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مدار
امیدواری معاون وزیر ورزش به رفع فیلتر تلگرام

فیلترینگ آسیبی به استارتآپها نزد!

معاون س���اماندهی امور جوان���ان با اظهار
امیدواری در خصوص رفع محدودیت ایجاد شده
در فضای مجازی گفت :فیلترینگ انجام شده در
روزهای اخیر آسیبی به استارتآپهای جوانان
وارد نکرده است.
مه��ر  -محمدمه���دی تندگوی���ان افزود:
سرعت رفع شود و جوانان
امیدواریم فیلترینگ به
بتوانند با محدودیت کمتری در فضای مجازی
فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه بخشی از کارآفرینی جوانان
ریزی
در فضای مجازی در حال اج���را و برنامه
است ،گفت :باید فضای مجازی مطمئن و پایدار
برای کسب و کار اینترنتی جوانان شکل بگیرد
زیرا معتقدیم آینده اش���تغالزایی و کارآفرینی
برای جوانان در فضای مجازی اتفاق میافتد.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و
جوانان گفت :در حال حاضر هم جوانان بسیاری
در استارتآپها مش���غول فعالیت هستند اما
های ایجاد شده در فضای
خوشبختانه محدودیت
مجازی طی روزهای اخیر آسیبی به این کسب
و کارها وارد نکرده است.
تندگوی���ان ادام���ه داد :هیچک���دام از
اپلیکیشنهایی که جوانان از آن به عنوان کسب
کنند ،فیلتر نشده و همانند
و کار اس���تفاده می
قبل در حال فعالیت است.

ذیحسابی در وزارت فاوا جدیتر شد

همزمان ب���ا برگ���زاری چهارمین همایش
حساب س���تاد وزارت ارتباطات و
عامالن ذی
فناوری اطالعات و ادارات کل  ICTاستانی در
ها
حسابی برتر استا ن
بندرعباس ،عامالن ذ ی
و س���تاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
معرفی شدند.
وزارت فاوا  -علیرضا واحدپور ،ذیحساب
و مدیرکل ام���ور مال���ی وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات گفت :طب���ق ضوابط اعالم
شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی،
حسابداری تعهدی از س���ال  1394همگام با
های اجرایی در این وزارتخانه به
سایر دستگاه
اجرا گذاشته ش���د که در این همایش کارگاه
آموزشی با موضوع یاد ش���ده جهت ارتقای
دانش و وحدت رویه عاملین ذیحس���اب نیز
برگزار شد.
وی افزود :در این همایش به سرعت و دقت
سازی مالی به منظور در
در انجام امور و شفاف
دسترس بودن اطالعات جهت ارسال به موقع
داری کل کشور و همچنین
تراز مالی به خزانه
جویی در راس���تای اقتصاد
به منظ���ور صرفه
مقاومتی و سالمت اداری در خصوص پیشگام
بودن این وزارتخانه در حذف فیزیکی اسناد و
الکترونیکی کردن تمام مراحل آن تاکید شد.
پور ادامه داد :کمیته ارزیابی مستقر در
واحد
های
اداره کل امور مالی ،با توجه به ش���اخص
ارزیابی عملکرد مالی نسبت به ارزیابی عامالن
ای ماهانه اقدام
حس���اب به صورت دوره
ذی
وری
کرده و به منظور تش���ویق و ارتقای بهره
آنان در پایان سال ،عاملین ذیحساب برتر را
کند به
ها انتخاب می
ضمن اعالم قبلی شاخص
طوری که هری���ک از عاملین که بیش از 95
درصد امتیازات را کسب کرده باشند ،به عنوان
ش���وند که در همایش
عامل برتر معرفی می
امسال ،چهار نفر از آنان این عنوان را به خود
اختصاص دادند.
مدیرکل امور مالی وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات با بیان اینکه در سال گذشته  6نفر
از عاملین عنوان برتر را کس���ب کردند ،ادامه
داد :با توجه به افزایش حجم عملیات و گردش
سازی هرچه
مالی و همچنین اهمیت و شفاف
های
بیشتر اموال دولتی در راستای سیاست
کالن کشوردر این حوزه ،پایش عملکرد ماهانه
در طول دوره این ارزیابی در مقایسه با سنوات
تر صورت گرفته
تر و سختگیرانه
گذشته علمی
است.
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وزارت فاوا -مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت :در حوزه دسترسی هم اکنون  69شهر
آخرین وضعیت شهرهای
از  71شهر تحت پوشش شبکه  3Gو  35شهر تحت پوشش شبکه  4Gقرار دارند که مطابق دستور مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست شورای اداری
فاقد پوشش  3Gکرمان
استان در تاریخ  29آذر تا دهه مبارک فجر سالجاری کلیه شهرهای استان تحت پوشش نسل های سوم و چهارم شبکه تلفن همراه قرار خواهند گرفت.

