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خالصه اجرایی

درطی٢0سالاخیرباتوسعهزیرساختهایارتباطی،بهخصوصدر5سالگذشتهکهنسل

چهارمتلفنهمراهدرکشورگسترشیافتهاستضریبنفوذاینترنتدرایرانبهعدد112.5رسیده

است.همچنیندربخشخطوطثابتنیزتقریباتمامشهرهایایرانزیرپوششADSLقرارگرفته

اندوحدود10.600.050مشترک،بهاینترنتثابتمتصلهستند.درزمینهاینترنتروستایینیزاز

لحاظجمعیتی،بیشاز98درصدجمعیتروستاییکشوربهاینترنتپرسرعتدسترسیدارند

)آذریجهرمی،1399(.

توسعهفناوریارتباطاتورشدچشمگیرشبکهاینترنتدرایران،تحوالتبنیادینیدرمدل

تقسیمکارایجادکردهوبههمگراییارتباطی-رسانه ایشتاببیشتریبخشیدهاست،همچنین

فرصتهاوامکاناتجدیدیراپیشرویاعضایجامعهگشودهاست.

پیدایشرسانههاووسایلارتباطجمعینوینیکیازمظاهرتحوالتیاستکهاینترنتدر

صنعترسانهایجادکردهاست.امروزهبهغیرازرسانه هایجمعینظیرروزنامه،رادیو،تلویزیون،

سینماو...محتوایرسانهایدرقالبهاینوینباکارویژههایمختلفی)ازجملهسایت،اپلیکیشن

،تلویزیونهایاینترنتیو...(ذخیرهوپخشمیشوند.درنتیجهحوزهتولیدمحتواباوجودتوسعه

اینترنتتغییراتروزافزونیراشاهداستاماعلیرغمگشایشبسترهایجدیدوتوسعهاینترنت

شهرستانهاوروستاهایخارجازپایتختوهمینطورمستنداتقانونیمبنیبرپوششعادالنه

محتوایرسانهایازحیثفرهنگوجغرافیا،همچنانمناطقکشور)شهرهاوروستاهایخارجاز

پایتخت(سهمچندانیدرحوزهتولیدمحتواندارند.

سندحاضربهدنبالتبییناینمطلباستکههدفارزشمندفوقیعنیافزایشتولیدمحتوای

مناطقدربسترهاینوین،درصورتبهرهگیریازظرفیتهایبخشتعاونباسرعتبیشتری،

محققخواهدشد.

ضرورت های تولید محتوای منطقه ای

ایجاداتحادوروحیههمدلیوهمبستگیملی⁕

افزایشدرکوگفتگویبینفرهنگی⁕

پیشگیریومقابلهبااحساستبعیضونفرتپراکنیمیاناقوام⁕

صیقلدادنهویتاجتماعیمشترک⁕

شناساندنمناطقمختلفکشوروظرفیتهایخاصآن⁕

بسترهای قانونی تولید محتوای منطقه ای در حقوق ایران

قانون اساسی:

اصلسومبند9:رفعتبعیضاتنارواوایجادامکاناتعادالنهبرایهمه،درتمامیزمینههای

مادیومعنوی.

ایرانفارسیاست.اسنادومکاتباتو اصلپانزدهم:زبانوخطرسمیومشترکمردم

متونرسمیوکتبدرسیبایدبااینزبانوخطباشدولیاستفادهاززبانهایمحلیوقومی

درمطبوعاتورسانههایگروهیوتدریسادبیاتآنهادرمدارس،درکنارزبانفارسیآزاد

است.

اصلنوزدهم:مردمایرانازهرقوموقبیلهکهباشندازحقوقمساویبرخوردارندورنگ،نژاد،

زبانوماننداینهاسببامتیازنخواهدبود.

قانون خط مشی های کلی سازمان صدا و سیما 

ماده7-صداوسیمایجمهوریاسالمیمتعلقبهتمامیملتاستوبایدمنعکسکنندهزندگی

واحوالتمامیاقوامواقشارمختلفکشورباشد.بدیهیاستکهدراینمیانتکیهاصلیبایدبر
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اکثریتهایاعتقادی)مسلمانان(،اقتصادی)مستضعفان(وسنی)کودکانونوجوانان(باشد.

