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فهرســــــــت

4   بخش اول:  چیستی رسانه کاربرمحور و مداخالت تنظیم گری 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵   تعریف رسانه کاربرمحور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵   گونه های رسانه کاربرمحور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶   نقشه بازار رسانه های کاربرمحور در ایران 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اصول و مخاطرات رسانه های کاربرمحور                                                                           ۸  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10   بخش دوم:  ارزیابی محتوایی و سرویس در رسانه کاربرمحور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11   انواع مسئولیت رسانه ها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1۲   مدل »ارزیابی جامع رسانه های کاربرمحور« 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۲   ارزیابی سیاست ها و خط مشی های رسانه کاربرمحور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۲   ارزیابی فرایندهای رسانه های  کاربر محور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۲ فرآیند کشف تخلف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۳ شیوه ِاعمال مقررات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۳   ارزیابی خروجی های رسانه های  کاربر محور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۳ پیش کاوش، کاوش و نمونه گیری 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۳ دخالت متغیرهای تعدیل گر و اختصاص نمره به رسانه  کاربرمحور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1۳   مدل کاوش سریع محتوای رسانه های کاربرمحور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۵   پیشنهادهای سیاستی برای بهبود وضعیت رسانه های کاربرمحور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۵   ارزیابی سریع رسانه های کاربر محور از منظر سرویس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1۶   معیارهای ارزیابی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۶   ارزیابی تخلفات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۶   ارزیابی تبلیغات در رسانه های کاربرمحور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۷   شرایط استفاده از خدمات رسانه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۷   سهولت دسترسی به خدمات رسانه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۷   ارزیابی رابط کاربری 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۷   ارزیابی و تحلیل داده ها برای اجرای فرایند ارزیابی سریع از منظر سرویس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1۸   رسانه های کاربرمحور مورد بررسی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1۸   نتایج ارزیابی و رتبه بندی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۸   نتایج ارزیابی رسانه های کاربر محور از منظر سرویس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۹   نتایج رتبه بندی رسانه های کاربرمحور از منظر سرویس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۹   نتایج ارزیابی سریع )محتوا و سرویس( و رتبه بندی رسانه های کاربرمحور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲1   بخش سوم:  گزارش رسیدگی به پرونده صدور مجوز رسانه »نماشا« 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۲   درباره رسانه »نماشا« 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۳   مسائل و موضوعات رسانه های کاربرمحور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲4   اقدامات تنظیم گرانه ساترا در موضوع »نماشا« 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۷   گزارش ارزیابی رسانه »نماشا« 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۸   تحلیل و نتیجه گیری 
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ــی کـــه تأثیـــر مهمـــی بـــر تنظیم گری  یـکــی از تحوالـت
ــی وتصویـــری  و تغییـــر زنجیـــره ارزش محتـــوای صوـت
داشـــت، پلتفرمی شـــدن خدمـــات رســـانه ای بر بســـتر 
ــی کـــه  اینترنـــت بـــود. ظهـــور و گســـترش پلتفرم هاـی
امـــکان بارگذاری و اشـــتراک گذاری محتوای رســـانه ای 
کاربرپدیـــد را می دادنـــد به تحـــوالت مهمـــی در حوزه 
نظـــارت و تنظیم گـــری منجـــر شـــد. مهم تریـــن ایـــن 
و  محتـــوا  اشـــتراک گذاری  پلتفرم هـــای  پلتفرم هـــا، 
رســـانه های اجتماعی هســـتند. این بازیگران جدید که 
زنجیره ارزش سنتی رســـانه ای را تغییر داده اند جایگاه 
مهمـــی در مصـــرف رســـانه ای کاربران ایفـــا می کنند. از 
یـــک طـــرف کاربـــر می توانـــد محتـــوای خـــود را اعم از 
تولیدی یا تأمینی بدون نظارت پیشـــینی منتشـــر کند 
و از طـــرف دیگـــر عمـــوم مـــردم که بـــه دنبـــال اخبار و 

اطالعـــات از مراجع رســـمی و غیر رســـمی هســـتند به 
ــی می توانند به این محتوا دسترســـی پیدا کنند.  راحـت
ضرورت وجود یک مکانیســـم مؤثـــر مدیریت محتوا در 
ایـــن گونـــه از رســـانه ها زمانی خـــود را نشـــان می دهد 
که اخبار غلط و نادرســـت منتشر شـــده توسط کاربران 
مبنـــای گرایش و یـــا تصمیم گیری افراد شـــود و نتایج 
منفـــی برای آن ها و جامعه داشـــته باشـــد یا انتشـــار 
ــی تبعـــات زیاد  محتواهـــای دارای مضامیـــن غیراخالـق
روـحــی و روانی بـــرای افراد به ویژه کـــودکان و نوجوانان 

خواهد داشـــت.
نظـــر بـــه قرارگیری ایـــن نـــوع از ســـرویس ها در دامنه 
صنعـــت صوت و تصویـــر فراگیر و تحـــوالت جهانی این 
حـــوزه، لـــزوم بازنگـــری بر مداخـــالت تنظیم گرانـــه برای 
ایجـــاد چارچوبی هوشـــمند در بازار ایجاد شـــده اســـت.

چیســـتی رســـانه کاربرمحــور 
و مداخـــــــالت تنظـــــــیم گری

بخش اول

4
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 تعریف 
رسانه کاربرمحور

رســـانه کاربرمحـــور بـــه رســـانه ای می گوینـــد کـــه امـــکان 
ــی   بارگـــذاری، اشـــتراک گذاری و ارائـــه محتـــوای صوـت
و تصویـــری توســـط کاربـــران را بـــرای عمـــوم فراهـــم 
می کنـــد و ابـــزار نظارـتــی آن بـــرای ســـاماندهی محتـــوا 
بـــه صـــورت خـــودکار، دســـتی یـــا الگوریتمـــی اســـت. 

ایـــن رســـانه بـــر بســـتر شـــبکه های ارتباطـــات الکترونیـــک 
ــی آن اشـــتراک گذاری ویدئـــو  قـــرار دارد و کارکـــرد اصـل

بـــرای عمـــوم اســـت.

 گونه های 
رسانه کاربرمحور

رسانه های کاربرمحور با ۶ گونه شناخته می شوند:
۱( پلتفرم اشتراک محتوای صوتی و ویدئویی

۲( شبکه اجتماعی
۳(  پلتفرم اشتراک ارزش افزوده
۳( واسطه ها و تجمیع کننده ها

4( استخر محتوایی و  ۵( سوپراپلیکیشن
در تصویـــر زیـــر گونه هـــای رســـانه های کاربرمحـــور بـــا 

ذکـــر مصادیـــق نشـــان داده شـــده اســـت.
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 ناریا رد روحمربراک یاه هناسر رازاب هشقن
 
 طابترا عون و اههنوگ یدنب میسقت ود رد هک هدش ییاسانش روشک رد لاعف روحمربراک هناسر ۷۱ ًاعومج

 شیامن )یجراخ مرفتلپ و یعطق زوجم یضاقتم ،یعطقریغ زوجم هدنراد ،یعطقریغ زوجم یضاقتم ،هدشن تبث( ارتاس اب
 یاههدننک عیمجت و اههطساو هناسر۱۹ ،ییوئدیو /یتوص یاوتحم کارتشا مرفتلپ عون زا هناسر۳۶ .تسا هدش هداد
 رختسا هناسر ۱ و )یاهناسر مرفتلپ( اهنشیکیلپارپوس هناسر ۳ ،ییوئدیو/یتوص یعامتجا هکبش هناسر ۱۱ ،ییاوتحم
 دنتسه هدوزفا شزرا یراذگ کارتشا مرفتلپ هناسر ۱ و ییاوتحم

 
 
 
 

 ياه هناسر عاونا
ناریا رد روحمربراک

 یتوص ياوتحم كارتشا مرفتلپ
ییوئدیو و

ناتسدید ،تاراپآوئدیو كارتشا

وتونشتوص كارتشا

)یتوص/ییوئدیو( یعامتجا  هکبش

ونیبور

کیزویو

یلبادهدوزفا شزرا كارتشا مرفتلپ

وئدید /سکاب تسکاه هدننک عیمجت و اه هطساو

لسناریا 4321ییاوتحم رختسا

سالپ شورسيا هناسر مرفتلپ

 

نمودار ۱ - انواع رسانه های کاربرمحور در ایران

 چیستی رسانه کاربرمحور و مداخـالت تنظیم گری



12۶

نقشـه بازار رسـانه های 
کـاربرمحـــور در ایــــران

ـــال در کشـــور شناســـایی  ـــًا ۷۱ رســـانه کاربرمحـــور فع مجموع
شـــده کـــه در دو تقســـیم بندی، گونه هـــا و نـــوع ارتبـــاط بـــا 
ـــده  ـــی، دارن ـــوز غیرقطع ـــت نشـــده، متقاضـــی مج ـــاترا )ثب س
مجـــوز غیرقطعـــی، متقاضـــی مجـــوز قطعـــی و پلتفـــرم 
خارـجــی( نمایـــش داده شـــده اســـت. ۳۶ رســـانه از نـــوع 

ــانه  ــی، ۱۹رسـ ــی/ ویدئوـی ــوای صوـت ــتراک محتـ ــرم اشـ پلتفـ
واســـطه ها و تجمیع کننده هـــای محتوایـــی، ۱۱ رســـانه شـــبکه 
اجتماعـــی صوتـــی/ ویدئویـــی، ۳ رســـانه سوپراپلیکیشـــن ها 
ــی و ۱ رســـانه  )پلتفرم رســـانه ای(، ۱ رســـانه اســـتخر محتواـی