اعتراض مدیران سه پیامرسان ایرانی به تبعیضها ،مشکالت و موانع

مصائب پیامرسانهای ایرانی

نشست کسب و کار مجازی ،فیلترینگ تلگرام و وضعیت
های داخلی در قالب سومین نشست از سلسله
رس���ان
پیام
های ارزیابی سیاستگذاری فضای مجازی در ایران در
نشست
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد.
وش گفت :با
فارس -عفرخورش���اد مدیر پیامرسان سر
وجود راهاندازی شبکه ملی اطالعات بسیاری از مولفههای
این شبکه قابل بهرهبرداری نشده است.
وی افزود :ایجاد یا کمک به ایجاد اکو سیستم زیرساخت،
تامین نیروی انسانی فنی وظیفه کسب و کار نیست بلکه
وظیفه دولت است.
وی یادآور شد :اکنون میگویند بر بستر تلگرام کسبوکار
بوده که تعطیل شده ،آیا خروجی  15 –10ساله مسووالن
تجارت الکترونیکی کشور ایجاد تجارت بر بستر تلگرام بوده
است و  3سال پیش که تلگرام نبود چه میکردند؟
مدیر سروش گفت :در حوزه دولت الکترونیکی نیز عالوه
بر اینکه سرویسی نیست تازه متوجه شدم که متولی هم
ندارد.
خورشاد ادامه داد :از  8ماه پیش زیرساخت پرداخت در
سروش فراهم شده اما مطمئنیم اگر سرویس بزرگ شود
و بخواهیم به کسب و کارها سرویس مالی ارایه کنیم ،از ما
مجوز خواسته خواهد شد .در نتیجه امروز برای اخذ مجوز
مراجعه کردهایم اما هیچ س���ازوکاری برای مجوزدهی به
رسانها وجود ندارد.
پرداخت بانکی پیام
مدیر پیامرسان سروش گفت :باوجود برخی اظهارنظرها
مبنی بر کمک مالی به سروش تاکنون ریالی کمک نقدی
دریافت نکردهایم.
افزار موبایل قانون ندارد
نماد برای نرم
وی با بیان اینکه ای
گفت :سروش اکنون یک میلیون و  800هزار کاربر دارد و
در فاصله جدی با رقبای داخلی است.
وی در بخشی از این نشست در پاسخ به مدیر آیگپ که
دانست گفت :یکی
سروش را مورد حمایت صدا و سیما می
زودی در
رسان به
ها در بازار پیام
گذاری
ترین سرمایه
از بزرگ
آیگپ انجام خواهد شد.
خورشاد گفت :زمانی که نخستین پیامک سنتر از چین
خریداری و در ایران نصب شد بسیاری از مردم ترس شنود
داشتند اما با گذشت زمان همه چیز عادی شد .این ترس
امروز درباره پیامرسانها وجود دارد و نیاز به گذشت زمان
دارد .مدیران فنی نیز مسوولیت اعتمادسازی دارند.
وی گف����ت :اظهارنظر اخیر وزی����ر ارتباطات که گفته
نام����ه دارند در این
های داخلی نیاز به امان
رس����ان
پیام
تواند داشته باشد .اگر
شرایط چند معنی خوب و بد می
اندازی کسب
ها بوده به راه
هدف وزیر حمایت از داخلی
ها کمک کند که اگر حتی مردم
و کارها روی این شبکه
وگوهای خانوادگی هم
های داخلی برای گفت
از ش����بکه
اس����تفاده نکنند ،حجم کاربردهای تجاری بزرگ و قابل
مالحظه خواهد بود.
وی گفت :مقررات یک سومی تخفیف پهنای باند برای
رسانها که اکنون تصویب شده در حالی است
برخی پیام
که قبال پیشنهاد داده بودم قیمت پهنای باند برای داخلیها
یک چهارم باشد و آن را هم خودمان بپردازیم اما موافقت
نشد.

