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آمارهــای متفاوت و متناقضــی از اتصال
روســتاها به شــبکه ملی اطالعات وجود
دارد ،در حالــی که دولت قبــل از اتصال
بیــش از  90درصد روســتاها بــه اینترنت
و شــبکه ملی اطالعات خبــر میداد ولی
آمــار منتشــر شــده نشــان مــیداد که 81
درصد از روستاها به شبکه ملی اطالعات
متصل شدهاند و با روی کار آمدن دولت
ســیزدهم این رقم تا  28اردیبهشت ماه
به  86درصد رســیده است .اما واقعیت
امر چیست؟ و ضریب نفوذ اینترنت در
روســتاها چقدر اســت؟ درباره آمارهای
متناقــض حــوزه اینترنــت روســتایی و
برنامههای ایــن وزارتخانه درباره اتصال
روســتاها بــه شــبکه ملــی اطالعــات بــا
«ایــرج روحــی» مشــاور وزیــر ارتباطات
و فنــاوری اطالعــات و مجــری طــرح
خدمات عمومــی اجباری این وزارتخانه
گفتوگو کردهایم.
ëëدولــت قبــل اعــام کــرد کــه بیــش از
90درصد روســتاها بــه اینترنت و شــبکه
ملــی اطالعــات متصــل شــدهاند ایــن
درحالی اســت که شــما اعالم کردید 81
درصــد .ایــن اختالف آمــار از چه ناشــی
میشود؟
علت اختالف درصدی در این اســت
کــه اینترنــت تــا بخشهایــی از برخــی
روســتاها رفته است و سیگنال هم در آن
منطقه وجود دارد ولی نیاز بوده تا آن فرد
ساکن در روستا یک مودم OUTDOOR
را روی پشــت بام منزل خــود نصب کند
تا بتوانــد از اینترنت اســتفاده کند و قرار
بــود که ایــن دســته از مودمها بــا قیمت
پایینتــر بــه روســتاییان فروختــه شــود
کــه در مقطعــی ایــن اتفــاق افتــاد ولــی
روستاییان نمیتوانند برای مودم و غیره
هزینــه کننــد و از ســوی دیگــر نگهــداری
این دســته از مودمها نیز دشــوار اســت و
مهمتــر از همــه اینکــه آنهــا میخواهند
بســیار راحت با داشــتن دســتگاه موبایل
اینترنت را حتــی در جادهها و زمینهای
کشــاورزی خــود دریافــت کننــد .حتــی
اگــر زمانی آنها به داشــتن ســرعت 512
کیلوبایت راضی بودند امــا اکنون انتظار
دارنــد حداقــل 2مــگ ســرعت را روی
گوشــی خود تجربه کننــد از اینرو دولت
ســیزدهم در نظر دارد روستاییان تجربه
کاربــری بهتــر و راحــت تــری در اتصــال
به شــبکه ملی اطالعات داشــته باشند و
بتوانند با ســرعت مناســب کار آنها را راه
بینــدازد و اینکه آمار خانــوار نیز افزایش
داشــته اســت .در آمار سال  39 ، 95هزار
روســتای بــاالی  20خانوار وجود داشــت
این در حالی است که پیشبینی میشود
روستاهای باالی 20خانوار باالی  40هزار
اســت که مرجــع اصلی در ایــن موضوع
وزارت کشور است.
ëëطبق برنامه ششــم توســعه چه میزان
از روســتاهای کشــور بایــد به شــبکه ملی
اطالعات متصل شوند؟
در برنامــه ششــم توســعه و مــاده
 ،67تکالیفــی مبنــی بــر فراهــم شــدن
زیرســاخت الکترونیــک در مناطــق
روســتایی برعهــده وزارت ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات گذاشــته اســت کــه

