اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺤﺼﺎر؛ آﯾﺎ  ۹۰ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد؟
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﺣﺬف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۹۰ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ »ﻋﺎدل ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﯾﮑﯽ
از ﺧﺒﺮﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻬﺎر  ۱۳۹۸اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺎه وﯾﮋهای
ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۹۰ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻮان ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻮم ﺳﯿﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ
ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر ،ﻣﺪﯾﺮان ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎتﺷﺎن را زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦ
ﻧﻘﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻓﺎرغ از ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر« ﯾﺎ »ﻓﺮوﻏﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر« ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﻮال ﮐﻠﯿﺪی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ :آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﺣﺪ و اﻧﺪازه  ۹۰ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ دارد و ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻓﺮاﺗﺮ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎرج از
رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ دﻫﺪ؟ ﻣﺸﺨﺼﺎً درﺑﺎره ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻓﺎرغ از ﮐﻠﯿﭗﻫﺎی ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪای اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪای ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺌﻮری  ۹۰ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری وﯾﺪﯾﻮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﭘﺎرات ،ﻧﻤﺎﺷﺎ ،آﻧﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﻠﻮﺑﯿﻮن ﮐﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ
دﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﯾﻮﺗﻮب در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺳﺮ و

ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزان  Top Gearﺑﻪ آﻣﺎزون و ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » «The Grand Tourاﺳﺖ.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ »ﺗﻠﮕﺮاف« در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﮔﺰارش داد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از  Top Gearﺑﻪ  ۶۵۰ﻫﺰار
ﭘﻮﻧﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﺑﻮدﺟﻪای  ۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪی را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از The
 Grand Tourﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد؛ رﻗﻤﯽ ﺣﺪود  ۱۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮای  ۳ﻓﺼﻞ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮﭼﻪ آﻣﺎزون رﺳﻤﺎً ﻣﯿﺰان ﻧﻤﺎﯾﺶ  The Grand Tourرا اﻋﻼم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزان در ﺳﺮوﯾﺲ  ،Prime Videoرﮐﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﺮاک را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای اﯾﺮان ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ و
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﺜﺎل داﺧﻠﯽ ﺑﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎدت دارد ﻣﺤﺘﻮا را ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ
ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در اﺻﻞ ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ؛ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﻫﻢ راﯾﮕﺎن.

اﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۹۴ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻋﺠﯿﺐ در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و اﻓﺘﺎد و »رﺿﺎ
رﺷﯿﺪﭘﻮر« ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در ﭘﻠﺘﻔﺮم »آﭘﺎرات« ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »دﯾﺪ در ﺷﺐ« را ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﻓﺎرع از
ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﭘﺎرات و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮ
ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺪازه ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ،ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ً
ﺑﻮد.

ﻋﻤﺮ دﯾﺪ در ﺷﺐ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ زﯾﺎد ﻧﺒﻮد و  ۲۶ﻗﺴﻤﺖ از »ﻫﺎرد ﺗﺎک«ﻫﺎی رﺿﺎ رﺷﯿﺪﭘﻮر ﺑﺎ اﻓﺮاد
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺟﻮاﻧﻔﮑﺮ« ،ﻣﺸﺎور رﺳﺎﻧﻪای
»ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد« اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﺪ در ﺷﺐ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﺶ در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۹۴ﭘﺨﺶ ﺷﺪ در  ۹۴ﺑﻌﺪ از

ﭘﺨﺶ  ۲۵ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﻪ در ﺧﻮد آﭘﺎرات ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ ۲۵ ،ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺪ در ﺷﺐ در ﻣﺠﻤﻮع  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ﺑﺎزدﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رﻗﻤﯽ ﮐﻪ
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ
اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ از آن ﻫﻢ رﺿﺎ رﺷﯿﺪﭘﻮر
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اوﻟﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.

ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،آﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی؟
ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺑﻮدن ﻋﺎدل ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ
ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻧﺪارد ،ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  ۹۰را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ؟ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﭘﺎرات و ﺗﻠﻮﺑﯿﻮن درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را رد
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻗﺒﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﺑﯿﻮن ﯾﮏ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ دارد و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﯽ در راﺳﺘﺎی
ﺳﺮﺷﺎخ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ را ﺑﺮدارد.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮﭼﻪ آﭘﺎرات ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻼﻗﻪ آﭘﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﺪ آﻣﺎدهﺳﺎزی
ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ آوردن ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺎﯾﺘﺶ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وﻟﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم »ﻧﻤﺎﺷﺎ« ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از  ۹۰آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارد.
»ﻣﺴﻌﻮد ﭼﻨﮕﯿﺰی« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﺷﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ:

»ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دارﻧﺪ آﻣﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی وب در ﻧﻬﺎﯾﺖ
رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه
و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ
در ﻣﺤﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺣﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ«.

اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺣﺪود  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ آﻧﻼﯾﻦ دارد
ﺗﻐﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪاش ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﺣﺪود ۱۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﻗﻤﯽ ﺣﺪود  ۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻤﻊ
اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪود  ۶۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﻓﺮادی ﮐﻪ از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻢ دارﻧﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آذر ۱۳۹۷

اﺳﺖ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﻮﻢ ،در
اﺻﻞ دارﯾﻢ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺪاد  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ آﻧﻼﯾﻦ را ﯾﮏ رﻗﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ
داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ داﺷﺘﻦ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﺷﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺴﻌﻮد ﭼﻨﮕﯿﺰی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﺷﺎ.

»ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﺎ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺻﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن .اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻓﯿﻠﻢ و اﺧﺒﺎر را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ .اﻣﺮوز ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ُﺑﺮﺷﯽ ﻧﺪارد و اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه اﺛﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ«.
ﭼﻨﮕﯿﺰی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻧﻤﺎﺷﺎ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۹۰اراﺋﻪ داده اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی از ﻟﺤﺎظ داﺧﻠﯽ ،در ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۹۰ﺑﺮای ﻧﺤﻮهی اداﻣﻪ ﮐﺎر در ﻫﺎﻟﻪای از
اﺑﻬﺎم اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ،
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ دارﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
»ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۹۰ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ«
اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﭼﻨﮕﯿﺰی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ،ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﯿﮓ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ً
ﻓﻌﻼ
اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﺑﺎ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ اﻧﺤﺼﺎری ﻧﯿﺴﺖ» :ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﯿﮓ ﻣﺪﻋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﭘﺨﺶ اﺳﺖ و
ً
ﻫﻢ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻣﺸﮑﻠﺶ ﺑﺎ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻢ
رخ دﻫﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﯿﮓ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻢ ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﻨﺪ و

درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

دورﺑﯿﻦﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  ۹۰در ﻗﺎب اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ» ،ﻋﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ« ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ورزﺷﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎز ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺛﺮﮔﺬاری ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺎﻟﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و

دﺳﺘﺮﺳﯽاش ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای دﺳﺖ اول اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»وﻗﺘﯽ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت را از آن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﻮن اوﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اول ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت را دارد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی
ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم  ۹۰ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪﯾﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ .ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﭘﺨﺶ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ IPTVﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺨﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه آﻗﺎی
ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر ،دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دوﻟﺘﯽ در ورزﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دورﺑﯿﻦ
اول و ﺗﺼﻮر اول را دارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ«.

ﻋﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﻻ ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
»در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﺴﺘﺎده ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد«

او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزی ﺣﺮﻓﻪای در ﺳﻄﺢ  ۹۰ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻋﺎدل ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ﺑﯿﺎﯾﺪ و در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ اﺟﺮای ﻫﻤﺎن اﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﺎنﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر
وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن راﯾﮕﺎن را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎً در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﺴﺘﺎده ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﯽﺧﻮرد ﭼﻮن اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و دﯾﺘﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻤﻪ
اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد«.
ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺤﺼﺎر ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ را ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎی ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻢ رﻋﺎﯾﺖ
ﺷﻮد ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» :ﮔﺮ آزادی ﻋﻤﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻣﯽﺷﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎزهای اﻧﺠﺎم داد .اﻣﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
از ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد -ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎس زن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رد ﺷﺪن از ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺳﺖ -ﭘﺲ راه زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻢ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ورزﺷﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ دارد و ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :اﯾﻦ

ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺤﺘﻮا در ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ وارد ﯾﮏ ﻻﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮدﺗﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ دارﯾﺪ ﺑﺮای  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟«
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎدهی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ از
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﭗﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪای در آن اﺳﺖ» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﺪﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه را داﺷﺘﯿﻢ و ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺟﺬاب را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﻻ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﯿﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.

ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺎرﺑﺮان ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ »ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺠﺎزی« ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ورزﺷﯽ و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻫﻢ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﺣﺪ  ۹۰ﮐﺎر ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ،ﻓﺎرغ از

ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪای در اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮ
ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ را در ﻗﺎب اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ:

»ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﭼﮏ ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ و ﮐﺎرﻫﺎی اداری و ﯾﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮد ﻣﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﯾﺪﺋﻮ و اﺧﺒﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم آن را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ«.

»ﻋﺎدل ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪارد«
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت او آﺷﻨﺎﯾﯽ دارم ،ﻋﺎدل ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪارد .او در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ او ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر و ﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ورزﺷﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ«.

ﺻﺒﺮ ﻋﺎدل

ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ورزﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻋﺎدل ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر اﺳﺖ و ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﺷﻮد ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﻓﻌﻼ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۹۰ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻮم ﯾﺎ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ
ً
ﻧﯿﺴﺖ.
»ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد«

او ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۹۰در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻧﺤﺼﺎر ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ
اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ دﯾﺪن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۲ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻋﺎدت ﮐﺮده ،ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،او ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪن ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﯾﮑﯽ
از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وﺟﻮد دارد:

»ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ آﻗﺎی رﺷﯿﺪﭘﻮر ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻮم ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ در آﭘﺎرات ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺗﺼﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدل ﻓﻌ ًﻼ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﻫﻞ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

