ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی :ﻫﯿﭻ ﺑﺤﺜﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺻﺮﯾﺢ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﺑﺤﺚ ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
»ﻋﺰت اﷲ ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ« رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،در ﯾﮏ
ﻻﯾﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ اﻇﻬﺎرات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را درﺑﺎره ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و اﺟﺰای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ اﻣﺮوزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و وارد ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ وارد

ﺷﺪه اﺳﺖ ،از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﺑﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ«.

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ او

ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،او ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭼﯿﺴﺖ.

ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ دادﯾﻢ

ﺑﻪ ﺑﺎور ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﮏ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺤﻮر ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺎ آن ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ

ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی آن .ﻣﺮدم در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺮدم در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺴﺎدﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد«
ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد در اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ روی ﮐﺎر ﺑﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ در اﯾﻨﺒﺎره
اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ او ﮐﺘﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی
ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ اﻣﺎ اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
ﯾﮏ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن داﺧﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ

و ﮐﺴﯽ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺧﻮب و ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ
اراﺋﻪ ﻣﯽدادﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داﺷﺘﯿﻢ .ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ؛ ﺳﺮوش

۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺨﺎﻃﺐ داﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن آن  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام روی
ﮐﺎر آﻣﺪ«.

»ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮد«

ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ راه اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
ﻫﯿﭻ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﮕﻔﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد«.
ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
ﻋﺒﺎس ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار داﺧﻠﯽ اﺳﺖ!
ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﻠﮕﺮام واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد«.
اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام
ﻃﻼﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد.

ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﯾﻌﻨﯽ اذﯾﺖ ﮐﺮدن ﻣﺮدم

ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اذﯾﺖ ﮐﺮدن
ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ:

»ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﯿﻨﻨﺪ
ﺣﺎﻟﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را اذﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ .درﺳﺖ ﯾﺎ
ﻏﻠﻂ ،ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ اﻣﺮوز ﻣﺮدم در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺠﺎزی و آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی در آن رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻢ اﺳﺖ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ«.
ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﮔﻔﺖ در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﻮ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺴﺎدﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ» :در آن زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ و
ﭘﺴﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻻﯾﻮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ رد و ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺴﺎدﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ«.

ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﯾﮏ آدرس ﻋﻮﺿﯽ اﺳﺖ

ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﺑﺎور دارد ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻧﺒﺎﯾﺪ دو ﻗﻄﺒﯽ ﺷﻮد» :ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ داﺧﻠﯽ ﻗﻮی و ارزان راه اﻧﺪازی

ﮐﻨﯿﻢ و رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد «.او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن ﭘﻠﺘﻔﺮم داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارد» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﭘﺎرات ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ

ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و اﻟﺰاﻣﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﯾﻮﺗﻮب ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺰرﮔﺎن و دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻓﺎﻟﻮرﻫﺎی ﺧﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ و داﺋﻢ ﻻﯾﻮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻮد» :ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺤﺚ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﯾﮏ آدرس ﻋﻮﺿﯽ اﺳﺖ .اﺻﻞ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب اراﺋﻪ ﺷﻮد«.

ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ درﺑﺎره ﺣﻮاﺷﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﮐﻨﺘﺮل در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در اﯾﻦ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺣﺪس
ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ۲ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ داده ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ» :ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﺗﺮا ﮔﻔﺖ» :در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮان روی VODﻫﺎ ﮐﻪ رﺷﺪ
ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ
روی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﻧﺪارد «.ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ رﺳﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ دل ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ:

»در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮد ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺻﺪ ﻧﻬﺎد ﺟﻮاب ﭘﺲ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺨﺼﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارم
ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻮراﻧﺴﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻈﺎرت دارد در VODﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎرت ﻧﺪارد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

