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مقررات گذاری فراقوه ای در خدمت مبارزات 
انتخاباتی در بستر شبکه ملی اطالعات
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سرنوشتروابطعمومیهادردورهتحولدیجیتال

یا مرگ یا یکپارچگی سازمانی!

   بی شک پدیده ای که در عصر حاضر »رسانه اجتماعی« می نامیم، فرزندان 
عصری هســتند که اینترنت در آن از طریق ســاده ترین راه ها، امکان ارتباط 
افراد با یکدیگر را فراهم کرده است. با ورود جهان به قرن 21 و آغاز روند ظهور 
بســترهای تازه چون فیس بوک و توییتر، مفهوم قادر کردن مردم به ارتباط با 
یکدیگر به صورت آنالین، توسعه یافت و طیف وسیعی از روش ها برای تحقق این 

ایده، ابداع شد. این امر مقدمه ای بر ظهور تهدیدی بزرگ برای ...

    مطالعات جدید نشان می دهد که استخراج بیت کوین در ایران باعث 
شده تا یک مسیر جدید برای پرداخت پول کاالهای وارداتی و صادراتی 

برای کشورمان باز شود.
در پي تحقیقات انجام شده مشخص شده است که در حال حاضر ...

   ابتدای ماه مه، قیمت ارزهای دیجیتال به دنبال اعالم ممنوعیت معامالت این ارزها توسط 
موسسات مالی و اعتباری چین به شدت سقوط کرد و قیمت بیت کوین، بزرگ ترین ارز دیجیتال 
جهان، به زیر ۴۰هزار دالر بازگشت. پس از انتشار خبری مبنی بر اینکه بانک ها و موسسات مالی 
چین از هرگونه عملیات بانکی مرتبط با معامالت ارزهای دیجیتال منع شده اند، ارزش بیت کوین 

با سقوطی ۷.۷۳درصدی مواجه شد.
ارزش اتریوم، دومین ارز مجازی بزرگ جهان با سقوطی 11.۰2درصدی به ۳۰۰۷.۰۶دالر رسید. 
ریپل، سومین ارز دیجیتالی جهان با ســقوط ۷.۴1درصدی به 1.۴۶دالر رسید. قیمت ارزهای 
مجازی به دنبال توییت های اخیر ایالن ماسک، مالک تسال و انتقاد او از مصرف انرژی باالی این 
ارزها و آسیب وارده به محیط زیست، تحت فشــار قرار گرفت. با سقوط ارزش بیت کوین به زیر 

۴۰هزار دالر که برای اولین بار در 1۴ هفته اخیر رخ داد،...

  امروزه فناوری های جدید با حجم فراوان، زندگی، محیط کار ما و حتی ابعاد وجودی ما را تحت تاثیر قرار داده اند. بشر امروز 
بدون فناوری و بهره گیری از آن، امکان عملی برای ادامه حیات خود ندارد. شتاب انتشار داده ها و آمار و اطالعات ناشی از عصر 

دیجیتال و الکترونیک به حدی است که می توان آن را به انفجار اطالعات تعبیر کرد.
فضای مجازی نحوه برقراری ارتباط میان افراد و انتشار اطالعات در سازما ن ها، نهادها و موسسات را اساسا دگرگون کرده است. 
امروزه شاهد انقالب جدید در زمینه اطالع یابی، اطالع رسانی و ارتباطات در فضای مجازی هستیم و دهکده جهانی به ذهنیت 

جهانی تبدیل شده است. اکنون انقالب ارتباطات به انقالب اطالعات و انفورماتیک تغییر ماهیت داده است.
روابط عمومی  که به عنوان حلقه واسط و اتصال دهنده نهادها و سازمان ها به جامعه عمل می کند. 

ایران می تواند 10 درصد از 
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چشم انتظار برنامه های کاندیدا
 

با نزدیک شــدن به زمان انتخابــات ریاســت جمهوری، مثل همه 
دوره های گذشــته با ســیلی از افراد درون حکومتی مواجه هستیم 
که ســال ها در مناصب مختلف مدیریتي بوده اند و شــرایط کنونی 
حاصل انباشــت اقدامات اجرایی آنها در ســطوح مختلف به شمار 
می رود که این روزها احساس مسوولیت کرده و به نوعی برای اصالح 
همان اقدامات گذشته خودشــان، پا به عرصه سیزدهمین انتخابات 

ریاست جمهوری گذاشته اند! 
حاال بماند که شــاید ما از معدود کشــورهایی در جهان باشیم که 
پروســه داغ انتخابات ریاســت جمهوری خیلی دیر و خیلی نزدیک 
به زمان انتخابات شروع می شــود و با اعالم نامزدی طیفی از افرادی 
مواجه می شویم که با شعارهای زیادی پدیدار می شوند بدون اینکه 
اساسا این شــعارها یا در حالت خیلی خوش بینانه برنامه ها از سوی 
نامزدها اعالم می گردد، سال ها قبل برنامه ریزی و با همفکری طیف 
گســترده ای از کارشناســان حوزه های مختلف، قابلیت اجرایی آن 

راستی آزمایی شده باشد.
هر چقدر در کشورهای پیشــرفته روند انتخابات ریاست جمهوری، 
اعالم نامزدها و برنامه هــای عملی آنها بــرای دولت های آینده، در 
برنامه های درون حزبی و گروهی فشرده در بازه زمانی خیلی قبل تر 
از روز انتخابات، شــروع و راســتي آزمایی می شــود، رویه ما کامال 
برعکس آنها اتفاق افتاده، شــعارها و برنامه ها خیلی نزدیک به زمان 
انتخابات، مطرح و قابلیت بحث و راســتي آزمایی آنها به فراموشــی 

سپرده می شود.
با این مقدمه، دل بستن به اصالح و تغییری رو به جلو در حوزه های 
مختلف به تجربه نشان داده شده است که روندی رو به عقب دارد، از 
این جهت مشخصا اگر ارتباط آن را به حوزه فناوری دخالت دهیم با 
شرایط به مراتب بدتری مواجه خواهیم بود. میزان توجه و نوع نگاه 
نامزدها یا دولت آینده به حوزه فناوری، سیاســت گذاری های بعدی 

پیرامون آن را تعیین می کند. 
متاســفانه در این ســال ها با وجــود مطالب و بحث هــای مختلف 
کارشناســان و رســانه های مرتبط، مبنی بر نگاه زیرساختی به این 
حوزه همچنان شاهد سیاســت گذاری های غیرسیستمی و شتابزده 

در این حوزه بوده ایم.
از طرفی تجربه گذشته نشان داده اســت که امید بستن به رویکرد 
نامزدهای ریاســت جمهوری با شرحی که گفته شــد همچنان این 
حوزه را وارد دور باطل خواهد کرد و در نهایت سیاســت گذاری های 
پراشتباه آزموده شده گذشته در دولت آینده نیز جاری خواهد شد.

برای همین به نظر می رسد، برای اصالح و تغییر، به جای امید بستن 
به این چرخه پراشــتباه، نگاه به درون حوزه و اصالح از درون حوزه 

فناوری راهکار مناسب تری باشد.
به نظر نگارنده، به جای تمرکز بر نامزدها و مشخصا دولت آینده، نیاز 
به این داریم که تغییر و اصالح از حوزه فناوری برنامه ریزی، شــروع 
و ادامه پیدا کند تا در نهایت تبدیل به مطالبه از بدنه دولت ها شود.

انســجام، اتحاد و یکپارچگی تمام ارکان حوزه فناوری، کلید تغییر 
و گام رو به جلوی پیشرفت و اصالح اســت. تمرکز بر اصالح درونی 
تشکل ها، سازمان های مختلف حوزه و انسجام، یکپارچگی و صدای 
واحد از درون آنها قطعا مطالبات را در مســیر هموارتری قرار داده و 
می تواند مسیر سیاســت گذاری های دولت آینده را تحت تاثیر قرار 

دهد. 
به تعبیري دیگــر، تغییر دولت ها باید فرصتی برای پوســت اندازی، 
اصالح سازمان ها و تشکل های این حوزه نیز باشــد تا با شرحی که 
گفته شد، امید به اصالح و تغییر درونی شده و در مسیر هماهنگی از 
دولت آینده مطالبه شود. از این جهت به نظر نگارنده، تا شروع دولت 
آینده فرصتی برای تشکل ها و سازمان های حوزه فناوری فراهم شده 
اســت تا به صورت کامل و منســجم مطالبات این حوزه به خصوص 
در بعد سیاســت گذاری های جاری آســیب زا بر چرخه پویایی بازار 
فناوری را گردآوری، تجمیع و مبســوط تهیه کرده و پیشنهادهای 

الزم برای اصالح آنها را از دولت آینده مطالبه کنند.

رییسجمهور:

استخراج رمزارزها تا پایان 
شهریور ممنوع شد

روحانی گفت: از امروز تا پایان شــهریور هر نوع اســتخراج رمزارز 
ممنوع و غیر قانونی است.

حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی رییس جمهور در جلسه 
هیات دولت، در مورد قطعی های برق گفت: من خوشــحالم که وزیر 
نیرو در این مورد از مردم عذرخواهی کرد. ریشــه اصلی این موضوع 
هم خشکسالی امسال است. برق برای استخراج رمزارزها با مجوزش 
۳۰۰ مگاوات اســت اما غیرمجازش 2هزار مگاوات است. هر کسی 
تعدادی ماینر گذاشته و بیت کوین استخراج می کند. از امروز تا پایان 

شهریور هر نوع استخراج رمزارز ممنوع و غیرقانونی است.
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مطالعــات جدید نشــان می دهد که اســتخراج 
بیت کوین در ایران باعث شده تا یک مسیر جدید 
برای پرداخت پول کاالهــای وارداتی و صادراتی 

برای کشورمان باز شود.
در پي تحقیقات انجام شــده مشخص شده است 
که در حــال حاضر حــدود ۴٫۵ درصــد از کل 
اســتخراج بیت کوین در جهان در ایــران انجام 

می شود.
الیپ تیک، موسســه فعــال در حــوزه فناوری 
بالک چین، می گوید: روند اســتخراج بیت کوین 
این فرصــت را ، به ایران داده کــه صدها میلیون 
دالر درآمد داشته و از آن برای واردات و صادرات 

کاالها استفاده کند و از تاثیر تحریم ها بکاهد.
بنا به گفته این موسســه برجسته، با سطح کنونی 
اســتخراج بیت کویــن در ایــران، حجم گردش 
مالی این صنعت کشورمان ساالنه نزدیک به یک 
میلیارد دالر است. البته مقامات ایرانی هنوز آمار 

دقیقی نسبت به این مساله ارایه نداده اند.
موسسه الیپ تیک، مدعی است که تعیین میزان 
دقیق این آمار بسیار سخت بوده و ارقام تخمینی 
ارایه شــده با اســتفاده از آمار جمع آوری شــده 
مربــوط به اســتخراج بیت کوین توســط »مرکز 
فعالیت هــای مالــی جایگزین کمبریــج« تا ماه 

آوریل سال 2۰2۰ محاسبه شده اند.
از طرف دیگر شــرکت ملی برق ایــران هم گفته 
که میزان برق مورد اســتفاده در کشورمان برای 
استخراج بیت کوین معادل ۶۰۰مگاوات است که 

از این رقم نیز در محاسبات استفاده شده است.
خرید و فروش بیت کوین های اســتخراج شده در 
خارج از ایران توســط بانک مرکزی ممنوع شده، 
اما در بازار ســیاه امکان معامله این بیت کوین ها 

نیز فراهم است.
چند سالی است که استخراج بیت کوین در ایران 
به عنوان یک صنعت پذیرفته شده و برای آن برق 
ارزان قیمت در نظر گرفته شده است و قرار بر این 
است که اســتخراج کنندگان بیت کوین، این ارز 

مجازی خود را به بانک مرکزی بفروشند.
ایــن مســاله باعــث شــده کــه بســیاری از 
اســتخراج کنندگان خارجــی بیت کوین از جمله 
چینی ها هم جذب ایران شــده و تهــران به آنها 
اجازه داده با اســتفاده از بیت کوین برای واردات 

برخی اقالم نیز استفاده کنند.
مطالعــه موسســه الیپ تیک نشــان می دهد که 
اســتخراج بیت کوین برای ایران فرصتی بوده که 

بتواند از تاثیر تحریم ها بکاهد.
اینصنعــتمیتوانــد10درصدبازار

جهانیرادردستبگیرد

محمدرضا شــرفی، رییــس کارگــروه ماینینگ 
انجمن بالک چیــن ایران درخصوص اســتخراج 
بیت کوین به خبرنگار ما گفت: ارقامی که رویترز 
اعالم کــرده اســت از برداشــت های غیرقانونی 
رمزارزها نیست. این آمار از برداشت رمز ارزهایی 
در مناطق آزاد اســت کــه این آمار اعالم شــده 
غیرقانوني می باشد و بر اساس آماری که درحال 
حاضر وجود دارد ۵درصد از استخراج جهانی در 
ایران صورت می گیرد اما این برآوردی نیست که 
ما انتظار آن را داشــتیم. در واقع برآورد ما از این 
صنعت، حدود 1۰درصد بازارجهانی بوده اســت 
که با توجه به مشــکالتی که برای این صنعت به 
وجود آمده است به این رقم دست پیدا نکرده ایم.
او در ادامــه افــزود: قانون گــذاری حامل هــای 
انرژی باعث شــده تا این صنعــت کارایی خود را 
از دســت بدهد و ما نتوانیم به درســتی کار خود 
را انجام دهیم. هزینه بــرق مصرفی که برای این 

صنعت در نظر گرفته شــده ۸سنت است که برق 
صادراتی که آن همه مشکالت و زیرساخت ها دارد 
حساب نمی شــود و این گونه ما بازار را از دست 
خواهیم داد. مسووالن به جای اینکه انگیزه برای 
سرمایه گذاری در این صنعت نوپا را زیاد کنند هر 
روز چالش هایی برای این صنعت ایجاد می کنند.
کمبودبودجهراازاینصنعتدریافت

نکنید
رییس کارگروه ماینینگ انجمن بالک چین ایران 
درخصوص هزینه های بــرق صادراتی بالک چین 
نیز بیان کرد: برق صادراتی بین ۴۰۰ الی 1۸۰۰ 
تومان محســوب می شــود اما به جای اینکه کف 
قیمــت صادراتی برای صنعت رمزارزها حســاب 
شــود باالتر حســاب می کنند. در ایران ۸سنت 
برای برق مصرفی دریافت می شود و در کشورهای 
همســایه مثل گرجســتان برق مصرفی ۴سنت 
محاسبه می شود؛ با این تفاســیر سرمایه گذاری 

در این صنعت به جای ایران در کشــورهای دیگر 
انجام می شود.

او در خصوص حمایت از این صنعت نوپا نیز بیان 
کرد: کمبود بودجــه را نباید از یــک صنعت نوپا 
انتظار داشــت که تحمل کنــد در خصوص این 
صنعــت، رویکردهای اشــتباهی صــورت گرفته 
است که باعث می شود ســرمایه ها از کشور فرار 
کنند. به جای اینکه از این صنعت حمایت کرده و 
کمک کنیم تا جان بگیرد داریم از ریشه نابودش 
می کنیم حتی در ایــن زمینه کمبود برق را نیز به 

گردن این صنعت می اندازیم .
محمدرضا شــرفی در پایان اظهارداشت: در حال 
حاضر همه صنایــع از دولت سوبســید دریافت 
می کنند اما این صنعت نه تنها سوبسیدی دریافت 
نمی کنــد بلکه همه مشــکالت را بــه گردن این 
صنعت می اندازیم ایــن صنعت به نوعی بالگردان 

سوءمدیریت ها شده است.

گفتوگویرییسکارگروهماینینگانجمنبالکچینایرانباعصرارتباط

ایران می تواند 10 درصد از رمزارز جهان را تولید کند 
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 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در اوایل بهمن ماه ســال 
9۴ وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال 9۵ آغاز خواهد شد. این وعده 
البته جزو ماموریت های اپراتور چهارم ایرانیان نت بود 
که محقق نشده و حتي سرنوشــت این اپراتور هم در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

اتصال منازل به فیبر نوری 
1۶ خرداد 1۳9۶ یکي از اعضاي هیات مدیره شــرکت 
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای 
امکان ســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید 
»خوارزمی« خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران 
احداث شود. همچنین توسعه مشترک تحقیقات روی 
تکنولوژی ســاختمان ها نیز یکی دیگر از قراردادهای 
امضا شده در تفاهم نامه با کره جنوبی بود که تا این لحظه 
هیچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي این 
تفاهم نامه هاي امضا شده با کره اي ها منتشر نشده است.

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی سامانه  هاي چكاوك 2 و 3
هشتم خرداد 1۳9۶ دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک2 و 
چکاوک ۳ خبرداد. چــکاوک 2 قرار بود 
موجب تجمیع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نیز قابلیت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک ۳ ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي 2 و ۳ چکاوک عملیاتي نشده اند.

