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 نشریه داخلی انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی برخط

شماره اول، پاییز 1401

وقتی چراغ اکران آنالین روشن شد

صف بیش از سه میلیونی 

برای تاماشی برخط فیلم اه
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شاید بدون اغراق به توان گفت جوامع بشری هر روز منتظر مواجهه با یک اختراع 
یا دستاورد شگرف در حوزه های مختلف علمی و البته در سپهر فناوری های نوین 
هستند و انگار پذیرفته اند که سرعت تحوالت فناوری های نوین بیش از حد تصورات 
آن ها است. امروزه پیشرو بودن یا عقب ماندگی جوامع و حکومت ها نسبتی مستقیم با 

درک نقاط عطف تحوالت دارد.
اقدامات به هنگام یک جامعه متشکل از حکمرانی، کارگزاران و مردم در بزنگاه ها و 
به خصوص نقاط عطف بسیار تعیین کننده است. چه بسیار فرصت هایی را در تاریخ 
می توان یافت که به واسطه نبود درک درست از سیر تحوالت موجبات عقب ماندگی 

و سرخوردگی های چند نسل رقم خورده است. 
با رجوع به سیر تحوالت معلوم می شود بخش زیادی از تحوالت اخیر فناوری های 
نوین در حوزه ی صوت و تصویر بوده که وجه غالب محتوای مورد استفاده ی آحاد 
در سپهر  پیش آمده  تحوالت  که  است  رو  از همین  و  دربرمی گیرد  را  جامعه  یک 
از سوی دست اندرکاران صنعت  تازه  تدابیری  و  نیازمند نگرش  نوین  فناوری های 

صوت و تصویر است.
همچنان که با ظهور سینما امکانی تازه در روایت واقعیت و ابزاری نوین در خلق 
که  فراهم شد، شاهد هستیم  گوهر سرگرمی  با  آثار هنری هم هنگام  آفرینش  و 
فناوری های نوین فضای مجازی مجدداً فرگشتی را در دنیای فیلم و  سرگرمی ایجاد 

کرده است.
محیط های مجازی آینده با مؤلفه های سه بعدی و آنالین که با ابزارآالت )هدست های 
واقعیت مجازی و عینک های واقعیت افزوده با گوشی های هوشمند و کنسول های 
بازی با چندین سناریو( به انتخاب مخاطب برای هر کاربر جداگانه قابل دسترس 
را  فراگیر  و  به غایت جذاب  آمد مجموعه ای  آن چه خواهد  احتمااًل  و  این ها  است، 
می سازد که گاهی به مخاطب نقش اول می دهد. مخاطبی که قبل تر این امکان را 

کمتر تجربه کرده بود، به سادگی از کنار آن نمی تواند بگذرد.
مستند به این روند است که دست اندرکاران صنعت فیلم از سینماگران، سینماداران، 
فعاالن نمایش ویدیویی آنالین و تولیدکنندگان محصوالت صوتی و تصویری از 
وقوع سیل سهمگین  از  پیش  و  بیندیشند  موضوع  این  به  باید  ناگزیر،  هم اکنون 

تغییرات از باران فناوری به رشد جوانه های محصول تازه روی بیاورند.
در این میان نقش مهم حاکمیت را نمی توان نادیده گرفت، وضع قوانین مناسب و 
غیرمتصلب، بهره گیری از تجارب دست اندرکاران و تسهیل امور از شرایط اولیه است.

در حوزه ی تولید و تا حدی انتشار محتوا کشور ما می تواند نقشی قابل توجه در منطقه 
داشته باشد و قاعدتاً این موضوع ارتباطی مستقیم با درک تحوالت و توان مان دارد.

  محمدمهدی عسگرپور
دبیر انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی برخط

 نشریه روشنا 

 نشریه داخلی انجمن صنفی 
شرکت های نمایش ویدئوی برخط

 سردبیر:
 سمیه علیپور
 با همکاری: 
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 عکس: 
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 ویراستار: 
معصومه علیپور
 مدیر هنری: 
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  مهر 1400

 برگزاری نشست تخصصی انجمن وی اودی 
با موضوع نظارت و ممیزی

اولین نشست تخصصی انجمن وی اودی با موضوع 
نشست  این  در  شد.  برگزار  ممیزی  و  نظارت 
از  میزبانی  با  انجمن  دبیر  عسگرپور  محمدمهدی 
ابوالحسن  هاشمی،  سیدضیا  شاهسواری،  منوچهر 
به  اسعدیان  همایون  و  امیریوسفی  محسن  داودی، 

موضوع نظارت و ممیزی پرداختند.

 نامه ی هیئت مدیره انجمن به رئیس شورای 
عالی فضای مجازی

ویدئوی  شرکت های  صنفی  انجمن  مدیره  هیئت 
آنالین در نامه ای خطاب به دکتر سیدابراهیم رئیسی؛ 
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی 
به نظارت صداوسیما و ایجاد نهاد جدید نظارتی در 
کنار ساترا به عنوان »الماس« اشاره کردند و از ایشان 
خواستار رسیدگی و سروسامان دهی به این موضوع  

شدند.

  بهمن 1400

 استقرار انجمن در یک دفتر مستقل 
انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی آنالین که 
مرداد 1396 فعال شده بود از آذرماه سال 1400 مالک 

دفتری برای پیشبرد امور مدیریتی این صنف شد. در 
سال های گذشته به صورت دوره ای مسئولیت پیشبرد 
امور انجمن برعهده دفاتر شرکت های عضو بود و در 
آذر 1400 برای نخستین بار برمبنای تصمیم هیئت 
مدیره، انجمن به صورت رسمی و مجزا، دارای دفتر 
مستقل شد. آدرس دفتر انجمن به این شرح است: 
توانیر، میدان عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، خیابان 
چهل شاهد، کوچه رستگاران، بن بست آرشیا، پالک 1.

   دی 1400

 جمع آوری و تکمیل اطالعات اعضا
عضو  شرکت های  تک تک  اطالعات  جمع آوری 

انجمن برای تکمیل اطالعات در دبیرخانه انجمن.

  بهمن 1400

مدیران  هم فکری  جلسات  برگزاری   
پلتفرم ها با دبیر انجمن

مدیران و نمایندگان پلتفرم ها، در جلساتی متعدد با دبیر 
آنالین  ویدئوی  نمایش  شرکت های  صنفی  انجمن 
انجمن،  دبیر  عسگرپور،  محمدمهدی  کردند.  دیدار 
پلتفرم های  فعالیت های  جزئیات  با  آشنایی  با هدف 
مختلف عضو و همچنین صحبت درباره ی برنامه های 
و  مدیران  با حضور  جلساتی  در  انجمن  روی  پیش 

نمایندگان پلتفرم های مختلف شرکت کرد.

گزارش عملکرد امه به امه انجمن

در جست و جوی ثابت؛ به سوی پیشرفت
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نگاهی به رویدادهایی که در یکسال گذشته در جریان فعالیت های انجمن صنفی شرکت های 
نمایش ویدئوی برخط رخ داده نشان می دهد این انجمن در مسیر پیشرفت و در جست و جوی 
ثبات است. با همین هدف غیر از مواردی که در ادامه می آید، مدیریت انجمن در جلسات 
کمیسیون های مجلس، جلسات مرکز ملی فضای مجازی، جلسات مرکز پژوهش های مجلس 

و اتاق بازرگانی استان تهران شرکت داشته  است.
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دغدغه های مدیران و نمایندگان پلتفرم ها در زمینه ی 
مدیریت مجموعه خود از مهم ترین موضوعاتی بود 
که در این جلسات مطرح شد، دو سرفصل عمده ی 
و  ساترا  با  مرتبط  مسائل  می توان  را  دغدغه ها  این 

بحث ترافیک های اینترنتی دانست. 

 
  اسفند 1400

 ازسرگیری فعالیت سایت انجمن با طراحی 
جدید

وب سایت انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی   
آنالین با طراحی و بخش های جدید فعالیت خود را 
بخش های  وب سایت  جدید  طراحی  در  ازسرگرفت. 
جدیدی وجود دارد که می تواند امکان تعامل مناسب 
در  کند.  فراهم  سایت  با  را  بازدیدکنندگان  و  اعضا 
بخش گالری، تصاویر مرتبط با انجمن و فعالیت های 
انتشار می یابد. بخش  این عرصه  در  گرفته  صورت 
حوزه ی  درباره ی  را  تازه هایی  کسب وکار  دیده بانی 
از جمله  وی اودی در اختیار مخاطبان قرار می دهد؛ 
اخباری که متوجه بخش مقررات مربوط به وی اودی 
از  یا اظهار نظرات مقامات و …یکی دیگر  می شود 
تمامی  به  مربوط  اطالعات  وب سایت  بخش های 
شرکت های عضو انجمن است، که این اطالعات در 
صفحه ای زیر عنوان اعضای انجمن آمده است. اخبار 
نظام نامه ها،  و  اساسنامه  به  مربوط  جزئیات  انجمن، 
انجمن و اطالعاتی درباره ی خود  با  ارتباط  راه های 
انجمن از جمله دیگر مواردی است که در وب سایت 
به آن پرداخته شده است. وب سایت انجمن به آدرس 

https://iranonlinevideo.com در دسترس است.

واکنش  و  صیانت  طرح  کلیات  تصویب   
اعضای انجمن

کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی در روزهای ابتدایی اسفند 1400 کلیات 
فرزاد  پیرو آن  به تصویب رساندند.  را  طرح صیانت 
آذری پور مدیر پلتفرم هاشور موضوع را چنین ارزیابی 
کرد: »من فکر می کنم این طرح جواب نخواهد داد 
در  وی اودی ها  وقتی  از  نمی کند.  رفع  را  مشکلی  و 

کشور ما فعال شده و به شکل کنونی رسیده، نگاه 
مردم از ماهواره ها به سمت وی اودی ها جلب شده، به 
جای اینکه بروند سریالی ترکی یا کره ای و مکزیکی 
ببینند، سریال ایرانی می بینند. این اتفاق با بگیر و ببند 
ماهواره حاصل نشد. در واقع وقتی اکوسیستم شکل 
گرفت و خدمات قابل قبول تری به مخاطب داده شد 
عماًل بدون اینکه نیازی به بگیر و ببند باشد توجه ها 
هم  صیانت  حوزه ی  در  شد.  جذب  داخل  سمت  به 
همین وضعیت حاکم است، با اتفاقات این چنینی، اگر 
مشکلی هم وجود داشته باشد که من خیلی به وجودش 
معتقد نیستم، مسئله ای حل نمی شود. هیچ مشکلی با 
بستن فضا حل نشده و نمی شود، اگر قرار است اتفاقی 
در هر حوزه ای بیفتد، دوستان آن عرصه اگر خدمات 
بهتری ارائه کنند به شکل اتوماتیک مسائلی که از 
نظر دوستان وجود دارد حل و برطرف خواهد شد.« 
محمد شهبازی مدیر پلتفرم فیلم ناب درباره ی مسئله  
طرح صیانت و تأثیرات این طرح روی کار پلتفرم ها 
گفت: »واقعیت این است که در حال حاضر نمی دانیم 
طرح صیانت به کجا می رسد، اگر این طرح منجر به 
محدودسازی شود، آثار مخربی در پی خواهد داشت. 
باور هستم که ممکن است بیزینس ها  البته بر این 
راه خود را پیدا کنند، اما در نهایت دولت از این وضع 
آسیب می بیند. از سوی دیگر در حقیقت ما شاهد وارد 
شدن آسیب به بدنه فرهنگی جامعه نیز خواهیم بود. 
بسته  راه جاده چالوس  این می ماند که  مانند  عماًل 
نشود، اما در عوض عوارض 100 میلیونی برای آن 

گذاشته شود؛ این همان بستن راه است.«

 دستورالعمل های ساترا و بیانیه ی انجمن 
و نظرات اعضا

تصویر  و  رسانه های صوت  مقررات  تنظیم  سازمان 
فراگیر )ساترا(، اقدام به تهیه و تنظیم دو دستورالعمل 
تصویر  و  صوت  رسانه های  در  تجاری  »ارتباطات 
رقابت  از  حفاظت  و  رسانه ای  »عدالت  و  فراگیر« 
این  و  کرد  فراگیر«  تصویر  و  صوت  رسانه های  در 
دستورالعمل ها با واکنش انجمن و مدیران پلتفرم ها 
مواجه شد. چندی بعد از انتشار دستورالعمل، انجمن 
صنفی شرکت های نمایش ویدئوی آنالین با انتشار 
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بیانیه ای ضمن برشمردن ایرادات حقوقی وارد بر دو 
دستورالعمل منتشر شده از سوی ساترا خواستار فراهم 
برای  ذی صالح  نهادهای  طرف  از  امکانی  شدن 
نگارش و تنظیم طرح/الیحه قانونی در حوزه صوت و 

تصویر فراگیر شد. 
علی مجیدی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه 
چنین  ساترا  دستورالعمل  درباره  را  خود  نظر  پیشتاز 
پلتفرم ها  اقتصادی  نباید در حوزه  بیان کرد: »ساترا 
مجازی  فضای  رگوالتوری  مسئولیت  کند،  ورود 
چارچوب  در  باید  است،  ساترا  برعهده  ایران  در  که 
اصلی قواعد بازی باشد؛ بُعد اقتصادی به بازیگران آن 
حوزه باز می گردد. در هیچ کجای دنیا معمول نیست 
که رگوالتور وارد حیطه اقتصادی و تعیین سقف و 
کف آن شود، و اگر قرار است حدودی تعیین شود، 
کارشناسان  حضور  با  تصمیم گیری  این  می بایست 
بازیگران  آنان  زیرا  پذیرد؛   اعضای صنف صورت  و 
تمام  در  رگوالتورها  هستند.  مسیرها  تعیین کننده  و 
دنیا به عنوان نماینده حاکمیت در تعیین چارچوب و 
ارکان اصلی نقش دارند.« احمدعلی فرهودی هم در 
این مورد گفت: »این دستورالعمل در عمل وظایف 
اصلی این نهاد را که به عنوان تنظیم گر نقش آفرینی 
می کند، تحت تأثیر قرار می دهد؛ در اصل این گونه وارد 
شدن به محدوده اقتصادی سنخیتی با آن تنظیم گری 
ندارد؛ مگر اینکه این برنامه ای برای مقابله با رفتارهای 
ضدرقابتی خیلی خاص پیش برود که به نظر من در 

شرایط فعلی بازار مصداق ندارد.«

 نامه ی چهار صنف به دبیر شورای نگهبان 
درباره ی ادامه فعالیت ساترا

انجمن شرکت های نمایش  دو صنف تهیه کنندگی، 
ویدئوی آنالین و انجمن صنفی کارگردانان سینما در 
نامه ای خطاب به آیت اهلل جنتی، خواستار رسیدگی به 
نقش تعیین شده برای ساترا در قانون بودجه 1401 

شدند.