طبق ایــن تکلیــف وزارت ارتباطات باید
80درصد روســتاهای بــاالی  20خانوار را
به شــبکه ملی اطالعــات متصل کند و با
اینکه هنوز برنامه ششم توسعه به پایان
نرســیده امــا این تکالیف عملیاتی شــده
است.
ëëهماکنون چه میزان روســتای باالی 20
خانــوار به شــبکه ملی اطالعــات اتصال
یافته اند؟
از ابتــدای دولــت ســیزدهم تــا پایان
اسفند ماه سال  1400با رشد  3درصدی
از  81درصــد ( 32087روســتا) بــه 84
درصد ( 33744روســتا) معادل 1657
روســتا به کمک فناوریهای روز از قبیل
3Gو  4Gبــه پهــن باند موبایل و شــبکه
ملی اطالعات دسترسی پیدا کردهاند.
ëëچــه میــزان منابــع بــرای اتصــال
روســتاهای باقی مانده بــه اینترنت نیاز
اســت و از این میــزان چقــدر آن تأمین
شده است؟
اعتبــار الزم بــرای اتصــال 100
درصدی روســتاهای باالی  20خانوار به
شــبکه ملی اطالعات 120 ،هزار میلیارد
ریــال برآورد شــده که قرار اســت حدود
 40هزار میلیارد ریال از محل %4 + %3
ســهم درآمــدی وزارت در ســال  1401و
حدود  80هــزار میلیارد ریــال از بودجه
عمومــی کشــور تأمیــن شــود .در حــال
رایزنی هســتیم تا بقیه منابع را از ســایر
منابــع و نیــز برنامــه و بودجه و اســتانی
تأمین شــود .طبق جدول زیر هر استانی
به این میزان برآورد بودجه نیاز اســت.
ëëقرار اســت تا چه زمانی تمام روســتاها
به اینترنت متصل شوند؟
در صــورت تأمیــن اعتبــارات تا نیمه
اول ســال  1402تمامی روستاهای باالی
 ۲۰خانــوار تحــت پوشــش اینترنت قرار
گرفته و به شــبکه ملی اطالعات متصل
خواهند شد.
بیــش از  600روســتا در هفتــه
ارتباطــات بــه شــبکه ملــی اطالعــات
متصــل شــدهاند .در مرحله بعــدی نیز
قرار اســت  1500روســتا تا پایان شهریور
مــاه بــه شــبکه ملــی اطالعــات متصــل
شــوند .بعد از آن هم قرار است نزدیک
به  2هزار روســتا تا اسفندماه سالجاری
بــه اینترنــت متصل شــوند که بــا انجام
ایــن اقدامهــا ضریب نفــوذ اینترنت در
روســتاها از  84درصــد بــه  86درصد تا
 28اردیبهشت ماه رسیده است.
ëëبرخــی از روســتاها دارای اینترنــت با
نســلهای ارتباطی 2Gو  G3و به شــبکه
ملی اطالعات متصل بوده و روســتاییان
تجربــه کاربری ضعیفــی دارند آیا دولت
برای ایــن بخش نیز برنامهای در دســتور
کار دارد؟
اتصــال روســتاها بــه شــبکه ملــی
اطالعــات در دو فــاز پیگیــری میشــود.
یــک بخــش از روســتاها ( )5721در کل
اینترنت ندارند یا بســیار ضعیف اســت
و بخشــی از روســتاها بــا اینکــه دارای
اینترنت هستند ولی سیگنالها ضعیف
اســت و مــردم از آن راضی نیســتند .به
عبارتــی بیــش از هــزار روســتای دارای
اینترنــت کــم کیفیــت و  1500روســتای
بــدون اینترنت ســیار وجــود دارند .قرار
اســت از  1500روســتای بــدون اینترنت
ســیار و  1000روســتای کــم کیفیــت را تا