ــتند. ــزوده  هسـ ــتراک گذاری ارزش افـ ــرم اشـ پلتفـ

سازمان تنظیم مقـررات رسـانه های صـوت و تصـویر فراگــیر )ساترا(



13۷

 چیستی رسانه کاربرمحور و مداخـالت تنظیم گری



نمودار ۲ - اصول و مخاطرات رسانه های کاربرمحور 

سازمان تنظیم مقـررات رسـانه های صـوت و تصـویر فراگــیر )ساترا(

۸



 چیستی رسانه کاربرمحور و مداخـالت تنظیم گری

۹



نظـــارت بر عملکرد رســـانه های صوت و تصویـــر فراگیر در 
فضـــای مجازی از وظایف مهـــم تنظیم گر صوت و تصویر 
اســـت. ارزیابی مســـتمر، علمـــی و نظام مند رســـانه های 
صوت و تصویر فراگیر در بســـتر مجازی، در چارچوب های 
ــی، با عنایـــت به گســـتردگی کّمی، کثـــرت و تنوع  قانوـن
محتوای بارگذاری شـــده و همچنین گســـترش روز افزون 
مخاطبان این رســـانه ها، امری ضروری اســـت. در راستای 
اجرای سیاست  تنظیم گری فناورانه و لزوم نظارت مستمر 
در بســـتری تعاملی، اندیشکده مطالعات و سیاستگذاری 
رسانه »مســـیر« با حمایت و پشتیبانی ساترا، سیستمی 

ــی، دانش محـــور، مبتنی بـــر فرآینـــد و جریان های  تعامـل
ــی طراحی کرده که بر اســـاس اطالعات جمع آوری  اطالعاـت
و پـــردازش شـــده، می تواند رســـانه های صـــوت و تصویر 
ــی و رتبه بندی  فراگیـــر فعال در فضـــای مجـــازی را ارزیاـب
نمایـــد. ســـاترا از نتایـــج ایـــن ارزیابی هـــا در برنامه ریزی، 
تصمیم گیـــری، صـــدور و لغو مجـــوز و نظـــارت عملکردی 
بر رســـانه ها اســـتفاده می نماید. خروجی های سیســـتم 
ارزیابی و رتبه بندی »مســـیر«، در حقیقت شـــاخص هایی 
هســـتند که به مدیران ســـاترا کمک می کند تا چگونگی 
سیاســـت گذاری، تدویـــن اســـتراتژی ها و برنامه ریزی ها 
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ــی با رســـانه ها را مبتنی بر شـــواهد و  و الگوهـــای تعامـل
مســـتندات و به نحوی اثربخش تر طراحی و پیاده ســـازی 
نماینـــد. یـکــی از بخش هـــای مهـــم سیســـتم جامـــع 
ــی و رتبه بندی رســـانه ها، نظـــارت و ارزیابی عملکرد  ارزیاـب
»رســـانه های کاربر محور اشـــتراک ویدئو« است. در حال 
حاضـــر تعداد ۳۶ رســـانه  کاربـــر محور اشـــتراک صوت و 
تصویـــر در کشـــور فعالیـــت دارند کـــه از این تعـــداد ۳۲ 

رســـانه ، ایرانی هستند. 
پیچیدـگــی حیطه مســـئولیت رســـانه های کاربر محوری 
اشـــتراک ویدئـــو نســـبت بـــه محتـــوای بارگذاری شـــده 
توســـط کاربران، حجم باالی محتوا و گستردگی موضوعی 
محتواهـــای بارگـــذاری شـــده در ایـــن رســـانه ها، از جمله 

ــی در این حیطه اســـت. چالش هـــای نظارـت
ــی جامع در ســـه ســـطح کلی ناظـــر به »خط  مـــدل ارزیاـب
مشـــی«، »فراینـــد« و »خروجی« هر رســـانه  کاربر محور و 
در قالـــب شـــاخص های کّمـــی و کیفی صـــورت می گیرد 
و پـــس از جمع بنـــدی نمـــرات شـــاخص ها، به هر رســـانه 
نمره ای اختصاص داده می شـــود. اطالعات بدســـت  آمده 
ــی داده محور ســـاترا کمـــک می کند و  بـــه اعمال حکمراـن
ابزاری مفید برای تعامل مؤثر و شـــفاف با این رســـانه ها، 
بررســـی صالحیـــت یـــا عـــدم صالحیـــت آن  هـــا و بهبود 
کیفیت محتوای عرضه شـــده توســـط رســـانه های صوت 

و تصویـــر فراگیر در بســـتر مجـــازی خواهد بود.
ــی جامـــع  بـــا توجـــه بـــه زمان بـــر بـــودن فراینـــد ارزیاـب
رســـانه های کاربر محور اشـــتراک ویدئو، مـــدل ارزیابی 
ســـریع تری تحت عنـــوان »کاوش ســـریع« طراحی و در 
چنـــد مرحله مـــورد آزمایـــش قـــرار گرفته اســـت. متن 
پیـــش رو در ابتـــدا توضیحـــات کوتاهـــی در باب برخی 
ــی از مدل ارزیابی جامع رســـانه های  ــی و بخش هاـی مباـن
ــی  کاربـــر محـــور ارائـــه می دهـــد و ســـپس بـــا معرـف
مـــدل »کاوش ســـریع«، نتایـــج چند کاوش اخیـــر را به 

اســـتحضار می رســـاند.

انواع مسئولیت 
رسانه ها

نظـــارت و ارزیابی عملکرد، محتـــاج تعیین دقیق حیطه 
مســـئولیت اســـت. فـــارغ از بحث های عمیـــق علمی و 
ــی کـــه در حوزه مســـئولیت رســـانه های کاربر  اختالفاـت
محـــور در کشـــور و جهان مطرح اســـت، چهارچوب کلی 
مســـئولیت و پاســـخ گویی رســـانه های کاربـــر محور را 
می توان به دو دســـته کلی مســـئولیت اولیه و ثانویه 
تقســـیم نمود. حفظ حریم شـــخصی کاربـــران، حفاظت 
از داده هـــای آنهـــا، تعیین نکـــردن شـــروط ناعادالنه و 
غیـــر قابل فهـــم در قرارداد بـــا کاربران عـــادی و تجاری 
از جملـــه مســـئولیت های اولیه این رســـانه های کاربر 
محور اســـت. رســـانه های کاربر محور باید سیستمی را 
طراحی نمایند که احتمال هک شـــدن حســـاب کاربران 
به حداقـــل برســـد. همچنین رســـانه های کاربـــر محور 
حـــق ندارنـــد اطالعـــات کاربـــران را افشـــا و یـــا از آنها 

اســـتفاده تجاری نمایند.
رســـانه های کاربـــر محـــور در بخش مســـئولیت ثانویه، 
نســـبت به محتـــوای متخلفانه بارگذاری شـــده توســـط 
کاربـــران نیـــز مســـئولیت دارنـــد. رســـانه  کاربـــر محـــور 
نمی توانـــد نســـبت بـــه محتوای بارگـــذاری شـــده اعمال 
ســـلیقه نماید اما کاربران اجازه توزیع محتوای متخلفانه 
ــی، ملی و  و آســـیب زا به لحاظ فرهنـگــی، دینی، اجتماـع
ــی را ندارنـــد. همچنین مدیریت محتـــوای کاربران  انقالـب
نیز برعهده رســـانه اســـت. منظـــور از مدیریـــت محتوا، 
چینش محتوا در صفحه و بنر اصلی ســـایت و همچنین 
ــی اســـت که به کاربـــران پیشـــنهاد می دهد. محتواهاـی

در ادامـه نمـودار و خالصـه مسـئولیت رسـانه های کاربـر 
محـور اشـتراک ویدئـو آمده اسـت:

ارزیابی محتوایی و سرویس در رسانه های کاربرمحور
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نمودار ۱ - خالصه مسئولیت رسانه های کاربر محور اشتراک ویدئو

انواع مسئولیت پلتفرم

مسئولیت اولیهمسئولیت ثانویه

مســئولیت اشــتراکی مدیریت محتوا
نســبت بــه محتــوای 

کاربــران

ــران؛ حفاظــت  حفــظ حریــم شــخصی کارب
از داده هــای آنهــا؛ تعییــن نکــردن شــروط 
ــا  ــرارداد ب ــم در ق ــا فه ــه و غیرقاب ناعادالن

ــران عــادی و تجــاری کارب

مدل »ارزیابی 
جامع رسانه های 

کاربرمحور«

ارزیابی و نظارت بر عملکرد رسـانه های کاربر محور اشـتراک 
ویدئو باید بر اساس شاخص  های کّمی و کیفی مدون و در 
چارچوبی جامع انجام گیرد. در یک دسته بندی کلی سطوح 
کلی نظارتی را می توان در سـه دسـته »ناظر به سیاسـت ها 
و خـط مشـی رسـانه«، »ناظـر بـه فرایندهـای رسـانه« و »ناظر 
به خروجی رسـانه« تقسـیم نمود. در ادامه به نمونه هایی از 

شـاخص ها در سطوح مختلف نظارتی اشـاره می شود:

  ارزیابی سیاست ها و خط مشی های
رسانه کاربرمحور

یـکی از ارکان مهـم در هـر رسـانه  کاربـر محـور، سیاسـت های 
اتخـاذی آن در قبـال محتـوا و مخاطبیـن اسـت. نمـود ایـن 
سیاست ها را می توان در فرایندهای رسانه به خوبی مشاهده 
کرد. در مدل ارزیابی جامع، با روش هایی، از منظر کاربر نهایی، 
سیاست های رسانه های کاربر محور کشف می شوند و مورد 
نقـد و بررسـی قـرار می گیرنـد. بـه عنـوان نمونـه می تـوان بـه 

»سیاست حفاظت از افراد کم سن و سال« و »سیاست های 
ترجیح و بایکوت محتوا« اشـاره نمود.

هـر رسـانه  کاربـر محـور بایـد بـرای افـراد کـم سـن و سـال 
سیاست های حمایتی و حفاظتی داشته باشد. محدودیت 
ارائه محتوا، محدودیت جستجو، محدودیت تولید اکانت، 
محدودیت در اجرای پخش زنده  و ...  می تواند از سیاست های 
می یابـد. بـروز  رسـانه  فرایندهـای  در  کـه  باشـد  رسـانه 

هـر رسـانه بایـد رویکـرد سیاسـی شـفافی داشـته باشـد. 
همچنین نسبت به عقاید و مناسبت های ملی، انقالبی و 
مذهبی، اقوام مختلف ایرانی، عقاید و مناسبت های ایران 
باسـتان، مناسـبت های بین المللی و ... نیز خط مشـی های 
قابـل نقـد و پیگیـری دارد. مدیریـت محتـوا در صفحـه و 
ی، مذهبی،  بنـر اصلی سـایت در مناسـبت های مختلف مـل
انقالـبی، سیاسـی، اجتماـعی و بیـن المللی باید بـه صورت 

کامـل رصـد و ارزیابی شـود.

