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معرفی کنفرانس
بـا گسـترش روزافزون اسـتفاده از فنـاوری در کشـورمان و اسـتقبال 
حداکثـری افـراد جامعـه به فضای مجـازی، در سـال های اخیر شـاهد 
پیشـرفت های چشـم گیر و اتفاقـات فراتـر از انتظـار در ایـن حـوزه 
توسـط فعـاالن عمومـاً جـوان این عرصـه بودیم کـه در همین راسـتا 
حمایت هـای مالـی و معنوی متعـددی نیز توسـط سـرمایه گذاران این 
عرصه صـورت پذیرفته اسـت. امـا پر واضح اسـت که پیشـرفت این 
عرصـه بـا کمـک و حمایت هـای همـه جانبـه سـازمان های دولتـی و 
دولتمـردان و فعـاالن حوزه هـای مرتبـط در بخش های دولتی شـتاب 
گرفته و فعـاالن جوان ایـن عرصه فرصـت ارائه ایده های نـاب خود را 
بهتـر خواهند یافـت و متعاقبا حمایت هـای بهتری از این افـراد صورت 

خواهـد گرفت. 
ایـن موضوع یعنـی ارتباط دولت با فضـای فعلی وب فارسـی و جوانان 
ایـن عرصـه هرگـز ارتباطـی نزدیـک و دوسـتانه و بـه دور از تکلـف و 
مشـکالت خـود نبوده اسـت و همین موضوع سـبب شـده افـراد فعال 
در حوزه هـای وب و فضـای مجـازی عالقه ی کـم و ناچیزی نسـبت به 

ایجاد شـبکه سـازی و ارتبـاط با ایـن بخش پیـدا کنند. 
مـا در اجـالس توسـعه دهندگان وب فارسـی که مسـتقیما بـا حمایت 
وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعات و ریاسـت پلیس فضـای تولید و 
تبـادل اطالعـات ناجا )فتا( صـورت پذیرفته، بنـا داریم تا اولین سـنگ 
بنـای این حرکـت عظیـم را بگذاریـم و فضا را بـرای شـروع همراهی 
فعاالن این عرصـه، دولتمردان، دولت و کشـورمان ایـران، آماده کنیم. 
اجالس توسـعه  دهندگان وب فارسـی بـا دعوت و حمایـت همزمان دو 
بخش دولتـی و خصوصی آغـاز به کار خواهد نمـود و این بـار بنا داریم 
تـا ایـن دو اقلیـم دور افتـاده از یکدیگـر را کمـی نزدیک تـر کنیـم تا 
زمینه را بـرای گام های بعدی توسـط »کانون توسـعه دهندگان فضای 

مجـازی« و سـایر دوسـتان هم نظر مهیا سـازیم. 
امیدواریـم شـما فعـاالن عرصـه ی مهـم فضای مجـازی و توسـعه ی 
وب فارسـی کـه الحـق از بزرگ تریـن و مهم تریـن افراد ایـن جامعه 
هسـتید، فرصت تاسـیس این سـنگ بنـای اولیه را بـه ما بدهیـد و با 
حضـور خـود در ایـن اجـالس بـه مـا در رسـیدن بـه این هـدف مهم 

کنید. کمـک 

فهرست      مطالب

حمایت کنندگان کنفرانس
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ــم  ــر معظ ــه ای رهب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــزار  ــش از ه ــدار بی ــالمی در دی ــالب اس انق
نفــر از نخبــگان و اســتعدادهای برتــر علمــی، 
ــی و  ــس اله ــای نفی ــه را هدای ــان نخب جوان
ــا  ــد و ب ــئوالن خواندن ــت مس ــی در دس امانت
ــاع  ــه ای در دف ــی لحظ ــه حت ــر اینک ــد ب تاکی
ــاه  ــور کوت ــگان کش ــی و نخب ــه علم از جامع
ــگان و  ــر نخب ــه ب ــا تکی ــد: ب ــد، افزودن نمی آین
فرزانــگان و در پرتــو ایجــاد نســلی جــوان و پر 
تــالش، ایــران بــزرگ بــه کشــوری پیشــرفته، 
ــده پرچــم  قدرتمنــد، شــریف، عزیــز و برافرازن
ــل خواهــد شــد. ــن اســالمی تبدی تمــدن نوی

اسـالمی،  انقـالب  رهبـر  داد:  ادامـه  ایشـان 
نخبـگان به خصـوص جوانان نخبـه را هدایایی 
کم نظیـر و نفیـس و امانت های الهـی به ملت 
و مسـئوالن خواندند و گفتند: وظیفه مسئوالن 
در قبـال این هدایـای گرانقـدر الهـی، مراقبت 
از آنهـا و تـالش بـرای شناسـایی و پـرورش 

نخبگان بیشـتر اسـت.
مقــام معظــم رهبــری تاکیــد کردنــد: نخبگان 
نیــز در قبــال ایــن نعمــت مســئول هســتند و 
بایــد از طریــق احســاس مســئولیت و اســتفاده 
ــن اســتعداد و توانایــی در مســیر صحیــح  از ای

ــد. ــا آورن ــکر آن را به ج ــود، ش خ
ــزوم  ــر ل ایشــان دلیــل اصلــی تاکیــد مکــرر ب
قــدر دانســتن نخبــگان جــوان و حمایــت 

از آنــان را، تقویــت بــاور »مــا می توانیــم« 
ــد:  ــان کردن ــر نش ــد و خاط ــه خواندن در جامع
متاســفانه در دوران طوالنــی قاجــار و پهلــوی، 
ژن »ناتوانــی«، »نمی توانیــم« و »وابســتگی« 
را بــه مــردم و جوانــان تزریــق و آن را در جامعه 
نهادینــه کردنــد و در نهایــت کشــور بــزرگ و 
پــر از منابــع انســانی و مــادی و صاحــب تاریخ 
و تمــدن کهــن، بــه صــورت تحقیر آمیــزی در 

ــل غــرب تعریــف شــد. ذی
ــال  ــت س ــه ای هش ــت اهلل خامن ــرت آی حض
و  آشــکار  عرصــه ای  را  مقــدس  دفــاع 

غرور آفریــن از »خودبــاوری و اعتمــاد بــه 
ــه  ــد: اگرچ ــد کردن ــد و تاکی ــس« خواندن نف
ــارت بار  ــخ، خس ــیار تل ــه ای بس ــگ حادث جن
ــت  ــی ثاب ــه جــوان ایران ــا ب ــود، ام و ســخت ب
ــدا و  ــه خ ــوکل ب ــا ت ــوان ب ــه می ت ــرد ک ک
ــی  ــای داخل ــتعدادها و توانایی ه ــر اس ــه ب تکی
بــر دشــمنی کــه همــه قدرت هــای بــزرگ از 

او حمایــت می کننــد، غلبــه کــرد. 
ــا  ــد: ب ــود فرمودن ــات خ ــه بیان ــان در ادام ایش
ــا  ــه »م وجــود آنکــه انقــالب اســالمی، روحی
می توانیــم« را در مقابــل روحیــه »وابســتگی« 

ــج  ــه تروی ــاوری را در جامع ــده کــرد و خودب زن
ــت  ــه اقتضــای طبیع ــل ب ــا طــرف مقاب داد ام
ــرم  ــگ ن ــروز جن ــه ام ــق ک ــای عمی جنگ ه
نامیــده می شــود، بــه بازتولیــد آفــت فرهنــگ 
ــه ظاهــر  ــد و ب وابســتگی در شــکل های جدی

ــت. ــذاب روی آورده اس ج
رهبرانقـالب اسـالمی بـا اسـتناد بـه اطالعات 
پایگاه هـای جهانی افزودند: سـرعت پیشـرفت 
علمـی ایـران در مقطعـی ۱3 برابـر متوسـط 
جهـان شـد  و ایـن سـرعت بـه هیـچ وجـه 
نبایـد کاهـش یابـد بلکـه بایـد بیشـتر شـود، 
زیـرا دچـار عقب ماندگی هـای علمـی فـراوان 
هسـتیم. ایشـان افزودنـد: برخی مسـئوالن در 
مقابل کاهش سـرعت پیشـرفت علمی کشـور 
می گوینـد جایـگاه علمـی ایـران پاییـن نیامده 
اسـت امـا متوجـه باشـیم که قـرار بـود جایگاه 
علمـی ایـران باالتر هـم برود نـه اینکـه صرفًا 

نیاید. پاییـن 
ــالب اســالمی، شناســایی و جــذب  ــر انق رهب
اســتعدادهای جــوان را از وظایــف مهــم 
ــل  ــد: قب ــر دادن ــمردند و تذک ــتگاه ها برش دس
از اینکــه بیگانــگان در نمایشــگاه های علمــی 
ــا روش هــای دیگــر، ایــن  ــا ب داخــل کشــور ی
ســرمایه های عظیــم را کشــف و جــذب 
کننــد، شــما ایــن جوانــان فرزانــه را شناســایی 

ــد. ــرار دهی ــت ق ــورد حمای ــد و م کنی

رهبر معظم انقالب اسالمی؛
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استفاده درست از فضای مجازی
ــِی  ــای حقیق ــروز از فض ــازی ام ــای مج ــن فض ای
زندگــی مــا چنــد برابــر بزرگ تــر شــده؛ بعضی هــا 
اصــال در فضــای مجــازی تنّفــس می کننــد؛ اصــاًل 
ــای  ــان در فض ــد، زندگی ش ــس می کنن ــا تنّف آنج
ــا  ــد ب ــروکار دارن ــم س ــان ه ــت. جوان ــازی اس مج
فضــای مجــازی، بــا انواع واقســام چیزهــا و کارهــا، 
بــا برنامه هــای علمــی اش، بــا اینترنتــش، بــا 
ــال  ــادالت و امث ــا مب ــی اش، ب ــبکه های اجتماع ش
اینهــا ســروکار دارنــد؛ خــب، اینجا لغزشــگاه اســت.  
مـا به دسـتگاه های ارتباطـی خودمان، بـه مجموعه  
وزارت ارتباطـات و شـورای عالی مجـازی -که بنده 
از آن هـم گلـه دارم- نمی گوییـم ایـن راه را ببندید؛ 
نـه، اینکه بی عقلی اسـت. یک کسـانی نشسـته اند، 
فکـر کرده انـد، یـک راهـی بـاز کرده انـد به عنـوان 
این فضـای مجـازی و به قول خودشـان سـایبری؛ 
خیلـی خـب، از ایـن اسـتفاده کنیـد منتها اسـتفاده  
درسـت بکنیـد؛ دیگـران دارنـد اسـتفاده درسـت 
فرهنـگ  طبـق  کشـورها  از  بعضـی  می کننـد؛ 
کرده انـد.  قبضـه  را  دسـتگاه ها  ایـن  خودشـان 
نیسـت؟  حواس مـان  چـرا  نمی کنیـم؟  چـرا  مـا 
چـرا رهـا می کنیم ایـن فضـای غیرقابـل کنترل و 

غیرمنضبـط را؟ 

توصیه های مقام معظم رهبری در مورد فضای مجازی
تولید محتوای اسالمی

و  توانایی هــا  از  اســتفاده  بــا  بایــد 
بــا  و  کشــور  جــوان  اســتعدادهای 
سیاســتگذاری صحیــح و اقدامــات ســنجیده 
ــان  ــدون از دســت دادن زم ــگ و ب و هماهن
بــه ســمت خــروج از حالــت انفعــال در 
عرصــه فضــای مجــازی، و حضــور فعــال و 
تأثیرگــذار و تولیــد محتــوای اســالمی متقن 
ــای  ــت فض ــم. اهمی ــت کنی ــذاب حرک و ج
ــدازه انقــالب اســالمی اســت  مجــازی به ان
ــک  ــوان ی ــه عن ــازی ب ــای مج ــرا فض زی
قــدرت نــرم فوق العــاده، در عرصه هــای 
مختلــف از جملــه فرهنــگ، سیاســت، 
اقتصــاد، ســبک زندگــی، ایمــان، اعتقــادات 
دینــی و اخالقیــات تاثیــرات بســیاری دارد و 
بایــد طراحــی مناســب و دقیــق بــرای حفظ 
حریــم امنیــت فکــری و اخالقــی جامعــه در 
ــرد.  ــرار بگی ــد ق ــورد تاکی ــه م ــن عرص ای

الزمــه حضــور فعــال و تاثیرگــذار در فضــای 
تصمیم گیــری«،  در  »تمرکــز  مجــازی، 
»جدیــت در اجــرا بــدون از دســت دادن 
ــان دســتگاه ها« و  زمــان«، »هماهنگــی می
»پرهیــز از مــوازی کاری و تعــارض« اســت.

فضای مجازی صحرایی بی پایان
امــروز فضــای مجــازی صحرایــی بی پایــان 
اســت کــه از همــه طرفــش می شــود 
ــابق نیســت  ــل س ــر مث ــرد؛ دیگ ــت ک حرک
کــه شــما بخواهیــد مطلبــی را بیــان کنیــد، 
ناچــار باشــید روی کاغــذ بنویســید، آن 
را پلی کپــی کنیــد یــا فتوکپــی کنیــد ده 
ــخه؛  ــت نس ــخه، دویس ــد نس ــخه، ص نس
ــه  ــری ک ــک نف ــر ی ــت. ه ــوری نیس این ج
ــانه  ــک رس ــد ی ــه کار بکن ــا رایان ــد ب بتوان

اســت.
ــودم،  ــالب نب ــر انق ــروز رهب ــن ام ــر م اگ
کشــور  مجــازی  فضــای  رئیــس 
ــازی  ــای مج ــا و فض ــدم. رایانه ه می ش
و ســایبری کــه االن در اختیــار شماســت 
،اگــر بتوانیــد اینهــا را یــاد بگیریــد 
ــت  ــرف درس ــه ح ــک کلم ــد ی می توانی
ــه  ــتمعی ک ــزاران مس ــه ه ــان را ب خودت
ایــن  برســانید،  نمیشناســند  را  شــما 
ــادا ایــن  ــاده ای اســت مب فرصــت فوق الع
فرصــت را ضایــع کنیــد کــه اگــر ضایــع 
ــما روز  ــن و ش ــال از م ــد متع ــد خداون ش

ــرد. ــد ک ــوال خواه ــت س قیام

تالش برای برگردادن جوان ها از دین
تصویـری،  و  صوتـی  رسـانه های  دنیـای  در 
صدهـا رسـانه، و با یـک اعتبـار هزارها رسـانه، 
در حـال بمبـاران افـکار جوان های ما هسـتند؛ 
بعضـی از آن هـا سـعی می کننـد جوان هـا را از 
دیـن برگردانند، بعضی سـعی می کننـد آن ها 
را از نظـام اسـالمی منصـرف کننـد، بعضـی 
سـعی می کننـد آن هـا را بـه ایجـاد اختـالف 
وادار کننـد، بعضـی سـعی می کنند آن هـا را در 
خدمـت هدف هـای خبیث خـود بگیرند، بعضی 
سـعی می کنند آن ها را به ولنـگاری و بیکارگی 

سـوق بدهند.
ایـن بمبـاران به طور دائـم روی سـر جوان های 
مـا و به وسـیله  همین دسـتگاه ها و رسـانه های 
صوتـی و تصویـری و اینترنتـی در حـال انجام 
می کنیـد  نـگاه  شـما  درعین حـال  اسـت؛ 
جوان هـا  همیـن  از  میلیـون  ده هـا  می بینیـد 
در سرتاسـر کشـور در روز بیسـت ودوم بهمـن 
می آینـد و شـعار می دهنـد و ابـراز احساسـات 
می کننـد و نسـبت بـه امام، نسـبت به اسـالم، 
نسـبت به نظـام اسـالمی ابـراز ارادت می کنند؛ 
این چیـز کوچکـی نیسـت، این فرصت بسـیار 

اسـت.  بزرگی 
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ریاست توسعه دهندگان فضای مجازی با تاکید بر لزوم 
برقراری ارتباط مستحکم میان دولت مردان و جوانان 
فعال در حوزه فضای مجازی، برنامه ها و اهداف اجالس 

توسعه دهندگان وب فارسی را تشریح کرد.
حمیدرضا همتی، ریاست کانون توسعه دهندگان فضای 
مجازی که برگزارکننده »اجالس توسعه دهندگان وب 
فارسی« است، در خصوص برنامه ها و اهداف این اجالس 

به سواالت زیر پاسخ داد:

* در ابتــدا، در مــورد اجــالس توســعه دهندگان 
ــدف از  ــد ه ــد و بفرمائی ــح دهی ــی توضی وب فارس
ــان آن،  برگــزاری ایــن اجــالس چیســت و مخاطب

ــتند؟ ــرادی هس ــه اف چ
ــف  ــات مختل ــده در جلس ــام ش ــای انج ــق صحبت ه -  طب
و نشســت های متعــدد خبــری برگــزاری شــده تاکنــون، 
ــای  ــدگان فض ــعه دهن ــون توس ــه کان ــی ک ــن عامل مهم تری
ــه برگــزاری ایــن اجــالس بــزرگ کــرده  مجــازی را مجــاب ب
ــی و  ــش خصوص ــان بخ ــک می ــی نزدی ــاد ارتباط ــت، ایج اس
ــوری  ــردان جمه ــت و دولت م ــا دول ــی ب ــان در وب فارس جوان
اســالمی ایــران بــوده اســت. کــه بارهــا و بارهــا مــن و 

ــم. ــاره کرده ای ــوع اش ــن موض ــه ای ــم ب همکاران

ــته و  ــود نداش ــون وج ــاط تاکن ــن ارتب ــی ای * یعن
ــت؟ ــه اس ــکل نگرفت ش

ــویم.  ــث ش ــن بح ــری وارد ای ــه  دیگ ــد از زاوی ــازه دهی - اج
در چنــد ســال اخیــر بــا پیشــرفت فوق العــاده زیــادی در 
بی بدیــل  فعالیت هــای  و  فــاوا  و  تکنولــوژی  حوزه هــای 
جوانــان و نخبــگان در ایــن حــوزه مواجــه بوده ایــم. بــه 
عنــوان مثــال جســتجوگرهای بومــی، سیســتم های مدیریــت 
محتــوا و هــزاران سیســتم توســط جوانــان همیــن مــرز و بــوم 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــوم ق ــار عم ــده و در اختی ــازی ش آماده س

ــید  ــد رس ــی خواه ــد زمان ــما می گفتن ــه ش ــر روزی ب ــاید اگ ش
ــد  ــان خری ــل کارت ــه و مح ــدن از خان ــارج ش ــدون خ ــه ب ک
ــود،  ــان می ش ــزل تحویلت ــا درب من ــد و خریده ــام می دهی انج
واقعــاً بــه یــک شــوخی شــبیه بــود. امــا در حــال حاضــر و بــه 
ــک  ــه ی ــل ب ــل تبدی ــن عم ــردان ای ــان و دولت م ــف جوان لط
ــا همــه  ــار مرســوم و شــاید واجــب االجــرا شــده اســت. ب رفت
ــاالن وب  ــت و فع ــمت دول ــا از س ــرفت ها و تالش ه ــن پیش ای
ــورد و آن  ــم می خ ــه چش ــان ب ــن می ــی در ای ــی، خالی فارس
ــن  ــای بی ــزی نیســت جــز نداشــتن رابطــه  نزدیــک و پایاپ چی

ــی. ــش دولت ــی و بخ ــش خصوص بخ

* در این مورد بیشتر توضیح می دهید؟
ــر رابطــه ی  ــده ب ــد بن ــد تاکی - توجــه بفرمایی
نزدیــک و پایاپــای اســت؛ نــه رابطــه ای 
دورادور و حاشــیه ای. هیــچ وقــت نبایــد 
ــش  ــش از پی ــرفت بی ــم پیش ــوش کنی فرام
ــه  ــه جانب ــای هم ــا حمایت ه ــه ب ــن عرص ای
و  دولت مــردان  و  دولتــی  ســازمان های 
ــای  ــط در بخش ه ــای مرتب ــاالن حوزه ه فع
ــت و  ــد گرف ــتری خواه ــتاب بیش ــی، ش دولت
فعــاالن جــوان فرصــت ارائــه ایده هــای 
نــاب خــود را بهتــر خواهنــد یافــت و متعاقبــًا 
ــورت  ــراد ص ــن اف ــری از ای ــای بهت حمایت ه

ــت. ــد گرف خواه

مــا در جلســات اتــاق فکــر کــه بــا حضــور نماینــدگان دولتــی 
ــر ایــن موضــوع  ــان برگــزار شــده، تمــام تالشــمان را ب و جوان
ــی  ــا جای ــم، ت ــر کنی ــاط را صمیمی ت ــن ارتب ــا ای ــم ت ــرار دادی ق
ــواس  ــم وس ــالس ه ــن اج ــاب مخاطبی ــی در انتخ ــه حت ک
ــور  ــرای حض ــه ب ــی ک ــم. مخاطبین ــی را وارد کار کردی خاص
در ایــن گردهمایــی بــزرگ در نظــر گرفته ایــم، شــامل 
مدیــران و کارشناســان واحدهــای انفورماتیــک و روابــط 
ــای  ــال در حوزه ه ــان فع ــی، جوان ــازمان های ایران ــی س عموم
برنامه نویســی و توســعه وب و همچنیــن مدیــران جــوان 

اســتارتاپ های ایرانــی اســت.
مــا حتــی از بســیاری از فرماندهــان لشــگری نیــز بــرای حضور 
ــل  ــه عم ــوت ب ــزرگ دع ــی ب ــن گردهمای ــارکت در ای و مش
ــم، کــه بســیاری از فرماندهــان ارشــد نظــام از اهــداف  آورده ای
برگــزاری ایــن اجــالس اســتقبال کــرده و بــا روی بــاز مــا را در 

ــد. ایــن مســیر ســخت و دشــوار همراهــی کردن

* در بسیاری از همایش های مرتبط با حوزه  فناوری 
و  دولتی  ارگان های  کمتر شاهد حضور  ما  ایران  در 
مشارکت این بخش هستیم. تقریباً رابطه  نه چندان 
صمیمی فعاالن عرصه فضای مجازی با این دست 
برای همه واضح است. چرا در  سازمان های دولتی 
این اجالس تصمیم بر دعوت و همکاری با این بخش 

گرفته شده است؟
ــزاری  ــا برگ ــازی ب ــای مج ــدگان فض ــعه دهن ــون توس - کان
ــی دور  ــش کم ــن دو بخ ــال ای ــال اتص ــالس در ح ــن اج ای

ــرای  ــالس ب ــن اج ــه در ای ــوری ک ــت، به ط ــم اس ــاده از ه افت
اولیــن بــار در ایــن عرصــه ســخنرانان دولتــی و جوانــان فعــال 
ــه تجــارب و  ــه ارائ ــار هــم ب ــا هــم و در کن فضــای مجــازی ب

دســتاوردهای خــود می پردازنــد.
ــوز را  ــردان دلس ــای دولت م ــد کمک ه ــاف نبای ــق و النص الح
ــه جــرات  در فضــای فعلــی وب فارســی نادیــده گرفــت، امــا ب
ــازمان  ــتر س ــکاری بیش ــارکت و هم ــورت مش ــم در ص می توان
ــان فضــای وب باعــث افزایــش  ــا جوان ــی ب و ارگان هــای دولت
چشــمگیر ســرعت پیشــرفت و نــرخ رشــد ایــن عرصــه خواهــد 
بــود و فرصت هــای بیشــتری را در اختیــار ایــن آینده ســازان مــا 

ــد. ــرار می ده ق
در ایــن مســیر وزارت ارتباطــات و ریاســت پلیــس فتــای ناجــا 
ــزی  ــدی و برنامه ری ــا هدفمن ــد ت ــالش بســیاری انجــام دادن ت
ــا  ــرد، ام ــن اجــالس صــورت بگی ــرای برگــزاری ای مناســبی ب
بســیاری از ســازمان هایی کــه مــا توقــع داشــتیم در ایــن مســیر 
ــی  ــا را همراه ــیر م ــن مس ــده و در ای ــدم ش ــون هم ق ــا کان ب
ــان  ــی های اداری خودش ــه بروکراس ــد ب ــح دادن ــد، ترجی کنن
ــوژی  ــه وب و تکنول ــه عرص ــه اینک ــه ب ــدون توج ــد، ب بپردازن
فضــا و فرصتــی بــرای ایــن روندهــای فرسایشــی نــدارد و دقیقًا 
ــال در  ــاوت مســیر قشــر جــوان فع ــالف نظــر و تف نقطــه اخت

ــت. ــن سازمان هاس ــا همی ــه ب ــن عرص ای

* شما خودتان هم ارتباطی با دولت دارید؟
- بنــده بــه عنــوان ریاســت کانــون توســعه دهنــدگان فضــای 
مجــازی و به دلیــل ارتبــاط مشــاوره ای و عضویتــم در تعــدادی 
ــا دولــت و  از مراکــز تحقیقاتــی دولتــی و نظامــی بــی شــک ب
ــب  ــری واج ــن موضــوع را ام ــا ای ــاط دارم. م ــردان ارتب دولت م
ــان  ــردان و جوان ــان دولت م ــی مســتحکم می ــه پل ــم ک می بینی

فعــال در حــوزه فضــای مجــازی بنــا کنیــم.

