


فهرست

مقدمه	
تعریفها 

بخش	الف	ـ	تلویزیون	خصوصی	در	ایران:	گذشته	و	حال	
تلویزیونهایاینترنتیوانتخابات

گسترشاختیاراتساترا

بخش	ب	ـ	تلویزیون	های	اینترنتی	مورد		تایید	صداوسیما	
شرکتهایطرفقراردادباصداوسیما:لنز،آیو،فام،وتیوا

لنز
آیو
فام
تیوا

سرویسهایمتعلقبهصداوسیما)تلوبیون،ایرانصدا،سپهر،
باشگاهخبرنگارانجوان(

تلوبیون
سپهر

باشگاهخبرنگارانجوان
ایرانصدا

بخش	ج	ـ	نظرسنجی	درباره	آی	پی	تی	وی	ها	
مصرف

مصرفدادههاوپهنایباند
ارجحیتهایپاسخدهندگان

اطالعاتجمعیتی

نتیجه	گیری	

3
3

4
6
6

7
8
8
9
9
9
9

9
01
01

01

01
11
21
21

21



3 تلویزیون اینترنتی در ایران |  تهیه شده توسط فیلتربان

مقدمه
تولیدوتوزیعمحصوالترسانهایدرایرانهموارهازحساسیت
سیاسیباالبرخورداربودهاست.پسازانقالباسالمی۱۳۵۷،
دولتکنترلخودرابرتولیداترادیو-تلویزیونیومحصوالت
چندرسانهایافزایشداد.تحوالترسانههایدیجیتالدر

سالهایاخیر،درنحوهمصرفمحصوالتصوتیوتصویرینیز
تغییراتمهمیرادرجامعهیایرانیبههمراهداشتهاستکه

شیوههایمرسومکنترلدولتیبراطالعاترادورمیزندیابیاثر
میکند.درواکنشبهاینوضعیت،دولتبهاستقرارسیستم
گستردهسانسوراینترنتی،ایجاداختاللدرامواجماهوارهای،و
محلیساختناینترنتدستزدهاست.ایناقداماتباهمکاری
سپاه،نیروهایانتظامی،وکادرتکنوکراتدولتیپیشبردهشده

است.

همزمانبااینتحوالت،تالشهایروبهافزایشیهمازدروِن
نظامبرایخصوصیسازیتولیداِترسانهایصورتگرفتهاست.
اینتالشها،باباالبردناستانداردهاوکیفیِتتولید،معطوف
بهتغییررفتاروسلیقهیمخاطباندرقبالرسانههایداخلیو
زیرساختاینترنتبودهاست،هرچنداینکارباخطرتضعیف
سانسورنیزهمراهشدهاست.درکابینهحسنروحانیچندین
شرکتخصوصیمجوزگرفتندتاخدماتصوتی/تصویرِی

دیجیتالبهشهروندانعرضهکنند.برخیازاینشرکتهادست
بهتأسیستلویزیونهایاینترنتییادارایپروتکلاینترنت

Over(»زدندکهشاملباکسخانگییا»ُاِورـدـتاپ)IPTV(
theTop(وویدیویدرخواستی)VOD(بامحصوالتخاص

میشد.اینخدماتباعثناخشنودیمحافظهکارانشدوخشم
صداوسیمایجمهوریاسالمیرابرانگیخت.سازمانصداوسیما
)بهاصطالح»رسانهملی«دراسنادرسمیدولتی(خودراتنها
صاحباختیارمحتوایصوتیوتصویریدرکشورمیشناسد.

گزارشکنونیبهواکاویعمیقتنشهایسیاسیپیرامون
پایگاههایاینترنتیخصوصیبرایپخشتلویزیونیدرایران
ازدهههشتادشمسیتاکنونمیپردازد.تأکیدمابررویکرد

نهادهایدولتیبراینظارتوادغاماینتلویزیونهادر
اکوسیستمیاستکهدولتمجازمیداند.بهتحلیلنزاعقدرت
میپردازیمواهمیتیکهایننزاعهابرایشبکهملیاطالعاتو
سیاستهایمحلیسازیاطالعاتدربردارند.همچنیننتایج
یکهمهپرسیراارائهمیدهیمکهبراینخستینبارنظرمردم
رادرمورداینپلتفرمهامنعکسمیکندوچشماندازبازار

تلویزیوناینترنتیرادرآیندهترسیممینماید.درپایان،اززاویه
سیاستهایاینترنتیورسانهایبهتحلیلجنبههایمثبتو

جنبههایپرخطراینرسانهیجدیدمیپردازیم.

تعریف	ها

آی	پی	تی	وی:تلویزیوناینترنتییاتلویزیونباپروتکلاینترنت
)IPTV(ــبهطورعامبهمعنیمحتواییاستکهبهوسیلهی
آیپیهایاآدرسهایاینترنتیبهطورزندهبهمخاطبانعرضه
میشود.برخالفتلویزیونکابلییاماهوارهای،آیپیتیوی

خدماتتلویزیونِیسنتیمثلکانالهایزندهراازطریقشبکهی
اینترنتوآیاسپیهابهمشتریانخوددرخانههاارائهمیکند.
ازطریقآیپیتیویمیتواندادههاراباسرعتباالانتقال
دادودرنتیجهمحتوایچندرسانهایهمامکانپخشپیدا
میکند.آیپیتیوینیازمندارتباطپایداربااینترنتویک

دستگاهیاباکسمرتبطکنندهبهصفحهتلویزیوناست.خدمات
آیپیتیویرامیتوانبهسهدستهتقسیمکرد:۱(پخشزنده،
چهبهشکلیکجانبهوچهتعاملییادوجانبه؛۲(ویدیوو

فیلمدرخواستی؛۳(تنظیمزمانیبهنحویکهبرنامهایرابتوان
همزمانباپخشزندهدیدیااینکهبرایساعاتوروزهایبعددر
دسترسقراردادیایکبرنامهزندهراعقببردودوبارهازابتدا

بهتماشایشنشست.

ویدیو	درخواستی	)VOD(:ویدیووفیلمیکهبنابهتقاضای
مشتریبرایاوپخشمیشود.اینسرویسدستمخاطبانرا
بازمیگذاردتاازمیانانبوهیازبرنامههایصوتیوتصویری
دستبهانتخاببزنندومجبورنباشندبرایبرنامهیموردنیاز
خوددرانتظارساعتپخشآنبنشینند.آیپیتیویدراکثر

مواردهمراهباسرویسویدیویدرخواستیازطریقتلویزیونیا
کامپیوتربرنامههایشراپخشمیکند،هرچندبستهبهسرعت
اینترنتکیفیتتصویربهتریابدترمیشود.سیستمهایویدیوی

درخواستیباانواعابزارهاکارمیکنندمثلباکسخانگی،
کامپیوتر،گوشیهمراه،وهروسیلهایکهباآنبتوانازاینترنت

پخشزندهدریافتکردیامحتوارادانلودکردوبعدًادید.

سرویس	های	خانگی	یا	اوتی	تی:»ُاورِدتاپ«)OTT(ایننام
بهخدماتمستقلویدیوییازراهاینترنتاطالقمیشودکه
بهتشکیالتسنتیپخشتلویزیونوکانالهایمتداول

متکینیست.چنینخدماتیفقطآنالینوازطریقاشتراک
عرضهمیشوند.محتوایعرضهشدهرامیتوانازطریقرایانه،
تلویزیون،باکسخانگی،وسایرابزارهایمرتبطبااینترنت

دریافتکرد.
مادراینگزارشازواژه»آیپیتیوی«)IPTV(یا»تلویزیون

اینترنتی«بهطورعاماستفادهمیکنیمکهدربرگیرندهمجموعهای
ازخدماتازجملهویدیویدرخواستی،اوتیتی،وخدماتبا
زمانمتغیرهممیشود.بهدوعلتاینکاررامیکنیم:یکی

اینکهرسانههاومقاماتدولتیهردوازلفظ»آیپیتیوی«به
همینشکلعاماستفادهمیکنند.دوم،درنظرسنجیایکهانجام
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دادهایم)بخشجدرپایین(،برایپرهیزازکلمههایناآشنااز
همینیکواژهبهرهگرفتیمکهپاسخدهندگانباکاربردآنبهتر

ارتباطبرقرارمیکنند.