ارزیابـــی فرایندهـــای رســـانه های کاربرمحـــور

فرآیند کشف تخلف

فرایند کشف تخلف محتوایی یکی از مهم ترین فرایندهای 
رسـانه های کاربرمحـور اسـت. روش هـای مختلفـی در دنیـا 

سازمان تنظیم مقـررات رسـانه های صـوت و تصـویر فراگــیر )ساترا(
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»تیم هـای  بـه  می تـوان  عمـده  طـور  بـه  کـه  دارد  وجـود 
گزارش هـای  بـه  »رسـیدگی  تخلـف«،  کشـف  گسـترده 
مردمی«، »اسـتفاده از یادگیری ماشـینی در پیش گیری و 
کشـف تخلـف«، »بررسـی گزارش هـای معتمدین رسـانه« و 
... اشـاره نمود. هر رسـانه کاربرمحور باید با توجه به حجم 
محتوا، تعداد کاربران و مخاطبین و همچنین بخش بندی 
بـازار مخاطبانـش از ایـن ابزارهـا اسـتفاده نماید تا محتوای 

هرچـه سـالم تری را بـه مخاطبـان عرضـه نمایـد.

شیوه ِاعمال مقررات

رســـانه باید فرایندهایی را برای اعمـــال مقررات طراحی نماید 
تـــا در صـــورت بروز و کشـــف تخلف بـــا اعمال ایـــن مقررات 
از بـــروز تخلفات بیشـــتر جلوگیری نمایـــد. »تعلیق محتوا«، 
»حـــذف محتـــوا«، »محدود کـــردن موقت یا دائمی حســـاب 
کاربـــری«، »حذف حســـاب کاربـــری« و ... مـــی تواند از جمله 
شـــیوه های اعمال مقررات در رســـانه های کاربرمحور باشـــد. 
ایـــن فرایندها مورد بررســـی و ارزیابی قـــرار خواهند گرفت.

ارزیابــی خروجی هــای رســانه های کاربرمحــور

پیش کاوش، کاوش و نمونه گیری

ــی معطـــوف به خروـجــی رســـانه ها، حجم  در بخـــش ارزیاـب
قابـــل توجهی از محتـــوای هر رســـانه در بخش های مختلف 
ــی قـــرار  ــی محتواـی نمونه بـــرداری و مـــورد بررســـی و ارزیاـب
می گیـــرد و در نهایت به هر رســـانه از حیث محتوا یک نمره 
واحد اختصاص داده می شـــود و به این ترتیب رســـانه های 

مختلف مقایســـه و رتبه بندی می شـــوند.
نکتـــه حائز اهمیت در این بخش، برقـــراری عدالت در انجام 
کاوش و نمونه گیـــری اســـت لذا »تعـــداد افـــراد کاوش گر«، 
ــی کاوش«، »دوره هـــای زمانی متعـــدد کاوش« و  »بـــازه زماـن
»نـــوع کاوش از حیث میزان ســـاختارمندی« در مدل ارزیابی 

جامـــع در نظر گرفته شده اســـت.
بدیــن منظــور، »پیــش کاوش «های گســترده ای در رســانه های 

مــورد بررســی انجــام می شــود تــا کاوش گــران بــا فضــای 
رســانه ها و نــوع تخلفــات محتمــل در هــر رســانه آشــنا شــوند. 
حاصــل ایــن پیــش کاوش هــا، تهیــه »کتــاب کار« مختــص هر 
رســانه اســت کــه در آن انــواع تخلفــات دســته بندی شــده و 
بــرای هــر تخلــف، چنــد »کلیــد واژه« مختــص آن ســایت آورده 
می شــود تــا کاوش گــر نهایــی، بتوانــد بــا آگاهــی نســبت بــه 

محتواهــای دارای تخلــف، کاوش و نمونه گیــری نمایــد.

دخالت متغیرهای تعدیل گر و اختصاص 
نمره به رسانه  کاربرمحور

ــی محتواهـــای نمونه گیری شـــده بر اســـاس  پـــس از ارزیاـب
در  و  می گـــردد  تعییـــن  محتـــوا  هـــر  نمـــره  شـــاخص ها، 
فراینـــدی نمره هـــای محتواهـــا جمع بندی و نمـــره واحدی به 
رســـانه اختصاص داده می شـــود. در محاســـبه نمره رســـانه، 
»متغیرهـــای تعدیل گـــر« نقـــش مهمـــی دارنـــد. در ادامـــه 

تعـــدادی از متغیر هـــای تعدیل گـــر ذکـــر می شـــود:
ـ میزان بازدید

ـ مدت زمان موجود بودن محتوا روی رسانه های کاربرمحور
ـ میزان دخالت رسانه های کاربرمحور در برجسته  شدن محتوا

ـ ریسک بالقوه محتوا )بر اساس کپشن و هشتگ ها(

بخش هایــی از »مــدل جامــع ارزیابــی رســانه های کاربرمحــور«، 
جامــع،  مــدل  اجــرای  و  پیاده  ســازی  فراینــد  گردیــد.  ارائــه 
مســتلزم صــرف هزینــه و زمــان قابــل توجهــی اســت، لــذا بایــد 
فرایندهــای کوتاه تــری نیــز بــرای ارزیابــی محتوایی رســانه های 
ــود. »کاوش ســریع«،  ــو طراحــی نم کاربرمحــور اشــتراک ویدئ
ــا هــدف ارزیابــی منظــم و  جزئــی از مــدل جامــع اســت کــه ب
بــا صــرف زمــان و هزینــه کمتــر طراحــی شــده اســت. هــدف از 
ایــن کاوش، بــرآورد شــاخص »ســهولت دسترســی بــه تخلف« 

ارزیابی محتوایی و سرویس در رسانه های کاربرمحور
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مــدل کاوش ســــریع 
محتوای رسانه های 

کاربرمحور



در رسانه های کاربرمحور است.
در ایـــن کاوش، کاوش گـــر بـــا کمـــک »کتـــاب کار« هـــر 
رســـانه، »لیست سیاه فیلم، ســـریال و انیمه۱« ، »لیست 
اینفلوئنســـرهای متخلف«، »لیســـت موضوعـــات خاص 
متخلفانه«، نتایـــج کاوش های صورت گرفتـــه قبلی و ... 
در بازه زمانی مشـــخصی بـــه کاوش در رســـانه می پردازد. 
آنچـــه در ایـــن کاوش مـــد نظر اســـت، »تعداد و شـــدت 
تخلفات محتوایی« اســـت، بنابراین کاوش گر باید سعی 
نمایـــد تعداد تخلـــف بیشـــتری را در مدت زمـــان معین 
کشـــف نمایـــد. در این مدل، شـــاخص هایی نظیـــر تعداد 
بازدیـــد، زمان بارگذاری محتوا و خوشـــه بندی تخلفات در 
نظـــر گرفته نمی شـــود و همچنین حجم بازار رســـانه های 

کاربرمحور نیز در محاســـبات نهایی نمره دخیل نیست. به 
صـــورت مختصر می توان گفت در ایـــن کاوش، کاوش گر 
قصد دارد در مدت زمان مشـــخص، تخلفات بیشـــتری در 
وی اس پی را شناســـایی نماید. پس از اتمام زمان کاوش، 
محتواهای نمونه گیری شـــده مورد ارزیابی قرار می گیرند 
و نمره نهایی تخلفات هر رســـانه های کاربرمحور محاسبه 
می شود. بدیهی است در رســـانه های کاربرمحور اشتراک 
ویدئـــو، همواره تخلـــف محتوایی وجـــود دارد و نمی توان 
انتظار داشـــت در وی اس پی ها  هیچ گونـــه تخلفی وجود 
نداشـــته باشـــد. در حـــال حاضر آســـتانه تخلفـــات مجاز 
در رســـانه های کاربرمحور در کاوش ســـریع، بـــا توجه به 

وضعیت موجود بـــازار، اینچنین تعریف شـــده اند:

۱. لیست فیلم و سریال های خشن، ترسناک، دارای محتوای ناهنجاری جنسی و ...

شکل ۱ - آستانه تخلفات مجاز در رسانه های کاربرمحور در کاوش
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4 هحفص  

 )اهگتشه و نشپک ساسا رب( اوتحم هوقلاب کسیر ـ

 روحمربراک یاههناسر یاوتحم عیرس شواک لدم

 لدم یارجا و یزاسهدایپ دنیارف .دیدرگ هئارا ،»روحمربراک یاههناسر یبایزرا عماج لدم« زا ییاهشخب

 ییاوتحم یبایزرا یارب زین یرتهاتوک یاهدنیارف دیاب اذل ،تسا یهجوت لباق نامز و هنیزه فرص مزلتسم ،عماج

 یبایزرا فده اب هک تسا عماج لدم زا یئزج ،»عیرس شواک« .دومن یحارط وئدیو کارتشا یاه روحمربراک یاههناسر

 هب یسرتسد تلوهس« صخاش دروآرب ،شواک نیا زا فده .تسا هدش یحارط رتمک هنیزه و نامز فرص اب و مظنم

 .تسا روحمربراک یاههناسر رد »فلخت

 تسیل« ،١»همینا و لایرس ،ملیف هایس تسیل« ،هناسر ره »راک باتک« کمک اب رگشواک ،شواک نیا رد

 هزاب رد ... و یلبق هتفرگ تروص یاهشواک جیاتن ،»هنافلختم صاخ تاعوضوم تسیل« ،»فلختم یاهرسنئولفنیا

 »ییاوتحم تافلخت تدش و دادعت« ،تسا رظن دم شواک نیا رد هچنآ .دزادرپیم هناسر رد شواک هب یصخشم ینامز

