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سینما

داشتیم و پول نقد هم در جیب همه پیدا میشد
چون ممکن بود دستگاه خودپردازی کار نکند
یا به جایی برویم که به هر دلیلی نتوانیم پول نقد
داشته باشیم .کمکم این اعتماد به شبکه بانکی
بیشتر شد و از سوی دیگر بهشکل سختافزاری
پایانههای خودپرداز افزایش پیدا کرد و مردم
مطمئن شدند که در هر نقطه از کشور امکان
دریافت پول نقد را دارند .بهتدریج این روند
تغییر کرد و این روزها دیگر پول نقد چندانی در
جیب پیدا نمیشود چون میدانیم دسترسی
به پول نقد یا خرید آنالین بسیار آسانتر شده
است .چنین مسئلهای اکنون درمورد شبکه
 VODمصداق دارد برای مثال اگر سریالی در
یک روز خاص توزیع شود بهعنوان تماشاکننده
در آن روز خاص د یو یدی آن را خریداری
میکنیم و اما میدانیم همان دیویدی در یک
شبکه مجازی با همان کیفیت و قیمت پایینتر
عرضه میشود اما مسئله قطعی اینترنت یا کند
شدن آن و کم شدن احتمالی کیفیت نمایش

باعث میشود که ما برای اطمینان ،به سراغ تهیه نسخه
فیزیکی از محصول مورد عالقه خود برویم و این دقیق ًا
شبیه پولی است که در جیب حمل میکردیم.
او تصریح کرد :از سوی دیگر مردم هنوز تمام موسساتی
که این سرویسها را ارائه میدهند بهخوبی نمیشناسند
که کدا مها مجوز دارند و کدام غیرمجاز هستند و در
مقام مثال آن موسسات هم در حال افزایش تعداد
خودپردازهای خود هستند .اگر به مثال کارت بانکی
برگردیم این روزها دیگر تفاوتی ندارد کارت شما متعلق
به کدام بانک است بلکه به بانکی مراجعه میکنیم که
سرویس بهتری بهشکل مجازی یا ازطریق دستگاه
خودپرداز در اختیار ما بگذارد .قطع ًا پس از دورانی تعداد
موسسات مجاز فعالیت در عرصه  VODکه در حال حاضر
۱۵موسسه هستند در روند طبیعی فعالیت خود کمتر
میشوند و موسساتی در بازار باقی میمانند که سرویس
بهتری به مصرفکننده بدهند .باید در این دوره انتقال هم
مردم را از فعالیت این سرویسها بهخوبی مطلع کنیم هم
تامینکنندگان محتوا را مطمئن کنیم که از عرصه مجاز
محصوالت خود آسیبی نمیبینند و هم این مسئله را

بهخوبی اطالعرسانی کنیم که مردم میتوانند
فیلم خود را با کیفیت و قیمت دلخواه هر زمانی
که میخواهند از این شبکه خریداری کنند .این
دوره دورهای است که شاید در عرض کمتر از دو
سال آینده آن را طی کنیم چون خود این بازار
بین مصرفکننده ،تامینکننده و توزیعکننده
شکل گرفته است.
در این بخش از نشست سیدرضا اورنگ از
مهدی یزدانی پرسید زمانی که موسسه
رسانههای تصویری آغاز به کار کرد بودجهای
تعیین کرده بود که بعضی فیلمسازان با گرفتن
بودجه سازمان برای این موسسه فیلم تولید
کنند و قیمت پایهای داشت که میزان آن بیشتر
هم شد .آیا این روند در حال حاضر ادامه دارد
یا شما در آینده راهکاری برای انجام این کار
دارید؟ البته از نظر من این طرح طرح کارآمدی
نبود.
یزدانی در پاسخ به این سوال گفت :ما در
قالب خرید حقوق مادی فیلمها در این