بخش	الف	ـ	تلویزیون	
 خصوصی	در	ایران:

گذشته	و	حال
مطرحشدنسرویسویدیویخصوصیآنالینوپلتفرمهای

اشتراکگذاریدرایرانازابتدابابرخوردهاورقابتهای
سیاسیهمراهبود.درانتخاباتمناقشهآمیز۱۳۸۸،میرحسین
موسوینامزداصالحطلبدرکارزارانتخاباتیاشیککانال
تلویزیونیبهنام»قلم«بهراهانداخت.1اینکانالبالفاصلهاز
طرفکارگروهتعیینمصادیقمحتوایمجرمانهفیلترشد.این
کارگروهنهادقانونینظارتبرمحتواوسانسورآنالیناست.به
دنبالپیروزیمناقشهآمیزمحموداحمدینژاد،مهدیکروبی،
دیگرنامزِداصالحطلبهماعالمکردقصدداردیککانال

تلویزیونیخصوصی)مستقلازدولت(بامدیریتبهروزافخمی
تاسیسکند.افخمیفیلمسازوعضوسابقمجلسدراوایل

دهه۸۰شمسیبود.2نیروهایامنیتیافخمیرادستگیرکردندو
برنامههایکروبیدرنطفهخفهشد.کمترازیکسالبعدکروبی،
موسوی،وزهرارهنورد،همسرموسوی،دستگیروبهحبس

خانگیمحکومشدندکهتاامروزادامهدارد.

درسال۱۳۹۱محمدحسینی،وزیروقتفرهنگوارشاداسالمی،
ادعاکردکهتاسیستلویزیونهایغیردولتیمغایرباقانون

اساسیاست.درآنزمان،چنینادعاییدرواکنشبهچهرهها
وجناحهایاصولگراییبودکهمیخواستنددربرابرصداوسیما
خودمستقالکانالتلویزیونخصوصیاینترنتیاحداثکنند.3

دنیایاقتصاد،۲۰اردیبهشت۱۳۸۸،»تلویزیوناینترنتیبرایمیرحسین  1
 https://www.magiran.com/article/1855699:»موسوی 

ناهیدصیامدوست،لسآنجلستایمز،انگلیسی،۹ژانویه۲۰۰۶)۱۹دی۸۴(، 2
»روحانیایرانیتالشداردنظراتمتفاوتخودراازطریقتلویزیونبهمردم 

http://lat.ms/3dckwuB:»برساند 

گزارشگرانبدونمرز،۲۰۱۲،»وزیرارشادایران:مجوزتلویزیونخصوصیبه 3
http://bit.ly/39HABVA:»هیچکسدادهنمیشود 

اینتقابلدائمیومکرربادولتنشانمیدهدکهعملکرد
انحصاریصداوسیمابراینظامدارایاهمیتحیاتیاستــ

نشانهایازنزاعبرسرقدرِترسانهایکهتاهمینامروزاهمیتش
راحفظکردهاست.اصل۴۴قانوناساسیایرانمقررداشته

کهکلیهیتولیداتوپخشمحتوایرسانهایمنحصرًادراختیار
دولتباشد.ماده۷اساسنامهصداوسیماــکهیکسندپایهای
ناظربرعملکرداینسازماناستــانحصاررسانهایرامتعلق
بهایننهادمیداند.تخطیازاینمادهمیتواندباعثشکایت
قانونیعلیهنقضکنندگانآنشود.بااینهمه،باپیشرفت
دررسانههایدیجیتالومتحولشدنتکنولوژیهایپخش
تلویزیونی،دیگرروشننیستآناصولومادههایقانونیبا
اینشکلهاینوینمطابقتداشتهباشند.طیهمهیاین

تحوالت،صداوسیماکهمدیرکلآنرارهبرنظاممنصوبمیکند،
بهعنوانبازویتبلیغاتِیبیبدیلجمهوریاسالمیبهکارخود
ادامهدادهاست.اینسازمانازثروتمندتریننهادهایدولتی

استکهبودجهاشبهبودجهیبرخیازوزارتخانههاپهلومیزند.
تالشهاییکهدرگذشتهدرمجلسبرایتجدیدنظردرمقررات

نظارتیبرصداوسیماشدهیچیکبهنتیجهنرسید.4

صداوسیماسرسختانهبرایناصلپافشاریکردهکهتنهانهاد
ناظربرویدیووموسیقیآنالیندرکشوراستومسؤلیِت
دادنمجوزهممنحصرادراختیاراواستــادعاییکهدر

دولتحسنروحانیبهشدتزیرسوالرفت.درنامهایکهرهبر
نظامدرشهریور۱۳۹۴بهرئیسجمهوروقت-حسنروحانی)در
مقامرئیسشورایعالیفضایمجازی(-نوشت،تأکیدشده

کهصداوسیمامسئولیتنظارتبرتمامیمحتوایچندرسانهای
آنالینرابهعهدهدارد.ایننخستینگامدرمسیردادنقدرِت
تماموکمالبهصداوسیمابودکهتولیدوپخشمحتوایآنالین

رابهدستبگیرد.5

صداوسیمابرایتحکیماقتدارشبهسرعتواردعملشدودر
اسفند۱۳۹۴برایپنجشرکتتلویزیوناینترنتیمجوزصادرکرد
)توضیحبیشتردربخشب(.6همانسال،صداوسیماعلیه

شرکت»آپارات«بهدادگاهشکایتبرد.آپاراتموفقترینپلتفرم
داخلیبرایاشتراکگذاریویدیواستکهبهخوبیبایوتوب
رقابتمیکند.اتهامآپاراتاینبودکهبدونمجوزازسوی

صداوسیماعملکردهوبنابراینغیرقانونیاست.صداوسیماطبق
اساسنامهاشوبراساسفرمانرهبرنظامخودراتنهامرجِع

ویجیاتو،۱۹اردیبهشت۱۳۹۹،»ساتراچیست؟صداوسیما،فضایمجازی، 4
https://vigiato.net/p/91423 :»رگوالتوریومابقیقضایا،VOD 

همانجا 5

تعادل،۱اسفند۱۳۹۵،»گامهایمثبتتلویزیونتعاملیبرایخصوصیشدن«: 6
http://bit.ly/2KlRvR3  

https://www.magiran.com/article/1855699 
https://www.magiran.com/article/1855699 
http://lat.ms/3dckwuB
http://lat.ms/3dckwuB
http://bit.ly/39HABVA
https://vigiato.net/p/91423
http://bit.ly/2KlRvR3
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ناظربررسانههایآنالینتلقیمیکرد.عالوهبراین،صداوسیما
نخستینگامهارادرتشکیلنهادیبرداشتکهبعدًابانام

سازمانتنظیممقرراتصوتوتصویرفراگیر)ساترا(تثبیتشد.7


دراردیبهشتماه۱۳۹۵کمیسیونفرهنگیمجلسطرحیارائه
دادباعنوان»مرجعیتفراگیرنظارتبرامورچندرسانهای«که
درآنحقنظارتبرمحتوایرسانههایآنالینبهصداوسیما
دادهشد.اینطرحتافروردین۱۳۹۷معلقبودتااینکهدراین
تاریخنمایندگاناصولگرایکمیسیونفرهنگیاعالمکردندبا
اهدایحقنظارتصداوسیمابرمحتوایآنالینتوافقکامل

دارند.نمایندگاناصالحطلبووزیروقتارتباطاتازدرمخالفت
درآمدندوگفتندبراینظارتصداوسیمارهنمودهایروشنو

دقیقدرموردمحتوایصوتوتصویرهنوزتدویننشدهاست.8
ورایتصمیمکمیسیون،مجلسهیچگاهدراینموردبهرای
نهایینرسید.بااینحال،اینسیاستنشاندهندهیکوشش
مستمرمحافظهکارانبرایتحکیمنظارتصداوسیمابرتولیدات

رسانههایآنالینبود.