 ،لدم نیا رد .دیامن فشک نیعم نامز تدم رد ار یرتشیب فلخت دادعت دیامن یعس دیاب رگشواک نیاربانب ،تسا

 نینچمه و دوشیمن هتفرگ رظن رد تافلخت یدنبهشوخ و اوتحم یراذگراب نامز ،دیدزاب دادعت ریظن ییاهصخاش

 نیا رد تفگ ناوتیم رصتخم تروص هب .تسین لیخد هرمن ییاهن تابساحم رد زین روحمربراک یاههناسر رازاب مجح

 مامتا زا سپ .دیامن ییاسانش ار یپسایو رد یرتشیب تافلخت ،صخشم نامز تدم رد دراد دصق رگشواک ،شواک

 روحمربراک یاههناسر ره تافلخت ییاهن هرمن و دنریگیم رارق یبایزرا دروم هدش یریگهنومن یاهاوتحم ،شواک نامز

 .ددرگیم هبساحم

 تشاد راظتنا ناوتیمن .دراد دوجو ییاوتحم فلخت هراومه ،وئدیو کارتشا روحمربراک یاههناسر رد تسا یهیدب

 روحمربراک یاههناسر رد زاجم تافلخت هناتسآ رضاح لاح رد .دشاب هتشادن دوجو یفلخت هنوگچیه اهیپسایو رد

 :دناهدش فیرعت تروص نیدب ،رازاب دوجوم تیعضو هب هجوت اب ،عیرس شواک رد

 

 

 

 

 

 

 

شواک رد روحمربراک یاههناسر رد زاجم تافلخت هناتسآ _۲ هرامش لکش  

 

 

 

 
... و یسنج يراجنهان ياوتحم ياراد ،كانسرت ،نشخ ياه لایرس و ملیف تسیل : 1  

لوبق لباق ییاوتحم رکذت /لوبق لباق  دودرم   

۲۰۰≤  ۲۰۱-۳۰۰  ≤ ۳۰۱  

 

در ادامه نتایج کاوش های صورت گرفته تا کنون به صورت نموداری آورده شده است:

نمودار ۲ - فراوانی تعداد تخلفات محتوایی در رسانه های کاربرمحور در کاوش سریع محتوا
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5 هحفص  

 :تساهدش هدروآ یرادومن تروص هب نونک ات هتفرگ تروص یاهشواک جیاتن همادا رد

 

 رد روحمربراک یاههناسر رد ییاوتح تافلخت دادعت یناوارف _٢ هرامش رادومن

اوتحم عیرس شواک  

۳00

۲۵0

۲00

۱۵0

۱00

۵0

0

تخلف درجه ۱تخلف درجه ۲تخلف درجه ۳

آپارات دالفک تماشا نمایش روبیکا نماشا

سازمان تنظیم مقـررات رسـانه های صـوت و تصـویر فراگــیر )ساترا(

۱4



پیشنهادهای سیاستی برای بهبود وضعیت 
رسانه های کاربرمحور

با  باید  سایت،  در  کانال  تشکیل  و  محتوا  بارگذاری  ـ 
استفاده از OTP انجام شود.

ـ هــر رســانه بایــد بانــک اطالعــات محتــوای حــذف شــده را 
جمــع آوری نمایــد. محتــوای حــذف شــده بایــد از تمامــی 
کانال هــای رســانه حــذف شــوند و از بارگــذاری مجدد محتوای 
حــذف شــده جلوگیری شــود. بانک اطالعاتی محتــوای حذف 

شــده بایــد مرتبــًا بــه روز رســانی گــردد.
- فرایند رسیدگی به گزارش تخلفات مردمی در رسانه ها 

باید بهبود یابد. 

ارزیابی جامع  رسانه های کاربرمحور مستلزم زمان و هزینه 
بسـیار باالـیی اسـت؛ امـا الزمه طراحی مداخالت هوشـمند 

ارزیابی سریع رسانه های کاربر محور از 
منظر سرویس

شکل ۳ - امتیاز منفی نهایی رسانه های کاربرمحور در کاوش سریع

و نظـارت بـر عملکرد رسـانه ها بـر اسـاس داده هایی صورت 
می گیرد که بیانگر نوع  و کیفیت سرویس دهی رسانه ها 
در  مقاطع مختلف باشد. لذا برای دستیابی به این داده ها 
طراـحی فراینـدی الزم اسـت کـه ضمـن سـریع بودن، نتایـج 
قابل اتکایی حاصل شـود. فرایند ارزیابی سـریع رسـانه های 
ی  و ۱۶ زیرمعیار تشـکیل شـده  کاربـر محـور از ۵ معیـار کـل
اسـت. معیارهای انتخابی از میان ۳۲ معیار با بهره گیری 
از تجــــربه ۹ خــبره و از طریــــــق روش ماتریــــس تحــلیل

اهمیت - عملکرد گزینش شده است.

 روحمربراک یاههناسر »اوتحم عیرس شواک« شرازگ 

 

 سیورس رظنم زا روحم ربراک ياههناسر عیرس یبایزرا

 هویش رگنایب هک ییاههداد رگید يوس زا ؛تسا ییالاب رایسب هنیزه و نامز مزلتسم روحمربراک ياههناسر عماج یبایزرا
 رودص و یبهذم و یلم ياهدادیور و اهتبسانم يرازگرب نامز نوچمه یعطاقم رد اههناسر ياهسیورس درکلمع
 يارب اذل .تسا تیمها زئاح رایسب دنمشوه تالخادم یحارط و هناسر درکلمع رب تراظن و یسررب يارب تیلاعف زوجم
  .دوش لصاح ییاکتا لباق جیاتن ،ندوبعیرس نمض هک تسا مزال يدنیارف یحارط اههداد نیا هب یبایتسد
 زا یباختنا ياهرایعم .تسا هدش لیکشت رایعمریز 16 و  یلک رایعم 5 زا روحم ربراک ياههناسر عیرس یبایزرا دنیارف
 .تسا هدش شنیزگ درکلمع -تیمها لیلحت سیرتام شور قیرط زا و هربخ 9 هبرجت زا يریگهرهب اب رایعم 32 نایم
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یبایزرا ياهرایعم

 تافلخت یبایزرا

 و فــشک ياــهراک و زاــس و تدــش ،نازــیم سیورــس رــظنم زا روــحم ياــهربراک ياههناــسر یباــیزرا دــنیارف رد
 .دریگیم رارق یسررب و هجوت دروم فلخت یسررب
 

 یلک رایعم 32

 رایعم 5 شنیزگ

 16 زا هدافتسا
 رایعمریز

ارزیابی محتوایی و سرویس در رسانه های کاربرمحور
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ارزیابی تخلفات

ــی رســـانه های کاربـــر محـــور از منظـــر  در فراینـــد ارزیاـب
ســـرویس میزان، شدت و ســـازوکارهای کشف و بررسی 

تخلـــف مـــورد توجه و بررســـی قـــرار می گیرد.

معـــــیارهای
ارزیابـــــــــی 

 س=ور+ ;:89 زا رو456راک ی01اسر ع-ر+ ی(ایزرا شرا"!
 

  

 

 روحمربراک ياههناسر رد تاغیلبت یبایزرا

 .تــسا تاــغیلبت ،روــحم ربراــک ياههناــسر يدــمآرد لدــم نیرتیلــصا تــفگ ناوــتب دیاــش و نیرــتجیار زا یــکی
 تــیفرظ زا هدافتــسا یلــصا ياــهشور یتاــغیلبت ياــهرنب زا هدافتــسا و اوــتحم زاــغآ زا شیــپ تاــغیلبت شــخپ
 عیرــس یباــیزرا رد تاــغیلبت هزوــح یباــیزرا ياــهرایعمریز ياــکتا یلــصا روــحم .دنتــسه اــه هناــسر نیا رد یتاغیلبت
 ،اوــتحم اــب تاــغیلبت بــسانت ؛تــسا ارتاــس یتاــغیلبت لمعلاروتــسد هــب مازــتلا رــظنم زا روــحم ربراــک ياــه هناــسر
 تاــغیلبت هزوــح رد هناــسر درــکلمع شجنــس ياهصخاــش نیرــتمهم زا تاــغیلبت شــخپ ناــمز تدــم و تــیفیک
 ندــش هــتفرگ رــظن رد اــب هناــسر یباــیزرا ،تاــغیلبت هزوــح عیرــس یباــیزرا دــنیارف .دوــشیم بوــسحم لاــتیجید
 هزوــح یــسررب ياــهرایعم رــیز رــیز لکــش رد .دوــشیم ماــجنا لاــتیجید تاــغیلبت ياهدرادناتــسا و ینــس يدنبهدر
 .تسا هدش هئارا لاتیجید تاغیلبت

 

 1هناسر تامدخ زا هدافتسا طیارش

 لمعلاروتــسد اــب نآ قاــبطنا نازــیم و هناــسر تامدــخ زا هدافتــسا طیارــش ناربراــک یهاــگآ هــقیرط هــلحرم نــیا رد
 ناــسانشراک کــمک اــب ،يزاــجم ياــضف رد رــیگارف ریوــصت و توــص يرــگمیظنت یلوــتم ناوــنع هــب ارتاــس یــغالبا
 تاررــقم و نیناوــق هــب طوــبرم شــخب شــخب نــیا رد .درــیگیم رارــق یــسررب دروــم ارتاــس تاررــقم نیودت لک هرادا
 .دریگیم رارق یبایزرا دروم رایعمریز 9 زا هدافتسا اب هناسر ToU و

 
1 Terms of Use 

ارزیابی تبلیغات در رسانه های کاربرمحور

ــی از رایج تریـــن و شـــاید بتـــوان گفـــت اصلی تریـــن  یـک
مـــدل درآمـــدی رســـانه های کاربـــر محـــور، تبلیغـــات اســـت. 
ـــوا و اســـتفاده از  ـــاز محت ـــش از آغ ـــات پی پخـــش تبلیغ
بنرهـــای تبلیغاتـــی روش هـــای اصلـــی اســـتفاده از ظرفیت 
ــی  ــی در ایـــن رســـانه ها هســـتند. محـــور اصـل تبلیغاـت
اتـــکای زیرمعیارهـــای ارزیابـــی حـــوزه تبلیغـــات در ارزیابـــی 
ــه  ــزام بـ ــر التـ ــور از منظـ ــر محـ ــانه های کاربـ ــریع رسـ سـ

دســـتورالعمل  تبلیغاتـــی ســـاترا اســـت؛ تناســـب تبلیغـــات 
ـــا محتـــوا، کیفیـــت و مـــدت زمـــان پخـــش تبلیغـــات از  ب
ــانه در  ــرد رسـ ــنجش عملکـ ــاخص های سـ ــن شـ مهم تریـ
حـــوزه تبلیغـــات دیجیتـــال محســـوب می شـــود. فراینـــد 
ارزیاـبــی ســـریع حـــوزه تبلیغـــات، ارزیاـبــی رســـانه بـــا در 
ــتانداردهای  ــر گرفتـــه شـــدن رده بنـــدی ســـنی و اسـ نظـ
تبلیغـــات دیجیتـــال انجـــام می شـــود. در شـــکل زیـــر 
معیارهـــای بررســـی حـــوزه تبلیغـــات دیجیتـــال ارائـــه 

شـــده اســـت.

