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کاهش استفاده از فیلتر شکن
در کشور

توسعه ارتباطی روستاها
اولویت وزارت ارتباطات

وزیـــر ارتباطات بـــا بیان اینکـــه توســـعه ارتباطات در روســـتاها از
اولویتهای این وزارتخانه است ،از مدیران و اعضای هیأت مدیره
شـــرکت مخابرات خواست برنامهای را در این زمینه طراحی کنند
تا بـــا همفکری و حمایـــت وزارت ارتباطات اجرا شـــود.به گزارش
«ایـــران» ،محمد جواد آذری جهرمـــی در دیدار با مدیران عامل و
هیأت مدیره شـــرکتهای مخابرات و اپراتور اول با اشاره به اینکه
روســـتاییان در حـــوزه ارتباطات مطالبات بســـیاری دارنـــد ،افزود:
دراین حوزه اعتقادی به تصدی گری دولتی نداریم و باید توســـعه
ارتباطات در روســـتاها را به اپراتورها واگذار کنیم.وی با بیان اینکه
توسعه ارتباطات در روســـتاها از اولویتهای این وزارتخانه است،
از مدیـــران و اعضـــای هیـــأت مدیره شـــرکت مخابرات خواســـت
برنامـــهای را در این زمینه طراحی کنند تـــا با همفکری و حمایت
وزارت ارتباطات اجرا شـــود.جهرمی تصریح کـــرد :در این برنامه
که برای هر روســـتا بصورت مجزا طراحی میشود ،باید در  18ماه
آینده  90درصد روســـتاهای بـــاالی  20خانوار در حـــوزه ارتباطات
توسعه داده شود.

اعالم وظایف مرکز ملی فضای مجازی
در برنامه ششم توسعه

کارشناسان شــبکه های اجتماعی در گفت و گو با «ایران» بررسی کردند

یکه تازی « تلگرام » در غیاب رقبای قدرتمند

سوسن صادقی

«مسعود اسـ ــدپور سرپرسـ ــت پژوهشگاه
فضای مجازی کشـ ــور از شکسـ ــتن رکورد
انتشـ ــار یک میلیارد مطلب در کانالهای
عمومی فارسـ ــی زبان تلگرام بـ ــا بیش از
 20هزار کانال دارای حداقل  5هزار عضو
خبر داد و گفت :براسـ ــاس آمارهای مرکز
ملـ ــی فضای مجـ ــازی تعـ ــداد کانالهای
عمومی فارسـ ــی زبان تلگرام امروز از مرز
 555هزار کانال گذشته و مطالب منتشر
شـ ــده در ایـ ــن کانالهـ ــا نیز رکورد انتشـ ــار
یک میلیارد مطلب را شکسـ ــته و به عدد
 1/1میلیارد نزدیک شده است ».حال این
سـ ــؤال مطرح است ،چرا ایجاد کانالهای
فارسـ ــی در تلگرام در بین کاربران ایرانی
از محبوبیـ ــت باالیـ ــی برخـ ــوردار اسـ ــت؟
این میزان کانال فارسـ ــی زبـ ــان در تلگرام
میتوانـ ــد در تولید محتوای فارسـ ــی زبان
تأثیر مثبتی داشـ ــته باشـ ــد؟ کارشناسان و
دارندگان شبکههای اجتماعی به سؤاالت
«ایران» پاسخ میدهند.
ëëتکرار محتواهای بیکیفیت
علیرضا یاری کارشـ ــناس شـ ــبکههای
اجتماعـ ــی دربـ ــاره ارزیابـ ــی ایجـ ــاد 555
کانال فارسـ ــی زبان در تلگرام به «ایران»
گفت :ایجـ ــاد کانال در تلگـ ــرام یک روند
جهانی محسوب میشود و تنها مختص
به ایران نیست ولی در کشور ما متأسفانه
تلگرام تک قطبی شـ ــده و رقیب دیگری
ندارد .البته به دلیل اینکه آزادی مناسبی
به کاربـ ــران ایرانـ ــی داده و از فنـ ــاوری و
سـ ــرعت خوبـ ــی نیـ ــز برخـ ــوردار اسـ ــت،
کاربران به راحتـ ــی به آن اطمینان کرده و
فعالیتهای خود را در قالب این شـ ــبکه
اجتماعیانجاممیدهند.
یـ ــاری بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه امروزه شـ ــبکه
اجتماعی تلگرام با تلفیق در کاربردهای
موبایل ،سـ ــرعت تولیـ ــد محتوا و انتشـ ــار
مطلب را زیاد و راحت کرده اسـ ــت افزود:
اما بـ ــه این معنی نیسـ ــت که تمـ ــام این
محتواها قابل استفاده باشند ،چراکه تکرار
محتوا و محتوای بیکیفیت زیاد است.
محمدحسـ ــین جاللـ ــی مدیـ ــر یکـ ــی

