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گفتوگو با اسفندیار قرهباغی:

نیما اقلیما به «ایران» از «امیر» میگوید:

کاش امثالامیر
در صفحات تاریخ
گم نشوند

ت ضمیمه
حلیلی


بگویند
میخواهند
من خودفروختهام

در تفاوت تلویزیون و سامانههای VOD

ما دو زیست هستیم

نگاه
امیرحسینشجاعی
سریال «قورباغه» یکی از تولیدات شبکه نمایش خانگی است که تصور می شد با قوانین جدید با مشکل مواجه شود اما شکوری مقدم می گوید :قرار است مجوزهای وزارت ارشادبرای این گروه از تولیدها معتبر باشدو به روند فعلی تولیدات آسیب وارد نشود

بخشنامه قوه قضائیه درباره نظارت صداو سیما بر «ویاودی»ها چه میگوید؟

نظارت با حفظ استقالل
یگانه خدامی

بحــث نظــارت صداوســیما بــر وی او دیهــا مدتهاســت مطرح اســت .هــر از گاهــی خبر و
شــایعهای درباره این موضوع منتشر میشد و صداوسیما اعالم میکرد صدور مجوز تولید آثار
در ویاودیها به آنها محول شــده اســت اما باالخره با انتشار بخشــنامهای که تاریخ ارسال آن
 28دیماه اســت به نظر میرســد این بحث جدی شــده است .در بخشــنامهای که با امضای
آیتاهلل ابراهیم رئیســی رئیس قوه قضائیه خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور صادر شده
آمدهاست«:باعنایتبهابالغیهرهبرمعظمانقالبمدظلهالعالیمورخ 1394/6/22خطاب
به رئیس جمهوری محترم مبنی بر اینکه «مســئولیت صدور مجــوز و تنظیم مقررات صوت و
تصویــر فراگیر در فضای مجازی و نظــارت بر آن منحصراًبرعهده صداوسیماســت» ضروری
است مراجع قضایی و ســتادی قوه قضائیه هرگونه اســتعالم درباره صوت و تصویر در فضای
مجازی را از حیث پروانه فعالیت ،مقررات و موضوعات مرتبط با سازمان صداوسیما به عمل
آورند .بدیهی است هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیرمجاز است».
بخشنامهدرشبکههایاجتماعیدستبهدست
میشــد و کاربران میپرســیدند از این به بعد هر
فیلم و ســریالی باید با مجوز صداوســیما پخش
شود؟ پادکستها هم باید مجوز بگیرند؟ قوانین
ســفت و ســخت صداوســیما که در ســریالهای
شــبکههای نمایش خانگی و سایر تولیداتشان
دیده نمیشود باعث نگرانیهایی شده است.
محمدجــواد شــکوری مقــدم مدیرعامــل
هلدینــگ صباایــده کــه پلتفرمهــای ویدئویــی
آپــارات ،فیلیمــو و آژانس تبلیغــات آنالین صبا
ویــژن تحــت نــام آن فعالیــت میکننــد تــاش
میکند به این ابهامها و سؤاالت پاسخ دهد.
نظــارت صداوســیما بــر فعالیتهــای
ایــن پلتفرمهــای ویدئویــی مهمتریــن ســؤال
مخاطبانش اســت و شــکوری مقدم دربــاره این
نظــارت میگویــد« :در ایــران هــم مثــل تمــام
کشــورهای بزرگ دنیــا وجود رگوالتــور در فضای
صــوت و تصویــر فراگیــر الزم اســت .تنظیــم گر
مســتقلی که اهداف مهم و حمایتــی را پیگیری
میکنــد و نظــارت آن بــر تولید و انتشــار هر گونه
محتــوی صــوت و تصویر فراگیر فقــط در جهت
افزایــش رضایــت کاربــران اســت .قطعــاً تمــام
فعاالن صوت و تصویر فراگیر وقتی مشــغول به
کاری هستند نمیتوانند از بیرون خود را ارزشیابی
کننــد و قوانین کمککننده یا حمایت گر تنظیم
کننــد .ما محل اجــرا و ارتباط با کاربران هســتیم
و این نهاد تنظیم گر مســتقل اســت که باید ساز
و کارهــای اجرایــی را تعییــن کنــد .مســیر ایجاد
تنظیمگــری هــم بــا توجه بهســرعت پیشــرفت
تکنولــوژی و ارتباطــات یک مســیر پیــش رونده
است .در دنیای امروز نمیتوانیم جلوی فعالیت
ویاودیها و یو جی سیها را بگیریم و کانالهای
مجــازی تولید محتوا را ببندیم یا به آنها بگوییم
بروید ســال بعــد وقتی کــه قوانیــن تنظیم گری
آمــاده شــد بیایید .بلکــه تنظیم گــری بهصورت
موازی باید اتفاق بیفتد و به هیچ وجه نمیتوان
ســرعت رشد و توســعه تکنولوژی و خدمات را با
توجــه بــه رقبــای خارجی کاهــش داد تــا قوانین
مدون شود چرا که ســرویسهای خارجی تحت
تنظیم گری ما نیستند و یک تنظیم گر باهوش و
البته مستقل حتماً این حقیقت را درک میکند.
آپاراتو فیلیمومجموعاًبابیش از 37.5میلیون
کاربــر قطعاً از ســالها پیش نیــاز به خود تنظیم

