شیرکوند:
یکسری
محدودیتها را
خودمان ایجاد
کردهایم که باعث
شده شبکههای
اجتماعی داخلی
به انزوا بروند مثالً
در واتس اپ
قابلیت تماس
تلفنی رایگان
وجود دارد و بسیار
هم از آن استقبال
شد .همین کار را
شبکه اجتماعی
بومی بیسفون هم
انجام داد ولی
چون منافع برخی
به خطر افتاد مانع
کار این شبکه
بومی شدند

مــردم جمع شــده و بــه فروش برســد پس جــای اطالعــات کاربران
امنتراستتانمونههایخارجی.
شــیرکوند :یکــی از دالیل ،تنوع خدمــات و نوآوری در شــبکههای
اجتماعی خارجی اســت کــه در نمونــه داخلی وجود ندارد .ازســوی
دیگــر یکســری محدودیتهــا را خودمان ایجــاد کردهایــم که باعث
شــده شــبکههای اجتماعی داخلی به انــزوا بروند مثــاً در واتس اپ
قابلیــت تماس تلفنی رایگان وجود دارد و بســیار هم از آن اســتقبال
شــد .همین کار را شبکه اجتماعی بومی بیســفون هم انجام داد ولی
چــون منافع برخــی به خطر افتاد مانع کار این شــبکه بومی شــدند و
بیســفون در اثر فشــار ،مجبور به حذف این سرویس شــد و این شبکه
بومی که زمانی 2میلیون کاربر داشــت بســیارریزش داشــت .نمونه
دیگر اینکــه در تلگرام خیلی راحت میتوانیــد کانال ایجاد کنید ولی
بیســفون برای انجــام این کار تا مدتها مشــکل داشــت و میگفتند
باید نامهای از مرکز رســمی بیاورید که میخواهید کانال ایجاد کنید.
تایکسالپیشهمشخصاًنمیتوانستیدکانالایجادکنیدولیحاال
مشکلینیست.
همچنیــن از شــبکههای بومــی چنــدان حمایــت نمیشــود
مثــاً مــا پهنــای بانــد رایــگان در اختیار تلگــرام قــرار میدهیم
ولــی شــبکههای اجتماعی داخلــی باید برای در اختیار داشــتن
ایــن پهنــای بانــد ،هزینــه پرداخــت کننــد .بــا این حال شــورای
عالــی فضــای مجازی سیاســتهای خوبــی را در نظــر گرفته که
اگــر ایــن حمایتها صــورت بگیرد این شــبکهها رشــد میکنند.
نمیتــوان از یــک شــبکه داخلــی کــه اتفاقــاً دســت و پــای آن را
بســتهایم انتظــار داشــت بــا یــک شــبکه خارجــی رقابــت کنــد.
نقصهــای فنــی شــبکههای داخلــی را هــم قبــول دارم و از
ســوی دیگــر جوی ایجاد شــده کــه اطالعــات کاربران در شــبکه
اجتماعــی داخلــی رصــد میشــود در حالــی که به ایــن صورت
نیســت ،البتــه قبول دارم کــه گاهــی سوءاســتفادههایی صورت
گرفتــه که به ایــن ذهنیــت دامن زده اســت.مثالً بدون داشــتن
حکــم قضایــی ،اطالعاتــی از جایــی گرفتهانــد .هرچنــد تعــداد
خیلــی کم بوده ولی به اعتماد مردم ضربه زده اســت.
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آسوشــه:از آنجــا کــه شــبکه اجتماعی محصــول اینترنت اســت
نمیتــوان درصــد آن را بــه طــور مجــزا عنــوان کــرد ولــی نگاهــی به
آمــار مشــارکت روســتاییان و ســاکنان شــهرهای کوچــک در آخرین
سرشــماری نفوس و مســکن نشــان میدهد این کاربران از امکانات
خود بیشــترین اســتفاده را می کنند .شــاید مردم روســتاها بــه اندازه
شــهرهای بزرگ برخوردار نباشــند ولــی گروههایی درســت کردهاند
که کارهای شــهری خــود را در این گروهها مدیریــت میکنند و اخبار و
کارهای روستاها و شــهرهای خود را بخوبی اطالعرسانی میکنند در
حالی که این موضوع در شهرها دیده نمیشود.
فائــق:بــه دلیــل اینکــه آمــار
خاصیدراختیارندارممیتوانم
فقط یــک نتیجهگیــری منطقی
داشــته باشــم .بخــش کمــی از
خدمات اینترنتی ،تفریحی بوده
و بخش زیــادی ماننــد پرداخت
قبض ،خرید شــارژ تلفن همراه،
خالفیهــا و ...مبتنــی بــر نیــاز
است و ازســوی دیگر روستاییها
بیشــتر از شــهریها بــه فضــای
مجــازی نیــاز دارنــد چــون در
مســیر شــهری تــا خانــه چندین
بانــک و  ATMوجــود دارد ولــی
در روســتاها و شــهرهای کوچک
محدودیــت زمانی بــرای انجام
کارها وجود دارد و باید روســتایی
در زمانهایــی خــاص خــود را
مثــاً بــه پســت بانــک برســاند
تــا کارش را انجــام دهــد وگرنــه
مجبور میشــود راهی شهر شود.