  اردیبهشت 1401

 برگزاری همایش صنفی انجمن
نخستین همایش صنفی انجمن شرکت های نمایش 
حضور  با  افطاری  مراسم  قالب  در  آنالین  ویدئوی 
منوچهر  و  مدیره  هیئت  و  دبیر  صنف،  اعضای 
قاسم  سینما،  خانه  وقت  مدیرعامل  شاهسواری 
و  مجازی  فضای  ملی  مرکز  مدیران  از  خداوردی لو 
مهدی کوهیان حقوق دان سینمایی برگزار شد. در این 
مراسم عسگرپور اعالم کرد که انجمن دارای شناسه 

ملی شده و این اتفاق بعد از عبور از مراحل مختلف 
محقق شده است. همچنین لزوم ایجاد اتحاد بیشتر 
کردن  برطرف  و  وی او دی  عرصه  فعاالن  میان  در 
دست اندازهایی که ساترا و نهاد تنظیم گر بر سر راه 
فعالیت وی او دی ها قرار داده از جمله موضوعاتی بود 
نمایش  شرکت های  انجمن  صنفی  همایش  در  که 

ویدئوی آنالین مطرح شد.

 تشکیل جلسه ی کمیته ی هماهنگی تولید 
و نمایش

صنفی  انجمن  نمایش  و  تولید  هماهنگی  کمیته ی 
شرکت های نمایش ویدئوی آنالین تشکیل جلسه داد. 
نخستین جلسه با میزبانی محمدمهدی عسگرپور دبیر 
انجمن و حضور اعضای کمیته شامل علی مجیدی 
عضو وقِت هیئت مدیره انجمن و رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل پلتفرم پیشتازمووی، مهدی داوری عضو 
وقِت هیئت مدیره انجمن و مدیرعامل پلتفرم تیوا، 
مجید محسنی نماینده پلتفرم فیلیمو، افشین اسدزاده 
نماینده ی  گلصورت  آرین  و  فیلم نت  پلتفرم  نماینده 

پلتفرم نماوا برگزار شد.

  خرداد 1401

درباره ی  کمیته  یک  انتقادی  بیانیه ی   
سخنان رئیس سازمان صداوسیما

کمیته ی مشترک رفع موانع تولید و اشتغال زایی در 
نمایش خانگی در بیانیه ای خطاب به رئیس سازمان 
صداوسیما نسبت به سخنان او در جمع دانشجویان 
واکنش نشان داد. در بخشی از بیانیه ی این کمیته 
که شامل صنوف کانون کارگردانان ایران، اتحادیه 
تولیدکنندگان فیلم و برنامه های تصویری ایران و 
انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی آنالین 
»جناب عالی  آمده:  جبلی  پیمان  به  خطاب  است، 
فرمودید:  دانشجویان  برخی  در جمع  روز سه شنبه 
خانواده  همراه  هیچ وجه  به  شما  از  »هیچ کدام 
محترم تان حاضر به نشستن پای یکی از قسمت های 
یکی از سریال هایی که همین االن دارد از شبکه 
و  بود...  نخواهید  می شود،  پخش  خانگی  نمایش 
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از  و  جامعه  فرهنگی  حریم  حفظ  به  موظفیم  ما 
آقای  جناب  نمی آییم.«  کوتاه  هم  مسئولیت  این 
نمایش خانگی  پلتفرم های  تولیدات  از عمر  جبلی! 
کاستی هایی  بعضًا  و  می گذرد  سال  چهار  از  کمتر 
مرور  به  که  داشته  وجود  تولیدات  کیف  و  کم  در 
گزارشات  از  دور  به   و  بی واسطه  تماشای  با  اگر 
غیرمنصفانه و سکانس های بهم دوخته شده مورد 
کیفی  جدی  افزایش  شاهد  بگیرد  قرار  ارزیابی 
خواهید  اخیر  سال های  در  تولیدات  فرهنگی  و 
هیچ  به  »هیچ کدام،  الفاظ  از  استفاده  ولکن  بود؛ 
وجه« که مطلق و عام اند آیا در خصوص تولیدات 
از چهل سال تجربه و سعی و  با بیش  صداوسیما 

خطا قابل دفاع و بیان است؟«

 شکل گیری کمیته ی تخصصی توسعه بازار

شرکت های  انجمن  تخصصی  کمیته ی  دومین 
»توسعه  کمیته  عنوان  با  برخط  ویدئوی  نمایش 
میزبانی  به  جلسه  این  داد.  جلسه  تشکیل  بازار« 
حضور  با  و  انجمن  دبیر  عسگرپور  محمدمهدی 
پلتفرم  از  پروازی  حمید  شامل  کمیته  اعضای 
لحظه نگار، محمدرضا نادری از پلتفرم هابینا، محمد 
و سعید شهبازی از پلتفرم فیلم ناب و آرش دارابیان 

از پلتفرم اپیزود تشکل شد. 

 واکنش انجمن به خبر لغو مجوز دو پلتفرم
انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی برخط با 
انتشار اطالعیه ای نسبت به خبرهای منتشر شده در 
مورد لغو مجوز فیلیمو و نماوا از سوی ساترا واکنش 
نشان داد. در بخشی از متن منتشر شده آمده است: 
»انجمن صنفی شرکت های ویدئوی آنالین، در پی 
انتشار اخباری مبنی بر احتمال لغو مجوز پلتفرم های 
نماوا و  فیلیمو از سوی ساترا طی این اطالعیه اعالم 
شرکت های  صنفی  انجمن  عنوان  به  ما  می کند؛ 
ویدئوی آنالین بیش از همه بر ضرورت وجود یک 
نهاد ناظر و رگوالتور حوزه ی شبکه نمایش خانگی به 
شرط بی طرفی تأکید داریم و از تمام ارکان و شورا های 
عالی کشور تقاضا داریم؛ یک رگوالتور بی طرف برای 

این حوزه انتخاب کنند.«

  تیر 1401  

 اعالم زمان برگزاری مجمع عمومی ساالنه 
انجمن وی او دی

انجمن  ساالنه  عمومی  مجمع  که  شد  خبررسانی 
صنفی کارفرمایی شرکت های نمایش ویدئوی برخط 
استان تهران 26 مردادماه در خانه هنرمندان برگزار 

می شود.

 انتشار فراخوان برای عضویت در انجمن
انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی برخط با 
انتشار فراخوانی از شرکت ها و مؤسسات دارای شرایط 
عضویت در این انجمن درخواست کرد اقدامات الزم 

را برای عضویت در این انجمن صورت دهند.

  مرداد 1401

قانون  پیشنهادی  پیش نویس  انتشار   
انتظام بخشی نمایش ویدئویی برخط

برخط  ویدئوی  نمایش  شرکت های  صنفی  انجمن 
»پیش نویس پیشنهادی قانون انتظام بخشی نمایش 
ویدئویی برخط« را منتشر کرد. این انجمن براساس 
مأموریت خود عالوه بر تبیین شرایط موجود، طراحی 
چشم انداز و تنظیم منشور اخالق حرفه ای، کوشیده 
)الیحه/طرح(  قانون  پیش نویس  تنظیم  با  تا  است 
انتظام بخشی نمایش ویدئویی برخط و نیز پیش نویس 
قانون ضوابط تبلیغات تجاری و عدالت رقابتی، سهم 
به  رو  جهان  مناسبات  بهبود  و  تنظیم  در  را  خود 
ادا کند.  گسترش وی او دی ها و این کسب وکار تازه 
در این پیش نویس ابتدا وضعیت موجود از دو منظر 
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فرصت ها«  و  »توانمندی ها  و  موانع«  و  »چالش ها 
بازنمایی شده و در ادامه چشم انداز، شعار، سیاست ها 
و راهبردهای انجمن صنفی نمایش ویدئویی برخط 
برشمرده شده است. پیش از تشریح پیش نویس قانون 
انتظام بخشی، منشور اخالق حرفه ای انجمن در 9 بند 

مورد اشاره قرار گرفته است.

 برگزاری مجمع و انتخاب ترکیب جدید 
هیئت مدیره 

مجمع عمومی عادی انجمن ظهر روز چهارشنبه 26 
مرداد 1401 با حضور اکثریت اعضای انجمن برگزار 
و ترکیب جدید هیئت مدیره و بازرس انتخاب شد. 
در این مجمع ابتدا گزارش عملکرد یکساله انجمن 
ارائه شد. در  از سوی محمدمهدی عسگرپور دبیر، 
ادامه ی این جلسه پس از ارائه گزارش های خزانه دار 
و بازرس نوبت به رأی گذاشتن میزان حق عضویت 
تصویب  به  آرا  اکثریت  با  نیز  این بخش  که  رسید 
و  مدیره  هیئت  بخش  دو  نامزدهای  سپس  رسید. 
هیئت  کاندیدای  نفر   12 که  شدند  معرفی  بازرس 
مدیره شدند و سه نفر نامزد بازرسی. بعد از اخذ آرا، 
بازرسی و  از بخش های  برگه رای در هر یک   30
هیئت مدیره جمع آوری شد که در نهایت براساس 
)فیلیمو(،  شکوری  محمدجواد  شده،  شمارش  آرای 
)آیو(،  نعنا کار  محمدجعفر  )فیلم نت(،  سرتیپی  علی 
)پالن(  و محمد صراف  )چارخونه(  رسول اف  سعید 
دکتر  و  مدیره  هیئت  اصلی  اعضای  عنوان  به 
اول  علی البدل  عنوان  به  )ویدیوتو(  حسین خطیبی 
و رامین موسوی )آپرا( علی البدل دوم انتخاب شدند. 
همچنین سعید نوروزی )نمایش نت( بیشترین آرای 
بخش بازرسی را کسب کرد و علی مجیدی )پیشتاز 

مووی( در جایگاه علی البدل قرار گرفت.

  شهریور 1401

خزانه دار  و  نائب رئیس  رئیس،  معرفی   
هیئت مدیره انجمن 

انتخابات داخلی هیئت مدیره انجمن اوایل شهریور 
داخلی صورت گرفته،  انتخابات  براساس  شد.  برگزار 

علی سرتیپی رئیس و محمدجعفر نعنا کار نائب رئیس 
هیئت مدیره شدند. همچنین محمد صراف مسئولیت 

خزانه داری را برعهده گرفت.

مقررات گذاری  درباره ی  انجمن  بیانیه ی   
در زمینه فناوری نوین

انتشار  با  برخط  ویدئوی  نمایش  صنفی  انجمن 
از  بیانیه ای ضمن اشاره به اشتغال زایی برای بیش 
به  نسبت  را  نقدهایی  حوزه،  این  در  نفر  هزار   13
نمایش  و  نوین  فناوری  حوزه ی  در  مقررات  گذاری 
آمده  بیانیه  ابتدای  در  کرد.  مطرح  برخط  ویدئوی 
است: »انجمن صنفی نمایش ویدئوی برخط طی دو 
سال پایش و رصد محیط و  مناسبات کسب وکارش، 
هم زمان  که  می رساند  آگاهی  به  شوربختانه 
و  باصالحیت  موازی  به طور  اجرایی  دستگاه  چند 
به  کم آشنا  عمدتًا  و  آشنا  گاه  قانونی،  بی صالحیِت 
اعمال فشار  در حال  به طور مدوام  این کسب وکار، 
به  خود  غیرتخصصی  منویات  و   نظرات  تحمیل  و 
فعاالن این کسب وکار هستند؛ کسب وکاری که به 
گواه توانمندی های کشور می تواند عالوه بر ارزآوری 
موجب اشتغال پاک و تأثیرگذار در جوامع همسایه/

حوزه تمدنی ایران باشد.«

 معرفی فیلم تولیدی یک پلتفرم به اسکار 

برخط،  ویدئوی  نمایش  شرکت های  انجمن 
انتخاب »جنگ جهانی سوم« محصول نماوا را به 
شروعی   ،2023 اسکار  در  ایران  نماینده ی  عنوان 
امیدوارکننده برای ورود وی او دی ها به عرصه تولید 
فیلم دانست. در بخشی از متن منتشر شده از سوی 
این انجمن آمده است: »معرفی بیست و هشتمین 
نماینده ی سینمای ایران به اسکار واجد یک ویژگی 
منحصربه فرد است؛ امسال برای نخستین بار یک اثر 
سینمایی تولید شده در پلتفرم در جایگاه نمایندگی 
ایران در عرصه رقابت جهانی اسکار قرار می گیرد 
و این نشانه ای است از گام به گام پیش رفتِن بدنه و 
کلیت سینمای ایران با جریان فراگیر جهانی، مبنی 
در  سینمایی  آثار  تولید  بازوی  شدن  قدرتمندتر  بر 

پلتفرم ها و وی او دی ها.«
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آذر 1400

بهمن 1400

اردیبهشت 1401

تیر 1401

شهریور 1401

مهر 1400

دی 1400

اسفند 1400

خرداد 1401

مرداد 1401

 برگزاری نخستین نشست تخصصی با موضوع 
نظارت و ممیزی

 انتشار نامه ی هیئت مدیره انجمن به رئیس شورای 
عالی فضای مجازی

 تکمیل اطالعات اعضای انجمن و شکل گیری 
دبیرخانه

 ازسرگیری فعالیت سایت انجمن با طراحی جدید
 تصویب کلیات طرح صیانت و واکنش اعضای انجمن
 دستورالعمل های ساترا و بیانیه ی انجمن و نظرات اعضا
 نامه ی چهار صنف به دبیر شورای نگهبان درباره ی 

ادامه فعالیت ساترا

 بیانیه ی انتقادی یک کمیته درباره ی سخنان رئیس 
سازمان صداوسیما

 شکل گیری کمیته ی تخصصی توسعه بازار
 واکنش انجمن به خبر لغو مجوز دو پلتفرم

الیحه  طرح/  پیش نویس  دو  نگارش  و  تنظیم   
انتظام بخشی نمایش ویدیویی برخط و تبلیغات تجاری 

و عدالت رقابتی
 برگزاری مجمع و انتخاب ترکیب جدید هیئت مدیره

 استقرار انجمن در یک دفتر مستقل

 برگزاری جلسات هم فکری مدیران پلتفرم ها با 
دبیر انجمن

 برگزاری نخستین همایش صنفی انجمن با حضور 
حداکثری اعضا

 تشکیل جلسه ی کمیته ی هماهنگی تولید و نمایش

 اعالم زمان برگزاری مجمع عمومی ساالنه 
انجمن وی او دی

 انتشار فراخوان برای عضویت در انجمن

 معرفی رئیس، نائب رئیس و خزانه دار هیئت مدیره 
انجمن 

 بیانیه ی انجمن درباره مقررات گذاری در زمینه 
فناوری نوین

 معرفی فیلم تولیدی یک پلتفرم به اسکار

ک
فی

را
وگ

ف
ین

ا



9
شماره اول  پاییز 1401

 آپرا/ عصر گسترش اطالعات کاربر محور
پلتفرم آپرا پنج سالی است که در زمینه وی او دی ها فعال شده است و اگر امروز وب سایت این 
پلتفرم باز شود، مجموعه ای متنوع از فیلم ها و سریال های ایرانی پیش روی مخاطب نقش 
می بندد؛ از سریال های روز و پرطرفدار وی او دی ها که در این پلتفرم نیز عرضه شده است تا 
فیلم ها و سریال های روز جهان که هر کدام با قرار گرفتن در دسته بندی ژانری، از تاریخی و 

مستند تا اکشن و وسترن قدرت انتخاب بیشتر پیش روی مخاطب قرار می دهد.

 آی گپ تی وی/ گروه توسعه فناوری های هوشمند کیان ایرانیان
برای تماشای محصوالتی که در آی گپ تی وی عرضه می شوند نخست باید کاربران پیام رسان 
آی گپ را روی دستگاه خود نصب کنند تا در ادامه امکان بهره گیری از این پلتفرم را داشته 
باشند و به ادعای آنچه روی وب سایت آی گپ نوشته شده، شرایط دسترسی به هزاران فیلم 
و سریال فراهم شود. برخی از محتواهای تولید همراه اول به صورت مشخص در فضای 

پلتفرم آی گپ تی وی ارائه می شود.