از شـ ــبکههای اجتماعـ ــی داخلـ ــی نیز به
«ایـ ــران» گفـ ــت :ماهیـ ــت پیام رسـ ــانها
بر اساس حلقههای بسته شکل میگیرد.
بـ ــه عبارتی فـ ــرض را بر ایـ ــن بگذاریم که
مطلبی که نوشـ ــته و مطرح شده درست
و مفید باشـ ــد ولی براسـ ــتی چه تعدادی
از کاربـ ــران میتواننـ ــد بـ ــه ایـ ــن مطالب
دسترسـ ــی پیدا کنند؟ مگـ ــر اینکه کاربران
عضو آن کانال باشـ ــند در غیر این صورت
نمیتـ ــوان از آن اسـ ــتفاده کرد ،چـ ــرا که با
توجو نیـ ــز نمیتـ ــوان بـ ــه مطالب
جس ـ ـ 
دسترسی پیدا کرد مگر اینکه کاربر در خود
توجو انجام دهد از اینرو
آن کانال جس ـ ـ 
دسترسـ ــی همگانـ ــی به همـ ــه اطالعات
در کانالها میسر نیسـ ــت .کانالها مانند
سایتهای جویشـ ــگر (گوگل و )...نیستند
کـ ــه بتوان یـ ــک موضـ ــوع را در کل تلگرام
توجو کـ ــرد بنابراین بـ ــرای کاربران
جس ـ ـ 
کاربرد محدودی دارد.
مرتضـ ــی برجـ ــی مدیـ ــر یکـ ــی دیگـ ــر
از شـ ــبکههای اجتماعـ ــی داخلـ ــی نیز به
«ایران» گفت :کانالهای ایجاد شده صرفاً
مطالب یکدیگر را بازنشر و در کنار آن برای
محصوالت بازاریابی تبلیغات میکنند و
اسـ ــتفاده از کانالها بیشتر به نوعی کسب
و کار جدید برای درآمدزایی تبدیل شـ ــده
است.
ëëکاربـــران در معـــرض محتواهـــای
خسته کننده
علیرضا یاری کارشـ ــناس شـ ــبکههای
اجتماعی در پاسـ ــخ به این سـ ــؤال که آیا
ایجـ ــاد  555هـ ــزار کانال فارسـ ــی زبان در
تلگرام تأثیر مثبتی در تولید محتوای زبان
فارسـ ــی دارد به «ایـ ــران» میگوید :تولید
محتوا در تلگـ ــرام خیلی مفید نیسـ ــت و
کاربران روزانه در معرض محتوای زیادی
قـ ــرار میگیرند کـ ــه بعضاً خسـ ــتهکننده
اسـ ــت ،چرا که بدون هدف تولید میشود
و به نوعـ ــی باید گفت تلگـ ــرام رفته رفته
در حـ ــال تبدیل به زباله بزرگی از محتوای
ایرانی میشود و هر کاربری سعی میکند
بـ ــه هر نحوی که امکان دارد تنها محتوای
جذابی را تولید و ایـ ــن محتوا نیز معموالً
بعد از چند بار انتشار به فراموشی سپرده

نیم نگاه

ëëایجاد کانال در تلگرام یک روند جهانی محسوب می شود
و تنها مختص به ایران نیسـ ــت ولی در کشـ ــور ما متاسفانه
تلگرام تک قطبی شده و رقیب دیگری ندارد .البته به دلیل
اینکه آزادی مناسـ ــبی به کاربران ایرانـ ــی داده و از فناوری و
سـ ــرعت خوبی نیز برخوردار است مخاطبان بسیاری را به
سمت خود جلب کرده است
ëëتولیـــد محتـــوا در تلگرام خیلـــی مفید نیســـت و کاربران
روزانه در معرض محتـــوای زیادی قرار مـــی گیرند که بعضا
خسته کننده اســـت ،چرا که بدون هدف تولید می شود و به
نوعـــی باید گفت تلگـــرام رفته رفته در حـــال تبدیل به زباله
بزرگی از محتوای ایرانی می شود