ازســوی دیگــر میتوانــم آمــار
جالبــی را بدهــم .مــا بهعنــوان
تجمیعکننــده و ارائهکننــده
خدمــات سیســتمهای مبتنــی
بــر تلفــن همــراه شــامل انــواع
اپلیکیشــن با حدود 6هــزار نفر از
توســعه دهندههای اپلیکیشن و
نــرم افزارهای موبایلی همکاری
نزدیک و مســتقیم داریــم و آمار
جالــب اینکه بــاالی 85درصد از
کل افرادی که برای ما اپلیکیشــن و نرم افزارهایی تحت تلفن همراه
تولیــد میکنند از شــهرهای کوچک و روســتاها هســتند یعنــی تولید
محتوا و اتفاقات جدید موبایلی بیشــتر از شهرهای کوچک و روستاها
بهشهرهاهدایتمیشود.
دلیلاینموضوعچیست؟
فائق :یکی از دالیل این اســت که این فضا یک فضای کســب و کار
نویــن اســت و فعالیــت در فضای مجــازی میتواند یک کســب و کار
خوبــی باشــد .به هر حالیــک رایانــه میتواند منبع درآمد شــود لذا
توســعه این بخــش میتواند بعدهــا مهاجرت از شــهرهای کوچک
به شــهرهای بزرگ را کمتر کند شــاید مهاجرت معکوس نشود ولی
حداقلمانعمهاجرتآنهابهشهرهایبزرگمیشود.
به نظر شــما دلیل محبوبیت شــبکههای اجتماعی خارجی
نســبتبهبومیچیســتوچطورمیتوانکاربرانراجذب
شبکههایاجتماعیداخلیکرد؟
فائق :معموالً شــبکههای اجتماعی باید حرف جدیــد و نوآوری
داشــته باشند که مورد پســند قرار بگیرد چون لزوماًهر نوآوری منجر
به محبوبیت نمیشــود ولی ما متأســفانه در شــبکههای اجتماعی و
یا پیام رســان در داخل نوآوری نداشــتیم و همه چیز کپی بوده است.
ازسوی دیگر ما مشکل فنی داریم و معموالًسرورها مشکل دارند اگر
هم شــبکههای اجتماعی کوچک راه افتادند بــه محض اینکه از آنها
استقبال شــده ،سیســتمها خوابیدهاند .موضوع دیگر اینکه سرعت
دلزدگــی در دنیای مجازی بشــدت باالســت و به محــض اینکه کاربر
یک بار استفادهکندو ببیندسرعتشکم استیاجواب درستی نگیرد
برای همیشــه این شــبکه اجتماعی را فراموش میکند .یکی دیگر از
مشــکالت ،رواج یک تصور غلط اجتماعی بین کاربران یعنی امنتر
بودنشبکههایاجتماعیخارجیاست.
آسوشــه :اگر بخواهیم بررســی کارشناســانه کنیم برخی مسائلی
کــه دوســتمان آقــای فائق گفتنــد کمی زیر ســؤال مــیرود .مــا اتفاقاً
مشــکلمان فنی نیســت .وقتی مردم از وایبر مهاجرت کردند تلگرام
ایــن همه قابلیت نداشــت ولی قدم بــه قدم به ازای حضــور کاربران
درآمــد و محبوبیــت کســب کــرد ولی آیــا این فضــا را بــه نمونههای

داخلیمان میدهیم؟ مشــکل اینجاست که مسائل فضای مجازی
و دیجیتــال در کشــور مــا ارزشگــذاری نشــده و ایــن یکــی از مباحثی
اســت که در مرکز ملی فضــای مجازی داریــم روی آن کار میکنیم تا
یک مجموعه مثل کافه بازار ما که توانســته به پلی استور خارجی تنه
بزند موقعیت بهتری پیدا کند .ازسوی دیگر نبود اعتماد باعث شده
اســت که مردم از پیام رسانهای خارجی استفاده کنند چرا که «مرغ
همســایه غازه» .ما با حضور در تلگرام اجــازه میدهیم اطالعات ما
به دســت خارجیها برســد ولی میترســیم که اطالعات ما به دست
خودیهــا بیفتــد! در ایران بنای حاکمیت این نیســت کــه اطالعات

چراتلگراممحبوبترینپیامرساننزدکاربرانایرانیاست
ودلیلمحبوبیت؟
آسوشــه :واقعیــت این اســت که مــردم فکر میکنند شــبکههای
اجتماعــی و پیام رســانهای خارجی رایگان هســتند اگــر واقعیت را
میدانســتند حتمــاً از داخلی اســتفاده میکردنــد .مــا روزانه حدود
100گیگابیت بر ثانیه ترافیک به ســمت تلگرام داریم یعنی مدیران
تلگــرام بایــد 100گیــگ اینترنت بخرند تــا بتواند میزبانــی کنند .این
پــول را از کجــا میآورد؟یعنــی مــردم مــا را خیلــی دوســت دارنــد؟
اطالعاتیکهکاربرانمادراینبسترردوبدلمیکننداینقدربرایشان
درآمدزاست؟
تلگــرامراکهفقطبــرایایرانیها
آسوشه:
راهنینداختهاند
اصالً
دیگر
بلــه میدانم ولی این ســؤال
فیلتر جواب
اصلــی اســت؛تلگرام اصــاً چرا
اعتقاد
نمیدهد.