درتماماینمدت»ساترا«اقتدارخودرابرمحتوایکلیهرسانهها
اعمازآنالینیاغیرهبرقرارکرد.درسال۱۳۹۷ساترابرایچهار
ایستگاهتلویزیونتعاملیاینترنتی)آیپیتیوی(وهفت

مؤسسهیرسانهایصوتوتصویرپروانهیکارصادرکرد.9با
کوششساتراخدماتویدیویدرخواستینیززیرنظارتاین
تشکیالتدرآمد.پیشازآنپروانهیاینخدماتازطرف

وزارتفرهنگوارشاداسالمیصادرمیشدکهدراختیارکابینه
وهیأتوزیرانبودودررقابتباصداوسیماوسانسورهای

سختگیرانهیآنراحتترمجوزصادرمیکرد.بامقرراتجدید،
پلتفرمهایویدیویدرخواستیمجبورشدندیکمجوزدیگرهم
ازساترابگیرند.اینتحوالتباعثسردرگمیمتقاضیانمجوز

شدهودخالتکابینهرابهدنبالداشت.10ساتراازاختیاراتخود
برایسانسورتولیداتویدیوهایدرخواستیاستفادهمیکندکه
نتیجهاشکاهشمحبوبیتایننوعمحصوالتبودهاست.11

https://bit.ly/39x8tEX:ساترا،دربارهما 7

،VOD،یجیاتو،۱۹اردیبهشت۱۳۹۹،»ساتراچیست؟صداوسیما،فضایمجازی  8
https://vigiato.net/p/91423:»رگوالتوریومابقیقضایا 

ایسنا،۱۱اردیبهشت۱۳۹۷،»صدورمجوزبرای۴تلویزیونتعاملیو۷مؤسسه 9
http://bit.ly/35ONegm:»رسانهصوتیوتصویری 

،VOD،ویجیاتو،۱۹اردیبهشت۱۳۹۹،»ساتراچیست؟صداوسیما،فضایمجازی  10
 https://vigiato.net/p/91423:»رگوالتوریومابقیقضایا 

ایراناینترنشنال،۹ژوییه۲۰۲۱)۱۸تیر۱۴۰۰(،انگلیسی،»مدیرکلبعدی  11
https://bit.ly/3AzTWnY:»صداوسیماچهکسیخواهدبود؟ 

دردیماه۱۳۹۸،قوهقضاییهدرصددبرآمدقدرتصداوسیمارا
براینظارتبرتمامرسانههاتثبیتکند.ابراهیمرئیسی،رئیس
جمهورکنونیکهدرآنزمانریاستقوهقضاییهرابهعهده

داشت)یکیدیگرازمقامهایانتصابیازسویرهبرنظام(،در
بخشنامهایاظهارکردهرنوعفعالیتصوتیوتصویریبدون
داشتنمجوزازسازمانصداوسیماغیرمجازتلقیمیشود.12
کابینهروحانیبهشدتازاینتصمیمانتقادکردوگفتاین

مسألهدرحوزهیاختیارقوهقضاییهنیستوشورایعالیفضای
مجازیبایددراینبارهتصمیمبگیرد.13

دربهمنماه۱۳۹۸،دیوانعدالتاداریدرمصوبهایدستبه
ابطالاختیاراتسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی

)CRA(زد.14اینسازمانبهعنوانرگوالتوریبهریاستوزیر
ارتباطاتبرمسائلتولیدوزیرساختمحتوایرسانههانظارت
دارد.15دیوانعدالتاداریبااستنادبهاصل۴۴قانوناساسی
کهتولیدوپخشمحتوارامنحصرًادرحدوداختیاراتدولت

میداند،وبااشارهبهفرمان۱۳۹۴رهبرنظام،وهمچنینرجوعبه
»نظریهتفسیری«شوراینگهباندرمهرماه۷۹کهفرستندههای
خصوصیراکهزیرنظرصداوسیمانباشنددرهرحوزهیرسانهای

ممنوعکرده،تصمیمخودرااعالمکرد.16

درخرداد۱۳۹۹شورایعالیفضایمجازیباالترینمرجع
تصمیمگیریدربارهسیاستگذاریاینترنتدرکشورکهبهرهبر

نظامگزارشمیدهد،اعالمکردقصدپادرمیانیدراینمناقشهها
رادارد.برایپرهیزازسردرگمیهایبیشترودرجهتمنافع

سرویسهایداخلی،شورایعالیحاضراستبرایسیاستگذاری
بهتربهبحثهایدوطرف)کابینهوسازمانصداوسیما(گوش
فرادهد.17درزماننوشتناینگزارشهنوزشورایعالیفضای

سیدابراهیمرئیسی،۲۸دی۱۳۹۸،»بخشنامهبهمراجعقضاییسراسرکشور«:  12
https://bit.ly/3anTUoy  

بیبیسیفارسی،۶بهمن۱۳۹۸،»انتقاددولتازواگذاریصدورمجوز  13
http://bbc.in/3qjRGfs:»انحصاریصوتوتصویرفراگیرمجازیبهصداوسیما 

:)CRA(سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی  14
https://www.cra.ir/en/enhome 

ایسنا،۱۵بهمن۱۳۹۸،»انتشاروپخشبرنامههایصوتیوتصویریفراگیر  15
https://bit.ly/3xmGstb:»منحصرًادرصالحیترسانهملیاست 

مرکزپژوهشهایمجلس،رایهیاتعمومیدیوانعدالتاداری۱۵/۱۱/۱۳۹۸  16
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1488525  

مهرنیوز،۲۳خرداد۱۳۹۹،»ورودشورایعالیفضایمجازیبهحوزه  17
http://bit.ly/2LHW3Sn:»ویاودیها 

https://bit.ly/39x8tEX
https://vigiato.net/p/91423
http://bit.ly/35ONegm
https://vigiato.net/p/91423 
https://vigiato.net/p/91423 
https://bit.ly/3AzTWnY
ttps://bit.ly/3anTUoy
http://bbc.in/3qjRGf
https://www.cra.ir/en/enhome
https://bit.ly/3xmGstb
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1488525
http://bit.ly/2LHW3Sn
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مجازیدربارهیاینمسألهیبحثانگیزتصمیمیاتخاذنکرده
است.18

باوجودتماماینمناقشههابرسرحقدادنمجوز،بایداذعان
کردکهتلویزیونهایاینترنتیاکنونبخشمهمیاززیرساخت
شبکههایداخلی،یاشبکهملیاطالعات،راتشکیلمیدهند.
دولتسعیخودرامیکندتاشرکتهایخصوصیرابهتولید
برنامههاوفیلمهایباکیفیتخوبترغیبنمایدوبدین
نحوکاربراناینترنتیراجذبپلتفرمهایداخلیکند.این

پلتفرمهاترافیکدادههایخودراازمسیرشبکهملیاطالعات
هدایتمیکنند.شورایعالیفضایمجازینیزتاکیدکردهکه

فرستندههایویدیوهایدرخواستیملزمهستنددستکم۴۰٪از
پهنایباندخودرابهتولیداتداخلیاختصاصدهندکهبارعایت

مالحظاتفرهنگی،سیاسی،ودینیتهیهشدهاند.باوعدهی
سرعتبیشتروهزینهکمتر،دولتبرآناستکهمردمرابه

سمتاستفادهازشبکهملیاطالعاتسوقدهد،بااینامیدکه
شبکههایسانسورنشدهیبینالمللیبهتدریججذابیتخودرااز
دستبدهند.ایناستراتژیبرایبومیکردنتولیداتصوتیو
تصویریبهپیچیدگیدستگاهکنونیسانسورکههمینحاالهم
بسیاروسیعاستمیافزایدزیراازشیوههاییبرایسلیقهسازی
وحمایتازمحصوالتدولتیاستفادهمیکندکهبهراحتیقابل

تشخیصورصدنیستند.

تلویزیون	های	اینترنتی	و	انتخابات

بههنگامانتخاباتریاستجمهوریدرخرداد۱۴۰۰بحثاز
تلویزیونهایاینترنتیدرعنوانخبرهادیدهمیشد.ازآنجاکه
شیوعهمهگیریکروناباعثکاهشتعدادکارزارهایحضوری
شدهبود،کارزارهایآنالینبراینامزدهااهمیتبیشتریپیدا
کرد.دولتوصداوسیمادستبهاقداماتیبرایتسهیلروند
انتخاباتوباالبردننرخنازِلمشارکتمردمزدند.محمدجواد
آذریجهرمی،وزیروقتارتباطات،اعالمکرددولتتاتاریخ
انتخاباتبههمهایرانیانبهطوررایگانیکبستهاینترنتی۷

گیگابایتیاهدامیکند.19

خبرگزاریجمهوریاسالمی،۲۸آذر۱۳۹۹،»شورایعالیفضایمجازیمصادیق  18
https://bit.ly/3A4Ps8p:»صوتوتصویرفراگیرراتعیینکند 

آذریجهرمیاضافهکرد،»ازمننپرسیداینبستهرایگانآیافقطشامل  19
اینترنتبومیمیشود،اینترنتیکشبکهبینالمللیاست.«اینگفتهتلویحًا 
بهاینمعنیبودکهبستهاهداشدهمنحصربهشبکهملیاطالعاتنیستو 

اینترنتبینالمللیراهمشاملمیشود. 