گری را حس کردهاند و چه بســا وجود رگوالتوری
در فضای صوت و تصویر فراگیر میتوانســت به
پیشرفت بیشتر ما منجر شود ،اما نه ما و نه سایر
بازیگران این حوزه نباید وارد تنظیم گری شویم
چون هر چه باشد ذینفع هستیم».
بر حســب اصــل  44قانــون اساســی و نظریه
تفســیری شــورای نگهبــان ،فعــاً ســازمان
صداوســیما بهعنــوان رگوالتور انتخاب شــده آن
هم بعد از جلســات طوالنی و متعدد پلتفرمها
با سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر
صداوســیما (ســاترا) که به گفته شــکوری مقدم
پذیراینظرهایپلتفرمهابودهاست.اومیگوید:
«قوانینــی که بــرای این نظارت قرار اســت وضع
شــود با نظر مســتقیم فعاالن حوزه ویدئو یعنی
فیلیمو ،نماوا ،کافه بازار ،آپارات و دیگران شــکل
خواهــد گرفت که ممکن اســت در آینــده با یک
تشــکل صنفی ،نظرات منســجم تری نیز داشته
باشــیم .البتــه مــا امیدواریم مانند دیگــر نهادها
این تعامل ســازنده از مسیر خود منحرف نشود
و در آینــده هم بر همین محــور حرکت کند .چرا
که پایههای اصلــی رگوالتوری در فضای مجازی
ایران خدمات دهندههای نهایی هستند».
ëëمجوزهایارشادپابرجاست
آمــدن نــام صداوســیما بهعنــوان ناظــر و
تنظیمگــر ایــن مقــررات مخاطبــان را نگــران
کــرده اســت .اینکه ممکن اســت دیگــر خبری از
سریالهای نمایش خانگی به آن شکلی که تا به
حال شاهدش بودیم نباشد و قوانین صداوسیما
به پلتفرمها تسری پیدا کند .این نگرانی را کاربران
چنــد روز گذشــته بارها در شــبکههای اجتماعی
مطرح کردهاند .البته توضیحات شــکوری مقدم
دربــاره ایــن موضوع کمــی دلگرمکننده اســت و
به نظر میرســد انحصارگرایی آنطور که مطرح
شده قابل اجرا نیســت .شکوری مقدم میگوید:
«قطعاً شــرکتهای خصوصی که فعالیتهای
مســتقل دارند و کســب و کارشــان وابسته به این
فعالیتهــا اســت ،نگرانیهایــی دربــاره وضــع
قوانین جدید و شــرایطی که قرار اســت به وجود
بیایــد دارند .براســاس ســبک زندگــی دیجیتال
امروز چیزی که بهعنــوان انحصارگرایی در افکار
عمومی و رســانهها نســبت به صداوسیما وجود
دارد ،نــه تنهــا قابل تعمیــم به صــوت و تصویر
فراگیــر در فضــای مجــازی نیســت ،بلکــه ذاتــاً