ــت  ــوص حمای ــازمان هایی در خص ــه س ــا چ * ب
از ایــن اجــالس رایزنــی شــده اســت، ایــن 

ســازمان ها دولتــی یــا خصوصــی؟
- بــا ســازمان ها و شــرکت های مرتبــط بــا ایــن حــوزه 
ــوی  ــادی و معن ــای م ــاب حمایت ه ــیاری در ب ــرات بس مذاک
صــورت گرفتــه امــا از حــرف تــا عمــل فاصلــه بســیار اســت. 
ــن  ــا ای ــط ب ــای مرتب ــازمان ها و ارگان ه ــتری از س ــار بیش انتظ
ــالس  ــه اج ــی دبیرخان ــکاری و همراه ــت هم ــوزه در جه ح
می رفــت کــه متاســفانه تــا االن کــه در خدمــت شــما هســتم 
ــا  ــا ت ــب حمایت ه ــوده و غال ــف ب ــیار ضعی ــی بس ــن همراه ای
کنــون از جانــب بخــش خصوصــی بــوده 

ــت. اس

* همـه در جریان این موضوع هسـتند 
رویدادهایـی  چنیـن  برگـزاری  کـه 
حیـث  از  پیچیـده  کاری  مطمئنـاً 
اسـت،  هزینـه  البتـه  و  زمان بنـدی 
کـه مطمئنـاً نیاز بـه حمایـت از جانب 
شـرکت های  و  منسـب  صاحبـان 
مختلـف دارد. چرا حمایت هـای دولتی 
کـم بـوده اسـت؟ در حالـی کـه ایـن 
اجالس بـه نوعی در جهت پیشـرفت 
و ارتقـای روابـط میان دولـت و بخش 
خصوصی در حوزه ی مهم وب اسـت؟

برنامه ها و اهداف اجالس توسعه دهندگان وب فارسی تشریح شد؛

ارتباط نزدیک میان جوانان در وب فارسی با دولت مردان
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- بله، کاماًل درسـت اسـت، بـرای برگـزاری گردهمایـی بزرگی 
در این وسـعت، وقـت، انرژی و هزینه زیادی صرف شـده اسـت 
و متاسـفانه همان طـور کـه شـما فرمودیـد حمایت هـای مالی از 
جانـب بخـش دولتی بسـیار کـم بـوده اسـت، در صورتـی که از 
بسـیاری از سـازمان ها و شـرکت های بـزرگ و مرتبـط در حوزه 
ارتباطـات فضای مجـازی و ارائه دهنـده خدمـات اینترنتی توقع 

بیشـتری برای همکاری داشـتیم.
ــود  ــد خ ــه و برن ــام مجموع ــغ ن ــرای تبلی ــه ب ــرکت هایی ک ش
ــد  ــه می کنن ــا هزین ــون، میلیارده ــه در تلویزی ــد ثانی ــرای چن ب
ــر روزه  ــا را ه ــهری آن ه ــای ش ــما بیلبورده ــن و ش ــی م و حت
ــت از  ــت حمای ــا در جه ــم. ام ــود می بینی ــمان خ ــل چش مقاب
ــه خودشــان هــم  ــزرگ کــه باعــث سودرســی ب ــن اتفــاق ب ای

می شــود، همــکاری نکرده انــد.
البتـه بنـده تحـت هیچ عنـوان مخالـف بحـث تبلیغات نیسـتم 
کمـا اینکه جـداً معتقـدم باید بـه این حـوزه هم سـرمایه باالیی 
تخصیص داده شـود، اما عدم همکاری بـا یک موضوع فرهنگی 
برای شـخص بنده کـه فعال حوزه وب هسـتم، یک معنـی را در 
پـی دارد و آن هـم توجه صـرف بـه درآمدزایی و تجارت توسـط 
ایـن شـرکت ها و اهمیت قائل نشـدن بـرای بخـش فرهنگی و 

فنی حوزه ی فعالیتشـان اسـت.

* یکـی از نکات شـاید بحـث برانگیز ایـن اجالس، 
مبحثی اسـت که در انتهای اجالس گنجانده شـده. 

با موضـوع »حباب اسـتارت آپ در ایـران« آن هم در 
شـرایطی کـه در سـال های اخیـر کسـب و کارهای 
نوپـا رونـق فراوانـی داشـته اند. چـرا ایـن موضوع 

است؟ انتخاب شـده 
ــاده  ــن ســال ها رشــد فوق الع ــران در ای - فضــای اســتارتاپی ای
و غیــر قابــل تصــوری داشــته ، ایــن میــزان از رشــد بــه حــدی 
بــوده اســت کــه ایــران از بســیاری از کشــورهای هــم تــراز خود 
پیشــی گرفتــه و اســتارتاپ های خــود را وارد عرصه هــای 
ــتارتاپی  ــای اس ــفانه فض ــا متاس ــت. ام ــرده اس ــی ک بین الملل
ــده  ــاب ش ــک حب ــرات و وارد ی ــتخوش تغیی ــی اســت دس مدت
اســت. ایــن حبــاب باعــث ایجــاد توهــم و ســردرگمی در میــان 
ــط  ــازی توس ــه شفاف س ــاز ب ــود و نی ــی می ش ــان ایران جوان

ــب و کار دارد. ــوزه کس ــاالن ح فع
فعاالنــی کــه خــود، اســتارتاپ های بزرگــی و موفقــی را 
مدیریــت می کننــد و یــا اســتارتاپ شکســت خــورده ای را 
ــه  ــانی ک ــانده اند، کس ــور رس ــه ظه ــه عرص ــرده ب ــم ک ترمی
ــد  ــا جنگیده ان ــول تحریم ه ــا غ ــادی، ب ــای اقتص ــن فض در ای
و فضــای کاری ســخت اســتارتاپ را بــا گوشــت و خــون 
خــود لمــس کرده انــد. مــا در ایــن بحــث تمــام تــالش 
ــا  ــم ت ــوت کرده ای ــی را دع ــته ایم و عزیزان ــه کار بس ــود را ب خ
ــی باشــد کــه به تازگــی  صحبت هایشــان راهگشــای مخاطبین

می خواهنــد پــا در وادی اســتارتاپی ایــران بگذارنــد.
بســیاری از مخاطبیــن تصورشــان بعــد از مطلــع شــدن از 

ــل قصــد بحــث  ــن پان ــوده اســت کــه ای ــن ب ــل ای ــوان پان عن
ــتارتاپ ها  ــتر اس ــترش بیش ــرورت گس ــدم ض ــوص ع در خص
دارد و قصــد داریــم در مخالفــت با گســترش تاســیس کســب و 
کارهــای نوپــا اقــدام کنیــم، در صورتــی کــه کامــاًل برعکس ما 
در پانــل تمــام تمرکــز خــود را معطــوف ایــن موضــوع خواهیــم 
ــان  ــه جوان ــت و ب ــتارتاپ چیس ــک اس ــای ی ــه آفت ه ــرد ک ک
ــن  ــت در ای ــه فعالی ــد ب ــالس و عالقه من ــن اج ــر در ای حاض
ــدازه ای  ــش از ان ــبینانه نگری های بی ــات و خوش ــوزه، توهم ح
کــه رخ داده اســت و باعــث شکســت بســیاری شــده اســت را 

ــم. گوشــزد کنی

* افــرادی کــه در پانــل حضــور دارنــد، آیــا 
ــارت  ــه تج ــال در عرص ــراد فع ــزو اف ــان ج خودش
الکترونیــک و کســب و کارهــای اینترنتی هســتند؟

ــگار و  ــر هاشــمی، روزنامه ن ــل را اکب ــه، ریاســت پان - صــد البت
ســردبیر حــوزه اســتارتاپی ایــران بــر عهــده دارد و اعضــای پانل 
را بــه چالشــی دیدنــی دعــوت می کنــد. از اعضــای پانــل هــم 
می توانــم بــه مصطفــی امیــری کــه اســتارتاپ موفــق در حــوزه 
مالــی را مدیریــت می کنــد اشــاره کنــم. شــاید کمتــر کســی از 
ــه  ــیدن ب ــت های او در راه رس ــی شکس ــیب ها و حت ــراز و نش ف
ایــن هــدف آگاه باشــد، بــه همیــن دلیــل از او دعــوت کردیــم تا 
در ایــن پانــل مــا را همراهــی کنــد و بــا دیگــر اعضــای پانــل به 

نقــد و بررســی فضــای اســتارتاپی ایــران بپردازنــد.

شروع اتفاقی مهم
 در فضای مجازی

راســخ،  مهــدی  مهنــدس   
وزیــر  محتــرم  معاونــت 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
ــه اجــالس  در پیامــی خطــاب ب
توســعه دهندگان وب فارســی، 
ــد  ــی مفی ــالس را قدم ــن اج ای
و ارزشــمند در جهــت پیشــرفت 
فضــای مجــازی و همــکاری 
ــی و  ــش دولت ــری بخ و همفک
علی الخصــوص  خصوصــی 
جوانــان فعــال در ایــن عرصــه دانســته و اعــالم کردنــد: »امــروز شــروع اتفاقــی مهــم و 
بنیــادی در فضــای مجــازی و مســیر ســیر آن اســت. ایــن اتفــاق مطمئنــًا نیــازی اســت 
ــه روز شــاهد پیشــرفت های چشــم گیر  ــان کــه روز ب ــن زم ــرای ای کــه ضــروررت آن ب

فعالیت هــای عرصــه فضــای مجــازی هســتیم بــر همــگان مشــخص اســت. 
ــت  ــه و در جه ــت را دریافت ــن فرص ــی ای ــازمان های دولت ــدوارم س ــخصه امی ــه ش ــن ب م
ــتند  ــور هس ــرمایه های کش ــن س ــه از بزرگ تری ــه ک ــن عرص ــال ای ــان فع ــت از جوان حمای
ــای  ــن هدای ــت از ای ــری در خصــوص حمای ــام معظــم رهب ــه فرمایشــات مق ــند و ب بکوش
نفیــس الهــی و امانت هایــی کــه در دســت مــا مســئولین اســت، جامعــه عمــل پوشــانده و 

ــاری داشــته باشــند.« ــا ایــن نخبــگان همــکاری و همی ــی ب بیــش از هــر زمان

آینده وب 
در افق 1404

مطلبــی  در  موســویان  دکتــر 
کــه بــرای برگــزاری اجــالس 
فارســی  وب  توســعه دهندگان 
»وقتــی  آورده انــد:  نوشــتند، 
ــم  ــرور می کنی ــل های وب را م نس
ــک  ــه وب ی ــه چگون ــم ک درمی یابی
ــر  ــرای بش ــد ب ــوم جدی ــت ب زیس
ــط  ــاد محی ــد. ایج ــف می کن تعری
تعاملــی در وب 2، ارتبــاط میــان 
ــد. وب 3  ــیاء توســعه می ده ــا اش ــیاء ب ــاط اش ــیاء و ارتب ــا اش ــاط انســان ب ــه ارتب ــردی را ب ف
کــه آن را وب مفهومــی یــا وب هوشــمند می نامنــد بــه عنــوان یــک رهبــر یــا راهنمــا عمــل 
می کنــد و دســت کاربــر را گرفتــه و او را بــه نقطــه ای کــه میخواهــد رهنمــون مــی ســازد.
امـا وب 3.5 کـه آن را وب انتظـار وب 4 هـم می نامنـد، با ایجـاد تکامـل در فناوری هـای وب 3 در 
خصـوص اسـتفاده از هـوش مصنوعی شـکل میگیـرد و وظیفـه نزدیک کـردن فضـای مجازی 
بـه فضـای واقعـی را دنبـال  خواهد کـرد. وب 4 بـاز هم پیچیده تـر از وبـالگ 3.5 ظاهر می شـود. 
بلـوغ وب 3.5 در وب 4 خودنمایـی می کنـد و محتـوای آن بانـک اطالعاتی اسـت کـه با یک 
عامـل هوشـمند در ارتباط اسـت. امـا وب 5 را بهتر اسـت وب حکمـران بدانیـم در صورتی که 
هنـوز کسـی از جزئیـات این وب سـخن نگفته اسـت لیکن می تـوان گفت ایـن وب در تمامی 
عرصه هـای زندگی بشـر راهبری و مدیریـت انحصاری خود را بر بشـر تحمیـل خواهد کرد.«

به نام آنکه جان را فکر آموخت
ســپاس ایــزد منــان را کــه فرصتــی مهیــا گشــت تــا ســعادت و افتخــار میزبانــی شــما فرهیختــگان عالیقــدر را در »جــالس توســعه دهنــدگان وب فارســی« داشــته باشــیم. ایــن گردهمایــی که با 
حضــور دولتمــردان، فعــاالن فضــای مجــازی و مدیــران کســب و کارهــا برگــزار می شــود، نقطــه آغــازی بــر ارتبــاط و پیونــد میــان بخــش دولتــی و خصوصــی در دنیــای وب بــه حســاب می آیــد.
فضــای مجــازی و وب فارســی، پیشــرفت ها و موفقیت هــای چشــمگیر و جهانــی را در چنــد ســال اخیــر تجربــه کــرده اســت، کــه ایــن پیشــرفت ها بیــش از هــر عاملــی بــه ســبب همت گمــاردن 

و کوشــش دولتمــردان دلســوز و جوانــان کشــور بوده اســت. 
اجــالس 22 آذرمــاه حرکتــی عظیــم بــرای پیشــرفت عرصــه وب فارســی اســت، کــه امــروزه بیــش از هــر زمانــی پتانســیل کار و گســترش را دارد. امید اســت شــما دولتمــردان و توســعه دهندگان 
فضــای مجــازی کــه الحــق از بزرگتریــن و مهمتریــن افــراد ایــن جامعــه هســتید بــا همــکاری و همیــاری خــود، بــه مــا در رســیدن بــه ایــن هــدف مهــم کمــک کنید تــا مســیر حرکت کشــور به 

حمیدرضا  همتیســوی اســتقالل و تعالــی فضــای مجــازی هموار گــردد.



سـردار سـیدکمال هادیانفـر در خصـوص مشـکالت شـبکه های 
مجـازی گفت: چندی پیـش میزبان رئیس کمیسـیون امنیت ملی 
مجلس بودیـم و گزارشـی را از وضعیت فصلی مجازی کشـور ارائه 
دادیم و ایشـان راهنمایی هایـی را در ادامه بخش اول بازدید داشـتند 
و بخش هایـی که می خواسـتیم را بازدیـد کردند تـا در جریان میزان 

جرایم سـازمان یافته در کشـور هم قـرار گرفتند.

نقش باالی تلگرام در جرایم
وی ادامـه داد: در خصـوص عملکـرد پلیس فتا به تناسـب رشـد 
فناوری اطالعات همه سـاله رشـد جرایم را شـاهد بودیم. از ۱52 
پیـام رسـان در دنیـا، 52 پیـام رسـان فعال هسـتند کـه 3۰ پیام 
رسـان در ایران بایـد فیلتر شـوند. امروز در شـبکه های اجتماعی 
فعـال، پایه 66 درصد جرایـم در تلگرام اتفاق می افتـد، 2۰ درصد 

هـم در اینسـتا و در واتس آپ کمتـر از دو درصد جرایـم داریم.
رئیـس پلیـس فتا بـا تاکیـد بـر اینکه بایـد سـرور دسترسـی به 
تلگـرام و واتـس آپ و اینسـتاگرام در اختیار ایران باشـد اما امروز 
چنیـن موضوعـی وجود نداشـته و مدیـران این برنامه هـا تمایلی 
به دسترسـی دادن به ایـران ندارنـد، تاکید کرد: در شـورای عالی 
فضـای مجـازی به آنهـا فرصـت داده ایم کـه امیدواریم تا سـال 

آینـده از ظرفیت هـای بومـی خودمان اسـتفاده کنیم.

مخالفت دولت با فیلترکردن اینستاگرام
وی دربـاره مبـارزه پلیـس فتـا بـا صفحه هـای غیراخالقـی در 
اینسـتاگرام نیـز خاطرنشـان کـرد: سـرورهای اینسـتاگرام در 
آمریکاسـت و دسترسـی های پلیسـی ما به آن محدود است و در 
کمیسـیون تعییـن مصادیق چندیـن بار تصمیـم بر ایـن بود که 
اینسـتاگرام فیلتر شـود اما دولت با فیلتر شـدن آن مخالف است.
هادیانفـر ادامـه داد: در حـال حاضـر وزارت ارتباطـات کارهایـی 
انجـام داده تا به صورت هوشـمند با صفحات مسـتهجن برخورد 
شـود اما پلیس فتـا سـعی دارد صفحـات با موضوعـات مختلف 
کـه اسـتمرار در ادامـه جرمشـان دارنـد را شناسـایی کـرده و به 
پلیـس امنیـت اخالقـی ارجـاع مـی دهیـم و دسـتگیری هـا بـا 

پلیـس امنیـت اخالقی اسـت.

مقابله با هکرهای بین المللی
وی درباره حمالت هکری عربسـتان خاطرنشـان کـرد: گروهی 
بـه اسـم داعـش از عربسـتان و ترکیـه ایـن حمالت هکـری را 
دنبـال کرده انـد. مـا آی پی هـا را اعـالم کرده ایـم که عربسـتان 
جزییـات بیشـتری می خواسـت و در اختیارش قـرار دادیـم اما تا 
ایـن لحظـه اتفاقـی در ایـن زمینـه رخ نداده اسـت، منتهـی نوع 

حملـه از جهـت هکـری ارزش فنی نـدارد.
رئیـس پلیس فتـا اضافه کـرد: مهمترین حملـه به سـازمان آمار 
بـود و تیـم هکـری بـه این ضعـف پی بـرده بود کـه مـا 4۰۰ تا 
از مراکـزی کـه امنیـت پایین داشـتند را شناسـایی کردیـم و به 

مدیرانشـان خطـرات را اعـالم کردیم.

واکنش به هک شدن ایمیل ها
وی درباره هک شدن ایمیل های یاهو تاکید کرد: در ایران مشکلی 
نداشتیم کابران می توانند به صورت آن الین با مرکز فوریت های 

پلیس فتا تماس بگیرند که در این زمینه گزارشی نداشته ایم.
هادیانفـر بـا اشـاره بـه حضـور هکـر در یکـی از برنامه هـای 
تلویزیونـی یـادآور شـد: پرونـده این فرد بسـیار سـنگین اسـت. 
وی 3 سـال بـه دنبـال جلـب رضایـت از شـکاتش بـود مکاتبـه 
کردیـم، چـون سـن کمـی دارد در زنـدان نمانـد و اگـر جـا دارد 

تخفیف مجازات را شـامل شـود. تعداد شـکات او زیاد بـود و جزو 
پرونده هـای مهـم کشـفی پلیـس فتـا بـود.

برخورد با سایت های همسریابی
وی بـا بیـان اینکـه چنـد سـالی اسـت شـاهد فعالیت سـایت های 
همسریابی در فضای سـایبر بوده و برخی از این سـایت ها ادعا دارند 
که دارای مجوز از نهادهای و دسـتگاه های مختلفی هسـتند، یادآور 
شـد: تاکنون هیچ مجوزی برای فعالیت از سـوی نیروی انتظامی یا 
پلیس  فتا برای فعالیت سـایت های همسـریابی داده نشـده است. تا 
به امروز بیش از 7۰۰ سـایت  همسـریابی مسـدود شـده و دارندگان 

این سـایت ها به محاکـم قضایی معرفی شـدند.
رئیـس پلیـس فتـا در ایـن خصـوص افـزود: بـا توجه بـه جرائم 
مختلفـی کـه از سـوی ایـن سـایت ها علیـه کاربـران صـورت 
می گیـرد، یکـی از دغدغه هـای پلیـس فتـا برخـورد بـا این گونه 
متعـدد  پرونده هـای  تشـکیل  البتـه  سایت هاسـت.  و  جرائـم 
کالهبـرداری و هتک حیثیـت مرتبط بـا ثبت نام در سـایت های 
همسـریابی در پلیـس فتـا، خـود گـواه غیرقانونی بـودن فعالیت 
سـایت های همسـریابی بـوده و گویـای ایـن اسـت کـه ایـن 

سـایت ها بـا چـه انگیـزه ای فعـال شـده اند.

برخورد با جرائم با هماهنگی مراجع قضایی
وی بابیـان اینکه برخورد با جرائم فضای سـایبر بـر عهده پلیس 
فضـای تولیـد و تبـادل اطالعات اسـت، تصریح کـرد: پلیس فتا 
بـا هماهنگی مراجع قضایـی در خصوص جرائم مشـهود برخورد 
می کننـد و آن دسـته از جرائمی هم که به صـورت پنهان صورت 
می گیـرد، نیـز در صـورت شـکایت بـه مراجـع قضایـی و ارجاع 
پرونـده بـه پلیـس فتا به سـرعت مـورد رسـیدگی قـرار می گیرد 

تا حقـی از هیچ شـهروندی ضایع نشـود.
هادیانفـر فضای تولید و تبـادل اطالعات ناجا با اشـاره به مصوبه 
جلسـه بیسـت و هشـتم کارگـروه تعییـن مصادیـق محتـوای 
پایگاه هـای  راه انـدازی مراکـز و  مجرمانـه خاطرنشـان کـرد: 
همسـریابی در فضای مجازی تنها با اخذ مجـوز از وزارت ورزش 
و جوانـان صـورت می گیـرد و هیـچ نهاد یا دسـتگاه دیگـری در 
کشـور اجازه صدور مجوز برای سـایت های همسـریابی را ندارد.

برداشت های غیر مجاز از حساب بانکی
وی بـا بیـان اینکـه برداشـت های غیـر مجـاز از حسـاب های 
بانکی همچنـان جـزو باالترین آمار جرایم سـایبری کشـور قرار 
دارد و بایـد در ایـن زمینـه فرهنـگ سـازی کـرد، گفـت: بیـش 

از 34 درصـد  پرونده هـای متشـکله از بـدو تاسـیس پلیـس فتـا 
تاکنـون مربوط بـه برداشـت های بانکی اسـت که برخـی از این 
پرونده هـا تـا 25۰۰ نفرمـال باختـه داشـته اند کـه بایـد ضریـب 
دقـت مـردم در حفـظ اطالعات بانکـی مـورد تاکید قـرار بگیرد.

رئیـس پلیـس فتـا با بیـان اینکـه در حـال حاضـر بیـش از 36۰ 
میلیـون کارت بانکی در سراسـر کشـور توزیع شـده و در دسـت 
مـردم به طور متوسـط بیـش از 4 تـا 5 کارت بانکی وجـود دارد، 
تصریـح کرد: بانک ها نقش بسـیار اساسـی در جلوگیـری از بروز 
و کاهـش وقـوع اینگونه جرایم دارنـد و می توانند با پیاده سـازی  
آخریـن اسـتاندارد هـای امنیتـی بسـتر بسـیاری از سـرقت ها و 
کالهبـرداری های صورت گرفتـه در این حـوزه را کاهش دهند.

ضرورت آموزش ها در رسانه  ملی
وی در ادامـه بـه کمرنگ شـدن ضریب حساسـیت رسـانه ملی 
به موضـوع پیشـگیری از تهدیـدات فضـای مجازی اشـاره کرد 
و بـر ارتقاء آمـوزش به عنـوان یکـی از اولویت های مهم رسـانه 
ملـی تاکیـد کرد و گفـت: اطالع رسـانی در کاهش وقـوع جرایم 
سـایبری تاثیر به سـزایی دارد و ضروری اسـت تعامل و همکاری 
رسـانه ملـی بـا پلیـس قوی تـر از قبـل شـود تـا آسـیب پذیری 
مـردم در زمینـه جرایـم سـایبری خصوصـا کالهبرداری هـای 

بانکی بـا کاهـش رو به رو شـود.
هادیانفـر آگاهـی نداشـتن را زمینـه سـاز بـه وجـود آمدن بسـتر 
بسـیاری از جرایـم سـایبری بـه ویـژه سـرقت کارت بانکـی و 
افزایـش تعـداد پرونده های تشـکیل شـده در این زمینه دانسـت 
و  تاکیـد کـرد: از رسـانه ملـی توقـع مـی رود تـا در زمینـه ایجاد 
امنیـت مشـارکتی فعاالنه داشـته باشـند تـا در سـایه ایـن اقدام 
تعـداد کمتـری از مردم بـه دلیـل ناآگاهی بـه دام کالهبـرداران 

و سـارقان هویـت مجـازی بیافتند.