روزانه  10میلیارد تومان گردش مالی در بله انجام میشود
در ادامه این نشست س���هیل تقوی ،مدیر پیامرسان بله
گفت :در حمایت دولتی معتقد به تقدم محتوا بر زیرساخت
هستیم که مدل موفق جهانی است .معتقدیم به مرور که
محتوا اضافه شود ،زیرساخت شبکه بالغ خواهد شد.
وی بیان کرد :در پیامرس���ان بله بر رقابتهای مزیتی
ایم
نس���بت به خارجیها بهویژه خدمات مالی تمرکز کرده
که اکنون روزانه  10میلیارد توم���ان گردش مالی در بله
شکل گرفته است.
به گفته وی بله اکنون  600هزار کاربر دارد و روزانه 10
تا  15هزار کاربر به آن اضافه میشوند.
وی گفت :باوجود ضرورت تسهیل مجوزهای پیامرسانها
اخیرا رگوالتوری بررسی مقررات پیامرسانها را در دستور
کار کمیس���یون تنظیم مقررات ارتباطات قرار داده که در
ازای دریافت چند میلیارد تومان مجوز و ضمانت بدهند.
تقوی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه 30
چت است ،گفت :در بله
های چین روی وی
درصد تراکنش
نیز الگوی اقتصاد پلت فرمی و مدل شرق آسیا را پیگیری
میکنیم.

شرکت ویسپی یک
شرکت ورشکسته
چینی بود که خدماتش
در ایران فیلتر بود،
یک شرکت ایرانی آن
را خرید و خدماتش از
فیلتر خارج شد ،اما این
کار حمایت از دولوپر
چینی است نه ایرانی

حمایت تبعیضآمیز
دولتی از داخلیها
هم از دیگر مشکالت
است به طوری که فقط
 3پیامرسان مشمول
حمایت شدند و 2
پیامرسان دیگر خارج
از لیست بودند که
یک پیامرسان نیز با
پیگیری زیاد و توییت
به وزیر در لیست
حمایت وارد شد .البته
حتی پیامرسانهای
موجود در لیست
حمایت دولتی نیز
تخفیف یک سومی
پهنای باند را هنوز
نتوانستند دریافت
کنند

وی گفت :امکان ارایه پرداخ���ت درون برنامهای برای
ها نیس���ت اما بله به دلیل برخ���ورداری از
رس���ان
پیام
سرمایهگذاری یک بانک امکان ارایه این خدمت را دارد که
یک مزیت رقابتی برای بله نسبت به سایرین است.
مدیر این پیامرسان داخلی گفت :در حوزه پیامرسان دیر
های جدیدی پیش رو داریم
ایم اما هنوز سرویس
عمل کرده
که باید به موقع در آنها وارد شویم.