دوره جدید و با برنامهریز یهای جدیدی
که انجام شده و باتوجه به پیشنیا زهایی
که خرید حقوق فیلم به آن نیاز دارد
برنامهریز یهایی کرد هایم .اما باید توجه
کنید که روابط طبیعی بین تهیهکننده یا
صاحبان آثار و شرکتهای نمایش خانگی
شکل گرفته است .در دورانی که به آن اشاره
کردید نیاز بود که اعتمادسازی بین صاحبان
آثار و موسسه رسانههای تصویری به وجود
بیاید و این ریسک از طرف پخشکننده یا
تامینکننده برای سپردن آثارش به موسسه
رسانههای تصویری پذیرفته نمیشد که
این مسئله درنهایت ضربهای به اقتصاد
سینما بود .درحا لحاضر خوشبختانه این
روابط بهشکل کام ً
ال شفافی درآمده یعنی
تامینکننده محتوا که همان تهیهکننده
است و موسسات پخش و شبکه نمایش
خانگی روابط و حر فهای تعریفشد های
بین یکدیگر دارند که میتوانند منافع خود
را در سایه همین روابط توجیه کنند تا هر دو
طرف سود حداکثری از این مسئله ببرند و
به عدد مشخصی برای عرضه فیلمهای خود
در شبکه نمایش خانگی دست پیدا کنند.
برای همین نیازی به حضور جدی موسسه
رسانههای تصویری برای حمایت از تولید
فیلم یا خرید حقوق فیلمها وجود ندارد.
ضمن اینکه قرار بر این است که بهشکل
طبیعی عرضه و تقاضا در این بازار رخ دهد.
البته مراقبتهای فرهنگی در این زمینه
اهمیت بسیار باالیی دارد که این اتفاق در
زمان تولید بهخود یخود میافتد .شاید ما
در دور های از گونههای نمایشی متعددی که
هست غفلت کنیم مث ً
ال در یک سال تعداد
فیلم طنز زیاد داشته باشیم و فیلمهای دفاع
مقدس و کودک ما کم باشد .مراقبت برای
حفظ تعادل در این بازار باید از جایی اتفاق
بیفتد که در این بازار هر نوع مخاطبی با هر
نوع سلیقه بتواند اثر مورد نظر خود را پیدا
کند .برای همین یکسری ابزارهای تشویقی
ممکن است مورد نیاز باشد .مث ً
ال پیشبینی ما
برای سال آینده این است که تعداد فیلمهای
کودک ما کم است و باید کمک کنیم تا با
استفاده از ابزارهای حمایتی ،تعادل در تولید
فیلم کودک باال برود.
سیدرضا اورنگ در ادامه با اشاره به مبارز
با قاچاق محصوالت فرهنگی پرسید :ستاد
صیانت از محصوالت سینمایی و سمعی-بصری
چند سال است که تشکیل شده و با نیروی
انتظامی هم همکاری داشته است از نظر من
مبارزه با قاچاق در حد دستگیری دستفروشان
و سیدیهای آنها خالصه نمیشود چون این
اتفاق بارها افتاده و جلسات متعددی بین شما
و روسای نیروی انتظامی در این زمینه برای
مبارزه با قاچاق فیلم برگزار شده ،درحالیکه
راهحل اصلی این موضوع توقف فعالیت مراکز
قاچاق فیلم در ایران است و همیشه وعده
معرفی عامالن این کار به گوش ما رسیده است
اما چنین اتفاقی نیفتاده است .آیا قرار است
بهزودی شاهد این اتفاق باشیم؟
یزدانی با اشاره به دشوار یهایی که در راه
مبارزه با قاچاق محصوالت ویدئویی وجود
دارد ،گفت :نمیتوان برای این کار زمان و
تاریخی تعیین کرد .برای پایان دادن به فعالیت
غیرقانونی و قاچاق ،قاعدتا کاری که باید
نیروی انتظامی انجام دهد در حال انجام است
و همکاری خوبی با ستاد صیانت دارد .ضمن
اینکه ما نیاز به قوانینی داشتیم که این قوانین
تصویب شده و سیستم قضایی در دادسرای
رسیدگی به تخلفات سمعی-بصری همکاری
خوبی با ما انجام میدهد اما باز بر این نکته
تاکید میکنند که باید بهشکل طبیعی دالیل
این مسائل را بررسی کنیم و بخواهیم بهشکل
طبیعی این مسئله مرتفع شود .تا اطالع ثانوی