اســفندماه سال  1402با کیفیت مطلوب
به شــبکه ملی اطالعات متصل کنیم.
ëëآیا سایتهای نصب شده در روستاها
به گونهای است که جادهها ،شهرکهای
صنعتی یا گردشگری را پوشش دهد؟
بلــه .وقتــی بــرای روســتاهای بــاالی
 20خانــوار دکل و ســایتهای مخابراتی
نصــب میشــود نــه تنهــا جادههــا و
شــهرکهای صنعتــی و بلکــه مناطــق
گردشــگری را تــا حــدودی پوشــش
میدهند هرچند پوشــش ایــن بخش از
مناطــق جــزو تکالیــف وزارت ارتباطات
نیســت ولــی درتالشــیم تــا ایــن مناطق
بخصــوص مناطــق عشــایری (کــه آنها
نیــز اینترنــت را از مــا مطالبــه میکنند)
را نیــز پوشــش داده و اینترنت را به این
بخشها نیز برسانیم.
ëëچرا برخی از روستاهای استانها حتی
تا  100درصد به اینترنت متصل شــدهاند
امــا برخــی دارای عقبماندگیهــای
زیادی هستند؟
همان طور که گفته شد حدود  6هزار
خانوار روســتایی بــاالی  20خانوار وجود
دارد کــه هنــوز بــه شــبکه ملــی متصــل
نیســتند .در برخــی اســتانها همــکاری
اســتاندارها و فرماندارها بسیار باال بوده
اســت و از ایــنرو درصــد بســیار باالیــی
از روســتاهای آنهــا بــه اینترنــت متصل
شدهاند از اینرو برای سرعت بخشیدن
اتصال روســتاها بــه اینترنت نیاز اســت
کــه همــکاری نمایندگان ،اســتانداریها
و فرمانــداری هــا نیــز بیشــتر شــود .باید
گفــت برخــی از روســتاهای اســتانها
ماننــد ،کرمــان ،خراســان جنوبــی،
سیســتان و بلوچســتان و ...کــه به دالیل
تعدد روســتاها و فاصله روســتاها کمتر
بهــره مند هســتند نیــاز اســت همزمان
زیرســاخت مخابراتــی تقویــت شــود که
موضوع بهصورت ویژه در قالب اجرای
طرحهــای فیبــر نــوری در حــال انجــام
است.
ëëدر اتصــال روســتاها بــه شــبکه ملــی
اطالعــات بــا چــه چالشهــای دیگــری
روبهرو هستید؟
اول اینکــه مطالبــه هموطنــان بــه
دسترســی اینترنــت نســبت بــه قبــل
تغییــر کرده و مطالبههــا از بعد کیفیت
و ســرعت هــم باالرفتــه اســت .البتــه
مطالبه درســت و بحقی اســت ولی کار
مــا را دشــوار کــرده اســت .دوم بحــث
هزینــه اســت ،انجــام چنیــن کار بزرگی
حــدود  12هــزار میلیــارد تومــان منابــع
مالــی نیــاز اســت و از این میــزان منابع
حــدود  4هزار میلیــارد تومــان از منابع
پایــدار تأمیــن شــده اســت و در حــال
رایزنــی هســتیم تــا بقیــه منابــع را از
بخش برنامه و بودجه و اســتانی تأمین
کنیــم از ایــنرو بــه کمــک نماینــدگان
مجلس و اســتاندارها و فرماندارها نیاز
اســت تا بتوان ایــن کمبــود اعتبارات را
جبــران کرد .بایــد واقعیــت را پذیرفت
کــه هزینههــای نصــب ســایتها هــم
افزایــش یافتــه اســت بهطــوری کــه اگر
اپراتــوری ســایتی را پیــش از ایــن بــا 2
میلیــارد تومــان نصــب و راهانــدازی
میکــرد ،اکنــون بــا  3میلیــارد تومــان
میتوانــد راهاندازی کند .از ســوی دیگر
تجهیــزات بهدلیل همــکاری کم برخی