همزمانسازمانصداوسیمایکیازفرستندههایشراوقِفآن
کردکههرنامزدصاحبیکتلویزیوناینترنتیشودوساترا
همبالفاصلهپروانهاینآیپیتیویهاراصادرکرد.20ظرف

چندروزدونامزدانتخاباتی،ابراهیمرئیسی21وسعیدجلیلی،22
سرپرستسابقمذاکراتهستهایدرکابینهاحمدینژاد،

کانالهایتلویزیوناینترنتیخودرارویپلتفرمهایصداوسیما
بهراهانداختندکهازجملهمیتوانازتلوبیون،لنز،وتیوانامبرد

)توضیحبیشتردربخشب(.

گسترش	اختیارات	ساترا		

همزمانباانتخاباتریاستجمهوری،ساترادرصددبرآمد
قواعدومقرراتیبرایرسانههایاجتماعیداخلیوپلتفرمهای
اشتراکگذاریوضعکند.اقدامساتراموجبنگرانیشدکهمبادا
ایننهادپاراازحدوداختیاراتخودفراترگذاشتهباشد.روز۲۱
اردیبهشت،سرویسپخشویدیوییآپاراتدرتوییتینوشتکه
ساترادستوردادهیکیازبرنامههایجدلسیاسیعلیعلیزاده،
تحلیلگرسیاسی،بامحموداحمدینژادازاینپایگاهحذفشود.
آپاراتگالیهکردکهاینسیاستگذاریهایمتناقضبهتضعیف
سرویسهایداخلیونقضحقوقکاربرانمیانجامد.حذف
مصاحبهیمذکورانتقادهایبسیاریرابرانگیخت.مدتیبعد،
وحیدفرهمند،قائممقامساترا،دریکگفتگواقرارکردکهحذف
مصاحبهاحمدینژادیک»اشتباهموردی«وناشیاز»وجودیک
خالءدرفرایندابالغبهآپارات«بوده؛تلویحابهاینمعنیکه
آپاراتمیتواندمصاحبهیمزبوررادوبارهدردسترسبگذارد.

چندروزبعددر۳۱اردیبهشت،مدیرکلساتراجزییاتیدرباره
مقرراتفعالیتهایانتخاباتیمنتشرکرد.فهرستاوشامل
عنوانهاییبودنظیراحرازهویتواقعیدر»صفحاترسمی«
نامزدهاچنانچهکاربریتقاضاکند،برچسبگذاریبرمحتوای
»مرتبطباانتخابات«برایشناساییسریع،مرورمحتوابرای
جلوگیریازپخشاکاذیب،وحذفهرمطلبیکهقوانین

انتخاباتیرانقضکند.

تعیینمقرراتکارزارانتخاباتیآنالینازسویساترانشاناز
گسترشحوزهنفوذایننهادبرموضوعاتیداردکهقبالًکارگروه

تعیینمصادیقمحتوایمجرمانهوقوهقضاییهبرایآنها

شبکهخبر،۱۰خرداد۱۴۰۰،»راهاندازیشبکهاختصاصیتلویزیونیاینترنتیبه  20
https://bit.ly/3yfmXnY:»تعدادنامزدها 

دنیایاقتصاد،۱۴خرداد۱۴۰۰،»شبکهاینترنتیابراهیمرئیسیرسمًاافتتاح  21
https://bit.ly/3BPnxef:»شد 

خبرگزاریمهر،۱۱خرداد۱۴۰۰،»سعیدجلیلیتلویزیوناینترنتیخودراافتتاح  22
https://bit.ly/3l7RT5y:»کرد 

https://bit.ly/3A4Ps8p
https://bit.ly/3yfmXnY
https://bit.ly/3BPnxef
https://bit.ly/3l7RT5y
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تصمیممیگرفتند.درعینحال،ممکناستبازتابیباشداز
برداشتهایمتضادودعواهایدرونیمیاننهادهایدولتیبر

سرمیزاناختیاراتساترا.

بخش	ب	ـ	تلویزیون	های	
اینترنتی	مورد	تأیید	

صداوسیما
گسترشاختیاراتساترانشانگرآناستکهدرحالحاضر
سازمانصداوسیمادررقابتباقوهمجریهدستباالرادارد.
درهمانحالکهساتراصدورمجوزبهآیپیتیویهاراادامه
میدهد،صداوسیماباظاهرتازهایدراینحیطهقصدپیشبرد
یکاستراتژیدولبهرادارد.صداوسیماتعدادیازآیپیتیها
رابهخودتخصیصدادهوزیرنامهایجدیدمثل»سپهر«و

»ایرانصدا«برنامههایخودشراپخشمیکند.عالوهبراین،
صداوسیماباچندشرکتخصوصیسرشناسقراردادبستهکه
ازطریقآنهاحوزهنفوذخودراگسترشدهد.طبققرارداد،این
سرویسهایخصوصیعالوهبرپخشبرنامههایتولیدداخلی
یادوبلهشده،موظفبهپخشتولیداتخودصداوسیماهم
هستند.ایننوعهمکاریدامنهینفوذصداوسیماراگسترش
میدهدبهنحویکهحتیتماشاگرانیکهبهطورمعمولسراغ

شبکهصداوسیمانمیروند،ازطریقشبکههایدیجیتالوبا
هزینهکمیاحتیرایگانبرنامههایموردتاییدصداوسیمارا

دریافتواستفادهمیکنند.

دراینبخشمروریخواهیمداشتبرآیپیتیویهاییکه
صداوسیمارسمامبلغآنهاستوبانام»سرویسهایتلویزیون

تعاملی«معرفیمیکند.اینسرویسهایا»طرفقرارداد
باصداوسیما«هستندیا»متعلقبهصداوسیما«.البتهاین
سرویسهاشاملتمامیتلویزیونهایاینترنتی،ویدیوهای
درخواستی،وُاتیتیهادرکشورنمیشود.باآنکهبرخیاز

سرویسهایخصوصیمثل»فیلیمو«و»نماشا«بسیارمحبوب
هستند،صداوسیماهنوزآنهاراتاییدنکردهاست.تاکیدبیشتربر
تلویزیونهایاینترنتیاستکهتماشاچیهایبیشتریراجلب

میکندتاسرویسهایخصوصیویدیویدرخواستی.

شرکت	های	طرف	قرارداد	با	صداوسیما:	
لنز،	آیو،	فام،	و	تیوا

درآبان۱۳۹۵پنجشرکتایرانسل،بارانتلکام،آسمان،تراشهسبز،
ونشرالکترونیکموفقشدندپروانهکسبتلویزیوناینترنتی

دریافتکنند.اماخیلیزوداینپروانههابهخاطراختالفمیان
صداوسیماووزارتارتباطاتلغوشدندزیرامعلومنبوداساسًا

صداوسیماچنیناختیاراتیداشتهباشد.پسازدرگیریهایبسیار
دوبارهدرمهر۱۳۹۵پروانههاتجدیدشدندــبهاستثنایشرکت

شرکت	های	خصوصی	طرف	قرارداد	با	صداوسیما

جدول۱ـشرکتهایخصوصیطرفقراردادباصداوسیما

فرصتدیدن
پسازپخش
نخست

بله
تا۷روز

بله
تا۱۴روز

؟

؟

باکسخانگی

بله)همچنین
رویتلویزیون
هوشمند
)سامسونگ

بله

؟

اپلیکیشنروی
وب

بله

-

آیُااس

باالی۱۷هزار

باالی۷هزار

-

باالی۲هزار

اندروید

باالی۱میلیون

باالی۵۰۰هزار

باالی۱۰هزار

باالی۱۵۰هزار

نوعبرنامهها

فیلمسینمایی،
برنامهتفریحی،
ورزش،کانالهای
صداوسیما

فیلمسینمایی،
برنامهتفریحی،
ورزش،کارتون،
کانالهای
صداوسیما

فیلمسینمایی،
برنامهتفریحی،
موسیقی،
کانالهای
صداوسیما

فیلمسینمایی،
موسیقی،ورزش،
سرگرمیکودکان،
کانالهای
صداوسیما

شرکتمادر

ایرانسل

بارانتلکام

آسمان)مرتبطبا
)سپاهپاسداران

تراشهسبز

لنز

آیو

فام

تیوا
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نشرالکترونیک23ــودرحالحاضرصاحباناینمجوزهابه
طوررسمیطرفقراردادصداوسیمامحسوبمیشوند.