 آیو/ برید فناور آریان )باران تلکام(
ورزشی،  متنوع  برنامه های  شبکه ها  این  در  که  است  تلویزیونی  شبکه   تعدادی  دارای  آیو 
در  همچنین  است.  پلتفرم  این  مخاطبان  دسترس  در  و...  جهانی  گشت وگذار  اقتصادی، 
بخش دیگر آن مخاطبان می توانند برنامه های صداوسیما را دنبال کنند. بخش فوتبال های 
به یادماندنی از دیگر بخش های این پلتفرم است. فیلم و سریال متنوع خارجی و در کنار آن 
برخی محصوالت ایرانی به همراه انیمیشن هایی مربوط به کودکان از دیگر محصوالتی است 

که در آیو عرضه می شود.

 اُفیلم/ شرکت ارتباطات آسان سورین
شرکت ارتباطات آسان سورین در سال 1398 تأسیس شده است. یکی از محصوالت این 
است.  اُفیلم  پلتفرم  در  غیرداخلی  سریال  و  فیلم  دانلود  و  استریم  سرویس  ارائه ی  شرکت 
فیلم ها  از  کامل  آرشیوی  همچنین  و  دنیا  به روز  فیلم های  و  سریال ها  دربردارنده ی  اُفیلم 
و سریال های قدیمی است که به صورت زیرنویس و دوبله ارائه می شود. همچنین در این 

مجموعه می توان فیلم ها و سریال های محبوب ایرانی را نیز یافت.   

آشانیی اب اعاضی انجمن – ات مهرامه 1401

دناییی پر از فیلم و سرایل و سرگرمی 

و مستنداه و گردشگری

انجمن از زمان راه اندازی تا مهرماه 1401 میزبان شرکت ها و پلتفرم های مختلف بوده است؛ 
تا زمان گردآوری گزارش پیش رو که به معرفی این مجموعه ها اختصاص یافته، 32 پلتفرم 

عضو انجمن هستند.

اض
ع

ی ا
رف

ع
م



شماره اول  پاییز 1401

10

 اپیزود/ آوین انس
اپیزود در سال 1394 آغاز به کار کرد. در مراجعه به صفحه ی نخست اپیزود مجموعه ای از 
فیلم ها و سریال های خارجی که به صورت دوبله یا زیرنویس هستند، دیده می شود. در بخش 
ویژه ی کودک هم مجموعه ای از انیمیشن های خارجی در دسترس است. در زیرمجموعه ی 
بازی، امکان انواع بازی در اپیزود فراهم است و بخش تلویزیون، شامل شبکه های صداوسیما 
است. در بخش دموی مووی این جمله دیده می شود: »شما هم می توانید سامانه نمایش 

ویدیویی خود را داشته باشید.«  

 پالن/ مؤسسه  آینه جادوی یکتا
گسترش  با  کرد.  آغاز   1387 سال  در  را  خود  فعالیت های  جادو  آینه   فرهنگی  مؤسسه ی 
فعالیت ها، این مؤسسه ی فرهنگی موفق به تولید مجموعه ای از محصوالت فرهنگی شد. 
راستای  در  تیزر  و  کلیپ  شده اند،  ساخته  ایران  از  خارج  و  داخل  در  که  مستند  فیلم های 
همکاری با مؤسسات و ارگان های مختلف برای معرفی و آگاه سازی مخاطب و فیلم های 
داستانی با موضوعات به روز از جمله تولیدات این مؤسسه هستند. فعالیت پلتفرم پالن نیز در 

همین مسیر است. 

 پیشتاز مووی/ شرکت اطالع رسانی پیشتاز جدید
محصوالتی که در پیشتازمووی عرضه می شوند، فیلم ها و سریال های خارجی و ایرانی را 
شامل می شود. در بخش فهرست وب سایت این پلتفرم با تقسیم محصوالت در بخش های 
فیلم، سریال، انیمیشن، مستند، ایرانی و کودک امکانی برای مخاطبان فراهم شده تا زودتر 
بتوانند به محصول مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. سریال های ایرانی موجود در این پلتفرم 
برنامه های پرطرفدار  شامل مجموعه های محبوب و پرطرفدار صداوسیما بوده و همچنین 

تلویزیون را هم شامل می شود. 

 تماشاخونه/ انتقال داده های آسیاتک
پلتفرم تماشاخونه وابسته به شرکت انتقال داده های آسیاتک هرچند تمرکز جدی تر و بیشتر 
بر ارائه ی محصوالت سینما و سریال های جهان دارد، اما در عین حال بخشی از این پلتفرم 
هم به آثار ایرانی اختصاص یافته است. در مورد فیلم ها و سریال های خارجی دسته بندی های 
برای  راحت تری  مسیریابی  امکان  تماشاخونه  خود  پیشنهادهای  همچنین  و  ژانری  متنوع 
مخاطبان فراهم می کند. در عین حال مجموعه ای از مستندهای برتر جهانی در تماشاخونه 

در دسترس است. 

 تیوا/ تراشه سبز تهران
تیوا امکان دسترسی مخاطبان را به برنامه هایی که از شبکه های مختلف صداوسیما پخش 
می شود فراهم می کند و همچنین خود این مجموعه دارای شبکه های متنوع ورزشی، کودک 
این  از  می تواند  وب  نسخه ی  از  استفاده  یا  و  اپلیکیشن  نصب  با  مخاطب  که  است  و... 
محصوالت استفاده کند. در بخش دیگر این پلتفرم فیلم ها و سریال های ایرانی و خارجی 
عرضه می شود؛ از فیلم های خاطره انگیز دهه ی 60 تا آثار سینمایی خارجی و مجموعه های 

تلویزیونی ایرانی و خارجی.

 تیوال/ آرمان هوشمند انسان
محصوالت  بلیت  فروش  زمینه ی  در  فعالیت  به  مشغول  قبل  سال ها  از  که  تیوال  سایت 
فرهنگی بود، بخش وی او دی را هم به مجموعه ی خود افزوده است. در این سایت می توان 
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فیلم های کوتاه، مستند و فیلم های خارجی را تماشا کرد که همگی امکان پخش آنالین 
دارند. همچنین امکان تماشای آثار آموزشی نیز برای عالقه مندان فراهم شده است. در این 
سایت فیلم های سینمای ایران هم از قلم نیفتاده اند و مخاطب می تواند آثار تولیدی سینمای 

ایران را هم ببیند. 

 تی وی سفر/ تلویزیون گردشگری
تمرکز  با  برمی آید  آن  از عنوان  تلویزیون گردشگری است که همان طور که  تی وی سفر 
روی مسئله ی گردشگری راه اندازی شده است. در این پلتفرم امکان تماشای مستندها و 
برنامه هایی درباره ی شهرها و استان ها و مکان های گردشگری وجود دارد که از جمله ی 
آن ها می توان به مستندهای صنایع دستی و گردشگری غذا و همچنین مستندهایی درباره ی 
»داستان  سریال  کرد.  اشاره  و...  لرستان  گیالن،  یزد،  کاشان،  اصفهان،  هرمز،  جزیره ی 
واقعی« و کارتون »بل و سباستین« دو محصول در قالب داستانی هستند که در این پلتفرم 

عرضه شده اند. 

 چارخونه/ ایده پرداز ژوبین
چارخونه بازار سرگرمی و محتوای دیجیتالی است. در این پلتفرم براساس آنچه در سایت 
مجموعه آمده امکان دسترسی به بیش از 190 هزار عنوان برنامه، بازی، موسیقی، فیلم و 
سریال و کارتون، کتاب، کتاب صوتی، روزنامه و مجله برای کاربران فراهم است. همچنین 
چارخونه پالس با مجموعه ای از فیلم ها و سریال های روز جهان، آلبوم های موسیقی و تک 
آهنگ ها و در عین حال کتاب خانه ای وسیع از کتاب های صوتی، امکان دسترسی مخاطبان 

را به سرگرمی هایی متنوع فراهم می کند.

 دنیای رسانه ای فام/ گسترش سامانه های هوشمند آسمان
شبکه های  تفکیک  به  صداوسیما  برنامه های  پخش  با  است  فضایی  فام  رسانه ای  دنیای 
مختلف استانی و غیره، همچنین در این پلتفرم فیلم ها، سریال ها و انیمیشن  عرضه می شوند. 
در مراجعه ای به آرشیو این مجموعه می توان برنامه هایی همچون »شانتاژ«، »کافه بازی« یا 
»کافه  پلی«، »فام اسپورت« و »هفت و نیم« را یافت که زیرعنوان اختصاصی قابل مشاهده 

هستند. امکان دنبال کردن برنامه های رادیو نیز از پلتفرم دنیای رسانه ای فام وجود دارد.

 دوربین/ کلید طالیی جهان معاصر
دوربین در عین حال که آثار و سینمای روز را از نظر دور نگه نداشته، اما نگاهی ویژه هم به 
سینمای کالسیک داشته است. محصوالتی که در این پلتفرم قابل دسترسی هستند شامل 
برای مخاطبان  را  بسیاری  تاکنون خاطرات  از گذشته  فیلم ها و سریال هایی می شوند که 
ساخته اند. دسته بندی هایی چون 50 فیلم برتر و 50 سریال برتر هم در سایت طراحی شده 

که می تواند برای مخاطبان عالقه مند جذابیت داشته باشد.

 رسانه ی صوت و تصویر فراگیر مجتمع فنی تهران/ مجتمع فنی تهران
مجتمع فنی تهران همان طور که از نام آن برمی آید مجموعه ای با پیشینه ی قوی در زمینه ی 
آموزش است و همین پیشینه با حرکت در مسیر روز و ابزار و تکنولوژی در شرایط توسعه 
و ارتقا قرار گرفته است؛ به این ترتیب که رسانه صوت و تصویر فراگیر مجتمع فنی تهران 
فرصت آن را فراهم می کند تا در قالب دپارتمان هایی چون محتوا و آموزش الکترونیکی، 
یادگیری  به  و... عالقه مندان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمانی،  آموزش های  توسعه 

آنالین روی بیاورند. 
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 رایمون مدیا/ مرکز نوآوری رایمون مدیا
شرکت رایمون مدیا مرکز ارائه دهنده ی خدمات و همچنین تولید انیمیشن، بازی و جلوه های 
ویژه ی دیجیتال در ایران است. این شرکت در سه حوزه ی خدمات تولید محتوا و موشن و 
استودیوهایی که برای بهره گیری در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد، تولید تی وی شوها و 
برنامه ها و همچنین بخش های استارتاپی و دیجیتال مارکتینگ فعالیت می کند که وی اودی 

نیز به مجموعه ی موجود در این شرکت افزوده شده است.

 سینمارکس/ فن آوران ایمن آریا
این  که  است  خارجی  سریال های  و  فیلم ها  ارائه دهنده ی  پلتفرم های  جمله  از  سینمارکس 
محصوالت را با زیرنویس و یا دوبله در اختیار مخاطبان قرار داده و همچون اغب پلتفرم ها 
با دسته بندی ژانری، کار مخاطب را برای رسیدن به فیلم و سریال مورد نظر راحت تر کرده 
است. از دیگر نکاتی که در مورد پلتفرم سینمارکس جلب توجه می کند تعریف بخشی برای 

اکران آنالین است؛ بخشی که در چند سال گذشته در میان پلتفرم ها رواج یافته است. 

 فیلما/ مؤسسه رهپویان خرد ایرانیان
فیلما زیرمجموعه ی  شرکت دانش بنیاِن رهپو راه اندازی شده است و محتواهای عرضه شده 
در آن شامل انواع آثار ایرانی و خارجی است. غیر از دسته بندی های معمولی که می توان 
در پلتفرم های مختلف مشاهده کرد، در مورد فیلما می توان شاهد بخش های ویژه ای چون 
موسیقی فیلم، مستند، فیلم کوتاه و همچنین فیلم تئاتر نیز بود. فیلما دارای بخشی مستقل 
و نسبتًا قابل توجه از مستندها و فیلم هایی است که با موضوع ایران، شهرها و استان های 

مختلف ساخته شده اند.

 فیلم نت/ دنیای نور و آوای کیان
فیلم نت در سال 1393 متولد شد؛ زمانی که پلتفرم ها در ایران هنوز چندان شکل و قالبی به 
خود نگرفته بودند و فعاالن و یا کنجکاوان فعالیت در این عرصه در ابتدای راه قرار داشتند. 
این مجموعه ابتدای راه خود را با عرضه ی محصوالت دوبله و زیرنویس شده خارجی طی 
کرد و در ادامه دوبله اختصاصی شکل گرفت و سپس فیلم نت در زمینه تولید محصوالت 
برای عرضه ی مستقیم در این پلتفرم گام برداشت. هم اکنون مجموعه ای متنوع از فیلم های 
خارجی و ایرانی، سریال های خارجی و ایرانی که گاه به صورت اختصاصی از سوی فیلم نت 

دوبله و زیرنویس شده اند در کنار محصوالت تولیدی این پلتفرم عرضه می شوند.

 فیلم ناب/ مؤسسه تصویر ستاره هنر
فیلم ناب عرضه کننده ی فیلم ها و سریال های روز و قدیمی ایرانی و خارجی است. در این 
پلتفرم امکان دسترسی به مجموعه ای از فیلم ها که براساس ژانر دسته بندی شده اند وجود 
فیلم ناب تماشا کرد. در  را می توان در  پلتفرم ها  برنامه های پرطرفدار عرضه شده در  دارد. 
بخش سریال ها عالوه بر تفکیک آثار ایرانی و خارجی، دسته بندی هایی برای آگاهی دقیق تر 
مخاطب از محصوالت صورت گرفته است. همچنین فیلم ناب در زمینه ی تولید محصول نیز 

سابقه داشته است. 

 فیلیمو/ فناوران ایده پرداز صبا
در صفحه ی نخست وب سایت فیلیمو چنین نقش بسته است: »75 هزار اپیزود فیلم و سریال 
برای تماشا داری«؛ این نشان از انبوه آثاری دارد که در مراجعه به فیلیمو در اختیار مخاطبان 
قرار می گیرد. مجموعه ی فیلیمو تنها عرضه کننده ی محصوالت تولیدی سایرین نیست، فیلیمو 
خود یکی از تولیدکنندگان فعال در عرصه وی او دی است؛ می توان مجموعه های پرطرفداری 
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را در بستر وی او دی یافت که از محصوالت این پلتفرم هستند. دوبله ی اختصاصی فیلم ها و 
سریال های خارجی نیز از دیگر برنامه هایی است که در فیلیمو دنبال می شود.

 کارتونت/ آوا برید
کارتونت، سرویس تماشای آنالین فیلم، کارتون و انیمیشن برای کودکان و نوجوانان است. 
این پلتفرم با تمرکز بر عرضه ی کارتون و انیمیشن مخاطب اصلی خود را کودکان و نوجوانان 
محصوالت  باشند.  آثار  این  تماشاگران  می توانند  نیز  بزرگساالن  که  هرچند  کرده،  تعیین 
عرضه شده در این پلتفرم که با طراحی ویژه برای کودکان همراه است، در دسته بندی های 

فیلم، سریال و فیلم کوتاه ارائه شده اند. 