میشـ ــود و ادمینهـ ــا نیـ ــز به دنبـ ــال این
موضوع هسـ ــتند که صرفاً هر محتوا چند
بازدیدکننده داشـ ــته و در ایـ ــن میان نظر
کاربـ ــران دربـ ــاره آن مطلب را مشـ ــاهده
نمیکنند.
توجو
یـ ــاری افزود :اگر خدمات جس ـ ـ 
داده کاوی ،روی ایـ ــن محتواهـ ــا انجـ ــام
نشـ ــود ،مفید نخواهد بود .از اینرو به یک
سرویس نظیر پارسی جو و یوز که در وبها
توجو انجام میدهند ،نیاز اسـ ــت.
جس ـ ـ 
البتـ ــه ناگفته نماند تنها سـ ــودی که تولید
محتوا دارد ،برای ارائه دهندگان خدمات
اینترنتـ ــی اسـ ــت .از سـ ــوی دیگـ ــر الگوی
مصرف اینترنـ ــت در خانوار ایرانی را ارتقا
داده و مردم را به اینترنت گوشـ ــی وابسته
کرده است.
محمد حسـ ــین جاللی مدیـ ــر یکی از
شـ ــبکه های اجتماعی نیـ ــز در این باره به

«ایران» گفـ ــت :زمانی تولید محتوا ارزش
محسـ ــوب میشـ ــود کـ ــه عموم بـ ــه تمام
مطالب دسترسـ ــی داشته باشـ ــند ،در کل
اطالعات بـ ــرای تمامی جمعیت حاضر
توجو باشد ولی این
در کانالها قابل جس 
امکان میسر نیست .از سوی دیگر کیفیت
تولیدات نیز مهم است و به نظر میرسد
محتـ ــوا صرفاً شـ ــامل مطالب سـ ــرگرمی
مانند جوک ،طنز و شایعهها هستند.
امـ ــا برجـ ــی معتقـ ــد اسـ ــت بـ ــا اینکه
محتوای همه کانالها مورد تأیید نیستند
ولی در تولید محتوای فارسی زبان نقش
دارند .مثالً بعضـ ــی از این محتواها پیش
از این از طریق وب سـ ــایتها ،رسـ ــانهها،
روزنامههـ ــا یـ ــا مجالت توزیع میشـ ــد که
اکنون به تلگرام هم کشـ ــیده شده است و
رسانههای بسیاری در تلگرام کانال دارند
و به صورت برخط مطالب خود را منتشر

مدیریت « آنالین » پرداخت قسط ها
تاپ اپ
ماهرخ چنگیز

پرداخت قسط به بخش جداییناپذیر
زندگـــی خیلـــی از مـــردم تبدیل شـــده
است .برخی اوقات هم آنقدر پرداخت
قســـط به بانکها و آدمهـــای مختلف
زیاد میشود که ممکن است پرداخت
برخی از آنها را فرامـــوش کنید .در این
شـــرایط نیاز بـــه مدیریـــت دقیقی روی
زمانبنـــدی و پرداخت قســـطهای خود
خواهیـــد داشـــت .بســـیاری تـــا قبل از
همه گیر شـــدن اســـتفاده از گوشیهای
همراه یا تبلت ،زمان و میزان پرداخت
قســـطها را در یـــک دفترچه یـــا تقویم
یادداشـــت میکردند اما حـــاال راههای

بهتر و هوشـــمندانهتری وجـــود دارد .از
جمله ایـــن راهها میتوان به اســـتفاده
از اپلیکیشـــنهای مخصـــوص در ایـــن
زمینه اشـــاره کرد .یکی از این برنامهها
«دفترچه اقساط همراه» است .برنامه
فارسی که میتوانید براحتی و به کمک
آن قسطهای خود را مدیریت کنید.
یـــادآوری پرداخت زمان قســـطها قبل
از سررســـید ،نمایـــش تاریـــخ اقســـاط
روی تقویم ،مشـــاهده وضعیت اقساط
روی نمودار ،تهیه نســـخه پشـــتیبان از
اطالعـــات و امکان بازگردانی فایلهای
پـــاک شـــده و ...از جملـــه قابلیتهای
اصلـــی ایـــن برنامه اســـت .کار بـــا این
اپلیکیشـــن بســـیار ساده اســـت .بعد از
نصب آن روی گوشی در صفحه اصلی
اپلیکیشن نخستین کاری که باید انجام
دهید ایجاد یک «دفترچه» است .پس