لنز

شرکتایرانسلشعبهایاستازشرکتامتیان)MTN(در
آفریقایجنوبیکهازنخستیندریافتکنندگانمجوزبرای

تلویزیونتعاملیاینترنتیبودودرآبان۱۳۹۵»لنز«24رارونمایی
کرد.مشتریانلنزمیتوانندانواعبرنامههایفارسیزبانرا
دریافتکنندازقبیلفیلمهایسینمایی،شوهایتلویزیونی،
بازیهایورزشی،کانالهایرسمیداخلی،وبرنامههای

موسیقی.25بینندگانفرصتدارندبرنامههاراتامدتهفتروز
پسازپخشاولیهدریافتکنندیاباتنظیمقبلیاینبرنامهها
راباکیفیِتتصویریباالضبطکردهوهرزمانکهخواستند

ببینند.26اپلیکیشنموبایِللنزدرفروشگاهگوگلپلی27باالییک

نشرالکترونیکزیرمجموعهسازمانتبلیغاتاسالمیاستکهمجوزدو 23
آیپیتیویوپلتفرمتولیدمحتوایتعاملیبانامهایشمیموشیمارادریافت 

  http://iep.co.ir/?page_id=37.کردهاست 

/https://eirib.ir/content/1342/lenz:اطالعاتمربوطبهلنز  24

/https://www.instagram.com/lenz_iptv :برایآشناییبابرنامههایلنز  25

دیجیتالتیوی،»رونماییازتلویزیونشرکتایرانسلـامتیان«)انگلیسی(،۲۰  26
https://bit.ly/3zFoTGb،۲۰۱۷فوریه 

https://bit.ly/3kBiJ5p :اپلیکیشنلنزدرفروشگاهگوگلپلی  27

میلیوندانلودداشتهودرفروشگاهداخلی»سیبایرانی«28هم
متجاوزاز۱۷۰۰۰مرتبهپیادهونصبشدهاست.

آیو


شرکتبارانتلکام،ارائهدهندهگسترهوسیعیازخدمات
اینترنتی،صاحبآیواست.تلویزیوناینترنتیآیو29عالوه
برکانالهایصداوسیماتعدادزیادیکانالاختصاصیشامل
برنامههایتفریحی،ورزشی،وکارتونبرایکودکاندراختیار
بینندگانخودمیگذارد.آیورامیتوانباگوشیهمراه،تبلت،

مرورگررایانه،باکسخانگی،وتلویزیونهایهوشمندسامسونگ
دریافتکرد.آیوبرنامههایخودراتاچهاردهروزدردسترس
میگذارد.اپلیکیشنموبایلآیودرفروشگاهگوگلپلی)باالی
پانصدهزاردانلود(30وفروشگاهسیبایرانی)باالیهفتهزار

دانلود(31موجوداست.

اپلیکیشنموبایللنزدرفروشگاهسیبایرانی)درنظرداشتهباشیدفروشگاه 	28
آنالینایرانیدرپاسخبهاقدامخصمانهفروشگاههایغربیدرستشدکه 

خودرابیشازحدودقانونیموظفبهپیرویازتحریمهایاقتصادیآمریکا 
https://bit.ly/39zlQVf:).کردهبودند 

https://bit.ly/3CJZaOM :دربارهآیو  29

https://bit.ly/3CJZaOM :اپلیکیشنموبایلآیودرفروشگاهگوگلپلی  30

https://bit.ly/3kIejKy :اپلیکیشنموبایلآیودرفروشگاهسیبایرانی  31

سرویس	های	صداوسیما

جدول۲ـآیپیتیویهایمتعلقبهصداوسیما

هزینه

مجانی

فرصتدیدن
مجددپساز
پخشنخست

بلهـتا۷روز

؟

نه

بلهـتاسه
ساعتدر
وبسایت

باکسخانگی

نه

نه

نه

نه

وبسایت

بله

بله

بله

بله

آیُااس

هزار۴+

هزاروپانصد7+

نه

نه

اندروید

میلیون۲۰+

هزار۲۰۰+

هزار۲۰۰+

هزار۱+

نوعمحتوا

پخشزندهو
آرشیوکامل
صداوسیما

پخشصوتی

پخشزنده
برنامههای

صداوسیما)رادیو
)وتلویزیون

پخشزنده
برنامههای

صداوسیما)رادیو
)وتلویزیون

تلوبیون

ایرانصدا

سپهر

باشگاهخبرنگاران
جوان

http://iep.co.ir/?page_id=37
https://eirib.ir/content/1342/lenz/
https://eirib.ir/content/1342/lenz/
https://www.instagram.com/lenz_iptv/
https://www.instagram.com/lenz_iptv/
https://bit.ly/3zFoTGb
https://bit.ly/3kBiJ5p
https://bit.ly/39zlQVf
https://bit.ly/3CJZaOM
https://bit.ly/3CJZaOM
https://bit.ly/3kIejKy
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فام

تلویزیونفاممتعلقبهشرکتآسماناستکهخودشعبهای
استازکنسرسیومتوسعهاعتمادُمبین.سپاهپاسدارانوستاد
اجراییفرمانامامصاحباناینکنسرسیومهستند.درسال
۱۳۸۸اینکنسرسیومموفقشد۵۱٪ازسهامشرکتمخابرات
ایرانرابهدستآورد.شرکتمخابراتارائهدهندهخدمات

اینترنتیونهاداصلیدولتیبرایمدیریتزیرساختارتباطات
صوتیوتصویریاست.32باتوجهبهنظارتمستقیمسپاه
برزیرساختمخابراتکشور،خریدوفروشسهاماینشرکت
نگرانیهاییرادرموردحریمخصوصیوحقوقدیجیتال

برانگیخت.

درسال۱۳۹۵کنسرسیومنخستینآیپیتیویخودرابا
نام»فام«رونماییکرد.33فامبررویگوشیهایهمراه،

تلویزیونهایهوشمند،وباکسخانگیاختصاصیقابلدسترسی
است.34اپلیکیشنموبایلَاندرویدفامبرایگوشیهمراهو
تلویزیوندرفروشگاهکافهبازارــهمتایایرانیگوگلپلیــ

موجوداستکهتاکنونباالیدههزاردانلودداشتهاست.35فام
دارایمجموعهیبزرگیازفیلمهایسینمایی،شوهایتلویزیونی،
موسیقی،وبرنامههایزندهازکانالهایداخلیاستکهبرای
ضبطیابازپخشدردسترسهستند.اپلیکیشناندرویدفام

برایمشترکانایرانسل،همراهاول،ورایتلتخفیفپنجاهدرصدی
دارد.همینطورهیچمحدودیتیبرایسقفدانلودمشتریان

چندشرکتبزرگمثلآسیاِتک،شاتل،وپارسآنالینوجودندارد.