ماده8-بهموجبآیهشریفه" واعتصموا بحبل اهلل جمیعًا و التفرقوا"حرکتکلیصداوسیماباید

درجهتوحدت،الفت،وانسجامهرچهبیشترجامعهوبرحذرداشتنمردمازپراکندگیوتفرقه

باشد.

ماده11-تالشدرجهترشدوشکوفاییاستعدادهایانسانیوبارورساختنخالقیتهای

فکریوهنری.

ماده13-گسترشوتوزیععادالنهپوششصداوتصویرباتوجهبهاولویتهایفرهنگی،

سیاسیوجغرافیایی.

طرحکالنومعماریشبکهملیاطالعات)مصوبهشورایعالیفضایمجازی(

٣-٣-٢-٢-دستیابیاقتصادمحتوایداخلیبهسهمپانزدهدرصدیازاقتصاددیجیتالکشوربا

نرخرشدسالیانهپنجاهدرصد.

٣-4-٢-٢-تحققسهمهفتاددرصدیخدماتمحتواییداخلی)اعمازویدیویدرخواستیو

اشتراکویدیو(ازترافیکمصرفیکاربرانبانرخرشدسالیانهچهلدرصدیازطریقتنظیممقررات

تولیدوخدماتمحتوا.

٣-۵-٢-٢-سهمحداقلچهلدرصدیمحتوایحرفهایداخلیسازگاربافرهنگاسالمیـ

ایرانیازسبدمحتوایحرفهایسکوهایداخلیوسکوهایخارجیمجازدرکشور.

٣-۶-٢-٢-ایجادشبکهاختصاصیایمن،سالمومفیدکودکونوجوانوافزایشسهمترافیک

محتوایمفیداختصاصیردههایسنیکودکونوجوانبهپانزدهدرصدازترافیککلکشور.

 نمونه کاوی محتوای منطقه ای در برخی کشورهای اروپایی

  بریتانیا

طبقگزارشیازسایتآفکام1تحتعنوان)MadeoutsideLondonProgrammeTitlesRegister,2019(در

تعریفشرکتهایمحتوایمنطقهایبراساسقانونارتباطاتبریتانیاچنینآمدهاست:

شرکتهایتولیدمحتوایمنطقهایبایدواجدسهشرطذیلباشند:

1.خارجاز2M25یکپایگاهتجاریوتولیدیاساسیداشتهباشد.

2.حداقل٪70بودجهتولید)بهاستثنایبرخیهزینههایخاصمثلآرشیو،هزینههایحق

چاپ،جایزهمسابقهو...(بایددرخارجازM25هزینهشود.

3.حداقل٪50ازظرفیتتولیدباهزینهبایدمحلکارمعمولخودرادرخارجازM25در

انگلستانداشتهباشند.

بانظربهگزارشهایمتعددآفکاممیتوانچنینتعریفیازمحتوایمنطقهایبهدستداد:»محتوایی

کهخارجازمرکزتولیدمیشودومنعکسکنندهزبان،گویشلهجهوفرهنگ)قومیت،دینو..(مردم

آنخطهباشدمحتوایمنطقهاینامیدهمیشود«.

مقصودازمرکزپایتخت،مقصودازمنطقه،همهشهرهاوروستاهایخارجازپایتختومقصود

ازمحتوایمنطقهایمحصوالترسانهایهمهبخشهایخارجازپایتختاست.

باتوجهبهمشابهتساختارتکبافتحاکمیتاینکشورباکشورایرانمیتوانچنینتعریفیرا

ازمحتوایمنطقهایدرخصوصایراننیزدرنظرگرفت.درگزارشدیگریازسایتآفکامتحت

عنوان“)medianations3,2020(”آمدهاست:
1.قانونارتباطاتبریتانیا

2.بزرگراهیکهبهدورلندنکشیدهشدهوبهاصطالحمرکزراازپیرامونجداکردهاست.
3.ملتهایرسانهای
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دربریتانیامحتوایمنطقهایعمدتاازطریقرسانههایعمومیپخشمیگردند.سهممحتوای

تولیدیبرایمخاطبیندرمناطقخارجازلندندر10سالگذشتهافزایشیافتهاستواینامرعمدتا

توسطرسانههایعمومیکهبرایتولیدمحتوادرسراسرانگلستانسهمیهدارندصورتمیپذیرد.

بیبیسییکیازبزرگترینسفارشدهندگانتولیداتمنطقهایاست.اینشبکهسهمیهباالتری

نسبتبهسایرپخشکنندههایعمومیداردواینمربوطبههمهکانالهایآناست.