فیلترینگ هوشــمند طرحی بود تــا در عین حال 
که دسترسی به شــبکه هاي اجتماعي مقدور باشد 
صفحات غیراخالقی و مغایر بــا موازین نظام فیلتر 
شــود. آن طور که منابع رســمی وزارت ارتباطات 
گفته اند، بــرای اجرای طرح فیلترینگ هوشــمند 
احتماال بیش از 11۰ میلیــارد تومان قرارداد میان 
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فیلترینگ 
هوشمند پیش از این منعقد شده که البته اطالعی 

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه 2۸ 
فروردین 1۳9۶ براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  ۸۸ تصویب شــده ا
ســال 9۶ با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
۴۸۰ دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

 سامانه دسترسي آزاد به اطالعات 
 مرکز کنتــرل هماهنگی عملیات 
سازمان امداد و نجات از پنج سال 
قبل نرم افزار جامع اطالعاتی مکانی 
را راه اندازی کرده  است. این نرم افزار 
به لحاظ زیرساختی ظرفیت آن را 
دارد که ســایر ارگان ها نیز به آن 
متصل شده و ضمن به اشتراک گذاری اطالعات خود از 
خدمات آن منتفع شوند؛ اتفاقی که تاکنون همچنان 

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
1۸ فروردین 1۳9۶رییس سندیکای 
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت 
 ICT فناوری برای طرح هــای کالن
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم 
کرد هدف این سند انتقال دانش فنی 
در قراردادهای خارجی است. این سند 
باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور 
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب 

مي رسید که البته همچنان این اتفاق نیفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي کالن
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»ستاد« واژه ای جنگی اســت و این روزها، ستاد وزارت 
کشــور برای برگزاري  ســه انتخابات: 1( ســیزدهمین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهوری، 2( دومین انتخابات 
میان دوره ای و پنجمیــن دوره مجلس خبرگان رهبری، 
به عالوه ۳( ششــمین دوره  انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا؛ در هماهنگی با ســتادکرونا و صدها ستاد 
یاری رســان به نامزدهای این ســه نوع انتخابات بسیج 
شــده اند تا در روز جمعه 2۸ خرداد ماه امسال )1۴۰۰( 
نخستین انتخابات کشور را تحت نظارت فراقوه ای ساترا 
برگزار کنند؛ در حالی که هزاران نامزد این سه انتخابات، 
این شانس را دارند که به کمک وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات به جای هزینــه کردن برای رزرو ســالن های 
تبلیغاتــی گران قیمت، به  طور رایگان از بســتر شــبکه 
ملی اطالعات با شــهروندان به گفت و شنود بنشینند و 
شهروندان نیز مجانی از بسته ای اینترنتی، به این منظور 

استفاده کنند.
روز دوشنبه سوم خرداد 1۴۰۰، محمدجواد آذری جهرمی 
در صفحه اینســتاگرام خود از طرح ارایه بسته یک ماهه 
هفت گیگابایتی اینترنــت رایگان برای اســتفاده همه 
شهرونداِن دارای کدملی معتبر در دوران انتخابات مورد 
بحث، خبر داد. ثبت نام برای دریافت این بسته رایگان از 
روز دوشنبه سوم خرداد برای افرادی که کد ملی شان به 
صفر )۰( یا یک )1( ختم می شــود، آغاز شد و متقاضیان 
ثبت  نام به وبــگاِه ictgifts.ir راهنمایی شــدند. پنجره 
سامانه ثبت نام، ظرف یک هفته باز اســت و به نوبت )به 
ترتیب فزاینده آخرین عدد کدملی( به شهروندان امکان 

نام نویسی می دهد. 
ابتکار عمِل ارایه بسته های اینترنتی رایگان، از آِن ستاد 
ملی کرونا برای حفظ سالمت مردم در روزهای مبارزات 
انتخاباتی نامزدهای ریاســت جمهوری دولت سیزدهم 
اســت، تا تبلیغات ایشــان به جای ارایه در ســالن های 
سرپوشیده، در بســتر شــبکه ملی اطالعات ارایه شود. 
بنابراین ستاد ملی کرونا با صدور دستوراتی به ستادهای 
انتخاباتی از این ستادها خواسته است از بستر شبکه ملی 
اطالعات حداکثر استفاده را بکنند و از وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات هم درخواست کرده که تسهیالت ارایه 

این بسته های رایگان اینترنتی را فراهم آورد.
 اما ساترا، بیکار ننشسته و دستورالعمل فعالیت انتخاباتی 
از طریق رسانه های صوت و تصویر فراگیر را صادر و چنین 

توجیه کرده است که: »در راستای جلوگیری از فریب افکار 
عمومی و انتشــار محتوای جعلی، ایجاد شفافیت، امکان 
انتخاب آزادانه بدون ســوگیری، فضای رقابت انتخاباتی 
سالم و بهره مندی تمامی نامزدهای انتخابات از رسانه های 
صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی برای فعالیت های 
انتخاباتی، با توجــه به اثرگذاری بی بدیل این رســانه ها 
در انتخابات و رخدادهای سیاســی و اجتماعی کشــور، 
دستورالعمل »فعالیت انتخاباتی رسانه های صوت و تصویر 
فراگیر« به شرح ذیل برای اجرا ابالغ می شود.« پس از این 
مقدمه توجیهی، 21 ماده شبه قانونی می آیند به این شرح:

»ماده 1- در این مقــررات، واژه ها و عبــارات در معانی 
مشروح زیر به کار می رود:

1.ساترا: »ســازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و 
تصویر فراگیر در فضای مجازی« وابسته به »سازمان صدا 

و سیمای جمهوری اسالمی ایران«؛
2.فعالیتانتخاباتی: مجموعه ای از فعالیت هایی است 
که به صورت مســتقیم و غیرمستقیم در جهت معرفی و 
اشاعه شــخصیت، ایده، نگرش، انتقادات، پیشنهادات و 
برنامه های نامزد انتخاباتی یا گروه، حزب، جریان و جبهه 

سیاسی، در جریان انتخابات انجام می شود؛
 3.رســانهکاربرمحور: دارنده مجوز فعالیت رســانه 
صوت و تصویر فراگیر از ساترا که امکان بارگذاری محتوا 
توسط کاربر را برای انتشار فراهم می کند و رسانه محتوای 

بارگذاری شده را صرفا ساماندهی می کند؛
4.رسانهمجاز: به رسانه کاربرمحور دارای تاییدیه فعالیت 
انتخاباتی، در این دستورالعمل رسانه مجاز گفته می شود.

ماده 2- رســانه  های کاربرمحور متقاضــی فعالیت های 
انتخاباتی می بایست تقاضای خود را برای دریافت تاییدیه 

فعالیت انتخاباتی به ساترا اعالم کنند.
ماده ۳- فعالیت انتخاباتی فقط برای رسانه های مجاز و با 

رعایت حدود و ثغور این دستورالعمل امکان پذیر است.
ماده۴- رسانه مجاز موظف است در صورت تقاضای رسمی 
نامزد انتخابات یا نماینده وی، پس از احراز هویت نامزد از 
طریق لیست رسمی وزارت کشــور و معرفی رابط انتشار 
محتوا از سوی متقاضی، صفحه رسمی به نام نامزد و با درج 

نشان »صفحه رسمی« ایجاد کند.
تبصره1- خدمات ایجاد کانال رسمی می بایست به صورت 

رایگان ارایه شود.
تبصره2- رسانه مجاز در بخش شرایط استفاده، ملزم به 
دریافت تایید رعایت کردن ضوابط مربوط به رسانه مجاز و 
این دستورالعمل توسط ایجادکننده حساب کاربری است.

ماده۵- رسانه مجاز می تواند در صورت تقاضای نامزد یا 
نماینده رسمی وی، نســبت به پذیرش تبلیغات و انتشار 

محتوای تبلیغاتی نامزد در رسانه اقدام کند.
تبصره 1- شرایط و هزینه دریافت سفارش تبلیغات باید به 
صورت شفاف و یکسان برای نامزدهای مختلف اعالم شود.

تبصره 2- رسانه موظف است در صورت تقاضای هریک 
از نامزدها یا نماینده رسمی ایشان، طبق شرایط و هزینه 
اعالم شده نسبت به پذیرش و انتشار تبلیغات وی در رسانه 

اقدام نماید.
تبصره ۳- فعالیت های تبلیغاتی در رسانه نباید از حدی 
تجاوز کند که عرفا رســانه کارکرد اصلی خود را از دست 

بدهد.
ماده۶- رسانه مجاز ملزم است نشان »محتوای انتخاباتی« 
را بــرای تمایز تبلیغــات انتخاباتی از ســایر محتواهای 
انتشاریافته در رســانه، به نحو زیر به محتوای انتخاباتی 

الصاق نماید:
الف- درج نشان محتوای انتخاباتی در ابتدای متن عنوان 

محتوا؛
ب- درج نشــان محتوای انتخاباتی در حاشیه تبلیغات 

منتشر شده در رسانه اعم از بنر یا تبلیغ پیش نمایش؛
ج- درج نشان محتوای انتخاباتی پیش از پخش ویدیوی 

تبلیغ انتخاباتی به مدت حداقل یک ونیم ثانیه.
ماده۷- رســانه مجاز عــالوه بــر اعالم هویــت نامزد 
سفارش دهنده در ویدیو تبلیغات انتخاباتی، ملزم به درج 
نام و هویت نامزد ذیل محتوای ویدیویی یا درون محتوای 

مذکور است.
ماده۸- هرگاه در رسانه مجاز، مطالبی مشتمل بر توهین 
یا افترا یا خالف واقع نسبت به نامزد مشاهده شود، ذی نفع 
حق دارد پاســخ آن را ظرف مدت ۷2 ساعت کتبا برای 
آن رسانه ارسال کند و رســانه موظف است ظرف مدت 
2۴ ساعت پس از وصول پاسخ در شرایط برابر در مواردی 
نظیر محل قرارگیری، مدت زمان و کیفیت انتشار اصل 
محتوای منتشر شده، پاسخ را رایگان منتشر کند به شرط 

آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند.
تبصره1- درصورت اختالف بین رســانه و نامزد مرجع 

تشخیص ساترا است.
تبصره2- اقدامات موضوع این ماده نافی اختیارات شاکی 

در جهت شکایت به مراجع قضایی نیست.
ماده9- نامزد می تواند خالف واقع بودن محتوای مربوط به 
خود را به رسانه مجاز اعالم نماید. در صورتی که رسانه قادر 
به احراز نادرست بودن محتوای مذکور نباشد، ملزم است 
برچسبی مبنی بر »خالف واقع بودن این محتوا از طریق 

اعالم نامزد انتخاباتی« را در محتوا درج کند.
ماده1۰- چنانچه رسانه مجاز بخواهد تبلیغاتی براساس 
تاریخچه بازدیــد و عالقه کاربر بــرای وی نمایش دهد، 
می بایست در بخش »شرایط اســتفاده« به آگاهی کاربر 

برساند و موافقت کاربر را اخذ کند.
ماده11- رســانه مجاز ملزم به ایجاد بخشی برای انتشار 
محتوای سواد رسانه ای و انتشار محتوای ارایه شده توسط 
ساترا به منظور آگاه سازی کاربران جهت حضور و مشارکت 

موثر و مفید در فعالیت های انتخاباتی است.
ماده12- رسانه مجاز می بایست عالوه بر قرار دادن عنوان 
»تخلف محتوای انتخاباتی« در بخش سامانه گزارش دهی 
تخلفات محتوا، گزارش تخلفات تبلیغات انتخاباتی را با 
فوریت رسیدگی کرده و در صورت درخواست ساترا نتایج 
را شامل تعداد گزارش ها، نتیجه رسیدگی و اقدام رسانه را 

به ساترا گزارش کند.
ماده1۳- اجرای نظرسنجی راجع به انتخابات، موقوف به 

درج اجراکننده نظرسنجی و دوره زمانی اجرای آنهاست.
تبصره 1- انتشار نتایج میانی نظرسنجی ممنوع است و 
باید در بازه های مشخص شده توســط رسانه اعالم شود. 
یعنی هنگام شرکت کردن کاربر در نظرسنجی نتیجه آن 
به کاربر اعالم نشود، بلکه در بازه مشخص )حتی روزانه( 

نتایج با شروط این ماده اعالم شود.
تبصره 2- انتشار نظرسنجی ها یک روز قبل از انتخابات 

ممنوع است.
ماده 1۴- رســانه مجاز موظف است به محض شناسایی 
روبات های منتشرکننده محتوای جعلی، آنها را مسدود 

نماید.
ماده1۵- رســانه مجاز موظف اســت محتوای فعالیت 
انتخاباتی را حداقل تا ســه ماه پس از انتخابات ذخیره و 
نگهداری کند و گزارش عملکرد خود را به ساترا ارایه دهد.
ماده1۶- در صورت احراز تخلف انتخاباتی حساب کاربری، 
رسانه مجاز حســب مورد موظف به تذکر، اخطار، حذف 
محتوا، ایجــاد محدودیت امکان اســتفاده از خدمات یا 

مسدودسازی حساب کاربری است.
ماده1۷- فروش یا اشــتراک گذاری اطالعات و داده های 

گردآوری شده کاربران توسط رسانه ممنوع است.
ماده1۸- رسانه  مجاز ملزم به رعایت بازه تبلیغات رسمی 
کشور و توقف فعالیت 2۴ساعت پیش از شروع اخذ رای 

می باشند.
ماده19- اعالم نتایج انتخابات، پیش از اعالم نتایج آرا از 

مراجع رسمی توسط رسانه ، ممنوع است.
 ماده2۰-  محتوای انتخاباتی انتشــاریافته در رسانه ها با 

محوریت موضوعات زیر ممنوع است:
1. انتشار هرگونه سند یا اخبار طبقه بندی شده در سطح 

محرمانه به باال؛
2. ارایه موارد خالف واقع و تحریف شــده حوادث و وقایع 
نظام جمهوری اســالمی و تاریخ انقالب اسالمی ایران یا 

تطهیر و تحریف دوره پهلوی؛
۳. القاي غیرســالم و بی اعتبار بــودن فرایندهای تایید 
صالحیت نامزدها، انتخابات و فرایندهای تصمیم گیری 

در کشور؛
۴. تفرقه پراکنی بین گروه های جامعه با تحریک احساسات 

مردم و تالش برای افزایش واکنش های تند؛
۵. بزر گنمایی یا دامن زدن به شایعات با هدف ایجاد ترس 

از ابتال به کرونا در پی شرکت در انتخابات؛
۶. تضعیف امیــد و اعتماد مردم به آینده اســالم و نظام 

جمهوری اسالمی؛
۷. تبلیغ توسعه در سایر کشــورها با هدف القاي یأس و 

ناامیدی در اقشار مختلف؛
۸. انتشــار هرگونه محتوایی که به نوعی موید دخالت در 
انتخابات یا به نحوی حمایت از سیاست های مداخله جویانه 

کشورهای دیگر به طور خاص استکباری باشد؛
9. پیشنهاد خرید و فروش رأی به هر نحو. 

ماده 21- ساترا بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت 
کرده و با متخلفــان وفق مقررات ابالغــی خود از طریق 

کمیته رسیدگی به تخلفات برخورد خواهد کرد«.
آری، همانا که »ســتاد« واژه ای جنگی اســت و حضور 
صلح آمیز چندین و چند ستاد در عرصه عمومی و گستره 

شبکه ملی اطالعات، نیاز به مقررات فراقوه ای دارد!
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سال1۳۸9 مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه 1۳9۴ وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از 1۵ اسفند 1۳۸۴ که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون 9 ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه 1۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال 1۳9۵ به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
۴۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

10برابر کردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند 1۳9۶ بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال 1۳9۷ این بار 
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز 
دیجیتالی ایرانی خبر داد. با ایــن وجود تا این لحظه 
همچنان خبري از سرنوشــت، کارکرد و خروجی ارز 

دیجیتالی ملي نیست.

ارز دیجیتالی داخلي
پنجم اســفند ماه 1۳9۶ پنج الیحــه مرتبط با نظام 
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارایه به 
هیــات دولت رونمایی شــد. حمایــت از اطالعات و 
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، مســوولیت 
ارایه دهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات، 
شناســه های الکترونیکی، حکمرانــی الکترونیکی و 
تراکنش هــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه 
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبدیل 
شوند که البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 

هجدهم بهمن ماه سال 1۳9۶ وزیر 
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتی ویروس 
پادویش در دستگاه های دولتی را به 
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم 
کرد. اگرچه از همــان زمان تاکنون 
انتقادات متعددی به مخاطرات استفاده 
انحصاری از تنها یک آنتی ویروس مطرح شد لیکن همچنان 
گزارشی از میزان پیشرفت و اجرای این دستور حاکمیتی از 

سوی دستگاه های دولتی نیست.

الزام دولتی ها به نصب پادویش
دوم آبــان مــاه ســال 1۳9۶ وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
1۳ آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی 
از دی ماه سال 1۳9۳ با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه 9۴ در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال 9۵ وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد 1۳۰ هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
2۸ اسفند ماه 1۳9۵، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به رییس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنیت سایبری پیش بینی شده بود که البته تا این لحظه 

هیچ آماري از پیشرفت آن منتشر نشده است.

در 21 تیر مــاه 1۳9۴ محمود واعظــي وزیر وقت 
ارتباطات مصوبه مربوط به »نظام ملي آدرس گذاري 
کشــور«)GNAF( را براي اجرا به تمام دستگاه هاي 
اجرایي کشــور ابالغ کرد. در این نظام امکان بررسي 
و صحت سنجي آدرس به همراه موقعیت جغرافیایي 
مقدور اســت و همین امر مي تواند باعــث باال رفتن 
ضریب ایمني ســایت هاي دولتي شود که پیشرفت 
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت 

پست بود، مشخص نیست.

GNAF  طرح

2۳ تیر ماه 1۳9۷ یک عضو کمیسیون 
مصادیق مجرمانه اعالم کرد که وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی 
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با 
سایت های قمار و شرط بندی به دولت 
ارایه  کرده اند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک در صورت 
تصویب لوایح مذکور، تبدیل به قانون شوند. این لوایح نیز در 

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

لوایح قمار و شرط بندی
مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی 
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال 
1۳9۴ توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه 1۳9۷ 
اما مدیرکل سازمان فضایی ایران پس از 
گذشت سه سال اعالم کرد که بررسی و صدور مجوز پروانه 
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور، 

در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانه اپراتور ماهواره ای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالیاتی به ماده ۵9 قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال 1۳۸۳ اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی ۳۷ پروژه در پنج محور سازماندهی 

شده بود که این طرح هنوز به سرانجام کامل نرسیده است. 