سازمان تنظیم مقـررات رسـانه های صـوت و تصـویر فراگــیر )ساترا(

۱۶
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 روحمربراک ياههناسر رد تاغیلبت یبایزرا

 .تــسا تاــغیلبت ،روــحم ربراــک ياههناــسر يدــمآرد لدــم نیرتیلــصا تــفگ ناوــتب دیاــش و نیرــتجیار زا یــکی
 تــیفرظ زا هدافتــسا یلــصا ياــهشور یتاــغیلبت ياــهرنب زا هدافتــسا و اوــتحم زاــغآ زا شیــپ تاــغیلبت شــخپ
 عیرــس یباــیزرا رد تاــغیلبت هزوــح یباــیزرا ياــهرایعمریز ياــکتا یلــصا روــحم .دنتــسه اــه هناــسر نیا رد یتاغیلبت
 ،اوــتحم اــب تاــغیلبت بــسانت ؛تــسا ارتاــس یتاــغیلبت لمعلاروتــسد هــب مازــتلا رــظنم زا روــحم ربراــک ياــه هناــسر
 تاــغیلبت هزوــح رد هناــسر درــکلمع شجنــس ياهصخاــش نیرــتمهم زا تاــغیلبت شــخپ ناــمز تدــم و تــیفیک
 ندــش هــتفرگ رــظن رد اــب هناــسر یباــیزرا ،تاــغیلبت هزوــح عیرــس یباــیزرا دــنیارف .دوــشیم بوــسحم لاــتیجید
 هزوــح یــسررب ياــهرایعم رــیز رــیز لکــش رد .دوــشیم ماــجنا لاــتیجید تاــغیلبت ياهدرادناتــسا و ینــس يدنبهدر
 .تسا هدش هئارا لاتیجید تاغیلبت

 

 1هناسر تامدخ زا هدافتسا طیارش

 لمعلاروتــسد اــب نآ قاــبطنا نازــیم و هناــسر تامدــخ زا هدافتــسا طیارــش ناربراــک یهاــگآ هــقیرط هــلحرم نــیا رد
 ناــسانشراک کــمک اــب ،يزاــجم ياــضف رد رــیگارف ریوــصت و توــص يرــگمیظنت یلوــتم ناوــنع هــب ارتاــس یــغالبا
 تاررــقم و نیناوــق هــب طوــبرم شــخب شــخب نــیا رد .درــیگیم رارــق یــسررب دروــم ارتاــس تاررــقم نیودت لک هرادا
 .دریگیم رارق یبایزرا دروم رایعمریز 9 زا هدافتسا اب هناسر ToU و

 
1 Terms of Use 



شرایط استفاده از خدمات رسانه1

در این مرحله طریقه آگاهی کاربران از شرایط استفاده 
از خدمـــات رســـانه و میزان انطباق آن با دســـتورالعمل 
ــی ســـاترا به عنـــوان متولی تنظیم گـــری صوت و  ابالـغ
تصویر فراگیـــر در فضای مجازی، با کمک کارشناســـان 
اداره کل تدویـــن مقـــررات ســـاترا مـــورد بررســـی قرار 
می گیـــرد. در این قســـمت، بخش مربوط بـــه قوانین و 
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 هناسر تامدخ هب یسرتسد تلوهس

 یــسررب هــب ،ناربراــک هــب هناــسر تامدــخ هــئارا هویــش یباــیزرا و یــسررب رــب زــکرمت اــب یــسرتسد تلوهــس
 .دزادرپیم لیذ حرش هب ياهرایعمریز

 

 يربراک طبار یبایزرا

 دروــم هناــسر كدوــک زا تــبقارم تاــمازلا و نیدــلاو لرــتنک رازــبا یباــیزرا هــب زــیچره زا شیــب شــخب نــیا رد
 رارــق یــسررب دروــم يربراــک طــبار یباــیزرا هــلحرم رد زــین رــگید راــیعمریز 3 هــتبلا دریگیم رارق یبایزرا و شجنس
 دشابیم يربراک طبار یبایزرا ياهرایعم ریز نیبم ریز لکش ؛دریگیم

 سیورس رظنم زا عیرس یبایزرا دنیارف يارجا يارب اههداد لیلحت و یبایزرا

 لــک هرادا و تراــظن و شیاــپ تــنواعم ،یقوــقح تاررــقم نیودــت تــنواعم دــحاو 3 زا تاــعالطا زا دــنیارف نــیا رد
 رد هــک تــفرگ رارــق یباــیزرا و لــیلحت دروــم يدــنبهبتر و یباــیزرا هرادا رد و تــفایرد اههناــسر روــما و زوجم رودص
 .دوشیم هتخادرپ جیاتن هئارا همادا

 یسررب دروم روحمربراک ياههناسر

 یتنرتنیا سردآ هناسر مان فیدر
 Mp4.ir روف یپ ما 1
 Armaghan.net ییالط هار ناغمرا 2
 aparat.com تاراپآ 3
 tamasha.ir اشامت 4
 dalfak.com کفلاد 5
 didestan.com ناتسدید 6

1. Terms of Use

مقـــررات و ToU رســـانه با اســـتفاده از ۹ زیرمعیار مورد 
قـــرار می گیرد. ارزیابی 

سهولت دسترسی به خدمات رسانه

ســـهولت دسترســـی بـــا تمرکـــز بـــر بررســـی و ارزیابی 
شـــیوه ارائـــه خدمات رســـانه بـــه کاربران، به بررســـی 

زیرمعیارهـــای بـــه شـــرح ذیل می پـــردازد.

ــی ابزار کنترل  در ایـــن بخش بیـــش از هرچیز به ارزیاـب
والدیـــن و الزامـــات مراقبـــت از کودک در رســـانه مورد 

ــی قرار می گیـــرد. البتـــه ۳ زیرمعیار  ســـنجش و ارزیاـب
دیگـــر نیـــز در مرحله ارزیابی رابط کاربری مورد بررســـی 
قرار می گیرد؛ شـــکل زیر مبین زیـــر معیارهای ارزیابی 

کاربری می باشـــد. رابط 

در ایـــن فراینـــد، اطالعـــات از ۳ واحـــد معاونـــت تدوین 

ارزیابی و تحلیل داده ها برای اجرای فرایند 
ارزیابی سریع از منظر سرویس

مقـــررات حقوقی، معاونـــت پایش و نظـــارت و اداره کل 
صدور مجوز و امور رســـانه ها دریافـــت و در اداره ارزیابی 
و رتبه بنـــدی مـــورد تحلیـــل و ارزیابی قـــرار گرفت که در 

ادامـــه نتایج ارائه  می شـــود.

ارزیابی محتوایی و سرویس در رسانه های کاربرمحور

ارزیابی رابط کاربری

۱۷
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 هناسر تامدخ هب یسرتسد تلوهس

 یــسررب هــب ،ناربراــک هــب هناــسر تامدــخ هــئارا هویــش یباــیزرا و یــسررب رــب زــکرمت اــب یــسرتسد تلوهــس
 .دزادرپیم لیذ حرش هب ياهرایعمریز

 

 يربراک طبار یبایزرا

 دروــم هناــسر كدوــک زا تــبقارم تاــمازلا و نیدــلاو لرــتنک رازــبا یباــیزرا هــب زــیچره زا شیــب شــخب نــیا رد
 رارــق یــسررب دروــم يربراــک طــبار یباــیزرا هــلحرم رد زــین رــگید راــیعمریز 3 هــتبلا دریگیم رارق یبایزرا و شجنس
 دشابیم يربراک طبار یبایزرا ياهرایعم ریز نیبم ریز لکش ؛دریگیم

 سیورس رظنم زا عیرس یبایزرا دنیارف يارجا يارب اههداد لیلحت و یبایزرا

 لــک هرادا و تراــظن و شیاــپ تــنواعم ،یقوــقح تاررــقم نیودــت تــنواعم دــحاو 3 زا تاــعالطا زا دــنیارف نــیا رد
 رد هــک تــفرگ رارــق یباــیزرا و لــیلحت دروــم يدــنبهبتر و یباــیزرا هرادا رد و تــفایرد اههناــسر روــما و زوجم رودص
 .دوشیم هتخادرپ جیاتن هئارا همادا

 یسررب دروم روحمربراک ياههناسر

 یتنرتنیا سردآ هناسر مان فیدر
 Mp4.ir روف یپ ما 1
 Armaghan.net ییالط هار ناغمرا 2
 aparat.com تاراپآ 3
 tamasha.ir اشامت 4
 dalfak.com کفلاد 5
 didestan.com ناتسدید 6



آدرس اینترنتینام رسانهردیف

Mp4.irام پی فور۱
Armaghan.netارمغان راه طایی۲
aparat.comآپارات۳
tamasha.irتماشا۴
dalfak.comدالفک۵
didestan.comدیدستان۶
rush-tv.netراش تی وی۷
ifilo.netآی فیلو۸
mehr.irمهر۹
namayesh.comنمایش۱۰
namasha.comنماشا۱۱
vidaneh.comویدانه۱۲
uoozet.comیوزیت۱۳