 کاناپه/ صباسل آریا، رهگشا و آوین
کاناپه پلتفرم انتشار و پخش محتوای کودک است. در کاناپه، مجموعه ی متنوعی از فیلم و 
انیمیشن سینمایی و سریالی، بازی و داستان صوتی عرضه می شود. از آنجا که محصوالت 
کاناپه برای مخاطب کودک عرضه می شود، رده بندی سنی یکی از مهم ترین موارد در آن 
است. مخاطب در مواجهه با صفحه نخست سایت این رده بندی های سنی را مشاهده می کند. 
همچنین فرصت بازی و بخش های آموزشی نیز برای مخاطبان در این پلتفرم فراهم است. 

 گپ فیلم/ بهان پردازش ارشان
این  از محصوالت  یکی  است.  تأسیس شده  در سال 1396  ارشان  پردازش  بهان  شرکت 
شرکت ارائه ی سرویس استریم و دانلود فیلم و سریال غیرداخلی در قالب پلتفرم گپ فیلم 
و  فیلم ها  از  کامل  آرشیوی  همچنین  و  دنیا  به روز  فیلم های  و  سریال ها  از  بانکی  است؛ 
ارائه  اختصاصی  دوبله  و  زیر نویس  با  آثار  از  برخی  فیلم  در گپ  است.  قدیمی  سریال های 
می شوند. اپلیکیشن گپ فیلم منبعی از نقد و بررسی فیلم و سریال و زندگینامه بازیگران و 

کارگردانان مطرح جهان است. 

 لحظه نگار/ پارسی زبانان سامانه
لحظه نگار با شعار »هر آن چه که »درلحظه« است را در لحظه نگار بیابید!« به عنوان پلتفرم 
رویدادهای آنالین، هیبریدی و حضوری معرفی می شود. این پلتفرم عرصه ای است برای 
قالب  در  تعاملی  آموزش  به صورت کالس های  می تواند  که  مختلف  رویدادهای  برگزاری 
اتاق های مجازی لحظه نگار یا سایر راه های عرضه ی ویدیو باشد. همچنین از امکانات این 
پلتفرم، اجرای آن روی موبایل و لپ تاپ بدون نیاز به نصب افزونه، امکان ضبط و بازپخش 

برای پخش زنده و مواردی از این دست است.

 لوپی تونز/ پیشتاز مووی
لوپی تونز پلتفرم عرضه کننده ی انیمیشن های مربوط به کودکان و نوجوانان است. در این پلتفرم 
که طراحی آن متناسب با حس و حال و فضای کودکان صورت گرفته است مجموعه ای از 
انیمیشن های روز دنیا برای کودکان عرضه شده است که برخی از آن ها شامل سریال های 
تماشای  کار  معمواًل  که  فارسی  دوبله ی  فیلم هستند.  برخی  و  می شوند  خارجی  پرطرفدار 

فیلم ها را برای کودکان ساده تر می کند، در مورد برخی فیلم ها صورت گرفته است. 

 نماوا/ سرزمین شاتل
سرزمین شاتل در فضای پلتفرم نماوا، عالوه بر بهره مند شدن از آثار سینمای کالسیک و 
از تازه ترین محصوالت جدید سینما و تلویزیون جهان را  سریال های قدیمی، مجموعه ای 
نیز عرضه می کند. بخش دیگر فعالیت این پلتفرم که به نوعی بخش مهم تر آن محسوب 
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می شود، عرضه ی تولیدات خود این پلتفرم است؛ سریال ها و تولیداتی که به طور مشخص 
برای نماوا تولید شده اند و در بستر این پلتفرم در دسترس مخاطب قرار می گیرند؛ این شامل 
می شود.  غیررئال  سریال های  یا  و  عروسکی  برنامه های  تا  اجتماعی  و  رئال  سریال های 

همچنین اکران آنالین برخی از فیلم های سینمایی جزو دیگر فعالیت های پلتفرم است. 

 نمافیلم/ شروه های موج
نمافیلم ارائه دهنده ی مجموعه ای از فیلم ها و سریال های خارجی است؛ از کارتون ها و آثار 
مربوط به کودکان و نوجوانان تا فیلم های سینمایی روز و سریال های پرطرفدار که به صورت 
این پلتفرم می توان به تماشای  زیرنویس یا دوبله در نمافیلم عرضه شده اند. همچنین در 
فیلم نمایش ها نشست. در بخش محصوالت ایرانی نمافیلم که شامل تعدادی فیلم سینمایی 
و سریال است می توان از فیلم هایی چون »بازمانده« و »از کرخه تا راین« تا »منصور« را 

تماشا کرد. 

 نمایش نت/ مؤسسه زرین نگار نیوساد
با راه اندازی نمایش نت فرصتی متفاوت در عرصه  وی او دی ها  نیوساد  مؤسسه زرین نگار 
فراهم کرده است. این پلتفرم امکان پخش تئاترها را در فضای وی او دی فراهم کرده است 
و نکته ی قابل توجه در این زمینه آن است که این تئاترها فقط شامل نمایش هایی که در 
ایران روی صحنه رفته نمی شود و این شرکت به صورت رسمی برخی از محصوالت نمایشی 
خارجی را خریداری و عرضه می کند تا مخاطبان فرصت تماشای این قبیل محصوالت را 

نیز داشته باشند.

 ویدیوتو/ مارلیک تصویر
ویدیوتو براساس اهداف و برنامه هایی که تاکنون برای این پلتفرم تعیین شده عرضه کننده ی 
این  میان  در  است.  ایرانی  سریال های  برخی  همچنین  و  ایرانی  سینمایی  فیلم های  انواع 
آثار پرمخاطبی را مالحظه کرد. همچنین در بخش دیگر این پلتفرم  محصوالت می توان 
امکان تماشای تئاترها فراهم شده است. مخاطبان می توانند برخی از تئاترهای منتخب را 

در ویدیوتو تماشا کنند.  

 هابینا/ الله های واژگون دنا
شرکت الله های واژگون دنا، با مأموریت راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای فضای مجازی 
کار کرده؛ یکی  تقسیم  در دو حوزه  این شرکت  آغاز کرد.  در سال 1395  را  فعالیت خود 
سرگرمی و دیگری وی اودی. در این فضا اپلیکیشنی طراحی شده که مخاطب بتواند عالوه 
بر اینکه فیلم و سریال می بیند، به فضای مطالعه و... هم دسترسی داشته باشد. پلتفرم هابینا 
بخشی از این شرکت است که در آن مجموعه ای متنوع از فیلم ها و سریال های خارجی و 

ایرانی عرضه می شود.

 هاشور/ زاراک پارت
به  پلتفرم  یک  اینکه  می شود؛  شناخته  آن  خاص  ویژگی  دلیل  به  مشخصًا  هاشور  پلتفرم 
صورت مشخص به پخش مستند اختصاص یافته است، کار مخاطب را در مواجهه با آن 
ساده تر می کند و در عین حال آدرس یافتن مستندها را در فضای وب دست یافتنی تر. هاشور 
دربردارنده ی مجموعه ای از مستندهای قدیمی و جدید است و همزمان با برگزاری جشنواره 
سینماحقیقت در سال های اخیر بستر نمایش آثار این جشنواره شده است. همچنین در بخش 

هاشور پالس می توان مستندهای خارجی را یافت. 
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سیر تحول محصوالت عرضه شده در پلتفرم اه

به سوی استقالل

وقتی در سال 1393 تحرکی جدی در میان شرکت ها برای راه اندازی پلتفرم ها شکل گرفت، 
یکی از مهم ترین دغدغه ها تمرکز روی محتوایی بود که باید روی پلتفرم ها قرار می گرفت. 
مخاطبی که در آن سال ها اغلب پای شبکه های ماهواره ای نشسته و فیلم و سریال ها را در 
فضایی که ماهواره های فارسی زبان فراهم کرده بودند دنبال می کرد، حاال باید با جذابیتی که 
برای محتواهای عرضه شده در پلتفرم ها تعریف می شد، یک تغییر زاویه ی جدی به جهت 
دید خود می داد و ضمن پرداخت هزینه و استفاده از اینترنت، سرگرمی های نسبتاً رایگان 
ماهواره  را کنار می زد و به سمت وی او دی ها می آمد. این اتفاق آیا افتاده یا خیر و اگر افتاده 

سیری که برای رسیدن به آن طی شده چگونه بوده است؟

 ویدیو رسانه و پلی به سوی وی او دی
در سال 1393 ویدیو رسانه هایی فعال وجود داشتند 
که کار عرضه ی فیلم ها و سریال های خارجی را در 
قالب دی وی دی ها انجام می دادند. آن ها اغلب خود 
دارای تیم ترجمه و دوبله بودند که آثار را به صورت 
قرار  مخاطب  اختیار  در  زیرنویس  یا  و  شده  دوبله 
می دادند. در عین حال در همان سال ها بازار دانلود 
غیرمجاز نیز داغ بود. به این ترتیب که مخاطبان به 
سادگی به فیلم ها و سریال های دوبله و زیرنویس شده 
که به صورت غیرمجاز روی سایت های بدون مجوز 
مجموع  داشتند.  دسترسی  می شدند  عرضه  رسمی 
این ها به عالوه بحث ماهواره ها که پیش از این به آن 
اشاره شد، شاید چندان فضای بازی برای ظهور و بروز 
وی او دی ها نشانگر نبود، اما عزم فعاالن این عرصه 

موجب شد باالخره راه حل های الزم به دست بیاید.
از ویدیو  رایت  برای خرید  رایزنی ها  در سال 1393 
برای خرید  زمان حتی  در همان  آغاز شد؛  رسانه ها 
ویدیو  به  آن  رایت  که  آنجا  از  نیز  ایرانی  فیلم های 
رسانه ها فروخته شده بود، اغلب باید رایزنی با همین 
شرکت ها انجام می شد تا امکان عرضه محصول در 

وی او دی ها فراهم شود. 

باالخره در زمستان 1393 و همچنین در ادامه همزمان 
شدند  فعال  وی او دی ها  تک  به  تک   1394 بهار  با 
ارائه ی  در عرصه ی  تحولی جدی  ترتیب  این  به  تا 
محصوالت تصویری با مخاطب صورت بگیرد؛ یعنی 
آن چه که جهان چند سالی قبل تجربه کرده بود و 
اتفاقاتی تازه را سبب شده بود به ایران نیز رسید و 

وی او دی ها در شکل اولیه فعال شدند.

رسانه ها،  ویدیو  نقش  شدن  کم رنگ   
تحول در وی او دی ها

همان طور که توقع می رفت گام هایی که در مرحله ی 
بانک  کردن  پر  برای  بود  شده  برداشته  نخست 
را  کافی  بودن  جامع  و  قوام  وی او دی ها،  تصویری 
شامل نمی شد و از همین رو باید صاحبان وی او دی ها 
و  محصوالت  تهیه ی  و  بیشتر  استقالل  فکر  به 
محتواها به شیوه های دیگر می افتادند. نخست اینکه 
نقش واسط ویدیو رسانه ها کم رنگ و در ادامه محو 
با  ترتیب که خود صاحبان وی او دی ها  این  به  شد. 
برخی شرکت های خارجی و یا نمایندگان آن ها وارد 
مذاکره شدند تا بتوانند سریال ها و فیلم های خارجی 
زیرنویس  و  ترجمه  و  دوبله  برای  سپس  و  تهیه  را 
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آن ها اقدام کنند. این اما پایان ماجرا نبود، به هر حال 
به  را  ایرانی همواره توجه و عالقه ی خود  مخاطب 
آثار ایرانی نشان داده و باید برای این بخش نیز فکر 
واسطه ی  بدون  این بار  می شد. صاحبان وی او دی ها 
ویدیو رسانه ها سراغ تهیه کنندگان آثار سینمایی رفتند 
تا بتوانند فیلم هایی را که می توانست مخاطبان را به 

سمت این عرصه ی جدید بیاورد، جذب کنند. 
در عین حال همه ی این ها زمانی رخ می داد که اغلب 
شبکه  در  که  بودند  آثاری  پرمخاطب،  سریال های 
نمایش خانگی عرضه می شدند، بنابراین چنین ظرفیت 
دید صاحبان وی او دی ها  از  که  نبود  امکان  بزرگی، 
دور بماند. پس سریال های پرمخاطب شبکه نمایش 

خانگی نیز از وی او دی ها سردرآوردند. 
در این مرحله تقریباً حلقه ی محصوالت وی او دی ها 
رو به کامل شدن بود، اما همچنان یک کاستی اساسی 
احساس می شد؛ نکته ای که در ادامه از دید مدیران 
وی او دی ها دور نماند و به سمت رفع آن حرکت کردند.

 وقتی نوبت تولید می رسد
اگرچه تولید محتوا متوجه تمام وی او دی های فعال 
نیست، اما شرکت ها و پلتفرم هایی که امکان ورود به 
این عرصه را داشتند، از آن بازنمانده اند. در سال هایی 
که به مرور مخاطب با فعال بودن وی او دی در ایران 
آشنا می شد و کم کم بهره گیری از آن با صرف هزینه 
جدی  ترغیب کننده  عامل  یک  می افتاد،  جا  برایش 
برای استقبال از وی او دی ها شکل گرفت و آن تولید 
محتوای اختصاصی بود؛ اینکه چند شرکت وی او دی 
به صورت مشترک سریالی را تولید و عرضه می کردند 
و این می توانست شرایطی تازه  پیش روی مخاطبان 

قرار دهد. 
به  بود،  شده  آموخته  سال ها  که  ایرانی  مخاطب 
واسطه ی تماشای سریال ها در تلویزیون برای دیدن 
سریال مورد نظر خود هزینه نکند، از طریق تماشای 
عرضه  خانگی  نمایش  شبکه  در  که  سریال هایی 
می شدند به مرور هزینه کردن برای تماشا را آموخت 
که  ابزاری  رسید؛  وی او دی ها  به  بعدی  گام  در  و 
دسترسی به آن ها ساده تر از خرید دی وی دی است 
می تواند  مناسب  محصول  عرضه ی  با  همچنین  و 
جذابیت بیشتری برای مخاطب به وجود آورد. تولید 
یا  و  محور  گفت وگو  برنامه های  شوها،  سریال ها، 
مسابقات همگی در مسیر این تحوالت اتفاق افتاد؛ از 
یک سو همراه شدن مخاطب با وی او دی ها و از سوی 
دیگر پیشرفت خالقیت و برنامه سازی در وی او دی ها.

 محتواهای متفاوت
اگرچه امروز طرفداران وی او دی ها، بیشتر این عرصه 

را با فیلم ها و سریال های عرضه شده در آن که البته 
و  دوبله  خارجی  آثار  یا  و  باشند  تولیدی  می توانند 
زیرنویس شده، می شناسند، اما گردانندگان وی او دی ها 
در ایران تمایل خود را به ایجاد تنوع در محتوایی که 
عرضه می کنند در سایت ها و پلتفرم هایشان به نمایش 
گذاشته اند. مرور صورت گرفته بر پلتفرم های فعال و 
عضو انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی برخط، 
نشان می دهد که گردانندگان پلتفرم ها شاید تمرکز و 
توجه بیشتری به عرضه ی فیلم و سریال داشته اند، 
اما پرداختن به موضوعات متفاوت )مانند ایجاد فضا 
برای برگزاری نشست ها و جلسات که اتفاقاً در دوران 
کرونا بسیار رونق گرفت( و یا اختصاص محتوا به یک 
موضوع خاص )مانند مجموعه ای که محتوای خود را 
روی گردشگری متمرکز کرده است و ایران را از نگاه 
گردشگری پیش روی مخاطب قرار می دهد( از دید 
مدیران پلتفرم ها دور نمانده است. فیلم تئاتر جایگاهی 
ویژه  در آثار عرضه شده در پلتفرم ها دارد و حتی به 
صورت تخصصی روی این بخش کار می شود و یا آثار 
مستند خود محتوای یک پلتفرم را تشکیل می دهد. 
در پلتفرم دیگری محتواهای آموزشی عرضه می شود 
و مجموعه هایی به صورت ویژه روی عرضه ی آثار 

مربوط به کودکان متمرکز هستند.
این ها نشان دهنده ی آن است که می توان  همه ی 
از زاویه های دید متفاوت به پلتفرم ها نگریست و از 

فضایی که در آن ها فراهم شده است بهره گرفت.