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال 1۳9۷ مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بین الملل از طریق دو صفر، 
در صورت آزادسازی ارایه این خدمات در 
کشور خبر داد. بر این اساس به جای آنکه 
شرکت زیرساخت به صورت مستقیم با 
اپراتورهای بین الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مكالمات بین الملل
2۸ اردیبهشــت ماه ســال 1۳9۷ معاون پیشگیری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره 
به ضرورت ایمن سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: 
از مســووالن ذی ربط می خواهیم که فشار بیشتری 
بیاورند تا ساختمان عالء الدین ایمن سازی اش نهایی 
شود. باوجود آنکه پایتخت تجربه حادثه تلخ پالسکو 
را پشت سرگذاشــته اما به نظر مي رســد هشدارها 
درباره عالءالدین جدي گرفته نشده و این موضوع نیز 

همچنان بالتکلیف بماند.

ایمن سازی عالءالدین
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امروزه فناوری های جدید با حجم فراوان، زندگی، محیط 
کار ما و حتی ابعاد وجودی ما را تحت تاثیر قرار داده اند. 
بشر امروز بدون فناوری و بهره گیری از آن، امکان عملی 
برای ادامه حیات خود ندارد. شتاب انتشار داده ها و آمار 
و اطالعات ناشی از عصر دیجیتال و الکترونیک به حدی 

است که می توان آن را به انفجار اطالعات تعبیر کرد.
فضای مجازی نحوه برقراری ارتباط میان افراد و انتشار 
اطالعات در ســازما ن ها، نهادها و موسســات را اساسا 
دگرگون کرده اســت. امروزه شــاهد انقالب جدید در 
زمینــه اطالع یابی، اطالع رســانی و ارتباطات در فضای 
مجازی هستیم و دهکده جهانی به ذهنیت جهانی تبدیل 
شده است. اکنون انقالب ارتباطات به انقالب اطالعات و 

انفورماتیک تغییر ماهیت داده است.
روابط عمومی  که به عنوان حلقه واســط و اتصال دهنده 
نهادها و سازمان ها به جامعه عمل می کند، باید در ایجاد 
ارتباط بیشــتر و پیشــرفته تر، نقش حیاتی خود را ایفا 
کند. پیشرفت انفورماتیک در حال حاضر به حدی است 
که مجازی ســازی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. 
محیط های مجازی می توانند موانعی که همواره انســان 
و فناوری را از هم دور نگه داشــته، از میــان بردارند. در 
این میان روابط عمومی  دیجیتالی، فرصت هایی را فراهم 
می سازد تا کیفیت ارایه خدمات به کاربران بهبود یابد و 
آنان را قادر می سازد در هر ثانیه و دقیقه، به حجم وسیعی 
از خدمات و اطالعات، دسترسی پیدا کند. این نوع جدید 
روابط عمومی  ها، اطالعات و داده های فناوری ارتباطی را 

برای ارایه خدمات بهتر به کار می گیرند.
از این رو، در این میزگرد آنالین از سلســله نشست های 
تخصصــی بانکــداری و اقتصــاد دیجیتال بــا عنوان 
»روابط عمومی  و تحول دیجیتال« کــه با حضور داوود 
زارعیان استاد دانشــگاه عالمه طباطبایی و معاون امور 
مشــتریان شــرکت مخابرات ایران، محمد احمدی آذر 
مدیر روابط عمومی  بانک تجارت و سعید سامان متخصص 
حوزه تبلیغات و روابط عمومی  برگزار شــد، درباره اینکه 
در وضعیت کنونی، روابط عمومی  هــا، چگونه باید خود 
را با این روند دیجیتالی شدن همراه کنند، مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفت. آنچه پیش روی شماست، مشروح 

این گفت وگوست. 

بهعنواننخستینپرسش،درخصوصمفهوم
روابطعمومیدیجیتالتوضیحدهید.درسالهای
اخیر،همگامباپیشــرفتتکنولوژی،واژههای
مختلفیمانندروابطعمومــی1،روابطعمومی
2،روابطعمومــیالکترونیــکودرحالحاضر
روابطعمومیدیجیتال،شنیدهمیشود.تفاوت

روابطعمومیالکترونیکیادیجیتالچیست؟
 ،)Tele(»زارعیان:در حوزه ارتباطــات، واژه »تلــه
از قدیمی تریــن اصطالحات ایــن حوزه اســت مانند 
تله کنفرانــس، تله ویدیــو و نظایر آن. بــه تدریج حرف
E، در جوامع گســترش پیدا کرد و از حــدود یک دهه 
پیش، صحبــت از e-ecommerc، e-learning و 
e-banking و انواع Eها مطرح شــد اما حرف E خیلی 
دوام نیاورد چرا که با تغییرات زیادی در عرصه ارتباطات 
و فناوری اطالعات مواجه شــدیم؛ به نحــوی که امروز 
پیوند عجیبی با زندگــی ما در تمام حوزه هــا از جمله 
روابط عمومی  پیدا کرده است. اشکالی که در جامعه و در 
حوزه ارتباطات و روابط عمومی  وجود دارد، این است که 
برخی افراد فکر می کنند اگر سایت، ایمیل و کانال داشته 
باشــند، می توانند روابط عمومی  الکترونیک و دیجیتال 
داشته باشند، در حالی که نمی توانیم به آن روابط عمومی  
دیجیتال بگوییم. اگر بخواهیم روابط عمومی  دیجیتال را 
در چند کلمه تعریف کنیــم، می توانیم بگوییم:»میزان 
تعامل روابط عمومی  ها با مخاطبان یا مشــتریان«. اگر 
روابط عمومی  بتواند میزان تعامل خود را با مشــتریان و 
مخاطبانش در حد عالی و وسیع باال ببرد، می توان گفت 
روابط عمومی  دیجیتال را عملیاتی کرده اما اگر قرار باشد 
چند ابزار و وسیله، اضافه کند، نمی توان گفت وارد عرصه 
روابط عمومی  دیجیتال شده است. اگر بخواهیم از منظر 
دیگری به آن بپردازیم، روابط عمومی  دیجیتال، استفاده 
وســیع و حرفه ای از فناوری های مبتنی بر ارتباطات و 
فناوری اطالعات مانند ســایت ها یا به گفته شــما وب 
1، 2 و ۳ برای افزایش دسترســی و تعامل سازمان ها و 
نهادها با مردم، مخاطبان و مشــتریان است. زمانی که 
بحث روابط عمومی  دیجیتال را مطرح می کنیم، این نوع 
اطالع رسانی باید چند ویژگی داشــته باشد: موثر باشد، 
ارزان و کم هزینه باشــد، فوری و فراگیر باشــد و از همه 
مهم تر ساده و روان باشد. بنده می خواهم روی ویژگی آخر 
تاکید کنم. اگر ما از فناوری های نوین ارتباطی در جهت 
دیجیتال سازی اســتفاده کنیم، اما دسترسی ها ساده و 
روان نباشد، تعامل ما گسترده نخواهد بود و در این حالت، 
نمی توان گفــت روابط عمومی  دیجیتال را در ســازمان 
خودمان، جاری و ســاری کرده ایــم. در روابط عمومی  

الکترونیک از ابزارهایی مانند ایمیل و وب سایت استفاده 
می کردیم اما فقط در حد معرفی ابزار بود و دسترســی 
ساده، روان و تعاملی را برای مخاطب فراهم نمی کردیم. 
بنابراین در روابط عمومی  دیجیتال، ضمن اینکه از همه 
ابزارهای ارتباطی اســتفاده می کنیم باید مخاطب را در 
شــرایطی قرار دهیم که فقط با یک کلیــک و دکمه به 
سرویس ما دسترسی پیدا کند. اگر این امر محقق شود، 
مســاله بعدی یعنی محتوا باقی می ماند که باید در این 

حوزه، بحث کنیم.
جناباحمدیآذر!ازدیدشــماکهدرشبکه
بانکیکارمیکنید،آیــاروابطعمومیهاینظام
بانکی،ازامکاناتیکــهروابطعمومیدیجیتال
میتوانددراختیارآنهاقــراردهد،بهرهبردهاند
یاخیر؟درادامهبحث،ویژگیهایروابطعمومی

دیجیتالراتشریحبفرمایید.
احمدیآذر: آقای دکتر زارعیــان جمع بندی خوبی از 
روالی که تا کنون در روابط عمومی  داشــتیم، ارایه و کار 
بنده را آســان تر کردند. شــاید تفاوتی کــه دنیای ما با 
2۰ - ۳۰ ســال قبل کرده، این است که روابط عمومی  ها 
با توجه به ابزارهای موجود تــالش می کردند اطالعات 
را به مشــتری، ذی نفع، ســهامدار، نهادهای حاکمیتی 
و افکار عمومی برســانند اما با توجه بــه محدودیت ها، 
حالت غیرفعال داشــت؛ یعنی اطالع رســانی می شد اما 
نمی توانست متوجه شود آیا به دست مشتری می رسد یا 
خیر و امیدوار بود به او برسد. االن با توجه به پیشرفت های 
عرصه دیجیتال، باید بــا تمام ابزار و بــا دقت و ضریب 
باالیی، این اطالعات به صورت فعال به مشــتری برسد. 
این شرایط، محقق شده اســت. مثال وقتی ابزاری به نام 
نوتیفیکیشــن در اختیار داریم می دانیم جامعه آماری 
کــه موبایل بانک دارنــد، می توانند از نوتیــف آن برای 
اطالع رسانی مستقیم استفاده کنند. این امر، واقعا وجود 
نداشت. ما در اخبار و رســانه، اطالعاتی را برای مشتری 
ارسال می کردیم و نمی دانســتیم به دست او می رسد یا 
خیر. بنابراین یک تغییر پارادایم در حوزه روابط عمومی  
و اطالع رسانی رخ داده اســت. در چت بات، ۵۰ تخصص 
برای اینکه در حــوزه روابط عمومــی  کار کنید و فعال 
باشید، درنظر گرفته شده است. در حال حاضر، 12درصد 
به ســمت هوش مصنوعی رفته اند و پیش بینی می شود 
طی سه چهار ســال آینده، این 12درصد به ۴۰درصد 
برسد. این امر، نشان دهنده این است که همه جنبه های 
ســبک زندگی ما به سمت اســتفاده از هوش مصنوعی 
و دیجیتال ســوق پیدا می کند. اگر بخواهم کاربردهای 
حوزه دیجیتال را تقسیم بندی کنم و اینکه در حال حاضر، 
در حوزه روابط عمومی  چقدر از آن اســتفاده می کنیم، 
عرض کنم، چند ســرفصل و شــاخص دارد. اول اینکه 
یک سری از اقدامات مان را برای برقراری ارتباط می توانیم 
اتوماتیک کنیم و بدون اینکه نیروی انسانی درگیر ارتباط 
با مشتریان شود، به صورت اتوماتیک آن را انجام دهیم. 
 ،IT دوم موضوع شتاب است. با وجود زیرساخت های حوزه
می توانیم به واکنش ها و پاسخ مشتری، سرعت بدهیم. 
سوم دقت اســت. افزایش دقت، موضوع مهمی است که 
بعدا درباره آن صحبت می کنیم. چهارم شخصی ســازی 
است. قبال ارســال اطالعات از یک نفر به تعداد انبوهی 
از افراد بود و یک خبر در روزنامه منتشــر می شد و همه 
ســهامداران، ذی نفعان و افکار عمومــی، همان خبر را 
می خواندند اما االن به عنــوان روابط عمومی  این قدرت 
وجود دارد که برای سهامدار، خبر خاص خودش منتشر 
شود، حتی سهامدار در استان خاص، مشتری در استان 
خاص، بر اساس سطح تحصیالت، جنسیت و مانند آن. 
بنابراین باید از این ابزار که در حوزه روابط عمومی ، قدرت 
باالیی ایجــاد می کند نهایت اســتفاده را ببریم. ما با دو 
موضوع مواجه هستیم؛ اول اینکه این فرایند دیجیتالی 

شــدن چه کمکی به روابط عمومی  می کند و دوم اینکه 
روابط عمومی  برای دیجیتالی شدن، چه اقداماتی انجام 
می دهد. این دو حوزه، مسیرهای کامال مجزاست که در 

فرصت مناسب درباره آن صحبت می کنیم.
آیاباروابطعمومیدیجیتالمیتوانیمبهبود
کارآییواثربخشینهادها،سازمانهاوموسسات
راایجادکنیم؟جایگاهروابطعمومیدراینمسیر

کجاست؟
ســامان: اگــر اجــازه بدهید کمــی دربــاره مفهوم 
روابط عمومی  دیجیتال صحبت کنم و ســپس با توجه 
به تعریــف، ببینیم ایــن روابط عمومــی  دیجیتال، چه 
کمکی به ســازمان ها می کند. یک مدل ساده سنتی از 
یاکوبسن درباره ارتباط معتقد است ارتباط، شش رکن 
دارد: فرســتنده، گیرنده، پیام، مجرا یا کانال ارتباطی، 
 زمینه )اجتماعی، سیاســی و اقتصادی( و رمزگان )نوع 
زبان و نشانه گذاری مورداستفاده برای آن پیام(. اکنون 
بررسی کنیم تحولی که در جامعه امروز در این شش رکن 
اتفاق افتاده، چگونه بوده اســت. زمانی فرستنده پیام، 
روابط عمومی  یک سازمان بود؛ یعنی یک واحد سازمانی 
که پیام آن سازمان را به مخاطبان مخابره می کرد. امروز 
فرستنده پیام یک ســازمان، روابط عمومی  آن سازمان 
نیست بلکه همه مخاطبان، همه مردم و همه واحدهای 
سازمان، فرستنده پیام شده اند اعم از کسانی که دولوپ 
یا کسانی که UI وUX، دیزاین می کنند. حتی کارمندانی 
که از شرکت اخراج می شوند، فرســتنده پیام هستند، 
در ســطوح مختلف، شــبکه های تبلیغاتی که بین شما 
و ناشران قرار می گیرند، فرســتنده پیام و ایده هستند، 
اینفلوئنســرها، بالگرهای مختلف و ناشــران مختلف، 
چون تم خودشــان را وارد پیام می کنند، فرستنده پیام 
هستند. به نوعی، فرســتنده پیام، به طورکلی با مفاهیم 
کالسیک در گذشــته، تغییر کرده اســت، پس ما دیگر 
فرستنده پیام نیستیم. نکته دوم اینکه گیرنده پیام بسیار 

ســریع تر می تواند در جریان تمام اطالعات قرار گیرد، 
حوصله کمتری دارد، اصطالحا ماننــد آفات که پس از 
مدتی به سم د.د.ت ایمن می شــوند و دیگر نمی میرند، 
مخاطبان هم آنقدر به واســطه شــبکه های مختلف در 
معرض پیام قرار می گیرند که ایمن شــده اند؛ یعنی به 
راحتی وقت خــود را در اختیار قرار نمی دهند، بســیار 
کم حوصله انــد، از پیچیدگی بســیار گریزان هســتند، 
بســیار آگاه ترند، امکاناتی بیشــتری در اختیار دارند، 
گیرنده، خودش فرســتنده پیام اســت؛ یعنــی پیام به 
واسطه ارسال، به پایان نمی رسد، شما پیام را به گیرنده 
تحویل می دهید و او ممکن اســت آن را بــه صدها نفر، 
منتقل کند، گیرنده پیام، مختار است و می تواند تصمیم 
بگیرد چه پیامی را بشــنود و صدها مورد دیگر. گیرنده 
ناز دارد، منحصر نیســت، بســیار متنوع است، سطوح 
مختلفی را دربرمی گیرد. ســوم اینکه پیام، در دو سطح 
محتوا و شــکل، تغییرات اساسی کرده است. همان گونه 