رسانه های کاربرمحور مورد بررسی:

 نتایـــج ارزیابـــی رســـانه های کاربـــر محور از منظر ســـرویس
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 اشامت .٤

 
 

 کفلاد .٥
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۱. ام پی فور

4. تماشا

۵. دالفک
۲. ارمغان راه طالیی

۳. آپارات

نتایـج ارزیابـی 
و رتبــه    بنــــدی

سازمان تنظیم مقـررات رسـانه های صـوت و تصـویر فراگــیر )ساترا(
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 rush-tv.net يو یت شار 7
 ifilo.net ولیف 8
 mehr.ir رهم 9
 namayesh.com شیامن 10
 namasha.com اشامن 11
 vidaneh.com هنادیو 12
 uoozet.com تیزوی 13

  يدنبهبتر و یبایزرا جیاتن

 سیورس رظنم زا روحم ربراک ياههناسر یبایزرا جیاتن

 روفیپما .١
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 ییالط هار ناغمرا .٢

 

 تاراپآ .٣
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۲0

سازمان تنظیم مقـررات رسـانه های صـوت و تصـویر فراگــیر )ساترا(



گــزارش رســیدگی به پرونــده 
صـــدور مجــوز رسانه »نماشا«

بخش سوم

۲۱



رســـانه نماشـــا بعنوان یک پلتفرم اشـــتراک گـــذاری ویدیو 
توســـط کاربران از آذرماه ســـال ۱۳۹۳ فعالیت خود را شروع 
کرده اســـت. رتبه الکســـای این ســـایت به لحـــاظ ترافیک 
ــی در رتبـــه ۱۳ ایـــران و ۳۹۸ جهـــان قـــرار دارد و بعد  مصرـف
از آپـــارات بعنـــوان دومین پلتفرم اشـــتراک گـــذاری ویدیو 
در میـــان کاربـــران مورد اســـتفاده قرار می گیـــرد. به گفته 
مالک و مدیر این رســـانه؛ مســـعود چنگیزی، تعداد کاربران 
نماشـــا بیـــش از ۱4 میلیون نفر اســـت. مهمتریـــن تمایز 
نماشـــا نســـبت بـــه آپـــارات را می تـــوان در مـــواردی چون 
امـــکان ایجاد کانال بـــا اکانت ایمیل، نســـبت پایین حذف 

محتـــوا پس از انتشـــار در کانال و انیمه دانســـت.

درباره 
رسانه نماشا



الف( پاالیش و نظارت بر محتوا
اولیـن موضـوع پیـش روی هـر رسـانه کاربرمحـور بارگـذاری 
محتواهاـیی بـا موضوعـات مختلـف اسـت و در صورـتی کـه 
امـکان  باشـد،  نداشـته  وجـود  ماشـینی  یـا  دسـتی  نظـارت 
انتشـار گسـترده هرگونه محتوایی امکان پذیر اسـت. فرآیند 
بـه  از رسـانه هـا  بـر محتـوا در اینگونـه  پاالیـش و نظـارت 
دلیـل خاصیـت پلتفرمـی بـودن آنهـا و سـرعت بـاال در انتشـار 
محتـوای بارگـذاری شـده، کـه مزیـت رقابـتی آنهـا محسـوب 
مـی شـود، پیچیدگی هـای زیـادی در مقایسـه بـا vodهـا دارد. 
زیـرا در vodهـا، محتـوای مشـخصی توسـط تیـم محتواـیی 
سـامانه براسـاس فرآیند مشـخصی انتخاب، ویرایش، اصالح 
و منتشـر می شـود امـا در رسـانه های کاربرمحـور پرطرفـدار 
ماننـد نماشـا کـه روزانـه حـدودًا بیـش از دو میلیـون محتـوا 
توسـط کاربـران منتشـر مـی شـود و امـکان پاالیـش محتـوا 
بـرای آنهـا ماننـد vodهـا کـه معموال بین ۷ تا ۳0 محتـوا را در 
طـول هفتـه منتشـر می کنند، میسـر نیسـت. بنابراین رسـانه 
بایـد فرآینـد نظـارت و پاالیـش محتوا را بگونـه ای طراحی کند 
کـه امـکان انتشـار محتـوای حـاوی تخلفـات به حداقل برسـد.

ب( رده بندی سنی
دومیـن موضـوع پیـش روی رسـانه های کاربرمحـور ازجملـه 
نماشا »رده بندی سنی« است. کودکان و نوجوانان به دلیل 
شـرایط خـاص سـنی، در معـرض آسـیب های روـحی و روانی 
هسـتند و وقتی انواع و اقسـام محتواهای نامناسـب مانند 
دعـوا وخشـونت، جراحـت، روابـط زناشـویی و غیـره بـه راحتی 
در دسـترس آنهـا قـرار می گیـرد، مـی توانـد لطمات زیـادی را 
بـه ایـن افـراد وارد کنـد. ایـن موضوع در vodهـا تا حد زیادی 

با روش هایی مانند دسته بندی محتوایی و رده بندی سنی 
مدیریت می شـود اما در رسـانه های کاربرمحور مانند نماشـا 
بـه دلیـل حجـم بـاالی محتـوای بارگـذاری شـده نیـاز اسـت 
از روش هـای دیگـری ماننـد الـزام کاربـر بـه مشـخص کـردن 
»مناسب بودن محتوا برای کودک« یا استفاده از »سیستم 

کنتـرل والدیـن« و غیره اسـتفاده کرد.

ج( عدم نظارت بر انیمه های بارگذاری شده
موضـوع سـوم رسـانه نماشـا ایـن اسـت کـه ایـن رسـانه بـه 
هـاب انیمـه در کشـور تبدیـل شـده اسـت. بـه ایـن معنـا کـه 
طرفداران انیمه برای دانلود و تماشای انیمه های روز دنیا به 
ایـن سـایت مراجعـه می کنند. امـا با توجه به اینکه مصادیق 
متخلفانه زیادی که حاوی صحنه های مستهجن، غیراخالقی 
و خشـونت باشـد، در ایـن انیمه هـا زیـاد اسـت، حساسـیت 
سـازمان تنظیم گـر و نهادهـای نظارـتی را در برداشـته اسـت. 
می شود؛  بیان  محور  دو  در  نماشا  رسانه  عوامل  استدالل 
یکی اینکه این محتواها در سایر رسانه های کاربرمحور هم 
منتشر می شود و دوم اینکه رسانه نماشا یک پلتفرم است 

و محتواها توسط کاربر بارگذاری شده است.

د( کاربران حرفه ای و محتواهای بلند
موضوع چهارم رسانه های کاربرمحور مانند نماشا مربوط به 
کاربرانی است که محتواهایی با موضوع و تم مشخص را 
با هدف )سیاسی، اقتصادی و غیره( مشخصی بارگذاری و 
منتشر می کنند. نکته قابل توجه اینکه به غیر از ایمیل هیچ 
اطالعات دیگری از این کاربران در رسانه وجود ندارد. کانال 
این کاربران معمواًل دنبال کننده های زیادی دارد در صورتی 
دسته  این  برای  مشخصی  نظارتی  فرآیند  هیچگونه  که 
از کاربران وجود ندارد. استدالل مدیران رسانه نماشا برای 
نداشتن اطالعات کافی از این کاربران و فرآیندهای نظارتی 
ویژه برای آنها، دغدغه از دست دادن این کاربران و کوچ آنها 

به سایر پلتفرم ها است.

گزارش رسیدگی به پرونده صدور مجوز »نماشا«

مسائل و
موضوعات عمده 
رسانه کاربرمحور

۲۳



اولین اقدام ساترا الزام رسانه برای تقدیم تقاضای دریافت 
مجـوز بـود کـه پس از سلسـله اقداماتی به سـرانجام رسـید. 
محتواهـای مغایـر مقـررات کـه در آرشـیو ایـن رسـانه وجـود 
داشـت و ناکارآمد بودن سـازکار نظارت بر محتوای بارگذاری 
شـده باعـث شـده کـه سـاترا نتوانـد تاکنـون بـه ایـن رسـانه 
مجـوز فعالیـت دهـد و تعامـالت صـورت گرفتـه بـا مدیـران 
رسانه نماشا از تاریخ ۹۹/0۱/۲0 تاکنون در جهت رفع نگرانی 

از موضوعـات مذکـور بوده اسـت.

منتهـــا بـــا توجه بـــه تعامالت خـــوب صورت گرفتـــه میان 
ســـاترا و نماشـــا و تالش آنها جهت بهبود نســـبی وضعیت 
محتوایی این رســـانه ســـبب شـــده که پرونده این رســـانه 

ــی پیدا نکند. )مرحله ســـوم( جنبه حقوـق
از آنجـا کـه صـدور مجـوز مسـتلزم احـراز صالحیـت و تحقـق 

شکل ۱ - چالش ها و مسائل رسانه های کاربرمحور )نماشا(

اقدامات
تنظـــیم گرانه ساتـــــرا 
در برابر رســــانه نماشــا

الزامـات مربـوط بـه فعالیـت رسـانه اسـت، و نیـز محتـوای 
منتشـر شـده در رسـانه نماشـا حـاوی تخلفـات متعـدد بـود، 
سـاترا پـس از یـک دوره تعامـالت نسـبتا طوالـنی مـدت )از 
تاریـخ ۹۹/0۱/۲0(، یـک فرآینـد ۳ مرحله ای را برای اصالح این 

وضعیـت در پیـش گرفـت:

بررســـی ســـازکارهای نظـــارت و کنتـــرل محتوای  متخلفانه: از آنجا که ســـازکارهای متنوعی توسط 1
رســـانه ها متناسب با ویژگی های هر رســـانه قابل استفاده 
اســـت، ســـاترا طی بازدیدهای میدانی از وجود و کارکرد این 

سازکارها مطلع شد.

