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گزارش «شهروند» نشان میدهد با محدودیت تلگرام و واتساپ اقبال  به پیامرسانهای داخلی بیشتر شده است

باز گشت به بازی

شــهروند| خبــر مهــم؛ واتســاپ و تلگــرام از دســترس خــارج
شــدند12.روز شــاید هــم کمی بیشــتر و کمتر اســت که دسترســی به
پیامرســانهای محبــوب محدود شــده .محدودیتی که ســردرگمی
کاربرانرارقمزدهتابهدنبالاپلیکیشنیباشندبرایجایگزینی.دوران
میل به پیامرسانهای داخلی باز گشته و حاال بهترین فرصت است
برایخودنماییوتغییر ذائقه کاربر.
دوســال پیش شــاید هم کمی بیشــتر اختالل در اینترنت واتســاپ
را بــرای مدتی از کاربــران گرفت .کمی پیشــتر هم فیلترینگ تلگــرام را
از میــدان بــه در کرد تا کاربــران برای بهره بــردن به آن دســت به دامن
فیلترشــکنها شــوند .در همــان بحبوحــه بــود کــه پیامرســانهای
داخلی پا به عرصه گذاشــتند تا ســری در بین ســرها در بیاورند .البته
پیامرسانهایداخلیدر آنبازهزمانینتوانستنددر قدو قامترقبا
به میدان بیایند و کاستیهایشــان بیشــتر نمود پیدا کــرد .در همان
دوره کاربــران از پایین بدون ظرفیت پذیرش این پیامرســانها گالیه
کردند.عدهایهماز نبودزیرساختاینپیامرسانها گفتند.
از این گالیهها چندســالی میگذرد و دوباره شــرایط بــه گونهای رقم
خورده که اقبال کاربران برای زندگی روزمره به پیامرسانهای داخلی
بیفتد .هرچند باید منتظر ماند و دید اینبار پیامرسانهای داخلی
چطــور میــداندار این فرصــت خواهند بــود .هرچند مدیــران عامل
برخی از این اپلیکیشنها از مهیا شدن زیرساختها و بهبود شرایط
اینپیامرسانهامیگویند.
ی اســت ».او با توجه به
در ایــن میانه خبرها حا کی از این اســت که واتســاپ و تلگــرام برای خصوصی فا کتور مهم و غیرقابل چشمپوش ـ 
ادامهفعالیتدر ایرانبایدبهتفاهمنامهباایرانتنبدهند.احتمالی باور عمومی معتقد است پیامرسانهای داخلی فاصله معناداری با
یشــان دارند« .در «آیگپ» ارسال ویدیو اغلب به
که خیلــی دور از ذهن به نظر میآید و این احتمال را قوت میبخشــد نمونههای خارج 
یهممحدوداست».
کــه بعــد از ایــن امــکان خودنمایــی پیامرســانهای داخلی بیــش از مشکلبرمیخورد.ظرفیتعضوگیر 
«نصــب پیامرســان داخلــی بــه میــل شــخصیام نبــود ».بــا
گذشتهخواهدبود.
محدودشــدن اینترنــت «مریــم» هــم بــرای امــور مربــوط بــه کارش
پیامرســان «بله» را نصب کرده اســت« .عضو شــدنش با کلی دردســر
مجبور باشم  استفادهمیکنم
ُ
«امنیت ندارد ».دسترســی به واتسآپ که محدود شــد بــرای امور بود .بعد از بارها ســعی و تالش کد عضویت برایم آمد ».به اعتقاد این
روزمره «بله» را نصب کرد« .برای فرستادن فایل صوتی هم با مشکل کارمندپلتفرمهایداخلینمیتوانندهمپایواتسآپوتلگرامعمل
نبــار باید حتمــا امکان دسترســی بدهیم ».کنند« .پیامرسانهای داخلی میان شهروندان محبوبیت چندانی
مواجه اســت! برای اولی 
فرستادنویدیوهمیکیاز دغدغههایاواست«.فایلتصویریباید ندارند و این باعث شده در صورت لزوم تنها با همکاران بتوان ارتباط
گرفت».
زیر 100مگباشدتاپلتفرمبتواندپوششدهد».
«مجبور باشــم از «آیگپ» اســتفاده میکنم ».بــه گفته «محمود» «ســمانه» ســالها پیش با فیلترشــدن تلگرام بــرای ارتباطگیری با
یگــپ» شــبیه بــه تلگــرام اســت ».بــا فیلترشــدن تلگــرام همکارانشپیامرسان«بله»رانصب کردهاست«.در همهاینسالها
«فضــای «آ 
«محمود»بهاجبار محل کارش«آیگپ»رانصب کرد«.امنیتحریم سراغ این پلتفرم نرفتم تا امروز که دوباره دسترسیها محدود شده».
مهــدی انجیدنــی ،مدیرعامــل پیامرســان «گــپ» از
شــروع به کار این پلتفــرم از ســال 90خبر میدهد« .ســال90
کارهــای مطالعاتی شــروع شــد ».انجیدنی بر این باور اســت
برای کســبوکارهای آینــده و کاهــش هزینهها باید کشــورها
پلتفرمهای خودشان را داشــته باشند« .مطالعات مختلفی
انجــام شــد ،البتــه از تجربیــات پیامرســانهای معتبــر دنیــا
هم بهــره بردیم ».بــه گفتــه مدیرعامــل پیامرســان «گپ» از
ســال 92تولید زیرســاختهای «گپ» شــروع شــد .ســال95
اولین نســخه آزمایشــی محصول بــرای جامعه کاربــری اولیه
ارائه شد .ســال 96و اوایل ســال 97هم اولین تستها انجام
شــد برای انتشــار عمومی محصول ».مدیرعامل پیامرسان
«گــپ» میگویــد« :شــرکت مــا صددرصــد خصوصی اســت و
هیــچ بخــش دولتــی و ســازمانی ســرمایهگذاری نداشــته .ما
از محــل درآمــد ســایر بخشهــا پلتفــرم «گــپ» را راهانــدازی
کردیم».