طراحی ساعت مچی ماهوارهای و امدادی
قاب فناوری

میترا جلیلی
خبرنگار

در مناطــق بیابانی ،میــان اقیانوسها و...
کــه پوشــش و آنتــن تلفــن همــراه وجــود
نــدارد ،ممکــن اســت نگــران شــوید کــه
در صــورت گــم شــدن یــا آســیب دیــدن،
چگونه درخواســت کمــک کنیــد .فعاالن
حــوزه فنــاوری بــرای حــل ایــن مشــکل
راهــکاری ارائــه دادهانــد ،یــک ســاعت
مچــی ماهــوارهای بــه نــام  O-Boyکه در
صــورت نیاز میتواند شــما را نجات دهد.
ایــن وســیله توســط «هادریــن دورچــی»،
کارآفریــن بلژیکــی اختــراع شــده اســت
کــه زمانــی ،هنــگام مــوج ســواری در دریا
ســرگردان مانــده بــود .وی هنــگام مــوج
ســواری تا حد زیادی از ســاحل دور شــد و
هیچ ســیگنال تلفــن همراهی هــم وجود
نداشــت تــا بتواند درخواســت کمک کند.
خوشــبختانه وی موفــق شــد توســط یــک
قایق که از آن مسیر رد میشد نجات پیدا
کند ولــی این تجربه ،لحظــهای وی را رها
نکــرد و درنهایــت ،ایــن ترس زمینه ســاز
طراحــی و تولیــد ســاعت مچــی نجــات
 O-Boyشد.ســاعت مچــی  O-Boyهــم

زمــان را نشــان میدهــد و هــم ازطریــق
ماهواره میتواند درخواســت کمک کند و
پیام هشداری ارسال کند.
میتــوان از ایــن ســاعت همچون یک
ســاعت مچــی معمولــی اســتفاده کــرد
چراکــه به طــور دقیــق زمان را بــر صفحه
نمایــش دیجیتــال خــود نشــان میدهد،
اما اگــر نیاز بــه کمــک داشــتید میتوانید
بــه دو صــورت از آن اســتفاده کنید.اگــر
فقط به کســی نیاز داشــته باشــید که شما
را از محــل نجات بدهد ،باید  5بار متوالی
دکمه کناری ســاعت را فشــار دهیــد که با

انجــام ایــن کار ،ســرویس  GetMeفعــال
میشــود .بالفاصلــه یــک پیــام از پیــش
نوشــته شــده و مختصــات  GPSفعلــی
کاربر از طریق ماهواره برای حداکثر چهار
مخاطب شــخصی ارسال میشود .اما اگر
کاربــر مجروح شــده یــا موارد جــدی تری
وجود داشــته باشــد ،کاربر باید دکمه را 8
بار فشــار دهد .این ســرویس RescueMe
را فعــال میکنــد کــه در آن یک ســیگنال
 SOSبــا مختصات  GPSبــه نزدیک ترین
ایستگاه نجات اضطراری ارسال میشود.
اگــر کاربــر بخواهــد تنها موقعیــت مکانی

ارقام به میلیارد تومان

تولیدکننــدگان خارجــی با چند واســطه
به دست ما میرسد ،بنابراین هرچقدر
کمــک کنند زودتــر میتوانیم روســتاها
را بــه اینترنت متصل کنیــم .یکی دیگر
از چالشهــا بحــث نبود جــاده و برق تا
تپههایــی اســت کــه بایــد دکل در آنجــا
نصــب شــود در ایــن زمینــه وزیــر نیــرو
اقدامات مناسبی انجام داد ولی نیاز به
مساعدت بیشــتر است .از همه مهمتر
چالــش فنــی و زیرســاخت مخابراتــی
اســت .در خیلی از روســتاها زیرساخت
و لینکهــای مخابراتــی الزم موجــود
نیســت .مطالبــه نماینــدگان از ما نیز از
دیگر مســائل اســت .برخــی نمایندگان
از ما درخواســت میکنند تا هفته آینده
اینترنــت به روســتای مورد درخواســت