طراـحــی و پیشـــنهاد راهکارهای اصالـحــی: از آنجا  که سازکارهای نظارتی فعلی رسانه برای جلوگیری ۲
از انتشـــار محتوای متخلفانه کارایی الزم را نداشـــتند، ساترا 
ــی و نیز بهره گیری از اقدامات  با اســـتفاده از تجربیات جهاـن
مشـــابه سایر رسانه های فعال و با در نظر گرفتن ویژگی های 

سازمان تنظیم مقـررات رسـانه های صـوت و تصـویر فراگــیر )ساترا(
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شکل ۲ - اقدامات تنظیم گرانه ساترا در برابر رسانه »نماشا«

خاص محتوایی نماشا، پیشـــنهادهایی برای ایجاد یا اصالح 
ســـازکارهای نظارتی رســـانه ارائه داد. الزم به ذکر است طی 
مذاکـــرات متعـــدد صـــورت گرفتـــه در این خصـــوص، خود 
رســـانه نیز راهکارهـــای جدیدی برای اصـــالح وضعیت فعلی 

پیشنهاد و عملیاتی نمود.

ــی مســـتمر و تنظیم راهکارهـــا: از آنجا که  ارزیاـب خروـجــی نهایی محتوای رســـانه که در دســـترس ۳
مخاطب قرار می گیرد برای ســـاترا مهم اســـت، ارزیابی های 
مستمر از وضعیت محتوایی رســـانه با استفاده از »کاوش 

خالصه مجموعه تعامالت صورت گرفته میان اداره کل صدور 
مجوز وامور رسانه ها و »نماشا« به شرح زیر ذکر شده و در 

پیوست این گزارش تصاویر آنها قرار داده شده است.
  تماس تلفنی با مدیر رسانه نماشا؛ آقای مسعود چنگیزی 
جهت ثبت درخواست دریافت مجوز فعالیت صوت و تصویر 

در سامانه صدور مجوز ساترا - ۹۹/0۱/۲0
  ثبــت درخواســت دریافــت مجــوز فعالیت صوت و تصویر 
در ســامانه صــدور مجــوز ســاترا توســط نماشــا- ۹۹/0۱/۲۵- 

)تصویــر پیوســت ۱(

ســـریع« انجام شـــده و با ارزیابی نتایـــج، اقدامات اصالحی 
توصیه می شود.

تذکـــر و تبدیل کردن پیشـــنهادها بـــه الزامات:  با  توجـــه به نمـــرات پاییـــن ارزیابی رســـانه نماشـــا، 4
نشســـتی با حضور نمایندگان دادستانی و در محل دادستانی 
کل کشـــور برگزار و مقرر شد پیشـــنهادها مطرح شده توسط 
ســـاترا به صورت الزام توسط رســـانه اجرا شود و پس از یک 
مهلت یـــک ماهه نتایج ارزیابی اعالم شـــود و متناســـب با 

نتایج به دست آمده تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.

  تکمیل و ارسال مدارک )معرفی مدیر رسانه- معرفی رابط 
نظارت برمحتوا - تعهدنامه - مدارک هویتی( مربوط به مجوز 

فعالیت صوت و تصویر فراگیر به ساترا - ۹۹/0۱/۳0
  برگزاری جلســـه با مدیر رســـانه نماشـــا با هدف تشریح 
فرآینـــد پاالیـــش محتـــوا در رســـانه نماشـــا - ۹۹/0۹/0۳- 

)تصاویر پیوســـت ۲(
ــی و امـــور مجلـــس    دریافـــت نامـــه از معـــاون حقوـق
ســـازمان صدا و ســـیما مبنی بر پیگیری انتشار صحنه های 

ــی و تخلفـــات محتوایی نماشـــا - نامه شـــماره   غیراخالـق
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۱۳00/۸۱۳۹/م مورخ ۹۹/0۹/۲۲
  معرفــی خانم ســلیمی بعنــوان نماینده ویــژه بخش محتوای 
نماشــا جهــت پیگیــری مســتمر موضوعــات نماشــا در ســاترا -۲ 

۹۹/0۹/۶ - نامــه شــماره ۲۵۶۷۳44-۸۹۵- )تصویــر پیوســت ۳(
  برگزاری جلســـه بررســـی تخلفات محتوایی رســـانه نماشا 
مورخ - ۹۹/0۹/۲۵ - ارســـال صورتجلســـه در مورخ ۹۹/0۹/۳0 به 

شـــماره ۱۲00/۱/۶00/م - )تصویر پیوست 4(
  پاســـخ نامه شـــماره ۱۳00/۸۱۳۹/م معـــاون حقوقی و امور 
مجلس ســـازمان صدا و ســـیما- شـــماره نامه ۱۲00/۱/۶0۳/م - 

۹۹/۱0/0۳ - )تصویر پیوســـت ۵(
ــی ۱۱ ماهه جهت پاالیش انبـــاره محتوای    اعـــالم بازه زماـن

نماشـــا - ۹۹/۱0/0۲ - نامه شـــماره ۸۹۵-۲۵۶۷۳۵۲
  ارســـال نامـــه به نماشـــا در خصـــوص اصـــالح و پاالیش 
ــی ۶ ماهـــه و ارســـال انبـــاره محتـــوای  محتـــوا در بـــازه زماـن
بارگذاری شده به ســـاترا - ۹۹/۱0/۱۳ - نامه شماره ۱۲۷0/۳۹۷- 

)تصویر پیوســـت ۶(
  پاســـخ نماشـــا به درخواســـت ســـاترا به همراه لیســـت 
محتواهـــای حذف شـــده و عناویـــن محتواهـــای بارگذاری 
شـــده در نماشـــا - ۹۹/۱0/۲0 - نامـــه شـــماره ۸۹۵-۲۵۶۶۷۲- 

پیوســـت ۷( )تصویر 
  صـــدور رای کمیتـــه رســـیدگی بـــه تخلفات رســـانه های 
صوت و تصویر فراگیر مبنی بر مسدودســـازی رســـانه نماشا - 

۹۹/۱۱/۲۵  شـــماره نامـــه ۱۲۲۲/۱0۵ - )تصویر پیوســـت ۸(
  ارســـال گـــزارش حذف بیـــش از 4۳۵00 محتوا از ســـایت 
ــی - ۹۹/۱0/0۲ تـــا ۹۹/۱۲/0۲-۹۹/۱۲/0۲ - نامه  نماشـــا در بازه زماـن

شـــماره 4۵۶۸۹۹۶-۸۹۵- )تصویر پیوســـت ۹(
  ارســـال گـــزارش حذف بیـــش از ۶۶ هزار محتوا از ســـایت 
نماشـــا در بازه زمانی - ۹۹/۱0/0۲ تـــا ۹۹/۱۲/۱۳ - ۹۹/۱۲/۱۸ - نامه 

شـــماره 4۵۶۹00۳-۸۹۵ - )تصویر پیوست ۱0(
  ارســـال گزارش حذف بیش از پانزده هزار ویدیو از انباره و 
ــی ۹۹/۱۲/۱4 تا ۱400/0۱/۱۸-  بیـــش از ۷ هزار ویدیو در بازه زماـن
۱400/0۱/۲۵ - نامه شـــماره 4۵۶۹۱0۲-۸۹۵ - )تصویر پیوست ۱۱(

  صورتجلســـه بررســـی وضعیت رســـانه کاربرمحور نماشـــا 
ــی بر مشـــخص کردن ســـازکار  در اداره کل صـــدور مجـــوز مبـن

گزارش دهـــی کاربران، رفـــع نقص گروه نظارت و ســـاماندهی 
رســـانه، بررســـی دســـته محتوایی انیمه و ارائه راهکار جهت 
مدیریـــت آن و ارســـال اطالعـــات کانال های حذف شـــده در 

نماشـــا - مورخ ۱400/04/۱۵- )تصویر پیوســـت ۱۲(
  گزارش نماشـــا از حذف ۳0 عنوان انیمه و ارســـال  لیست 
کانال های مســـدود شده طی یکســـال - مورخ ۱400/0۵/0۵ – 

نامه شـــماره ۸۱۳-۲۶۸۹۶۵۷- )تصویر پیوست ۱۳(
  درخواســـت ساترا از نماشـــا جهت ارسال گزارش مستمر از 
محتواهای متخلفانه و فهرســـت کانال هـــای متخلف پیش 
از حـــذف آنها - نامـــه شـــماره ۱۲۷0/۱۱۷0 مـــورخ ۱400/0۵/۱۱ - 

)۱4 پیوست  )تصویر 
  درخواســـت ســـاترا از نماشا جهت ارائه ســـازکار جایگزین 
اصـــالح و پایـــش محتـــوا - نامـــه شـــماره ۱۲۷0/۱۱۸۳ مـــورخ 

۱400/0۵/۱۳ - )تصویـــر پیوســـت ۱۵(
  پاســـخ نامه شـــماره ۱۲۷0/۱۱۸۳ توســـط نماشا در خصوص 
راهکارهـــای اتخاذ شـــده توســـط این رســـانه تاکنـــون جهت 
پاالیـــش محتـــوا و درخواســـت از ســـاترا جهـــت پیشـــنهاد 
راهکارهـــای جایگزین - مورخ ۱400/0۵/۱۷- نامه شـــماره ۸۹۵-  

4۵۷۱۱۱۵ - )تصویـــر پیوســـت ۱۵(
  ارائـــه راهکارهای جایگزین به رســـانه نماشـــا جهت بهبود 
فرآینـــد ســـازکار پاالیش محتـــوا - مـــورخ ۱400/0۵/۲4 - نامه 

شـــماره ۱۲۷0/۱۲۳۳- )تصویر پیوست ۱۶(
  صورتجلســـه مذاکـــره حضوری با مدیر رســـانه نماشـــا در 
دفتر این رســـانه با موضوع بررســـی راهکارهای اصالح سازکار 

اصالح و پاالیش محتـــوا - ۱400/0۵/۲4
  پاســـخ نامـــه شـــماره ۱۲۷0/۱۲۳۳ مـــورخ ۱400/0۵/۲4 
ـــکان عملیاتـــی ســـازی برخـــی از آیتم هـــای  در خصـــوص ام
پیشـــنهادی ســـاترا جهـــت اصـــالح فرآینـــد پاالیـــش محتـــوا- 
 -۲۶۸۹۶۵۷-۸40 شـــماره  نامـــه   -  ۱400/0۶/0۷ مـــورخ 