میثم عســکری ،مدیرعامل پلتفرم «آیگپ» به «شهروند»
دربــاره پلتفرمشــان و چالشهــای پلتفرمهــای داخلــی
میگوید.
پلتفرم «آیگــپ» حمایتی از طرف نهادها و ســازمانها
به خود دیده یا نه؟
مــا حمایتــی از دولــت قبــل و حــال حاضــر نداشــتیم.
مستندات ریالی آن موجود اســت که به ما وام دادهاند یا نه.
در حــوزه ســختافزار هــم اواخر دولــت قبل یک تعداد ســرو
قرار شــد به مــا بدهنــد .البته تــا پروســه تحویل و اســتقرار ما
انجام شود ،به دولت جدید رسید که آن را از ما پس گرفت.
چــرا در برهههــای خاصــی کاربــران ســراغ پلتفرمهــای
داخلــی میرونــد .ریشــه ایــن مســأله را کجــا بایــد
جستوجو کرد؟
ایــن مســأله کامــا ریشــهای اســت .ســالها ورود
اپلیکیشــنهای خارجــی رهــا شــد و در مقابــل خواســتیم
یکشــبه مدیریــت دادههــا را کــه در همــه جهــان متــداول
اســت ،در دســت بگیریم .علت اینکه در برهــهای کاربران به
پلتفرمهای داخلی رو میآورند این اســت کــه راهکار دیگری

مشــترکان ،واتسآپ جــزو پرکاربرترینهاســت بــا ســهم 71.1درصد.
اینســتا گرام در رتبــه بعدی ایســتاده با ســهم49.4درصــدی ،در این
میانسهمتلگرام31.6درصداست.
نهــا ایرانــی هــم در لیســت کســانی قــرار دارنــد کــه
البتــه میلیو 
از ســرویسهای مختلــف گــوگل بهــره میبرنــد؛ از جیمیــل
لمــپ تــا یوتیــوب .در ایــن میانــه اینســتا گرام بــه تنهایــی
و گوگ 
بیشاز 300هزار کسبوکار رادر خودجایدادهاست.
سال 97بود که سرنوشــت تلگرام به فیلترینگ گره خورد .در همان
برهه تعدادی از مخاطبان پیامرسانهای داخلی را جایگزین تلگرام
یشــدند مبنیبر
کردنــد .ا گرچــه گزارشهایــی هم دستبهدســت م 
ضعففنیوعدمامنیتاینپیامرسانها.

بهباور اینشهرونداینپلتفرمداخلیفضاییاستبرایچتکردنیا
ارسال عکس« .ارسال ویدیو واقعا کار سخت و طاقتفرسایی است.
اینپلتفرم کاربر رابامحدودیتهایمختلفیروبهرومیکند».
«ســیامک» امــا از پیامرســانهای داخلــی راضــی اســت« .در
بره ـهای کــه بــه هــر دلیلــی دسترســی وات ـسآپ و تلگــرام محــدود
یشــود ،پیامرســانهای داخلــی گزینــه خوبــی هســتند ».او هم بر
م
محدودیتهای پیامرســانهای داخلی واقف اســت« .گاهی اوقات
در ارســال پیامها تعلــل دارد .حجــم کاربران کــه باال م ـیرود ،توانایی
پوششهمه کاربرانراندارداماتاحدودی کارمراراهمیاندازد».
از روبیکای5.7درصدیتا گپ0.8درصدی
ســهم پیا مهــای داخلــی از مشــترکان بــاالی 18ســال خیلــی
امیدوارکنندهنیست.روبیکا5.7درصد،ایتا4.6درصد،سروشپالس
3.6درصد ،بله 2.2درصد ،آیپگ 1.8درصــد و گپ 0.8درصد .آماری
که خــرداد  1400ایســپا از آن گفــت .در میــان پیامهای متــداول میان

