ارﺗﺶ ﯾﮏ ﻧﻔﺮه؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ۵۰۰
ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺰارش ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر را دﯾﺪﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،آذر ۱۳۹۹
ﻋﺎدل ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل دوری از ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﯿﺪان ﺑﺎزﮔﺮدد و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﮕﺮی در ﯾﮏ ﻻﯾﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ اﻧﺠﺎم داد؛ ﻻﯾﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ  ۵۰۰ﺗﺎ  ۶۰۰ﻫﺰار ﺑﯿﻨﻨﺪه داﺷﺖ و در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۱۰ﻫﺰار ﺑﯿﻨﻨﺪه
ﻫﻢ رﺳﯿﺪ؛ آﻣﺎری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﺮﺳﺪ اﻣﺎ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺮی دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روی آورد ،آﻣﺎری ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﯿﺶ از  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ

از روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و در

اﮐﺎﻧﺖ  AFCﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﺑﺎزی ﻓﯿﻨﺎل ﺟﺎم ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی آﺳﯿﺎ ﺑﭙﺮدازد ،ﻋﺪد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
اﮐﺎﻧﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ  ۲۰۰ﻫﺰار دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺶ از
 ۲.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه دارد ،اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲.۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان واﻗﻌﯽ آﻧﻬﻢ در ﻋﺮض
 ۲۴ﺳﺎﻋﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮕﯽ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد.
در واﻗﻊ اﮐﺎﻧﺖ  AFCﺑﯿﺶ از  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯽ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪای ﮐﻪ در آن ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺣﺎﻻ ارزش اﮐﺎﻧﺖ ﮐﺎرﺑﺮی آن ﭼﻨﺪ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻢ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻟﺤﻈﻪﻧﮕﺎر ﻋﻠﯽرﻏﻢ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﻗﺒﻞ از روﯾﺪاد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﭘﺨﺶ
ﮐﻨﺪ و رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺨﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺎﻣﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﻮزه اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﻻﯾﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ را دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ
ﺷﺮوع ﺑﺎزی اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از »ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ« ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻻﯾﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻﯾﻮ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭘﺨﺶ ﻋﻤﻮدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ آﻣﺎر ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ
ﭘﻮر آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ رﮐﻮرد ﺷﮑﻨﺎﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻧﯿﺰ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درﺳﺖ در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﻮج ﺑﯽﺣﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
در اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺧﺒﺮی از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

آﭘﺎرات و ﺳﭙﺲ ﺣﻀﻮر VODﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮش از ﺗﺮﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺮﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روی آورد.
ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺎﻻ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ و
ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام )ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﺳﺖ( ﮐﺎری ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺨﻮرد و دﯾﮕﺮ »ﻣﺪﯾﺎ« ﻓﻘﻂ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .در
واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺨﺶ ﮔﺰارش ﻻﯾﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ﯾﮏ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ

اﺳﺖ.

ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن رﮐﻮرد ﻻﯾﻮ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻫﺎﻟﯿﻮود دﯾﻠﯽ ،ﻻﯾﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ
ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﻮر ﺣﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮﯾﻦﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان

ﮔﻔﺖ در ﺑﯿﻦ ده ﻻﯾﻮ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ و ﺟﺰو ﺳﻪ ﻻﯾﻮ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
ﻋﺪد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ و رﻗﻤﯽ ﭘﺎﻦﺗﺮ از
ﻻﯾﻮﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﺪد
ﺑﺎ آﻣﺎر  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ روﺑﯿﮑﺎ از ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭼﻨﺪان
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎدﯾﺪه

ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺮی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ در داﺧﻞ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و VODﻫﺎ
و… ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﯿﺪه اﺳﺖ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی در ﻻﯾﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ روی آورده اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از
ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی ﻋﺪهای ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﻫﻢ

ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