 اکران آنالین و ظرفیت های جدید پلتفرم ها
ایران  در  را  فعالیت خود  در روزهایی که وی او دی ها 
آغاز کردند، وضعیت فروش فیلم های سینمایی شاید 
تلقی  مأیوس کننده  هم  چندان  اما  نبود،  درخشان 
نمی شد، اما به مرور و البته با اپیدمی شدن کرونا ورق 
از مد  فیلم در سالن سینما  تماشای  برگشت، هرچه 
افتاده تر می شد، رغبت به تماشای فیلم ها و سریال ها 
در وی او دی ها بیشتر. در این شرایط بود که گزینه ای 
به عنوان اکران آنالین پیش روی پلتفرم ها قرار گرفت. 
اما  این چرخه شدند،  وارد  فیلم های سینمایی  برخی 
مشکالت همیشگی کپی رایت در ایران اجازه نداد این 
مسیر چندان ساده طی شود. به هر حال با وجود همه ی 
این پستی و بلندی ها در سال های اخیر گزینه ی  اکران 
آنالین از جمله مواردی بوده که دور از چشم سازندگان 
فیلم ها و همچنین مدیران پلتفرم ها نبوده است. نتیجه ی 
آن را نیز می توان در مورد برخی از آثار مثبت ارزیابی 
کرد. به شکل مرسوم این روزها بعد از اکران عمومی 
و یا همزمان با روزهای پایانی اکران فیلم در فضای 
وی او دی هم در اختیار مخاطب قرار می گیرد تا تماشاگر 

امکان دیدن اثر منتخب خود را داشته باشد.
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  شکل  دهی جلسات، سفر به شهرها
اینکه کرونا به میان مردم آمد و برنامه و زندگی همه را 
به عنواِن  تغییر داد کلیت ماجراست، در جزئیات آن چه 
کلِی تغییر نامیده می شود، از بخش های مختلف تشکیل 
شده است. مردم و آنانی که برای جلسات خود پیش از 
کرونا به خارج از خانه می رفتند، در زمان پاندمی مجبور 
به خانه نشینی شدند، اما از مقطعی به بعد، امکان تعطیلی 
تمامی کسب و کارها نبود، بنابراین کارها به صورت دورکاری 
پیش رفتند و همین دورکاری ملزوماتی داشت که بخشی 

از آن را می توان در فضای وی او دی ها یافت. 
یکی از پلتفرم های فعال در انجمن با همین رویکرد، فضا 
و بستر برگزاری نشست ها و جلسات را فراهم کرده است. 
سرورهای  آمده  وی اودی  این  سایت  در  آنچه  براساس 
لحظه نگار در پیک خود 75 هزار کاربر همزمان را تجربه 
کرده اند و همچنین با بیش از 500 برند همکاری داشته اند. 
می توان این آمار و ارقام را در نوع فعالیت این وی اودی 

قابل توجه دانست.
تی وی   عنوان  با  گردشگری  عرصه ی  در  فعال  پلتفرم 
سفر هم در تالش است وجه دیگری از محصوالت را 
در فضای وی او دی عرضه کند؛ اینکه بتوان مستندهایی 
در فضای وی او دی  ایران  از بخش های مختلف  متنوع 
تماشا کرد، در کنار برنامه های تولیدی درباره ی موضوعات 
گردشگری و شهرهای متفاوت به همراه خبرهایی که در 
این زمینه روی سایت این پلتفرم قرار می گیرد مجموعه ای 

از محتواهای متنوع را پیش روی مخاطبان قرار می دهد.

 ضبط و پخش تئاتر و اکران مستند
تنوع موضوعی یکی از نکاتی است که اگر غیر از نام کلی آن 
به هدف و اجزای آن توجه شود، می تواند به واقع تصویری 
متفاوت و در عین حال جذاب از وی او دی ها عرضه کند. این 
را می توان در ورود تئاتر به عرصه ی وی او دی ها شناسایی 
کرد. اگرچه شاید مخاطب در روزهای نخست خیلی نسبت 
به این موضوع آگاه نبود که می تواند رد تئاترهای مورد 
مرور  به  اما  بیابد،  هم  وی او دی ها  در  را  خود  عالقه ی 
پای این محصوالت هم به وی او دی ها باز شد. بسیاری 
از پلتفرم های فعال در بخشی از دسته بندی محصوالت 
خود فیلم تئاتر را تعیین کرده اند که مخاطب با مراجعه به 
این بخش می تواند اثر مورد نظر خود را انتخاب کند. اما 
غیر از این بخش ها که اغلب شامل نمایش هایی اند که در 
سال های گذشته روی صحنه رفته اند و نسخه ی ضبط 
شده آن ها در حال عرضه است، در نمایش نت تئاترهای 
تولیدی ضبط شده هم عرضه می شود. در این پلتفرم عالوه 
بر پخش تئاترهای خارجی که محصوالت نشنال تئاتر 
محسوب می شوند، برنامه های گفت و گو محور، فیلم تئاتر، 
مستند و تاریخ شفاهی تئاتر و گزارش های تصویری از 

تئاترهای روی صحنه و جشنواره ها عرضه می شود. 
مستندها نیز محصوالتی اند که رنگ و جالیی به عرصه ی 
وی او دی بخشیده اند. سال های سال بحث نمایش مستند 

گزارش محصوالت تولیدی و عرضه شده در پلتفرم اه

ساتره اهی درخاشن آسامن وی او دی

در روزهایی که برای نخستین بار آثاری صرفاً جهت پخش در وی او دی ها تولید می شدند، کمتر 
کسی فکر می کرد که به فاصله ی سه یا چهار ساله، تولیدات در این عرصه چنین گسترده و 
متنوع شود. از سوی دیگر زمانی که بار اصلی آثار عرضه شده در وی او دی ها بیشتر بر دوش 
فیلم ها و سریال های خارجی و یا آثار نسبتاً قدیمی ایرانی بود، به نظر نمی رسید که فضای 
وی او دی خود بستری مناسب برای عرضه ی تازه ترین آثار با حال و هوا و فضاهای متفاوت 
باشد، اما مجموعه ای از اتفاقات شرایط را تغییر داد و به سمتی دیگر سوق داد. استقبال نسبی 
صورت گرفته از سریال های تولیدی وی او دی ها و همچنین سریال های ایرانی که در این عرصه، 
عرضه می شدند در کنار شرایط ایجاد شده در جامعه، موقعیتی تازه  پیش روی وی او دی ها قرار 
داد. جامعه درگیر با کرونا که مجبور به خانه نشینی و دوری از فضاهای تفریحی و اجتماعات شده 
بود، راه تفریح و سرگرمی را در وی او دی ها یافت. بستر نسبتاً امن وی او دی ها برای کودکان، 
رده بندی های سنی صورت گرفته در آن و تعریف کاربر کودک در برخی پلتفرم ها کار ساده ای 
را پیش روی والدین جهت همراه کردن فرزندان خود با وی او دی ها قرار می داد. این چنین بود 
که تولید و عرضه در وی او دی شکل و شمایلی متفاوت به خود گرفت و حاال در ادامه می توان به 
برخی از این محصوالت و نتایجی که در فضاسازی اطراف وی اودی ها داشتند، نگاهی انداخت.
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یکی از مشکالت اصلی مطرح شده از سوی دست اندرکاران 
این عرصه در سینمای ایران بود. اغلب سازندگان مستند 
از این موضوع گالیه داشتند که غیر از برخی جشنواره های 
فعال، فرصت دیگری برای نمایش ساخته های خود ندارند 
و این در مقابل زحمتی که یک گروه برای تولید مستند 
می کشد، کفایت نمی کند. حاال در دوره ای که فضاهای 
نیست،  سینما  پرده های  به  محدود  فقط  آثار  نمایش 
وی او دی ها به یاری مستندها آمده اند. می توان مستندهای 
خارجی و ایرانی مختلفی را در فضاهای پلتفرم ها یافت و 
به تماشا نشست. در این میان هاشور فضایی است که 
به صورت مشخص به سینمای مستد، کوتاه و تجربی 
اختصاص پیدا کرده است. فیلم های مستند روز و قدیمی 
در کنار فیلم های کوتاه و تجربی در بخش های مختلف 
این پلتفرم جای گرفته اند تا مخاطبان در مراجعه به این 
وی او دی امکان انتخاب و گزینش اثر مورد نظر خود را 
داشته باشند. در کنار این هاشور در روزهای سخت کرونا 
هم پای جشنواره فیلم سینماحقیقت بود. جشنواره ای که 
به فیلم های مستند اختصاص دارد و در روزهایی که قرار 
بر این بود تا به صورت نیمه فیزیکی برگزار شود، هاشور 

فضایی مناسب برای اکران آنالین مستند فراهم می کرد.

 سریال ها و مخاطبان مشتاق
نخستین سریال تولید شده در وی او دی ها »نهنگ آبی« 
است، سریالی که ساخت آن را می توان ریسک دانست، 
زیرا نخستینی بود که می خواست نشان دهد، وی او دی ها 
در ایران پتانسیل آن را دارا هستند که به صورت مستقل 
سریال هایی برای عرضه در آن ها تولید شود. این ریسک 
ادامه ی  برای  راه  ادامه  در  و  درآمد  آب  از  موفق  نسبتاً 
مسیر باز شد. بیش از آن که اهمیت نام بردن از تک تک 
نمایش خانگی ساخته شدند  سریال هایی که در شبکه 
مطرح باشد، آن چه در این میان جلب توجه می کند این 
است که یک جریان، که اتفاقاً جریانی پرریسک هم بود 
توانست به نتیجه ی مطلوب برسد، اما آیا همه ی سریال ها 
این شرایط را دارا بودند؟ آیا مخاطب دنبال کننده ی بخش 

خاصی از محصوالت پلتفرم ها بود؟

برای پاسخ این سؤال ها باز هم باید مقطع حساس کرونا را 
یادآور شد. در دوره ی کرونا، بحث حضور در سالن سینما 
با مشکالت بسیار همراه بود؛ سینماداران شرایطی سخت 
را می گذراندند و تولیدکنندگان فیلم های سینمایی نیز از 
همین منظر در تنگنا بودند، اما وضعیت در مورد وی او دی ها 
متفاوت بود. وی او دی ها در این مقطع فضای بیشتری یافته 
بودند، مخاطبان و کاربران رو به رشد بودند و این چیزی 
نبود که از نظر مدیران پلتفرم ها دور بماند؛ بنابراین بر زنگ 
تولید زدند تا هم خانواده ی هنری و سینمایی از کار دور 

نماند، هم مخاطب به خوراک خود برسد و هم پلتفرم ها 
خونی جاری در رگ های خود حس کنند.

قصه هایی مختلف در این میان مورد توجه مخاطبان قرار 
با ساختار  از »قورباغه« ساخته ی هومن سیدی  گرفت؛ 
متفاوت و قصه ی پرهیجانش که البته میزبان چهره های 
تا »زخم کاری«  بود  بازیگرانی سرشناس هم  مطرح و 
محمدحسین مهدویان. سریال مهدویان که در ژانر جنایی 
دسته بندی می شود داستانی برگرفته از رمان »بیست زخم 
کاری« نوشته محمود حسینی زاد داشت. »زخم کاری« 
بستری شد برای نمایشی متفاوت از بازیگری رعنا آزادی ور؛ 
او که سال هاست در سینما فعالیت می کند در این مجموعه 
به شکلی غافلگیرکننده نقش آفرینی کرد. همچنین نقش 
جواد عزتی نیز چیزی نبود که از چشم مخاطبان و منتقدان 

دور بماند.
»آقازاده« ساخته ی بهرنگ توفیقی با قصه ی پر فراز و 
نشیبی که داشت، از این ویژگی بهره مند بود که بتواند 
بحث  به  نزدیک شدن  کند؛  خود جذب  به  را  مخاطب 
از  که  مردمانی  خانه ی  به  دختر  یک  نفوذ  آقازادگی، 
پیشینه ی او اطالعی ندارند و به او اعتماد کرده اند تا بحث 
قتل یک دختر جوان به دست همسرش، همگی نکاتی 
بودند که موجب شدند »آقازاده« را در معرض توجه قرار 
دهند. مخاطب با استقبال از آن نشان داد هم عالقه مند 
به خط شکنی هاست، هم پیگیر ساخته هایی که قصه ای را 

پرکشش روایت می کنند. 
»می خواهم زنده بمانم« به کارگردانی شهرام شاه حسینی 
با حس و حالی که از دهه 60 پیش روی مخاطب قرار 
می داد و همچنین اجبار و اتفاقی که به یک باره پیش روی 
زوجی در آستانه ی وصال قرار می گیرد، آن قدر جذابیت 

داشت که بتواند مخاطب را هم با خود همراه کند.
کارگردانی  به  دو سریال  کمدی  و »هیوال«  »دراکوال« 
مهران مدیری هم در جمع آثاری اند که مخاطب به آن ها 

توجه نشان داد.
اما ساخت سریال تاریخ معاصر با همه سختی هایش در 
همین سال های اخیر محقق شد و تینا پاکروان »خاتون« 
را با موضوعی تاریخی و عاشقانه مقابل دوربین برد. قصه ی 

»خاتون« از ابتدای شهریور سال 1320 و در دوران جنگ 
ایران توسط متفقین آغاز می شود  جهانی دوم و اشغال 
و سرنوشت تحوالت یک خانواده و یک سرزمین را به 

تصویر می کشد. 
ساخت »یاغی« موجب شد کارگردانی چون محمد کارت 
که ابتدا با مستندهایش شناخته می شد و در ادامه پس 
از ورود به سینما خوش درخشید، برای وی او دی سریال 
بسازد. او »یاغی« را با حضور چهره هایی سرشناس چون 
پارسا پیروزفر و طناز طباطبایی مقابل دوربین برد. سریال 
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او به خوبی رگ خواب مخاطب را در دست گرفت؛ شهرت 
یافت و طرفداران آن توجهی ویژه  به ساخته ی کارت نشان 

دادند. 
»خسوف« به کارگردانی مازیار میری قصه ای عاشقانه از 
وصال و فراق، نزدیکی و دوری بود که با وجود بازی کردن 
بازیگران جوان ناشناخته در نقش های اصلی در جلب توجه 
مخاطبان موفق عمل کرد و توانست نگاه ها را به خود 

جلب کند.