باتجربهتر شدهایم
پلتفرم «گپ» از حمایتی برای پا گرفتن برخوردار بوده؟
مهمتریــن حمایــت وزارت ارتباطــات موضــوع راهانــدازی
مرکــز داده شــهید ســلیمانی بــود .مــا بــا کمبــود در حــوزه
زیرســاختها روبهرو هســتیم و راهاندازی مرکز داده شــهید
سلیمانی خیلی کمک کرد.
به گفته برخــی کاربــران پلتفرمهای داخلی
این روزها با مشکالتی روبهرو بودند.
ســه ســال قبــل مشــکالتی وجــود داشــت.
در دورههــای قبــل از میــان  5-6پیامرســان
تعــدادی بــا مشــکالت پوششــی روبــهرو
میشــدند .امــا در شــرایط حــال حاضر
هیــچ مشــکلی بــه وجــود نیامــده تــا
امروز.

این روزها با افزایش تقاضای کاربران روبهرو بودید؟   
این روزهــا  50تا70هزار کاربر ثبتنام داشــتهاند .در همین
برهــه حــدود  20تــا 30هــزار کاربــر قدیمــی دوبــاره بــه پلتفــرم
برگشــتهاند .با وجود اینکه اغلب پلتفر مهــا با هجمه کاربران
روبهرو بودنــد ،با این حال قطعی نداشــتند و این برمیگردد
به تجربه سالهای قبل.
آیا تنهــا در برهه ایجاد اختالل در اینترنت شــهروندان
سراغ پیامرسانهای داخلی میآیند؟
متاســفانه بایــد بگویــم ما کشــوری هســتیم کــه از نظر
فرهنگی ســاخت کشــورمان را در هــر زمینهای
کمارزشتر میبینیم در قیاس با نمونههای
خارجی.
اغلــب شــهروندان عدمتمایــل به

راه طوالنی در پیش داریم
پیشروی خود نمیبینند .در شرایط فعلی کاربران نیازمند
ارتباطگیــری کاری در ایــن فضاهــا هســتند ،بــرای همین به
پیامرسانهای داخلی رو میآورند.
دلیــل عــدهای از کاربــران بــرای عدماســتفاده از
پیامرســان داخلی تامین حریم امنیت خصوصی است.
این مسأله تا چه اندازه جدی است؟
هــر پلتفرمــی در دنیــا بیشــک بایــد امنیــت حا کمیتی
و قانونــی آن کشــور را رعایــت کنــد .درواقع هــر پلتفرمی
در ایران یا هر کشــور دیگــری الزاماتــی دارد که ملزم به
رعایت آنهاســت .مدتی قبل ترکیه به توییتر اعالم کرد
ا گر ســرورهای توییتر در کشورش نباشــد ،این پلتفرم
را فیلتر میکند.
بســیاری از کاربــران عنــوان میکننــد
عضویت در پیامرســانهای داخلی
ســخت است و زیرســاختهای الزم
را برای افزایش کاربر ندارند.

ایــن مســأله صحــت دارد ،البتــه نــه در برهــه کنونــی .در
ســالهای  97 ،96و  98پیامرســانهای داخلی آمادگی الزم
را نداشتند ،البته مدعی نیستم در حال حاضر هم به اندازه
وات ـسآپ یــا تلگــرام زیرســاختها مهیا هســتند ،امــا بهتر از
سالهای پیش هستیم.
ݣشــرایط همیشــه بهگون ـهای بــوده کــه پیامرســانهای
داخلی نتوانستهاند تجربه کاربران چندمیلیونی
را داشــته باشــند .البته در قیاس با پلتفرمهای
پیشرو ما چه از نظر ســرمایهگذاری ،چه منابع
انســانی و چــه ابعــاد دیگــر فاصلــه معنــاداری
داریم.
در چــه باز ههــای زمانــی
پیامرســانهای داخلــی شــاهد
افزایــش عضویــت کاربرانشــان
بودند؟
بهواقــع در شــرایط قطعــی