اش را بــه دوســتانش اطــاع دهــد هــم
دکمــه را در شــروع گردش خــود به مدت
 10ثانیه فشــار میدهد .با این کار سرویس
 TrackMeفعــال میشــود کــه در آن
مختصــات  GPSفعلی کاربر را در فواصل
زمانی  20 ،5یا  60دقیقه به حداکثر چهار
مخاطب ارسال میکند .این ساعت مچی
امــدادی ضد گــرد وغبــار و ضدضربــه ،تا
عمق 10متــری ضدآب اســت و با یک بار
شارژ میتوان تا 7روز از آن استفاده کرد یا
حداقل 48پیام را ارسال کرد.
یکــی از نــکات مهم این ســاعت مچی
ایــن اســت کــه نیــازی بــه همــگام شــدن
بــا یــک تلفــن هوشــمند نــدارد تــا بتواند
درخواســت کمک کاربر را ارسال کند.تنها
در زمــان انتخاب 4فردی کــه میخواهید
به آنها اطالعرســانی شــود یا درخواســت
کمــک کنید ،یــک اتصــال بلوتــوث تلفن
هوشــمند و یــک اپلیکیشــن مــورد نیــاز
اســت .این ســاعت مچی در ســایت کیک
استارتر مشغول جمعآوری سرمایه است
و بــا قیمــت  294دالر به فروش میرســد
درحالــی که درصورت ورود به بازار ،بهای
آن به  405دالر میرسد.

میزان بودجه الزم به تفکیک استان ها برای اتصال روستاها به شبکه ملی اطالعات

آنهــا بــرود این در حالی اســت که اگر از
لحظــه درخواســت نماینــده هــم کار را
آغاز کنیم  4ماه طول میکشــد یا برخی
نمایندههــا بــا اینکه منطقــه آنها دارای
اینترنــت و پوشــش بیشــتر از متوســط
کشــوری هســتند درخواســت اقــدام
ویــژه در حــوزه انتخابــی خــود هســتند
ضروری است درخواستها و مطالبات
بگونــهای باشــد کــه بتوان شــاهد رشــد
متوازن و عدالت محور در ســطح کشور
باشیم .برنامه دولت این است که ابتدا
روســتاهایی که دارای اینترنت نبوده یا
اینترنــت ضعیفی دارند به شــبکه ملی
اطالعــات متصــل شــوند و وقتــی همه
روستاها به حد متوســطی رسیدند بعد
از آن هدفگذاری روی ارتقا خواهد بود.

ëëاتصــال روســتاها بــه شــبکه ملــی
اطالعــات چــه تأثیــری در رونــد زندگــی
مردم گذاشته است؟
از آنجایــی که زندگی مــردم به تلفن
همراه و اتصال به اینترنت وابسته شده
از ایــنرو در این راســتا شــاهد مهاجرت
معکــوس نیــز بودهایــم ،چرا که بیشــتر
مــردم ترجیــح میدهند وقتی کارشــان
بــا اینترنــت راه میافتــد در روســتاهای
خــود ســاکن شــوند و همیــن مهاجــرت
معکــوس ترافیــک اینترنــت را در
روســتاها افزایــش داده اســت .از اینرو
کار بــه جایی رســیده که اکنــون دیگر اگر
زمانــی اولویــت نمایندگان به روســتاها
بحــث آب ،بــرق ،گاز و جاده بــود اکنون
دغدغه اصلی آنها اینترنت شده است.