تیوا

تلویزیونتیوامحصولشرکتتراشهسبزاست.36اینسرویس
درباکسخانگیاختصاصی)تیباکس(ازقبلنصبشده37
ودارایاپلیکیشنهایموبایلبرایسیستمهایعاملَاندروید

)باالی۱۵۰۰۰۰دانلودتابهحال(38وآیُاِاس)باالی۲۰۰۰

اقتصادشهروند،»همهچیزدربارهمدیرانوکنسرسیومتوسعهاعتمادمبین:  32
https://bit.ly/3wZR2GI :مالکمخابرات«دراینجا 

/https://www.fam.ir :سایترسمیفام  33

/https://eirib.ir/content/1343/fam :اطالعاتمربوطبهفام  34

https://bit.ly/2ZixQZl :اپلیکیشنفامدرکافهبازار  35

/https://eirib.ir/content/181/tiva:دربارهتیوا  36

/http://tva.ir/info :سایترسمیتلویزیونتعاملیتیوا  37

تیوادرفروشگاهکافهبازاربابیشاز۵۰هزاردانلودفعالودرفروشگاهگوگلپلی  38
بابیشاز۱۰۰هزارنصب.نگاهکنیدبه https://bit.ly/3kz0RIt و 

https://bit.ly/3EOtUjy 

دانلود(39است.تیواعالوهبرکانالهایصداوسیماکانالهای
اختصاصیبرایکودکان،بینندگانفیلمهایهنری،وطرفداران
پروپاقرصموسیقیوورزشعرضهمیکند.مشتریانشرکت
پارسآنالینهممیتوانندتیوارامجانیدریافتکنند.40

سرویس	های	متعلق	به	صداوسیما	
)تلوبیون	،	ایران	صدا،	سپهر،	باشگاه	

خبرنگاران	جوان(

تلوبیون	

تلوبیونیکیازمحبوبترینپلتفرمهایصداوسیماباپخش
زندهوآرشیووسیعیازتولیداتتلویزیونیاست.تلوبیونهمبر
رویوبسایتبابیشازیکمیلیونوپانصدبینندهیمتمایزقابل
دسترساست41وهمازطریقاپلیکیشنهایاندروید)باالی۱۰
میلیوننصب(42وآیُااس)باالی۴هزار(43.شرکتآلکساکه
وبسایتهایجهانرارتبهگذاریمیکند،وبسایتتلوبیونرااز
لحاظبیشترینتعدادبازدیدکنندگاندرایران،درمقامپنجمقرار

میدهد.44

سپهر

تلویزیوناینترنتیسپهرنیزدرحالحاضرهمازطریقوبسایت
وهماپلیکیشناندرویدعرضهکنندهبرنامههایزندهازکانالهای
محلی،ملی،وبینالمللیاست.فقط۵۱۲کیلوبایتبرنامهبرای
هرکاربرهزینهبرمیداردکهقطعًابرایافرادکمدرآمدجذابیت

دارد.

باشگاه	خبرنگاران	جوان

دروبسایتصداوسیمانامباشگاهخبرنگارانجوانکهیک
خبرگزاریاصولگراستدرفهرستتلویزیونهایاینترنتیذکر

صفحهاپلیکیشنتیوابررویسایتسیبایرانی:  39 
https://sibirani.com/apps/Tva 

پارسآنالین،»باپارسآنالینرایگاندرتیوافیلمببین!«:  40 
https://www.parsonline.com/adsl/sale/tva  

https://bit.ly/2XEP825 :دربارهتلوبیون  41

https://bit.ly/39Arnec :نسخهاندرویدتلوبیوندرفروشگاهگوگلپلی  42

https://bit.ly/3zFvHnd :نسخهآیُااستلوبیوندرفروشگاهسیبایرانی  43

رتبهبندیآلکسابرایپربازدیدکنندهترینوبسایتهایایران:  44
  https://bit.ly/2XX3f39  

https://bit.ly/3wZR2GI
https://www.fam.ir/
https://www.fam.ir/
https://eirib.ir/content/1343/fam/
https://eirib.ir/content/1343/fam/
https://bit.ly/2ZixQZl
https://eirib.ir/content/181/tiva/
https://eirib.ir/content/181/tiva/
http://tva.ir/info/
http://tva.ir/info/
https://bit.ly/3kz0RIt
https://bit.ly/3EOtUjy
https://sibirani.com/apps/Tva/
https://www.parsonline.com/adsl/sale/tva
https://bit.ly/2XEP825
https://bit.ly/39Arnec
https://bit.ly/3zFvHnd
https://bit.ly/2XX3f39
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شدهاست.اماآنچهباشگاهباعنوان»پخشزنده«45عرضه
میکند،بازپخشهمانمحتوایزندهیکانالهایصداوسیما

استکهازطریقسپهرروییکدامنهفرعیپخشمیشود.این
برنامههارویوبسایتباشگاهونسخهاندرویدآنقابلدسترسی

است.

ایران	صدا

اینیکسرویسصوتیاستکههمازطریقوبسایتوهم
اپلیکیشنهایاندرویدوآیُااسبابیشاز۲۰۰هزارو۷هزار
دانلود،بهترتیبدرکافهبازار46وسیبچه)یکهمتایدیگر

برایفروشگاهَاپستور(47قابلدسترساست.ایرانصداعالوه
بربرنامههایزندهدارایآرشیوجامعیازبرنامههایرادیویی
صداوسیمااست.عالوهبراین،برنامههایمجازویژهکودکان،

موسیقیایرانی،کتابصوتی،خطبهووعظ،دعا،وتالوتقرآنرا
همبهشنوندگانخودعرضهمیکند.48

اهمیتآیپیتیویهایاتلویزیونهایاینترنتیدرایناستکه
درکشورتنوعرسانهایایجادمیکنندتابتوانندازانحصاردولت
بکاهند.امافهرستطوالنیوروبهرشدآیپیتیویهاییکه

دولتبرآنهاتسلطپیداکردهنشانمیدهدکهصداوسیمامصمم
استکنترلخودرابرانواعرسانهها،ازهرفرمتوباهرفناوری،
تشدیدکند.تابهامروزصداوسیمادررقابتباقوهمجریهوبا

خنثیکردنآنکامالًموفقعملکردهاست.صداوسیماباهمین
روالمیرودکهبازهماقتداربیشتریبرتلویزیونهایاینترنتی
ِاعمالکند،حتیبرپلتفرمهاییکهدرمالکیتبخشخصوصی

هستند.

بخش	ج	ـ	نظرسنجی	درباره	
آی	پی	تی	وی	ها

باوجودتاریخچهیپرمناقشهیتلویزیونهایاینترنتیدرایران
وحضورروزافزونآنهادرزندگیاجتماعیوسیاسیشهروندان،
هنوزنمیدانیممخاطبانچهبرداشتیازاینسرویسهادارند.
برایاینکهبفهمیماینپلتفرمهاچگونهموردپذیرشمردمقرار

 https://www.yjc.news/fa/live:پخشزنده«یباشگاهخبرنگارانجوان«  45

https://bit.ly/3AHMBCR :صفحهاپلیکیشنهایایرانصدادرکافهبازار  46

https://bit.ly/3kD3j0u :صفحهاپلیکیشنهایایرانصدادرسیبچه  47

/http://iranseda.ir :وبسایترسمیایرانصدا  48

گرفته،فیلترباندستبهیکنظرسنجیزدوآنرااز۱۹مارستا
۷آوریل۲۰۲۱)۲۹اسفند۱۳۹۹تا۱۸فروردین۱۴۰۰(دررسانههای

اجتماعیووبسایتهادراختیارکاربرانقرارداد.

نظرسنجیبهطورخاصدربارهمیزانآشناییپاسخدهندگان
باتلویزیونهایاینترنتیموجودومقدارمصرفآنهاپرسیده
وخواستهبداندکهدلیلانتخابومزیتاینسرویسهابرای
کاربرانچهبودهاست.همچنیندرمورددرجهسهولتدسترسی
بهاینترنتوتلویزیونهایماهوارهایپرسیدهایمواینکهآیااین
عاملنقشیدررویکردآنهابهتلویزیوناینترنتیداشتهاستیا

خیر.

https://www.yjc.news/fa/live
https://bit.ly/3AHMBCR
https://bit.ly/3kD3j0u
http://iranseda.ir/
http://iranseda.ir/
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۱۰۶نفردرنظرسنجیشرکتکردند.اینتعدادآناندازهنیست
کهبخواهیمنتایجرابهتمامجمعیتایرانتعمیمدهیم.اما

همینتعدادهمنماییبیسابقهازچشماندازآیپیتیویهادر
ایراندراختیارمامیگذارد.

درایننظرسنجی،برخالفروشصداوسیماماتمایزیمیان
سرویسهایمتعلقبهصداوسیماوسرویسهایطرف

قراردادباصداوسیماقائلنشدیم.همینطورازلحاظنامگذاری
»آیپیتیوی«و»ویُادی«)تلویزیوناینترنتیوویدیوی
درخواستی(راتفکیکنکردیم.برایپرهیزازگیجکردن

پاسخدهندگانترجیحدادیماززبانکمترتخصصیاستفادهکنیم.