از ایجـــاد دفترچه قســـطهای مختلفی
کـــه در مـــاه بایـــد پرداخت کنیـــد ،حاال
اطالعاتی مانند تاریخ پرداخت قســـط
را از طریـــق تقویم مشـــخص کنید تا در
نهایـــت این برنامه در زمان مشـــخص

شده پرداخت را به شما یادآوری کند.
عـــاوه بـــر بخشهایی ماننـــد دفترچه
و تقویـــم ،بخـــش دیگـــری بـــه نـــام
«معوق» نیز در نـــوار ابزار برنامه دیده
میشـــود کـــه مدیریت اقســـاط معوق
با اســـتفاده از این قســـمت امکان پذیر
میشـــود .بایگانـــی کـــردن دفترچهای
که قســـطهای آن پرداخت شـــدهاند از
دیگـــر قابلیتهـــای این برنامه اســـت.
گرفتـــن نســـخه پشـــتیبان از اطالعاتی
که در ایـــن برنامه ثبـــت کردهاید نیز از
دیگـــر نـــکات مثبت آن اســـت کـــه این
امکان کمک میکند که در صورت بروز
مشـــکل یا حذف اتفاقی بـــه اطالعات
ثبت شـــده دسترسی داشته باشید .این
برنامـــه بـــه صـــورت رایـــگان در اختیار
کاربـــران سیســـتم عامل اندرویـــد قرار
گرفته است.

ساعتهوشمندمخصوصهوادارانفوتبال
آنا عبادی

قاب
فناوري

تا به حال ســـاعتهای هوشـــمند
زیادی بـــرای اهداف مختلفـــی مانند
ردیابـــی تناســـب انـــدام ،نظـــارت بر
ضربان قلب و ...ساخته شده و در بازار
به فروش میرســـد ولی تاکنون از این
ســـاعتها کمتر برای مـــواردی مانند
فوتبال و هواداران آن استفاده میشود
اما اخیراً یک شرکت انگلیسی ساعت
هوشـــمندی را طراحی و ساخته است
که تنها مخصـــوص طرفداران فوتبال
در جهان اســـت .این ساعت هوشمند
«فانتـــوم» نـــام دارد و ایـــن قابلیت را
دارد تـــا نتایج بازی را بـــه اطالع کاربر
خود برســـاند .از سوی دیگر قادر است
زمان مســـابقه را به طرفدار آن تیم اعالم کند .حتی اگر زمان مســـابقه تغییر کند به هوادار اعالم میکند و وی میتواند روی مچ دســـت خود از زمان و
تغییر زمان احتمالی مســـابقه مطلع شـــود .از سوی دیگر طرفداران و هواداران هر تیم و باشـــگاه میتوانند در جریان آخرین اخبار تیم خود به صورت
مستقیم قرار بگیرند و هوادار دیگر نیازی ندارد که اخبار را از رسانههایی که بعضاً متعصبانه درباره تیم مورد عالقه فرد مینویسند ،دنبال کند .با این
ساعت هوشمند هواداران میتوانند دیگر طرفداران تیم محبوب خود را در اطراف و حتی سراسر جهان پیدا کرده و در صورت امکان با هم به تماشای
بازی تیم محبوب خود بنشـــینند یا اینکه با هم درباره تیم خود بحث کنند .این ســـاعت همچنین این امکان را به هوادار خود میدهد که تنها با زدن
ضربه روی صفحه نمایش ساعت به تیم و باشگاه خود رأی دهد و در انتخاب بهترین بازیکن زمین نیز نقش داشته باشد .ویژگی دیگری که این ساعت
دارد این اســـت که تاریخچه بازیها و ســـتارگان باشگاه را به صورت روزانه دراختیار هوادار خود قرار میدهد و میگوید پیش از این در گذشته در چنین
روزی چه اتفاقهایی رقم خورده است.گفتنی است هواداران میتوانند رنگ ساعت هوشمند خود را مطابق باشگاه و تیم محبوب خود یا به رنگ سیاه
و ســـفید انتخاب کنند .این ساعت اطالعات تیمهای باشـــگاههای لیگ انگلستان ،آلمان ،اسپانیا ،فرانسه ،ایتالیا ،پرتغال ،یونان ،روسیه و ...را قرار است
ارائه دهد.البته هنوز درباره قیمت این ساعت هوشمند حرفی به میان نیامده اما قرار است پاییز وارد بازار شود.
The verge