تلگرام زیرساخت ،سرور و پهنای باند رایگان از ایران
گرفت
های تبعیض آمیز پرداخت وگفت :تلگرام
وی به حمایت
برای جلوگیری از فیلتر شدن  cdnخود را به ایران آورد و
زیرساخت رایگان ،سرور رایگان و پهنای باند تضمین شده
رسانهای ایرانی
گرفت اما هزینه س���رور و زیرساخت پیام
با خودشان است.
تقوی ادامه داد :شرکت ویسپی یک شرکت ورشکسته
چینی بود که خدماتش در ایران فیلتر بود ،یک ش���رکت
ایرانی آن را خرید و خدماتش از فیلتر خارج شد ،اما این کار
حمایت از دولوپر چینی است نه ایرانی.
چت نیز تا چند روز پیش فیلتر بود که
به گفته وی وی
باز شد تا دوباره رقیب سرویس ایرانیها شود این در حالی
است عمده دلیل فیلتر شدن ویچت امکان  nearbyبرای
پیدا کردن مخاطبان بود و اکنون ویسپی و ویچت هر دو
های ایرانی به دلیل مساله
این امکان را دارند اما پیامرسان
حاکمیت به سمت این خدمات نرفتهاند.
وی گفت :حمایت تبعیضآمیز دولتی از داخلیها هم از
دیگر مشکالت است به طوری که فقط  3پیامرسان مشمول
رس���ان دیگر خارج از لیست بودند
حمایت شدند و  2پیام
که یک پیامرسان نیز با پیگیری زیاد و توییت به وزیر در
لیست حمایت وارد شد .البته حتی پیامرسانهای موجود در
لیست حمایت دولتی نیز تخفیف یک سومی پهنای باند را
هنوز نتوانستند دریافت کنند.
وی با بی���ان ضرورت ایجاد پنجره واح���دی برای ارایه
درخواستهای حقوقی نهادهای امنیتی گفت :گاهی یک
فکس یا کپی با متنی تکراری ارسال و درخواست اطالعات
تواند طبق قانون به این
شود که س���رویسدهنده نمی
می
تقاضا پاسخ دهد و ضروری است که پنجره واحدی برای
این درخواستها ایجاد شود.
وی گفت :صدا و سیما عضو شورای عالی فضای مجازی
کند اما در
است و در وضع مقررات حمایتی مشارکت می
برنامههای تولیدی این سازمان هنوز از تلگرام هم استفاده
میشود.
کار تلگرامی و
و
وی با انتقاد از آمار  100هزار کس���ب
وکار گفت :آیا واقعا
اختصاص  40درصد کانالها به کسب
های مردم منطبق بود
این آمار با واقیعت تلگرام روی گوشی
تنها بهانهای برای رفع فیلتر تلگرام است؟
مدیر آیگپ :خبری از حمایت دولتی نیست
کاظمی ،مدیر آیگپ هم در ادامه این نشست گفت :ایده
شکلگیری آیگپ از  3سال پیش ناشی از عالقه شخصی