محبوبها؛سروش،بلهو گپ
ݣݣدر ســال 1400مرکز ملی فضای مجازی آماری ارائه داد مبنیبر رشــد
کاربران پیامرسانهای ایرانی .آماری در مقایسه سال 1400نسبت به
سال .97این آمارها نشان از رشد باالی کاربران پیامرسانهای ایرانی
داشتند،البتهنسبتبهسال97وپیشاز فیلتر تلگرام.
همین آمارها از نصب5میلیونی پیامرسان سروش خبر میدادند،
ا گرچه تعــداد کاربران فعال حدود2میلیون و500هزار نفر اعالم شــد.
سهمنصبپیامرسان گپیکمیلیونو600هزار برآوردشد کهحدود
یکمیلیــون و 300هــزار کاربر فعال به خــود میدید .تعــداد نصب بله
حدود یکمیلیون و تعــداد کاربران فعــال حدود 550هزار نفــر برآورد
شــد .ایتا هــم950هــزار دفعه نصب شــده بــود .ا گرچــه از ایــن تعداد
700هزار نفر آنفعالبودند.
هرچند آخرین آمــار معاون وقــت حقوقی و امور مجلــس مرکز ملی
فضــای مجازی روایتگــر چیز دیگری بــود .به گفته امیــر خورا کیان در
ســال 1400تعداد کاربــر ثبتنا مشــده در ایتا 11میلیــون و 600هــزار نفر
اعالمشد.البتهبهروایتاینآمارهاتعداد کاربرانفعالماهانهحدود
3میلیونو380هزار نفر برآوردشد.
تعداد کاربران ثبتنا مشــده در ســروشپالس12میلیــون و 200هزار
نفر اعالم شــد .کاربران فعــال این پیامرســان هم ماهانــه 2میلیون و
300هزار نفر تخمینزدهشد.سهمپیامرسانبله8میلیونو445هزار
نفر تخمین زده شد .از میان کاربران این پیامرسان آمار کاربران فعال
بــه یکمیلیــون و 382هــزار نفــر رســید .ثبتنامکنندگان پیامرســان
« گــپ» حدود6میلیــون و300هــزار نفر اعالم شــد .کاربــران فعال این
پیامرسانهمماهانهبهحدود4میلیونو400هزار نفر رسید.
پلتفرمهای داخلی را نبــود تامین امنیت حریم خصوصی
عنوان میکنند ،این مسأله چقدر صحت دارد؟
ایــن دغدغــه بیشــتر حاصــل عدمآ گاهــی افــراد از ضوابط
قانونــی اطالعــات در ایران و ســایر کشورهاســت .ایــن روزها
بارهــا تذکراتی در مورد ناامــن بودن واتسآپ بــه میان آمده
اســت .بارهــا درباره با گهــای امنیتــی واتسآپ گفته شــده
اســت .به نظرم کاربــران دغدغه امنیــت ندارند ،این مســأله
موضوعــی اســت کــه تنهــا دهانبهدهــان میچرخــد .وقتی
وایبــر فیلتر شــد ،کاربران بــه تلگرام کــوچ کردنــد .تلگرام طی
توافق ایران با روســیه بود .در چند ســال اول فعالیت تلگرام
چــرا کســی ناراحــت امنیــت نبــود؟ تلگــرام ماهیــت بیرونــی
نداشــت و به ســفارش ایران این پروژه راهاندازی شــد .ایران
هــم ماننــد همه کشــورها قانــون بازرســی را اجــرا میکنــد .در
لیســت کشــورهای معــروف کشــوری نداریــم کــه ایــن قانون
رعایت نشود .این قوانین بینالمللیاند.

اینترنــت ایــن ارتبــاط بیشــتر بــوده ،هرچنــد قبــل از آن هــم
کاربرانی از این پیامرسانها استفاده داشتهاند.
در برهــه کنونی چــه تعداد بــه کاربران پیامرســان شــما
اضافه شده است؟
مــا برعکــس پلتفرمهــای دیگــر کاربر جدیــد نداشــتیم ،اما
کاربرانی که در کمپینها ،معرفیها و تبلیغات به ما پیوســته
بودنــد ،دوبــاره فعــال شــدهاند .بــه عبارتــی فعالیــت دوبــاره
کاربران قدیمی ما ســه برابر شده است ،البته نسبت به 12روز
پیش.
پیامرسانهای داخلی چقدر موفق ظاهر شدهاند؟
مــا کاربرانی را جــذب کردهایم ،اما متاســفانه نتوانســتهایم
ایــن ارتبــاط را دائمــی کنیم و منجــر به تغییــر ذائقــه کاربران
شویم.
کار بــران بر این مســأله تا کید دارنــد که ارســال ویدیو در
پیامرســانهای داخلــی نیازمنــد دادن دسترســی کامــل
است  .
هــر آنچــه یــک آپ مســنجری دارد دسترســی میگیــرد،
داخلیها هم همان را میگیرند.