)تصویـــر پیوســـت ۱۷(
  پاســـخ نامـــه شـــماره ۸40-۲۶۸۹۶۵۷ مـــورخ ۱400/0۶/0۷ 
توسط ســـاترا مبنی بر ارســـال گزارش هفتگی مبنی بر اصالح 
فرآینـــد پاالیـــش محتـــوا - مـــورخ ۱400/0۶/0۸ نامه شـــماره 

۱۲۷0/۱۲۸۳ - )تصویر پیوســـت ۱۸(

سازمان تنظیم مقـررات رسـانه های صـوت و تصـویر فراگــیر )ساترا(
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  پاســـخ نامه شـــماره ۱۲۷0/۱۲۸۳ مورخ ۱400/0۶/0۸ توسط 
نماشـــا در خصوص ارائـــه راهکارهای اصـــالح فرآیند پاالیش 
محتـــوا - مـــورخ ۱400/0۶/۱۳- نامـــه شـــماره ۲۶۸۹۶۵۷-۸40- 

)تصویر پیوســـت ۱۹(
  پاسخ  نامه شـــماره ۱۲۷0/۱۲۸۳ مورخ ۱400/0۶/0۸ توسط 
نماشـــا در خصوص ارائـــه راهکارهای اصـــالح فرآیند پاالیش 
محتـــوا - مـــورخ ۱400/0۶/۲۲ - نامـــه شـــماره ۲۶۸۹۶۵۷-۸۵۳- 

)تصویر پیوســـت ۲0(
  پاســـخ نامه شـــماره ۸۵۳- ۲۶۸۹۶۵۷ مـــورخ ۱400/0۶/۲۲ 
توســـط ســـاترا در خصوص مهلت ۳ هفته ای تا ۱400/0۷/۲۵ 
جهـــت تکمیل فرآینـــد پاالیش محتوا - مـــورخ ۱400/0۶/۲۸ - 

نامه شـــماره ۱۲۷0/۱۳۸۶ - )تصویر پیوســـت شماره ۲۱(
  پاســـخ نامـــه شـــماره ۱۲۷0/۱۳۸۶ مـــورخ ۱400/0۶/۲۸ در 
خصـــوص میـــزان پیشـــبرد فرآیند پاالیـــش محتـــوا - مورخ 

نامـــه شـــماره ۲۶۸۹۶۵۷-۸۷۱  -  ۱400/0۶/۳0
  پاســـخ نامـــه شـــماره ۱۲۷0/۱۳۸۶ مـــورخ ۱400/0۶/۲۸ در 
خصـــوص میـــزان پیشـــبرد فرآیند پاالیـــش محتـــوا - مورخ 

)دوم( شـــماره ۲۶۸۹۶۵۷-۸۸۸ نامـــه   -  ۱400/0۷/۱۹

گـزارش ارزیابی 
رســـانه نماشــا

اندیشــکده  همــکاری  بــا  ســاترا  توســط  »نماشــا«  رســانه 
مطالعــات و سیاســتگذاری رســانه »مســیر« در ۳ بــازه زمانــی 
و بــا اســتفاده از روش »کاوش ســریع محتــوا« مــورد ارزیابــی 
قــرار گرفتــه اســت. در ایــن روش کاوشــگر بــا کمــک »کتــاب 
کار« رســانه کــه شــامل لیســت ســیاه فیلــم، ســریال و انیمــه، 
موضوعــات  لیســت  و  متخلــف  اینفلوئنســرهای  لیســت 
خــاص متخلفانــه اســت، در بــازه زمانــی مشــخصی بــه کاوش 
ــردازد. آنچــه در ایــن کاوش مــد نظــر اســت، »تعــداد و  می پ
شــدت تخلفــات محتوایــی« اســت، بنابرایــن کاوشــگر بایــد 
ســعی نمایــد تعــداد تخلــف بیشــتری را در مــدت زمــان معین 
ــدت  ــدل، کاوشــگر قصــد دارد در م ــن م ــد. در ای کشــف نمای

زمان مشــخص، تخلفات بیشــتری در وی اس پی را شناســایی 
نمایــد. پــس از اتمــام زمــان کاوش، محتواهــای نمونه گیــری 
شــده مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد و نمــره نهایــی تخلفات هر 
پلتفــرم محاســبه می گــردد. الزم بــه ذکــر اســت شــاخص هایی 
ــد، زمــان بارگــذاری محتــوا و خوشــه بندی  نظیــر تعــداد بازدی
ــازار  تخلفــات در نظــر گرفتــه نمی شــود و همچنیــن حجــم ب

پلتفــرم نیــز در محاســبات نهایــی نمــره دخیــل نیســت.
بدیهـی اسـت در پلتفرم هـای اشـتراک ویدیو، همـواره تخلف 
محتواـیی وجـود دارد. نمی تـوان انتظـار داشـت در وی اس ـپی   
هیچ گونه تخلفی وجود نداشته باشد. در حال حاضر آستانه 
تخلفـات مجـاز در پلتفرم هـا در کاوش سـریع، بـا توجـه بـه 

وضعیـت موجـود بـازار، بدین صـورت تعریف شـده اند:

ــره ارزیابــی رســانه  ــده در خصــوص نم ــه دســت آم ــج ب نتای
»نماشــا« کــه در جــدول ذیــل نمایــش داده شــده اگرچــه رونــد 
روبــه بهبــود فرآینــد پاالیــش و اصــالح محتــوا را در ایــن 
ــول را  ــورد قب ــره م ســامانه نشــان مــی دهــد، نتوانســته نم
کســب نمایــد. ایــن رســانه کــه در ســه نوبــت ۱400/0۳/۳0، 
۱400/0۵/۲۷ و ۱400/0۶/۱۳ مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت، 
بــه ترتیــب تاریــخ نمــرات ۲۷۱0، ۲44۶ و ۲4۱0 را کســب کــرده 
اســت و بــا توجــه بــه جــدول فــوق هر ســه نمــره بیــش از ۳00 
نمــره منفــی شــده و نمــره مــورد قبــول دریافــت نشــده اســت.

نوع تخلفاتتاریخ کاوشنام رسانه
تعداد تخلف/ 

نمره نهایی

نماشا

نمره نهایی۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۲۷۱۰

نمره نهایی۱۴۰۰/۰۵/۲۷
۲۴۴۶

نمره نهایی۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲۴۱۰

۲۷



با توجه وضعیت نامناسب سالمت محتوایی سایت نماشا، 
پیشنهاد های سیاستی زیر ارائه می گردد۱:

ـ بارگذاری محتوا و تشکیل کانال در سایت نماشا باید با 
استفاده از OTP انجام شود.

ـ نماشا باید بانک اطالعات محتوای حذف شده را جمع آوری 
نماید. محتوای حذف شده باید از تمامی کانال های نماشا 
شده  حذف  محتوای  مجدد  بارگذاری  از  و  شود  حذف 
باید  اطالعاتی محتوای حذف شده  بانک  جلوگیری شود. 

مرتبًا به روزرسانی گردد.

ـ فرایند رسیدگی به گزارش تخلفات مردمی اصالح شود.
ـ نماشا باید بر خوشه پر ریسک انیمه و محتواهای با مدت 

زمان ۲0 تا ۲۷ دقیقه نظارت بیشتری داشته باشد.
ـ نماشا باید در خوشه پر ریسک انیمه، محتواهای با بازدید 
بیش از ۵000 بار را به صورت انسانی کنترل و بازبینی نماید.

ـ فرایند حذف کانال های متخلف توسط نماشا تدوین و به 
ساترا ارائه شود. )مثاًل کانالی که ظرف سه ماه، سه بار تذکر 
دریافت نماید و یا سه بار محتوای حذفی داشته باشد بسته 

خواهد شد.(
ـ نماشا موظف است لیست انیمه های متخلف روز دنیا را 
را  بارگذاری  ممنوعه«  »لیست  آن،  اساس  بر  و  جمع آوری 
تدوین نماید. لیست ممنوعه مرتبًا باید به روز رسانی شود و 

به ساترا ارائه شود.

تحلیل و 
نتیجه گیری

۱. موارد قبال به رسانه اعالم شده است.

سازمان تنظیم مقـررات رسـانه های صـوت و تصـویر فراگــیر )ساترا(

۲۸



در راســـتای اصـــل 44 قانــــون اســاســی و نظـــــریه تفســـــیری شــــورای 
محتــــــرم نگهــــــبان از ایــن اصـــــل، ســازمان تنظیــم مقـــــررات رســانه های 
صـــــوت و تصـــــویر فراگــــــیر در فضـــــای مجــــازی »ســـــاترا« بر اســــــــاس 
ــوان  ــهور به عنـــ ــترم جمـــ ــت محـــ ــه ریاســــ ــورخ ۹4/0۶/۲۲ ب ــیه م ابالغـــ
ریاســــــــت شــــــورای عالــــــی فضــــــای مجــــــازی تشـــــکیل شــده اســت.
»دفتــر مطالعــات تنظیم گــری رســانه« بــه عنــوان بــازوی مشــــورت دهنده 
به ســـــازمان تنظـــــیم مقـــــررات رسانه های صـــــوت و تصـــویر فراگـــیر در 
فضــــــای مجــــازی محســــــوب می شود. این مدیریت بخشـــــی از رســـالت 
خویــش را ارائــه اخـــــبار و گـــــــزارش های مهــم در مســـــائل مهــم حـــــوزه 
تنظـــیم گری فضـــای مجـــازی قــرار داده است. این اقـدام با هدف ترویج 
ــب نظران و  گفتمــان تنظیم گــری رســانه و فضــای مجــازی در میــان صاحـ
سیاســت گذاران، آشــنایی بــا آخریــن فعالیت هــای تنظیم گرانــه، همچنین 
تبیین ابعاد اقتصادی، اجـــــتماعی و حقــــوقی تنظـیم گری انجام می شود.



12۳0