که عرض کردم مخاطب حوصلــه و وقت زیادی ندارد به 
ما اختصاص دهد، پیام باید به لحاظ محتوایی صریح تر، 
کوتاه تر و قائم به محصوالت باشد، مخاطب نمی خواهد 
بداند در سازمان شما چه خبر است یا منویات مدیرعامل 
شما چیست. پیام به لحاظ شکلی و صوری نیز فرق کرده 
است. اگر زمانی یک پیام بیشتر در قالب متن، مصاحبه، 
گزارش وغیره بــود، امروز اینفوگرافی، موشــن گرافی، 
انیمیشــن، پادکســت و نظایر آن، دنیــای جدیدی از 
رسانه هایی هستند که می توانند محتوایی را منتقل کنند 
و در فضای روابط عمومی  به کار گرفته  شوند. پیام امروز 
دیگر پیامی نیست که شما به مخاطب مخابره می کنید 
بلکه پیامی اســت که او می خواهد بشنود. بنابراین پیام، 
تفاوت ذاتی کرده است. همچنین امروز پیام داینامیک 
شده است؛ یعنی پیام متناسب با شــرایط، مخاطبان و 
جوامع مختلــف، می تواند تغییر کند. چهــارم اینکه در 
سطح مجرا و کانال، شــبکه های اجتماعی و پلتفرم های 
تعاملی، مکانیزم های بازی مــا را به هم ریخته اند؛ یعنی 
الگوریتم های متعدد انتشــار در این شبکه ها باعث شده 
امروز دیگر ما تعیین کننده نباشــیم. مثال اگر پیامی را 
در یک پلتفرم یا شــبکه اجتماعی منتشر می کنید، کار 
تمام نشده، بلکه الگوریتمی در پشــت قضیه، بر اساس 
صدها مولفه چک می کند، چه اولویتی به این پیام بدهد 
که نمایش پیدا کند. تمام این پارامترها در اختیار شــما 
نیست. پنجم اینکه اگر زمینه سیاسی، اقتصادی زمانی 
کمرنــگ بودند، امروز بســیار پررنگ هســتند چون با 
موبایل مان به رختخواب  می آینــد و همگی ما را احاطه 
کرده اند. نکته ششــم اینکه در ســطح رمزگان و زبان، 
امروز دیگر با آن زبان سابق کالسیکی که همچنان خبر 
می نویسیم مانند »به گزارش...«، »شایان ذکر است...« و 
نظایر آن، تغییرات جدی، اتفاق افتاده است. لحن امروز، 
 ساده تر و صمیمی تر شده است. پس در سطوح ارتباطی، 
انقالبی شکل گرفته است. روابط عمومی  دیجیتال یعنی 
درک اتفاقی که در ســطوح مختلف ارتباطی رخ داده و 
هماهنگ شدن با این فضای جدید؛ یعنی که بدانید دیگر 
فرستنده نیســتید، پارادایم های گیرنده نیز تغییر کرده 
و همه ارکان ارتباطی، متنوع شــده است. اما اینکه یک 
روابط عمومی  دیجیتالی چه کمکی به سازمان می کند و 
چه نقشــی می تواند در بهبود کارایی آن داشته باشد، به 
نظرم می تواند در یکپارچگی با سایر واحدها، نقش اساسی 
ایفا کند، بــا هزینه کمتر می تواند نــرخ تبدیل باالتری 
 conversion rate ،تولید کند، منظور از نرخ تبدیل
است؛ یعنی می تواند توجه مخاطبان بیشتری را جلب و 
دسترسی پذیری باالتری ایجاد کند، محتوای موثرتری به 
مشتریان باکیفیت تری به صورت هدف گیری شده منتقل 
کند، مشــکالت مخاطبان را در تنگناهای تکنولوژیکی 
که در مواجهه با محصوالت ســازمان ها دارند، حل کند، 
در سفر مشتری، در کنار مشــتری قدم بزند و خیال او را 
آسوده کند، مشتریان را به سفیران برند تبدیل کند، یک 
واحد روابط عمومی  1۰هزارنفــره یا 2میلیون نفره ایجاد 
کند، چالش های پیش روی کسب وکار را بر اساس تحلیل 
داده و مولفه های مختلف، پیش بینی ، تحلیل، چاره جویی 
و حل کنــد و باالخره اینکه روابط عمومــی  دیجیتال به 
شدت مبتنی بر تکنولوژی اســت و با یک تغییر نگرش 
جدید می تواند بســیاری از معضالت ســازمان ها را به 

سادگی مرتفع کند.
بهدرستیاشــارهکردیدکهذائقهدریافت
پیاممخاطباننسبتبهگذشتهکامالتغییرکرده
است.نمونهاشهماتفاقاخیراستکهیککلیپ
ازبانکرفاهمنتشرمیشودکهمدیرشعب،حرکت
نادرستیانجاممیدهدوجامعهملتهبمیشود
وافکارعمومیدرکمترازنصفروزازایناتفاق
مطلعمیشودوروابطعمومیبهناچارهماطالعیه

سنتیاشراصادرمیکندوهمبرایاینکهپاسخ
درستیبهافرادیکهدرپلتفرماینستاگرامبااین
موضوع،مواجهشدهاند،بدهدســریعااقدامبه
تولیدفیلمازهمانناحیهایکهایناتفاقرخداده،
میکند.جالباســتکهدرادامههمینماجرادر
شبکههایاجتماعی،مجدداتوسطیکسلبریتی
مشــخصمیشــودکههمانمدیرشعبهایکه
میگفتنداخراجشده،بهشعبهظفررفتهواصال
اخراجنشدهاســت!!ازاینجهتعرضکردمکه
شــبکههایاجتماعیچقدرمیتواننددرادامهو
اشاعهیکخبر-بهدرســتییانادرستی-وارد
عملشوندواینکهحاالروابطعمومیبایددوباره
چهواکنشینشاندهد،جایسوالاست.البتهدر
ادامهبهموضوعشهروند-خبرنگارمیپردازیم.
جنابزارعیان!بهنظرشماآیااهداف،کارکردها
وماهیتفعلیروابطعمومیهادرسفردیجیتال
سازمانهامیتواندنقشتاثیرگذاریداشتهباشد؟
زارعیان:آقای سامان، الگوی یاکوبسن و مشخصاتی را 
که امروز در فضای جامعه و ارتباطی حاکم است، به خوبی 
توضیح دادند. جمع بندی فرمایش ایشان، می تواند این 
باشد که در دوران جدید، زمانی روابط عمومی  می تواند 
موفق باشد که تعداد فرستنده ها و گیرنده ها، هردو زیاد 
باشــند، به بافت و شــرایط اقتصادی - اجتماعی توجه 
کند و مخاطب را بشناسد و بر اســاس ویژگی های آنها 
برنامه ریزی کند. ما در روابط عمومی  هم با تعدد رسانه، 
اعم از ســنتی و مدرن مواجه هســتیم و هم با سرعت 
انتشار و حذف زمان و مکان. مثالی که شما اشاره کردید، 
ظاهرا مربوط به شش هفت ماه قبل بود اما در شبکه های 
اجتماعی، زمان و مکان، مفهومی ندارد، مدل پاسخگویی 
عوض شده، شــهروند- خبرنگاران ظاهر شده اند. امروز 
مدیریت روابط عمومی  ها و نهادهای رسمی بر اطالعات 
بسیار ضعیف شده است. 1۵ســال پیش که در خدمت 
شــما، آقای افتاده )در شــرکت مخابرات ایران( بودیم، 
وقتی باخبر می شــدم اگر امروز قرار است خبری منتشر 
شود ممکن بود بخواهم این خبر را منتشــر نکنید یا با 
تاخیر منتشر کنید یا با توضیحات مدیرکل روابط عمومی . 
امروز دیگــر چنین فضایی وجــود ندارد، امــروز مدیر 
روابط عمومی ، مدیر ســازمان و یک مجموعه بزرگ تر، 
کنترلی بر اطالعات ندارند. وقتی خبر منتشــر می شود، 
تازه ممکن اســت متوجه انتشار آن شــویم! بسیاری از 
فعالیت های عرصه ارتباطــات و فناوری اطالعات، امروز 
کنشگرانه و تعاملی شده و رســانه ها جایگاه خودشان را 
به عنوان رکن چهارم، بســیار فراتر از دو سه دهه و حتی 
یک سال قبل ایفا می کنند. روابط عمومی  سال 1۴۰۰ با 
روابط عمومی  1۳99 و 1۳9۸ قابل مقایسه نیست. از آن 
طرف، مخاطبان هم تغییر کرده اند و کنجکاو، کم حوصله، 
همبرگری و ســاندویچی شــده اند، همه فــن حریف و 
خبرنگار شــده اند و خودشان صاحب رســانه هستند، 
خودشان مدعی و مطالبه گر هستند و البته برخی جاها 
قربانی اند. بایــد ببینیم روابط عمومی  هــا در حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چقدر توانسته اند خودشان 
را تطبیق دهند. بنده معتقدم اگر درکی از این تحوالت 
حادث شده باشــد، می توان گفت فناوری های دیجیتال 
می توانند بــه روابط عمومی  ها و فضــای فعلی به خوبی 
کمک کنند برنامه های خود را اجرا کنند اما بنده نگران 
عدم درک صحیح هســتم. حس می کنم بخش هایی از 
جامعه روابط عمومی  نتوانســته از این موقعیت به خوبی 
اســتفاده کند، هنــوز روابط عمومی  ســال 1۴۰۰ را با 
تغییر برخی ابزارها می شناسند. ما وقتی در یک الگوی 
علمی، حرفــه ای و ارتباطی قرار می گیریم، فرســتنده، 
گیرنده، رسانه، بافت، کد و رمز باید همه را بشناسیم نه 
فقط یک بخش را. روابط عمومــی  نوین می تواند کلی از 
فرایندها را تغییر دهد و از آن طرف، تغییرات شگرفی را 
در عرصه های مختلف ایجاد کند، به شرط اینکه درکی که 
اشاره شد، وجود داشته باشد. بدانیم همگی فرستنده ایم، 
گیرنده ایم، مخاطبان ما متنوع هســتند و از همه مهم تر 
اینکه اشــراف اطالعاتی بر مدیریت محتوا، کاهش پیدا 
کرده است. در ادامه بحث عرض خواهم کرد که چگونه 
باید این فضا را مدیریت کنیم و اینکه در نظام فعلی ما، چه 
در عرصه بانکداری و چه در عرصه اقتصادی - سیاسی، به 

چه اطالعات جدید و موضوعات جدیدی باید بپردازیم.
دربحثتحولدیجیتال،خودروابطعمومی
همبایدجایگاه،ساختاروحتیکارکنانخودرا
نسبتبهتحول،بهروزکند.باتحولدیجیتالدر
ساختارروابطعمومی،رویکردهاوحتیتبلیغات،
چهاقداماتیبایدانجامدهیم؟االنمسیرتبلیغات
بهسمتدیگریمیرود.دراینفضا،چهاتفاقاتی
بایدازســویمجموعهروابطعمومیبیفتد؟آیا
آموزشیکــیازنیازهایاصلــیروابطعمومی
برایدرکدرســتتحولدیجیتالاستیاباید
باهمانرویکردســنتیبایکمقداراستفادهاز

محمداحمدیآذر سعیدسامانداودزارعیان

سرنوشتروابطعمومیهادردورهتحولدیجیتال؛

یا مرگ یا یکپارچگی سازمانی!
پارادایمروابطعمومیهابهسمتهوشمصنوعیوتحولدیجیتالتغییرکردهاست

درسطوحارتباطی،انقالبی
شکلگرفتهاست.روابطعمومی
دیجیتالیعنیدرکاتفاقیکهدر
سطوحمختلفارتباطیرخداده
وهماهنگشدنبااینفضای
جدید؛یعنیکهبدانیددیگر

فرستندهنیستید،پارادایمهای
گیرندهنیزتغییرکردهوهمه
ارکانارتباطی،متنوعشدهاست
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ادامهاینمیزگردرادرصفحه7بخوانید.

کلیدواژههایروزمره،بــدوندرکعمقماجرا،
مسیرراادامهداد؟احساسشخصیامایناستکه
دربسیارینهادها،کارشناسانومدیران،چندان
باروابطعمومیدیجیتالهمراهنیســتند.فقط
کلیدواژهایراشنیدهاندواینکهچطوربایدازاین
مسیربهنفعخودشاناستفادهکنندوآنراتبدیل
بهفرصتکنند،همین!خیلیازروابطعمومیها
مخصوصادرسازمانهایدولتیاینمسیررادنبال

نمیکنند.نظرشماچیست؟
احمدیآذر: ایــن بحث، دو قســمت دارد که باید بین 
آنها فاصلــه بگذاریم. زمانی موضوع الکترونیکی شــدن 
و ارایــه ســرویس های دیجیتال مطرح شــد. ارایه این 
سرویس، نیازمند پاسخگویی دیجیتال است و نمی توان 
شعبه مجازی راه اندازی کرده و بدون ابزارهای مجازی، 
آن را پشــتیبانی کرد. نمی توان همراه بانک داشــت و 
ســرویس های آنالین لحظه ای بانک ارایه کــرد اما در 
زمینــه روابط عمومی  و ارتباط با مشــتری، بــاز هم به 
ابزارهــای قدیمی رجوع کرد. اینجاســت کــه تفاوت، 
مشخص می شود. وقتی صحبت از بانکداری باز می کنیم، 
پلتفرم بانکداری باز برای یک مجموعه سازمانی، تغییر 
هویتی ایجاد می کند و نیازمند این اســت که پیوســت 
رسانه ای و ارتباطی آن با همان تغییر و همان نگاه دیده 
شــود نه ابزارهای ســنتی. در برخی موارد، این حوزه ها 
پیش رفت. وقتی صحبت از ابزارهای دیجیتال می شود، 
می گویند ما چت بات راه اندازی کردیم اما به ضرس قاطع 
و با بررسی های انجام شده باید عرض کنم هیچ کدام چت 
بات نیستند و صرفا یک سیستم مبتنی بر کوئری آنالین 
هستند؛ یعنی برای اینکه صرفا بگوییم ما هم از ابزارهای 
دیجیتال استفاده می کنیم، این کار را انجام می دهیم در 
حالی که شــناختی از این فضا نداریم. بحث من درباره 
روابط عمومی  هاست. تا زمانی که اطالعی نداشته باشیم 
این سیســتم چیســت و چطور قابل اســتفاده است و 
سیســتم دیزاین آن را ندانیم، نمی توانیم در حوزه های 
روابط عمومی  آن را بــه کار بگیریم و اگر بــه کار گرفته 
شود، بسیار سطحی است و شــاید تبلیغاتی هم درباره 
آن انجام و بعد از مدتی، بدون استفاده شود. این موضوع، 
مهم اســت. اســتادی می گفــت روابط عمومی  ها نباید 
خواب زده وارد مباحث دنیای دیجیتال، هوش مصنوعی 
و سایر موارد شــوند. دقیقا همان طور که اشاره کردید ما 
نیازمند آموزش در حوزه روابط عمومی  هستیم؛ خصوصا 

ارگان هایی که دولتی تر، نظام مندتر و قدیمی تر هستند 
و نیاز به پوســت اندازی  دارند تا بتوانند نیازهای دنیای 
دیجیتال جدید را پاسخ دهند. این موضوع، مربوط به آن 
قسمت سوال بود که تغییرات دیجیتال، چه تغییراتی در 
حوزه روابط عمومی  خواهد داشت. قطعا ساختار و آموزش 
باید تغییر کند. به عنوان یــک عضو حوزه روابط عمومی  
مجموعه بانکی که در طول روز با مردم بســیار سروکار 
داریم، مثال ســاده ای می زنم؛ ما مرکز تماسی داریم که 
بر اساس ساختار آن، شــیفت روزانه، بعدازظهر و شب تا 
صبح درنظر گرفته شده است. با بررسی روند تماس ها در 
سال های اخیر، طبق سیستم سنتی در ساعات اداری و 
کاری، بیشترین حجم تعداد پاســخگو را داریم. شیفت 
بعدازظهر، کمتر و شیفت شب بســیار کمتر. اما االن در 
حال ایجاد تغییراتی هستیم که شیفت بعدازظهر و شب، 
بیشترین حضور همکار را داشته باشیم زیرا رویکرد مردم 
واقعا تغییر کرده است. اینجاست که ساختارهای قدیمی 
نیز باید تغییر کند. موضوع بعدی، بحث تغییر دیجیتال 
در روابط عمومی  است. روابط عمومی  نباید بر اساس نگاه 
قدیم، حلقه آخر یا بیرونی یک ســازمان باشد. پیوست 
رسانه ای ارتباطی جایگاه بســیار گسترده ای پیدا کرده 
است. اگر یک محصول، خدمت یا سرویس جدید با توجه 
به هویت دیجیتالی سازمان ارایه کنیم و روابط عمومی  در 
آن دخیل نباشد، مشــکالت بسیار زیادی با آن محصول 
خواهیم داشت. مفهوم دیجیتالی شدن روابط عمومی ، نیاز 
به آموزش های زیرساختی دارد. در این رابطه، آقای دکتر 
زارعیان در دانشگاه حضور دارند. فکر نمی کنم ساختار 
آموزشی رسمی کشــورمان روی این موضوع به صورت 
جدی وارد شده و کار کرده باشد و ما روابط عمومی  هایی 
داشته باشیم که IT صرفا برای آنها یک فضای تواناکننده 
نباشد و بر اســاس IT رشد کرده باشــد. در حال حاضر 
باالترین نــرخ مقاالتی کــه در حــوزه روابط عمومی  و 
دیجیتال در دنیا، نوشته و منتشر می شود، مربوط به هند 
است. این امر نشان می دهد ساختار آموزشی آنها در این 
زمینه فعال است و خروجی آن هم این است که بسیاری 

از سرویس های دیجیتالی دنیا متعلق به هند است. 
مشــکالتروابطعمومیهابرایدیجیتالی

شدنچیست؟ 
سامان: مهم ترین مشکل روابط عمومی  ها این است که 
هنوز درک عمیق و دقیقی از تحــول دیجیتال ندارند؛ 
یعنی حس نکردند کــه تحول دیجیتال بــه دنبال چه 