کانال های تلگرامی ساماندهی می شوند
وی بـا بیـان اینکه دریافـت مجـوز کانال هـای بیـش از 5 هزار 
عضـو مصوبـه دولـت نیسـت، تصریـح کـرد: وزارت ارشـاد باید 
کانال هایـی کـه بیـش از 5 هـزار عضـو دارد را سـاماندهی کند، 
همچنیـن ادمین کانـال باید خـودش را معرفی کند کـه احصای 
هویـت شـود. کانال هـای تلگـرام در رصـد پلیـس فتاسـت و با 
همـکاری کـه بـا تلگـرام و سـرورهای آن داریـم، فعالیت هـای 

کانال هـای مجـرم فیلترینـگ می شـود.
رئیـس پلیـس فتا همچنین بـا بیـان اینکه در کشـور بیـش از ۱6۰ 
میلیون سـیم کارت اسـت کـه 3۰ میلیون آن یا تشـابه اسـمی بوده 
یا مجهول الهویه اسـت، 2۰ میلیون سـیم کارت سـاماندهی شـده 
و ۱۰ میلیـون سـیم کارت در حال بررسـی اسـت، خاطرنشـان کرد: 
واگـذاری تعـداد زیادی سـیم کارت از طـرف اپراتورها بـه یک نفر و 

فعال سـازی آنهـا تخلف اسـت و باید بـا آن برخورد شـود.  

شناسایی بیش از 3 هزار کانال قماربازی
وی با اشـاره بـه اینکه یک بانـد قماربـازی در آن الین منهدم شـد 
کـه 23 میلیارد تومـان کالهبرداری و قماربازی داشـت، یادآور شـد: 
تاکنون 3هزار و 323 کانال در حوزه قماربازی شناسـایی شـده اند. در 
داخل و خارج 248 پرونده قضایی تشـکیل شـده و ۱84 نفر دستگیر 

شـده اند و مول ها بلوکه شـده اسـت.
هادیانفـر در پایان گفـت: پلیس فتا از کلیه کاربـران می خواهد در 
صـورت مواجهه با موارد مشـکوک آن را از طریق سـایت پلیس 
فتـا بـه آدرس www.cyberpolice.ir بخـش ارتباطات 

مردمی بـه این پلیس اعـالم کنند.

رئیس پلیس فتا مطرح کرد؛

نقش شبکه های مجازی در افزایش جرایم/ آموزش افراد جامعه ضروری است
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فناوری اطالعـات و ارتباطات

امــروزه کالهبــرداران از عــدم آگاهــی و ســادگی افــراد در 
ــح و  ــداف ناصحی ــه اه ــتیابی ب ــت دس ــازی جه ــای مج فض
ــد  ــه پلیــس  فضــای تولی ــد. البت پلیدشــان سوءاســتفاده کرده ان
ــا«  ــران »فت ــا پلیــس ســایبری ای ــران ی ــادل اطالعــات ای و تب
بــه عنــوان واحــدی تخصصــی در نیــروی انتظامــی جمهــوری 
اســالمی ایــران، بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکالت از بهمن مــاه 

ــرد. ــاز ک ــود را آغ ــت رســمی خ ــال ۱389 فعالی س
جلوگیــری و مبــارزه بــا کالهبــرداری اینترنتــی و جعل، ســرقت 
ــه ای و  ــه رایان ــازمان یافت ــم س ــوذ، جرائ ــک و نف ــی، ه اینترنت
ــم خصوصــی  ــه حری ــی، تجــاوز ب خصوصــا مســائل غیراخالق
افــراد، دسترســی و برداشــت اینترنتــی غیرمجــاز از حســاب های 
بانکــی اشــخاص، شــنود غیرمجــاز، جعــل رایانــه ای، تخریــب 
و اخــالل در داده هــا و ســامانه های رایانــه ای و مخابراتــی، 
اســتفاده غیــر مجــاز از پهنــای بانــد بین المللــی بــرای 
برقــراری ارتباطــات مخابراتــی، تولیــد و آمــوزش بدافزارهــا یــا 
نرم افزارهــای ارتــکاب جرایــم ســایبری و گــذرواژه و اطالعــات 
کاربــران از جملــه موضوعاتــی اســت که مــورد پیگیــری پلیس 

ــرد.  ــرار می گی ــا ق فت
البتــه مســئوالن پلیــس فتــا در ایــن ســال ها اقدامــات خوبــی 
بــرای مقابلــه بــا مشــکالت اینترنتــی و فضــای مجــازی انجــام 
ــا تبهــکاران  ــه ب ــرای مقابل ــی را ب ــه موقع داده و هشــدارهای ب

ــر اشــاره می شــود: ــه برخــی از آنهــا در زی ــد کــه ب داده ان

مزاحمت هایی برای تفریح
ــان  ــرد مزاحم ــالم ک ــا اع ــس فت ــانی پلی ــالع رس ــگاه  اط پای
ــا را  ــن مزاحمت ه ــا ای ــد و ی ــح دارن ــد تفری ــا قص ــی ی اینترنت
ــماره  ــار ش ــاًل انتش ــد. مث ــام می دهن ــی انج ــی انتقام جوی در پ
تمــاس یــک فــرد بــه عنــوان فروشــنده خــودرو در ســایت های 
ــر  ــک کارب ــا انتشــار عکــس دســت کاری شــده ی ــی، ی تبلیغات
نمونه هــای  از  اجتماعــی  شــبکه های  در  آن  انتشــار  و 
ــر  ــاد دردس ــث ایج ــه باع ــت ک ــی اس ــای تفریح مزاحمت ه

ــود. ــی می ش ــران اینترنت ــا کارب ــهروندان ی ــرای ش ب

البتــه مزاحمــت اینترنتــی بســیار گســترده  اســت. رفتارهایــی 
ــر  ــرا، نش ــد، افت ــری، تهدی ــات دیگ ــی اطالع ــد دیده بان مانن
ــات  ــش اطالع ــری، پخ ــاره دیگ ــت درب ــات نادرس اطالع
دیگــری،  از  اطالعــات  گــردآوری  دیگــری،  محرمانــه 
ــری،  ــا دیگ ــدار ب ــت دی ــی، درخواس ــات مال ــش اطالع ربای
ــی  ــته و رفتارهای ــای ناخواس ــال پیام ه ــی، ارس بزه دیده نمای
ــته  ــی دانس ــورها آزار اینترنت ــی کش ــت در برخ ــن دس از ای

. می شــود
ــت، آزار  ــد اذی ــا قص ــز ب ــا نی ــی از مزاحمت ه ــن بخش همچنی
و حتــی انتقام جویــی صــورت می گیــرد کــه ایــن نــوع 
ــای  ــل و پیام ه ــال ایمی ــورت ارس ــه ص ــتر ب ــا بیش مزاحمت ه

خصوصــی در شــبکه های اجتماعــی اســت.
ــتر  ــت در بس ــی هوی ــی و گمنام ــای جعل ــتفاده از هویت ه اس
اینترنــت باعــث شــده تــا برخــی گمــان ببرند کــه حاشــیه امنی 
بــرای فعالیت هــای ســایبری آن هــا ایجــاد شــده کــه هرگونــه 
ــران  ــر کارب ــرای دیگ ــد و ب ــار کنن ــد، رفت ــد می توانن بخواهن
انــواع مزاحمــت و دردســرها را فراهــم کننــد. بــا توجــه بــه ادلــه 
دیجیتالــی کــه در بســتر فضــای ســایبر باقــی می مانــد پلیــس 
ــم  ــه محاک ــایی و ب ــراد را شناس ــن اف ــد ای ــی می توانن ــه راحت ب

قضایــی معرفــی کنــد.

قوانین برخورد با مزاحمان
ــه ایجــاد مزاحمــت و ســلب  ــا، هرگون طبــق اعــالم پلیــس فت
آســایش در فضــای مجــازی جــرم بــوده و برابــر قانــون برخورد 
ــم  ــون جرائ ــم قان ــل پنج ــه فص ــه ای ک ــه گون ــود. ب می ش
رایانــه ای بــه موضــوع هتــک حیثیــت و نشــر اکاذیــب پرداختــه 

ــت. اس
ــیله  ــه وس ــس ب ــت، هرک ــده اس ــون آم ــن قان ــاده ۱6 ای  در م
ــا  ــوت ی ــا ص ــم ی ــی، فیل ــا مخابرات ــه ای ی ــامانه های رایان س
تصویــر دیگــری را تغییــر دهــد یا تحریــف کنــد و آن را منتشــر 
یــا بــا علــم بــه تغییــر یــا تحریــف منتشــر کنــد، بــه نحــوی که 
عرفــاً موجــب هتــک حیثیــت او شــود، بــه حبــس از نــود و یک 

روز تــا دو ســال یــا جــزای نقــدی از پنــج میلیــون )5.۰۰۰.۰۰۰( 
ــر دو  ــا ه ــال ی ــون )4۰.۰۰۰.۰۰۰( ری ــل میلی ــا چه ــال ت ری

مجــازات محکــوم خواهــد شــد.
ــم  ــون جرائ ــاده ۱6 قان ــره م ــا تبص ــس فت ــالم پلی ــر اع ــا ب بن
ــه  ــف ب ــا تحری ــر ی ــه تغیی ــان دارد چنانچ ــم اذع ــه ای ه رایان
صــورت مســتهجن باشــد، مرتکب بــه حداکثــر هــر دو مجازات 
ــرر  ــت : در ماده۱7مق ــان داش ــد، بی ــد ش ــوم خواه ــرر محک مق
ــا  ــه ای ی ــه وســیله ســامانه های رایان شــده اســت هــر کــس ب
مخابراتــی صــوت یــا تصویــر یــا فیلــم خصوصــی یــا خانوادگی 
ــا اســرار دیگــری را بــدون رضایــت او جــز در مــوارد قانونــی  ی
منتشــر کنــد یــا دســترس دیگــران قــرار دهــد، بــه نحــوی کــه 
منجــر بــه ضــرر یــا عرفــاً موجــب هتــک حیثیــت او شــود، بــه 
حبــس از نــود و یــک روز تــا دو ســال یــا جــزای نقــدی از پنــج 
میلیــون )5.۰۰۰.۰۰۰( ریــال تــا چهــل میلیــون )4۰.۰۰۰.۰۰۰( 

ریــال یــا هــر دو مجــازات محکــوم خواهدشــد.
همچنیــن در مــاده ۱8 نیــز آمــده اســت هــر کــس بــه قصــد 
ــات  ــا مقام ــا تشــویش اذهــان عمومــی ی ــر ی ــه غی اضــرار ب
رســمی بــه وســیله ســامانه رایانــه ای یــا مخابراتــی اکاذیبــی 
ــا  ــد ی ــرار ده ــران ق ــترس دیگ ــا در دس ــد ی ــر نمای را منتش
بــا همــان مقاصــد اعمالــی را بــر خــالف حقیقــت، رأســًا یــا 
بــه عنــوان نقــل قــول، بــه شــخص حقیقــی یــا حقوقــی بــه 
ــه از  ــم از اینک ــد، اع ــبت ده ــی نس ــا تلویح ــح ی ــور صری ط
ــا  ــادی ی ــرر م ــاء ض ــوی از انح ــه نح ــده ب ــق یادش طری
معنــوی بــه دیگــری وارد شــود یــا نشــود، افــزون بــر اعــاده 
حیثیــت )در صــورت امــکان(، بــه حبــس از نــود و یــک روز 
تــا دو ســال یــا جــزای نقــدی از پنــج میلیــون )5.۰۰۰.۰۰۰( 
ــر دو  ــا ه ــال ی ــون )4۰.۰۰۰.۰۰۰( ری ــل میلی ــا چه ــال ت ری

ــد. ــوم خواهدش ــازات محک مج

هشدار درباره بدافزارهای مخرب و جاسوسی
رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری پلیــس فتــا ناجــا دربــاره 
ــای  ــد بدافزاره ــدت در تهدی ــه ش ــه ب ــتم های اداری ک سیس
ــی  ــدات در پ ــن تهدی ــت: ای مخــرب و جاسوســی هســتند، گف

ــدان اســت. ــی حــد و حصــر کارمن ــود ب دانل
 ســرهنگ علــی نیک نفــس در ادامــه افــزود: مدیــران فنــی در 
ــتم های  ــای سیس ــی ویروس ه ــواره آنت ــد هم ــن ادارات بای ای
تحــت نظــارت را بــه روز و فعــال کننــد، ضمــن آن  که اســتفاده 
از دیــواره آتــش بــرای ایــن مراکــز بســیار مهــم و حیاتی اســت.

وی بــه مدیــران فنــی ادارات پیشــنهاد کــرد: بــرای جلوگیــری 
از ورود بدافزارهــای مخــرب و جاسوســی بــه سیســتم های 
اداری یکــی از راهکارهــا محدودســازی دانلــود کاربــران اســت، 
ــی را  ــرب و جاسوس ــای مخ ــد ورود بدافزاره ــر می توان ــن ام ای
ــت  ــی محدودی ــد. حت ــر کن ــتم های اداری محدودت ــه سیس ب
ــه  ــران اداری ک ــرای کارب ــد ب ــت می توان ــه اینترن ــی ب دسترس
ــد سیســتم های اداری را از حمــالت  ــت ندارن ــه اینترن ــازی ب نی

ــد. ــن کن ــی ایم ــزاری و جاسوس بداف
ــا  ــا ب ــا ناج ــس فت ــگیری پلی ــخیص و پیش ــز تش ــس مرک رئی
اشــاره بــه حافظه هــای جانبــی مــورد اســتفاده کارکنــان ادارات 
ــی  ــای جانب ــان اداری حافظه ه ــی از کارکن ــرد: برخ ــح ک تصری
مثــل فلــش ممــوری دارنــد کــه بــرای انتقــال اطالعــات از آنها 
اســتفاده می کننــد و ایــن جابجایــی اطالعــات کــه بخشــی از 
ــد  ــرد می توان ــورت می گی ــتم های اداری ص ــق سیس آن از طری

بــا توجــه بــه آلــوده بــودن فلــش ممــوری آلــوده شــود.
حافظه هــای  پورت هــای  بســتن  گفــت:  همچنیــن  وی 
ــا  ــد ی ــد باش ــد مفی ــتم های اداری می توان ــز در سیس ــی نی جانب
ــف  ــا تعری ــن پورت ه ــرای ای ــی مشــخص ب ــای جانب حافظه ه
ــی  ــای جانب ــق حافظه ه ــتم های اداری از طری ــا سیس ــود، ت ش

ــود. ــوده نش آل

پلیس فتا، اقدامات و هشدارهایش برای مقابله با جرایم؛

چشمانی که همیشه باز است 
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باج خواهی و اخاذی با ترفند مدلینگ
ــب  ــد مراق ــا بای ــه خانواده ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس ب نیک نف
ــد،  ــایبری نیفتن ــان س ــا در دام مجرم ــند ت ــود باش ــدان خ فرزن
ــبکه های  ــذار در ش ــت و گ ــا گش ــایبری ب ــان س ــزود: مجرم اف
اجتماعــی و انتخــاب برخــی چهره هــای زیبــا بــه آنهــا پیشــنهاد 
ــی را  ــا خارج ــی ی ــریات داخل ــدن در نش ــدل ش ــگ و م مدلین

می دهنــد.
ــن  ــان اینکــه شــگرد ای ــا بی وی ب
مجرمــان بــه اینگونــه اســت کــه 
ــن  ــد چندی ــران می خواهن از کارب
ــای  ــورت مدل ه ــه ص ــس ب عک
ــار  ــه کــرده و در اختی خارجــی تهی
آنهــا قــرار دهنــد تــا بــرای 
کارشناســان ایــن امــر ارســال 
ــادآور شــد: در گام بعــدی  کننــد، ی
بــا ادعــای اینکــه تصاویر ارســالی 
از نظــر کارشناســان امــر کیفیــت 
و ژســت مناســب را نداشــته از 
ــه  ــا در آتلی ــد ت ــران می خواهن کارب
آنهــا اقــدام بــه تهیــه عکــس مــی 

ــد. کنن
و  تشــخیص  مرکــز  رئیــس 
ــا در  ــا ناج ــس فت ــگیری پلی پیش
ــن  ــرد: در ای ــان ک ــه خاطرنش ادام
اخــذ هزینه هــای  بــا  مرحلــه 
عکاســی گــزاف از کاربــران آنها را 

بــه آتلیه هــای پــرت و گمنامــی می برنــد کــه اجــاره ای هســتند 
ــکل های  ــه ش ــران ب ــارف از کارب ــرداری غیرمتع ــا تصویرب و ب
مســتهجن، مــورد سوء اســتفاده و آزار قــرار می گیرنــد و تهدیــد 
می شــوند کــه در صــورت شــکایت عکس هــای آنهــا در 
ــود. ــر می ش ــازی منتش ــای مج ــی و فض ــبکه های اجتماع ش
ــد  ــی بای ــبکه های اجتماع ــران ش ــه کارب ــان اینک ــا بی وی ب
ــح  ــد، تصری ــی نیفتن ــن مجرمان ــا در دام چنی ــند ت ــب باش مراق
کــرد: بــه هیــچ عنــوان بــه ایــن دســت پیام هــا توجــه نکننــد و 

فریــب آنهــا را نخورنــد. چــرا کــه مــدل شــدنی در کار نیســت و 
ایــن شــگردی بــرای اخاذی هــای مالــی و ســوء اســتفاده  هــای 

جنســی از قربانیــان اســت.
ــران در انتشــار عکس هــای  ــا بیــان اینکــه کارب نیــک نفــس ب
خــود در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی دقــت کننــد، 
ــران  ــا خــود کارب ــم خصوصــی در گام اول ب گفــت: حفــظ حری
اســت و آنهــا هســتند کــه بایــد مرزهای حریــم خصوصــی خود 

در فضــای مجــازی را تعییــن نماینــد و هنگامــی کــه آنهــا حد و 
مــرزی بــرای خــود تعییــن نمــی  کنند شــاهد آن هســتیم کــه از 
ســوی مزاحمــان ســایبری یــا مجرمــان ســایبری مــورد ســوء 

ــد. ــرار می گیرن ــت و آزار ق ــا اذی اســتفاده ی

دردسرهای اعتیاد به بازی های آنالین 
ــان دیگــر  ــن در کــودکان و نوجوان ــه بازی هــای آنالی ــاد ب اعتی
ــت  ــث اف ــه باع ــت ک ــت اس ــای اینترن ــروز دنی ــکل ام مش

ــیاری  ــمی بس ــیب های جس ــده و آس ــدان ش ــی فرزن تحصیل
ــه صــورت جمعــی و  ــن ب ــی دارد. برخــی بازی هــای آنالی در پ
گروهــی اســت و یــا این کــه فــرد بــا یــک طــرف مقابــل بــازی 
می کنــد، کــه شــناختی از طــرف مقابــل نــدارد و اینکــه طــرف 

ــرار دارد. ــی ق ــنی و جنس ــه رده س ــازی او در چ ب
همچنیــن بســیاری از مجرمــان ســایبری بــرای یافتن ســوژه ها 
و شــکار خــود بــه دنبــال کــودکان و نوجوانــان هســتند کــه بــا 
ــن و  ــم س ــراد ک ــا اف ــتی ب ــرح دوس ط
ــود  ــان خ ــد قربانی ــده و عی ــال و وع س
ــتفاده  ــوء اس ــا س ــب داده و از آنه را فری
ایــن  در  خانواده هــا  می کننــد. 
ــتمر  ــارت مس ــد نظ ــا بای ــرایط حتم ش
ــودکان  ــایبری ک ــای س ــر فعالیت ه ب
ــا  ــند ت ــته باش ــود داش ــان خ و نوجوان
ــان ســایبری  عزیزانشــان در دام مجرم
نیفتنــد. مطمئنــا همانگونــه کــه در 
ــالش  ــا ت ــی خانواده ه ــای حقیق فض
ــد  ــازی و دوســتان فرزن ــا همب ــد ت دارن
خــود را بشناســند در فضــای مجــازی 

ــت.  ــروری اس ــر ض ــن ام ــز ای نی
در  ســایبری  مجرمــان  از  برخــی 
بازی هــای آنالیــن چنــان بــا فرزنــدان 
مــا ارتبــاط برقــرار می کننــد کــه 
هرگونــه رفــت و آمــد و اطالعــات 
زمــان حضــور مــا در منــزل و آدرس مــا 
ــت  ــق در فرص ــن طری ــد و از ای را دارن

ــد. ــزل می کنن ــرقت از من ــدام بــه س ــب اق مناس
ــه  ــاال ب ــوارد ب ــه م ــا توصی ــا ب ــس فت ــئوالن پلی ــی از مس یک
ــان  ــی فرزندان ش ــاد اینترنت ــا اعتی ــت: خانواده ه ــا گف خانواده ه
را جــدی بگیرنــد و بــرای فرزنــدان و کــودکان در زمینــه 
بازی هــای آنالیــن دســتورالعملی تهیــه کننــد. همچنیــن 
ــای  ــن بازی ه ــه ای ــرا ک ــم چ ــا را محــدود کنی ــاعت بازی ه س
ــر  ــه خط ــودکان را ب ــمی ک ــالمت جس ــت و س ــادآور اس اعتی

می انــدازد.

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر روشــی بــرای مدیریــت و حفــظ حریــم خصوصــی داده های 
کاربــران در سیســتم های ابــری ارائــه کردنــد. 

زهــره رضایــی کینجــی، مجــری طــرح »ارائــه روشــی جدیــد بــرای مدیریــت امنیــت داده هــای 
بــزرگ در سیســتم های مبتنــی بــر ابــر« بــا اشــاره بــه مشــکالت موجــود در زمینــه حفــط حریــم 
ــران شــامل مــواردی  خصوصــی، گفــت: در حــال حاضــر بســیاری از اطالعــات خصوصــی کارب
ــران در  ــا ســایرداده های کارب ــی، ســوابق بیمــاری و ی چــون اطالعــات هویتــی، اطالعــات مکان

ــا از  ــات و داده ه ــن اطالع ــظ ای ــه حف ــود ک ــازی می ش ــره س ــر ذخی ــر اب ــی ب سیســتم های مبتن
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.

ــادی را در سیســتم های  ــوان داده هــای زی ــت می ت ــا اســتفاده از اینترن ــر اینکــه ب ــد ب ــا تاکی وی ب
ابــری بارگــذاری کــرد، یــادآور شــد: ایــن داده هــا از طریــق حمــالت ســایبری دســتخوش آســیب 
می شــوند و ایــن حمــالت می توانــد از طریــق برخــی از اپلیکیشــن ها یــا برخــی از کاربــران کــه 

مجــوز دسترســی بــه ایــن نــوع سیســتم ها را دارنــد صــورت گیــرد.
ــرای  ــه کــرد: ب ــران اضاف ــم خصوصــی کارب ــر ضــرورت حفــظ حری ــد ب ــا تاکی مجــری طــرح، ب
جلوگیــری از ایــن حمــالت تاکنــون روش هــای مختلفــی عرضــه شــده اســت کــه در ایــن راســتا 
در دانشــکده مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر پــروژه تحقیقاتــی را در ایــن زمینــه 

اجرایــی کردیــم.
رضایــی یــادآور شــد: در ایــن مطالعــات از روش K-Anonymity یــا k گمنامــی بــه ایــن 
دلیــل کــه پایــه و اســاس ســایر روش هــا بــود اســتفاده شــد و از آنجــا کــه داده هــای بــزرگ مــد 

نظــر بودنــد بــرای اعمــال ایــن روش از روش نگاشــت-کاهش اســتفاده شــد. 
مجــری طــرح یــادآور شــد: اســتفاده از روش نگاشــت-کاهش موجــب شــد ســرعت و مقیــاس 
پذیــری روش ارایــه شــده از ســایر روش هــای مــردود مطالعــه بهتــر باشــد. روش k گمنامــی 
روشــی اســت کــه بــا ایجــاد تغییراتــی دراطالعــات اقــدام بــه حفــظ حریــم خصوصــی کاربــران  

می کنــد.
وی اظهــار کــرد: در ایــن مطالعــات توانســتیم روشــی جدیــد بــرای تضمیــن حریــم خصوصــی 
کاربــران ارائــه دهیــم؛ ایــن پــروژه تحقیقاتــی در دانشــکده مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی 

امیرکبیــر و بــا راهنمایــی دکتــر احمــد عبدالــه زاده بارفــروش اجرایــی شــده اســت.