صــوت و تصویــر در فضای مجازی هــم پذیرای
آن نیســت .در حــال حاضــر بســیاری از مــردم
خــوراک روزانــه رســانهای و ســرگرمی خــود را از
فضــای مجازی تأمیــن میکننــد و در عین حال
در کنــار فضــای مجــازی مخاطــب رســانه ملی
هــم هســتند .بنابراین باید بپذیریــم که ذهنیت
انحصارگرایــی نمیتواند در تنظیــم گری موفق
عمل کند و ظرفیت و نیازی که در فضای مجازی
وجود دارد به هیچ وجه با استانداردهای گذشته و
فعلی سازمان صداوسیما قابل مدیریت نیست.
در جلســات متعــدد با ســاترا بهعنــوان نماینده
سازمان صداوسیما متوجه شدیم که از این نگاه
انحصار گر فاصله گرفته شده و با صحه گذاشتن
به اهمیت فضای مجــازی حتی از فعاالن مهم
ایــن عرصــه از جملــه آپــارات ،فیلیمو ،نمــاوا و
کافه بازار هم برای این تنظیم گری کمک گرفته
خواهــد شــد .در عیــن حال بــاور داریــم که همه
پدیدهها یک حقیقت ذاتی دارند و آنچه که روی
کاغذ مینویسیم ذرهای نمیتواند حقیقت ذاتی
و مسیر رشد طبیعی آنها را تغییر دهد».
اگــر قــرار باشــد صداوســیما مجــوز تولیدات
تصویــری ویاودیهــا را صــادر کنــد تکلیــف
مجوزهای ارشاد برای این تولیدات چه میشود؟
ایــن موضوعی اســت کــه نمیتــوان به ســادگی
از آن گذشــت .آنطــور کــه مدیرعامل هلدینگ
صبــا ایده میگوید قرار اســت مجوزهــای وزارت
ارشــاد برای تولیدات همچنان معتبر باشد« :ما
بهعنوان شرکت بنیانگذار و راهبر آپارات و فیلیمو
در جلســات با ســاترا بــه آنها میگوییم ســاختار
تولیدات ســینمایی کشــور متولی دیگــری دارد و
این مهم تنها با تفاهم و پذیرش مشــترک شما
و ایشان میتواند بهجای توقف ،موجب بالندگی
تولیــدات فیلــم و ســریال در بســتر پلتفرمهایی
نظیر ما باشد .آنها هم قول دادهاند که مجوزهای
وزارت ارشــاد را کمــا فی الســابق بــرای این گروه
از تولیدهــا قبول داشــته باشــند و بــه روند فعلی
تولیدات آســیب نزنند .شــرکتهای کافــه بازار و
نماوا هم طبق دغدغهها و تجربههای خودشان
نکاتــی را بــه دوســتان گفتهانــد و هشــدارهایی
دادهانــد کــه نکند راهی که قرار اســت آغاز شــود
به مقصد نرســد .بنده خوشبین هستم که امروز
این حقیقــت در مدیریت کالن صــوت و تصویر
کشور کامالً درک شده اســت و امیدواریم این دو
متولی بزرگ فرهنگی کشور بواسطه نسل جدید
انتشار محتوا کم کم به یکدیگر نزدیکتر شوند تا
اصحاباینصنعتباامنیتبیشترومتمرکزتر،
فعالیت کنند و این مهمترین دلیل همکاری ما
با ساترا است».
تجربــه شکســت خــورده در اعمــال نظــارت
بر ایپیتیویهــا (تلویزیون پروتــکل اینترنت)
ســؤاالت درباره نحوه اعمال نظارت صداوسیما
را بیشتر میکند .چون از زمانی کهایپیتیویها
زیر پرچم صداوســیما رفتند تمام فعالیتشان
تحت شعاع قرار گرفت و کاربران خود را از دست
دادنــد اما شــکوری مقــدم معتقد اســت که قرار