»شبکه مخفی زنان« به کارگردانی افشین هاشمی و با 
بازی لیال حاتمی و سیامک انصاری هم توانست راه خود 
را در میان مخاطبان باز کند. سریالی که به دنبال نمایش 

تصویری از زنان ایرانی در دوران تجددخواهی است.
برومند  مرضیه  کارگردانی  به  دمنه«  و  کلیله  »شهرک 
و  کودک  نه  آن  مخاطب  که  است  عروسکی  سریالی 
عروسکی  مجموعه ی  هستند.  بزرگساالن  که  نوجوان 
برومند در شلوغی اتفاقاتی که اطراف آن رخ داد به دور 

از حواشی نماند.
»جیران« ساخته ی حسن فتحی هم از سریال های تاریخی 

بود که در فضای وی او دی ها به نمایش درآمد. 
»هم گناه«، »مانکن«، »ملکه گدایان«، »روزی روزگاری 
و  »آفتاب پرست«  بقا«،  »راز  لیلی«،  »نوبت  مریخ«، 
بسیاری سریال های دیگر که در وی او دی ها تولید شده اند 
مؤید این نکته اند که عماًل رونق تولید را این روزها می توان 

در پلتفرم ها مشاهده کرد.

 برنامه سازی با ایده هایی تازه
یکی از تجربیاتی که در پلتفرم ها صورت گرفت و در ادامه 
به صورت روال درآمد برنامه سازی برای پخش در فضای 
وی او دی ها بود. هرچند چنین کاری پیش از وی او دی ها 
در شبکه نمایش خانگی انجام شده بود، اما ویژگی های 
متفاوت پلتفرم ها نسبت به شبکه نمایش خانگی سازوکار 
این برنامه سازی ها را متفاوت می کرد. در اینجا قرار بود 
مخاطب جذب برنامه ای شود که برای آن هزینه می کند 
و حاال اگر هزینه و دریافتی هماهنگی نداشته باشند، خب 
دلیل چندانی برای ادامه ی همراهی باقی نمی ماند. با در 
نظر گرفتن همین ریسک و حساسیت ها برنامه هایی چون 
»کافه آپارات« سر از پلتفرم ها درآوردند. این برنامه که با 
اجرای فریدون جیرانی تولید می شود، در تالش بوده خط 
نقد و تحلیل اتفاقات روز سینما و فیلم ها و آثار مطرح را 

دنبال کند.
برنامه هایی از این دست که محتوایی سینمایی دارند و با 
رویکرد نقد و تحلیل تهیه و تولید می شوند اغلب در روزهای 
جشنواره فیلم فجر رونق می گیرند و در پلتفرم های مختلف 

پخش می شوند. 

وی او دی ها  فضای  در  که  برنامه ها  از  دیگری  جنس 
تولید و عرضه شدند، برنامه های به اصطالح »تاک شو« 
یا گفت و گو محور بودند. پلتفرم های مختلف برای جذب 
را  بیشتر خود  اولیه و  برنامه ها تمرکز  این  به  مخاطبان 
در انتخاب مجری گذاشتند، با این استدالل که جذابیت 
خود مجری می تواند در جذب مخاطب مؤثر باشد و این 
جذابیت را شهرت و محبوبیت مجری تعریف کردند. به 
نظر می رسد برنامه هایی چون »هم رفیق« با اجرای شهاب 

حسینی و »پیشگو« با اجرای پژمان جمشیدی بر همین 
اساس طراحی شدند و هر کدام بنا به روندی که پشت 
خود  مخاطب هدف  از  گروهی  با  توانستند  سرگذاشتند 

ارتباط برقرار کنند.
همچون  دیگری  تاک شوی  برنامه  حال  عین  در 
»شب آهنگی« با اجرای حامد آهنگی روی وی او دی قرار 
گرفت که در اینجا به واسطه ی شیوه  اجرای مجری، نوع 

ارتباط مخاطب با برنامه تعریف شد.
تاک شوها البته تنها برنامه هایی نبودند که روی وی او دی ها 
برنامه ها  از  دیگری  جنس  آن ها  کنار  در  شدند،  عرضه 
نیز تولید شد از جمله »جوکر«؛ این برنامه به کارگردانی 
احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی فضایی بود برای 
گردهم آمدن چهره های سرشناس که این به تنهایی دارای 
جذابیت است و در کنار آن نوع برنامه که برمبنای قاعده و 
قانونی خاص طراحی شده بود، توانست مخاطبان را همراه 

کند. 
»بندبازی« که برنامه ای با موضوع موسیقی بود در اصل 
عرصه ای برای استعدادیابی گروه های موسیقی فراهم کرده 
بود؛ نوعی از برنامه که در میان دیگر کارهایی که تولید 
می شود متفاوت است. اجرای این برنامه را امید حاجیلی 

برعهده داشت.
موضوع  با  کوتاه  شویی  اصل  در  که  »ممیزی«  برنامه 
را  ممیزی  بحث  نوبت  هر  در  است  ممیزی  مشخص 
به گونه ای وارد فضای آثار هنری می کند. همین شیوه در 

جذب مخاطب نسبتاً موفق بوده است.
پخش برنامه »مهمونی« که از نوروز 1401 آغاز شد، فرصتی 
بود برای همراهی دوستداران ایرج طهماسب با این کارگردان 
و برنامه ساز. هرچند او به واسطه ی محدودیت هایی که از 
سوی تلویزیون تعریف شده بود، نتوانست با عروسک های 
مشهور خود به »مهمونی« بیاید، اما ذهن او همچنان خالق 
بود. او عروسک ها و شخصیت هایی را خلق کرد که برای 
مخاطبان ملموس اند و به راحتی به دل مخاطبان راه یافتند. 
بر همین اساس بود که »مهمونی« توانست به زودی جای 
خود را باز کند و نشان دهد آثار برنامه سازان و کارگردانان 
مشهور برای رسیدن به محبوبیت فقط نیازمند یک فضای 

مشخص نیستند.

ش
ار

گز



شماره اول  پاییز 1401

20

وقتی چراغ اکران آنالین روشن شد

صف بیش از سه میلیونی برای تاماشی 

برخط فیلم اه

اکران آنالین در روزهایی که حضور در سالن سینما با 
مصائبی همراه بود، یکی از اصلی ترین راهکارها برای 
زنده نگه داشتن سینما محسوب می شد. سینماگران در 
روزهایی فیلم های خود را تولید کرده بودند که خبری 
از کرونا و مشکالت ناشی از آن نبود، اما نوبت اکران 
به روز  بود و روز  پرچالش کرونا رسیده  به روزهای 
صف های فیلم های منتظر برای اکران طوالنی تری 
که  بودند  وی او دی ها  این  دیگر  سویی  از  می شد. 
توانسته بودند مخاطب مانده در خانه را بیش از قبل 
به خود جذب کنند، پس فضای بیشتری برای مانور 
در این عرصه به وجود آمده بود. یکی از عرصه هایی 
که پلتفرم ها می توانستند وارد آن شوند، بحث اکران 
آنالین بود. البته که این شیوه در شرایطی که هنوز 
قاعده و قانونی مشخص در زمینه ی کپی رایت وجود 
ندارد با ریسک هایی جدی همراه بود، اما مسئله این 

بود که چطور می توان ریسک ها را کاهش داد؟ 
بعد از آن که اکران آنالین برخی از فیلم ها با فاصله ای 
کم، مواجهه با انتشار نسخه ی غیرقانونی فیلم را سبب 
شد، سازندگان آثار در زمینه ی عرضه ی اثر خود به 
تصمیمات تازه رسیدند. اینکه فیلم ها تقریباً همزمان با 
روزهای پایانی اکران عمومی و یا به طور کلی بعد از 
پایان اکران در پلتفرم ها به نمایش درآیند. در مورد این 
فیلم ها بحث اکران آنالین مطرح است؛ یعنی کاربر 
یک وی او دی برای دیدن این فیلم مانند دیگر آثاری 
که روی پلتفرم وجود دارد دسترسی نخواهد داشت و 
این بخش همچون خرید بلیت سینما نیازمند تهیه ی 

بلیت است.
 مخاطبانی که به تماشای فیلم ها نشستند

بعد از راه افتادن بحث اکران آنالین فیلم های سینمایی 
تا مهرماه 1401 سه میلیون و صد و بیست هزار بلیت 
اکران های  مورد  در  رسید.  فروش  به  آنالین  اکران 

مخاطب  که  است  ترتیب  این  به  معموال  آنالین 
می تواند بلیتی را تهیه کند و در مدت زمانی مشخص 
فرصت دارد تا فیلم را تماشا کند. در این میان وقتی 
آمار بلیت های فروش رفته عدد بیش از سه میلیونی را 
نشان می دهد، می توان به موفقت اکران آنالین رسید؛ 
طرحی که شاید ریسک های آن کم نباشد، اما مخاطب 
ایرانی نشان داده مایل است به جای راه های پیچ و 
خم دارد غیرعرف، از مسیر قانونی اثری سینمایی را 

تماشا کند.
اکران  آنالین  به صورت  که  فیلم هایی  انبوه  میان  از 
ابراهیم  کارگردانی  به  »خروج«   به  می توان  شده اند 
فرهادی،  اصغر  کارگردانی  به  »قهرمان«   حاتمی کیا، 
»المینور« ساخته ی داریوش مهرجویی، »روز صفر« به 
کارگردانی سعید ملکان، »آتابای« به کارگردانی نیکی 
کریمی، »شادروان« ساخته حسین نمازی، »مرد بازنده« 
به کارگردانی محمدحسین مهدویان، »گربه سیاه« به 
اثر شهرام  امینی،»جنایت بی دقت«  کارگردانی کریم 
مکری، »حکم تجدیدنظر« ساخته محمدامین کریم پور 

و »مجبوریم« ساخته رضا درمیشیان اشاره کرد. 
حال اینکه در ادامه مخاطب چطور با اکران آنالین 
فیلم های سینمایی مواجه خواهد شد و آیا این بخش 
نیز همانند دیگر مواردی که وارد وی او دی شدند و جا 
افتادند، جایگاه خود را خواهد یافت یا نه، موضوعی 
با گذشت زمان روشن خواهد شد. شواهد  است که 
نشانگر آن است که مخاطب همچنان سالن سینما 
دارد،  قبول  فیلم  تماشای  عنوان محل رسمی  به  را 
اما اینکه این باور برای خروج از خانه و تماشای فیلم 
در  نیست.  روشن  نه  یا  است  کافی  سینما  سالن  در 
این میان اما همچنان پلتفرم ها فرصتی برای ادامه راه 
اکران برخط فیلم ها و جذب مخاطبان در این مسیر 

دارا هستند.
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 مستندها که سال ها برای اکران سینمایی 
دچار مشکل بوده اند نسبتاً خوب از فضای 
این  برده اند،  بهره  اکران  برای  وی اودی 

موضوع را حاصل چه می دانید؟
پیش از شیوع کرونا ما اولین اکران آنالین مستند را 
در پلتفرم هاشور داشتیم؛ مستند »توران خانوم« که 
رکورد بلیت فروشی مستند را زد و استقبالی عجیب 
و غریب را تجربه کرد. مسیری که قباًل فیلم های 
مستند یا هنر و تجربه برای نمایش طی می کردند 
به این دلیل که در چندین شهرستان سالن سینمایی 
وجود ندارد و اگر هم داشته باشد معمواًل سانس های 

خوب شان را به فیلم های مستند یا هنری و مستقل 
واقع  در  بود.  سخت  مسیری  نمی دهند،  اختصاص 
بیشتر  نیز  با نمایش محدود  در همان شهرستان ها 
تمایل به سمت اکران فیلم های بدنه است و عماًل 
در برخی شهرستان ها سینمای هنر و تجربه ای وجود 
ندارد که بحث اکران چنین آثاری وجود داشته باشد. 
اولین موضوعی که در اکران آنالین مورد توجه ما 
قرار گرفت و حدوداً به سال 96 برمی گردد، این بود 
که چنین آثاری در دسترس تمام عالقه مندان قرار 
بگیرد و شرایطی به وجود بیاید که از هر جای ایران 

امکان تماشای فیلم ها وجود داشته باشد.

گفت وگو اب فرزاد آذری پور

هیچ پلتفرمی نمی تواند صد درصد 

امنیت فیلم اه را تأمین کند

برای اکران آنالین در آن سوی مرزاه برانمه داریم

فرزاد آذری پورمدیرعامل هاشور درباره ی استقبالی که از اکران آنالین در زمینه آثار مستند 
شده و همچنین برنامه هایی که این پلتفرم برای نمایش در سایر حوزه  ها از جمله انیمیشن 
و فیلم کوتاه دارد گفته است. او ضعف تبلیغات و اطالع رسانی در بحث نمایش آنالین را 
از  مخاطبان  بیشتر  استقبال  در  رفع شود  اگر  است  معتقد  که  می داند  معضلی  مهم ترین 

نمایش های آنالین تأثیر خواهد گذاشت.
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این دسترسی فضا را برای تبلیغ آثار نیز باز می کند. 
این فیلم ها امکان تبلیغ زیادی ندارند، اما در فضای 
مجازی راحت تر می توان تبلیغ و اطالع رسانی کرد. 
برای  فرصتی جدید  باعث شده  نیز  همین موضوع 
عرضه ی این گونه فیلم ها به وجود بیاید. نکته ی مهم 
دیگر این است که اکران  های بعدی ما که عرضه 
بیفتد.  اتفاق  بین المللی  شکل  به  می تواند  می شود 
مرزها  آن سوی  در  را می توانیم  فیلم ها  از  ما خیلی 
مخاطب  هم  دیگر  کشورهای  از  و  دهیم  نمایش 
داشته باشیم؛ چراکه برخی آثار عالقه مندانی ثابت و 

پیگیر دارند. 

 جشنواره سینماحقیقت هم مستندهایی 
ارائه  آنالین  نمایش  فضای  در  متعدد 
این  برای  امنیت  شرایط  چطور  می کند؛ 

فیلم ها فراهم می شود؟
هیچ پلتفرمی در هیچ جای دنیا نمی تواند امنیت صد 
درصد را تأمین کند. ما تا جایی که امکان دارد کار 
را برای این که فیلمی به راحتی امکان کپی نداشته 
باشد سخت و پیچیده می کنیم، اما اگر این امنیت 
را از حدی بیشتر باال ببریم یکسری از پلتفرم ها را 
از دست می دهیم؛ برای مثال نمایش روی یکسری 

گوشی های قدیمی نشان نمی دهد.
اما در نهایت ما به مرزی می رسیم که در واقع همه 
داشته  راحت  دسترسی  یک  بتوانند  هم  مخاطبان 
باشند هم کار را با روش های مختلفی که برای باال 
بردن امنیت وجود دارد برای افرادی که می خواهند 
این  انجام  که  البته  کنیم.  سخت  کنند  سواستفاده 
تمهیدات کار ما را سخت می کند و این مشکل در 

همه وی او دی ها مشترک هست. 
اسم  سینماحقیقت  جشنواره  در  امسال  مثال  برای 
کار  اگر کسی  فیلم می انداختیم که  را روی  بیننده 
را کپی هم کرد اسم خودش هم روی فیلم بیفتد، 
را  مواردی  چنین  پلتفرم مان  در  ما  خوشبختانه  اما 
نداشتیم. از طرف دیگر بیشتر فیلم های تجاری در 
معرض پیدا کردن راه حلی برای کپی کردن هستند، 

چون مخاطبانشان هم متفاوت هستند.

