلویزیون خواســته اســت تا از این
بــه بعد در برنامههای رادیو و تلویزیونی جایزهها و هدایا صرفاً از کاالهای ایرانی
تهیه شوند.با اعالم شعار سال  97از سوی رهبر انقالب و اعالم سال «حمایت از
کاالی ایرانی» ،رئیس سازمان سینمایی از مدیران این سازمان خواسته است در
راستای تحقق شعار سال ،در برنامههای رادیو و تلویزیونی صرفاً از کاالی ایرانی
برای هدیه و جایزه استفاده شود.
دســتور علی عســکری در زمانی صادر شــده اســت کــه مهمترین جوایــز و هدایای
برنامههایتلویزیونیراکاالهایخارجیتشکیلمیدهد.برنامهدورهمیباحمایت
یک شــرکت فروش نرم افزارهای موبایلی ،برای مخاطبان برنامه که مشــتری آن
شرکتشوند،جوایزچشمگیریماننداتومبیلهایبنزدرنظرگرفتهاست.تلویزیون
فراگیرتریــن رســانهای عمومــی در ایران اســت که جامعــه مخاطــب را خانوادهها
تشــکیل میدهند .بســیاری از خانوادهها هنوز به صداوســیما بهعنوان اصلیترین
مرجــع دریافت اخبار و وســیله اصلی برای گــذران اوقات فراغت نــگاه میکنند .از
اینرو است که بسیاری از شرکتهای تولیدی و خدماتی برای دیده شدن تولیدات
و خدماتشــان ،رو به تبلیغات تلویزیونی میآورند و در قالب تبلیغات مســتقیم یا
حمایتمالیازتولیدیکبرنامه(اسپانسرینگ)بخشیازنگاهبینندگانتلویزیونرا
به خود جلب میکنند.اسپانسرها که این روزها حتی در مقام تهیهکننده برنامههای
تلویزیونی ظاهر میشوند ،برای اینکه بیشترین درصد از نگاه بینندههای تلویزیونی
را به خود جلب کنند ،از ابزارهای تشویقی مانند اهدای جایزه و هدیه به مخاطبان و
بینندههای تلویزیون استفاده میکنند .شیوهای که در آن حتی چشم و هم چشمی
نیز پیش میآید و شرکتهایی که خدمات مشابهای را ارائه میکنند تالش میکنند
تا با باالبردن میزان هدیه یا اعالم یک جایزه یونیک و خاص ،دایره مشتریان خود را
در رقابت با هم افزایش دهند .متأســفانه در نبود کاالی لوکس و ارزشمند داخلی،
معموالً اتومبیلهای خارجی و وارداتی در رأس بهترین جوایز تلویزیونی قرار گرفته
و در ردههــای پایین هــرم جوایز نیز محصوالت الکترونیک چینی از تبلت گرفته تا
هندزفری جای گرفتهاند.در این میان کمتر پیش میآید که یک محصول بادوام و
مرغوب ایرانی در میان هدایای تبلیغاتی و جوایز مسابقات تلویزیونی جای بگیرد.
حتی برنامههای تلویزیونی در زمانی که قیمت طال اوج نگرفته بود ،هم برای نشان
دادن ارزش هدایایشــان ،از ربع ســکه یا ســکههای ســنگینتر برای هدیه اســتفاده
میکردند.دســتور اخیر علی عسکری برای استفاده از کاالی ایرانی در هدایا و جوایز
برنامههای رادیو و تلویزیونی ،عالوه بر آنکه تهیهکنندگان برنامههای سرگرمکننده
تلویزیون را مخاطب قرار داده اســت ،فرصتی اســت برای تولیدکنندگان ایرانی که
حضورشان را در رادیو و تلویزیون تقویت کنند.