راهکاری برای حفظ حریم کاربران اینترنت ارائه شد
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ــای  ــط وب برمبن ــی در محی ــران ایران ــه کارب ــنجش ذائق س
جســتجوی کاربــران در موتورهــای جســتجو، نشــان می دهد 
کــه 75 درصــد کاربــران ایرانــی در وب، مســتندات متنــی را 
جســتجو می کننــد و اغلــب در حــوزه هــای سیاســی ســوال 

دارند. 
ــی در  ــی در وب فارس ــران ایران ــنجی کارب ــه س ــل ذائق تحلی
آزمایشــگاه ارزیابــی خدمــات وب مرکــز تحقیقــات مخابــرات 
ایــران )وب آزمــا( انجــام شــده اســت. ایــن تحلیــل برمبنــای 
ــه صــورت »الگ خدمــات« انجــام  خدمــات بومــی وب و ب
شــده اســت. بــه معنــای دیگــر »الگ« منبــع بســیار 
ــوان  ــی ت ــق آن م ــه از طری ــت ک ــات اس ــی از اطالع غن
ــا  ــر ب ــل کارب ــا نحــوه تعام ــی را در رابطــه ب ــل مختلف تحلی

ــرد. ســرویس اســتخراج ک
ــه  ــوط ب ــه مرب ــا ک ــده در وب آزم ــام ش ــای انج ــل ه تحلی
تابســتان امســال مــی شــود بــر مبنــای تحلیــل هــای آماری 
و داده کاوی مربــوط بــه آمــار بازدیــد خدمــات مختلــف وب 
بــوده و نتایــج بررســی بــر مبنــای الگ یکــی از موتورهــای 
جســتجوی بومــی در ســطح پــرس و جــو، کلیــک کاربــران، 
آدرســهای آی پــی، ارجــاع دهنــده هــا، بات هــا و خزشــگرها 

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
ــق  ــد از طری ــایتهای پربازدی ــت وب س ــل لیس ــن تحلی در ای
جویشــگر، ســطح ارجــاع ســایتها و روانــه کــردن کاربــر بــه 
ســمت جویشــگرها مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. حتــی 
ــی وارد  ــدواژه های ــران از چــه کلی ــه کارب مشــخص شــده ک

جویشــگر بومــی شــده انــد.

75 درصــد جســتجوی کاربــران ایرانــی در متــن 
است 

ــات  ــی از خدم ــران ایران ــتفاده کارب ــد اس ــا از درص برآورده
جویــش شــامل جویش متنــی، صوتــی، تصویــری و ویدئویی 
نشــان مــی دهــد کــه 75 درصــد جســتجوی کاربــران ایرانی 
ــن  ــس از ای ــت. پ ــی اس ــتندات متن ــن مس ــه یافت ــوط ب مرب
ســرویس، جســتجوی تصویــر ۱2 درصــد، جســتجوی ویدئــو 
8 درصــد و جســتجوی صــوت 7 درصــد جســتجوی کاربــران 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
در همیــن حــال میانگیــن تعــداد کلمــات بــرای جســتجوی 
ــا 3  ــوارد 2 ت ــایر م ــرای س ــه و ب ــا 4 کلم ــن 3 ت ــن بی مت

کلمــه ارزیابــی شــده اســت. بررســی تعــداد پــرس و جوهــا 
ــد  ــی دهن ــح م ــران ترجی ــه کارب ــد ک ــی ده ــان م ــز نش نی
بــرای پیگیــری اخبــار بــه جــای اســتفاده مســتقیم از موتــور 

ــد. ــری کنن ــا پیگی ــزاری ه ــار را از خبرگ ــتجو، اخب جس
ــوی  ــرس و ج ــش ۱۰ پ ــه در بخ ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــال  ــه دنب ــی ب ــران ایران ــر، کارب ــر تصوی ــک از نظ اول پرکلی
تصاویــری بــا موضوعــات عکــس هــای بازیگــران، داعــش، 
ــور،  جنایــات داعــش، خنــده دار، لبــاس مجلســی، راهیــان ن
ــلیمانی و  ــردار س ــر، س ــم، رهب ــن الرحیم ــم اهلل الرحم بس

مــدل مانتــو بــوده انــد.

میانگین سطح حضور کاربران 
میانگیــن ســطح حضــور کاربــران در موتورهــای جســتجو که 
ــز نشــان  ــود نی ــی ش ــده م ــه اصطــالح »نشســت « نامی ب
مــی دهــد کــه کاربــران در اینترنــت ۱۰ دقیقــه و در اینترانــت 
حــدود 3 ســاعت نشســت دارنــد. هــر بــار کــه کاربــر شــروع 
بــه اســتفاده از جویشــگر مــی کنــد تــا زمانــی کــه اســتفاده 
ــت  ــک نشس ــدد، ی ــود را ببن ــر خ ــرده و مرورگ ــع ک را قط
محســوب مــی شــود. ایــن نشــان مــی دهــد کــه کاربــران 
ــگرهای  ــتفاده از جویش ــه اس ــتری ب ــل بیش ــت تمای اینتران

ــی دارند. بوم
درهمیــن حــال بــرآورد بیشــترین کاربــران جویشــگر بومی بر 
مبنــای تحلیــل ســطح آدرس IP نیــز بــا توجــه بــه رونمایــی 
ــس از  ــان و پ ــو، از اصفه ــی ج ــتجوی پارس ــور جس از موت
ــزد،  ــتان، خراســان رضــوی، ی ــدان، کردس ــران، هم آن از ته

آذربایجــان شــرقی، اردبیــل و فــارس اعــالم شــده اســت.

ــوی  ــرس و ج ــترین پ ــی بیش ــوای سیاس محت
ــاص داد  ــود اختص ــه خ ــی را ب پرسش

ــرس و  ــش پ ــده در بخ ــام ش ــای داده کاوی انج ــل ه تحلی
ــران  ــه کارب ــد ک ــی ده ــان م ــز نش ــی نی ــای پرسش جوه
اغلــب در حــوزه هــای سیاســی، مذهبــی، پزشــکی، علمــی 

و اجتماعــی ســوال دارنــد.
در مــورد وب ســایتهای پربازیــد از نتایــج حاصــل ۱۰ پــرس و 
جــوی پرسشــی، وب ســایت تولیدکننــده محتــوای تبیــان در 
ردیــف اول قــرار دارد و اســتقبال از ســایت گفتگــوی مذهبــی 

نیــز باال اســت.

ــای  ــی پرس وجوه ــدی موضوع ــته بن ــال دس ــن ح درهمی
پرسشــس ارســالی بــه جویشــگرهای بومــی نشــان دهنــده 
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــران ایران ــه کارب ــورد عالق ــات م موضوع
ــر  ــودار زی ــف در نم ــای موضوعــی مختل تفکیــک دســته ه

ــود. ــی ش ــده م دی

طبقــه بنــدی پــرس و جوهــا نشــان مــی دهــد کــه 
پرتکرارتریــن نیازهــای اطالعاتــی کاربــران در دســته علمــی 
مرتبــط بــا »آمــوزش« اســت. در دســته سیاســی مرتبــط بــا 
»داعــش«، در دســته اقتصــادی مرتبــط بــا »قیمــت ســکه 
ــال« و در دســته  و ارز و خــودرو«، در دســته ورزشــی »فوتب

هنــر »بازیگــران معــروف ایرانــی« اســت.

تحلیل ذائقه کاربران ایرانی در وب/
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در برخـی دسـته هـای موضوعـی عناویـن متنوعـی از سـوی 
کاربـران دنبـال شـده اسـت. بـرای مثـال در دسـته سـالمت، 
کاربـران دربـاره بیماریهـای مختلـف پرس وجـو می کننـد و در 
دسـته اجتماعـی مـواردی نظیـر وام ازدواج و تامیـن اجتماعـی 
مطرح شـده اسـت. در دو دسـته مذهبی و فرهنگی نیز مواردی 

از جملـه مداحـی، اسـتخاره و فـال حافـظ دیـده می شـود.

سایتهای پرمخاطب کدامند 
ــایتهای  ــت وب س ــه، لیس ــورت گرفت ــل ص ــای تحلی برمبن
پربازدیــد نیــز نشــان مــی دهــد کــه وبســایتهای تولیــد محتوا 
و وب ســایتهای تخصصــی در صــدر پربازدیدتریــن هــا قــرار 
ــال در  ــوزه فوتب ــی ح ــایت تخصص ــال وبس ــرای مث ــد. ب دارن
ــا آمــوزش وپــرورش  بخــش ورزشــی و وب ســایت مرتبــط ب

ــد. در دســته  ــان را دارن در دســته اجتماعــی بیشــترین مخاطب
اقتصــاد وب ســایتهای خریــد و فــروش آنالیــن و قیمــت طال 
و ارز و در بخــش سیاســی وبســایتهای خبــری آنالیــن 
پرمخاطــب هســتند. در همیــن حــال ســایتهای پرمخاطــب در 
حــوزه فنــاوری اطالعــات بــه دانلــود نــرم افــزار مربــوط مــی 

شــود.

دبیــر شــورای راهبــری پــروژه جویشــگر 
بومــی از ورود کمیســیون عالــی تنظیــم 
ــه  ــازی ب ــای مج ــی فض ــز مل ــررات مرک مق
سیاســتگذاری خدمــات و محتــوای موتورهای 
ــا هــدف حمایــت از ایــن  جســتجوی بومــی ب

ــر داد.  ــی، خب ــای مل ــروژه ه پ
علیرضــا یــاری، اظهــار داشــت: پیشــنهاد 
ــای  ــت از موتوره ــرای حمای ــکار ب ــه راه ارائ
جســتجوی بومــی را بــا هــدف سیاســتگذاری 
ــوای طــرح جویشــگر بومــی،  خدمــات و محت
ــز  ــررات مرک ــم مق ــی تنظی در کمیســیون عال
ملــی فضــای مجــازی مطــرح کــرده ایــم و در 
جلســات ایــن کمیســیون درخصــوص تدویــن 
ــی  ــای حمایت ــرای راهکاره ــتورالعملی ب دس
ــادل نظــر صــورت  ــن طــرح، بحــث و تب از ای

ــت. گرف
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
موتورهــای جســتجوی ایرانــی بــا غولــی 
همچــون گوگل بــرای رقابــت مواجه هســتند، 
ایجــاد تــوان رقابــت بــا ایــن موتــور جســتجو، 
ــت اســت.  ــه دول ــد حمایــت همــه جانب نیازمن
ــه همیــن دلیــل پیشــنهاد سیاســتگذاری در  ب
حــوزه خدمــات و محتــوای جویشــگرهای 
ــازی  ــای مج ــی فض ــز مل ــه مرک ــی را ب بوم

ــم. ــه داده ای ارائ
ــران از  ــتقبال کارب ــه اس ــان اینک ــا بی ــاری ب ی
موتورهــای جویشــگر بومــی با شــیب کنــد در 

حــال افزایــش و تغییــر اســت ادامــه داد: بــرای 
ــت از  ــوع حمای ــد، موض ــن رون ــریع در ای تس
ایــن پــروژه در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. 
چــرا کــه ایــن طــرح هــا نیازمنــد ایجــاد یــک 
مزیــت رقابتــی در بــازار و دسترســی بــه منابــع 

دولتــی هســتند.
دبیــر شــورای راهبــری طــرح جویشــگر بومی 
گفــت: بــا پیشــنهادات اعــالم شــده در مرکــز 
ــا  ــده ام ــت ش ــازی موافق ــای مج ــی فض مل
هنــوز ایــن پیشــنهادات در قالب دســتورالعمل، 
ــن  ــا اینحــال تخمی ــی نشــده اســت. ب عملیات
ــده  ــاه آین ــد م ــرف چن ــه ظ ــود ک ــی ش زده م

ــی شــود. ایــن دســتورالعمل عملیات

اطالعــات  فنــاوری  پژوهشــکده  رئیــس 
ــان  ــا بی ــران ب ــرات ای ــات مخاب ــز تحقیق مرک
اینکــه تــا زمانــی کــه کاربــران از ایــن طــرح 
ــوان  ــی ت ــد، نم ــتفاده نکنن ــی اس ــای داخل ه
ــب را  ــی و معای ــروژه را بررس ــف پ ــاط ضع نق
ــرح  ــه ط ــات اولی ــی از ملزوم ــرد، یک ــع ک رف
جویشــگر بومــی را اســتفاده ســازمانهای 
دولتــی از ایــن پــروژه برشــمرد و تاکیــد کــرد: 
در حــال انجــام مکاتبــات اداری هســتیم تــا از 
ســازمانها و ادارات دولتــی و مــدارس بخواهیــم 
از موتورهــای جســتجوی بومــی در امــور خــود 

ــد. ــتفاده کنن اس
ــوز  ــه هن ــم آنک ــه برغ ــان اینک ــا بی ــاری ب ی

حمایــت خاصــی از ایــن پــروژه هــا نشــده امــا 
بررســی هــا براســاس آزمونهــای انجــام شــده 
ــاخص  ــای 4 ش ــه برمبن ــد ک ــی ده ــان م نش
کارکــردی از جملــه جویشــگر ویدئویــی، 
ــگرهای  ــی، جویش ــری و صوت ــی، تصوی متن

ــتند. ــرفت هس ــال پیش ــی در ح داخل
وی ادامـه داد: طبـق تحقیقـات انجـام شـده 
فنـاوری  و  ارتباطـات  پژوهشـگاه  سـوی  از 
اطالعـات، جویشـگر پارسـی جـو، رتبـه دوم 
اسـتفاده را بعـد از گـوگل در ایـران بـه دسـت 
آورده و قبـل از جسـتجوگر بینـگ قـرار گرفته 
اسـت. ایـن آمـار مربـوط بـه اسـتفاده ایرانیهـا 
از جویشـگر متنـی مـی شـود و هرچند نسـبت 
اسـتفاده از ایـن موتـور جسـتجوی بومـی یک 
بـه ۱۰۰ اسـت امـا بـا ایـن حـال از رونـد رو به 
رشد اسـتقبال از این سـرویس حکایت دارد. در 
ایـن رده بندی موتور جسـتجوی بینگ و موتور 

بومـی یـوز در رده هـای بعـدی قـرار دارنـد.
ــی در  ــگر بوم ــری جویش ــورای راهب ــر ش دبی
مــورد اســتفاده کاربــران ایرانــی از موتورهــای 
جســتجوی داخلــی گفــت: هــم اکنــون موتــور 
جســتجوی پارســی جــو روزانــه بالــغ بــر 6۰۰ 
هــزار بازدیــد و حــدود ۱2۰ هــزار پــرس 
ــد  ــداد بازدی ــال تع ــن ح ــو دارد. در همی و ج
موتورجســتجوی یــوز نیــز روزانــه بالغ بــر ۱۰۰ 
هــزار و تعــداد پــرس وجــوی روزانــه آن بیــش 

ــی شــود. ــرآورد م ــار ب ــزار ب از 6۰ ه

در گزارشی بررسی شد؛

میزان استفاده ایرانی ها از موتور جستجوی بومی
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مایکروســافت از تازه تریــن برنامــه خــود بــرای اســتفاده 
ــه کــه  ــن برنام ــان مشــاغل رونمایــی کــرده اســت. ای صاحب
Teams نــام دارد شــباهت زیــادی بــه برنامــه Slack دارد 

ــرای گــپ گروهــی قابــل اســتفاده اســت. کــه ب
ــده  ــاد ش ــه ی ــتفاده از برنام ــا اس ــد ب ــافت می گوی مایکروس
میــزان بهــره وری در شــرکت های تجــاری و محیط هــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــافت ب ــه مایکروس ــد. البت ــش می یاب کاری افزای
عرضــه برنامه هــای آفیــس و اوت لــوک توســط مایکروســافت 
کــه کارکردهــای حرفــه ای زیــادی دارد، عرضــه یــک برنامــه 

ــی  ــوان رقابت ــد ت ــه می توان ــن دو برنام ــا ای ــازگار ب ــپ س گ
مایکروســافت را در بــازار افزایــش دهــد.

کار مشــترک روی اســناد و دیگــر فایــل هــا در داخــل 
محیــط برنامــه Teams از جملــه مزایــای آن اســت. 
همچنیــن از داخــل Teams مــی تــوان بــه فایــل هــای 
 Slack ــذا ــدا کــرد. ل SharePoint هــم دسترســی پی
ــر Teams از دســت مــی  قابلیــت رقابــت خــود را در براب

دهد.
ــه گــروه هــای  ــد اعضایــی را ب ــه راحتــی می توانن ــران ب کارب
بحــث خــود در Teams بیفزاینــد یــا اعضــا را حــذف کننــد. 
ــه  ــد برنام ــا آندروی ــازگار ب ــخه س ــد نس ــدان می توانن عالقمن
مذکــور را از فروشــگاه گــوگل پلــی بارگــذاری و نصــب کننــد.

ــه  ــارک خــودروی خــود را ب ــد محــل پ اگــر معمــوال نمی توانی
ســادگی بیابیــد و بایــد بــرای ایــن کار زمــان طوالنــی صــرف 
کنیــد، یــک ابــزار هوشــمند ســاده می توانــد در ایــن 

ــد. ــه شــما کمــک کن ــه ب زمین
بــرای حــل ایــن مشــکل حتــی نیــازی بــه نصــب 
سیســتم های گــران قیمــت جــی پــی اس هــم نیســت و تنهــا 
کافــی اســت وســیله ای بــه نــام TrackR را خریــداری کنید. 
ایــن وســیله کــه بــه انــدازه کــف دســت اســت همــراه بــا یک 

ــی عرضــه می شــود. ــه موبایل برنام
ــه  ــر روی گوشــی آن را ب پــس از نصــب برنامــه TrackR ب
ابــزارش متصــل مــی کنیــد و ســپس ایــن ابــزار را بــه بدنــه 

ــت آن را از  ــد موقعی ــا بتوانی ــبانید ت ــود می چس ــودروی خ خ
طریــق گوشــی ردگیــری کنیــد. بنابرایــن کل فراینــد اســتفاده 

ــه طــول نمی انجامــد. ــزار مذکــور 5 دقیقــه هــم ب از اب
شــما می توانیــد از TrackR بــرای یافتــن محــل قرارگیــری 
دیگــر اشــیا ماننــد کلیدهــا، کیــف، ســاک های مســافرتی و هر 
وســیله مهمــی کــه نگــران گــم کردنــش هســتید، اســتفاده 
کنیــد و ســپس بــا برنامــه موبایلــی TrackR آن را ردگیــری 
کــرده و بیابیــد. بــرای ایــن کار در محیــط برنامــه روی دکمــه 
ابــزار را بیــاب یــا find device در پاییــن صفحــه ضربــه 
ــه  ــر را ب ــورد نظ ــزار م ــق اب ــت دقی ــه موقعی ــد و برنام می زنی

ــد. ــان می ده ــما نش ش

قیمــت ایــن محصــول 29 دالر و عمــر باتــری آن ۱2 تــا ۱8 ماه 
اســت و بعــد از گذشــت ایــن مــدت می تــوان بــا پرداخــت یــک 

دالر باتــری جدیــد خریــداری کرد.

ســردار غالمرضــا جاللــی بــا تاکیــد براینکــه امنیــت بــر بســتر 
ــرعت  ــه س ــه ب ــا توج ــت: ب ــود، گف ــر می ش ــازی میس بومی س
فزاینــده توســعه فنــاوری اطالعــات و فضــای ســایبری، نــگاه 
مــا بــه جنــگ در آینــده، تلفیقــی از جنــگ نظامــی و ســایبری 

اســت. 
ــا روی  ــی در دنی ــر جنگ ــم اگ ــروز ه ــن ام ــه داد: همی وی ادام
دهــد، بــدون شــک بخشــی از آن جنــگ ســایبری اســت. کمــا 
ــاهد  ــن و گرجســتان ش ــه اوکرای ــیه ب ــه در حمــالت روس اینک
ایــن پدیــده بودیــم. مــا بــه رویکردهــای جدیــدی بــرای دفــاع 
ــر  ــرا کارشناســان جهــان ب ــم زی ــاز داری ســایبری در کشــور نی
ایــن اعتقادنــد کــه هکرهــا به راحتــی از پروتکل هــای امنیتــی 

ــد. ــور می کنن ــود عب موج
ــادآور  ــن ی ــل کشــور همچنی ــد غیرعام ــازمان پدافن ــس س رئی
ــم  ــد کنی ــدی تولی ــات جدی ــن راســتا، ادبی ــد در ای ــا بای شــد: م
ــن کار  ــرای ای ــه پاســخگوی نیازهــای کشــورمان باشــد و ب ک
ــچ کشــور پیشــرفته ای باشــیم  ــا هی ــکا و ی ــد منتظــر آمری نبای
ــش از 8۰  ــایبر بی ــای س ــت فض ــش امنی ــازی در بخ .بومی س
ــایبری را  ــاع س ــت و دف ــود آن امنی ــت و نب ــی اس ــد الزام درص

ــرد. ــد ک ــوم خواه بی مفه
ــر  ــک جب ــایبری را ی ــای س ــا و فض ــتفاده از فناوری ه وی اس
تاریخــی دانســت و افــزود: نمی شــود از آن اســتفاده نکــرد، زیــرا 
ــکل  ــا ش ــن فض ــا در ای ــات و کارکرده ــادی از خدم ــش زی بخ

ــه اســت. گرفت
ســردار جاللــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد رویکردهــای اســتفاده 
از فضــای ســایبری اســتخراج شــود، افــزود: 3 رویکــرد در ایــن 

ــور  ــت مح ــرد فرص ــا رویک ــی از آنه ــه یک ــود دارد ک ــاره وج ب
اســت و ایــن یعنــی اینکــه تمــام فضــای مجــازی را فرصــت 
قلمــداد کنیــم. ایــن رویکــرد یــک تفکر ســهل اندیشــانه اســت 

ــد پنهــان اســت. ــان همــه فرصت هــا، تهدی ــرا در می زی
وی رویکــرد دوم را تهدیــد محــور برشــمرد و یــادآور شــد: اگــر 
ــا  ــری از فناوری ه ــده حداکث ــز عم ــد و پرهی ــاس تهدی ــر اس ب
ــرا  ــد؛ زی ــن باش ــکل آفری ــد مش ــم می توان ــن ه ــم، ای بنگری

ــی دهــد. ــرار م ــر ق ــد پذی ــا را تهدی اســتفاده از فرصــت ه
ــرداری  ــره ب ــور به ــل کش ــد غیرعام ــازمان پدافن ــس س رئی
حداکثــری از فرصت هــا و کنتــرل حداکثــری تهدیدهــا را 
رویکــرد ســوم دانســت و تاکیــد کــرد: بایــد بــه ایــن حــوزه نیــز 

ــیم. ــته باش ــادی داش ــه زی توج
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: امنیــت ملــی، منافــع ملــی و 
اســتقالل کشــور می توانــد تحــت تاثیــر نــگاه فرصــت محــور 
ــد،  ــور باش ــت مح ــا فرص ــا صرف ــگاه م ــر ن ــرد و اگ ــرار گی ق
ــی  ــه نوع ــد ب ــه می توان ــن زمین ــمن در ای ــای دش رویکرده
شــکل گرفتــه و توســعه یابــد و تمــام زیرســاخت های مــا را در 

ــد. ــرل کن ــرد و کنت ــر بگی ب
ــع  ــی، مناف ــت مل ــرد: امنی ــح ک ــه تصری ــردارجاللی در ادام س
ملــی و اســتقالل کشــور می توانــد تحــت تاثیــر نــگاه فرصــت 
محــور قــرار گیــرد و اگــر نــگاه مــا صرفــا فرصــت محور باشــد، 
ــی  ــه نوع ــد ب ــه می توان ــن زمین ــمن در ای ــای دش رویکرده
شــکل گرفتــه و توســعه یابــد و تمــام زیرســاخت های مــا را در 

ــر بگیــرد و کنتــرل کنــد. ب
وی بــا بیــان اینکــه تهدیــد اقتصــادی در فضــای روابــط پولــی 

ــادآور  ــرار دهــد، ی ــر ق ــع کشــور را تحــت تاثی ــد مناف ــی توان م
شــد: در حــوزه سیاســی، قابلیــت هــای تداخــل و دخالــت وجود 
دارد. طرفــداری و هدایــت جریانــات خــاص در انتخابــات نشــان 
مــی دهــد ایــن مــوارد مولفــه قــدرت ملــی مــا را تحــت تاثیــر 

قــرار مــی دهــد.
ــم  ــد بتوانی ــه داد: بای ــل ادام ــر عام ــد غی رئیــس ســازمان پدافن
قلمــرو ســایبری جمهــوری اســالمی را تعریــف کنیــم. کجــای 
ــت،  ــاع و حفاظ ــت؟ دف ــرز ماس ــرز، م ــایبری بی م ــای س فض
بــدون تعییــن مــرز ممکــن نیســت. حــدود قلمــرو و ســرزمین 
ــم  ــم و بگویی ــراض کنی ــم اعت ــی توانی ــا کجاســت؟ کجــا م م

ــع شــده اســت؟ ــم واق ــورد تهاج ــا م ــایبری م فضــای س
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد منافــع ملــی خــود را در فضــای 
ــورت  ــه ص ــد ب ــرد: بای ــان ک ــم، اذع ــف کنی ــایبری بازتعری س

