اطالعیه مطبوعاتی

اتحاد افغانستان از طریق موسیقی
شروع فصل دوازدهم "ستاره افغان" ،سر از تاریخ  14عقرب

دوازدهم
کابل 14 ،عقرب  -1395تلویزیون طلوع ،پیشتازترین شبکه تلویزیونی سرگرمکننده در افغانستان ،مفتخر است که شروع فصل
ِ
ب
ملی استعدادیابی موسیقی ،ستاره افغان ،را اعالن کند .اولین قسمت از فصل دوازدهم این برنامه ،سر از تاریخ  14عقر ِ
بهترین برنام ِه ِ
 ،1395راس ساعت  09:00بعدازظهر نشر میشود.
ت ستاره افغان و میزان عالقهمندی مردم برای تماشای آن ،از آغاز این برنامه در سال  1384تا اکنون ،به طور مستمر در حال
محبوبی ِ
افزایش بوده است .در کنار دستیابی به این مهم ،ستاره افغان توانسته است به عنوان یک برنامه کارگُشا ،از سد تمام موان ِع نژادی ،زبانی،
دار رشد و انکشاف صنعت موسیقی
و جنسیتی عبور کند .این برنامه در  11سال متوالی ،به نقاط
ِ
عطف قابل توجهای دست یافته و سکان ِ
کشور بوده است.
ستاره افغان یک بار دیگر در فصل دوازدهم خود ،بهترین برنامه سرگرمکننده را در هر هفته تا قسمت نهایی برای مخاطب افغانی پیشکش
مینماید .این برنامه به صورت همزمان از تلویزیون طلوع و آرمان افام ،پ ُرشنوندهترین شبک ِه رادیویی تجاری افغانستان  ،پخش میشود.
حامیان طالیی فصل دوازدهم عبارتاند از :انرژی پارتی ،رویال جوس ،و بانک تجارتی افغانستان .همچنین ،حامی نقرهای این برنامه،
شرکت  ،IVA Mobile Phonesاست.
بخش گفتگوی فیسبوکی است .این بخش برای عالقهمندان یک فرصت
بخش اختصاصی و جدیدی که برای این فصل در نظر گرفته شدهِ ،
ِ
ت  24بهترین ،هر هفته یک « میعادگاه» برای گفتگوی
آنالین منحصر به فرد برای تعامل با ستارهها فراهم آورده است .با شروع قسم ِ
زنده بین عالقهمندان فیسبوکی ستاره افغان و ستارهها در نظر گرفته شده است .این بخش در یک اتاق ویژه در مجموع ِه محل برگزاری
ستاره افغان برگزار میشود و عالقهمندان میتوانند توسط گوشیهای موبایل ،تبلت ،و کامپیوتر با ستارهها ارتباط برقرار کنند.
فصل یازدهم ستاره افغان 35 ،میلیون بیننده و  5میلیون عالقهمند در فیسبوک داشت .این آمار در مقایسه با فصل دهم ،نشانگر یک رشد
 67درصدی در تعداد بینندگان و یک افزایش  39درصدی در تعداد عالقهمندان این برنامه در رسانه اجتماعی فیسبوک است .همچنین،
بیش از  18میلیون ویدیوی این برنامه در شبکه یوتیوب از نظر بیندگان گذشت که در مجموع 130میلیون دقیقه از محتوی آن مورد تماشا
قرار گرفت؛ این رقم نبست به فصل دهم ،نشانگر یک رشد  78درصدی است.
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معروف پشتو ،سیداگل مینه ،و دو آوازخوان محبوب افغانستان ،عبید جوینده و قیس
ابرستاره شناخته شده ،آریانا سعید ،در کنار آوازخوان
ِ
الفت ،در این فصل هم دوباره به عنوان داوران ستاره افغان عملکر ِد هنرجویان را مورد قضاوت قرار داده و برای باال بردن سطح کیفی
برنامه ،تجربههای خود را به اشتراک میگذارند.
محترم شفیق گوهری ،رییس اجرایی موبی گروپ افغانستان ،گفت " :ستاره افغان از زمان شروع خود در  11سال پیش از لحاظ تعداد
بینندگان و عالقهمندان همیشه به آمارهای بینظیری دست پیدا کرده که این امر به روشنی نشانگر محبوبیت این برنامه در بین جوامع
افغانی است .ما از برگزاری فصل دوازدهم به عنوان یک موفقیت دیگر مطمین هستیم و مشتاقانه در انتظار رشد بیشتر بینندگان برای به
محلی شرکتگنندگان امسال هستیم".
نمایش گذاشتن استعدادهای
ِ
محترم مسعود سنجر ،مدیر شبکه تلویزیون طلوع ،گفت " :ما از دستیابی برنامه ستاره افغان به موفقیتهای پیوسته در طول  11سال
عطف بزرگتر،
گذشته ،بسیار مفتخر هستیم .فصل دوازدهم در کنار معرفی کردن بهترین استعدادهای جدید افغانستان و دستیابی به نقاط
ِ
کمک قابل توجهای به انکشاف صنعت موسیقی کشور میکند".
لطفا برای پیگیری رسانهای و مصاحبهها با این ایمیل آدرس ،media@mobygroup.com ،یا با این شماره تلفن (+93798136980
سکندر صالح) به تماس شوید.
درباره تلویزیون طلوع:
میزان حداکثر بینند ِه  13میلیونی ،پیشتازترین شبکه سرگرمی افغانستان است .طلوع با
تلویزیون طلوع با داشتن  59درصد سهم بازار و
ِ
داشتن برنامههای متنوعی از قبیل برنامههای سرگرمکننده همهگانی ،اخبار ،و امور جاری ،به طور ثابت به عنوان یک شبکه خالق و
ابتکارآفرین شناخته شده است .این برنامهها یا به صورت بومی تولید شده یا از سایر کشورها خریداری میشوند؛ همه این برنامهها به زبان
دری پخش میشوند.

www.tolo.tv
دربارۀ موبی گروپ:
موبی گروپ مالکیت و مدیریت  17تجارت از جنوب و آسیای مرکزی گرفته تا خاورمیانه را به عهده دارد .بهترین شبکههای تلویزیونی
افغانستان که توسط برنامههای پیشتاز خود در مجموع بیش از  15میلیون بیننده دارند ،در اختیار موبی گروپ قرار دارد .همچنین
پرداکشن کابورا -شرکت تولید محتوی برنامههای تلویزیونی و برنده چندین جایزه از جشنوارههای فیلم سان دنس و سئول درامه و نامزد
جشنواره امی -در اختیار موبی گروپ قرار دارد .شرکت قرن  21فاکس یکی از سهامداران جزیی موبی گروپ است.
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