درعوضلفظ»تلویزیوناینترنتی«)آیپیتیوی(رابهعنوان
یکمفهومفراگیربهکاربردیمکهشاملانواعسرویسهافراتر
)VOD(ازتلویزیوناینترنتینیزبشودمثلویدیویدرخواستی
وسرویسهایخانگی)OTT(.اینروشبانحوهایکهاصوالً

سرویسهایآیپیتیویدرایرانشروعبهکارکردند،همخوانی
دارد.اینتلویزیونهابهجایآنکهخودشانمستقالًمحتوایتازه
تولیدکردهوبهطورزندهپخشکنند،عمدتًامتکیبهبرنامههای
صداوسیماازیکسووبازپخشیادوبلهمنابعخارجیازسوی

دیگرهستند،همراهباخریداجازهپخشکنسرتها،کنفرانسها،
ورویدادهایورزشی.درمجموع،ایننظرسنجیرامیتوانگام
نخستدرفهمبازارآیپیتیویدرایرانتلقیکردکهمیتواند

درآیندهباگامهایدیگربهجلوبردهشود.

مصرف

۴۷.ازپاسخدهندگانبههیچوجهباآیپیتیویهایموجود
آشنایینداشتند.درمیانآنهاکهابرازآشناییکردند،»لنز«)٪۳۴(

وپسازآن»تیویپالس«)۱۸.۹٪(،»آیگپ«)۱۵.۱٪(49،و
»آیو«)۱۴.۲٪(شناختهشدهتربودند.بهنظرمیرسدسرویسهای

خصوصیازمحبوبیتبیشتربرخوردارند،چهطرفقراردادبا
صداوسیماباشندیانباشند.

درموردمیزانمصرف،آمارپایینمیآید.۶۰٪گفتهانددرسال
گذشتهازتلویزیوناینترنتیاستفادهنکردهاند.درمیانآنها
کهگهگاهازاینسرویسبهرهمیبرند،لنز)۱۹٪(وپسازآن
تیویپالس)۱۵٪(،وآیو)۸٪(بیشترینتعدادمصرفکننده
راداشتند.تعدادبسیارکمتری)۱٪(اسمسرویسهاییچون

تلوبیون،فیلیمو،نماوا،نماشا،آنتن،ومایتیویبهگوششان
خوردهیاازآنهااستفادهکردهبودند.اینهاهمهسرویسهای

خصوصیومستقلازصداوسیماهستند.محبوبترین
برنامههایتلویزیوناینترنتیبهترتیبعبارتبودندازفیلمهای
سینمایی)۶۴.۵٪(،برنامههایعلمیوآموزشی)۴۰.۸٪(،ورزشی

)۳۹.۵٪(،اخبار)۳۶.۸٪(،وسرگرمیکودکان)٪۱۳.۲(.
»سهولتاستفاده«)۵۰٪ازپاسخدهندگان(مهمتریندلیل

برایمصرفآیپیتیویبود.سرعتباالیسرویسهایداخلی
)۴۴٪(،نبودمحدودیتاستفاده،یامعافیتازسقفمصرف
)۳۸.۵٪(،ومالحظاتزبانیوفرهنگی)۲۷٪(ازسایردالیل
بودند.سرویسهایدرخواستیبینالمللیمثلنتفلیکسدر

ایرانمسدودشدهاند،دریافتآنهامستلزمفیلترشکنودرنتیجه
داشتنپهنایباندزیادوپرداختبهایبیشتراست.درعوض،
سرویسهاییکهازجانبدولتحمایتمیشوندرایگانیا

نصفقیمتهستندوترافیکدادههایآنهانیزازراهشبکهملی
اطالعاتباسهولتبیشتریصورتمیگیرد.اینعواملباعث
میشودپلتفرمهایداخلیدرقیاسباهمتاهایبینالمللیبرای

مصرفکنندگانمقبولترباشند.

علیرغمدریافتمجوزپخشدرسال۱۳۹۷،تلویزیونآیگپدرحالحاضر 49
فعالیتیندارد.امانامآشنایآنکهپسازمسدودکردنتلگرامدرایراناوایل 
سال۱۳۹۷محبوتترهمشد،میتوانددلیلحضورشدرآنفهرستدولتی 

باشد.بهمنظوردقتنظرسنجیمامجبوربهحذفآیگپازنتایجشدیم.برای 
https://bit.ly/3fapCYk و https://bit.ly/3rLCGZh :اطالعاتبیشتر 

https://bit.ly/3fapCYk
https://bit.ly/3rLCGZh
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مصرف	داده	ها	و	پهنای	باند
پاسخدهندگانبراینوعبستههایمصرفخودپاسخهایبسیار
متفاوتیدادند.۳۲٪ازآنهاگفتهاندبستهیمصرفآنهایاسقف
مصرفشاننامحدوداست.اینبستههاگرانترهستندومعموالً
بهوسیلهیافرادیباتحصیالتیادرآمدباالترازعمومخریده

میشوند.پسازآنها،۲۶.۴٪ازپاسخدهندگانازبستههای۵۰۰
مگابایتتایکگیگابایتدرماهاستفادهمیکنند.سپس۱۲٪از
پاسخدهندگانمصرفماهانهشانبستههایزیر۵۰۰مگابایتی
است.۳۲٪همپاسخیندادهاندکهجایتفسیررابهمیزان

زیادیبازنگهمیدارد.

ارجحیت	های	پاسخ	دهندگان

بیشترپاسخدهندگان)۷۰.۴٪(گفتهاندهرروزچندینساعترا
وقفاینترنتمیکنندامااینساعاتشاملمصرفآیپیتیوی
نمیشود.فقط۲۴٪ازپاسخدهندگاندرهفته۱۰ساعترابه
برنامههایتلویزیوناینترنتیکهدولتمجازدانستهاختصاص
میدهند.۵۰٪فقطیکساعتدرهفتهبهاینکارمشغولند.

گفتهمیشودآیپیتیویهایبومیابزاریهستندکهدولت
ازآنهابرایرقابتباتلویزیونماهوارهایاستفادهمیکند.

دولتامکانسانسوربرنامههایماهوارهایکهازخارجپخش
میشوندراندارد.ماخواستیماینفرضیهرابسنجیم:آیاحقیقتًا
ایرانیانیکهبهتلویزیونماهوارهایدسترسیدارنددیگرتمایلی
بهمصرفتلویزیوناینترنتیموردحمایتدولتندارند؟٪۵۸
ازپاسخدهندگانگفتندبهبرنامههایماهوارهدسترسیدارندو
۳۶٪همپاسخدادندبیشاز۱۰ساعتدرهفتهصرفدیدناین

برنامههامیکنند.

مانتوانستیمهیچهمبستگیایمیاندسترسیبهماهوارهاز
یکسوومقدارمصرفتلویزیوناینترنتیازسویدیگرپیدا

کنیم.چندنفرگفتندمیانایندوتعارضینمیبینند،احتماالًبه
ایندلیلکهآنهازمانهایمختلفیراصرفهریککردهوهر
کدامازایندورسانهبرایآنهامصرفمتفاوتیداشتهاست.به
طورخاصازآنهاییکهدسترسیبهماهوارهنداشتندپرسیدیم
چنانچهایندسترسیبرایآنهاممکنمیشدآیابازهمبههمان
میزانازتلویزیوناینترنتیاستفادهمیکردندکهاالنمیکنند.

۷۱٪پاسخمثبتدادند.

اطالعات	جمعیتی

درپاسخبهاینکهابزارآنهابرایدسترسیبهتلویزیوناینترنتی
چیست،۷۱٪ازپاسخدهندگانازگوشیهایهمراههوشمندنام
بردند.درمرتبهبعد،۲۱.۷٪ازطریقمرورگرکامپیوتر،۱۵.۷٪از

تلویزیونهایهوشمند،۱۵.۷٪ازباکسخانگیبهآیپیتیوی
دسترسیپیدامیکنند.50اینیافتههابادونظرسنجیکشوری
کهدرسالهای51۱۳۹۸و۱۳۹۹52انجامشدهمخوانیداردو

نشانمیدهدکهحدود۶۹٪ازمردمبرایدسترسیبهاینترنتاز
گوشیهمراهاستفادهمیکنند.

ازلحاظجمعیتشناسی،بیشاز۹۰٪ازپاسخدهندگانبه
نظرسنجیمامردوکمتراز۱۰٪زنبودند.زنانعمدتًابرایاخبار
وفیلمسینماییازتلویزیوناینترنتیاستفادهمیکنند،درحالیکه
برنامههایموردعالقهمردانبیشترشاملفیلمسینمایی،برنامه
آموزشی،وپخشورزشیمیشود.زنانبهطورمتوسطدرهفته
۵ساعتصرفاینپلتفرمهامیکنندکهکمیبیشترازمردانبا

۴ساعتدرهفتهاست.

