ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

ﺑﯿﺶ از 90درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد

»ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪادﺷﺎن دو رﻗﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ «.ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﻣﺮوز دوم ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻃﯽ ﯾﺎداﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ« در روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان از اﻧﺘﺸﺎر و
ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺒﺮ داد و ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺧﯿﺮا ً ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .آﻣﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭼﻪ ﺧﺒﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪای  ۳۳۰۰ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل در ﻓﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ
ﻫﺰار ﺗﺎی آن را در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮای ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺼﺪاق ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻌﺠﺐﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن دو رﻗﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ؛ ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﻓﺮوش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎﻧﺎل ،وﺑﻼگ و ...دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺗﺤﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت روﺷﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ
ﺻﻔﺤﺎت و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ،روﻧﺪ ﮐﺎری ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪن و
رﻗﺎﺑﺖ در ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﻮاع ﻣﺤﺘﻮای ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﻋﻢ از ﮐﻠﯿﭗ ،ﻋﮑﺲ و ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ آن ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ اﻧﺘﺸﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﻮان ﻣﺤﺪود آنﻫﺎﺳﺖ .اﺧﺘﻼل و ﺑﯿﻤﺎری در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای در
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد اﺳﺖ .ﺟﺎی ﺑﺴﯽ اﻧﺪوه ﮐﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دﻏﺪﻏﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ در ﺑﺪﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ً در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺪون اﻓﻖ دﯾﺪ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻠﺦ دﯾﮕﺮ،
ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺮﮔﺰ آرﻣﺎنﻫﺎیﻣﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ِ
ِ
ﺑﺮﺧﯽ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺰﻫﮑﺎریﻫﺎی  -ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺪک و ﻧﺎﭼﯿﺰ  -ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب آن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﭘﺎرهای از
ﻣﻮارد ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻻن را از اﺻﻼح ﻋﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻌﻠﻮلﻫﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ و ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
راﻫﮑﺎر اﺻﻠﯽ اﺻﻼح ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد .ﺑﺮای اﺻﻼح ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﭼﻬﺮهﻫﺎ اﻣﮑﺎن دﯾﺪه ﺷﺪن را ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ و ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ

دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﮔﺰاف ﺑﻪ ﺳﺮاغ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ و اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﭼﻪ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪای
ﺑﺮای دﯾﺪه ﺷﺪن دارﻧﺪ؟ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ،
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻓﺴﺎد را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﯾﺎد زده و ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ اﻧﺤﺼﺎر ذاﺗﯽ ﺧﻮد ،درﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری و ارزشآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ اﻧﺤﺼﺎر ذاﺗﯽﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﮐﺎﻏﺬی و ﺻﺮﻓﺎ ً ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را درک ﮐﺮده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ ﺧﻄﻮﻃﯽ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
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