ازبینرسانههایتولیدمنطقهای،فقطBBCوChannel4هستندکهمقدارقابلتوجهیاز

محتوایشبکهخودشانرادرتمامبخشهایانگلستانتولیدمیکنند،اگرچهITVوChannel5هم

درسال2019سهمبیشتریازمحتوایخودراازاسکاتلندوایرلندشمالیسفارشدادند.

تولیددرسراسرانگلیسازنظرژانرهاییکهعمدتادرمناطقمختلفساختهمیشوندمتفاوت

است.

اسکاتلندبهواسطهحضوربیبیسیدراسکلهگالسکوواقعدراقیانوسآرامدارایطیف

وسیعیازتولیداتاست.اینمنطقهمیزبانمجموعهایازمحتواهایسرگرمکنندهطوالنیمدت

نظرحجم، از اما است بوده channel 4s fifteen to oneو  BBC’sEggheadsازجمله

دامنهمحتوایورزشیسفارشدادهشدهازتولیدکنندگانمستقلمستقردراسکاتلند)کهاغلب

درمکانهایمختلفاطرافانگلستانفیلمبرداریمیشود(بهاینمعنیاستکهورزشبیشترین

نسبتساعترابهخوداختصاصمیدهد.

ایرلندشمالیکمترینتولیدرادربینمناطقانگلستانداردوبسیاریازتولیدکنندگانمستقل

محلیدرآنجاسفارشتهیهمحتوایمستندرامیگیرند.محتوایدرامبیشترینمیزانهزینهیشبکه

رابهخوداختصاصمیدهد.

ITV’sCoronationشمالانگلیسمیزبانگستردهترینتولیداتدرخارجازلندناستازجمله

StreetوEmmerdale،وبخشهایورزشیوبیبیسیکودکانکهمستقردرمدیاسیتیدر

سالفوردهستند.

عالوهبرتولیداتدررسانههایعمومیسرویسهایپخشدیگرمثلنتفیلیکسبرخیاز

محصوالتتولیدیخودرادرمناطقیخارجازلندنتهیهمیکند.

اگرچهمنطقهشمالانگلیسمنطقهجغرافیاییوسیعیراشاملمیشود،تولیداتبهطورمعمول

درشمالغربیمتمرکزمیشود.

soapدرولز،ریالیتیشوهابیشترینسهمرادررسانههایعمومیدارند،اماسریالهایدراموژانر

)سریالآبکی(بیشترینهزینهرادراینزمینهدارند.

سهم تولید محتوای مناطق بریتانیا از نظر ژانرهای تولیدی در 2019:

ازمارس٣4،٢01۶ایستگاهتلویزیونیمحلیدرسراسرانگلستانمجوزآفکامرادارند،از

جملهدربلفاست،بیرمنگام،برایتونوهوو،بریستول،کاردیف،ادینبورگ،گالسگو،گریمزبی،

لیدز،لیورپول،لندن،منچستر،نیوکاسل،نورویچ،ناتینگهام،آکسفورد،پلیموث،پرستون،شفیلد،

ساوتهمپتونوسوانزی.اکثریتقریببهاتفاقاینپخشکنندگانپیشازسال٢011وجودنداشتند

)ص88و89(

ایتالیا:

”regionalandlocalbroadcastinginEurope“بنابرگزارشدیگریازسایتآفکامتحتعنوان

آمدهاست:

درسال197۶دادگاهایتالیامخالفتقانوناساسیباانحصاردولتبرفعالیتپخشرارسما

اعالمکرد.ماده8قانون،پخشمنطقهایرادرراستایارزشیابیوگسترشفرهنگمنطقهایو

محلیدرچهارچوبوحدتسیاسیفرهنگیوزبانیازجملهبرخیازمقرراتمربوطبهحمایت

ازاقلیتهایزبانیتشخیصدادهوحمایتکردهاست.پسازآنتعدادپخشکنندگانمنطقهای
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بهطورمداومافزایشیافتتابهبیشاز۵00پخشکنندهرسید.بعدازدیجیتالیشدنوتوسعه

فناوریارتباطاتاینعددبهبیشاز٣000پخشکنندهارتقایافتهاست.

پخشدرایتالیاتحتنظارتمرجعنظارتیآگکام1وکمیتههایمنطقهایارتباطات2است،البته

خودکمیتههایمنطقهاینیزذیلآگکامتعریفمیشوند.