مانند  محصوالتی  برای  می توان  آیا   
چنین  نیز  کوتاه  فیلم های  و  انیمیشن ها 
برای مستندها رخ  آنچه  شرایطی چون 
اکران  برای  بستری  و  شد  متصور  داد، 

آنالین آن ها با این شرایط فراهم کرد؟
قطعًا چنین بستری فراهم می شود و ما نیز به دنبال 
کوتاه  فیلم  نمایش  که  است  مدتی  ما  هستیم.  آن 
هم شروع کرده ایم و در زمینه ی انیمیشن در حال 
نیز  تهیه کننده ها  با  و  هستیم  دوستان  با  صحبت   
نمایش  امکان  این  بتوانیم  تا  داشتیم  رایزنی هایی 
را برای این دسته آثار فراهم کنیم. نکته ی مهم تر 
این که ما به دنبال این هستیم بتوانیم ترکیبی ایجاد 
کنیم میان نمایش های فیزیکی که به شکل گروهی 
اتفاق می افتد و نمایش آنالین؛ ما این تجربه را در 
هنر و تجربه داشتیم. حتی سالن هایی که امکانات 
دی سی پی ندارند هم می توانند از طریق لینکی که 
از  را  فیلم  اکران،  برای  می کنیم  ایجاد  برایشان  ما 
سرورهای ما پخش کنند و با یک ویدیو پروژکتور 
برای شهرستان های  باشند.  داشته  نمایش  معمولی 
دورافتاده مثاًل بخشی در سیستان و بلوچستان ما با 
هنر و تجربه این روش را تجربه کردیم. این برنامه 
را برای مستندهای حقیقت نیز داریم و قرار است در 
بخش فیلم های تجربی و پویانمایی نیز این روش 

گسترش پیدا کند.

در  آثار  آنالین  نمایش  از  استقبال   
حوزه ی فیلم کوتاه و انیمیشن را چطور 

می بینید؟
از  زیادی  بخش  شد.  خواهد  خوبی  استقبال  قطعًا 
این آثار راه خودشان را باز می کنند، چون مخاطب 
در  آنالین  از طریق  را  آثار  این  راحتی  به  می تواند 

دسترس داشته باشد. 
البته بحث فرهنگ سازی و تبلیغات هم در این زمینه 
مؤثر است. این فیلم ها با بودجه های محدود ساخته 
تبلیغات  برای  غریب  و  عجیب  رقم های  و  شدند 
پشت شان نیست که بتوانند اطالع رسانی کنند. شاید 
در حال حاضر بیشترین مشکلی که ما با آن مواجه 
هستیم همین بحث تبلیغات و رسانه هایی است که 
باید برای این آثار اطالع رسانی کنند. در واقع خیلی 
از اوقات مخاطبان از اکران و شیوه نمایش این آثار 
تبلیغاتی  بتوانیم فرصت  اگر  بنابراین  ندارند،  اطالع 
اتفاق های  کنیم  فراهم  آن ها  برای  اطالع رسانی  و 
مثبت تر نیز در این زمینه خواهد افتاد. در همه جای 
که  دارد  وجود  فرهنگی  یکسری سوبسید های  دنیا 
استفاده  آن ها  از  آثار  اطالع رسانی  و  حمایت  برای 
می شود. مطمئنًا کسی که عالقه مند به تماشای فیلم 

باشد به راحتی راه دسترسی به آن را پیدا می کند. 
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 تنظیم گری و نهاد تنظیم گر
فرهنگی  بخش های  سایر  همچون  وی او دی ها 
نهادی  زیرمجموعه ی  فعالیت  ابتدای  از  هنری  و 
برای  قانونی  و  قاعده  تا  گرفتند  قرار  تنظیم گر 
محدوده ی فعالیت های آن ها تعیین شود و سایر امور 
مربوط به آن ها مورد نظارت قرار گیرد. نخست این 
مسئولیت برعهده ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قرار داشت، اما به مرور صداهایی از صداوسیما بلند 
شد که این نهاد را مسئول وی او دی ها می دانست. 
وجود  ناحق  و  حق  تعیین  قصد  که  متن  این  در 
ندارد، به اشاره ای گذرا به روند صورت گرفته بسنده 
بر  جدی  بسیار  تأثیر  تغییرات  همین  اما  می شود، 
فعالیت پلتفرم ها گذاشت. برخی پلتفرم ها این چالش 
را با تمدید نشدن مجوزهایی که پیش از آن از ارشاد 
دریافت کرده بودند احساس کردند. این مورد بیشتر 

در مورد وی او دی هایی رخ داد که برنامه های برخط 
داشتند و یا نمایش فیلم در آن ها به صورت اکران 
آنالین اتفاق می افتاد. توجیه نشدن ساترا نسبت به 
فعالیت چنین پلتفرم هایی هرچند آن ها را از ادامه ی 
فعالیت بازنداشت، اما دست اندازهای بسیاری پیش 
روی آن ها قرار داد؛ از جمله بی اطمینانی نسبت به 

وضعیتی که در آن قرار دارند.
چالش دیگر در همین زمینه به شیوه ی ممیزی های 
وارد شده بر آثار بازمی گردد. گاه فاصله داشتن میان 
پلتفرم عرضه کننده در کنار  و  اثر  ممیز و سازنده ی 
می شد  موجب  کالمی  ارتباط  برقراری  از  خودداری 
تولیدی  سریال های  به خصوص  سریا ل ها  و  فیلم ها 
با دردسرهایی زمان پخش مواجه شوند. در همین جا 
الزم است موضوع برابر نبودن میزان ممیزی نیز مورد 
توجه قرار بگیرد؛ ماجرا از این قرار است که به گفته ی 

مهم ترین اچلش اهی وی او دی اه

از رنجی که می بریم

شرکت های فعال در زمینه وی او دی ها در سال های نه چندان طوالنی که از شروع به کارشان 
دوره ی  بودن  تازه  بوده اند؛ شاید همین  بسیار همراه  دردسرهای  و  با مشکالت  می گذرد، 
فعالیت آن ها و یا حساسیت هایی که همواره در عرصه ی فرهنگی و هنری به خصوص در 
زمینه ی تصویر وجود داشته، موجب شده این دردسرها فراوان باشد و روز به روز هم ابعادی 
تازه از آن نمایان شود. این مشکالت از بحث جدی و پررنگ تنظیم گری آغاز می شود و اگر 
سررشته ی آن را در دست بگیریم و پیش برویم به بحث های ترافیک اینترنتی و نحوه ی 
اختصاص سود حاصل از آن، اتفاقات مربوط به خرید رایت آثار خارجی و حساسیت هایی 
که اطراف آن برای پلتفرم ها ایجاد می شود می رسیم. موضوعات دیگری چون بحث تولید، 
از جمله مشکالت  پلتفرم های مختلف و برخی موارد دیگر  آثار مشابه در  دوبله های مکرر 

مبتالبه پلتفرم ها هستند؛ در ادامه کمی جزئی تر به این چالش ها و مشکالت نگاه می شود.
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صاحبان پلتفرم های مختلف جدولی مشخص از موارد 
ممنوعه وجود ندارد که نهاد ممیز با مراجعه به آن 
مصداقی را در اثری بیابد و ممیزی را چارچوب مند 
اعمال کند. این اتفاق به شکل نظر فردی که مسئول 
ممکن  زمانی  حاال  و  می شود  مطرح  است  کار  این 
است نظر یک فرد در مورد اثری سخت گیرانه تر باشد 
می شود  موجب  همین  منعطف تر.  دیگری  ممیز  و 
مراجعه کنندگان به این مجموعه در پیش بینی اینکه 
قرار است چه برخوردی با اثرشان شود، ناتوان بمانند. 
این ممیزی ها وقتی به پخش های زنده بازمی گردد 
شکل دیگری به خود می گیرد؛ شکلی از واکنش های 
بسیار جدی که گاه موجب قطع پخش زنده می شود.

از  برخی  شدن  مجوز  لغو  بحث  وقتی  بین  این  در 
پلتفرم ها به میان می آید، پرسش ها در مورد دالیل آن 
و چگونگی روند تصمیم گیری در این زمینه پررنگ 

می شود. 
در چنین شرایطی است که برخی بحث خودتنظیم گری 
با  اما  می کنند.  مطرح  مختلف  پلتفرم های  برای  را 
وجود همه ی چالش هایی که در مواجهه با یک نهاد 
تنظیم گر بیرونی وجود دارد، باز هم به نظر می رسد 
بسیاری از پلتفرم ها حضور آن را به خودتنظیم گری 
ترجیح دهند، زیرا به این ترتیب شاید بتوانند از رو به رو 

شدن با جنس دیگری از مشکالت در امان باشند.
مورد مشخص ورود صداوسیما در قالب ساترا به بحث 
تنظیم گری در وی او دی ها یک نتیجه ی دیگر نیز به 
همراه داشته است و آن به نوعی رقابت نهاد تنظیم گر 
با مجموعه ای است که قرار است بر آن نظارت کند. 
از  و  از یک سو  برنامه های خود  قالب  در  صداوسیما 
در  نوعی  به  تلوبیون  و  پالس  تلوبیون  دیگر  سوی 
جایگاه رقابت قرار می گیرند که اتفاقات حاصل از آن 

دامن گیر پلتفرم های مختلف بوده است.

 سود حاصل از ترافیک
یکی از منابع اصلی درآمد در برخی از پلتفرم ها ترافیک 
اینترنتی است. اما مشکل در مورد پلتفرم هایی که در 
مجموعه ی کوچک تر فعالیت می کنند این است که 
برای رسیدن به کف تعیین شده برای بهره مند شدن 
چنین  و  می مانند  عقب  ترافیک،  از  حاصل  سود  از 
است که به گفته ی برخی از فعاالن، مخاطبان برای 
تماشای آثار آنان اینترنت خریداری می کنند، اما سود 
حاصل از آن به دست وی او دی ها نمی رسد و واسطه ها 
و شرکت های اینترنتی از آن بهره مند می شوند. این 
موضوع که بار مالی قابل توجهی را شامل می شود از 
جمله نکاتی است که به شکل دغدغه و چالش پیش 

روی بسیاری از شرکت ها قرار دارد.
در این زمینه هم نمی توان از نگاهی که نهاد تنظیم گر 
در تالش است به شرکت ها تحمیل کند غافل شد؛ 
فروش  با  شرکت ها  که  دارد  تأکید  تنظیم گر  نهاد 

اشتراک، کاربران خود را جذب کنند و بر همین اساس 
باز هم بحث ترافیک تحت تأثیر قرار می گیرد.

 فقر تولید و نبود امکان تولید کم هزینه
کم نیستند مجموعه هایی که با هزینه هایی چشم گیر 
اتفاقًا  و  قابل توجه در وی او دی ها ساخته شده اند  و 
اغلب آن ها در جلب نظر مخاطبان نیز موفق عمل 
زیرا  نیست،  تولید  ماجرای  تمامی  این  اما  کرده اند. 
تولیدی  امکان  از  وی او دی ها  و  شرکت ها  همه ی 
بیشتر  تولید  وقتی  نیستند.  بهره مند  باال  با هزینه ی 
معطوف به سریال های پرهزینه می شود، عماًل فقر 
تولید در غالب شرکت ها مشاهده می شود. فقر تولید 
به این ترتیب که شرکت ها وقتی امکانی برای ساخت 
آثار نمی یابند سراغ محصوالت خارجی و یا محتواهای 
تولید شده در داخل کشور )غیراختصاصی( می روند 
و نتیجه ی آن تشابه نسبی را در کلیت محصوالت 
نظر  به  می شود.  سبب  وی او دی ها  در  شده  عرضه 
شکل  به  حتی  مدیریتی  مجموعه ای  اگر  می رسد 
مجموعه ای تشکیل شده از چند وی او دی گردهم آیند 
تا بتوانند چارچوب و کلیت تولید کم هزینه را در این 
عرصه تعریف کنند، از ایده های موجود در آن استقبال 
شود که حاصل آن غنی تر شدن محتواهای موجود در 

وی او دی ها خواهد بود.

 دوبله ی مکرر آثار مشابه
فیلم ها  دوبله ی  پلتفرم ها بحث  از دیگر دردسرهای 
و سریال هاست. به محض اینکه سریالی داغ از راه 
پرمخاطب شود،  قرار است  فیلمی که  یا  و  می رسد 
پلتفرم ها به فاصله ی کوتاهی سراغ ترجمه و در ادامه 
دوبله ی آن می روند و نتیجه آن است که مخاطب 
در پلتفرم های مختلف با دوبله های متفاوت از یک 
اثر روبه رو می شود. به نظر می رسد اگر شرکت های 
مختلف بتوانند در این زمینه برنامه ریزی کنند تا در 
چنین موقعیت هایی در زمینه ی دوبله ی آثار هزینه ای 
جداگانه نکنند، بودجه ای قابل توجه را برای پرداخت 

هزینه های مناسب تر ذخیره خواهند کرد.

 سختی تبلیغات
یکی از نیازهای جدی وی او دی ها تبلیغات گسترده 
از  هم  تلویزیون  سریال های  که  روزهایی  در  است. 
تبلیغات بیلبوردهای شهری بهره مند می شوند به نظر 
به  است که محصوالت وی او دی ها  واضح  می رسد 
تبلیغات بیشتری نیاز دارند. اما این تبلیغات همیشه با 
هزینه های سنگین همراه بوده است و البته در مورد 
و  دارد  وجود  مشخص  محدودیت  یک  وی او دی ها 
آن اینکه صداوسیما محصوالت وی او دی ها را تبلیغ 
نمی کند و همین موضوع است که مشکل دیگری را 

پیش پای فعاالن عرصه وی او دی قرار می دهد.
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یکی از مشکالتی که در مواجهه ی رسمی با اصناف به 
وجود می آید، نبود برنامه ی مشخص در این مجموعه ها 
است؛ اینکه اغلب فعاالن صنف نسبت به این قضیه 
قرار  آنان  پای  آگاه هستند که چه مشکالتی پیش 
دارد، اما به شکل معمول این مشکالت و راه حل های 
پیشنهادی آن از سوی صنف سامان نمی یابند. اینکه 
طرح مشکالت تنها محدود به حرف ها و سخنرانی ها 
و مسائلی از این دست می شود، موجب شده راه حل 
نیز یا به دست نیاید و یا اگر به دست می آید از باال و از 
سوی نهادهای ناظر و تنظیم گر پیشنهاد و اجرا شود.

برخالف این رویه ی معمول، انجمن صنفی شرکت های 
با در نظر گرفتن مشکالتی  نمایش ویدئوی برخط 
که پیش روی اعضای صنف وجود دارد، پیش نویس 
ویدیویی  نمایش  انتظام بخشی  »قانون  پیشنهادی 
پیش نویس  این  کرد.  منتشر  و  تنظیم  را  برخط« 
از جمله  دربردارنده ی بخش های مختلفی است که 
می توان به تبیین شرایط موجود، طراحی چشم انداز 
و تنظیم منشور اخالق حرفه ای، تنظیم پیش نویس 
ویدیویی  نمایش  انتظام بخشی  )الیحه/طرح(  قانون 
برخط و نیز پیش نویس قانون ضوابط تبلیغات تجاری 

و عدالت رقابتی اشاره کرد.
از  بعد  را  آن  که  پیش نویس  این  تنظیم کنندگان 
و  وی او دی ها  فعالیت  درباره ی  مفصل  تحقیقاتی 
مسائل مبتالبه آن ها نگاشته اند، سعی کرده اند سهم 
به  رو  جهان  مناسبات  بهبود  و  تنظیم  در  را  خود 
گسترش وی او دی ها و این کسب وکار تازه ادا کنند. 