معـــاون تنظیم مقررات مرکز ملـــی فضای مجازی کشـــور وظایف و تکالیف
تعیین شـــده در برنامه ششم توسعه برای شـــورای عالی و مرکز ملی فضای
مجازی کشور را تشریح کرد.
به گزارش «ایران» ،سعید مهدیون معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای
مجازی کشـــور با اشـــاره به اینکه شـــورای عالـــی فضای مجـــازی در مجموع
در ســـه حوزه تصویب طرح ،دریافـــت گزارش و مباحـــث نظارتی و تصویب
قواعـــد و مصوبات باید اقدام کند ،افزود :با توجـــه به اینکه مرکز ملی فضای
مجازی میتواند نقش اجرایی داشته و شـــورای عالی فضای مجازی جایگاه
سیاســـتگذاری ،تصمیمگیری و برنامهریزی دارد ،در برنامه ششـــم توســـعه
وظایف مرکز ملی و شورای عالی از یکدیگر تفکیک شده است.
مهدیون در خصوص ماده  107این برنامه ،تصریح کرد :براســـاس این ماده
باید یک طرح جامع بـــرای افزایش ظرفیتهای قدرت نرم و دفاع رایانیکی
(ســـایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرســـاختهای کشـــور به
تصویب شـــورای عالی فضای مجازی برســـد و در صورتی که شـــورا برای این
طرح مصوبهای نداشته باشد ،قابل اجرا نخواهد بود.
وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه دبیرخانـــه شـــورای عالی فضـــای مجـــازی باید این
طـــرح را با همـــکاری ســـتاد کل نیروهای مســـلح و وزارت اطالعـــات تدوین
کـــرده و پـــس از تصویـــب در ایـــن شـــورا نظـــارت و کنتـــرل بـــر اجـــرای آن
داشـــته باشـــد ،اظهـــار داشـــت :عالوه بـــر تصویـــب مصوباتی که در شـــورای
عالـــی فضای مجـــازی صـــورت میگیـــرد و بایـــد گزارشهای پیشـــرفت آن
ارائه شود.
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود :در بند ب ماده 67
نیز آمده است که بهمنظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه
ملی اطالعات و افزایش بهرهوری زیرساختهای ارتباطی کشور ،دستگاههای
اجرایـــی و نهادهای غیر نظامی بـــرای اینکه بتوانند اســـتفاده اختصاصی در
قلمرو فعالیتهای داخلی دســـتگاههای خود داشـــته باشـــند مجاز هســـتند
خدمات زیرســـاخت ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
وفق قوانین و مقررات و با مجـــوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ارائه
دهند که این وزارتخانه نیز باید وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی این
مجوزها را بدهد.
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رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آمار سه
درصدی استفاده از فیلترشکن در ترافیک اینترنت
کشـــور ،اظهار کرد :نگاه دولت کنونی به لیست سیاه
فضای مجازی ،کوچک نگه داشتن آن است و همچنین فضای مجازی برای
گروههای سنی و شخصیتهای متفاوت باید سطحبندی شود.
به گزارش ایسنا ،ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به وجود دو نگاه وایت لیست
(لیست ســـفید) و بلک لیست (لیست سیاه) در فضای مجازی ،توضیح داد:
برخی ممکن اســـت به امکانات و فعالیتها نگاه وایت لیستی داشته باشد.
یعنی همه فضا بسته باشد و تنها یک لیست خاص مورد استفاده قرار گیرد،
مانند کره شمالی.
وی ادامه داد :اما برخی ممکن اســـت نگاه بلک لیستی داشته باشند ،یعنی
فضای مجازی تنها برای بخشـــی که نامناسب اســـت ،بسته میشود که نگاه
ایران هم همین اســـت .البته بســـتگی دارد ما این لیستها را چطور ببینیم.
فعالً در کشـــور ما ،دولتهایی که میآیند نگاهشـــان به بلک لیست متفاوت
اســـت .در دولت کنونی نگاهشـــان به بلک لیســـت این اســـت کـــه اندازهاش