پخشمنطقهایدرتعریفایتالیاهمبهمعنایجغرافیاییآناست.درماده٢قانونخدماتاداره

صوتیتصویری3مجوزفعالیتبرایبرودکسترهانهایتتا10منطقهوحداکثرتا۵0درصداز

جمعیتکشوراستوپخشتنهامحدودبهبخشهایجغرافیاییتعیینشدهاستوپخشآندر

خارجازمرزهایجغرافیاییممنوعاست.

طبققانونیکسومازظرفیتانتقالفرنکانسیمیبایستبهپخشمنطقهایاختصاصیابد،

برایاطمینانازاقلیتهایزبانی،مناطقخودمختارونظارتبراجرایآنبهآگکامواگذارشده

است.)ص۶٣و۶4(

1. AGCOM
2. (CO.RE.COM)
3. AVMS

اسپانیا:

همچنینطبقهمینگزارشدرمورداسپانیاآمدهاست:

اسپانیابه17حامعهخودمختارتقسیمشدهاست.کانالهایعمومیمنطقهایدراسپانیابهعنوان

کانالهایخودمختارشناختهمیشوند،زیراآنهامتعلقبهجوامعخودمختارمتناظرآنهاهستند.

دولتهایجوامعخودمختاربهاینکانالهایارانهمیدهندکهازطریقتبلیغاتنیزپولجمعمیکنند.

درحالحاضردرمجموع12پخشکنندهمستقلمنطقهای،28کانالتلویزیونیراارائهمیدهند.

فدراسیونشرکتهایپخشکنندهمستقل1درحالحاضریازدهعضودارد.فدراسیوندرزمینه

مذاکرهدربارهحقوقفیلموبرخوردباسرویسهایخبری،تبلیغکنندگانوحقوقورزشیباهم

همکاریمیکند.

طبققانونصوتیتصویریمصوب2010جوامعخودمختارونهادهایمحلیمجازندخدمات

رسانهایسمعیوبصریعمومیراباهدفپخشکانالهایعمومییاموضوعیبصورترایگان

پخشکنند،بهاستثنایکانالهایاختصاصیافتهبهپخشانحصاریارتباطاتتجاری.

اصالحیهاوت2012قانونصوتیتصویری،مشارکتدولتیوخصوصی،مدیریتمستقیمیا

غیرمستقیمپخشکنندههایخدماتعمومیرامجازمیداند.لذااگریکجامعهخودمختارتصمیم

بهارائهخدماتعمومیپخشندارد،ممکناستطیمناقصهایاعطایمجوزهایموجودبهارائه

دهندگانخدماتخصوصیرابرگزارکند.

درقانونخدماتمصوبدسامبر٢007پارلماناسپانیا،هدفازانسجامارضی،تعدد،وتنوع

زبانیوفرهنگیاسپانیاتحتماده9عنوانشدهاست.درپیاینقانونشرکترادیوتلویزیونملی

اسپانیا2بهعنوانیکخدماتعمومی،برایکمکبهساختهویتوساختاراسپانیابهعنوانیک

1. FORTA
2. RTVE
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کشور،بادرنظرگرفتنوجودملیتهاومناطقمختلفوبهعنوانمحرکوضامنجریاناطالعات

دربینجوامعمختلفخودمختاردرارائهمحتوایخودعملمیکند.شرکترادیوتلویزیونملیدو

کانالعمومیملی)ویکنسخهHD(ویککانالبینالمللی،یککانالخبری،یککانالکودک

وورزشیدارد.یکسرویستلویزیونیابتکاریویکسرویسدرخواستیسمعیوبصریبافیلم

هایبایگانینیزازخدماتآناست)ص8۵و8۶(.

اهمیت تعاونی شدن شرکت های پخش و تولید اینترنتی محتوای منطقه ای

الف( تسهیل تشکیل شرکت های پخش و تولید اینترنتی محتوای منطقه ای:

استفادهازظرفیتبخشتعاونوحمایتهایقانونیاینبخشتوسطدولتمطابقآنچه

درماده17،18و٢4قانونبخشتعاونمصوب1٣70وبندبوجماده9وماده11قانون

اجرایسیاستهایکلیذکرشدهاست،سببمیگردد،شرکتهایاینترنتیتولیدوپخشمحتوای

منطقهایباسهولتوسرعتبیشتریتشکیلشوندوبهواسطهحمایتهایدولتیوهمینطور

ماهیتتعاونی-کهمبتنیبرتشریکمساعیوهمکاریجمعیاست-مشکالتمالیوکمبود

امکاناتتاحدامکانمرتفعگردد.