غایت و هدفی در حال حرکت اســت و محصوالت به چه 
سمت وسویی می روند و روابط عمومی  باید چه نقشی ایفا 
کند. به میزانی که در این ســال ها، تحوالت تکنولوژیک 
داشتیم، تحوالت روابط عمومی  صرفا در سطح ابزار بوده 
اســت؛ یعنی مثال به جای روزنامه، یک پیج اینستاگرام 
راه اندازی کرده ایم اما بقیــه الزامات و ملزومات تحول را 
درنظر نگرفتیم. ما در تحول دیجیتال، به دنبال اقتصاد 
تجربه هستیم؛ یعنی مشــتری در مواجهه با خدمات و 
محصوالت، تجربه دل انگیزی داشــته باشد. ما به دنبال 
شادی، شــعف، رضایت و لبخند مشتری هستیم. اساسا 
مهم نیســت با چه ابــزاری، الکترونیکی یا ســنتی این 
کار انجام می شــود. تحول دیجیتــال از دوره بانکداری 
الکترونیک گذر کــرد به این معنا که اتفاقا بســیاری از 
ابزارهای الکترونیک، آسیب زا بودند. مشتریان را منزوی 
کردند و فرد در خانه نشسته، افسرده شده، چاق شده و 
تعامل وی با دیگران مختل شده است. قبال در بازار قدم 
می زد و با دوستش خرید می کرد اما امروز در خانه، کفشی 
را می خرد و به درمنزل آورده می شود و همین طور تا آخر. 
بنابراین لزوما تحول دیجیتال به معنای آنچه ما فکر کنیم، 
تکنولوژی زده و الکترونیکی نیســت. تکنولوژی باید در 
خدمت شعف مشتری باشد. نقش روابط عمومی  این است 
که در این تجربه خوشایند و حس و حال مشتری، حضور 
پیدا کند. در این زمینــه، روابط عمومی  باید در لحظه ای 
که مخاطب به اطالعات نیاز دارد، در کنار او باشــد. مثال 
اگر در اپلیکیشــنی در حال انجام اقداماتی هستیم و به 
مشــکلی برمي خوریم، همان  لحظه روابط عمومی  باید 
حاضر باشد نه اینکه مشــتری به بخش سواالت متداول 
بیاید و یا به چت بات برود و تازه آن هم درست کار کند یا 
خیر. حرف من این است که ما امروز می توانیم مشتری 
را بشناســیم و حتی قبل از آنکه به مرکز تماس ما زنگ 
بزنــد می توانیم بدانیم مشــکلش چیســت. مگر وقتی 
مشتری، تراکنش می زند و به مشکل برمی خورد، الگ آن 
مشکل در سیستم ها دیده نمی شود؟ چرا ما پیش دستی 
نمی کنیم؟ یکی از دوســتان تعریف می کرد در سفر به 
آمریکا، جلوی دســتگاه خودپرداز در حال دریافت پول 
بود که با مشکل مواجه شد و با کال سنتر تماس گرفت. 
قبل از اینکه دوست ما حرفی بزند، اسم او را خطاب کرد 
و گفت می دانم االن در کدام ATM هســتید و به فالن 
مشکل برخوردید! االن مشکل شــما رفع شده و مجددا 
تســت کنید! ببینید آنها چقدر جلوتر هســتند و چقدر 

مبتنی بر داده رفتــار می کنند. ما به واســطه مقوالتی 
مانند متریک های مختلف، پیامی کــه صادر می کنیم، 
دقیقا می توانیم رهگیری کنیم این پیام توسط چه کانال  
و رسانه هایی منتشر شده و به دست چه کسانی رسیده 
و آن افراد، در مواجهه با این پیام، چه واکنشــی نشــان 
داده اند و آیا ادامه آن را خوانده اند و آیا صفحه گوشی را 
لمس کرده اند و اصال وقتی صفحه گوشی را لمس کردند، 
دمای انگشت شان چند درجه بوده است؟! آیا فرد هنگام 
خواندن آن، ضعف داشته یا خیر؟! یعنی ساخت تکنولوژی 
در تمام ســطوح، بســیار جلوتر از روابط عمومی  است. 
مشکل این اســت که پیوند بین تیم های روابط عمومی  
و تیم های تحقیق و توسعه در ســازمان ها شکل نگرفته 
است؛ یعنی پیوست های رســانه ای نداریم. منظور این 
نیســت که هرکس می خواهد محصولــی تولید کند از 
روابط عمومی  بپرسد ما چه کار کنیم بلکه روابط عمومی  
باید در تیم های IT حل شود. به نظر من، روابط عمومی  ها 
با ظهور دوره تحــول دیجیتال، دو راه بیشــتر ندارد؛ یا 
مرگ خودشــان را اعالم کنند و بگویند ما تمام  شده ایم 
و تعطیل شــوند! یا اینکه با فضای تکنولوژی، ممزوج و 
درگیر شوند و فراموش نکنند هدف شان از ممزوج شدن 
 customize ،شــدن data driven ،با تکنولــوژی
شدن و صدها مولفه دیگر است. در تحول دیجیتال، یکی 
از تکنولوژی های تحول آفرین، مقوله امنی چنل است. اگر 
فردی از خودپرداز، اینترنت بانک و موبایل بانک یک بانک 
استفاده می کند، این ســه باید همدیگر را ببینند؛ یعنی 
اگر در موبایل بانک، درخواست مبلغ می دهد، خودپرداز 
بداند که در موبایل بانک چه درخواستی داده و به آن پاسخ 
دهد. امنی چنل در حوزه روابط عمومــی  هم معنا دارد. 
اینکه رسانه های مختلف چقدر یکپارچه اند، مهم است. 
اگر فردی در وب سایت یا اینستاگرام، واکنشی نسبت به 
مطالب ما داشته، آیا می توانیم این واکنش را از اینستاگرام 
به وب سایت بیاوریم؟ آیا داینامیک شده ایم؟ آیا می توانیم 
تشخیص دهیم که مثال فالن مشتری، بوشهری است و 
تم محتوایی را به گویش و حتی لهجه وی تغییر دهیم؟ 
ما با تکنولوژی بیگانه ایم. خودم را نقد می کنم. مشــکل 
روابط عمومی  ها برای دیجیتالی شدن این است که هنوز 
به فضای تکنولوژی و رسالت خودشان در دنیای دیجیتال 

اشراف پیدا نکرده اند.
شمااشــارهکردیدروابطعمومیهابایددر
سازمانحلشــوند.باالخرهیکنفرباالسریدر

راسهرمسازمانهاوجودداردووقتیبااینراس
هرمصحبتمیشود،میبینیماصالروابطعمومی
درســازمان،جایگاهخودشرابهدرستیپیدا
نکردهاست.دربرخینهادهاوفضاها،زیرمجموعه
بازاریابییاکسبوکاراستودربرخیفضاهای
دیگرزیرنظرمســتقیممدیرعاملاستوخود
مدیرعاملهمفهمدرستیازاینموضوعندارد!
بهنظرمروابطعمومیباواحدکسبوکارهمباید
حلشــود.اینچالشهمچنانوجــوددارد.در
سازمانهایمااینموضوعوجودداردکهچهکسی
نقشباالتریداردوبایددستوربدهد؟وچهکسی
بایدتمکینکند؟بنابراینحتیاگرروابطعمومیها
فهمدرستیهمپیداکنند،دراینقسمتبامشکل

مواجهمیشوند.دراینجاچهبایدکرد؟
سامان: دقیقا مساله همین است. وقتی تئوری یاکوبسن 
را مطرح کردم، گفتــم تمام واحدهای ســازمان اعم از 
کسب وکار، مارکتینگ، واحد فنی، پشتیبانی، خدمات و 
تدارکات، فرستنده شده اند و تا زمانی که نپذیریم ما همه 
یکپارچه هستیم، راه به جایی نمی بریم. امنی چنل، مفهوم 
درون سازمانی هم دارد. اگر روابط عمومی  حاضر شود به 
خاطر ایجاد وحدت در ایــن گفتمان در واحدهای دیگر 
هضم شود، باید این تصمیم را بگیرد. هرچند معتقدم اگر 
روابط عمومی  آنقدر آگاه و مســلط به کاری که می کند، 
باشد، می تواند این گفتمان را در سازمان پیش ببرد که 
با سایر تیم ها کار کند. ما تجربه های موفق در این زمینه 
داریم که تیم روابط عمومی  با تیم های فنی، مارکتینگ 
وغیره، کمیته هــا یا communityهایی تشــکیل و 
کارهای بزرگی انجام داده اند. مصادیق را نمی گویم چون 

شکل تبلیغاتی پیدا می کند.
اگرمصادیقدارید،بفرمایید،تبلیغهمبشود،
مشکلینیست.باالخرهبایدازکارخوب،تعریف

کرد.
سامان: راه حل برخی ســازمان ها که این اتفاق در آنجا 
رخ داده، ایجاد communityهاست؛ یعنی فردی که 
در تیــم IT، در حوزه UI و UX یا در حوزه کســب وکار، 
پشــتیبانی و عملیات، فعالیــت می کند، بــا دیگران، 
community ها یــا کمیته هایی تشــکیل می دهند 
که نام آن، معموال کمیته های تحول اســت و می توانند 
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ابتدای ماه مه، قیمت ارزهــای دیجیتال به دنبال اعالم 
ممنوعیت معامالت این ارزها توسط موسسات مالی و 
اعتباری چین به شدت سقوط کرد و قیمت بیت کوین، 
بزرگ تریــن ارز دیجیتال جهان، به زیــر ۴۰هزار دالر 
بازگشت. پس از انتشار خبری مبنی بر اینکه بانک ها و 
موسســات مالی چین از هرگونه عملیات بانکی مرتبط 
با معامــالت ارزهای دیجیتــال منع شــده اند، ارزش 

بیت کوین با سقوطی ۷.۷۳درصدی مواجه شد.
ارزش اتریوم، دومین ارز مجازی بزرگ جهان با سقوطی 
11.۰2درصدی به ۳۰۰۷.۰۶دالر رسید. ریپل، سومین 
ارز دیجیتالی جهان با سقوط ۷.۴1درصدی به 1.۴۶دالر 
رسید. قیمت ارزهای مجازی به دنبال توییت های اخیر 
ایالن ماســک، مالک تســال و انتقاد او از مصرف انرژی 
باالی این ارزها و آســیب وارده به محیط زیست، تحت 
فشــار قرار گرفت. با ســقوط ارزش بیت کوین به زیر 
۴۰هزار دالر که برای اولین بار در 1۴ هفته اخیر رخ داد، 
2۸۰میلیارد دالر از ارزش بازار ارزهای مجازی جهان بر 
باد رفت و ایالن ماســک 2۰میلیارد دالر از ثروتش را از 

دست داد!
هرچند مدیرعامل تسال کماکان سومین فرد ثروتمند در 
جهان است. پس لرزه های حضور در برنامه جنجالی طنز 
برای ایالن ماسک تمامی ندارد و بررسی ها نشان می دهد 
که ثروت او از زمان حضــور در آن برنامه 2۰.۵میلیارد 
دالر کاهش پیدا کرده است. او همچنان با 1۴۵.۵میلیارد 
دالر ثروت، ســومین فرد ثروتمند در جهان محسوب 

می شود.
ماســک در آن برنامه آن طــور که انتظــار می رفت از 
دوج کوین دفاع نکــرد و روز بعد نیز با انتشــار توییتی 
در خصوص نگرانی های زیســت محیطی از اســتخراج 
بیت کویــن و توقــف قبول ایــن رمزارز بــرای خرید 
محصوالت تســال، بازار ارزهای دیجیتالی را با یکی از 
بزرگ ترین ریزش های روزانه چند ســال اخیر مواجه 
کرد. ارزش سهام تسال اکنون به ۵۸۶دالر رسیده است 
که آشکارا نســبت به رقم ۷۰۶دالر ثبت شده در هفته 

قبل فاصله دارد.  
در جدول ثروتمندان جهــان، جف بزوس، مدیرعامل و 
بنیان گذار آمازون- با 1۸۷میلیارد دالر ثروت کماکان 
جایگاه خود را در صدر حفظ کرده اســت. پس از او نیز 
برنارد آرنو فرانســوی، مدیرعامل گروه لویی ویتون- با 

1۸2.۸میلیارد دالر قرار دارد.  
الزم به ذکر است که ایالن ماسک ۵۰ساله در آفریقای 
جنوبی متولد شده و دارای تابعیت ســه گانه آفریقای 
جنوبی، کانادا و آمریکا اســت. با توجه به پیشگام بودن 
شرکت های تحت مدیریت او در حوزه فناوری، سخنان 
او در خصوص رمزارزها تاثیر زیــادی بر بازار دارد و این 
مساله در برخی از موارد باعث انتقاد کارشناسان و متهم 

کردن او به دستکاری تعمدی در بازارها شده است.  
پس از سقوط ســهام این خودروســاز، ایالن ماسک، 
بنیان گذار تسال، به مقام سوم ثروتمندترین رتبه جهان 
تنزل یافت. ایــن تنزل رتبه پــس از آن رخ داد که این 
میلیاردر با یک توییت بازار بیت کوین را به هم ریخت. 
اخیرا در ماه مارس قبل از اینکه او توسط جف بزوس از 
آمازون کنار کشیده شود، به باالترین رتبه در فهرست 

میلیاردرهای بلومبرگ صعود کرد. 
کاهش ثروت ماسک، که هم اکنون 1۶۰.۶میلیارد دالر 
تخمین زده می شود، از ماه ژانویه حدود 2۴درصد کمتر 
برآورد می شود که به دلیل عملکرد سهام تسال است که 
در روز دوشنبه با 2.1درصد افت به ۵۷۶.۸۳دالر رسید 
که فاصله زیادی از باالترین حد ۸۸۳.۰9دالر در ژانویه 
دارد. با وجود کاهش سهام تســال در روز دوشنبه تنها 
برای بازیابــی مقداری از ارزش خود، ممکن اســت که 
پست های توییتر ماسک با موضوع بیت کوین در نهایت 
او را گرفتار کنند. روز یکشــنبه، ماسک بزرگ ترین ارز 
رمزنگاری شــده جهان را به ســقوط آزاد انداخت پس 
از اینکه ســرمایه گذاران، توییت تک کلمــه ای او را به 
عنوان نشانه ای مبنی بر فروش یا فکر فروش سهام ارز 

رمزنگاری شده تسال، تفسیر کردند.
این توییت در سرتاســر دنیای ارزهای رمزنگاری شده 
موج زد و بیت کوین با بیشترین افت در سه ماه گذشته 
به ۴2، ۴۴1دالر رسید. در حالی که پس از اینکه ماسک 
توییت کرد که تســال هیچ بیت کوینی نفروخته است، 
بیت کوین کمی افزایش یافت، اما از عصر دوشنبه هفته 

گذشته با قیمت حدود ۴۵۰۰۰دالر معامله می شود.
هفته گذشــته، ماســک که طرفدار ارزهای رمزنگاری 
شده بود، با اعالم نگرانی های زیست محیطی مربوط به 
استفاده از سوخت های فسیلی در استخراج این ارزها، با 
اعالم اینکه تسال دیگر پرداخت هزینه با بیت کوین برای 
وسایل نقلیه خود را قبول نمی کند، ضربه جدی دیگری 
به ارز رمزنگاری شده برجســته جهان وارد کرد. در ماه 
فوریه، ماسک اعالم کرد که این خودروساز 1.۵میلیارد 
دالر بیت کوین خریداری کرده و قیمت این توکن را به 

اوج رساند.
ارزش ارزهای دیجیتالی در ســاعاتی از مبادالت آخر 

هفته نیز تا 1.۵تریلیون دالر هــم کاهش پیدا کرد که 
تقریبا یک تریلیون دالر کمتر از اوج ثبت شــده آن در 
ماه آوریل بوده اســت. بنابراین یکی از کم سابقه ترین 
ریزش های ارزهای دیجیتالــی در طول تاریخ آنها رقم 
خورد تا جایی که برخی از آنها یک سوم تا نصف ارزش 
خود را طی 2۴ ســاعت از دســت دادند. بیت کوین به 
عنوان باارزش ترین ارز دیجیتالی جهان طی این مدت 
12هزار دالر از ارزش خود را از دســت داد و تا ۳۰هزار 
دالر هم سقوط کرد. اتریوم، دومین ارز دیجیتالی بزرگ 
جهان هم حدود ۴۰درصــد و دوج کوین، محبوب ترین 
ارز دیجیتالی فعلی- حدود نصف ارزش خود را از دست 

دادند.  
روند نزولی ارزهای دیجیتالی در ابتدا با شــایعه فروش 
بیت کوین توسط تســال و قبول نکردن آن توسط این 
خودروساز آمریکایی آغاز شد و انتشار خبر ممنوعیت 
مبادالت رمزارزها در چین وحشــت سراســری را در 
بازارها حکمفرما کرد. البته این تصمیم چین مســاله 
جدیدی نیســت و دلیل اثرگذاری آن تا چنین حدی 

جای سوال دارد.   
پاول هاســول، کارشــناس بازارهای مالی در موسسه 
پینســن میســون گفتــه اســت: تصمیــم چینی ها 
دالیل زیادی دارد. بخشــی از آن با هــدف جلوگیری 
از خروج ســرمایه و بخشــی از آن هم به جلوگیری از 

کالهبرداری های احتمالی مربوط می شود.  
اولریک لیکه، مدیر اجرایی صندوق پوشش ریسک ارک 
۳۶، در مصاحبه با بلومبرگ با انتقاد از رفتارهای اخیر 
ایالن ماسک گفت: اولین بار نیست که توییت های این 
فرد بیش از حد غیرمعمول و پر از اطالعات گمراه کننده 
بوده است. بازار ارزهای دیجیتالی خیلی تابع احساسات 
شده و هیجانات لحظه ای و انتظارات غیرمعقوالنه باعث 
می شــود تا معامله گران در مواقعی دست به اقداماتی 

بزنند که نتیجه ای جز زیان وحشتناک ندارد.  
این درحالی است که همزمان با ریزش کم سابقه ارزهای 
دیجیتالی بیشتر شــاخص های مهم بورسی جهان نیز 
ریزش کردند و به رنگ قرمز درآمدند. برخی معامله گران 
از ترس سرایت وضعیت بازار رمزارزها به بازارهای بورسی 
و برخی نیز با هــدف تامین مالی بــرای خرید ارزهای 
دیجیتالی در نرخ هایی که به عقیــده آنها کف قیمتی 
است، اقدام به فروش سهام خود کردند. افراد مشهور نیز 
از قافله خرید جا نماندند تا جایی که جاستین سان، مدیر 
پروژه ارز دیجیتالی ترون اعالم کرد حدود 12۰میلیون 