به کامپیوتر کلید زده شد.
وی یادآور ش���د 3 :ماه اس���ت که دولت از حمایت از
پیامرس���انها صحبت میکند اما پس چ���ه زمانی قصد
حمایت دارند؟
گپ 100
مدیر آیگپ اعالم کرد :در  3سال گذشته آی
هزار کاربر جذب کرده و در ی���ک هفته اخیر بدون هیچ
تبلیغی  300هزار کاربر جدید جذب کرده که  150تا 200
هزار نفر از آنها فعال هستند.
کاظمی همچنین گفت :درحالیکه ایرانیها به اپلکیشن
ایرانی اعتماد نمیکنند اکنون  10هزار کاربر آلمانی داریم.
بوکارها در
وی با انتقاد از اظهارنظرها درباره تعطیلی کس 
تلگرام گفت :غیر از کسبوکارهای غیرمجاز مانند فروش
مشروب و علف و  vpnچه کاالیی است که در پیامرسان
داخلی قابلیت فروش ن���دارد و تنها در تلگرام امکان ادامه
دارد؟
سازی درباره امکان شنود
شفاف
رسان
امنی پیام
وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی از نا
ایرانی ،گفت :در صورت درخواست قاضی شنود تنها آیپی
شود و به دلیل رمزنگاری بودن
و مشخصات کاربر ارایه می
امکان در اختیار گذاش���تن متن چتها را نداریم .تماس
صوتی آیگپ نیز رمزنگاری شده است .عالوه بر این حتی
اگر نهادهای امنیتی نیز به چت خصوصی افراد دسترسی
پیدا کنند ،مردم عادی موضوعی برای ترس ندارند و کسی
میترسد که کاری کرده باشد.
به گفته وی بازار هدف تلگ���رام ایران بود و دلیل اقبال
آن نیز قابلیت کانالها اس���ت که امکان اطالع از محتوای
سایتهای فیلتر شده مانند توییتر را فراهم میکرد.
وی افزود :تلگرام قبل از ایران در روس���یه و چین فیلتر
شده بود اما بعد از فیلتر شدن در ایران به فکر ارایه نسخه
بدون فیلتر افتاده است.
در این نشس���ت بحثی نیز بین دو مدیر یک پیامرسان
سازی مطرح شد که مدیر یک
درباره تفاوت ساخت بومی
اپلیکیشن معتقد بود س���اخت بومی فراتر از بومیسازی
نسخه خارجی است و از مدیر یکی از اپلیکیشنها پرسید
اگر معتقد به بیاش���کال بودن استفاده از نسخههای متن
افزارهای متن باز نسخه
باز هس���تید ،چرا طبق قاعده نرم
اپلیکیشن خود را برای امکان استفاده و ارتقا توسط دیگران
را منتشر نکردهاید؟
گپ در پاس���خ به مش���کل مدیر
همچنی���ن مدیر آی
سروش برای نبود راه کار برای push notification
از سرویس این ش���رکت برای پاس���خگویی به این نیاز
پیامرسانهای داخلی خبر داد.
در این نشست بر لزوم مشارکت پیامرسانهای ایرانی به
جای رقابت نیز تاکید ش���د و فعاالن این بازار بیان کردند
که بهتر است به جای ظهور هر روزه یک پیامرسان جدید
بر تقویت پیامرسانهای فعلی توجه کرد که در نهایت مردم
بین پیامرسانها توزیع خواهند شد و هر کدام بهتر است
انتخاب خواهند کرد که آن پیامرسان در مسیر پیشرفت در
جهت نیازهای مردم پیش خواهد رفت.
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شغلیهایی که با تلگرام رفت
علی حبیبی
دبیر گروه اجتماعی ایرنا