حتیاالمکان کوچک باشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه خاطرنشان کرد :ما در سالمسازی
قائل به ســـطحبندی هستیم .اشـــتباه اســـت که اینترنت ما برای یک کودک
شـــش ساله و یک دانشـــمند و خبرنگار یکی باشـــد .همچنین ما فیلتر را تنها
راهحل نمیدانیم ،البته فیلتر باید وجود داشته باشد کما اینکه هیچ کشوری
نیســـت که فیلتر نداشته باشـــد ،اما لیست سیاه و سفید و ســـایز آنها مدنظر
اســـت.وی با تأکید بر اقدام برای ســـاماندهی  VPNدر کشـــور از طریق مرکز
ملی فضای مجازی ،گفت :استفاده از  VPNمقوله پیچیدهای است .بسیاری
از نظامها از آن اســـتفاده میکنند ماننـــد بانکها در فعالیتهای اقتصادی،
مکاتبات اداری و تعیین هویت .بنابراین نمیتوانیم به ســـهولت نســـبت به
تعطیلـــی یا ممنوعیت قانونی  VPNصحبت کنیم .به همین دلیل به دنبال
این هســـتیم که این فضا ساماندهی شود.رئیس مرکز ملی فضای مجازی در
ادامه تصریح کرد :باید شرکتهایی که  VPNصادر میکنند یا نحو ه استفاده
از  VPNتوسط ارائهدهندگان اینترنت را ساماندهی کرد ،به نحوی که استفاده
از VPNبرای کسانی که باید استفاده کنند ،مشکلی نداشته باشد و در مواردی
که به ضرر است ،اتفاق نیفتد .ما نمیتوانیم عوارض  VPNمنفی را به صفر
برســـانیم ،اما میتوانیم آن را کاهش دهیم.فیروزآبادی در پایان با اشـــاره به
آمار اســـتفاده از فیلترشکن در کشـــور بیان کرد :طی دو سال گذشته استفاده
از فیلترشـــکن بشـــدت کاهش یافته و در حال حاضر میزانی که از فیلترشکن
استفاده میشود ،کمتر از سه درصد ترافیک کشور است.
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میکنند و سـ ــرعت دسترسـ ــی به اخبار و
مطالب را باال بردهاند.
ëëضعف سرمایهگذاری و برندسازی
در شـ ــبکههای داخلی ما شاهد ایجاد
کانال فارسـ ــی زبـ ــان به فراگیـ ــری تلگرام
نیسـ ــتیم ،علت چیسـ ــت؟ چـ ــه موانعی
بر سـ ــر راه شـ ــبکههای داخلی وجود دارد
کـ ــه نمیتواننـ ــد همپای تلگـ ــرام حرکت
کنند؟ علیرضا یاری کارشناس شبکههای
اجتماعـ ــی در پاسـ ــخ بـ ــه ایـ ــن سـ ــؤال به
«ایران» گفت :نبود یک شـ ــبکه اجتماعی
بومی در کشور موجب شده است کاربران
به دلیل راحتی و سـ ــرعت باال در ارسال و
دریافت پیام ،عکس و ...از تلگرام استفاده
کننـ ــد .اکنـ ــون جایـ ــگاه تلگـ ــرام به جهت
ابـ ــداع کانـ ــال در روابط عمومـ ــی و ارتباط
با مشـ ــتریان ،جایگاه مهمی یافته اسـ ــت
بنابرایـ ــن ورود به موقع تلگـ ــرام در زمان
نبود یک شـ ــبکه اجتماعی خوب بومی از
مهمترین دالیل موفقیت تلگرام در این
چندسـ ــال اخیر و موفق نبودن شبکههای
اجتماعی داخلی است.
یـ ــاری دربـ ــاره موانـ ــع پیـ ــش روی
شـ ــبکههای اجتماعی داخلـ ــی نیز گفت:
نخسـ ــتین ضعف شـ ــبکههای اجتماعی
داخلـ ــی ،ضعـ ــف سـ ــرمایهگذاری و
برندسـ ــازی مناسب اسـ ــت .بعد از اینکه
یـ ــک محصـ ــول خارجـ ــی بـ ــازار کشـ ــور را
بهدسـ ــت میآورد ،گرفتن آن بازار دشوار
میشـ ــود و این موضوع درباره شبکههای
بومی داخلی صدق میکند .شـ ــبکههای
اجتماعـ ــی داخلـ ــی باید حـ ــرف جدیدی
برای گفتن داشته باشند .باید به موقع وارد
بازار شوند تا از سـ ــوی کاربران مورد توجه
قرار گیرند.
محمدحسین جاللی معتقد است تا
زمانی که شبکه ملی اطالعات راه اندازی
نشـ ــود و از تولیدکنندگان به صورت مدل
و فرآیند محور حمایت نشود ،شبکههای
اجتماعی داخلی رشـ ــد نخواهنـ ــد کرد تا
بتوانند با تلگـ ــرام رقابت کنند .وی درباره
مشکالت نیز گفت :باید از نهادهای دولتی
و حاکمیتی مختلف مجوز دریافت کنیم.
باید درباره محتواها به نهادهای مختلف