دالر بیت کوین خریداری کرده است.  
رابرت کاپالن، مدیر دفتر منطقه ای بانک مرکزی آمریکا 
در داالس گفته است به شــخصه انتظار ندارد زودتر از 
ســال آینده نرخ بهره فعلی تغییر پیدا کند و تصمیم بر 
حفظ رویکرد فعلی اســت. به عقیده بسیاری از فعاالن 
بازارهای مالی، فدرال رزرو می خواهد پیش از مقابله با 
افزایش قیمت ها، مساله رشد اقتصادی و اشتغالزایی را 
حل کند و به همین دلیل هم تصمیم گرفته است به طور 

موقت میدان را برای تاخت و تاز تورم باز گذارد.  
اقتصادهای بزرگ دنیا کماکان تحت تاثیر کرونا عملکرد 
بدی دارند؛ مرکز آمار انگلیس در گزارشــی اعالم کرد 
اقتصاد این کشور در سه ماهه منتهی به مارس به میزان 
1.۵درصد کوچک شده است که این عملکرد ۰.۴درصد 
کمتر از رشــد ثبت شــده بازه منتهی به ماه قبل بوده 
است. سال قبل پنجمین اقتصاد بزرگ جهان 1۰درصد 

کوچک شده بود که بدترین عملکرد اقتصاد این کشور 
طی سه قرن اخیر بوده است. با کاهش محدودیت های 
کرونایی امید می رود رشد اقتصادی در فصل بعد مجددا 

به محدوده مثبت برگردد.   
داده های جدید منتشــر شــده از بخش خرده فروشی 
آمریکا نشان می دهد که در ماه آوریل، رشد این بخش 
کلیدی اقتصاد آمریکا به صفر رسیده که این رشد یک 
درصد کمتر از رشــد مورد انتظار قبلی بوده اســت. از 
آنجا که بخش خرده فروشی تقریبا دو سوم کل بار رشد 
اقتصادی آمریکا را به دوش می کشــد، آمار ضعیف ماه 
آوریل می تواند یک نشانه هشــدار آشکار از کند شدن 
بیش از پیش شــتاب رشــد اقتصادی این کشور باشد. 
انتظار مــی رود اقتصاد آمریکا امســال حدود ۸درصد 

رشد کند.  
در نخستین هفته از ماه می شــمار متقاضیان دریافت 

مزایای بیــکاری در آمریکا با کاهــش ۳۴هزارنفری به 
۴۷۳هزار نفر رســیده که کمی فعاالن بازار را نسبت به 
بهتر شــدن وضعیت، حداقل در بازار کار امیدوار کرده 
است. این کاهش در حالی ثبت شــد که انتظار می رود 
روند متقاضیان صعودی باشد و به ۴9۰هزار نفر برسد. 
بیشــترین کاهش در شــمار متقاضیان در ایالت های 
نیویورک، میشیگان، ورمونت و فلوریدا به ثبت رسیده 
است. از طرف دیگر اما در جورجیا، واشنگتن و ایلینوی 

روند صعودی حفظ شده است.  
اگرچه معامله گران انتظار افزایش قابل توجه نرخ تورم 
آمریکا را داشتند اما اینکه متوسط نرخ تورم بزرگ ترین 
اقتصاد جهان در 12 مــاه منتهی به آوریل با 1.۶درصد 
افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح 
۴.2درصد رسیده، برای بســیاری از فعاالن شوکه آور 
بوده است به ویژه آنکه جروم پاول، رییس بانک مرکزی 
آمریکا پیش تر وعده داده بود نرخ تورم در سطح معقولی 
از محدوده 2درصدی عبور کند. این نرخ تورم باالترین 
ســطح تورمی ثبت شــده در آمریکا در 1۳ سال اخیر 

بوده است.  
نگرانی از مســیر آینده نرخ تورم، معامله گــران را در 

بازارهای مالی به وحشت انداخته اســت. نرخ تورم در 
بسیاری از مناطق از جمله در آمریکا، آلمان و برخی از 
کشورهای اروپایی دیگر از سطح هدف گذاری شده عبور 
کرده و دســت بانک های مرکزی را برای اتخاذ رویکرد 
انقباضی به دلیل ضرورت تداوم حمایت ها از بخش های 
اقتصادی در برابر پیامدهای کرونایی بسته است و این 
مساله در صورت وخیم تر شدن می تواند خود منجر به 

پیدایش یک بحران جدید در جهان شود.
امیدواری ها بــه ثبت ارقام باالی رشــد اقتصادی پس 
از برنامه هــای واکسیناســیون سراســری کماکان در 
سطح باالیی باقی مانده است. یک نظرسنجی جدید از 
اقتصاددانان نشان می دهد که میانگین رشد اقتصادی 
مورد انتظار آنها برای آمریکا در سال جاری ۷.۶درصد 
اســت که در صورت تحقق، باالترین رشــد ثبت شده 
ساالنه این کشور طی ۷۰سال اخیر خواهد بود. از طرف 

دیگر اوضاع برای چین احتمــاال از این هم بهتر خواهد 
بود و رشد اقتصادی این کشور حدود ۸درصد پیش بینی 

می  شود.  
جوزف اشتلوتسفوتز، کارشــناس ارشد سرمایه گذاری 
در موسسه اوپنهایمر اینوســتمنتز گفته است: کم کم 
در حــال بازگشــت به ســطح اقتصادی قبــل از آغاز 
کرونا هســتیم و این یک پیشــرفت بزرگ و نشانه ای 
دلگرم کننده در غلبه بر یکی از جدی ترین بحران های 
مالی معاصر است. در نیمه دوم امســال مطمئنا اخبار 
بهتر بیشتری خواهیم داشت اما قطعا روزهای پرنوسان 
بازارهای مالی تکرار خواهد شــد زیــرا هنوز هیچ کس 
نســبت به اینکه بحران به طور کامل پشت سر گذاشته 

شده است، اطمینان ندارد.
بورس آمریکا

در وال استریت همه شاخص ها نزولی بودند؛ تا جایی که 
هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز 

قبل خود بسته شدند.
شاخص »داوجونز ایدانســتریال اوریج« با ۰.91درصد 
ریزش نســبت بــه روز قبل و در ســطح ۳۳هــزار و 
۷۴9.۴2واحد بسته شد. شــاخص »اس اند پی ۵۰۰« 

با ۰.99درصد کاهش تا سطح ۴۰۸۷.۰۷واحدی پایین 
رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک 
کامپوزیت« با ۰.۳9درصد کاهش در ســطح 1۳هزار و 

2۵1.9۳واحدی بسته شد.
بورسهای اروپایی

در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص »فوتسی 
1۰۰" بورس لندن با 1.19درصد ریزش نسبت به روز 
قبل و در ســطح ۶9۵۰.2۰واحد بســته شد.  شاخص 
»دکس ۳۰" بــورس فرانکفورت در آلمــان با کاهش 
1.۷۷درصدی و ایستادن در سطح 1۵هزار و 11۳.۵۶ 
واحدی به کار خود خاتمه داد و شــاخص »کک ۴۰" 
بورس پاریــس با عقبگــرد 1.۴۳درصدی در ســطح 
۶2۶2.۵۵واحد بسته شد. در مادرید شاخص »ایبکس 
۳۵" 1.2۳درصد پایین رفت و به 9۰۷۰.۷۰واحد رسید.

بورسهای آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد بدی 
داشتند؛ تا جایی که شــاخص »نیک کی 22۵" بورس 
توکیو ژاپن با ریزش 1.2۸درصدی تا ســطح 2۸هزار و 
۴۴.۴۵ واحدی پایین رفت. شــاخص »هانگ سنگ« 
بورس هنگ کنــگ 1.۴2درصد باال رفت و در ســطح 
2۸هزار و ۵9۳.۸1 واحد بسته شــد. در چین شاخص 
»شانگهای کامپوزیت« افت ۰.۳درصدی را تجربه کرد و 
در سطح ۵1۷2.2۸واحد بسته شد. در استرالیا شاخص 
»اس اند پی اس انــد ایکس 2۰۰" بورس ســیدنی با 
1.9درصد کاهش و ایستادن در سطح ۶9۳1.۶۶ واحدی 
به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شــاخص های مهم 
آسیایی، شــاخص » تاپیکس« ژاپن نزولی بود. )معیار 
محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معامالت روزانه 

بورس نیویورک بوده است.(
نفت

در بازار طالی سیاه، روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه 
نفت »وست تگزاس اینتر مدیت« با ۳.۳۳درصد کاهش 
به ۶۳.۳1دالر رســید و نفت خام برنت دریای شمال با 
ریزش ۳.11درصدی به ازای ۶۶.۵۷دالر در هر بشــکه 

مبادله شد.
طالونقره

همچنین در بازار فلزات گرانبهــا، بهای هر اونس طال 
با کاهش ۰.۴2درصدی نســبت به روز قبل در ســطح 
1۸۶۸.۳1دالر معامله شــد. هــر اونس نقــره با افت 

1.1۵درصدی به ازای 2۷.۷۳دالر مبادله شد.
جالبانگیزدرهفتهجهنمی بیتکوین

اما درحالی که بازار، روزهای جهنمی را سپری می کرد، 
گزارش شده که هکرهای خط لوله اصلی ایاالت متحده 
قبل از تعطیل شــدن، 9۰میلیون دالر بیت کوین باج 

گرفتند.
به گفته شرکت تحلیلی بالک چین الیپتیک، گروه هکر 
دارک ساید، مســوول حمله ســایبری خط لوله اصلی 
ایاالت متحده، در مجمــوع 9۰میلیون دالر بیت کوین 

قبل از تعطیلی هفته گذشته باج دریافت کرده است.
این خط لوله اصلی، بزرگ ترین تاسیســات زیرساختی 
حمل و نقل ســوخت در ایاالت متحده اســت که در 
اوایل ماه جاری بــا حمله ســایبری ویرانگری حدود 
یک هفته تعطیل شــد. FBI حمله دارک ســاید، باند 
مجرمان ســایبری را که ادعا می شود در اروپای شرقی 
مستقر است، مقصر دانســت.پیش از این گزارش شده 
بود که اپراتور این خط لوله ۵میلیــون دالر باج به این 
گروه پرداخت کرده اســت. طبق گفته های الیپتیک، 
دارک ســاید و شــرکت های وابســته بــه آن حداقل 
9۰میلیــون دالر باج پرداخت شــده بــا بیت کوین را 
که از ۴۷ کیــف پول مجزای ارز رمزنگاری شــده تهیه 
شــده، جمع آوری کرده انــد. متوســط پرداخت از هر 
کدام 1.9میلیون دالر بود.الیپتیک گفته اســت: از کل 
9۰میلیون دالر، 1۵.۵ میلیون دالر به توســعه دهنده 
دارک ساید پرداخت شد، در حالی که ۷۴.۷میلیون دالر 
به شرکت های وابسته به آن فرستاده شد. بیشتر وجوه به 
صورت مبادالت ارز رمزنگاری شده فرستاده شده است 

که می توان آنها را به پول فیات تبدیل کرد.
بنیان گذار الیپتیک بیان کرده است: به نظر ما، این تجزیه 
و تحلیل تمام پرداخت های انجام شده به دارک ساید را 
در بر می گیرد. با این حال، هنوز ممکن است  معامالت 
بعدی کشف شود و ارقام اینجا باید در یک حد پایین در 

نظر گرفته شود.
روز جمعه، الیپتیک اعالم کرد: کیــف پول بیت کوین 
مورد استفاده توسط دارک ساید را برای جمع آوری باج 
پرداختی شناسایی کرده اســت. بعدا، محققان امنیتی 
اینتل ۴۷1 گفتند که دارک ساید پس از قطع دسترسی 
به سرورهای خود و تخلیه کیف هاي پول  ارز رمزنگاری 

شده، بسته شده است.
طبق گفته الیپتیک، کیف پول بیت کوین دارک ســاید 
قبل از تخلیه وجــوه آن ۵.۳میلیون دالر ارز رمزنگاری 
شده داشــت. محققان ۴۷1، به نقل از یادداشتی از این 
گروه هکر گفت که فشار از سوی آمریکا عامل موثر بود.

واکنشعجیبایالنماسک،ارزشارزهایدیجیتالوبورسهایجهانیراتحتتاثیرقرارداد

دوراهی خیزش یا ریزش در بازار رمز ارزها امیرعباسزمانیان

بانک مرکزی روســیه تایید کرده که نمونه اولیه روبل دیجیتال، شــکل جدیدی از ارز ملی را تا اواخر سال جاری 
راه اندازی خواهد کرد. یک مقام مسوول در کمیته بازار مالی دوما گفت: به تازگی گزارش مشاوره همراه با مفهوم 

روبل دیجیتال را منتشر کردیم.
این مقام ارشد گفت که این تنظیم کننده تا پایان سال جاری نمونه اولیه پلتفرم را توسعه می دهد و قصد دارد بازار را 

برای برنامه ریزی مراحل بعدی این پروژه رصد کند.
مفهوم ارز دیجیتال ملی در اواخر سال 2۰2۰ توسط بانک مرکزی روسیه آشکار شد. انتظار می ود این شکل جدید 
پول همراه با روبل های نقدی و غیرنقدی وجود داشته باشد. برخالف ارزهای مجازی مانند بیت کوین، پیش بینی 
می شود که روبل دیجیتال حداقل خطر را داشته باشد زیرا از طرف تنظیم کننده پولی دولت صادر می شود و با پول 

سنتی پشتیبانی می شود.
آخرین نظرسنجی که توسط مرکز تحقیقات اسکولکو در فناوری  های مالی و اقتصاد دیجیتال انجام شد، نشان داد که 
تقریبا نیمی از نظرسنجی ها از ایده روبل دیجیتال حمایت می کنند، در حالی که تقریبا ۴۰درصد از پاسخ دهندگان 

مخالف آن هستند.

روسیهباارایهروبلدیجیتالامابرخالفجریانآبشناخواهدکرد
با تایید بانک مرکزی، روسیه تا اواخر سال ۲0۲1 نمونه 

اولیه روبل دیجیتال خود را ارایه می کند.
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گزارش

اقداماتی انجــام دهند. مصداق بارز ایــن کمیته را در 
شــرکت ســداد در دوره آقای مختاریان شاهد بودم و 
کمیته تحول متشکل از شش هفت نفر شامل افرادی از 
 CTO، ،واحد برندینگ و ارتباطات، منابع انسانی، فنی
Agile coach و Scrub master  ایجاد شــد و از 
طریق این کمیته، اتفاقات مختلــف رقم می خورد. در 
اینجا، CTO  در کنار مدیر روابط عمومی  با هم تصمیم 
 می گرفتند که این فنــاوری در حوزه روابط عمومی چه 
اتفاقاتی باید رقم بزند. در اینجا، دیتا برای ما مشخص 
می شد و اینکه این دیتا از ســمت ما باید با چه ابزاری 
تحلیل و چطور به داشــبورد تبدیل شود، چطور دیده 
شود و اثرگذار باشد. روابط عمومی ، سواد فنی چندانی 
ندارد و باید این تعامل شــکل بگیرد. استنباط من این 
اســت که به این ســمت رفتن می تواند کمک کند اما 
پیش زمینه موضوع، این اســت که ابتدا خودمان درک 

کنیم در چه فضایی قرار گرفته ایم.
زارعیان: در همین زمینه نکته ای را عرض کنم. ما باید 
در حوزه سازمانی و ســاختاری، به سمت یکپارچگی 
حرکت کنیم؛ یعنــی نباید جدایی بین ســاختارهای 
مختلف دیده شــود و یا آن ســاختار سلســله مراتبی 
۵۰سال گذشــته همچنان بر فضای یک روابط عمومی  

و یک سازمان حاکم باشد که هرکدام مثال بگویند من 
زیرنظر فالن قسمت یا فالن رییس کار می کنم و مواردی 
مانند آن. اگر یکپارچگی ساختاری ایجاد شود و داده ها 
در دسترس قرار گیرد و متناسب با مخاطب توزیع شود، 

شاید بتوان گفت بخشی از مشکالت حل می شود.
نکتهایکهاشــارهکردید،درســتاست.
همچنینبرایاستقرارشــمادرروابطعمومی
شــرکتمخابراتایران،بهعنــوانمدیرکل
روابطعمومیبا19ســالمســوولیتوتنوع
دولتها،بایدرتبهورکوردگینسدادهشود!البته
درحالحاضرهمبهعنوانمعاونامورمشتریانو
بازاریابیشرکتمخابراتایرانفعالیتمیکنید.
باتوجهبهاینســوابق،اینکهمعتقدیدبایداین
ساختار،حلویکپارچهشود،درایرانباوضعیت
موجود،چندسالزمانبراست؟!مخصوصاشرکت
بزرگیمانندمخابراتایرانکههراستان،یک
واحدروابطعمومیوالبتههرشرکت،موضوعات
خاصخودرادارد.اصالچشماندازیداریدکهتا

چندسالآیندهبهایننقطهمیرسیم؟
زارعیان: آقای ســامان جمله دقیقی را اشاره کردند: 
»هنوز درک الزم ایجاد نشده اســت.« البته ایشان، به 