در  انجمن  دبیر  عسگرپور،  محمدمهدی  گفته ی  به 
گفت و گو با ایسنا، یکی از روشن ترین دلیل های تنظیم 
این پیش نویس چنین بوده است: »مهم برای ما توجه 
این  به شیوه ی درست تنظیم گری  و متمرکز شدن 
ساختارهای  به  توجه  با  )وی او دی ها(  تازه  فناوری 

موجود بود.«

 کلیت پیش نویس
در این پیش نویس ابتدا وضعیت موجود از دو منظر 
فرصت ها«  و  »توانمندی ها  و  موانع«  و  »چالش ها 
بازنمایی شده و در ادامه چشم انداز، شعار، سیاست ها 
و راهبردهای انجمن صنفی نمایش ویدئویی برخط 
برشمرده شده است. پیش از تشریح پیش نویس قانون 
انتظام بخشی، منشور اخالق حرفه ای انجمن در 9 بند 

مورد اشاره قرار گرفته است.
در بخش پیش نویس قانون انتظام بخشی، پس از تأکید 
بر اینکه: »در اجرای بندهای ششم، هشتم، نهم، دهم 
و دوازدهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران و با باور به اصالت کنش و رفتار مسئوالنه آدمی 
که در گرو مشارکت و انتخاب آزادانه شکل می گیرد، 
پیش نویس قانون نظارت و انتظام بخشی رسانه های 
صوت و تصویر انتشار محتوا تقدیــم می شــود.« 28 

ماده به همراه تبصره ها و جزئیات آمده است.
انتظام بخشی  قانون  بخش  در  شده  اشاره  موارد  از 
فعالیت،  پروانه ی  صدور  مسئول  تعیین  به  می توان 
نقش مرکز ملی فضای مجازی در جریان امور، تصریح 

ناگهی به پیش نویس پیشناهدی اقنون انتاظم بخشی 

نامیش ویدیویی برخط

وقتی صنف پیشناهد دهنده می شود
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مواردی که انتشار آن در وی او دی ها ممنوع و تخلف 
است، اشاره به جزئیات مجازات انتشار محتوایی که جزو 
موارد ممنوع و تخلف است، برشمردن ترکیب شورای 
بازبینی )متشکل از شخصیت های حقوقی( و تعیین 

تکلیف در زمینه ی درجه بندی سنی و… اشاره کرد.
در بخش دیگر این متن به منظور پیشگیری از انحصار 
و سلطه ی یک جانبه بر بازار، طرح/ الیحه تبلیغات 
تجاری و عدالت رقابتی مورد اشاره قرار گرفته است. 
این بخش شامل 38 ماده و تشریح کننده ی تمامی 
در  مختلف  محصوالت  تبلیغات  به  مربوط  جزئیات 

فضای وی او دی ها است.

قانون  پیش نویس  نگارش  روایت   
انتظام بخشی

شده  موجب  دالیل  از  مجموعه ای  می رسد  نظر  به 
زمینه ی  در  تا  بداند  ملزم  را  خود  وی او دی  صنف 
تنظیم پیش نویس قانون انتظام بخشی وارد شود. این 
موضوع فراتر از بحث های معمول تعیین نهاد تنظیم گر 
و چالش هایی که در سال های اخیر اطراف آن بوده، 
است. عسگرپور در بخشی از مصاحبه خود دلیل و 
چگونگی تنظیم این متن را چنین شرح داده است: 
»این پیشنهاد کاماًل از طرف انجمن صنفی است و 
البته با بخش های دیگری نیز تعامل  داشتیم. در چنین 
پیکره تراشی  نگرش،  یک  اساس  بر  معمواًل  اموری 
می شود که این نگرش، مقدمه و مؤخره خودش را 
هم دارد. آن چه نگرش اصلی انجمن بود امکان یافتن 
و صحنه  داخل  در  ایران  فیلم  صنعت  مؤثر  حضور 
فرهنگ تصویری منطقه با رعایت جوانب عصری و 
قانونی. بر این اساس اصول و امهات حقوق اساسی، 
حاکمیت کالن کشور در دستگاه های مختلف ذی ربط 
و وجود نهادهای مدنی، علمی و صنفی را در شوراهای 
مختلف جای یابی کردیم. در مورد این پیش نویس هم 
را  تنظیم گری  موضوع  و  دارد  وجود  کلی  روح  یک 
یا  نهاد  نظارت یک  و  ممیزی  از  بزرگ تر  و  کلی تر 
سازمان دیدیم. نکته ی بعدی روابط فی مابینی است 
که در این پیش نویس دیده شده؛ این پدیده با تمام 
حوزه هایی که امروزه عنوان های فکری و نظری دارند 
در ارتباط است. االن در سینما و تئاتر شوراهایی برای 
بررسی آثار وجود دارد که اعضای آن ها در هر دوره 
بر اساس نگاه و سلیقه ی مدیران انتخاب می شوند. در 
هر کدام از آن ها افرادی از حوزه های جامعه شناسی و 
روانشناسی یا دیگر حوزه های نظری هم ممکن است 
فعالیت کنند تا در شعارها به حضور این افراد اشاره 
پیدا  به دنبال  باید  اینجاست که ما  اما مسئله  شود؛ 
کردن راه حلی برای حضور این دسته افراد به دور از 
انتخاب های سلیقه ای باشیم. این نوع انتخاب ها باید 
تبدیل به روندی برای نهادهای صنفی و مدنی شود 

تا خودشان نماینده ای معرفی کنند.«

از نگاه عسگرپور تالش شده جامعیت تا جای ممکن 
پیشنهاد،  »این  شود:   رعایت  پیش نویس  این  در 
یک  و  نشده  رها  آن  در  چیزی  که  است  بسته ای 
تمام  کردیم  ما سعی  دارد.  انتهای مشخص  و  ابتدا 
رعایت  با  پیش نویس  کلیات  در  ماجرا  این  اجزای 
اصول و ضوابط حقوقی قانونی اشاره شود و حتی وارد 
موضوع تخلفات هم شده ایم. به همین دلیل از نظر 
ما تقریباً همه چیز در پیش نویس ذکر شده و حاضریم 
با همه ی نهادهایی که در این حوزه عالقه مند هستند 
گفت وگوی  مباحثه،  وارد  می دانند  خود  مسئولیت  و 
کارشناسی و نیز مناظره شویم. البته این اصاًل بدان 
معنا نیست که این دفترچه تمام آن چه را می خواهیم 
به طور کامل دربرگرفته ولی بر اساس شرایط موجود، 
یک پیشنهاد جدی است. من فکر کردم وظیفه ی ما 
در دوره ای که در یک نهاد صنفی مسئولیت داریم، 
مناسبات  تنظیم  برای  مشخص  پیشنهادی  داشتن 

به منظور تسهیل کار و کاهش موانع است.«

 تعیین جزئیات
یکی از بخش های قابل توجه این پیش نویس اشاره 
به مواردی چون بحث تخلفات در وی او دی ها است 
که این بخش با جزئیات به نگارش درآمده است؛ به 
نظر می رسد آن را می توان یکی از مهم ترین نکات 
موجود در این پیش نویس دانست، این نکته از سوی 
عسگرپور چنین تحلیل شد: »ما تصمیم گرفتیم به 
جای اینکه تخلفات یا موضوع های این چنینی را به 
هم  آن   – دهیم  ارجاع  ممیزی  شوراهای  و  اداره ها 
شوراهایی که بر اساس انتصابات شخصی و سلیقه ای 
به  اتوبوسی  تغییرات  مدیر  جابجایی  هر  با  و  است 
بگیریم و طوری عمل  دیگر  دارد– تصمیمی  دنبال 
نکنیم که انگار هیچ ایده ای نداریم. در این دفترچه، 
چند بخش مشخص را درنظر گرفتیم یعنی ابتدا در 
صحبت  اخالقی  منشور  درباره ی  چشم انداز  بخش 
کردیم و بعد مباحث فی مابین پلتفرم ها به شکل کلی 
بعد  و  می شود  مخاطب مشخص  با  آن ها  نسبت  و 
سر  بر  االن  شدیم.  بخشی  انتظام  پیش نویس  وارد 
انتظام بخشی کشمکش زیادی وجود دارد و تنبیه هایی 
تعریف شده است. در بخش پایانی هم شرایط ایجاد 
رقابت در حوزه ی تبلیغات و تنظیم گری آن ها که از 

نظر ما بالتکلیف است، پیشنهاد شده است.«

 راه حلی صنفی برای حل مشکالت صنف
هرچند به نظر می رسد باز هم می توان میزبان نظرات 
اما واضح  انتظام بخشی شد،  مختلف در مورد بحث 
است که متوقف کردن یک طرح و پیشنهاد تا رسیدن 
به نظر نهایی منطقی نیست. انجمن گامی را برداشت 
که خود نیازمند جسارت بود و توقع می رود مسئوالن 
برای اجرایی شدن آن اقدامات اساسی تر انجام دهند.
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 هماهنگی تولید و نمایش
در  نمایش  و  تولید  هماهنگی  کمیته ی  شکل گیری 
برخط،  ویدئوی  نمایش  شرکت های  صنفی  انجمن 
در  فعال  اصناف  هنری،  جامعه ی  مطالبات  پیرو 
همچنین  و  تصویری  محصوالت  تولید  زمینه ی 
اعضای صنف وی او دی برای سامان یافتن تولید و 
پخش در پلتفرم ها و نظام مند شدن این عرصه بود. در 
پی این مطالبه هیئت مدیره انجمن، شکل گیری این 
کمیته را مصوب کرد و بعد از انتخاب اعضا با برگزاری 
و  آتی  جلسات  برای  برنامه ریزی  و  جلسه  نخستین 
تعیین محتوای آن جلسات، خط سیر این کمیته برای 

سامان دهی به حوزه های تولید و نمایش تعیین شد.
در نخستین جلسه ی این کمیته که اردیبهشت ماه 
دبیر  عسگرپور  محمدمهدی  را  میزبانی  شد  برگزار 
انجمن برعهده داشت و اعضای کمیته شامل علی 
پلتفرم  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  مجیدی 
پلتفرم  مدیرعامل  داوری  مهدی  پیشتازمووی، 
افشین  فیلیمو،  پلتفرم  نماینده  محسنی  مجید  تیوا، 
گلصورت  آرین  و  فیلم نت  پلتفرم  نماینده  اسدزاده 
نماینده پلتفرم نماوا در جلسه شرکت کردند. در این 
انتخاب  رئیس کمیته  به عنوان  جلسه که مجیدی 
شد، مباحث مختلف که دو حوزه ی تولید و پخش 
قرار  بررسی  مورد  و  شد  طرح  برمی گیرد،  در  را 
از جمله سرفصل هایی که در جلسه کمیته  گرفت. 
مطرح شد می توان به تالش برای رفع موانع تولید، 
ایجاد هماهنگی های الزم بین پلتفرم ها در حوزه ی 
مرامنامه های  و  آئین نامه ها  تدوین  طریق  از  تولید 
اطالعات  تبادل  برای  سامانه ای  طراحی  گروهی، 
بین  هماهنگی  ایجاد  و  محتوا  تولیدکنندگان  بین 

پلتفرم ها در بخش نمایش آثار اشاره کرد.
اما موضوعات مربوط به این کمیته تنها محدود به موارد 
از اصلی ترین بحث ها در  مطرح شده نمی شود. یکی 
زمینه ی تولید محتوا در وی او دی ها میزان هزینه ای است 
که برای آن صورت می گیرد و معمواًل هزینه بر بودن این 

محصوالت موجب می شود گردانندگان پلتفرم ها به جای 
تولید سراغ عرضه بروند و خود این موضوع تبعات و نتایج 
خاص خود را دارد. از همین رو سقف و کف دستمزدها 
در جریان تولید محتوا برای پلتفرم ها که بخش عمده ی 
هزینه ها را شامل می شود، از مواردی است که در دستور 
کار و بررسی کمیته ی تولید و نمایش قرار گرفت. به نظر 
می رسد افراد فعال در این زمینه بیش از هرکسی دارای 
قابلیت آن هستند که بتوانند با برنامه ریزی وضعیت تعیین 

دستمزدها را مدیریت کنند.

 توسعه بازار 
کمیته ی توسعه بازار اهداف و برنامه هایی چون رسیدن 
به فصل مشترک میان شرکت های مختلف، پیگیری 
توانمندی های  انتقال  مشترک،  فصل  این  اهداف 
در  حرکت  دیگر،  مؤسسات  به  مختلف  پلتفرم های 
مسیر قوی تر کردن وجهه ی صنعتی پلتفرم ها، تهیه 
در  آن  تنظیم  و  شرکت ها  خواست های  از  کلیاتی 
قالب برنامه و ارائه به هیئت مدیره انجمن دارد که 
در نتیجه ی برگزاری جلسات این کمیته پیش نویسی 
از این برنامه ها تنظیم شد تا آن چه در کمیته بررسی 

می شود فرصت اجرایی شدن نیز بیابد.
اعضای کمیته ی توسعه بازار شامل حمید پروازی از 
پلتفرم لحظه نگار، محمدرضا نادری از پلتفرم هابینا، 
آرش  و  فیلم ناب  پلتفرم  از  سعید شهبازی  و  محمد 
مسئولیت  دارابیان  است.  اپیزود  پلتفرم  از  دارابیان 

ریاست کمیته را برعهده دارد.
دومین کمیته ی تخصصی انجمن، براساس مصوبه 
هیئت مدیره انجمن تشکیل شده و انتظار می رود با 
پلتفرم های مختلف،  و  انجمن  اعضای  گردهم آمدن 
تنوع نوع نگاه و دغدغه ها در این جلسات مطرح شده 
کمیته ها  اهداف  چارچوب  در  گرفتن  قرار  از  بعد  و 
برطرف  برای  کاربردی  دستورالعمل هایی  به  تبدیل 
کردن مشکالت پیش روی پلتفرم ها و رونق بازار این 

شرکت ها و مؤسسات شود.

گزارشی از دو کمیته فاعل در انجمن؛ تولید و پخش و توسعه ابزار

از گسترش تولید ات توسعه ابزار

انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی برخط، عالوه بر آن که امور صنفی معمول اعضا را 
مدنظر قرار می دهد، یکی از وظایف خود را آسیب شناسی اوضاع و یافتن راه حل برای آن تا 
جای ممکن تعیین کرده است. با همین رویکرد براساس آن چه در هیئت مدیره انجمن تعیین 
شده بود، دو کمیته ی تولید و پخش و توسعه بازار فعالیت خود را آغاز کردند. دلیل انتخاب این 
حوزه های مشخص برای شکل دهی کمیته برای آن مشکالتی بود که از این ناحیه احساس 
می شد. تولید و پخش یکی از اصلی ترین دغدغه های فعاالن عرصه وی او دی است و همچنین 
توسعه بازار یعنی گسترده تر کردن افق دید شرکت ها، یافتن مسیرهای متفاوت و تجربه نشده 
و در نهایت رسیدن به بازار گسترده تر برای وی او دی ها از مواردی بود که در جریان شکل دهی 

این دو کمیته در نظر گرفته شد؛ اما سازوکار و فعالیت های آن ها به چه ترتیب است؟
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گردهامیی اعاض در مجمع عمومی 

و نخستین هامیش انجمن
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