ازلحاظسهمجغرافیایی،۲۵٪ازشهرتهرانپاسخدادند،سپس
ازاستانهایمازندران)۸٪(،همدان)۷٪(،واصفهان)٪۶(.

درجهتحصیالت:۴۲٪دیپلمدبیرستان،۳۷٪دانشگاهیلیسانس،
و۲۱٪تحصیالتعالیدرسطحکارشناسیارشد،دکترا،وفوق

دکترا.

نتیجه	گیری
تلویزیونهایاینترنتیَمحملیبرایتنوعرسانهایدرایرانفراهم
کردهاند.اینسرویسهاانحصارتاریخیصداوسیمابروسایل
ارتباطجمعیومحتوایمجاِزدولتیرابهچالشکشیدهاند.با
آنکهبرخیازاینسرویسهامثلتلوبیونخوددولتیهستندو
تاحدودیهمازمحبوبیتبرخوردارندامابینندگانوشنوندگان
رویهمرفتهبهسرویسهایخصوصیومستقلازدولتبیشتر
تمایلدارند.تنوعوکیفیتبرنامههایاینسرویسهاواین
تلقیکهنظارتدولتیرویآنهاکمتراستباعثاقبالبیشتر

مردمبهآنهامیشود.بااینحال،تالشصداوسیمابرایاشغال
فضایتلویزیوناینترنتیبههنگامکارزارهایانتخاباتینشانداد
کهمیتواناینفضارادرجهتمقاصدسیاسیهمبهکارگرفت.
پلتفرمهایاینترنتیاینظرفیتراهمدارندکهباانگیزههای

مشابه،۹۳٪ازپاسخدهندگانگفتندآنهابرایدسترسیبهاینترنتازگوشی  50
هوشمنداستفادهمیکنند.۴۴٪ازکامپیوترشخصی،۱۹٪کامپیوترمحلکار،و 

۱۵٪تبلت. 

اقتصادآنالین،۵خرداد۱۳۹۸،»چنددرصدایرانیهاگوشیهوشمنددارند؟«:  51 
 https://bit.ly/3ibPtB5 

تجارتنیوز،»قدرتنفوذموبایلوتبلتدرایران/بیشازنیمیازایرانیان  52
https://bit.ly/3iald9D :»گوشیهوشمنددارند 

https://bit.ly/3ibPtB5
https://bit.ly/3iald9D
https://bit.ly/3iald9D
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اقتصادییااجتماعی،ایرانیانرابهمسیراستفادهاز
زیرساختهایبومیوپایگاههایداخلیسوقدهند.

آیپیتیوینیازبهفیلترشکنراکممیکندوهزینهیاستفاده
ازپهنایبانِدبیشترراهمپایینمیآورد.درشرایطبحران

اقتصادیناشیازسوءمدیریتوتحریمهایبینالمللی،برای
بخشبزرگیازمردمکهدرمضیقههستندآسانتراستکه

برنامههایتلویزیونیباکیفیتباالراازاینطریقدریافتکنند.
نتایجنظرسنجیماحاکیازآناستکهباوجودمصرفپایین
تلویزیونهایاینترنتیدرحالحاضر،درستبهدلیلفاکتورهای

اقتصادیواجتماعیکهذکرشد،دردرازمدتاقبالمردمبه
تلویزیونهایاینترنتیممکناستبیشترشود.باچنینتحولی،
الگویکنونیسانسوردرایرانکهدرمجرایبومیسازیفضای
مجازیجلورفتهمتحولخواهدشدودرادامهیهمانمسیر،
شکلهاینهفتهترورصدناپذیرتریبهخودخواهدگرفت.
اهمیتروزافزونسیاسیومالیپخشاینترنتیدرایرانبه
نزاعهایسیاسیمیانصداوسیماوهیأتوزیراندامنزده
است.درحالیکهاینترنتوتلویزیونهایماهوارهایخارجی

باعثتضعیفانحصارصداوسیمابرمحتوایمجازشده،پاسخ
حکومتبهاینتهدیدهایخارجیعبارتبودهازفیلترکردن

اینترنت،پارازیتانداختنرویامواجماهوارهای،وملیومحلی
کردنفضایمجازی.

استقرارشبکهملیاطالعاتهمانپروژهیمحوریدولتبرای
کانالیزهکردندسترسیمردمبهاطالعاتاست.اینسیاست
باتمهیداتیچونارائهمحتوایبومیازطریقپلتفرمها،

سرویسها،وزیرساختدیجیتالداخلیمیسرمیشود.ازاین
زاویه،اختیارتامونهاییدولتهمبایدبرتوسعهشبکهملی
اطالعاتتحکیمشودوهمبرمحتوایبرنامههاییکهازاین

شبکهپخشخواهدشد.

صداوسیماهنوزتلویزیوناینترنتیرارقیبیمیپنداردکهبینندگان
راجذبکردهوازانحصاراینسازمانمیکاهد.ازدیدشبکههای
تلویزیونیآنالینامااینانحصاربهمعنینظارتپلیسیبرمحتوا
وکاهشکیفیتبرنامههاستکهدرنهایتبهافتمحبوبیتو
کمشدنمشترکاناینشبکههامیانجامد.بههمینخاطربود
کهکابینهحسنروحانیاصرارداشتهیأتوزیرانبهترمیتواند
براینپلتفرمهانظارتداشتهباشد.صداوسیماازطریقنفوذ
سیاسیونزاعدادگاهیموفقشدهکابینهرامقهورخودکند.

کسانیکهآرزوداشتندازطریقگسترشآیپیتیویهاازانحصار
صداوسیمابرصوتوتصویربکاهندفعالًبازندهیایننزاع

محسوبمیشوند.

ازاینگذشته،تلویزیونهایخصوصیاینترنتیبرایهرنهاد
نظارتییکمنبعدرآمداضافیبهحسابمیآیند.تعجبیندارد
کهصداوسیماوکابینهبرایکنترلاینسرویسهابایکدیگر

مسابقهگذاشتهاند.برایدادنمجوز،صداوسیما۵۰٪ازکلدرآمد
شبکههایتلویزیوناینترنتیرابرمیداردوچنانچهشبکهایبدون
مجوزکارکندعلیهآنبهدادگاهشکایتمیبرد.قوهقضاییههم
هموارهپشتیبانصداوسیمااست.کابینهروحانیاینپلتفرمهارا
بدینجهتحمایتمیکردکهآنهامیتوانستندکاربراناینترنت
رابهسمتاستفادهازخدماتوزیرساختشبکهملیاطالعات
سوقدهندــاینبهایناچیزیبودکهدولتمیپرداخت،در
کوتاهمدتاندکیازسختگیریهاکممیکرد،تادردرازمدت

رفتاروعاداتکاربرانرابهنفعخودتغییردهدودرهمانمسیر،
همزمان،اینترنتراملیکند.

درتئوریمیتوانادعاکردکهتلویزیونهایآنالیندرشکستن
انحصارصداوسیمابرتولیداتصوتیوتصویرینقشمهمیایفا
میکنند،واینجهشیبزرگبهسمتتنوعرسانهایدرکشور
است.اماالگوییکههماکنوندرحالپیادهشدناست،در

سیاستگذاریهایاینحوزهنقشمرکزیرابازهمبهصداوسیما
میدهد.کابینهیمحافظهکارجدیدبهریاستابراهیمرئیسی
نیزبهظننزدیکبهیقیندرکنارصداوسیماایستادهودر

نزاعهایرسانهایبهتقویتبرجوبارویهمینسازمانخواهد
پرداخت.کارنامهرئیسی،بهویژهدستورسالگذشتهاشبرای

تحکیماقتدارصداوسیمابرمحتوایچندرسانهایجایشبههباقی
نمیگذاردکهشخصاوکجاایستادهاست.ارتقایاوبهریاست
کابینهآخرینکورسویامیدبرایسرویسهایخصوصیآنالینرا
خاموشمیکندکهشایدمیتوانستندرادیو-تلویزیونرادریکیاز

بستهترینکشورهایجهاناندکیدموکراتیزهکنند.///
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