درک »عمیق و دقیق« اشــاره کردنــد و بنده دو نکته 
دیگر هم اضافه می کنم. اگر عــالوه بر درک »عمیق و 
دقیق«، درک »حرفه ای و علمی« از تحول دیجیتال در 
سازمان ها جاری و ساری شود، دستیابی به این ساختار 
یکپارچه، دو ماهه یا شــش ماهه رخ می دهد اما چون 
این درک، ایجاد نشــده، نمی توان چشــم اندازی برای 
آن متصور شد؛ یعنی هنوز وقتی به مدیر روابط عمومی  
گفته می شــود، این کار باید انجام شود، حس می کند 
دخالت در کارش انجام شده و اگر داده ای برای او ارسال 
می شود، حس می کند که چرا بنده ارسال کرده ام و او 
باید درخواست می کرد و بعد من می فرستادم. بنابراین 
هیچ چشــم اندازی نمی توانم ارایه کنــم. دلیلش این 
اســت که روابط عمومی  دیجیتال، الکترونیک و سایبر 
در ساختار جمهوری اسالمی، معنایش با آنچه در این 
میزگرد مطرح شد، خیلی متفاوت است. فعال معنایش 
این اســت که ما از یک ســری ابزارهای دیگر استفاده 
کنیم؛ یعنی اگر تا چند سال قبل، از اینجا تا اهواز با قطار 
می رفتیم االن با هواپیما برویم چون زودتر می رسیم و 
مدرن تر و شیک تر اســت! این تفکر نمی تواند ما را در 
حوزه دیجیتالی ســازی به جای خوبی برســاند. البته 
نمی خواهم منکر شوم تغییراتی ایجاد نشده، بلکه تک 

چهره ها، تغییراتی ایجاد کرده اند. در این چند سال به 
حدود ۳۰ - ۴۰ روابط عمومی ، نگاه متفاوت داشــته ام، 
ممکن است در یک روابط عمومی ، دو نفر، درک ۳۰ - 
۴۰ درصدی داشــته اند و در روابط عمومی  دیگر، پنج 
نفر اما هنوز فراگیر و همه گیر نشــده اســت. بنابراین 
ما از یکپارچگی ســازمانی به ویژه در ایران می ترسیم. 
ما از داده ها اســتفاده نمی کنیم. ما به چیزی با عنوان 
داده کاوی در روابط عمومی  اهمیت نمی دهیم. متاسفانه 
در برخی اوقات حتی به نظرســنجی های دم دستی، به 
خوبی توجه نمی کنیم چه برسد به داده کاوی. به همین 
دلیل هنوز چشم انداز دقیقی را در این ساختار نمی توانم 

تعریف کنم.
وظیفهچهکسیاستکهاینساختارواین

درکراایجادکند؟
زارعیان: این کار دشواری است، چون وظیفه، گمشده 
است. در دانشــگاه، نیازمند تغییر سیالبس درس های 
علوم ارتباطــات، روابط عمومــی  و روزنامه نگاری، در 
هر دو سال یک بار هســتیم. حداقل در 1۰ سال اخیر، 
شــاهد اهمیت این موضوع بوده ایم. از نظر ما حاضران 
این میزگرد که بخش زیادی از عمــر خود را در حوزه 
ارتباطات، فنــاوری اطالعات و روابط عمومی  ســپری 

کرده ایــم، آن چیزی که پارســال مقبول بــوده، االن 
نیست و آنچه دو سال قبل نامبروان بوده، االن نیست. 
با این حال، بنده که از سال 1۳۶۳ وارد دانشگاه عالمه 
طباطبایی شــدم، هنوز ۶۰درصد همان دروس را ارایه 
می دهم! پس، اول همین جا بایــد تغییر کند و همین 
درک را به دســت بیاوریــم. در عرصه اطالع رســانی 
چه تغییراتی ایجاد شــده اســت؟ مخاطبان امروز چه 
ویژگی هایی دارند؟ بنابراین ساختار دانشگاه باید تغییر 
کند. در حوزه قبل از دانشگاه باید برای برخی رشته ها، 
این مفاهیم به خوبی جا بیفتد. در حال حاضر، اشکال 
بزرگی در کشور داریم. ما گاهی اوقات در دام تکنولوژی 
افتاده ایم؛ یعنی باالترین تکنولــوژی  را وارد کرده ایم 
اما کمترین اســتفاده را از آن می بریم. پس از مدرسه و 
دانشگاه، وارد سازمان می شویم. سازمان های ما نیازمند 
تحول هســتند که این تحول، از جنس از اینجا به آنجا 
رفتن نیســت و باید واقعا transformation اتفاق 
بیفتد. همه چیز باید چیز دیگری شود و تغییر پیدا کند. 
نباید در روابط عمومی ، چهار ابزار جدید اضافه شود بلکه 
باید تحول اساسی رخ دهد؛ یعنی فکر، برنامه، ساختار، 
ارتباط با بقیه مجموعه ها، راهبردهای اســتراتژیک و 
برنامه های کالن باید تغییر کند تا این فرایند، اجرایی 

سرنوشت روابط عمومی  ها در دوره تحول دیجیتال؛ یا مرگ یا یكپارچگی سازمانی!

برایمشاهدهادامهمطلببهسایترجوعکنید

بی شک پدیده ای که در عصر حاضر »رسانه اجتماعی« 
می نامیم، فرزندان عصری هستند که اینترنت در آن از 
طریق ساده ترین راه ها، امکان ارتباط افراد با یکدیگر را 
فراهم کرده اســت. با ورود جهان به قرن 21 و آغاز روند 
ظهور بســترهای تازه چون فیس بوک و توییتر، مفهوم 
قادر کردن مردم به ارتباط با یکدیگر به صورت آنالین، 
توسعه یافت و طیف وسیعی از روش ها برای تحقق این 
ایده، ابداع شد. این امر مقدمه ای بر ظهور تهدیدی بزرگ 

برای دموکراسی غربی شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، این 
پژوهشــگاه در راســتای عمل به وظایف سازمانی خود 
اقدام به انتشــار تحقیقاتی در جهت بررســی فرصت ها 
و تهدیدهای فضای مجازی به منظور آگاهی بخشــی در 
سطح متولیان تصمیم گیر و ســطح جامعه کرده است. 
در همین راستا و در تحقیقی با عنوان »نقش رسانه های 
اجتماعی در برابر دموکراســی«، به تشــریح و کارکرد 
شــبکه های اجتماعی در مقاطع زمانی خاص پرداخته 

شده است.
در بخشــی از این تحقیق آمده است: هرچند رسانه های 
اجتماعی در حال حاضر، دیگــر تازگی روزهای ابتدایی 
ندارند و حتی دیگر راهی ســرگرم کننده برای استفاده 
از اینترنت به شــمار نمی روند اما بر اساس برآوردهای 
صورت گرفته در ســال 2۰2۰، بیش از ۳.۸میلیارد نفر 
در سراسر جهان از رسانه های اجتماعی استفاده کردند 
و این بســترهای برخط، به نحوی چشــمگیر، شروع به 
تاثیرگذاری بر زندگی ما کرده انــد. این تحول به حدی 
دور از ذهن بوده است که 1۵سال پیش، عده بسیار کمی 
از کارشناسان می توانستند چنین شرایطی را پیش بینی 
کنند. مردم در بســتر شــبکه هایی چون فیس بوک و 
توییتر، تنها به ارتباط و تعامل بسنده نمی کنند. امروزه 
ما طیف گســترده ای از فعالیت ها، مانند پیگیری اخبار، 
بحث در مورد مســایل سیاسی و اجتماعی، سازماندهی 
و مشــارکت در فعالیت های مدنی و غیره را از از طریق 
رســانه های اجتماعی انجام می دهیم. از ســوی دیگر، 
برخی شخصیت های معروف و »اینفلوئنسر« نیز در بطن 
شــبکه های اجتماعی معنا می یابند. این افراد پتانسیل 
بســیار باالیی در اقناع و تاثیرگذاری بر دنبال کنندگان 

خود دارد.

نیروهایحاضردربازی
در ســال های اخیــر، قــدرت حیرت انگیــزی در دل 
پلتفرم های یاد شده رشد کرده است. این قدرت عظیم، 
اقتدار سنتی دولت-ملت های مدرن را به چالش کشیده و 
همین امر سبب مواجه شدن دولت ها با دو مشکل اساسی 

و تهدید بالقوه شده است.
اقتضای منافع، می تواند شــبکه های اجتماعی محبوب 
و شاخص جهان را به سمت انتشار پنهانی اخبار جعلی، 
اطالعات غلط یا چرخش تبلیغاتی هدفمند و متناسب با 
اهداف تعیین شده آنها سوق دهد. این قدرت، به مدیران 
ارشد رسانه های اجتماعی، امکان تغییر در افکار عمومی 
و حتی نتایــج رویدادهای بزرگ ماننــد انتخابات را نیز 

می دهد.
شــرکت های فناوری متولی این پلتفرم ها در محدوده 
قلمرو رســانه قدرت زیادی برای تاثیرگذاری بر شبکه 
خود دارند. به عبارت دیگر، آنها می توانند آنچه کاربران 
با یکدیگر به اشتراک می گذارند را دستکاری، محدود یا 

کنترل کنند.
برای درک چگونگی بهره گیری گروه های بیگانه خارجی 
از دســتکاری و ایجاد اختالل در فراینــد عادی فعالیت 
رسانه های اجتماعی، به منظور تحقق اهداف، باید راه های 
انتشار اطالعات در این پلتفرم ها را بفهمیم. در این میان، 
اگرچه بررســی جزییات دقیق نحــوه کار الگوریتم ها، 
مکانیزم های حاکم بر توییتر و میزان ضریب نفوذ مطالب 
می تواند مفید باشــد، اما مهم ترین هدف تمایز میان دو 

روش معمول انتشار اطالعات است.

همرسانیارگانیکوغیرارگانیک
به عقیده کارشناسان، می توان تعامالت موجود بر بستر 
رسانه های اجتماعی را به دو دســته کلی تقسیم کرد؛ 
دسته نخست، روابطی هســتند که در آن، کاربران، به 
صورت کامال طبیعی درخصوص عالیق خود بحث کرده، 
اطالعات شان را با دوستان شان در میان می گذارند و همه 
رفتارها بدون انگیزه های پنهان در جریان هستند. جریان 
داد  ها در چنیــن فضایی، که با انگیــزه، واکنش و نیات 
واقعی کاربران حاضر در پلتفرم همراه اســت، تعامالت 
ارگانیک نامیده می شود که همواره به شکلی طبیعی در 

همه انواع تعامالت انسانی وجود دارد.
انتشار اطالعات به صورت غیرارگانیک، در نقطه مقابل 
رویکرد یاد شده قرار دارد. این شکل از تعامل زمانی آغاز 
می شود که شخص، جریان یا ســازمانی با برنامه ریزی 
قبلی و در راســتای تحقق هدفی خاص، کنترل بخشی 
از سازوکار انتشار اطالعات در بستر یک رسانه اجتماعی 
را به دست گیرد. این نوع از انتشــار داده ها، لزوما بد یا 
مخرب نیســت. گاهی اوقات، پویش های هدفمند، در 
پی دســتکاری رســانه های اجتماعی و انتشار گسترده 
اطالعات مدنظــر هســتند. هنگامی که رســانه های 
اجتماعی از طریق هم رســانی غیرارگانیک و در جهت 
شکل دهی به افکار عمومی مورد اســتفاده قرار گیرند، 

مشکلي بزرگ به وجود می آید.
میزان رشــد و قدرت درونی شــبکه های اجتماعی، به 
فعالیت و تولید محتوای بیشتر از سوی کاربران بستگی 
دارد. همین امر، عزم پلتفرم های یاد شده برای مبارزه با 
تولید محتوا به صــورت غیرارگانیک و مخرب را کاهش 
می دهد. در این میان، اساســی ترین راهکارهای بالقوه، 
مســتلزم تغییرات گســترده در سیاســت های کلی و 
بنیادین شرکت های فناوری متولی رسانه های اجتماعی 

است.

آســیبهایهمرســانیغیرارگانیکبرای
دموکراسی

بر اســاس ادعاهای مطرح شــده، در ســال های اخیر، 
مصادیق بی شــماری از اجرای پویش های هم رســانی 
غیرارگانیــک مخرب در جهان دیده شــده اســت که 
آسیب های بی شماری را در پی داشته اند. مقامات غربی 
مدعی هستند که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
سال 2۰1۶ و میان دوره ای کنگره این کشور سال 2۰1۸ 
و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، از مهم ترین نمونه های 
هم رسانی غیرارگانیک مخرب در کشورهای غربی بزرگ، 

به شمار می رود.
اشــتراک گذاری غیرارگانیک اطالعات، معضل بزرگی 
است که حدودا یک دهه از ظهور آن به شکل نوین و در 
بستر رســانه های اجتماعی می گذرد. این روند در طول 

پنج سال اخیر رشد فزاینده و چشمگیری داشته است. 
به عنوان مثال، رسوایی کمبریج آنالیتیکا نشان می دهد 
که چگونه می توان از تبلیغات هدفمند برای دستکاری 
و ایجاد تغییر در رای افراد، اســتفاده کــرد. در پرونده 
یاد شــده، اطالعات شخصی افراد توســط فیس بوک، 
جمع آوری، تجزیــه و تحلیل می شــد و نتایج آن براي 
اســتفاده در تبلیغات سیاســی موجود در رســانه های 

اجتماعی، در اختیار کمبریج آنالیتیکا قرار می گرفت.
عالوه بر این، مقامات آمریکایی نیز در ســال های اخیر 
بارها، مســاله تاثیر روســیه بر رونــد دموکراتیک امور 
سیاســی غرب را مطرح کرده اند. چنیــن تهدیداتی در 
جهان آینده به حدی حائز اهمیت هســتند که مقامات 
رســمی ایاالت متحده، بارها مدعی شده اند که چندین 
کشور خارجی، از جمله روســیه، چین و ایران با جنگ 
اطالعاتی و انتشار اخبار جعلی بر رسانه های اجتماعی در 

پی اثرگذاری بر دموکراسی غرب هستند.
این در حالی اســت که با وجود ادعاهــای فراوان، هنوز 
کســی نمی تواند ماهیت، حجم و میزان اثرگذاری این 

قبیل دخالت های سیاسی را تایید یا ارزیابی کند. 
اســتفاده از حســاب های کاربــری غیرواقعــی که با 
هدف فریب ساخته شــده اند، نمونه دیگری از فعالیت 
غیرارگانیک رسانه اجتماعی محســوب می شود که بر 
انتشار و ارتقای پســت های تبلیغاتی مبتنی نیست. در 
این شیوه، کاربران غیرواقعی و مخرب، می توانند بارها از 
آدرس های ایمیل یک بار مصرف یا اطالعات تماس جعلی 
استفاده کنند. این حساب های کاربری در صورت فعالیت 
به عنوان یک گروه سازمان یافته، وسیله ای مناسب برای 
دستکاری و ایجاد اخالل در الگوریتم طبیعی  رسانه های 
اجتماعی محسوب می شوند. به عبارت دیگر، این دست 
اقدامات در بســتر پلتفرم های اجتماعی، می تواند سبب 
محبوبیت بیشــتر برخی دیدگاه های سیاســی یا افراد 

خاص شود.

رسانههایاجتماعیچهمیتوانندبکنند؟
به عقیده کارشناسان، راه حل ایده آل مبارزه با گروه های 
عملیاتی جنگ اطالعات در فضای مجازی، این اســت 

که همه حســاب های کاربری جعلی توسط پلتفرم های 
موجــود، مســدود و کاربــران واقعــی دارای عملکرد 
غیرعادی، شناسایی و معلق شوند. با این وجود، شناسایی 
و تشــخیص یک »ترول حرفه ای« با توان پوششی باال، 
تقریبا غیرممکن است و از ســوی دیگر نیز سختگیری 
بیش از حــد در خصوص عملکرد اکانت هــا، می توانند 
سبب اشتباه پلتفرم و محدودیت عده زیادی از کاربران 

واقعی شود.
در مورد نحوه فعالیت رسانه های اجتماعی نیز یک مساله 
وجود دارد. افراد به طور کلــی از تعامل با محتوایی که با 
آن موافق هستند و احساس خوبی در آنها ایجاد می کند 
لذت می برند و از آنچه به نظرشــان ناپسند آید، اجتناب 
می کنند. این به طور طبیعی کاربران را در »اتاق های اکو« 
آنالین قرار می دهد. بنابراین تعامل بیشتر کاربران با افراد 
همسو و موافق با خود، حتی بدون تاثیر تبلیغات هدفمند 
نیز به طور طبیعی اتفاق می افتد. این عارضه کامال طبیعی 
که حباب اطالعاتی نیز نام دارد، تنها نوک آشــکار شده 
کوه یخ تهدیدات رسانه های اجتماعی برای دموکراسی 

به شمار می رود.

طبیعتتهدیدکنندهرسانههایاجتماعی
هم رسانی غیرارگانیک داده، پلتفرم رسانه های اجتماعی 
را به ابزاری طبیعی برای تهدید دموکراســی بدل کرده 
است. این در حالی اســت که رسانه های اجتماعی نیز از 
سوی دیگر، مستقیم و آگاهانه از طرق مختلف با سیاست 
در تعامل هستند. رسانه های اجتماعی، بخشی عمده از 
چیزی که امروز »غول های فناوری« نامیده می شــوند، 
هســتند. بر اســاس برآوردهای صورت گرفته، به نظر 
می رسد که قدرت نفوذ و البی بخش فناوری روز به روز در 
حال رشد و افزایش بوده و هر شرکتی برای منافع خود در 
تالش و کشمکش است. تاثیر شرکت های فعال در بخش 
فناوری بر سیاســت، به ویژه در ایاالت متحده، برخی از 
سیاستمداران را به واکنش وادار کرده است. بسیاری از 
چهره های سیاسی سرشناس، تالش خود را برای مقاومت 

در برابر البی شرکت های فناوری آغاز کرده اند. 
از ســوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز در نظــر دارد تا قدرت 

شــرکت های بزرگ فناوری را محدود کند. کشورهای 
اروپایی قصد دارند مسوولیت رســانه های اجتماعی در 
قبال محتوای منتشر شده بر بسترشان را افزایش دهند.