ــم. ــف کنی ــود را تعری ــی خ ــع مل ــی مناف اجماع
ســردارجاللی در پایــان گفــت: خیلــی از کشــورها امــروز 
توانمنــدی ســایبری را بخشــی از قــدرت ملــی خــود مــی داننــد 
چــون قــدرت ملــی ایــن کشــورها، مولفه هایــی مثــل جمعیت، 
ــی و  ــدرت نظام ــور دارد.ق ــکل کش ــگ و ش ــوژی، فرهن ایدئول
شــکل ســرزمینی مــا بخشــی از قــدرت ملــی ماســت و جــای 

ــی اســت. ــان خال ــن می ــی ســایبری در ای قــدرت مل

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اعالم کرد؛

جنگ آینده، تلفیقی از جنگ نظامی و سایبری است

ردیابی ساده خودرو با گوشی 

گپ گروهی مایکروسافت برای صاحبان مشاغل  
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ســهم شــبکه های اجتماعــی بومــی در جــذب مخاطبــان 
ــوی  ــه از س ــی ک ــای آمارهای ــر مبن ــت و ب ــز اس ــی ناچی ایران
ــود،  ــالم می ش ــور اع ــازی کش ــای مج ــدرکاران فض ــت ان دس
ــار  ــمند در اختی ــل هوش ــی موبای ــون گوش ــش از 4۰ میلی بی
ــام  ــی و پی ــبکه های اجتماع ــرار دارد و ش ــی ق ــران ایران کارب
رســان های موبایلــی خارجــی، ابــزار اســتفاده بیــش از 3۰ 

ــتند. ــی هس ــر ایران ــون کارب میلی
ــت های  ــداف سیاس ــا اه ــق ب ــه مطاب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
اقتصــاد مقاومتــی، یکــی از ملزومــات عمل بــه ۱۰ برابــر کردن 
تولیــد محتــوای داخلــی، اســتفاده از ابزارهــای بومــی متناســب 
ــام  ــه پی ــن زمین ــت و در ای ــالمی اس ــی اس ــگ ایران ــا فرهن ب
ــی  ــش پررنگ ــد نق ــی می توانن ــبکه های اجتماع ــان ها و ش رس

ایفــا کننــد.
موضــوع توســعه فعالیــت شــبکه های اجتماعــی و پیــام 
رســان های موبایلــی در جهــت افزایــش محتــوای بومــی 
ــان از اهمیــت برخــوردار اســت کــه  در فضــای مجــازی، آنچن
شــورای عالــی فضــای مجــازی کــه ســران 3 قــوه در آن حضور 
ــن شــبکه های  ــت از ای ــه حمای ــددی ب ــد، در جلســات متع دارن
ــرای  ــی ب ــبکه های خارج ــتفاده از ش ــاماندهی اس ــی و س بوم

ــت. ــه اس ــی، پرداخت ــبکه های بوم ــب ش ــازار متناس ــاد ب ایج
از ســوی دیگــر از 3 ســال گذشــته تاکنــون و با گســترش نقش 
شــبکه های اجتماعــی در تبــادل اطالعــات، موضــوع حمایــت 
ــت و  ــرار گرف ــت ق ــد دول ــورد تاکی ــی م ــبکه های اجتماع از ش
وزارت ارتباطــات بارهــا حمایــت از ایجــاد ایــن شــبکه ها را وعده 
ــد  ــای بان ــی و پهن ــاخت های فن ــه زیرس ــورد ارائ ــن م داد. در ای
رایــگان بــه ازای ترافیــک اطالعاتــی کــه ایــن شــبکه ها ایجــاد 
می کننــد و نیــز ارائــه تســهیالت از محــل وام وجــود اداره شــده، 

از جملــه برنامه هــای حمایتــی عنــوان شــد.
ــا  ــات ب ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط ــال وزی ــن ح در همی
عضویــت فعــال در 5 شــبکه اجتماعــی داخلــی از جملــه تبیــان، 
کلــوب، آپــارات، زیگــور و لنــزور و نیز حمایــت از دو شــبکه پیام 
رســان موبایلــی ســاینا و بیســفون، ســعی خــود را بــکار گرفــت 
ــالم  ــرد و اع ــق بگی ــران رون ــی در ای ــبکه های اجتماع ــا ش ت
ــت  ــرای فعالی ــی ب ــارد تومان ــزار میلی ــازار یک ه ــه ب ــرد ک ک

ــت. ــا اس ــی مهی ــی بوم ــبکه های اجتماع ش
امــا بــا ایــن حــال بررســی هــا نشــان می دهــد کــه 

شــبکه های اجتماعــی بومــی، از نظــر جــذب مخاطــب آنطــور 
کــه بایــد موفــق نیســتند و در زندگــی کاربــران ایرانــی نقــش 
مهمــی ندارنــد. ایــن درحالــی اســت کــه شــبکه های اجتماعــی 
و پیــام رســان های خارجــی مــورد اقبــال کاربــران قــرار دارنــد 
ــرف  ــود را ص ــت خ ــاعت از وق ــن س ــا چندی ــه ایرانی ه و روزان

ــد. ــی می کنن ــای ارتباط ــن ابزاره ــتفاده از ای اس

اقبال کاربران ایرانی به شبکه های اجتماعی خارجی
گرچــه آمــار دقیقــی از فعالیــت شــبکه های اجتماعــی 
ــت  ــی از آن اس ــی ها حاک ــا بررس ــت ام ــود نیس ــران موج درای
کــه شــبکه های اجتماعــی ماننــد تبیــان، کلــوب، فیــس نمــا، 
ــت  ــای نخس ــران در رده ه ــن و افس ــم میه ــر، ه ــارس توییت ف
پرطرفدارتریــن شــبکه های بومــی قــرار دارنــد و هریــک دارای 
ــبکه ها  ــن ش ــی از ای ــی یک ــتند؛ حت ــر هس ــزار کارب ــد ده ه چن
ــود در  ــن وج ــا ای ــر دارد. ب ــون کارب ــه 6 میلی ــده ک ــی ش مدع
حــوزه پیــام رســان های موبایلــی شــبکه بومــی بــا کاربــر قابــل 

ــود. ــده نمی ش ــه دی توج
ایــن درحالــی اســت کــه شــبکه های اجتماعــی و پیــام 
ــر در  ــون کارب ــن میلی ــک چندی ــر ی ــی ه ــان های خارج رس
ایــران دارنــد و بــا وجــودی کــه بخــش عمــده ای از اهــداف این 
ــران  ــا کارب ــدارد ام ــا ســازگاری ن ــی م ــا اهــداف مل شــبکه ها ب
ــد. ــان می دهن ــبکه ها نش ــن ش ــه ای ــادی ب ــال زی ــی اقب ایران
ــای  ــی فض ــز مل ــوی مرک ــن از س ــش از ای ــه پی ــاری ک آم
ــال در  ــرای مث ــه ب ــد ک ــان می ده ــده نش ــه ش ــازی ارائ مج
ــال توســط  ــر ۱۰۰ هــزار کان ــغ ب شــبکه اجتماعــی تلگــرام بال
ــش از  ــبانه روز بی ــک ش ــول ی ــده و در ط ــاد ش ــا ایج ایرانی ه
ــال تلگــرام  ــب در فضــای کان ــون و 2۰۰ هــزار مطل یــک میلی
تولیــد می شــود. در همیــن حــال بــه طــور متوســط هــر مطلــب 
حــدود 5۰۰ هــزار بــار در روز دیــده می شــود و برخــی از کانــال 

ــد. ــون عضــو دارن هــا بیــش از یــک میلی
در مــورد فعالیــت کاربــران ایرانــی در شــبکه اجتماعــی 
ــا  ــت. ایرانی ه ــو اس ــن نح ــه همی ــاع ب ــز اوض ــتاگرام نی اینس
چندیــن میلیــون فالوئــر در صفحــات اینســتاگرام دارنــد و 
ــش از دو  ــاعت بی ــرف 24 س ــات در ظ ــن صفح ــیاری از ای بس
تــا ســه هــزار کامنــت بــه خــود اختصــاص می دهنــد و حتــی 
شــاهد آن هســتیم کــه برخــی اخبــار در ایــن شــبکه کــه حتــی 

جــزو اولیــن هــای شــبکه های اجتماعــی نیســت، بیــش از ۱۰۰ 
ــورد. ــک می خ ــزار الی ــا ۱5۰ ه ت

ایـن درحالـی اسـت کـه ایـن شـبکه های پرطرفـدار در ایـران، 
در رده هـای اول شـبکه های پرطرفـدار دنیـا قـرار ندارنـد. حتی 
شـبکه ای ماننـد تلگـرام در لیسـت ۱۰ شـبکه پرطرفـدار دنیـا 

نیسـت امـا بیشـترین اقبـال را از سـوی کاربـران ایرانـی دارد.

طرح اقتصادی ضامن موفقیت شبکه های اجتماعی
ــی در  ــی بوم ــبکه های اجتماع ــرد ش ــروی عملک ــین خس حس
کشــور را از جنبــه هــای مختلــف مــورد بررســی قــرار می دهــد 
و می گویــد: مشــکالت موجــود بــر ســر راه شــبکه های 
ــه موضــوع  ــی دارد ک ــاد متنوع ــی ابع ــی و بوم ــی داخل اجتماع
ســرمایه گــذاری و امکانــات فنــی از جملــه مهمترین آنهاســت.

وی معتقــد اســت جــدای از مســائل مربــوط بــه حــوزه کاربــری 
شــبکه های اجتماعــی، آنچــه کــه در تجربه هــای موفــق 
ــرار دارد،  ــام رســان ها ق ــی شــبکه های اجتماعــی و پی بین الملل
بــه برنامــه ریــزی دقیــق همــه جانبــه بــه ویــژه توجــه کامــل 
بــه ابعــاد اقتصــادی و حــوزه ســرمایه گــذاری مربــوط می شــود. 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــا ب ــق در دنی ــی موف ــبکه های اجتماع ش
اهــداف مختلفــی کــه دارنــد، هــدف اقتصــادی را جــدی گرفتــه 
ــا ســرمایه گــذاری هنگفــت ، نقشــه تجــاری روشــنی  ــد و ب ان
دارنــد و ایــن دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه در تجربــه هــای 

ــر وجــود دارد. ــی کمت داخل
معــاون محتــوای موسســه فرهنگــی و اطــالع رســانی تبیــان 
 می گویــد: ایــن تصــور کــه ممکــن اســت در کشــور مــا رایــج 
باشــد مبنــی بــر اینکــه حاکمیــت لزومــا باید بــه طــور مصداقی 
در ایــن حــوزه ورود کنــد درســت نیســت و همانند هــر تجارتی، 
در ایــن حــوزه نیــز بخــش خصوصــی بایــد به طــور جــدی ورود 
کنــد. برآوردهــا از فعالیــت ده هــا پیــام رســان بومــی که توســط 
بخــش خصوصــی در کشــور راه انــدازی شــده نیــز حاکــی از آن 
اســت کــه بســیاری از ایــن شــبکه ها بــه دلیــل نداشــتن طــرح 
اقتصــادی درســت و قــوی، در حــد یــک اســتارتاپ باقــی مانده 

و نتوانســته، آنطــور کــه بایــد موفــق شــوند.
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــرد: ای ــد ک ــن تاکی ــروی همچنی خس
ویژگی هایــی همچــون کاربرپســند بــودن، ارائــه خدمــات 
جدیــد و جــذاب، ســبب شــده تــا کاربــر ایرانــی، جــذب 
ــرد. ــذت بب ــود و از آن ل ــی ش ــی و خارج ــبکه های غیرایران ش

زیرساخت های فنی در پس اهداف شبکه های خارجی
ــی از  ــان یک ــانی تبی ــالع رس ــی و اط ــه فرهنگ ــاون موسس مع
دالیــل قــوت شــبکه های اجتماعــی خارجــی را کــه هــم اکنون 
کاربــر بســیاری در ایــران دارنــد، بهره گیــری از زیرســاخت های 
ــر اهــداف  ــان اینکــه عــالوه ب ــا بی ــد و ب ــی مناســب می دان فن
اقتصــادی حتمــا اهــداف و کاربردهــای دیگــری از جملــه 
فرهنگــی و کاربردهــای اطالعاتــی و جاسوســی در پــس 
شــبکه های اجتماعــی خارجــی وجــود دارد معتقــد اســت: 
نــگاه اقتصــادی در راه انــدازی ایــن شــبکه ها از اولویــت 
ــا  ــن شــبکه ها، ب ــادی ای ــد زی ــا ح ــوردار اســت و ت جــدی برخ
دیــد اقتصــادی بــه ایــن موضــوع نــگاه می کننــد و هدف شــان 

ــت. ــد اس ــب درآم کس
ــرح  ــت ط ــن عل ــه همی ــی ب ــبکه های خارج ــد: ش وی می گوی
ــد انجــام  ــد و ســرمایه گــذاری هدفمن اقتصــادی مناســب دارن
ــه  ــی ک ــرات مهم ــرای تغیی ــود را ب ــازمان خ ــد و س می دهن
ــی  ــه م ــک نگ ــز و چاب ــد، تجهی ــن می کن ــا را تامی ــع آنه مناف
دارنــد. شــکی نیســت کــه موفقیــت شــبکه اجتماعــی نیازمنــد 
ــاز  ــه نی ــه ب ــا توج ــد ب ــق اســت و بای ــی و دقی کار منظــم علم
قومیتهــا و ملیتهــا و بــا بررســی هــای روانشــناختی و فرهنــگ 
شناســی تعریــف شــود. چیــزی کــه در کشــور مــا آنطــور کــه 

ــود. ــه نمی ش ــدی گرفت ــد ج بای

بررسی در خصوص آمار کاربران اینستاگرام و تلگرام؛

چرا شبکه های بومی محبوب نیستند
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ــبکه های  ــر ش ــون کمت ــم اکن ــد: ه ــه می ده ــروی ادام خس
اجتماعــی در کشــور هســتند که یــک برنامــه روشــن و دقیق از 
فعالیــت خــود داشــته باشــند. البتــه همــه شــبکه های اجتماعی 
ــا  ــه ب ــبکه هایی ک ــتند ش ــتند و هس ــق نیس ــور، ناموف در کش
ــوم  ــان ایــن مــرز و ب یــک پلتفــرم بومــی موفــق توســط جوان
ــون  ــک میلی ــد ی ــد و در ح ــت می کنن ــاال فعالی ــش ب ــا تراکن ب

ــد. ــر دارن کارب

شرایط برای شبکه های بومی فراهم نیست
ــی  ــاخت های فن ــی زیرس ــور کل ــه ط ــه ب ــد اســت ک وی معتق
ــان ها  ــام رس ــی و پی ــبکه های اجتماع ــری ش ــرای شــکل گی ب
ــه طــور دقیــق در کشــور فراهــم نیســت و ســرمایه گــذاری  ب
ــن در  ــت. ای ــده اس ــام نش ــت انج ــن باب ــتی از ای ــی درس مال
ــتاگرام،  ــرام و اینس ــد تلگ ــبکه هایی مانن ــه ش ــت ک ــی اس حال
صدهــا میلیــون دالر هزینــه کــرده انــد. امــا مــا چــه در بخــش 
خصوصــی و چــه در بخــش حاکمیتــی شــرایط را فراهــم نکرده 
ــم و  ــی کنی ــگاه م ــی ن ــه صــورت مقطع ــه موضــوع ب ــم و ب ای

برنامــه بلنــد مــدت نداریــم.

فیلترینگ شبکه های خارجی، مسکنی مقطعی
وی در مــورد اینکــه آیــا فیلترینــگ شــبکه های خارجــی 
ــی  ــی داخل ــت شــبکه های اجتماع ــد راهگشــای موفقی می توان
ــکن  ــک مس ــگ ی ــت فیلترین ــن اس ــد: ممک ــد، می گوی باش
مقطعــی باشــد امــا درمــان قطعــی نیســت. چــرا کــه مــردم بــه 
دنبــال خدمــات چندوجهــی جــذاب هســتند و در صورتــی کــه 
خدمــات جــذاب و پرکاربــرد دریافــت کننــد جذب این ســرویس 
ــرویس  ــن س ــه ای ــد ک ــی نمی کن ــان فرق ــوند و برایش می ش

ــا خارجــی. ــی باشــد و ی داخل
خســروی دربــاره عــدم اعتمــاد کاربــران بــه شــبکه های 
ــن  ــاد ای ــا ایج ــند ب ــی درتالش ــد: برخ ــی می گوی ــی داخل بوم
ــی،  ــای داخل ــرویس ه ــتفاده از س ــورت اس ــه در ص ــم ک توه
اطالعاتشــان تحــت کنتــرل و نظــارت قــرار مــی گیــرد، فضای 
ذهنــی کاربــران را بــرای عــدم پیوســتن بــه شــبکه های بومــی 
ــی اســت.  ــال غیرمنطق ــن موضــوع کام ــا ای ــد ام مســموم کنن
ــبکه های  ــی در ش ــی حت ــراف اطالعات ــارت و اش ــه نظ ــرا ک چ

ــی نیســت. ــز ممکــن اســت و امــر محال خارجــی نی
وی ادامـه داد: براین اسـاس نبایـد نگاه منفـی و بدگمانی به پیام 
رسـان های داخلـی داشـت. کمـا اینکـه در سـال گذشـته کـوچ 
عظیـم کاربـران از یک پیام رسـان خارجـی به دیگر پیام رسـان 
خارجـی نه به خاطـر فیلترینـگ و مسـائلی از این دسـت، که به 

خاطر ضعـف کاربری و زیرسـاختی آن شـبکه رخ داد.
ــان در جمــع  ــاون موسســه فرهنگــی و اطــالع رســانی تبی مع
ــری  ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــه تاکی ــود ب ــای خ ــدی گفته ه بن
درخصــوص تولیــد محتــوای متقــن و جــذاب اســالمی ایرانــی 
در فضــای مجــازی اشــاره می کنــد و می گویــد: موفقیــت 
ــای  ــب و کاره ــوان کس ــه عن ــی ب ــی بوم ــبکه های اجتماع ش
دانــش بنیــان، می توانــد بخــش مهمــی از مولفــه هــای اقتصاد 
منهــای نفــت بــه شــمار رود کــه ارزش افــزوده ایجــاد کــرده و 

ــد. ــول می کن ــادی را متح ــای اقتص فض

مقایسه نکردن شبکه های اجتماعی بومی با خارجی ها 
در همیــن رابطــه خســرو ســلجوقی موفقیــت را امــری نســبی 
ــی را  ــی داخل ــبکه های اجتماع ــد ش ــد: نبای ــد و می گوی می دان
ــد تلگــرام و اینســتاگرام مقایســه  ــا شــبکه های خارجــی مانن ب
ــر  ــد و اگ ــازار مشــابهی ندارن ــبکه ها ب ــن ش ــه ای ــرا ک ــرد. چ ک
میــزان موفقیــت آنهــا را در تعــداد کاربرانشــان بســنجیم، اصــال 
قابــل مقایســه نیســتند. بــه همیــن دلیــل نبایــد انتظــار داشــت 
ــر داشــته  شــبکه های بومــی در حــد شــبکه های خارجــی کارب

باشــند.
ــبکه های  ــت ش ــوی راه موفقی ــه جل ــی ک ــن علت وی مهمتری
ــررات  ــن و مق ــوع قوانی ــرد، موض ــی گی ــی را م ــی بوم اجتماع
ــه در  ــی ک ــن و مقررات ــد: قوانی ــی افزای ــد و م ــوان می کن عن
کشــور بــرای فعالیــت هــای بومــی وضــع می شــود بــه هیــچ 
عنــوان بــرای شــبکه های خارجــی مصــداق نــدارد و حتــی اگــر 
ــد، کســب و  ــررات عمــل کنن شــبکه های خارجــی خــالف مق
کارشــان تحــت تاثیــر قوانیــن داخلــی کشــور قــرار نمــی گیرد. 
ــب و  ــوزه کس ــن در ح ــی قوانی ــه برخ ــت ک ــی اس ــن درحال ای
کارهــای دیجیتــال ســبب شــده تــا ریســک ســرمایه گــذاری 

ــد. از ســوی بخــش خصوصــی کاهــش یاب
ــد  ــردن تولی ــر ک ــی ۱۰ براب ــاد مقاومت ــروژه اقتص ــری پ مج
ــه موضــوع  ــا اشــاره ب ــی در فضــای مجــازی ب ــوای داخل محت

جــذب کاربــر کــه در شــبکه های مجــازی بســیار دارای اهمیــت 
ــد: در صورتــی کــه هــر یــک از ایــن شــبکه ها  اســت، می گوی
بــه هــر دلیلــی حتــی ۱۰ دقیقــه غیرفعــال شــوند، باعــث ریزش 
ــال  ــور عم ــه در کش ــت ک ــی اس ــن درحال ــود و ای ــر می ش کارب
ــا و  ــن، روزه ــی قوانی ــل برخ ــه دلی ــه ب ــتیم ک ــاهد آن هس ش
ــدد  ــه مج ــود و چنانچ ــل می ش ــب وکاری تعطی ــاعتها کس س
بــاز شــود مشــخص اســت کــه دیگــر ماننــد ســابق نمی توانــد 

ــر باشــد. پاســخگوی کارب
عضــو هیــات عامــل ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران 
در مــورد میــزان کاربــران شــبکه های اجتماعــی بومــی، 
می گویــد: هیــچ یــک از شــبکه های اجتماعــی و پیــام 
رســان ها در ایــران بــه یــک میلیــون کاربــر هــم نرســیده انــد 
و آنچــه انتظــار مــی رود بســیار فراتــر از ایــن اعــداد اســت. ایــن 
درحالــی اســت کــه شــبکه ای ماننــد تلگــرام 4۰ میلیــون کاربر 
ــم اســت  ــران مه ــرای کارب ــه ب ــر آنچــه ک دارد. از ســوی دیگ
ســرویس خــوب و پایــدار اســت و در صورتــی کــه شــبکه های 
داخلــی ایــن امکانــات را بــرای کاربــران فراهــم کننــد، کاربــران 

ــد. ــاد می کنن ــز اعتم ــا نی ــه آنه ب

فعالیت 2۰۰ شبکه اجتماعی داخلی و خارجی در ایران
ابوالحســن فیروزآبــادی دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی 
ــد  ــد می کن ــی تاکی ــی بوم ــبکه های اجتماع ــت از ش ــر حمای ب
ــی  ــی داخل ــبکه اجتماع ــه 2۰۰ ش ــک ب ــا نزدی ــد: م و می گوی
ــزار  ــاالی ۱۰ ه ــک ب ــر ی ــه ه ــم ک ــور داری ــی در کش و خارج
ــد و  ــاب می کنن ــردم انتخ ــان ها را م ــام رس ــد. پی ــو دارن عض
تنهــا نمی تــوان گفــت یــک شــبکه اجتماعــی در ایــران موفــق 

ــت. اس
ــرام 24  ــی تلگ ــران ایران ــداد کارب ــر تع ــد: اگ ــه می ده وی ادام
ــون عضــو  ــس اپ هــم ۱4 میلی ــرآورد می شــود، وات ــون ب میلی
ــا ۱4  ــدود ۱2 ت ــزی در ح ــز چی ــتاگرام نی ــی دارد و اینس ایران
میلیــون عضــو دارد. ایــن در اختیــار مــردم اســت کــه بــا توجــه 
ــی  ــبکه اجتماع ــرویس، ش ــود از س ــت خ ــزان درخواس ــه می ب

ــد. ــه خــود را انتخــاب کنن ــورد عالق م
ــبکه های  ــت ش ــدم موفقی ــل ع ــه دلی ــخ ب ــادی در پاس فیروزآب
ــی  ــذب متقاض ــرای ج ــی ب ــان های بوم ــام رس ــی و پی اجتماع
می گویــد: ایــن موضــوع طبیعــی اســت و شــبکه ها ارزششــان 

بــه تعــداد کاربرانشــان و قابلیــت تکنولوژیکــی شــان اســت.
از آنجایــی کــه شــبکه های غربــی هــم قابلیــت تکنولوژیکــی 
ــک بســتر تکنولوژیکــی هســتند،  ــد و هــم در ی بیشــتری دارن
ــبکه ها  ــن ش ــد. ای ــذب می کنن ــتری را ج ــر بیش ــداد کارب تع
ــری( و  ــش اب ــود )رایان ــات کل ــد از امکان ــال می توانن ــرای مث ب
ــی  ــن درحال ــد. ای ــتفاده کنن ــزاری خــاص اس ــرم اف ــات ن امکان
اســت کــه کشــور مــا در مــورد اســتفاده از ایــن امکانــات نــرم 

ــرو اســت. ــت روب ــا محدودی ــزاری ب اف

شبکه های بومی و تسخیر بازار تا 3 سال آینده
ــه  ــد براینک ــا تاکی ــازی ب ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش دبی
ــبتری  ــط مناس ــک محی ــی در ی ــی خارج ــبکه های اجتماع ش
فعالیــت می کننــد و بــه همیــن دلیــل اعضــای بیشــتری دارنــد، 
ــن  ــود ای ــث می ش ــه باع ــت ک ــی اس ــن دلیل ــد: ای ــی افزای م

ــد.  ــذب کنن ــود ج ــه خ ــتری ب ــت بیش ــبکه ها جمعی ش
ــد از یــک  ــی کــه مــی خواهن ــا شــبکه های داخل در مقایســه ب
ــز  ــد و همــه کارهــای پشــتیبانی را نی ــن بکــر شــروع کنن زمی
خودشــان انجــام دهنــد. از ســوی دیگــر راه انــدازی دیتاســنتر، 
محاســبات ابــری و ســایر مــوارد نیــاز بــه پــول و امکانــات زیــاد 

دارد و ایــن مســائل، تــوان زیــادی مــی خواهــد.
ــل  ــه دلی ــی ب ــی بوم ــبکه های اجتماع ــت ش ــد اس وی معتق
اینکــه مشــترک ندارنــد، بایــد جاذبــه شــان نیــز از شــبکه های 
خارجــی باالتــر باشــد تــا بتواننــد بــازار را در اختیــار بگیرنــد. امــا 
بــا ایــن حــال بــرآورد می شــود کــه بــه مــرور و ظــرف 2 تــا 3 
ســال آینــده، شــبکه های اجتماعــی و پیــام رســان های داخلــی 

بــازار ایــران را تســخیر کننــد.
ــداد  ــه تع ــه روز ب ــه روز ب ــودی ک ــا وج ــیر و ب ــن تفاس ــا ای ب
شــبکه های اجتماعــی و پیــام رســان ها در کشــور افــزوده 
ــار خدمــات جــذاب  ــوآوری در کن ــه خالقیــت و ن می شــود، ارائ
بــرای کاربــران، می توانــد موفقیــت شــبکه های بومــی را رقــم 
ــه  ــا ارائ ــی ب ــی خارج ــبکه های اجتماع ــه ش ــزاری ک ــد؛ اب بزن
ــز  ــق نی ــد و موف ــه ان ــه کار گرفت ــوآوری ب ــد و ن ورژنهــای جدی
بــوده انــد. در کنــار ایــن مــوارد موضــوع جلــب اعتمــاد کاربــران 
ــن  ــق ای ــه رون ــد ب ــی می توان ــف زیرســاخت های قانون ــا تعری ب
کســب و کارهــا بیانجامــد. موضوعــی کــه جــای آن در توســعه 
کســب و کارهــای دانــش بنیــان خالــی اســت و در صورتــی که 
قانونــی جامــع و متمرکــز زمینــه حفاظــت از داده هــای کاربران 
را فراهــم کنــد، می تــوان بــه موفقیــت ایــن کســب و کارهــا در 

ــازار، امیــدوار بــود. جــذب ب
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اقتصاد مقاومتی، اصطالحی است که در سال 1389 و 
برای اولین بار از سوی مقام معظم رهبری، درکشور 
مطرح و درسخنرانی های متعددی مورد تاکید ایشان 
قرارگرفت و سیاست های کالن و راهبردهای اجرایی 
آن نیز در بهمن 1392 تعیین و ابالغ گردید. رهبر 
معظم انقالب، در آغاز سال 95 نیز با پسوند »اقدام و 
عمل« بار دیگر » اقتصاد مقاومتی« را مطرح و مورد 
باالی موضوع  اهمیت  بیانگر  که  دادند،  قرار  تاکید 

اقتصاد در کشور است.