نگاه

پاسخگو باشیم .مسـ ــئوالن توان داخلی را
بـ ــاور ندارند .مدل تعرفـ ــه ترجیحی را در
کشور اجرا نمیکنند .همه اینها مشکالتی
است که ما با آنها دست به گریبانیم.
مرتضـ ــی برجـ ــی نیـ ــز معتقد اسـ ــت
شـ ــبکههای اجتماعـ ــی ایرانی نسـ ــبت به
نمونههـ ــای خارجـ ــی محبـ ــوب نیسـ ــتند
و کاربـ ــران زیـ ــادی در مقایسـ ــه با شـ ــبکه
اجتماعی خارجی ندارند ،از اینرو شاهد
ایجاد کانالهای زیاد در شبکههای بومی
نیستیم.
ایـ ــن فعـ ــال شـ ــبکههای اجتماعی در
ادامه گفت :اساساً نقطه تعیینکننده در
شـ ــبکههای اجتماعی تعداد کاربران آن
است و ارزش یک شبکه به تعداد کاربرانی
است که توانسـ ــته جذب کند و با کاربری،
قابلیت و پایداری توانسته آنها را در شبکه
خود فعال نگه دارد.
برجـ ــی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه بجـ ــز بحث
یکسانسـ ــازی قابلیتهـ ــا و کاربردهـ ــای
نرم افزار نسـ ــبت به شبکههای اجتماعی
خارجی ،بایـ ــد روی بحث اعتمادسـ ــازی
و جلـ ــب رضایت کاربران کار کـ ــرد ،افزود:
اعتمادسـ ــازی بـ ــدون کمـ ــک نهادهـ ــای
باالدسـ ــتی از قبیـ ــل وزارت فرهنـ ــگ و
ارشـ ــاد اسـ ــامی ،صدا و سـ ــیما و شورای
عالی فضـ ــای مجازی و سـ ــازمان تنظیم
مقررات امکان پذیر نیست.
یاری در پاسخ به این سؤال که بتازگی
از سـ ــوی شـ ــورای عالـ ــی فضـ ــای مجازی
«سـ ــاماندهی پیـ ــام رسـ ــانها »مصوب و
ابـ ــاغ شـ ــده اسـ ــت و این مصوبـ ــه چقدر
میتواند به سـ ــاماندهی پیام رسـ ــانهای
داخلـ ــی کمـ ــک کند بـ ــه «ایـ ــران» گفت:
بـ ــه نظـ ــرم نبایـ ــد توقعی از شـ ــرکتهای
نوپـ ــا داشـ ــت ولـ ــی شـ ــرکتهایی کـ ــه از
توان مالی مناسـ ــب و تعداد بـ ــاالی کاربر
برخوردار هسـ ــتند ،بایـ ــد از این موقعیت
اسـ ــتفاده کـ ــرده و پیام رسـ ــانهای بومی
را با کمـ ــک فناوریهـ ــای روز دنیا تقویت
کننـ ــد .سیاسـ ــتگذاری صحیـ ــح میتواند
انگیـ ــزه مناسـ ــبی بـ ــرای سـ ــرمایهگذاری
و حرکتـ ــی بـ ــزرگ در ایـ ــن حـ ــوزه
ایجاد کند.