ب(کاهش تعرفه محصوالت رسانه ای و تعدیل بهای کلیت بازار:

باکاهشهزینهتاسیسوتولیدشرکتهاکهدرنتیجهتعاونیشدنوبهرهبرداریازمزایا

وحمایتهایبخشتعاونحاصلمیشود،تعرفهمحصوالترسانهایاینشرکتهاباتعرفه

پایینتریبهدستمصرفکنندگانخواهدرسیدوهمینطوررقابتبخشتعاونبابخشخصوصی

بهتعدیلبهایافسارگسیختهکاالهایرسانهای-کهعمدتادرانحصاربخشهایخصوصیهستند-

میانجامد.

ج( اشتغالزایی:

استفادهازمزایایبخشتعاونسببمیگرددتاافرادیکهدرحوزهکسبوکارهایرسانهای

نوینمهارتوتخصصکافیدارنداماابزارهاوامکاناتمالیرادراختیارندارندمطابقاهداف

مذکوردرماده٢قانونبخشتعاون،بتواننداینامکاناتومنابعرابهدستآورندواستعدادهای

بالقوهیخودراشکوفاکنند.

ازطرفدیگرتشکیلشرکتهایاینترنتیتولیدوپخشمحتوایمنطقهای،سببمیگرددتا

بخشهایخارجازمرکزکشور،یعنیشهرستانهاوروستاهابهجهتایجادچنینپلتفرمهایی-که

درحقیقتبسترهاینوینانتشارمحتواهستند-تشویقبهتولیداثروفروشمحتوابهاینشرکتها

شوندوبهطورغیرمستقیمفعالیتهایرسانهایاقماریدرشهرهاوروستاهارونقپیداکند.

د( افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور:

یکیازاهدافبخشتعاونکهدرابالغیهسیاستهایکلیاصل44نیزذکرشده،افزایشسهم

بخشتعاونیدراقتصادکشوربه٢۵درصداستکهاینمهمباورودبخشتعاونبهکسبو

کارهاینوینباسرعتبیشتردظیمحققمیشود.

جمع بندی

تولیدوانتشارمحتوایمنطقهایهدفیاستارزشمنددرراستایافزایشسهممناطقخارج

ازپایتختدرامرتولیدمحتوایرسانهایکهدربسیاریازکشورهایاروپاییاعمازتکبافتو

چندپارچهسابقهچنددهسالهداشتهودرابتداعمدتاتوسطرسانههایعمومیصورتمیگرفته

است.

درکشورمارسانههایعمومی-بهدالیلمتعددیکهخارجازموضوعاینپژوهشاست-

نتوانستهاندبهصورتساختارمندمناطقخارجازمرکزرادرامرتولیدمحتواسهیمکنند.هرچندبه

صورتموردیمیتوانتولیداتیکهویژگیهایمحتوایمنطقهایراداراستدراینرسانههایافت.

بارشدوتوسعهاینترنتوشکلگیریرسانههایجمعینوین،انحصاررسانههایعمومیاز

میانرفتوپلتفرمهایخصوصیمتعددیبهتولیدوانتشارمحتواپرداختندوفرایندتولیدمحتوا
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راتسهیلنمودند.بنابراینانتظارمیرودکاستیهایرسانههایعمومیدرموردپوششمحتوای

منطقهایتوسطاینرسانههایمتکثرازطریقایجادپلتفرمهایاختصاصیمحتوایمنطقهایجبران

گردداماباوجودفراهمبودناینزیرساختهایعنیدسترسیاکثرشهرهاوروستابهاینترنتو

توسعهرسانههاینوین،همچنانشاهدشکلگیریرسانهایکهاینهدفارشمندرامحققکند

نیستیم.

بنظرمیرسدیکیدیگراززیرساختهایمهمبرایتشکیلچنینشرکتهاییتامینمالیافراد

وحمایتهایدولتیازآنهااستکهاستفادهازظرفیتبخشدراینخصوصمیتواندپازل

زیرساختیراتکمیلنمودهوسببتشویقوترغیبافرادبهایجادشرکتهایتعاونیاینترنتیبا

هدفپوششمحتوایمنطقهایگردد.
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