ایــن ســرویس را ارائــه میدهد؟
دارم که 15سال
فیلــم را از داخــل خانهتــان
میگیریــد بــرای خواهرتــان
پیش فیلتر جواب
میفرســتید چــه اتفاقــی بــرای
میداد و کشور این
ایــن فیلــم میافتــد؟ اول در
کار را کرد.
ســرور تلگــرام مینشــیند بعــد
دیگر
فیلترینگ
دوباره ارســال میشــود .آیا پاک
جواب نمیدهد.
میشود؟ نه .تلگرام چنین قولی
پس مردم نباید
نــداده و حتــی ایــن اطالعــات را
شروع به فروش میکند .در حال
نگران باشند و ما
حاضر معلــم و دانشآمــوزان،
هم معتقدیم که
هیأتهای مذهبی و ...از تلگرام
استفاده مؤثر،
برای ارســال اطالعات اســتفاده
ایمن ،سالم و
میکنند چــون پولــی از جیب ما
مطمئن حق
بیــرون نمــیرود حواســمان بــه
ولی
ماست
مردم
یــک اتفــاق بــزرگ نیســت .یک
یادمان باشد که
بار فکر کنیم چه اتفاقی میافتد
و چــه کســی پــول آن را پرداخت
آن 5درصد
میکند؟
فراگیریاش
شــیرکوند :جــواب ،همــان
وحشتناک است
صحبتهــای قبــل اســت .تنوع
و نــوآوری ،اعتمــاد مــردم ،بــه
روز شــدن و ...میتوانــد دلیــل
محبوبیتباالیتلگرامباشد.
فائق:محبوب شــدن تلگرام
در برهــهای بــود کــه وایبــر بــه یکباره دچار مشــکالت ســروری شــد و
فعالیت این اپلیکیشــن مختل شــد ،تلگــرام هم تبلیغــات در ایران
انجام داد و سرعت باال ،استفاده بسیار راحت از تلگرام و ...باعث شد
که حجم زیادی از کاربران روی تلگرام بیایند.
آمــار دقیقــی از تعــداد کاربــران تلگــرام در کشــور وجــود
دارد؟کانالهایایجادشــدهازسویکاربرانایرانیدرتلگرام
چهتعدادیاست؟
شــیرکوند:آمار دقیق نیســت ولی تلگرام حدود 67-68میلیون
نفــر کاربــر دارد کــه حــدود 27-28میلیون نفــر ایرانی هســتند و این
تعــداد حــدود220-230هزار کانــال ایجاد کردهاند کــه برخی تا یک
میلیون و400هزار عضو دارند.
آسوشــه :بر اســاس رصد ما حدود  150هزار کانال وجــود دارد که
آخریــن رصد ما نشــان میدهــد 11هزار مــورد آن باالی 5هــزار کاربر
دارنــد و همین میتواند یک عــددی از تعداد کاربــران ایرانی را به ما
بدهــد البتــه ما نمی گوییــم11هزار ضربــدر 5چون بعضــی کانالها
عضوهایمشترکدارند،البتههمهکانالهاهمفعالنیستند.
مهلت ثبت کانالهای تلگرامی با بیــش از 5هزار عضو یک
بارتمدیدشــد،دراینمدتتمدیدشــدهچهتعــدادثبتنام
کردند؟استقبالخوببودهاست؟
شیرکوند:مااز11دیماهشروعبهثبتنامکردیمتا7بهمنکهمهلت
اولیهبــود 2700کانالثبتنــامکردندولیطبقآخریــنآمارماتاکنون
4060کانالثبتشدهاستکهالبتهتوقعماازاستقبالبیشتربود.
بهنظرتانچرامیزاناستقبالباالنبود؟
شیرکوند:شــاید چون اطالعرســانی مناســبی صورت نگرفت و از
سوی دیگر صاحبان کانالها نگران بودند که اطالعات آنها در اختیار
افراد دیگر قرار بگیرد که اتفاقاًدرخواســت ایــن اطالعات هم بود که
ما اصالً قبول نکردیم و گفتیم تنها با دســتور قضایی امکانپذیر است
بنابراین نباید نگران اطالعات باشند چون اطالعات کامالً محرمانه
اســت .ازســوی دیگر ازآنجا کــه ثبت کانالهــا به عهده وزارت ارشــاد
اســت و نیروی انتظامــی و پلیس فتا بــا کانالهای متخلــف برخورد
میکند ،پیشبینی ما این اســت با این برخورد در  15اسفند بهعنوان
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