نیست این اتفاق برای ویاودیها هم بیفتد« :ما
توگوهای مفصلی داشتهایم
با سازمان ساترا گف 
و آنها هم پذیرا بودند که هیچ کدام از اتفاقهایی
کــه بــرای ایپیتیویهــا افتــاد بــرای مــا تکــرار
نخواهد شــد .همانطــور که میدانیــد زمانی که
ایپیتیویها تحت نظارت سازمان صداوسیما
در آمدند عمالً به یک شبکه از شبکههای رسانه
ملــی تبدیل شــدند که بر بســتر اینترنــت فعال
هســتند و عمــاً تمــام کاربــران خود را از دســت
دادند .قطعاً قرار نیســت فیلیمو ،نمــاوا ،آپارات
و کافــه بــازار بــه چنین سرنوشــتی دچار شــوند و
رونــد فعالیت فعلــی و مســتقل آنها ادامــه دار
خواهد بود .این اطمینانی اســت که دوســتان ما
در ســاترا به ما دادهاند و نشان میدهد که تغییر
نگــرش کلی نســبت بــه روابــط دو طرفه بخش
خصوصی با بخش حاکمیتی شکل گرفته است.
همچنیــن در ایــن تعاملها هیچ خبــر و توافقی
مبنی بر درآمدزایی برای ســازمان صداوســیما،
سهم گرفتن ،دسترســی روی سرویسها و دیگر
رویکردهایــی که بهزعــم بنده غیرحرفــهای و پر
اشتباه در تعامل صداوسیما با IPTVها طراحی
شــده بود وجود ندارد ،که این نیز ما را نســبت به
توافق با این سازمان محکمتر کرد».
ëëحفظاستقالل
بخشــنامهای که صادر شــده هیــچ جزئیاتی
ندارد و مشــخص نیست قرار اســت سازوکار این
نظــارت به چه شــکل باشــد .در واقع بخشــنامه
خطــاب بــه ویاودیهــا صــادر نشــده و همیــن
مشخص نبودن جزئیات باعث شده شائبه ایجاد
محدودیت بیشتر برای ویاودیها تقویت شود.
هرچند که شکوری مقدم میگوید به این نظارت
به چشــم محدودیت نــگاه نمیکنند« :خروجی
جلســات متعددی که تاکنون داشــتیم نوید یک
تعامل برد -برد را میدهد .برای ما مهم اســت
کــه بهعنــوان یــک شــرکت خصوصی اســتقالل
خــود و کاربرانمــان حفظ شــود ،دیتاســنترهای
مــا بــه فعالیــت فعلیشــان ادامــه میدهنــد،
حقــوق تبلیغاتی ما مثل لوگوهــا و ظرفیتهای
تبلیغیمان تحت الشعاع قرار نخواهند گرفت،
نظارتهــای محتوایــی بر آثــار خارجی تغییری
نخواهــد کــرد و کاربرانمــان بــه هیــچ وجــه از
خدمات فعلی که بهره میبرند محروم نخواهند
شــد و کوچکتریــن تغییــری در تجربــه کاربری
سرویسهای فیلیمو و آپارات رخ نخواهد داد».
بخشنامه و تأکید بر تعیین قوانین و مقررات
از سوی صداوســیما این سؤال را برای مخاطبان
ایجــاد کــرده کــه تا بــه حــال قوانیــن و مقــررات
چطــور بــرای یــوجــی ســیها تعییــن و اعمــال
میشد؟ پلتفرمها تا به حال تالش کردهاند هم
قوانین داخلی و هــم بینالمللی را رعایت کنند
چــون به گفته شــکوری مقدم پلتفرمهــا در دنیا
مســئولیت بارگذاری محتوا را دارند و نســبت به
درونمایــه محتوا ایــن تولیدکننده اســت که باید
پاســخگو باشــد.او میگویــد« :بخــش جزئــی از
فعالیتهای ســاترا در خصوص محتوی است و