فیلترینگ ،فلسفه یا ایدئولوژی

واژههای فیلترینگ ،انسداد و تخریب/معدومسازی
که این آخـــری معموالً به صـــورت «تقاضا» اعالم
میشود ،ســـه کلمه متفاوت است که گاه در عرض
سیامک قاجار قیونلو
یکدیگـــر مورد اســـتفاده قـــرار گرفتهانـــد .در دنیای
سنتی تمهیداتی که برای حفظ جان و روان انجام میدهیم در واقع شبیه به
هر سه مؤلفه فیلترینگ ،مسدودســـازی و معدومسازی است .فیلترینگ در
اینترنت به مفهوم محدود کردن دسترســـی کاربر به وبسایتها و خدمات
اینترنتی اســـت .در انســـداد ،ارتباط با کل محتوا توســـط ســـرور مربوط قطع
میشـــود و امکان اینکه کســـی به آن اطالعات -حتی خود ادمین -دسترسی
پیـــدا کند ،کامالً از بین میرود .معدومســـازی که معموالً به صورت تقاضا از
 ISPاست عمدتاً یک حق قانونی برای مالک اطالعات است که مثال روشن
آن در قانون هزاره حق تکثیر دیجیتال امریکا نمود یافته و شاید جالب باشد
توجو را در حکم
بدانید که دیوان دادگستری اروپا در مه 2014موتورهای جس 
«کنترلر» (نهادهای دیدبانی و کنترل جریان داد ه پیامهای شخصی) موظف
کرده که همه تقاضاهای مربوط به اطالعات نادرســـت یا غیردقیق ســـوژه را
مورد توجه قرار داده و آنها را معدوم یا تصحیح کنند .این نهاد کنترلر همان
حلقه مفقوده ماده  61قانون تجارت الکترونیکی ایران درســـال  82اســـت که
قرار بود به وجود آید اما نیامد.
از منظـــری دیگر ،درباره مبحـــث فیلترینگ باید به عنـــوان جزئی از یک
سیاست کلیتر در «کنترل» اینترنت تحقیق کنیم چون جریان آزاد اطالعات
بهعنوان نخســـتین رکن فضای ســـایبر ،کنکور ســـایر کارکردهـــای اجتماعی،
اقتصـــادی ،فرهنگی و سیاســـی در این فضاســـت و هرگونه «منـــع» ارادی و
غیـــر ارادی در جریـــان اطالعات ،پیامدهای مشـــخص و روشـــنی دارد .مثالً
فیلترینگ ابزاری برای ســـد جریان آزاد اطالعات است؛ اما قطعاً نه محدود
به آن و نه رهایی از آن ،به خودی خود ،باعث شکوفایی اقتصاد دیجیتالی در
فضای سایبر است .کنترلهای نرم و سخت ،مانع جریان آزاد اطالعات شده
و میشود ،اما لزوماً به خروجیهای یکسان برای کشورها منجر نخواهد شد،
چون دنیای ســـایبر صرفاً چیزی جز یک بســـتر مهیا برای هر کشـــور نیست و
این دولتها هستند که باید دنیای بد یا خوب خود را عامدانه در آن طراحی
کنند.اجماالً ،رویکرد کشورها در «کنترل» فضای سایبر و مشخصاً در برخورد
با محتوای اینترنت ،ســـه تجربه مختلف را آزموده است .نخست ،کشورهایی
کـــه با اعمال سیســـتم کنترل «حداقلی» ســـعی بر آن دارند تـــا اصل جریان
آزاد اطالعات مخدوش نشـــود .رویکرد دوم؛ شـــامل کشـــورهایی که هرچند
اصـــل کنترل حداقلـــی محدودیت را پذیرفتهاند اما با توســـعه مصداقهای
بیش از کنوانسیون جرایم سایبری ،به سمت مخالف متمایل شدهاند .سوم،
کشـــورهایی که با اتخاذ کنترل «حداکثری» یک ســـامانه سیســـتماتیک برای
انواع محدودیت به وجود آوردهاند .از منظر کلیتر ،کشورهای دسته نخست
و دوم پیرو دلیل و منطق غیرجدلی برای ممانعت از دسترســـی هســـتند که
ما به این دو دسته میگوییم کشورهایی که برای محدودیت «فلسفه» دارند
و بـــه همین دلیل مکانیزمهای حقوقی اعتـــراض به این محدودیتها را نیز
پذیرفتهاند .نظم حقوقی این کشورها در هر سه زمینه قوانین ،آیین دادرسی
و اجـــرای تصمیمات /احکام شـــفاف بوده و تعقیب معموالً به درخواســـت
شاکی خصوصی آغاز میشود و بویژه اصل «تناسب» در هر نوع محدودیت،
بهطور دقیق رعایت میشـــود .اما به محض اینکه فیلترینگ توسط دولتها
به حکم قانون یا دســـتور اداری اعمال شـــود ،آب و رنگ ایدئولوژیک به خود
میگیرد ،چون این حکومت است که  -بهعنوان مثال  -تشخیص داده سایت
مســـتهجن بد است نه والدین و شـــاید اساســـیترین دلیل ناکامی نخستین
قانـــون فدرال  1996امریکا بـــرای حمایت از کـــودکان در کانون همین تعبیر
«دولت-پدرساالر» قرار داشت.

