گزارش تطبیقی  6ماهه نخست سالهای  89و 88

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رصد ماهواره

مقدمه
گزارش پیشرو با رویکردی تحلیلی و در نگاهی کلی ،مهمترین فعالیتها ،وضعیت و طرحهای تبلیغاتی شبکههای ماهوارهای
فارسیزبان در  6ماهه نخست سال  9911را مورد مطالعه قرار داده است.

آمار  6ماه نخست سال 9911
تغییرات در تعداد شبکههای ماهوارهای فارسیزبان در  6ماه اول سال های  9911و 9911

54
درصد

سال 99

سایر شبکه ها

شبکه های گروه GEM

سال 98

تعداد شبکههای ماهوارهای فارسیزبان در سال  9911به نسبت مدت مشابه در سال  9911بیش از  99درصد افزایش یافته است.
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آگهیهای شبکههای ماهوارهای فارسیزبان در  6ماه نخست سال 9911

تلفنی
26
درصد
پیامک
74

شماره دار

بدون

%47

شماره
%59

درصد

آمار مربوط به تعداد آگهیهای شبکههای ماهوارهای فارسیزبان در
جدول باال ،نشان میدهد ضمن برابری نسبی تعداد آگهیها با مشخصههای «شمارهدار» و «بدون شماره تماس» در  6ماهه نخست
سال  ،9911در نوع برقراری ارتباط با مخاطب ،بیشترین تعداد آگهی به گروه «آگهیهای پیامکی» تعلق دارد.
آگهیهای گروه رسانهای  GEMدر  6ماه نخست سال 9911
بررسی آگهیهای گروه رسانهای  GEMبه تفکیک ارتباط با مخاطب

آماری
بررسی
جدول باال که
مربوط به تعداد و
6
نوع ارتباط با
درصد کل
مخاطب در گروه
92
آگهیهای
رسانهای
تلفنی و پیامکی
درصد
GEMمیباشد،
کل آگهیهای
میدهد
نشان
بدون تماس
تعداد
افزایش
آگهیها در این
گروه رسانهای نیز
بدون شماره تماس
شماره تلفن و پیامک
در سال 9911
بیشتر به سمت پخش آگهیهای بدون شماره تماس و دارای کانالهای ارتباطی در شبکههای اجتماعی سوق پیدا کرده است و از
تعداد آگهیها با مشخصههای درج شماره تلفن و درج شماره پیامک کاسته شده است.
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گروهبندی محتوای آگهیها در 6ماه نخست سال 9911

گروه بندددی محتوایی

نسبت آگهیهای شبکههای فارسیزبان در  6ماه نخست سال 11

آگهیها نشان میدهد،
بیشددترین سهم آگهی
از لحاظ موضدددوعی به
آگددهددی هددای زددوزه

94
22

درصد

29

درصد

درصد

سددد مت و پز از آن
خدمات شامل؛ فروش
امدد

1/5
درصد

 ،اقددامددت و

تحصددیل ،فروش بلی
کنسدددرت ،آسانز های
مسددافرتی ،مراکز تر
اعتیاد و  ....تعلق دارد.

لوازم ورزشی

متفرقه

لوازم خانگی

آموزش

خدمات

it

سالمت

آگهیهای حوزه سالمت در  6ماه نخست سال 9911
نسبت آگهیهای سالمتمحور به کل آگهیها در  6ماه نخست سال 11

بررسددی آماری جدول
باال نشددان می دهد در
94
درصد

طول  6ماهه نخسددت
سدددال  ،9911سدددهم
آگددهددی هددای زددوزه

کل آگهی ها

س مت زدود یکسوم

آگهی های حوزه سالمت

66

از کددل آگهی هددا در

درصد

شددبکههای ماهواره ای
فارسیزبان است.
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آگهیهای حوزه خدمات در  6ماه نخست سال 9911
نسبت آگهیهای حوزه خدمات به کل آگهیها در 6ماهه نخست سال 11

29
درصد
کل آگهیها

سال 99

آگهی های حوزه خدمات

کل آگهی ها

نمودار آگهیهای شبکههای ماهوارهای فارسیزبان در زوزه ارایه خدمات ازجمله فروش ملک ،اقامت و تحصیل ،آسانز مسافرتی،
فروش بلی  ،دفاتر زقوقی ،سرمایهگذاری ،مجتمعهای تفریحی ،هتل و اقامتگاه و  ...نشان میدهد سهم این نوع آگهیها زدود 19
درصد از کل آگهیها را دربر میگیرد.
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