برخوردهای سلبی در زمینه مبارزه با قاچاق
فیلم انجام خواهد شد و نیروی انتظامی کار
خود را انجام خواهد داد که توزیع کنندگان
خرده و عمده و تولیدکنندگان این آثار را
شناسایی کنند و ما هم بتوانیم در حد امکان
با آ نها برخورد کنیم .درحا لحاضر اتفاقی
که در سالهای اخیر افتاده این است که ما به
سراغ این مسئله برویم که مردم چرا به بازار
قاچاق روی میآورند و البته منظور من از این
مسئله فیلمهای مبتذل و مستهجن نیست
بلکه فیلمهایی است که مجوز پخش نمایش از
مراجع قانونی دارند اما در شبکه قاچاق وجود
دارند .این فیلمها تمام مراحل نظارت و ممیزی
را پشت سر گذاشتهاند و با پروانه نمایش قابلیت
اکران عمومی یا خریدار مجاری قانونی را دارند
اما بهشکل قاچاق هم توزیع میشوند .به نظر من
یکی از عمدهترین مسائل این موضوع سرعت
دسترسی ،قیمت وکیفیت است که اینها
نکاتی اساسی در زمینه بازار فروش محصوالت
شبکه نمایش خانگی است .اگر بیاییم و در ابتدا
سرعت دسترسی را به همراه کیفیت دسترسی
افزایش دهیم و قیمت دسترسی را کاهش دهیم
بعضی از اصلیترین انگیزهها برای تهیه نسخه
قاچاق فیلمها از بین میرود.
یزدانی با اشاره به قوانینی که هنوز خالء آنها
در زمینه مبارزه با قاچاق فیلم حس میشود،
گفت :باید به این نکته اشاره کنم در قوانین
موجود که مربوط به مجازات قاچاقچیان
محصوالت سمعی-بصری است جرم و جریمه
باهم تناسبی ندارند یعنی برای کسی که بیست
بار بهخاطر این مسئله جریمه شده ،صرفه
اقتصادی وجود دارد که باز به این بازار بازگردد
و به فعالیت خود ادامه دهد .برای مثال متخلف
درنهایت باید جریمهای چندصدهزار تومانی
بپردازد و این در مقابل ضرر چندصدمیلیونی
است که به صاحب فیلمها وارد آمده است .این
مسئله نیاز به اصالح قوانین دارد و نکته مهم
در زمینه اصالح قوانین این است که قوانین ما
باید با دید درازمدتی که آینده سینمای ایران
را مد نظر داشته باشد تصویب شود .قانون
تجارت کشور ما متعلق به  ۱۳۳۷است االن
در سال ۹۶هستیم ولی هنوز قانون مصوب آن
سال بهعنوان یک سند تجاری اقتصادی مهم
است و مبنای روابط بین حاکمیت نظارت بخش
خصوصی و بخش دولتی را مشخص میکند
و براساس این قانون است که سرمایهگذاری
در بازار موسسات و نظارت و تمام آنچه بازار
محصوالت نمایش خانگی را تامین میکند شکل
میگیرد .باتوجه به پیشرفت سریع تکنولوژی
باید به سمت تصویب قوانین جامعی برویم که
بتوانند باتوجه به روند آرام تنظیم ،تحقیق و
پژوهش که در کشور ما در مراحل مختلف اداری
وجود دارد و دامنه آن تا زمان تصویب قوانین
و ابالغ کشیده میشود از حقوق صاحبان آثار
فرهنگی حمایت کند .قطع ًا شکل آنچه در حال
حاضر در شبکه نمایش خانگی در حال مصرف
آن هستیم تا زمان ابالغ قانون تغییر کرده و
نمونه این مسئله را درمورد آزادسازی ویدئو
دیدهایم .جریمهای که در آن دوران برای ویدئو
تعیین شد باتوجه به تورم که در سالهای پس
از آن اتفاق افتاد جریمه بازدارند های نبود و
نیست .این تغییرات تکنولوژی باعث شده
که با وجود عملکرد قانون و عمل برخورد با
متخلفان بهعلت بهروز نبودن قوانین موجود،
کارایی الزم را در این زمینه نداشته باشیم و
اگر بتوانیم موفق شویم قوانینی داشته باشیم
که امکان نظارت را باالتر ببرد و در کنار آن
انگیز ههای ایجاد قاچاق را کمتر کنیم یا از
بین ببریم .بهشکل طبیعی به سمت ریشهکنی
قاچاق فیلم میرویم و تا آن زمان مجبور به
استفاده از برخوردهای سلبی با توزیعکنندگان
و تولیدکنندگان عمده هستیم ولی لزوم ًا این
برخوردها بازدارنده نیستند.