بازی ،قابلیت جدید تیک تاک
آن سوی خبر

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه سومین جلسه کارگروه ویژه
اقتصاد دیجیتال اواخر هفته گذشته با حضور وزرای ارتباطات و
امور اقتصادی و دارایی و معاون علمی و فناوری رئیسجمهور
و نمایندگان دســتگاههای عضو این کارگروه برگزار شــد ،گفت:
در این جلســه کلیات آییننامه حمایــت از تولید دانشبنیان و
اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و اقتصاد
دیجیتــال کشــور به بحــث و بررســی گذاشــته شــد و در نهایت
به تصویب کارگروه رســید .رضــا باقری اصل افــزود :آییننامه
حمایــت از تولید دانشبنیان حوزه  ICTبه تصویب رســید و با
تصویب این مصوبه ضمن تســهیل صدور مجوزهای کســب و
کار و حذف مراجعات ،باعث ایجاد شــفافیت در ارائه مجوزها
و جلوگیــری از رانــت یــا انحصــار در صدور مجوز کســبوکارها
خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه تمام مجوزهای صادرشــده دســتگاههای
اجرایــی در درگاه ملی مجوزها در دســترس عمــوم مردم قرار
خواهــد گرفــت ،افــزود :جزئیــات آییننامــه حمایــت از تولید
دانشبنیــان و اشــتغال آفریــن در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات در جلســه آینــده کمیســیون راهبــری کارگــروه ویژه
اقتصاد دیجیتال ،نهایی میشود .باقری اصل گفت :دستور کار
بعدی این آییننامه مربوط به بررسی جزئیات آن است که در
جلسه بعدی کمیسیون راهبری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
نهایی خواهد شــد .معاون امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات
در خصــوص موضوعــات مرتبــط بــا ایــن آییننامه گفــت :در
آییننامــه حمایــت از تولید دانشبنیــان و اشــتغال آفرین در
حــوزه  ICTموضوعاتی مانند رایانــش ابری ،هوش مصنوعی،
اینترنت اشــیا ،میکرو الکترونیــک و… در اولویتهای حمایت
قرار گرفته و از حیث بومیسازی پشتیبانی میشوند.
وی تأکیــد کــرد :حمایــت مدنظــر ایــن آییننامــه در قالب
پروژههایــی در حوزههــای هــوش مصنوعــی ،ســایبر ،کوانتوم،
علوم شناختی ،سالمت دیجیتال ،نانو ،لیزر ،میکرو الکترونیک،
صوت و الکترومغناطیس ،ذخیرهســازی و انباشت انرژی دیده
شــده است که پس از تصویب جزئیات آییننامه ،در دستور کار
قرار میگیرد.
باقــری اصل گفــت :در ایــن آییننامه همچنین مشــوقها
و حمایتهایی بــرای فریلنســرها (آزادکاران) ،اســتارتاپهای
دانشبنیــان و شــرکتهای فنــاور در حوزه ارتباطــات و فناوری
اطالعات در نظر گرفته شده است.
معــاون وزیــر ارتباطات هدف از پرداختن بــه این مصوبات
را حمایــت از تولیدات دانشبنیان و اشــتغالآفرین و تســهیل
صدور مجوز کسبوکارهای حوزه فاوا عنوان کرد.
باقــری اصل گفــت :بر این اســاس در این کارگــروه موضوع
تسهیل شروع کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به تصویب
رسید و مقرر شد تمامی مجوزهای مربوط به کسبوکارهایی که
«ثبــت محور» و «اعالنی» هســتند ،پس از ثبت درخواســت در
درگاه ملی صدور مجوزها ،به شکل کامالً آنالین صادر شود .به
این معنی که صدور مجوز برای کسب و کارها با انجام استعالم
الکترونیکی مدارک ،پس از ثبت در درگاه ملی صدور مجوزها،
در قالــب ســند الکترونیکــی معتبــر در یــک روز انجــام خواهد
پذیرفــت و نیاز به هیچ نوع مراجعه حضــوری و پیگیری دیگر
نخواهد داشت .معاون وزیر ارتباطات افزود :در مورد مجوزهای
مربوط به کسبوکارهایی که شروع فعالیت آنها «تأیید محور»
است نیز پس از ثبت و انجام استعالمهای الکترونیکی و انجام
ارزیابــی ،بازرســی یا بازدید میدانی توســط دســتگاه اجرایی در
ســریعترین زمان ممکــن بهصورت الکترونیکی صــادر خواهد
شــد .در صورت عــدم تأیید مرجع صادرکننده مجوز ،دســتگاه
اجرایــی مربوطــه باید دالیــل عدم تأیید را به شــکل شــفاف از
طریق درگاه مرکز ملی تبادل اطالعات اعالم کند و صادرکننده
مجــوز اجازه ندارد بهدلیل «اشــباع بــودن بازار» ،یــا به دالیلی
خــارج از مصوبات هیأت مقررات زدایــی ،از تأیید صدور مجوز
کسبوکار مورد نظر امتناع کند.