 سر فصل های اساسی اقتصاد مقاومتی
ــای  ــل ه ــر فص ــازی، س ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش دبی
ــام  ــدات  مق ــات و تاکی ــه در بیان ــی ک ــاد مقاومت ــی اقتص اساس
معظــم رهبــری متبلــور اســت را مــورد اشــاره قــرارداد و گفــت: 
این ســرفصل هــا عبارتنــداز: اصــالح الگــوی مصــرف، حمایت 
از تولیــد ملــی، اســتفاده حداکثــری از منابــع و امکانــات، افزایش 
بهــره وری، اقتصــاد دانــش بنیــان، فرهنــگ کار و تولیــد، 
اقتصــاد بــدون نفــت، حرکــت براســاس برنامــه، مردمــی کردن 

ــا مفاســد اقتصــادی. اقتصــاد و مبــارزه ب
ــت  ــا ریاض ــی ب ــاد مقاومت ــان اقتص ــر ایش ــزود: از منظ وی اف
ــی  ــی ســاخت درون ــه نوع ــاوت اســت و آن را ب اقتصــادی متف
اقتصــاد مــی داننــد کــه مــی توانــد در برابــر بحــران هــا و جــزر 
ــاد درون زا  ــن اقتص ــد، ای ــیب نبین ــی آس ــن الملل ــای بی و مده
بــوده و در عیــن برونگرایــی و تعامــل صحیــح بــا اقتصــاد دیگر 

ــه دارد. ــی، تکی ــات داخل ــا و امکان ــت ه ــر ظرفی کشــورها، ب
بــر ایــن اســاس، در اقتصــاد مقاومتــی مــی بایســت عــالوه بــر 
ــه  ــان، بگون ــورهای جه ــایر کش ــا س ــا ب ــازنده و پوی ــل س تعام
ــانات  ــه نوس ــود ک ــزی ش ــه ری ــذاری و برنام ــت گ ای سیاس
ــد  ــی از آن، نتوانن ــای ناش ــی و تهدیده ــن الملل ــوالت بی و تح

ــد. ــرو کنن ــد روب ــا تهدی اقتصــاد کشــور را ب

اقدامات حوزه فضای مجازی برای  تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی

ــازی  ــای مج ــوزه فض ــت: ح ــار داش ــادی، اظه ــر فیروزآب دکت
ــه؛  ــی، از جمل ــاد مقاومت ــداف اقتص ــق اه ــرای تحق ــور ب کش
ــود  ــی، بهب ــش تولیدداخل ــان، افزای ــش بنی ــعه اقتصــاد دان توس
ــی  ــرژی و ... از ظرفیــت باالی بهــره وری، مدیریــت مصــرف ان
ــی  ــبکه مل ــرای ش ــزی و اج ــه ری ــه برنام ــت، ک ــوردار اس برخ
اطالعــات بعنــوان زیرســاخت ارتباطــی فضــای مجازی کشــور 
ــی، دارای  ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــتم فن ــک سیس ــوان ی و بعن
دامنــه اثرگــذاری وســیعی در بخــش هــای اقتصــادی، امنیتــی، 
ــی  ــن اقدامات ــوده و از مهمتری ــور ب ــی کش ــی و اجتماع فرهنگ
ــداف  ــبرد اه ــزایی در پیش ــش بس ــد نق ــی توان ــه م ــت ک اس

ــد. ــا نمای ــی ایف اقتصــاد مقاومت
 واژه مشابه خارجی برای اصطالح اقتصاد مقاومتی

 رئیــس مرکــز ملی فضــای مجــازی، بــا بیــان اینکــه در ادبیات 
جهانــی از مفهــوم مشــابه اقتصــاد مقاومتــی بــا عنــوان » تــاب 
آوری اقتصــادی« یــاد مــی شــود، گفــت: در بســیاری از لغتنامــه 
هــا، »تــاب آوری« را بــه توانایــی بازگشــت ســریع بــه حالــت 

اولیــه بــر اثــر آثــار خارجــی ناگــوار تعبیــر مــی کننــد.
ــه  ــا س ــی ب ــاد مقاومت ــادی، اقتص ــات اقتص ــزود: در ادبی وی اف
ــه  ــی و برگشــت ب ــی بازیاب ــی شــود: توانای ــف م ــی تعری توانای
حالــت اولیــه بعــد از وارد شــدن شــوک هــای خــارج از سیســتم، 
توانایــی ایســتادگی و مقابلــه در مقابــل تکانــه هــا، یعنــی جذب 

شــوک و ســوم توانایــی اجتنــاب از شــوک.
ــری  ــیب پذی ــا و آس ــی ه ــن توانای ــت: ای ــن گف وی همچنی

ــز  ــی نی ــات خارج ــه مطالع ــورد توج ــر م ــای اخی ــال ه در س
قرارگرفتــه اســت وگــزارش توســعه جهانــی ســال 2۰۱4 بانــک 
جهانــی، گــزارش رقابــت پذیــری 2۰۱3 مجمــع جهانــی اقتصاد 
و اجــالس داووس 2۰۱3، نمونــه هایــی از  اســناد ســازمان های 

ــی اســت. ــاب آوری اقتصــاد مل بیــن المللــی درخصــوص ت
 

شاخص های تاب آوری اقتصادی
 دکتــر فیروزآبــادی، بــا بیــان اینکــه هرگونــه قضاوتــی دربــاره 
بهبــود یــا وخامــت درجــه مقــاوم بــودن اقتصــاد ملــی، نیازمنــد 
تعییــن نماگرهایــی اســت کــه بتوانــد گویــای رونــد مقــاوم تــر 
ــا  ــت: ت ــند، گف ــاد باش ــدن اقتص ــر ش ــیب پذیرت ــا آس ــدن ی ش
زمانــی کــه مســاله شــاخص هــای اقتصــاد مقاومتــی روشــن 
ــا عــدم تحقــق  نشــود، نمــی تــوان در مــورد میــزان تحقــق ی
آن نظــری ارائــه کــرد، زیــرا کشــور را بایــد سیســتمی درنظــر 
گرفــت کــه دربرگیرنــده چندین سیســتم کوچکتــر بــوده و خود 
ــه اســت و مقاومــت  ــر جــای گرفت ــز درون سیســتمی بزرگت نی
ــای  ــتم ه ــن سیس ــاب آوری ای ــر ت ــت تاثی ــور تح ــک کش ی

ــر اســت. ــر و بزرگت کوچکت
ــده  ــه ش ــر گرفت ــخیصی درنظ ــزار تش ــرد: اب ــه ک وی اضاف
بــرای انــدازه گیــری تــاب آوری یــک کشــور در برابــر 
مخاطــره هــای جهانــی ایــن اســت کــه کشــور را سیســتمی 
درنظــر بگیریــم کــه دربرگیرنــده زیرسیســتم هاســت. 
برایــن اســاس یــک کشــور را مــی تــوان متشــکل از 
ــداز؛  ــه عبارتن ــت ک ــر گرف ــی درنظ ــتم اصل ــج زیرسیس پن
حکمرانــی،  محیطــی،  زیســت  اقتصــادی،  زیرسیســتم 
زیرســاخت هــا و اجتماعــی. ایــن  تفکــر سیســتمی، از 
طریــق مالحظــه مولفــه هایــی ماننــد اســتحکام ، افزونگــی، 
پرتدبیــری، پاســخ دهندگــی و خودبازیابــی، بنیانــی را بــرای 

ــی آورد. ــم م ــت فراه ــا مقاوم ــاب آوری ی ــی ت ارزیاب

مقاومت پذیری فضای مجازی
ــال  ــی 25 س ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادی، ب ــروز آب ــر فی دکت
گذشــته، جهــان تغییــرات بــی ســابقه ای را تجربــه کرده اســت 
و کشــورهای زیــادی در مســیر ادغــام بیــن المللــی، اصالحــات 
اقتصادی، نوســازی فنــاوری و مشــارکت دیپلماتیــک قرارگرفته 
ــی  ــد م ــا رش ــرات ،اقتصاده ــن تغیی ــود ای ــا وج ــت: ب ــد، گف ان

ــد و صدهــا میلیــون  ــاه  اقتصــادی افزایــش مــی یاب ــد، رف کنن
نفــر از مزایــای بهبــود اســتانداردهای زندگــی و تبــادل علمــی و 

فرهنگــی بهــره مــی برنــد.
ــرات، مخاطــرات نوینــی را  ــه اینکــه ایــن تغیی ــا اشــاره ب وی ب
نیــز بدنبــال خواهــد داشــت، تاکیــد کــرد: در صورتــی کــه ایــن 
مخاطــرات مــورد توجــه قرارنگیرنــد، تبدیــل بــه بحران شــده و 
اصالحــات اقتصــادی و اجتماعــی را بــا چالــش هــای جدیــدی 

مواجــه خواهنــد ســاخت.
وی همچنیــن بــا اســتناد بــه گــزارش توســعه جهانــی 
ــس زدن  ــوق، پ ــای ف ــش ه ــل چال ــزود: راه ح 2۰۱4 ، اف
ــه  ــت، بلک ــرات نیس ــاب از مخاط ــور اجتن ــه منظ ــرات ب تغیی
ــه  ــت ک ــی اس ــا و مخاطرات ــت ه ــرای فرص ــدن ب ــاده ش آم
ــت  ــی، مدیری ــه عبارت ــد ب ــال دارن ــه دنب ــرات را ب ــن تغیی ای
مخاطــرات بــه طــور موثــری مــی توانــد مانــع آســیب هــای 
ــور  ــرای ظه ــرایط را ب ــردد و ش ــعه ای گ ــادی و توس اقتص

ــد. ــم نمای ــد فراه ــای جدی ــت ه فرص
فیروزآبــادی، مدیریــت مخاطــرات را فراینــد مواجهــه بــا 
ــرات  ــار مخاط ــده آث ــا و از عه ــرای آنه ــی ب ــرات، آمادگ مخاط
برآمــدن دانســت و گفــت: اهــداف ایــن فراینــد، دســتیابی بــه 
دو امــر مهــم اســت: نخســت تــاب آوری، بــه مفهــوم توانایــی 
ــا  ــه ب ــس از مواجه ــی پ ــورها در بازیاب ــع و کش ــراد، جوام اف
شــوک هــای منفــی اســت و دوم رســیدن بــه وضعیــت رونق و 
شــکوفایی اســت کــه حاصــل مدیریــت موفقیــت آمیــز بحــران 

ــا اســت. ه
وی بــا اســتناد به گــزارش ریســک جهانــی در ســال 2۰۱3 ، 5۰ 
مخاطــره جهانــی شــامل ۱۰ مخاطــره در هــر یــک از 5 حــوزه 
اقتصــادی، اجتماعــی، ژئوپلیتیــک، فنــاوری و زیســت محیطــی 
ــد  ــذاری را خواهن ــوع و اثرگ ــال وق ــه احتم ــن درج ــه باالتری ک
ــاس  ــت: براس ــار داش ــرار داد و اظه ــاره ق ــورد اش ــت، م داش
ــت و  ــت، دول ــای صنع ــدگاه ۱۰۰۰ متخصــص از بخــش ه دی
دانشــگاه، جهــان بــه لحــاظ توانایــی در مقابلــه بــا چالــش های 
اقتصــادی، بیشــتر در معــرض خطــر اســت تــا مقابلــه بــا چالش 

هــای زیســت محیطــی.
ــه  ــن درج ــا باالتری ــرات ب ــزارش، مخاط ــن گ ــزود: در ای وی اف
احتمــال در بخــش هــای مختلــف شناســایی شــده اســت کــه 
ــایی  ــد از؛ نارس ــاوری عبارتن ــش فن ــرات بخ ــی از مخاط برخ
سیســتم هــای حســاس، زیرســاخت هــا و شــبکه هــای 

نقش فضای مجازی در تحقق اقتصاد مقاومتی
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حســاس اطالعاتــی، حملــه هــای ســایبری، نارســایی در رژیــم 
مالکیــت فکــری، کاهــش نــواوری و ســرمایه گــذاری، گمــراه 
ســازی گســترده دیجیتالــی، محتوای مخــرب دیجیتالــی، دزدی 
ــای  ــه از داده ه ــرداری مجرمان ــره ب ــات، به ــب اطالع ــا تقل ی
ــای  ــاوری ه ــده فن ــی نش ــش بین ــای پی ــی و پیامده خصوص

ــد. جدی

 تقویت و رشد اقتصادی کشورها در سایه تحول 
دیجیتالی

ــی را  ــول دیجیتال ــازی، تح ــای مج ــی فض ــز مل ــس مرک  رئی
ــترک  ــال مش ــط دیجیت ــاب آوری محی ــت و ت ــب حفاظ موج
ــرای رشــد اقتصــادی شــرکت هــا  ــده مهمــی ب و تقویــت کنن
ــه  ــال 2۰25 ، وابســتگی ب ــا س ــت: ت و کشــورها دانســت و گف
ــن  ــت. ای ــد اس ــی جدی ــازی واقعیت ــای مج ــت و فض اینترن
واقعیــت، شــامل ویژگــی هــای فضــای مجــازی و پیامدهــا و 
اثراتــی اســت کــه ممکــن اســت بــرای سیاســت های تجــاری، 
ــی  ــن در حال ــد. ای ــته باش ــاد داش ــوزش و اقتص ــرت، آم مهاج
اســت کــه رابطــه بیــن سیاســت گــذاری هــای ملــی و فضــای 

ــت. ــتقیم اس ــده و غیرمس ــازی، پیچی مج
در  فناورانــه  تغییــرات  ســرعت  و  قــدرت  افــزود:  وی 
دهــه آتــی، چالش هــا و فرصت هایــی را بــرای افــراد، 
ســازمان های اجتماعــی و دولت هــا ایجــاد مــی کنــد. یکــی 
از چالش هــای اصلــی، مواجهــه سیاســت گذاران دولتــی 
ــم  ــه عظی ــرات فناوران ــادل در تغیی ــاد تع ــی ایج در چگونگ
ــت  ــرای امنی ــد خطــرات، ب ــان نســل جدی ــت همزم و مدیری

ــت. ــایبری اس س
ــاد،  ــی اقتص ــع جهان ــر مجم ــه نظ ــه ب ــا توج ــادی ب فیروزآب
اضافــه کــرد: ایــن مجمــع، امنیــت ســایبری را باالتریــن رتبــه 
ــع  ــت. در واق ــرده اس ــایی ک ــی شناس ــرات جهان ــان خط در می
ــادی  ــد اقتص ــای رش ــه فرصت ه ــاوری ک ــرفت های فن پیش
ــوب در  ــای نامطل ــط پیامده ــد توس ــد، می توان ــه می ده را ارائ
ــازی و  ــت، آماده س ــد موفقی ــن کلی ــرد، بنابرای ــرار گی ــایه ق س

ــت. ــادل اس تع

 تاثیرگذاری فضای مجازی بر اقتصاد
 دکتــر فیروزآبــادی، بــا اســتناد بــه گــزارش مــدل ســایبری در 
ــردم در  ــد م ــش از 9۱ درص ــال 2۰25 ، بی ــا س ــت: ت 2۰25،گف
کشــورهای توســعه یافتــه و نزدیــک بــه 69 درصــد از آنهــا در 
ــد  ــت خواهن ــتفاده از اینترن ــال اس ــور، در ح ــای نوظه اقتصاده
بــود، بنابرایــن وابســتگی بــه اینترنــت نــه تنهــا یــک مفهــوم، 

بلکــه واقعیتــی جدیــد اســت.
وی افــزود: تاثیرگــذاری فضــای مجــازی در اقتصــاد بــه انــدازه 
ــی از  ــش مهم ــی بخ ــاد دیجیتال ــروزه اقتص ــه ام ــت ک ای اس
اقتصادهــای کشــورهای توســعه یافتــه را بــه خــود اختصــاص 

ــال  ــورهای درح ــت و کش داده اس
توســعه نیــز بــرای دســتیابی 
ــش  ــن بخ ــاالی ای ــهم ب ــه س ب
ــای  ــه ه ــود، برنام ــاد خ در اقتص
ــد. ــه ان ــر گرفت ــی را درنظ مختلف
فیروزآبــادی، بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــورهاي  ــي در کش ــاد اینترنت اقتص
ــروه  ــاي گ ــه بازاره ــعه یافت توس
ــا  ــاي 2۰۱۰ ت ــال ه ــي س 2۰، ط
2۰۱6 نزدیــک بــه دو برابــر شــده 
اســت، اظهــار داشــت: ســهم ایــن 
بخــش در اقتصــاد کشــورهاي 
اتحادیــه اروپــا 5.7 درصــد و در 
کشــورهاي گــروه 2۰ ، حــدود 5.3 
درصــد بــرآورد شــده اســت. طــی 

ــرخ رشــد اقتصــاد اینترنتــي کشــورهاي درحــال  ایــن مــدت ن
ــر شــده و برخــي  ــش از دوبراب ــادی بی ــا ســرعت زی توســعه، ب
ــي خــود، ســرمایه  از کشــورها بمنظــور تقویــت آینــده دیجیتال
ــن  ــاي باندپه ــاخت ه ــه زیرس ــي در زمین ــاي کالن ــذاري ه گ

ــد. ــام داده ان انج

 محرک های نرخ رشد اقتصاد اینترنتي
 رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی، محــرک هــاي اصلــي را 
دو عامــل کاربــر بیشــتر و امــکان دسترســي ســریعتر و عمومــي 
بــه اینترنــت باندپهــن دانســت و گفــت: پیــش بینــی هــا حاکی 
از ایــن اســت کــه تعــداد کاربــران اینترنــت باندپهــن در سراســر 
ــال  ــارد در س ــه 3 میلی ــال 2۰۱۰ ب ــارد در س ــان از ۱.9 میلی جه

2۰۱6 افزایــش خواهــد یافــت.
ــی در  ــاد مقاومت ــق اقتص ــتمی، تحق ــد سیس ــا دی ــزود: ب وی اف
کشــور، مبتنــی بــر مقاومــت پذیــری کلیــه زیرسیســتم هــای 
ــه  ــازی ب ــای مج ــاس، فض ــن اس ــر ای ــد، ب ــی باش ــور م کش
عنــوان اصلــی تریــن محیــط ارتباطــی، بایســتی زمینــه هــای 
ــم  ــی فراه ــاد مقاومت ــول اقتص ــاس اص ــازی را براس ــاوم س مق

ــد. نمای
وی، همچنیــن اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی و تاب 
آوری در برابــر مخاطــرات فضــای مجــازی را نیازمند شناســایی 
ــت و  ــور دانس ــوزه در کش ــن ح ــرات ای ــا و مخاط ــیل ه پتانس
اظهــار داشــت: یکــي از شــاخص هــاي مهــم فضــای مجــازی؛ 

ضریــب نفــوذ اینترنــت باندپهــن اســت.
وی افــزود: بانــک جهانــي مطالعات بســیاري را در مــورد تاثیرات 
ارتباطــات باندپهــن بر رشــد اقتصادي کشــورهاي توســعه یافته 
ــات  ــن مطالع ــج  ای ــت. نتای ــام داده اس ــعه انج ــال توس و درح
نشــان مــی دهــد افزایــش ضریــب نفــوذ باندپهــن مــي توانــد 
ــا درآمــد پاییــن و متوســط  رشــد اقتصــادي را در کشــورهاي ب
۱.38 درصــد افزایــش دهــد. ایــن 
عــدد بــراي کشــورهاي بــا درآمــد 
ــدود  ــر و در ح ــي کمت ــاال اندک ب

۱.2۱ درصــد مــي باشــد.