دایره بزرگتر آن شــامل پایــداری خدمات ،حفظ
حقــوق کاربران ،تطابق قیمتگــذاری با کیفیت
ســرویسها و دیگر موارد شــبیه اینها اســت که
تعریفهــای بینالمللــی دارد و در کشــورهای
دیگر جهان هم مطرح اســت .البته که هر کشــور
متناســب بــا قوانیــن و عــرف خــود نظارتهای
محتوایــی هــم دارد ،امــا بــه صــرف یــک محتوا
نمیتــوان یک پرچمی را بلنــد کرد و دیگر زمین
نگذاشــت .نگاههــای اینچنینی که بســیار صفر
و یک هســتند قطعــاً فضــا را رادیــکال میکنند.
مــا درون پلتفــرم هایمــان قفــل کــودک داریم،
ردهبندی ســنی را مطابــق با آنچه وزارت ارشــاد
تبیین کرده برای تمام محتواها اعمال میکنیم،
اپلیکیشن جداگانهای بهنام آپارات کودک داریم
که فعالیت متمرکزی برای تولید و انتشار محتوا
ویژه کــودکان دارد .اما یکبار کســی نیامد از این
اتفاقها دفاع کند .البته که این نظارتهای درون
پلتفرمی الزمه کار است و اینستاگرام و فیسبوک
هم مطابــق با ارزشهای خــود محدودیتهای
متفاوتی را در اپلیکیشــنها اعمــال میکنند .اما
اگــر مــا بــرای یــک ویدئو مجبــور به پاســخگویی
میشــویم ،دلیل بر این نیســت که تعمــداً کاری
کردهایــم یا دلیل بر این نمیشــود که نســبت به
نظارت محتوایی دغدغه نداشته باشیم».
بــه هرحــال آنچــه بیــش از همــه مشــخص
اســت این اســت که از این به بعــد فعالیتهای
ویاودیهــا با مجوز ســازمان صداوســیما ادامه
پیــدا میکند چون به گفته شــکوری مقــدم آنها
تابــع قانــون هســتند و ضمانتهــای اجرایی که
ساترا به آنها داده نوعی دلگرمی برای شروع این
مرحله در کســب و کار محسوب میشود .اما این
دلگرمیها چقدر قرار اســت به واقعیت نزدیک
شــود؟ نقــش صداو ســیما قــرار اســت حمایت
گرانه باشــد یا به مــرور به ســمت انحصارگرایی
پیــش خواهــد رفــت؟ شــکوری مقدم در پاســخ
بــه این ســؤال میگوید« :در مدت این یک ســال
توگو ما پیش خود حســاب
و نیــم مذاکــره و گف 
ســاترا و سازمان صداوسیما را شکلی و محتوایی
جدا کردهایم و خیلی جدی امیدواریم اســتقالل
ســازمانی ســاترا بــه آنجا برســد که صداوســیما
را نیــز مــورد تنظیــم گری قــرار دهد مانند ســایر
کشــورهای دنیــا .البتــه باید کمی واقعبیــن بود و
در بســتر زمــان چنین تغییــر و تحولــی را انتظار
داشــت ،شــاید تا پیش از اینکه بحــث رگوالتوری
از طرف سازمان باب شود چنین فضایی بشدت
بــرای ما هــم آزاردهنده بــود ،اما در کســب و کار
نبایــد دچار ترسهای وهمگونه بــود و اگر دالیل
منطقــی و گفتوگوهــای حرفهای مطرح شــود،
باید پذیرفت .امیدواریم هر آنچه ترسیم شده و
قولهایی که رد و بدل شده به باالترین ضمانت
اجرا شــود .ایــن نکته را هــم در آخــر اضافه کنم
کــه جایــگاه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در
ساختار محتوایی و سینمایی کشور غیرقابل انکار
و اغماض اســت و مانند گذشــته مجوزهای ما از
طرف این نهاد صادر و حمایت خواهد شد».
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بــرای مــن بهعنــوان یــک
چ تفاوتــی
کارگــردان هیــ 
ندارد کــه بــرای تلویزیون
کار کنــم یــا ارشــاد یــا
حسین سهیلیزاده پلتفرمهــای ویدئویی؛ هر
کــدام از اینهــا یکســری
کارگردان مانکن
مقــررات خــاص خــود را
دارنــد که بایــد رعایت شــود پس در شــکل کلی هیچ
تفاوتــی وجود ندارد .بحث اینجاســت که هر بســتری
که شــرایط را بــه نحوی مهیــا کند که بشــود در آن کار
خــوب بــرای مــردم انجــام داد اتفــاق مبارکی اســت
و فضایــی بــرای ســاخت آثــاری بــا اســتانداردهای
مناســب و ایــن اتفــاق میتوانــد در هر بخشــی از این
بخشهــا که به آن اشــاره شــد بیفتد .مســأله دیگری
کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد پیشــنهادی اســت کــه از
طرف تهیهکنندهها بهکارگردان میشــود و نتیجه این
پیشنهادها و طرحهای خوب خروجی پخش و انتشار