اخبــــار

اشتغالآفرینی در کسبوکارهای
حوزه فاوا شتاب می گیرد
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مجری طرح خدمات عمومی اجباری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در گفتوگو با «ایران»:

هوشمندسازی پست در دستور کار وزارت
ارتباطات

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از ایــده بــازار پســت
بازدیــد کرد و گفت :هوشمندســازی این شــرکت در دســتور
کار وزارت ارتباطــات قــرار دارد« .عیســی زارعپــور» افــزود:
«هوشمندســازی از مرحله قبول مرسوله تا رسیدن مرسوله
به دســت مردم در حال انجام اســت .این نمایشــگاه نشــان
میدهــد کــه مــا ظرفیتهــای خوبی در تمــام ایــن مراحل
در بخــش خصوصــی داریــم و بــا اســتفاده از ایــن ظرفیــت
میتوانیــم پســتی هوشــمند در تراز انقالب اســامی داشــته
باشــیم که بتواند خدمات با کیفیتی به مردم ارائه کند».
وی دربــاره فعالیتهــای شــرکتها و اســتارتاپها در
موضوعات مشــترک نیز گفت« :این موضــوع باعث رقابت
بین اســتارتاپها میشــود و امکان دارد که از ایده تا رسیدن
بــه بــازار ،تعــدادی از آنان باقــی بمانند که بســیار مناســب
اســت چرا که بــازار بزرگی در این حوزه داریم و ما اســتقبال
میکنیــم ».زارعپــور تأکیــد کــرد« :ایــن وضعیــت نبایــد به
گونــهای باشــد که در یــک حوزه ،تعــدادی اســتارتاپ فعال
بوده و در بخش دیگری که مورد نیاز است ،استارتاپی فعال
نباشــد بلکه بایــد راهبری و نظارت از طریق شــرکت پســت
وجود داشــته باشــد تــا در تمــام مراحــل از قبول تــا تحویل
مرســوله شرکتهای نوآور فعالیت داشته باشند».
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تیک تــاک در حــال انجام
آزمایشهایــی در ویتنــام
اســت تــا کاربــران بتواننــد
در این اپلیکیشــن ویدیوی
کوتــاه ،بــازی هــم انجــام
دهند .بازیهایی که در این
اپلیکیشناضافهمیشوند،
درآمد تبلیغاتی تیک تاک
را افزایش داده و همچنین
زمانــی کــه کاربــران در این
اپلیکیشن سپری میکنند
را طوالنیتر میکنند .تیک
تاک یکی از محبوب ترین اپلیکیشنهای جهان با بیش از یک میلیارد کاربر ماهانه
فعال اســت .ویتنام که  ۷۰درصد شــهروندانش پایین  ۳۵ســال سن دارند ،یکی از
بازارهــای جذاب برای پلتفرمهای شــبکه اجتماعی مانند تیــک تاک ،فیس بوک
و یوتیــوب اســت .به گفته چهار منبــع آگاه ،تیک تاک که متعلق به شــرکت چینی
بایت دنس اســت ،قصد دارد قابلیت بازی را بهصورت گســترده در جنوب شــرقی
آســیا عرضه کند .این اقدام ممکن اســت در ســه ماهه ســوم ســال میالدی جاری
انجام شود .هنوز برنامه تیک تاک برای عرضه قابلیتهای بازی در بازارهای دیگر
معلوم نیست .اگرچه کاربران تیک تاک میتوانند بازیهایی را که پخش میشوند
تماشا کنند اما در اکثر مناطق ،قادر نیستند در اپلیکیشن تیک تاک ،بازی کنند .حتی
بدون بازی هم درآمد تبلیغاتی تیک تاک افزایش داشته است .طبق آمار شرکت
تحقیقاتی اینسایدر اینتلیجنس ،درآمد تبلیغاتی تیک تاک سال گذشته به بیش از
 ۱۱میلیارد دالر رسید و از مجموع فروش توئیتر و اسنپ فراتر رفت.