 نقش شبکه های پهن باند 
در تغییر مدل کسب و کار 

دبیــر شــورای عالــی فضــای 
مجــازی، بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــار از  ــل انتظ ــه قاب ــرات ثانوی از اث
ــن،  ــاي باندپه ــبکه ه ــتقرار ش اس
ــت:  ــت، گف ــتغال اس ــش اش افزای
نتایــج تحقیقــي در ایــن خصــوص 
نشــان مي دهــد؛ بیشــترین ســهم 

ــوآوري  ــی از ن ــن، ناش ــعه باندپه ــطه توس ــتغال بواس ــاد اش ایج
اســت و بعــد از آن، ایجــاد اشــتغال در نتیجــه تغییــر مــدل کســب 

و کار مــي باشــد.
ــد از: ایجــاد اشــتغال  ــزود: برخــی از اشــتغال هــا عبارتن  وی اف
ــا ایجــاد شــبکه  ــط ب ــاز مرتب ــق ســاخت و س مســتقیم از طری
ــزات  ــب تجهی ــاري و نص ــاي حف ــت ه ــن؛ فعالی ــاي باندپه ه
شــبکه، ایجــاد اشــتغال غیرمســتقیم از طریــق افزایش اشــتغال 
ــات،  ــروش کاال و خدم ــب و کار و ف ــط کس ــده توس ــاد ش ایج
ــرات مســتقیم و  ــد حاصــل از اث ــتغال ناشــي از درآم ایجــاد اش
غیرمســتقیم، ایجــاد شــغل هــاي تحول گــرا، از طریــق شــغل 
هــاي ایجــاد شــده توســط کســب و کارهــاي جدیــد، نــوآوري 
ــتغال  ــه اش ــود. البت ــر موج ــاف پذی ــاي کار انعط ــا و روش ه ه
مســتقیم و غیرمســتقیم بــه ســرعت ایجــاد مــي شــود ولیکــن 
ــري ظاهــر  ــي ت ــه در مــدت زمــان طوالن ــود یافت اشــتغال بهب

مــي شــود.
ــا توجــه بــه اثــرات فــوق، برخــي کشــورها  وی تاکیــد کــرد: ب
در جهــت تحریــک رشــد اقتصــادي و ایجــاد اشــتغال، برنامــه 
هــاي باندپهــن ملــي را بــه منظــور تحریــک نــوآوري و رشــد 
ــه  ــد. البت ــرده ان ــاز ک ــش آغ ــر دان ــي ب ــتغال مبتن ــاد اش و ایج
اثــرات باندپهــن در هــر کشــور بــا توجــه بــه ظرفیــت داخلــي 
تولیــد کاال و خدمــات بــراي زیرســاخت و شــبکه باندپهــن و نیز 

ــازار متفــاوت اســت. ســاختار ب
ــن،   ــر اینکــه دسترســي مطمئ ــد ب ــا تاکی ــادی، ب ــر فیروزآب دکت
ارزان و بــا کیفیــت بــه اینترنــت و خدمــات ارتباطــي از عوامــل 
اصلــي توســعه فضــای مجــازی اســت، اظهــار داشــت: 
نهادهــاي بیــن المللــي ســرعت،  کیفیــت و قیمــت پهنــاي باند 
ــت توســعه  ــراي مقایســه وضعی ــي ب ــت را شــاخص های اینترن

ــد. ــي دانن ــن بخــش م ای

 مخاطرات وضعیت موجود فضای مجازی کشور
 دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی، بــه مخاطــرات وضعیت 
موجــود فضــای مجــازی کشــور پرداخــت و گفــت: ایــن 
ــارج  ــي از خ ــک داخل ــد از؛  مســیریابی ترافی مخاطــرات عبارتن
ــا دروازه هــای  ــل ت ــی حداق ــادالت داخل ــت تب از کشــور،  هدای
مــرزی، عــدم مهندســی صحیــح ترافیــک در ســطوح مختلــف 
ــم  ــاد و حری ــت، اعتم ــن یکپارچــه امنی زیرســاخت،  عــدم تامی
ــا کیفیــت خدمــات  ــه ب ــران، عــدم امــکان ارائ خصوصــی کارب
ــدگان  ــرت تأمین کنن ــران، مهاج ــه کارب ــی ب ــوی بوم و محت
ــارج از  ــان خ ــه میزبان ــي ب ــاًل بوم ــواي کام ــات و محت خدم
کشــور و اتکاء پذیــري آن هــا بــه زیرســاخت خارجــي، نهضــت 
نظــام تعرفــه گــذاری، ضعــف تنظیــم مقــررات ارایــه خدمــات 
ــت  ــرای فعالی ــدل اقتصــادی ب ــدان م در فضــای مجــازی ) فق
شــرکت هــا(، ضعــف ایجــاد زیرســاخت هــای مناســب بــرای 

ــری. ــای اب سیســتم ه
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 Internet( ــز ــه چی ــت هم ــا اینترن ــیاء ی ــت اش ــاوری اینترن فن
ــای  ــورد بحــث در دنی ــوژی م ــن تکنول of Things ( جدیدتری
ــرار اســت امــکان  ــاوری اطالعــات محســوب می شــود کــه ق فن
ــم  ــی فراه ــای ارتباط ــبکه  ه ــق ش ــز را از طری ــه چی اتصــال هم

ــد.  کن
بــا وجــود اینکــه گفتــه شــده اســت 5 میلیــارد دســتگاه در 
طــول ســال 2۰۱5 بــه اینترنــت متصــل شــده انــد، پیــش بینــی 
ــد ســرعت جابجایــی اطالعــات،  ــه رون ــا توجــه ب می شــود کــه ب
ــق  ــا از طری ــی در دنی ــارد ش ــر 5۰ میلی ــغ ب ــال 2۰2۰ بال ــا س ت

ــوند. ــم متصــل ش ــه ه ــت ب اینترن
هــم اکنــون میلیاردهــا حســگر در جهــان بــه کار گرفتــه شــده اند 
ــن  ــد. ای ــم کنن ــت را فراه ــه اینترن ــیا ب ــال اش ــت اتص ــا قابلی ت
ــه  ــودرو و ب ــیدنی ها و خ ــا پوش ــه ت ــه گرفت ــوازم خان ــاوری از ل فن
طــور کل تمامــی اشــیایی کــه در محلــی واقــع شــده و یــا در حال 
حرکــت هســتند، را قبضــه می کنــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
کشــورهای مختلــف دنیــا بــرآن شــده اند کــه آمــاده مواجهــه بــا 
IOT شــوند. جذابیــت ایــن تکنولــوژی بــه حــدی بــاال اســت که 
کشــورها در پــی توســعه ســریع اســتانداردهای ایــن فنــاوری و راه 

انــدازی برنامــه هــای کاربــردی بــرای آن هســتند.

بسیج ملی برای اتصال همه چیز به اینترنت
در ایــران نیــز این بار بــرای جانمانــدن از تکنولــوژی هــای وارداتی 
ارتباطــات، یکــی از پــروژه هــای کالن راهبــردی ایــن بخــش بــه 
ــدای ســال 95  ــه و از ابت ــیا اختصــاص یافت ــت اش موضــوع اینترن
بســیج ملــی در وزارت ارتباطــات و شــرکتهای فعــال حــوزه 
فنــاوری اطالعــات بــرای مقدمــه چینــی ورود ایــن تکنولــوژی به 

کشــور، همــگام بــا ســایر کشــورها راه افتــاده اســت.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن فنــاوری مــدرن تنهــا در حیطه 
مســئولیت وزارت ارتباطــات نبــوده و قابلیــت ارســال داده از طریــق 
شــبکه های ارتباطــی ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد کــه تمامی 
اشــیا و وســایل محیــط پیرامون مــان بــه شــبکه اینترنــت متصــل 
ــای  ــود در تلفن ه ــن های موج ــط اپلیکیش ــوان توس ــده و بت ش

هوشــمند و تبلــت، کنتــرل و مدیریــت شــوند.
ــی  ــال تمام ــاهد اتص ــرح ش ــن ط ــرای ای ــا اج ــود ب ــن وج ــا ای ب
ــرق و گاز،  ــد آب و ب ــرژی مانن ــبکه های ان ــهری، ش ــات ش ارتباط
حمــل و نقــل و صنعــت و حتــی آمــوزش و ســالمت خواهیــم بــود 
ــی آن  ــای واقع ــه معن ــمند ب ــه شهرهوش ــی مقول ــور کل ــه ط و ب

ــد. ــد ش ــی خواه اجرای
ــان  ــوژی در اختیارم ــن تکنول ــه ای ــی ک ــا وجــود فرصت های ــا ب ام
قــرار می دهــد، آنچــه کــه تقریبــا تمامــی کارشناســان بــرآن هــم 
نظــر هســتند، تهدیــدات امنیتــی و نقــض حریــم خصوصی اســت 
کــه فنــاوری »اینترنــت اشــیا یــا اینترنــت همــه چیــز« با خــود به 

همــراه خواهــد آورد.

 بی قانونی، تهدیدی جدید برای فضای مجازی
متخصصــان مدتهاســت در مــورد مشــکالت امنیتی اینترنت اشــیا 
کــه زمینــه ســاز اتصــال تقریبــا تمامــی ابــزار و وســایل موجــود در 
جهــان بــه اینترنــت اســت، هشــدار می دهنــد. دلیــل ایــن نگرانــی 
را می تــوان افزایــش حجــم و گســتردگی حمــالت اینترنتــی کــه 
بــا سوءاســتفاده از اتصــال برخــی ابــزار جدیــد بــه اینترنــت ماننــد 

ــت. ــرد، دانس ــورت می گی ــته ص ــای مداربس دوربین ه
تحلیل هـای موسسـات خارجـی نشـان می دهد کـه امنیت ضعیف 
ابزارهای ارتباطی و بی توجهی شـرکت های سـازنده به رفع آسـیب 
پذیری هـای نـرم افـزاری و سـخت افـزاری آنهـا موجـب شـده تا 
هکرهـا انبوهی از وسـایل این چنینـی را در قالب شـبکه های »بات 
نـت« برای ایجـاد ترافیک مصنوعی روی سـایت های هـدف برای 

از دسـترس خارج کردنشـان بـه کار گیرند.
می تــوان تصــور کــرد در آینــده نزدیــک و بــا اتصــال خودروهــا بــه 
اینترنــت، هکرهــا بــه آنهــا نفــوذ کــرده و بــا از کار انداختــن ترمــز 
اتومبیــل یــا دســتکاری سیســتم تهویــه مطبــوع زمینــه مجــروح 
ــوی  ــد. از س ــم آورن ــینان را فراه ــرگ سرنش ــی م ــا حت ــدن ی ش

ــه تاسیســات حســاس کارخانه هــای  ــوذ بدافزارهــا ب ــا نف دیگــر ب
ــه وجــود آورد. ــا را ب ــب آنه ــه تخری ــوان زمین هســته ای می ت

ــه 9۰  ــر ده ــت. در اواخ ــن اس ــز ممک ــش نی ــن چال ــل ای ــا ح ام
میــالدی و اوایــل قــرن بیســت و یکــم هرزنامه هــا بــه معضلــی 
جــدی بــرای کاربــران اینترنــت مبــدل شــده بودنــد، زیــرا انبوهــی 
از نامــه هــای تبلیغاتــی ناخواســته بــرای کاربــران فضــای مجازی 
ارســال می شــد. در نهایــت بــا وضــع قانونــی بــرای تنبیــه عوامــل 
ارســال ایــن ایمیــل هــا موســوم بــه CAN-SPAM در ســال 
ــرکت های  ــط ش ــتفاده توس ــورد اس ــاوری م ــای فن 2۰۰3 و ارتق
ارائــه دهنــده خدمــات ارســال ایمیــل کــه شناســایی هوشــمندانه 
ــا  ــور ت ــکل مذک ــرد، مش ــن می ک ــته را ممک ــای ناخواس ایمیل ه

حــد قابــل قبولــی حــل شــد.
ــت  ــی اینترن ــترش تدریج ــا گس ــد ب ــر می رس ــه نظ ــن رو ب از ای
ــد  ــف بای ــورهای مختل ــذاری در کش ــون گ ــس قان ــیا، مجال اش
قوانیــن بازدارنــده ای را بــرای مقابلــه بــا سوءاســتفاده کننــدگان از 

ــد. ــزار وضــع کنن ــن اب ای
در ایــن قوانیــن بایــد شــرکت هــای ســازنده محصــوالت اینترنت 
اشــیا نیز ملــزم بــه رعایــت اســتانداردهای امنیتــی ضروری شــوند 
تــا هــک کــردن ایــن محصــوالت بــه ســادگی رخ ندهــد. البتــه 
ــای  ــن نهاده ــن قوانی ــازی ای ــه س ــرای بهین ــت ب ــروری اس ض
تخصصــی دســت انــدرکار نیــز دخالــت داده شــوند و چارچــوب و 

اســتانداردهای مناســب نیــز وضــع شــود.

تدوین مالحظات امنیتی برای »اینترنت اشیا«
بخشــی از قانونگــذاری بــرای اســتفاده از فنــاوری »اینترنت اشــیا« 
در ایــران بــا وجــودی کــه ایــن فنــاوری طیــف وســیعی از فضــای 
ــئولیت  ــه مس ــرد در حیط ــد ک ــغال خواه ــور را اش ــی کش فرکانس

ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی اســت.
رادیویــی ســازمان  مدیــرکل ســرویس های  فــرد،  عظیــم 
ــه در  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی، ب ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق تنظی
ــی  ــوان یک ــه عن ــی ب ــاب ارتباط ــع کمی ــاماندهی مناب ــروژه س پ
از پروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی حــوزه ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات، بــه مســاله »اینترنــت همــه چیــز« نیــز توجه ویــژه ای 
ــتگاه ها  ــی دس ــال تمام ــه اتص ــی ک ــد: از آنجای ــده، می گوی ش
نیازمنــد فضــای فرکانســی و امــواج رادیویــی اســت، بایــد بــرای 

ــود. ــن ش ــی تدوی ــتفاده از آن مقررات اس
وی بــا اشــاره بــه مــوارد مختلفــی از کاربردهــای اینترنــت اشــیاء 
ــزار  ــی، اب ــواج رادیوی ــا ام ــا ب ــری خودروه ــاط گی ــه ارتب از جمل
کنتــرل در حــوزه ردیابــی، کنتــرل منابــع آب، گاز و بــرق، صنایــع 
و کارخانــه هــا و حمــل و نقــل افــزود: بــرای نظــم دادن بــه ایــن 
ارتباطــات و هدایــت، کنتــرل و مدیریــت نقــاط ارتباطــی نیازمنــد 

منابــع فرکانســی هســتیم.
ــق  ــراد از طری ــاط اف ــون تنهــا ارتب ــان اینکــه هــم اکن ــا بی ــرد ب ف
ترمینال هــای همــراه )گوشــی( برقــرار مــی شــود و ایــن 
ــف  ــر و طی ــد کمت ــای بان ــه پهن ــات ب ــرای ارتباط ــتگاه ها ب دس
ــکل  ــا پروت ــرد: ام ــد، خاطرنشــان ک ــاز دارن ــری نی ــس کمت فرکان
ــاط  ــرای ارتب ــی ب ــد مقررات ــت و بای ــاوت اس ــیا متف ــت اش اینترن
ــه  ــد توج ــود. بای ــم ش ــی فراه ــای رادیوی ــبکه ه حســگرها در ش
 )M2M( ــه ماشــین ــاط ماشــین ب ــون ارتب داشــت کــه هــم اکن
ــه  ــاط ماشــین ب ــر از ارتب ــه هوشــمندی فرات ــا مقول وجــود دارد ام

ــت. ــیعی اس ــردازش وس ــد پ ــت و نیازمن ــین اس ماش
ــوری، در  ــی رگوالت ــرویس های رادیوی ــرکل س ــه مدی ــه گفت  ب
ــود کــه  ــرم افزارهایــی خواهیــم ب ــه اینترنــت اشــیا شــاهد ن مقول
سنســورهای مختلــف را در یــک پروتــکل ارتباطــی بتواننــد 
مدیریــت کننــد کــه نیازمنــد فرکانــس هســتند. از ســوی دیگــر در 
ارتبــاط دســتگاه ها بــا هــم، موضــوع امنیــت بســیار اهمیــت دارد. 
ــد در یــک اکوسیســتم تمامــی مالحظــات  ــل بای ــن دلی ــه همی ب
ــواده، حریــم  امنیتــی ایــن پــروژه از جملــه حریــم خصوصــی خان
ــائلی  ــتگاه ها و مس ــردن دس ــالم کار ک ــتگاه ها، س ــی دس خصوص

ــده شــود. ــن دســت، دی از ای

5۰ میلیارد سنسور ارتباطی ایران را فرا می گیرد
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون بخشــی از منابــع 
مــورد نیــاز ایــن فضــا را شناســایی و کار در ایــن زمینــه آغاز شــده، 
اضافــه کــرد: ایــن کار چندبعــدی اســت و مــا ایــن بســتر را فراهــم 
می کنیــم. در هــر صــورت بــرای ارتبــاط بــا ایــن دســتگاه ها، بایــد 
ــادی از  از شــبکه های رادیویــی و ارتباطــی عبــور کــرد. حجــم زی
ایــن مــدل ارتباطــات بایــد روی شــبکه هــای ارتباطــی راهیابــی 
شــوند. از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه ترافیــک عظیمــی کــه روی 
شــبکه ایجــاد خواهد شــد شــرکت ارتباطــات زیرســاخت هــم باید 
همــگام بــا ایــن پــروژه حرکــت کنــد. بــه طــور کل پشــتیبانی از 
ــی  ــال م ــس دنب ــش فرکان ــوری در بخ ــه رگوالت ــروژه ای ک پ
کنــد در ســایر قســمتهای وزارت ارتباطــات نیــز بایــد دیــده شــود. 
بــرای مثــال ســازمان فنــاوری اطالعــات بایــد بســتر آدرســهای 
اینترنــت)IP  آدرس(  را فراهــم کنــد و شــرکت زیرســاخت، 
ــی  ــای ارتباط ــم اپراتوره ــت ه ــر را و در نهای ــاخت های فیب زیرس

پلتفــرم ارتبــاط را ارائــه دهنــد.
ــک  ــر از ی ــیا فرات ــت اش ــاوری اینترن ــه فن ــرد: البت ــد ک ــرد تاکی ف
ــد  ــه هــم بای ــوه قضایی ــی ق ــال حت ــرای مث ــه اســت و ب وزارتخان
فکــر کند کــه بــرای قوانیــن اســتفاده ازایــن فنــاوری چــه کارکند. 
حتــی شــرکتهای بیمــه و اســتاندارد و نیــروی انتظامــی هــم درگیر 
ایــن بحــث هســتند. دامنــه ایــن فنــاوری بســیار وســیع اســت.این 

جهانی که بسیار تغییر خواهد کرد؛

دگردیسی با  اینترنت اشیاء
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مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه تمامــی ایــن مزیتهــا بــرای اجــرا 
نیازمنــد تامیــن هزینــه اســت، افــزود: بایــد بررســی شــود کــه این 
طــرح چــه میــزان مزیــت بــرای کشــور خواهــد داشــت و آیــا الزم 

اســت کــه بــرای آن هزینــه شــود و یــا خیــر.
ــت اشــیا ارتباطــات  ــاوری اینترن ــا فن ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ــرد ب ف
بــه تمامــی حوزه هــا نفــوذ پیــدا خواهــد کــرد، مــی گویــد: پیــش 
ــارد سنســور  ــط 5۰ میلی ــران فق ــه در ای ــن اســت ک ــا ای ــی م بین
خواهیــم داشــت.چرا کــه تصــور کنیــد درکشــور 8۰ میلیونــی هــر 
یــک نفــر نیازمنــد تعــداد زیــادی سنســور در کار، ماشــین و زندگی 
روزمــره اش اســت. البتــه شــاید تــا پایــان برنامــه ششــم بــه ایــن 
عــدد نرســیم امــا ظرفیــت ســازی مــی کنیــم. بــرای ایــن موضوع 
ــا  ــه م ــرا ک ــتیم. چ ــت هس ــس و ظرفی ــد آدرس IP، فرکان نیازمن

معتقدیــم اتفاقــات از پیــش بینــی جلوتــر اســت.

وقتی کشتی ها و کامیون ها اینترنتی می شوند 
حتـی خـرده فروشـی هـم از ظهـور اینترنت اشـیا منتفع می شـود. 
خرده فروشـان مـی توانند از ابزار سـازگار با بلوتـوث و دیگر فناوری 

هـای بی سـیم بـرای متصل شـدن 
بـه گوشـی هـای هوشـمند کاربران 
و اطـالع رسـانی آنـی بـه آنهـا در 
مـورد محصـوالت و خدمـات عرضه 
شـده بـر مبنـای موقعیـت مکانـی 
افراد اسـتفاده کننـد. در ایـن صورت 
موقعیـت  حسـب  بـر  اشـخاص 
جغرافیایـی خـود اطالعاتـی در مورد 
محصوالت و خدمات در دسـترس از 
فروشـگاه های اطراف خـود دریافت 

کنند. مـی 
صنعــت حمــل و نقــل یکــی دیگــر 
از صنایــع مهمــی اســت کــه از 
منتفــع  اشــیا  اینترنــت  ظهــور 
ــگرهای  ــال حس ــود. اتص ــی ش م
هــا،  کشــتی  بــه  مختلــف 
ــرل  ــرای کنت ــا و ... ب ــون ه کامی
ــالمت  ــظ س ــی حف ــای محیط دم
ــه  ــال و ب ــال انتق ــای در ح کااله
ــالم  ــر اق ــه و دیگ ــوص اغذی خص

ــوان  ــی ت ــن م ــرد. همچنی ــد ک ــن خواه ــدنی را تضمی فاسدش
ــا و  ــوس ه ــی در اتوب ــای تخصص ــرم افزاره ــگرها و ن از حس
ــرای جمــع آوری داده  دیگــر وســایل حمــل و نقــل عمومــی ب
از مســافران و محیــط اطــراف اســتفاده کــرد و از ایــن طریــق 

ــرد. ــه ک ــوخت را بهین ــرف س مص
ــا اتصــال بــه شــبکه هــای اطــالع  در آینــده تمامــی خودروهــا ب
ــف  ــد از وضعیــت مســیرهای مختل ــت مــی توانن رســانی و اینترن
مطلــع شــوند. نتیجــه ایــن امــر رهایــی از ترافیــک و جلوگیــری 
ــا اتصــال  از وقــوع تصادفــات رانندگــی اســت.  درهمیــن حــال ب
ــه  ــه هــا ب سیســتم هــا و ماشــین آالت مــورد اســتفاده در کارخان
ــی  ــت آن ــرای دریاف ــا ب ــر روی آنه ــگر ب ــب حس ــت و نص اینترن
اطالعــات مربــوط بــه عملکردشــان مــی تــوان امنیــت و کارآیــی 

ــر رســاند. ــه حداکث آنهــا را ب

کشورهای پیشرو در اینترنت اشیا
تمامـی این مـوارد بخش کوچکـی از مزایا و کارکردهایی اسـت که 
فنـاوری اینترنت اشـیا با خود به همـراه دارد و به همین دلیل اسـت 
کـه کشـورهای مختلـف بـرای رویارویی بـا مزایـای ایـن فناوری 

سـرمایه گذاریهـای عظیمـی در این حوزه کـرده اند.
ــکا  ــی و آمری ــره جنوب ــان، ســنگاپور، ک ــد، آلم ــن، هن ــل، چی برزی
 )M2M(ــاوری ــز پیشــتاز در اســتفاده از فن ــن نی ــش از ای ــه پی ک
ــده اند.  ــز ش ــیا متمرک ــت اش ــون روی اینترن ــم اکن ــد، ه بوده ان
ــون اتصــال،  ــردن از 9.9 میلی ــره ب ــا به ــل ب ــود برزی ــه می ش گفت
ــود  ــه خ ــن را ب ــکای التی 66 درصــد از ارتباطــات )M2M( آمری

ــرای  ــزی ب ــه ری ــال برنام ــون درح ــم اکن ــاص داده و ه اختص
ــیاء اســت. ــت اش ــر اینترن ــیع ت ــای وس کاربرده

جالــب اینجاســت کــه چیــن در ســال 2۰۱۰ بالــغ بــر 8۰7 میلیون 
دالر در زمینــه اینترنــت اشــیا ســرمایه گذاری کــرده اســت و یــک 
ــا  ــاوری ب ــن فن ــق و توســعه ای ــه تحقی ــز در زمین ــی نی ــز مل مرک
ــن  ــت. ای ــرده اس ــاد ک ــون دالر ایج ــه ۱۱7.2 میلی ــرف هزین ص
کشــور یــک طــرح 5 ســاله کالن بــرای توســعه اینترنــت اشــیاء 
ــا ســال 2۰۱5  ــه ای 774 میلیــون دالری را ت تدویــن کــرده هزین

ــم زده اســت. رق
ــد  ــال رش ــای در ح ــن بازاره ــی از بزرگتری ــه یک ــد ک ــور هن  کش
M2M در جنــوب آســیا و در منطقــه اقیانوســیه بــه شــمار مــی 
رود عــزم خــود را بــرای پیشــروی در فنــاوری اینترنــت اشــیاء جزم 
کرده اســت.مخابرات ملــی هند در ســال 2۰۱5 چارچوب سیاســتی 
بــرای حمایــت از اینترنــت اشــیا بنــا کــرد کــه بخــش عظیمــی از 
کاربردهــای بخــش عمومــی و خصوصــی، جزییــات انجــام کار و 
ــد را در  ــهیل رش ــرای تس ــت ب ــای دول ــا و برنامه ریزی ه تالش ه
ــغ  ــرای ایــن برنامــه بلندمــدت ســرمایه گذاری بال ــر می گیــرد. ب ب

بــر 7.4 میلیــارد دالر دیــده شــده اســت.
ــان  ــت آلم ــی دول ــرح صنعت ــی ط ــز اصل ــیا تمرک ــت اش اینترن
ــان  ــت آلم ــوده اســت. دول ــد ب ــردن تولی ــزه ک ــور مدرنی ــه منظ ب
22۱ میلیــون دالر بــرای حمایــت از صنعــت، دانشــگاه و 
ــمند  ــای هوش ــبرد کارخانه ه ــت پیش ــعه در جه ــق و توس تحقی

اســت. کــرده  ســرمایه گذاری 
سـنگاپور نیـز 6.۱ میلیـارد دالر بـرای طرح ملی هوشـمند، شـامل 
حمایـت از طرح هـای نویـن اسـتفاده از اینترنـت اشـیا و اسـتقرار 
کاربـرد شـهر هوشـمند در مقیـاس بـزرگ، سـرمایه گذاری کـرده 

اسـت.
کــره جنوبــی کــه معــروف بــه اســتفاده از تکنولوژیهــای روز اســت 
در ســال 2۰۱5 مبلــغ 934 میلیــون دالر در بخــش اینترنــت اشــیا، 
کارت هــای هوشــمند، روباتیــک، حســگرهای پوشــیدنی و شــبکه 
ــن کشــور  ــل ســرمایه گذاری کــرده اســت. ای نســل پنجــم موبای
ــال  ــا س ــارد دالری ت ــدت 5 میلی ــد م ــرمایه گذاری بلن ــک س ی
ــرای حمایــت از صنایــع در زمینــه اینترنــت اشــیا اعــم از  2۰2۰ ب
حســگرهای پوشــیدنی تــا اتومبیــل هوشــمند انجــام داده اســت.