آن را مشخص میکند و در هر بستری که مناسب آن
فیلمنامه باشد ساخته میشود.
از طرفــی دیگــر باید به ایــن نکته توجه داشــت که در
تمامی این حوزههای ذکر شده نگاهها متفاوت است.
بهعنــوان مثــال تلویزیون نســبت بــه آثاری کــه برای
پخــش در رســانه ملی ســاخته میشــود نــگاه خاص
خــود را و بــه همیــن مــوازات پلتفرمهــای ویدئویــی
و ...هــم نگاههــای خاص خــود را دارند و هــر کدام به
نوبه خودشــان خوب هســتند و میشــود در هر زمانی
که الزم باشــد کار کرد .بخشــنامهای که منتشر شده از
نظــر من گنــگ اســت و از طرفی بسترســازی خاصی
در صداوســیما برای اجرایی کــردن آن اتفاق نیفتاده
و بــه همین دلیل هــم نمیتوانیم امروز خیلی جزئی
درباره آن بنویســیم و اظهارنظر کنیم؛ باید اجازه داد
تا پیوستها ،جزئیات و شکلهای اجرایی و عملیاتی
آن هم منتشر شــود تا تکلیف بهنوعی مشخص شود
و همــه بداننــد بــا چــه چیــزی روبــهرو خواهنــد بود و
چگونــه باید با آن هماهنگ شــوند .مهمترین نکته و
دغدغهای کــه وجود دارد به عقیــده من نوع نظارتی
اســت که قرار است صداوســیما روی این محصوالت
داشــته باشد و این سازوکار هنوز مشخص نشده است
و اگــر قرار اســت تیم نظارتــی این وظیفــه را بهعهده
بگیــرد کــه همیــن االن هــم در ویاودیها ،ســازمان
ســینمایی و تلویزیون و ...ایــن تیمهای نظارتی وجود
دارنــد؛ بههمیــن دلیل اســت که موضــوع کمی گنگ
است و نمیتوان جزءبهجزء درباره آن اظهارنظر کرد.
برخی از دوســتان و همکاران نگران هســتند که آزادی
عملشــان با ایــن اتفاق کمتر شــود اما به نظــر من که
بیســت ســال برای صداوســیما کار کردهام نباید فرق
آن چنانی داشته باشد .همیشه میگویم ما دو زیست
هستیم .وقتی اینهمه ســال برای سازمان کارکردهام
مقــرارات و خــط قرمزها را بعد از ســاخت  24ســریال
خــوب میدانــم .مهــم این اســت که محصولــی ارائه
کنیــم که بــا مخاطب ارتبــاط برقرار کنــد و اینکه موی
بازیگــر کمــی جلــو یــا عقــب باشــد مشــکلی اساســی
ایجاد نمیکند .حتی اگــر به من بگویند مانکن را باید
بــا نظــارت صداوســیما کار کنیــد بــرای مــن بهعنوان
کارگردان این سریال ،مشکل خاصی ایجاد نمیکند و
فقط شاید همانطور که آمد کمی حجاب بازیگرها را
ســفتتر کنیم اما در کلیت کار ما با موازین جمهوری
اســامی کار را تولیــد میکنیــم و آنچنان مرزشــکنی
نداشــتهایم .کارگردانهایــی مثــل مــن نســبت بــه
جوانترهایــی کــه تــازه کارشــان را شــروع کردهانــد یــا
آنچنــان تجربــهای ندارند پوســتکلفتتر هســتند و
شــرایط را بهتر میداننــد و ضوابط را آگاه هســتند .به
لحاظ مالی اما مسأله کمی متفاوت است و اتفاقاً این
مسأله شــاید بیش از هر چیزی محل تأمل باشد .نوع
و شــرایط پرداخت در بخش خصوصی کامالً متفاوت
از تلویزیــون اســت .بخــش خصوصــی در پرداختها
اصــوالً منظمتــر و قابــل اعتمادتــر اســت و تلویزیــون
گیروگرفتاریها و بروکراســیهای خاص خــود را دارد.
البته تا جایی که من اطالع دارم ســازمان صداوســیما
قرار است نقش نظارتی ایفا کند و سرمایهگذار باز هم
بخش خصوصی باشــد اما این بحث نظارت بیشک
میتواند در ورود بخش خصوصی و کم و کیف آن هم
تأثیر باشــد .بههر صورت این مســأله ،ورودی و کمک
مالی بســیار خوبی برای ســازمان صداوســیما خواهد
داشــت و بخشــی از مشــکالت آنها را حل خواهد کرد
که همــه اینها میتوانــد بالتکلیفیهایــی ایجاد کند.
پس اگر نظارتهای صداوسیما روی فیلمها آنچنان
زیاد بشــود که نــگاه مخاطب و توجــهاش را از فیلمها
پــس بزند ،نــگاه بخــش خصوصی هــم از ایــن حوزه
برمیگــردد و طبیعتــاً جوانــهای کــه چند ســال اســت
کاشته شده و باعث رونق فیلمسازی در
شبکهها و پلتفرمهای ویدئویی
شده را میخشکاند اما ظاهراً
نگاهها و نظارتها قرار است
دگم و بســته نباشــد و ما هم
امیدواریم.