اکثر رســانه های اجتماعی مدعی هستند که در صورت 
اعطای آزادی از سوی دولت ها به آنها، می توانند بهترین 
عملکرد ممکــن را در زمینه مبارزه با انتشــار داده های 
غلط داشته باشند و بهترین تجربیات ممکن از تعامالت 
اجتماعی را بــرای کاربران خود فراهم ســازند. مدیران 
شــرکت های بزرگ فناوری، مدام بــر خودتنظیمی و 
لزوم پرهیــز دولت ها از دخالت در امــر تنظیم عملکرد 

رسانه های اجتماعی تاکید دارند.
اما به واسطه اهمیت بسیار باالی محتوای تولیدی از سوی 
کاربران و برجسته بودن نقش این مولفه در مدل کسب 
و کار رسانه های اجتماعی، موضوع خودتنظیمی، نسبت 
به سایر صنایع، در رسانه های اجتماعی، شرایطی متفاوت 

و چالش برانگیز می یابد. 
تنظیم ســریع و موثر عملکرد و فعالیت همه کاربران به 
صورت برخط و بدون هدر رفت زمان، غیرممکن است. 
گرچه یک پلتفرم اجتماعی می تواند مجموعه قوانین و 
سیاست هایی را برای کنترل رفتار کاربرانش اعالم کند، 
اما اعمال این قوانین و بررســی میزان پایبندی افراد به 
مقررات یاد شده، باید بر گزارشات مردمی مبتنی بوده و 

امری زمانبر محسوب می شود.
دومین چالش بزرگ پیش روی رســانه های اجتماعی 
نوظهور، این است که فرایند خودتنظیمی، ذاتا برای مدل 
کسب و کار و تجارت این شرکت ها مضر و مخرب است. 
بیشتر این پلتفرم ها، عمده در آمد خود را از راه تبلیغات 
کسب می کنند. بی شک فرایندی مانند شناسایی و حذف 
اطالعات غلط، اخبار جعلی و تبلیغات هدفمند مخرب، 
انتشار تبلیغات را محدود می ســازد و در نتیجه درآمد 

شرکت را کاهش می دهد.
بنابراین اگــر مراقب نباشــیم، شــبکه های اجتماعی 
می توانند به نماینــده و تصمیم گیرنده ای جدید در این 
بستر، تبدیل شوند. تصمیم گیری در مورد امور مختلف 
در آینده ای نزدیک، بدون توجــه و اهمیت به ارگانیک 
یا غیرارگانیک بودن، به بلندترین صدا در رســانه های 

اجتماعی سپرده خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که شبکه های اجتماعی توانایی 
تبدیل شــدن به ابزار قدرتمند دموکراتیزه ســازی هر 
جامعه ای را دارند. پلتفرم های یاد شــده به مردم اجازه 
می دهد که با قدرت بیشتر متحد و همصدا شوند و همین 
امر، مصادره جریان های موجود در بســتر رســانه های 
اجتماعی و دستکاری اطالعات از سوی گروه هایی خاص 
را میســر می کند. بنابراین، شمشــیر دولبه رسانه های 
اجتماعی از یک سو می تواند جهان را برای همیشه تغییر 
داده و به مکانی بهتر بدل سازد یا از ســوی دیگر، با در 
نظر گرفتــن منافع محدود گروه هایی خــاص، اقدام به 

دستکاری و کنترل افکار عمومی کند.
در نهایت می توان نتیجه گرفت که اگر توانایی غیرقابل 
وصف بشــر برای فروپاشــی و نابودی چیزهای خوب 
مورد اســتفاده برای تحقق اهداف خوب وجود نداشت، 
رســانه های اجتماعی به نیرویی قدرتمند برای اشــاعه 
ارزش های مردم ســاالرانه بدل می شــدند. اما در حال 
حاضر، قدرت و گســتره فعالیت این پلتفرم ها به حدی 
است که خود تهدیدی اساســی برای دولت های بزرگ 

جهان تبدیل شده اند.

پژوهشگاهفضایمجازیبررسیکرد

نقش رسانه های اجتماعی در برابر دموکراسی 
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مدیرمسئول:عبدالهافتادهبینالملل صاحبامتیاز:مهديبگلري

نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

دارای مجـــوز سـراسـری از سـازمان تنظیم مقـررات

ــید: 700  ــاط باش ــا در ارتب ــا م ب

www.irancell.ir

ایرانسل؛ اولین و بزرگتـرین
اپــراتــور دیـجــیــتــال ایــران

زیبایی بهار، 
بســـته بـــه نـــگاه توســـت!
۳۰جایزه ۵۰ میلیون تومانی، با خرید بسته های ایرانسل 

در بهــــار 1400 بــا خریــد بســته های مکالمــه و اینترنــت ایرانســل در قرعه کشــی 
ماهانــه 1۰ جایــزه ۵۰ میلیــون تومانــی شــرکت کنیــد.

دریافت ایرانسل من:

Irancell.ir/myirancell   

با خرید بسته های مکالمه و اینترنت به مبلغ بیشتر از ۲ هزار تومان، یک امتیاز  	 
و با همین مقدار خرید از اپلیکیشن ایرانسل من، دو امتیاز دریافت کنید.

3 روش تاثیر گذار فناوری بر سیاست و بازیگران سیاسی

آسیهفروردین

 موضوعات سیاسی داغ همواره وجود دارند. با این حال، برخی 
از این موضوعات، ریشه در گفتمان سیاسی دارند که نه تنها به 
عنوان یک سوژه داغ در مبارزات انتخاباتی آشکار می شوند، بلکه 
بر عوامل پشت پرده و حتی نحوه نگاه ما به عنوان یک شهروند، 
سیاست و مصرف اطالعات سیاسی، تاثیر می گذارند. فناوری 
نقش عمده ای در شکل گیری فضای سیاسی دارد. در این نوشتار 
به طور مشروح سه روش عمده تاثیرگذاری فناوری بر سیاست، 
شامل فناوری به عنوان ابزاری برای بازیگران سیاسی در مبارزات 
انتخاباتی، فناوری به عنوان یک موضوع سیاسی تفرقه افکن و 
فناوری به عنوان یک عامل بالقوه که می تواند آرمان های سیاسی 

را ادامه دهد، مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
    فناوریبهعنوانابزاریبرایبازیگرانسیاسی 

شاید بارزترین روشی که فناوری بر سیاست تاثیر می گذارد، 
ابزاری برای بازیگران سیاسی مانند سیاستمداران، دولت ها و 
سایر سازمان ها برای شناسایی بهتر، تعامل با مردم و تجمع آنها 
برای اهداف شان و همچنین توزیع پیام های سیاسی است. هر 
بار که تبلیغات تلویزیونی را تماشا می کنیم یا یک تبلیغ سیاسی 
در فیس بوک را می بینیم یا یک آگهی تبلیغاتی را از طریق ایمیل 

دریافت می کنیم، عمال آن را درک می کنیم.
دو روش قدرتمند برای اســتفاده از فناوری به عنوان ابزاری 
سیاسی، جمع آوری داده ها و استفاده از رسانه های دیجیتال 
اســت. به عنوان مثال، باراک اوباما به میزان قابل توجهی، به 
لطف تالش بی ســابقه در جمع آوری داده ها درباره اطالعات 
جمعیتی و الگوهای رأی دهی رای دهندگان اصلی در سراسر 
ایاالت متحده، به مقام ریاست جمهوری ایاالت متحده رسید. 
جمع آوری داده ها همیشــه یکی از جنبه های اصلی مبارزات 
سیاسی و اطالعاتی بوده اما استفاده محض از این روش توسط 
رییس جمهور اوباما، پتانسیل وضعیت جمع آوری داده ها را در 

کانون توجهات ملی قرار داد. 
در سال های بعد ، این شیوه جمع آوری اطالعات متمرکز و جزیی 
درباره همه چیز - از رفتار رأی دادن در گذشته گرفته تا درآمد 

خانوار و الگوهای مرور اینترنت - به یک قسمت اساسی در هر 
کارزار سیاسی مدرن و موفق تبدیل شده است. این داده ها برای 
ایجاد کمپین های بازاریابی به منظور پخش پیام های سیاسی، 
پرورش اســتفاده از ظرفیت خیرین و اسپانســرها به منظور 
درخواســت کمک های مالی اضافی و همچنین شناسایی و 
کمک به رأی دهندگان جدید برای ورود به حوزه های رأی گیری 

استفاده می شود.
در همین زمینه، روش دیگری که فناوری بر سیاســت تاثیر 
می گذارد، ظریف تر است: ایجاد اصالت با برخی از بلوک های 
رأی دادن. به عنوان مثــالBeto O’Rourke  یک کمپین 
ریاست جمهوری را در زمینه استفاده غیرمتعارف از شبکه های 
اجتماعی ایجاد کرده است. اینکه او در حال اشتراک ویدیویی 
از خود اســت که در حین اجرای کمپین بــه غذاهای محلی 
می پردازد یا از عقاید خود درخصوص جاده ها می گوید. او امیدوار 
است وابستگی گسترده اش به فناوری بر رأی دهندگانی که مثل 

او معتاد فناوری هستند، تاثیر بگذارد.
   فناوریبهعنوانیکموضوعسیاســیوبستر

تبلیغاتیبحثبرانگیز
اکثر نامزدها و بســیاری از ســازمان های سیاســی در مورد 
موضوعات متعددی که مربوط به فناوری هستند، مانند حریم 
خصوصی داده ها، موضع گیری های شدیدی دارند. بسیاری از 
سیاستمداران )و افراد جامعه( نسبت به تامین حقوق اشخاص 
در حفظ حریم خصوصی به شدت احساس اطمینان می کنند. 
»حق فراموش شده« تقریبا به یک اصطالح عمومی تبدیل شده 
و در برخی از محافل سیاسی مانند حزب لیبرال، حق استفاده 
از حریم خصوصی برای تبلیغات به اندازه آزادی بیان برای آزادی 

شخصی بسیار مهم است.
یکی دیگر از موضوعات مرتبط، دسترسی عادالنه به فناوری 
است. در بسیاری از مناطق جهان، حتی در برخی از کشورهای 
بسیار پیشــرفته مانند ایاالت متحده، دسترسی به اینترنت 
پرســرعت وجود ندارد و این نابرابری بیشتر به چشم می آید. 
دسترسی به اینترنت پرسرعت می تواند نقش مهمی در کاهش 
بسیاری از مشکالت اجتماعی مانند ناسازگاری های آموزشی 
و بهداشتی داشته باشد. سیستم هاي عامل  آموزشی چندگانه 
مانند دوره های آنالین گســترده باز )MOOC( و همچنین 
فناوری های نوآورانه بهداشــتی مانند برنامه های سالمتی از 
راه دور و تناسب اندام، اغلب برای مناطق جهان که می توانند 

بیشترین بهره را از آنها ببرند، کامال غیرقابل دسترسی هستند.
ساکنان شهرهای بزرگ و متوسط معموال دسترسی به اینترنت 
پرسرعت را امری مســلم می دانند، حتی انتظار آن را در اکثر 
اماکن عمومی مانند کتابخانه ها، مدارس، پارک ها و میدان های 
مرکزی شهر دارند اما دسترسی به پهن باند، فقط یک ساعت 
خارج از یک شهر کوچک، ممکن است دشــوار باشد و اغلب 
فرصت های ساکنان را محدود می کند. غیرمعمول نیست که 
سناتورهای ایاالتی مانند وایومینگ یا آیووا که به دلیل تعداد 
اندک اعضای سنا، نفوذ گسترده ای در پایتخت دارند، دسترسی 
انتخاب کنندگان خود بــه اینترنت پهن بانــد را در مبارزات 

انتخاباتی شان، در اولویت قرار می دهند.
ســرانجام یکی دیگر از موضوعــات داغ سیاســی، مقررات 
شرکت های بزرگ فناوری اســت که هر روز قدرت بیشتری 
می گیرند. درک اینکه شرکت هایی مانند گوگل، فیس بوک، 
آمازون یا اپل، قدرتمندتر از بسیاری از کشورهای جهان هستند، 
کار دشــواری نیســت و بنابراین عالقه این نهادها نیز یکی از 
موضوعات رایج در مبارزات انتخاباتی است. ترامپ با استناد به 
امنیت ملی، مانع دستیابی غول زیرساخت های فناوری کوالکام 
توسط برودکام شد. این امر، یک اقدام بحث برانگیز بود حتی 
برای برخی از اعضای حزب سیاسی خود او که چنین اقدامات 

نظارتی را برای رشد اقتصادی، مضر می دانستند.
   فناوریبهعنوانابزاریبرایعموم

سیاستمداران و سازمان های سیاســی تنها کسانی نیستند 
که از فناوری برای شــکل دادن به سیاست استفاده می کنند. 
ظهور سیستم هاي عامل  دیجیتال، به ویژه رسانه های اجتماعی، 
ابزاری در اختیار شــهروندان قرار داده که می توانند تغییرات 
سیاسی را در ســطح بی ســابقه ای تحت تاثیر قرار دهند. به 
عنوان مثال، بسیاری از کارشناسان، عمدتا حذف قدرتمندان 
سیاسی در سراســر خاورمیانه را در بهار عربی 2۰11 به دلیل 
قدرت رسانه های اجتماعی و برنامه های چت مانند واتس اپ که 
شهروندان را قادر می سازد به سرعت پیام های خود را در سراسر 
جهان سازماندهی و پخش کنند، می دانند. ویدیوهای فیس بوک 
و واین از تظاهرات و خشونت پلیس به صورت ویروسی، پخش و 

از رسانه های جهانی مانند CNN و BBC نیز منتشر شد.
روش دیگری که فناوری تاثیر بهتری بر سیاســت می گذارد، 
استفاده از روشــی بحث برانگیز اما در عین حال موثرتر است: 
افشــای رفتارهای غیراخالقی یا غیرقانونــی. به عنوان مثال 

»دنباله« ای که رسانه های دیجیتال پشت سر گذاشتند منجر 
به سقوط آنتونی وینر، ستاره  درخشان در حزب دموکرات شد 

که در اسنپ چت، با یک خردسال رفتار نامناسبی داشت.
   فناوریبهعنوانیکشمشیردولبه

همان طور که هر مدیر فناوری اطالعات می داند، پیشــرفت 
در فناوری به ما امکان می دهد بیشتر از همیشه نقش آفرینی 
کنیم و نیز به بازیگران شــرور اجازه بیشتر بدهیم تا همیشه 
باعث ایجاد اختالل یا آسیب شوند. در حالی که برخی از هکرها، 
ساعت های بی شماری، صرف تالش برای دستیابی به اطالعات 
شخصی یا مالی می کنند، بسیاری از آنها وقت خود را به اخالل 
در دنیای سیاســی اختصاص داده اند. ایــن تالش ها اغلب به 
خاطر هک کردن است و از هک ســاده فراتر می رود. به عنوان 
مثال ســازماندهی هکرها به طور ناشناس به افشای اطالعات 
حساس سیاسی و حکومتی به نفع عموم مردم اختصاص داده 

شده است.
در این زمینه، به طور مشابه، بیشتر بر مأموریت ظهور »اخبار 
جعلی« در انتخابات تمرکز شــده اســت. اصطالحی که در 
انتخابات ریاست جمهوری 2۰1۶ ایاالت متحده ابداع شد. اخبار 
جعلی، رسانه ای است که معموال با هدف گمراه کردن، به منظور 
آسیب رساندن به موجودیت یا شخص یا کسب سود مالی یا 
سیاسی، نوشته و منتشر می شود. اخبار جعلی غالبا از عناوین 
هیجان انگیز، غیرصادقانه یا کامال ساخته شــده برای افزایش 
میزان بازدید استفاده می کنند. اخبار جعلی، بستری بی نظیر 
برای توزیع داده است. هر زمان که در حال مرور اینترنت هستید 

و یک عنوان ناخوشایند را در یک نوار کناری مشاهده می کنید، 
احتماال  click baitرا می بینید که درآمد حاصل از توزیع اخبار 

جعلی است.
   سیاستومنبعباز

بسیاری از جنبه های مربوط به برخورد، فناوری و سیاست را 
بررسی کرده ایم. وجه مشترک همه این مباحث، اشتیاق است. 
شــهروندان درباره نقش فناوری در زندگی ما نظرات قاطعی 
دارند، بنابراین جای تعجب نیست که بازیگران و سازمان های 
سیاسی آن را به همین ترتیب در استراتژی ها و سیستم هاي 
عامل  مبارزاتی خود بگنجانند. همین اشتیاق در مورد نقش 
فناوری در Acquia به لطف تعهد قوی ما به جامعه منبع باز 
که بر اساس فلسفه همکاری، دسترسی، تنوع و برابری طلبی بنا 
شده، وجود دارد. در این خصوص،Acquia  شرکتی است که 
خدمات پرداخت شــده دروپال را ارایه می دهد و آزادانه به کد 
دروپال کمک می کند. دروپال نیز یکی از ده ها سیستم مدیریت 
محتوای )CMS( متن باز است که برای انتشار و مدیریت محتوا 

در وب مورد استفاده قرار می گیرد.
نتیجه آنکه فناوری و سیاست، همیشه به هم پیوسته اند. قدمت 
آن به زمان انقالب صنعتی برمی گــردد که منجر به برخی از 
مهم ترین مسایل در تاریخ آمریکا، مانند حمایت از نیروی کار 
شد اما در سال های اخیر، کم وبیش به یکدیگر پیوند خورده اند. 
شــما نمی توانید بدون درگیر شــدن در فناوری، به سیاست 
بپردازید و نمی توانید از فناوری، بدون اینکه درگیر سیاســت 

شوید، استفاده کنید.
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