اش���تغال و کار از ضروریترین نیازهای جامعه و از
خواستههای جوانان بیکار اس���ت همچنان که یکی از
مهمترین عوامل اعتراضات اخیر نیز موضوع رفع بیکاری
این قشر بوده است.
هر جامعه ای که بتواند مشکالت بیکاری خود را رفع
کند یا کاهش دهد ،بدون شک شرایط پایدارتری از نظر
امنیت ،سالمت و شادابی و نشاط برای افراد جامعه فراهم
آورده و از این رو دولتها وسواس زیادی برای رفع مساله
بیکاری دارند.
کسب و کار و اش���تغال در هر دورهای متناسب با
پیشرفت و توسعه جامعه با تحوالت گوناگون روبهرو بوده
است ،برای مثال زمانی کارها با بهکارگیری حیوانات مثل
اسب و ش���تر برای حمل بار انجام میشد اما حاال این
کار با وسایلی مثل هواپیما ،قطار ،کشتی و خودرو انجام
میگیرد .در همه این وسایل نقلیه نیز افراد مختلفی در
کارها و پستهای مختلف مش���غول به کار بوده و این
ابزارها سبب اشتغال افراد شده و میشود.
با توسعه فناوریها تقریبا با حفظ همین امکانات ،سایر
امکانات مثل رسانههای دیجیتال ،اینترنت و شبکههای
اجتماعی و تلگرام نیز دریچه دیگری به روی جویندگان
کار باز کرد که آنان از این طریق نیز به کار دست یابند.
با ظهور شبکههای اجتماعی و بهویژه ابزار تلگرام در
ایران ،کاربران ایرانی با توجه به امکانات این ابزار ،خیلی
از ارتباطات و بهویژه کسب و کار خود را از این طریق
انتخاب کردند .براساس آمار ،در زمان حاضر حدود 40
میلیون ایرانی عضو تلگرام هستند و این وسیله اکنون
به یکی از محبوبترین ابزارهای فناوری جدید در ایران
تبدیل شده است .اکنون خیلی از جوانان و خانوادههای
ایرانی از تلگرام برای کسب و کارهای نو استفاده میکنند
و از این طریق به امرارمعاش میپردازند .خدمات تلگرام
در موضوع کسب و کار در شرایطی برای این دسته از
شهروندان فراهم شده که با کمترین هزینه ،بیشترین
منفعت را نصیب خود میکنند .برای توضیح بیشتر این
مطلب باید گفت که اکنون برای ایجاد یک فرصت شغلی
بین  100تا  300میلیون تومان هزینه مورد نیاز است و
چنانچه این شغل در بخشهای پتروشیمی ایجاد شود،
این هزینه تا  2میلیارد تومان افزایش مییابد.
هر وسیله جدید میتواند استفادههای غیر اصولی از
آن بشود همچنان که از فناوریهای قبلی مثل وسایل
تصویری نیز شده و میشود .بنابراین قطع و مسدود کردن
فعالیت این وسایل نمیتواند مس���اله را حل کند بلکه
صورت مساله را پاک میکند .تلگرام در جامعه ایران فقط
برای کس���ب و کارهای نو کاربرد ندارد بلکه در تسریع
ارتباطات هموطنان در نقاط دور و نزدیک کشور و حتی
خارج از کشور به کار گرفته میشود.
همانطور که گفته شد تلگرام ابزار خیلی از کسب و
کارهای نو است و هر چند آماری از شمار کسانی که از
این طریق به امرارمعاش میپردازند ،در دست نیست اما
رقم شاغالن آن باالست.
جامعه ایران اکنون با حدود  12درصد بیکاری روبهرو
است و در صورت مسدود شدن تلگرام آمار این بیکاران
قطعا بیشتر خواهد شد درحالیکه هیچ جایگزینی برای
این وسیله پیش بینی نشده است.
بوکارهای نو ،اکنون
جدا از اس���تارتآپها و کس��� 
تا حدود زیادی فعالیت بسیاری از شغلها و دستگاهها
به همین تلگرام وابسته است و درصورتی که این ابزار
با تعطیلی روبهرو شود ،تسهیل کارها در این نهادها با
اختالل روبرو خواهد شد .با این حال جامعه ایران اکنون
در حساسترین شرایط از نظر اشتغال و ایجاد کسب و
کارهای جدید قرار دارد و چنانچه ابزارهای آن فراهم نشود،
ممکن است جامعه با موقعیتهای بغرنجتری از لحاظ
اشتغال روبهرو شود.
استفاده نامناسب از فناوریهای جدید فارغ از شکافی
که در جامعه در زمینه فرهنگس���ازی این ابزارها وجود
دارد ،یکی از دالیل اصلی رویآوری افراد به استفاده از
فناوی جدید و خاصه تلگرام فقر سرگرمیهای مناسب و
رویدادهای نشاط بخش و شادی آفرین در حیطه زندگی
افراد است که باید فکری به حال آن کرد .لذا نمیتوان
بهکارگیری فناوریها را به دالیل اس���تفاده نامناسب
بخشی از جامعه که میتوان با فرهنگسازی تا حدودی
آن را برطرف کرد ،نادیده گرفت چراکه ممکن است این
بیتوجهی صدمات دو چندان به سایر بخشها وارد کند.