ــدازی شــهر هوشــمند را  ــز در ســال 2۰۱5 طــرح راه ان ــکا نی آمری
ــه  ــعه ب ــق و توس ــرمایه در بخــش تحقی ــارد دالر س ــا ۱6۰ میلی ب
عنــوان ایجــاد بســتری بــرای تحقیقــات در زمینــه اینترنــت اشــیا 

ــرار داد. ــود ق ــتور کار خ در دس

اینترنت اشیاء در ایران راهبردی می شود
ــوان  ــه عن ــورمان ب ــات کش ــاوری اطالع ــات و فن  وزارت ارتباط

ــزان ســرمایه  ــون می ــیاء تاکن ــت اش ــروژه اینترن ــی پ ــی اصل متول
ــروژه را اعــالم  ــن پ ــرای اجــرای ای ــی شــده ب گــذاری پیــش بین
ــاز  ــن طــرح در ف ــه ای ــا نشــان می دهــد ک ــا پیگیری ه نکــرده ام
ــرار دارد و در  ــران ق ــرات ای ــات مخاب ــز تحقیق ــی در مرک مطالعات
ــه  ــدرکاران اجــرای آن، همــکاری اولی ــا دســت ان ــز ب ــار آن نی کن

ــه اســت. صــورت گرفت
ــات  ــز تحقیق ــی در مرک ــن اعــالم شــده اســت مطالعات همچنی
مخابــرات ایــران دربــاره ابعــاد مختلــف پــروژه اینترنــت اشــیاء 
ــه محــض  ــج ایــن مطالعــات ب در حــال انجــام اســت کــه نتای
ــه  ــاوری ب ــن فن ــه راه ورود ای ــن نقش ــد، تدوی ــاده ش ــه آم آنک
کشــور و نحــوه اســتفاده از آن، آغــاز می شــود. همچنیــن پــس 
ــرح  ــن ط ــدرکاران ای ــت ان ــی دس ــه راه، تمام ــن نقش از تدوی
ــاز  ــود را آغ ــت خ ــه راه، فعالی ــن نقش ــا ای ــق ب ــد مطاب می توانن

ــد. کنن
ایــن نقشــه راه زمینــه الزم را بــرای داشــتن اکوسیســتم منســجم 
»اینترنــت اشــیاء« از فعالیتهــای پژوهشــی گرفته تــا ورود بــه بازار 
توســط شــرکت های خصوصــی دانــش بنیــان و نیــز موضوعــات 
ــش و  ــتگذاری و پژوه ــی، سیاس حمایت
ــن طــرح، فراهــم  ــورد ای ــاوری در م فن

می کنــد.
ــاوری،  ــن فن ــتفاده از ای ــا اس ــا ب مطمئن
زندگــی مــردم بــه معنــای واقعــی 
دیجیتالــی می شــود. چــرا کــه اشــیایی 
ــه  ــردم اســت همــه ب ــار م کــه در اختی
ــوند.  ــل می ش ــبکه وص ــه ش ــی ب نوع
اتصــال ایــن اشــیاء، تغییــر در رفتارهــا و 
تغییــر در تبــادل اطالعــات را بــه همراه 

ــت. ــد داش خواه

هوشمندسازی سیستم های برق
ــران  ــه بازیگ ــاره ب ــا اش ــاری ب خوانس
عرصــه اینترنــت اشــیا در کشــور، تاکید 
ــره  ــال مذاک ــون در ح ــم اکن ــرد: ه ک
ــی  ــران اصل ــا بازیگ ــکاری ب ــرای هم ب
ایــن پــروژه هســتیم کــه از جملــه 
ــرو  ــگاه نی ــه پژوهش ــوان ب ــی ت آن م
اشــاره کــرد. برایــن اســاس تفاهمنامــه 
همــکاری در مــورد تحقیــق و پژوهــش در حــوزه اینترنــت اشــیا با 

ــت. ــده اس ــد ش ــگاه منعق ــن پژوهش ای
ــه داد:  ــات ادام ــاوری اطالع ــات و فن ــگاه ارتباط ــس پژوهش رئی
موضــوع اصلــی ایــن اســت کــه یکــی از مهمتریــن کاربردهــای 
اینترنــت اشــیا در حــوزه هوشمندســازی سیســتم هــای برق اســت 
کــه مــی توانــد هوشمندســازی شــهر هوشــمند و هوشمندســازی 

ــد. ابزارهــای خانگــی و تجــاری را فراهــم کن
پیــش از ایــن اعالم شــده بــود، اینترنــت اشــیا در شــورای راهبری 
تشــکیل شــده در وزارت ارتباطــات پیگیــری می شــود تــا در بــازه 
ــرکت های  ــتا از ش ــن راس ــود. در ای ــی ش ــاله عملیات ــی 5 س زمان
فعــال دانــش بنیــان کــه در ایــن زمینه هــا صاحــب ایــده هســتند، 

ــرد. ــت صــورت می گی حمای
بــا وجــود مزایــای بســیاری کــه فنــاوری اینترنــت اشــیا بــه همراه 
دارد، شــکی نیســت کــه در صــورت طراحــی ناایمــن ابــزار و ادوات 
مــورد اســتفاده بــرای آن، خطــرات امنیتــی جــدی بــرای کاربــران 
ــا نفــوذ بــه ماشــین ها و سیســتم  بــه وجــود می آیــد و می تــوان ب
ــا را از  ــف ضمــن ســرقت اطالعــات خصوصــی، آنه هــای مختل

کار انداخــت.
لــذا آنچــه کــه بایــد در کشــور مــا سیاســتگذاران مرتبــط بــا ایــن 
تکنولــوژی توجــه بیشــتری بــه آن داشــته باشــند، ایمــن ســازی 
ابــزار و ادوات و ســد کــردن راه نفــوذ هکرهــا اســت. امیــد 
مــی رود بــا تدویــن ســندراهبردی ایــن پــروژه موضوعــات امنیتی، 
ــاوری قبــل از  ــن فن محرمانگــی اطالعــات و مســائل حقوقــی ای

ــود. ــده ش ــور دی ــه کش ورود آن ب
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 محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان عضــو پــارک علــم و 
فنــاوری دانشــگاه تهــران بــرای اولیــن بــار موفــق بــه طراحــی 

ســامانه ای بــرای مــکان یابــی زائــران شــدند.
ســهیل ایوزخانــی، مجــری طــرح »ســامانه مــکان یابــی زائران 
ــرد:  ــار ک ــرح اظه ــن ط ــی از ای ــم رونمای ــن« در مراس در اربعی
ایــن ســامانه تحــت عنــوان ســامانه »وصــال« بــرای مدیریــت 
و ســاماندهی راهپیمایــی اربعیــن بــرای زائــران طراحــی شــده 

ــت. اس
ــات  ــتم اطالع ــک سیس ــامانه ی ــن س ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
مکانــی اســت، یــادآور شــد: ســامانه وصــال سیســتمی مــکان 
محــور اســت کــه زائــران بــا اســتفاده از آن مــی تواننــد با ســتاد 

عتبــات عالیــات و ســایر ســازمان هــای مدیریــت مرتبــط بــه 
ایــن حــوزه ارتبــاط برقــرار کننــد. بــا اســتفاده از ســامانه وصــال 
ــر  ــا ب ــن موقعیت ه ــه ای ــراد مشــخص می شــود ک ــت اف موقعی

اســاس نیــاز زائــر، در ســامانه تعریــف شــده اســت.
ــرادی  ــک از اف ــر ی ــه ه ــان اینک ــا بی ــرح ب ــن ط ــری ای مج
ــد،  ــری دارن ــد کارب ــد ک ــتفاده می کنن ــامانه اس ــن س ــه از ای ک
ــا در دســترس داشــتن کــد زائــر دیگــر،  تاکیــد کــرد: زائــران ب
ــویی  ــوند. از س ــع ش ــی وی مطل ــت مکان ــد از موقعی می توانن
دیگــر خانواده هــای زائرانــی کــه در ایــران هســتند، نیــز 

ــوند. ــع ش ــران مطل ــی زائ ــت مکان ــد از موقعی می توانن
ــه  ــن ب ــران اربعی ــرای زائ ــکان محــور ب ــن ســامانه م ــن اولی ای

ــوان در حــوزه هــای دیگــر نیــز از آن  شــمار مــی رود کــه می ت
ــمند  ــی های هوش ــال روی گوش ــتم فع ــن سیس ــرد. ای ــره ب به
ــی های  ــده روی گوش ــال آین ــا در س ــده ام ــب ش ــد نص اندروی

دیگــر همچــون IOS نصــب خواهــد شــد.

ــاوری  ــرک فن ــازار پرتح ــه ب ــان اینک ــا بی ــران ب ــات ای ــاوری اطالع ــازمان فن ــس س رئی
ــود،  ــور می ش ــر کش ــا در سراس ــب و کاره ــق کس ــث رون ــات، باع ــات و ارتباط اطالع
گفــت: افــق پیــش روی بخــش ICT در کشــور افزایــش ســهم ایــن بخــش از 
تولیــد ناخالــص داخلــی تــا 6 درصــد اســت. ایــن رقــم هــم اکنــون 2.5 درصــد بــرآورد 

می شــود.
ــات در  ــاوری اطالع ــات و فن ــازار ارتباط ــوع ب ــزود: مجم ــه اف ــرد در ادام ــراهلل جهانگ نص
ــامل  ــد آن ش ــه 84 درص ــک ب ــه نزدی ــت ک ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــدود 27 ه ــور ح کش
فنــاوری ارتباطــات می شــود. در ایــن میــان ز 3 ســال گذشــته بــا واگــذاری مجــوز نســل 
ــی،  ــای بوم ــرم افزاره ــتابان بخــش ن ــاهد رشــد ش ــراه، ش ــن هم ــازار تلف ــار ب ــه و چه س

ــم. ــوده ای ــا ب ــوا و اپلیکیشــن ه محت
وی بــا بیــان اینکــه بــازار فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ایــران پتانســیل آن را دارد کــه 
بــه بیــش از یــک هــزار میلیــارد تومــان برســد، خاطرنشــان کــرد: در بخــش ارتباطــات و 
فنــاوری اطالعــات شــاهد رشــد ۱9 درصــدی هســتیم و نکتــه جالــب توجــه آن اســت کــه 

ایــن بخــش 2 تــا 3 برابــر ســایر حــوزه هــا رشــد داشــته اســت.
ــا را از  ــب و کاره ــام کس ــان در تم ــش بنی ــتغال دان ــت اش ــات فرص ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــی  ــزود: در تمام ــت و اف ــات دانس ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــرد فن ــعه کارب ــای توس مزای
ــر  ــر آن ب ــه اث ــم ک ــوده ای ــد ب ــاهد رش ــات ش ــاوری اطالع ــات و فن ــای ارتباط ــوزه ه ح
توســعه فرصــت هــای کســب و کار در ایــن بســتر نمــود یافتــه و نتیجــه آن اشــتغال زایــی 

ــت. ــور اس در کش
جهانگــرد از میزبانــی 64 مراکــز داده مــورد نیــاز مــردم در داخــل کشــور خبــر داد و گفــت: 
بــا بهبــود ســاختار شــبکه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات کشــور، شــاهد ارتقــای کیفیــت 

ــم. ــات در داخــل بوده ای و ســرعت خدم

رونمایی از سامانه مکان یابی زائران اربعین 

رشد شتابان اپلیکیشن های بومی

دکمه ای برای پاک کردن 
خودتان  از اینترنت 

ــا و هــم دارای معایبــی اســت و کــم نیســتند  ــت فضایــی اســت کــه هــم دارای مزای اینترن
ــی از  ــا ردپای ــد ت ــاک کنن ــد ســوابق خــود را از فضــای مجــازی پ ــرادی کــه دوســت دارن اف

آنهــا باقــی نمانــد.
تــا بــه حــال ایــن کار چنــدان ســاده نبــوده، زیــرا کاربــران مجبــور بــه مراجعــه بــه انبوهــی از 
ســایت هــای اینترنتــی و شــبکه هــای اجتماعــی بــرای پــاک کــردن دســتی ســوابق فعالیت 
هــای خــود بــوده انــد و پــس از همــه ایــن تــالش هــا بــاز هــم تضمینــی وجــود نــدارد کــه 

ســابقه وبگــردی هــای کاربــران بــه طــور کامــل از فضــای مجــازی پــاک شــود.
ــام هــای ویــل دالبــو و  ــا توجــه بــه ایــن نگرانــی هــا دو برنامــه نویــس ســوئدی بــه ن ب
ــد  ــا چن ــد کــه ب ــدازی کــرده ان ــه آدرس deseat.me راه ان ــک، ســایتی ب لینــوس انب

ــه شــما امــکان مــی دهــد کل ســابقه اقداماتتــان را از اینترنــت حــذف کنیــد. کلیــک ب
کاربــران ابتــدا بایــد با اســتفاده از حســاب خــود در گــوگل وارد این وب ســایت شــوند. ســایت 
یــاد شــده از ایــن طریــق بــه بررســی و اســکن تمامــی فعالیــت هــای شــما از طریق حســاب 
کاربــری یــاد شــده مــی پــردازد و فهرســتی از آنهــا همــراه بــا لینــک ســاده پاکســازی ارائــه 

مــی دهــد.
بنابرایــن کاربــر قــادر بــه مشــاهده نــام ســایت هــا و شــبکه هــای اجتماعــی خواهــد بــود که 
در آنهــا فعــال بــوده و در صــورت تمایــل بــه حــذف ســابقه اقداماتــش مــی توانــد بــر روی 
لینــک حذفــی کــه در برابــر نامــش قــرار دارد کلیــک کند یــا گزینــه باقی مانــدن ســوابق آن 

ســایت یــا شــبکه اجتماعــی را انتخــاب کنــد.
ــر فعالیــت هــای گســترده ای در دههــا ســایت و خدمــات تحــت وب  در صورتــی کــه کارب
داشــته باشــد و بخواهــد ســابقه تمامــی ایــن فعالیــت هــا را حــذف کنــد ایــن کار ممکــن 
اســت تــا حــدود یــک ســاعت نیــز بــه طــول بینجامــد. بنابرایــن اگــر دوســت داریــد بــه طور 
 deseat.me کامــل بــا دنیــای مجــازی خداحافظــی کنیــد بد نیســت ســری بــه ســایت

بزنیــد.
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خبرگــزاری مهــر )MNA( از هجدهــم اســفندماه ســال 8۱ 
ــس از آن در 29  ــرده و پ ــاز ک ــود را آغ ــی خ ــت آزمایش فعالی
اردیبهشــت ماه ســال 82 متقــارن بــا ۱7ربیــع االول، ســالروز 
ــه صــورت آزمایشــی  ــی اســالم)ص( ب ــول گرام والدت رس

روی شــبکه اینترنــت قــرار گرفــت.
ایــن خبرگــزاری ســوم تیرمــاه ســال ۱382 همزمــان بــا روز 
اطــالع رســانی دینــی فعالیــت رســمی خــود را بــه دو زبــان 
ــر«  ــی »مه ــش عرب ــرد و بخ ــاز ک ــی آغ ــی و انگلیس فارس
ــا ســعادت  ــا میــالد ب ۱4 دی مــاه همــان ســال، همزمــان ب
ــر آســمان امامــت و والیــت فعالیــت خــود را  هشــتمین اخت

ــت. ــش گرف در پی
۱- اداره کل اخبــار داخلــی: ایــن اداره کل متشــکل از 
اقتصــادی،  سیاســی،  هنــری،  فرهنگــی،  گروه هــای 
اجتماعــی، دیــن و اندیشــه، حــوزه و دانشــگاه، علــم و 

فنــاوری، ورزشــی و عکــس و گرافیــک اســت.
2- اداره کل اخبــار خارجــی: اداره اخبــار خارجــی مهــر در ســه 
بخــش فعالیــت مــی کنــد. گروه هــای خبــری شــامل آســیا و 
اقیانوســیه، اروپــا و آمریــکا و خاورمیانــه و آفریقــا، زبان هــای 

خارجــی، شــامل عربــی، انگلیســی، اســتانبولی، اردو، کردی
3- اداره کل اخبــار اســتان ها : خبرگــزاری مهــر بــا دارا 
ــار اســتانی را  ــری در تمامــی اســتان ها، اخب ــر خب ــودن دفت ب
در 5 گــروه منطقــه ای در ســطح کشــور دســته بنــدی کــرده 
کــه شــامل مناطــق شــمال، شــرق، غــرب، جنــوب و مرکــز 

ــت. اس

فعالیت های بین المللی
خبرگــزاری مهــر 5 ســال پــس از تاسیســش در ســال 2۰۰7 
بــه عنــوان چهلمیــن عضورســمی اتحادیــه خبرگزاری هــای 
آســیا و اقیانوســیه  »اوآنــا« در ســیزدهمین نشســت عمومــی 
ــت و  ــزاری بیس ــد از برگ ــد. بع ــه ش ــه پذیرفت ــن اتحادی ای
ــه خبرگزاری هــای  ــی اتحادی ــه اجرائ ــن نشســت کمیت نهمی
ــا  ــال ۱386 )2۰۰7( در جاکارت ــاه س ــیه آذر م ــیا و اقیانوس آس
اعضــای ایــن گــروه ضمــن بررســی مصوبــات اجالس ســال 
ــزاری  ــت خبرگ ــت عضوی ــران، درخواس ــته )2۰۰6( ته گذش
ــود را  ــت خ ــد و موافق ــرار دادن ــورد بررســی ق ــز م ــر را نی مه
بــا پیوســتن مهــر بــه عنــوان چهلمیــن عضــو » اوآنــا« اعالم 
ــاه  ــد. خبرگــزاری مهــر توانســت در همیــن مــدت کوت کردن
نقشــی فعــال در آن ســازمان و عرصــه بین الملــل ایفــا کنــد.

 خبرگــزاری مهــر در ســال 2۰۰9 میزبــان ســی و یکمیــن 
نشســت کمیتــه اجرائــی و بیســت و پنجمیــن کمیتــه فنــی 
ــای  ــن در کنفرانس ه ــت. همچنی ــران بوده اس ــا در ته اوآن
مهــم بین المللــی ماننــد: المپیــک رســانه ها )چیــن 
)کره جنوبــی2۰۱۰(،  اوآنــا  ســران  نشســت   ،)2۰۰9
ــتانبول2۰۱۰(،  ــا )اس ــی اوآن ــع عموم ــن مجم چهاردهمی
ســی و ســومین نشســت کمیتــه اجرایــی و بیســت و 
هفتمیــن نشســت گــروه فنــیـ  خبــری اوآنــا )مغولســتان، 
اوالنباتــور 2۰۱۱(، جشــن پنجاهمیــن ســال تاســیس 
اجــالس  دومیــن  و   )2۰۱2 تایلنــد  )بانکــوک،  اوآنــا 
ــته  ــال داش ــور فع ــکو 2۰۱2( حض ــانه ها )مس ــی رس جهان
ــا  ــی خبرگزاری ه ــره جهان ــومین کنگ ــژه س ــان وی و میهم

ــت.  ــوده اس ــن2۰۱۰( ب ــرس، آرژانتی ــس آی )بوین
ضمــن اینکــه در ســی و هشــتمین اجــالس کمیتــه فنــی 

ــن اجــالس  ــه 2۰۱5(، ســی و نهمی ــا )فوری ــی اوآن و اجرای
ــالس  ــر 2۰۱5(، اج ــا )نوامب ــی اوآن ــی و اجرای ــه فن کمیت
ــی  ــالس جهان ــتان )2۰۱6(، اج ــادی قزاقس ــی اقتص جهان
ــیه )2۰۱6(،  ــورگ، روس ــن پترزب ــادی س ــانه ای اقتص رس
ــزام  ــن)2۰۱6( اع ــم چی ــاده ابریش ــانه ای ج ــالس رس اج
خبرنــگار بــه نمایشــگاه صنعــت حــالل تایلنــد بــه دعــوت 
ــه دوره  ــگار ب ــزام خبرن ــد )2۰۱6(، اع ــت تایلن رســمی دول
آموزشــی خبرگــزاری اســپوتنیک روســیه بــه دعــوت 
رســانه های  کنفرانــس   ،)2۰۱6( خبرگــزاری  رســمی 
ــه  ــت کمیت ــن نشس ــزی )2۰۱6(، چهلمی ــالمی، اندون اس
ــی و شــانزدهمین اجــالس مجمــع عمومــی  فنــی و اجرای
اوآنــا، آذربایجــان )نوامبــر 2۰۱6( و پنجمیــن کنگــره 
جهانــی خبرگزاری هــا، آذربایجان)نوامبــر 2۰۱6( نیــز 

ــت. ــته اس ــال داش ــور فع حض
ســاله  ســازمان 5۰  پرچــم  مبتکــر  خبرگــزاری  ایــن 
منتخــب  و  بــوده  آسیا-اقیانوســیه  خبرگزاری هــای 
ــوده  ــن ســازمان در ســال 2۰۱۰ ب ــزاری ای ــن خبرگ فعال تری

اســت.

انتشارات رسانه مهر
ــانه  ــارات رس ــوز انتش ــال ۱39۰ مج ــر در س ــزاری مه خبرگ
ــوب از وزارت  ــار مکت ــاب و آث ــار کت ــدف انتش ــا ه ــر را ب مه
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی دریافــت کــرد. کتاب هــای 
ــه ای«  ــی، »حرف ــای جــالل« نوشــته مهــدی قزل »جــای پ
اصطالحــات  نامــه  »واژه  و  قاضــی  مرتضــی  نوشــته 

مطبوعاتــی فارســی –انگلیســی« ســه اثــر انتشــار یافتــه این 
ــت. ــه اس مجموع

ارتباط با رسانه های جهان
نظــر بــه حضــور بین المللــی و اثرگــذاری، ایــن  خبرگــزاری 
6 زبانــه )فارســی، عربــی، انگلیســی، ترکــی، اردو و کــوردی( 
ــانه های  ــرای رس ــادی ب ــل اعتم ــع قاب ــوان، مرج ــه عن ب
ــیاری از  ــن رو بس ــت. از ای ــده اس ــل ش ــا تبدی ــر دنی معتب
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــالم آمادگ ــن اع ــی ضم ــانه های خارج رس
دفاتــر نمایندگــی در منطقــه مــورد نظــر بــرای تبــادل اخبــار 
و انعــکاس وقایــع مهــم خبــری دو کشــور اقــدام بــه امضــاء 

ــد. ــر کرده ان ــزاری مه ــا خبرگ ــکاری ب ــه هم ــم نام تفاه
ــی آی  ــن(، پی ت ــودو )ژاپ ــن(، کی ــینهوا )چی ــزاری ش خبرگ
افــه  )روســیه(،  اســپوتنیک  )روســیه(،  تــاس  )هنــد(، 
ــرس  ــی )گرجســتان(، آکوپ ــزی(، پیرول ــا )مال )اســپانیا(، برنام
ــا(،  ــا )کوب ــا التین ــی(، پرنس ــاپ )کره جنوب ــی(، یونه )رومان
و ی ان ای )ویتنــام(، جیهــان )ترکیــه(، آنتــارا )اندونــزی(، ترنــد 
ــتان(،  ــامه )مغولس ــوه(، مونتس ــا )زیمباب ــان(، نیوزیان )آذربایج
ســانا )ســوریه(، ای پــی پــی )پاکســتان(، پــی ان ای )فیلیپین( 
ــرارداد  ــای طــرف  ق ــه خبرگزاری ه و آوا )افغانســتان( از جمل

ــتند. ــر هس ــزاری مه ــا خبرگ ب

میثاق اخالق حرفه ای
خبرگــزاری مهــر خــود را متعهــد بــه رعایــت میثــاق اخــالق 

ــد. ــا می دان ــه ای خبرگزاری ه حرف

با مهـــر به دنیا نگــاه کنیم
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