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مقدمه

که  69بعد از سال تبدیل شده است.  مسئولین نظام مردم و اصلی یهادغدغهبه یکی از  ییزااشتغالامروزه 

رانی؟شد. اما چرا کاالی ای نامیدهاقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام گرفت، امسال نیز حمایت از کاالی ایرانی 

یجاد برای ا هافرصت ینترکوچکاز  توانینممشکالت کشور است  ینترمهمکه بیکاری یکی از در شرایطی 

لی که تولید داخ خواهد شد ییهاشغلواردات کاال نیز باعث ایجاد  در یک نگاه سطحی، اشتغال صرف نظر کرد.

واردات باعث ایجاد مشاغلی در زمینه بازرگانی، گمرکات، حمل و نقل، فروش کلی و خرده  !زندیمبه آن صدمه 

 . پس چرا شعار سال حمایت از کاالی ایرانی قرار داده شده است.شودیمفروشی 

 به مراتب بیشتر از شودیمدلیل این موضوع واضح است. تعداد مشاغلی با تولید کاال در داخل کشور ایجاد 

 ماًیمستقعالوه بر مشاغلی که تولید کاال در داخل کشور ت که با واردات کاال ایجاد شده است. مشاغلی اس

، مشاغلی غیرمستقیمی هستند که در اثر نیاز یک واحد تولیدی به سایر واحدها ایجاد شده و در کندیمایجاد 

ر کشور ایجاد اشتغال د یهاحلقه ، تمامیتواندیمتولید و استفاده از کاالی ایرانی  .یابندیمکل کشور گسترش 

بردن  واردات با از بین در حقیقترا فعال کند و این به معنی استفاده حداکثری از فرصت تولید یک کاال است. 

 ایجاد شده در اثر تولید کاال، اشتغال زدایی بیشتری از اشتغال زایی آن دارد. یهافرصت

گسترش استفاده از پیام رسان تلگرام در کشور نشان داد، نیز این موضوع صادق است.  هارساندر مورد پیام 

ال باشند. و ایجاد اشتغبستری برای شکل گیری و گسترش فعالیت برخی کسب و کارها  توانندیم هارسانپیام 

ده از پیام رسان با استفا توانیماده از این فرصت صورت گرفته است یا اما آیا در حال حاضر، حداکثر استف

شاغلی ، آیا ماستفاده از پیام رسان بومیصورت دیگر این است که در  سؤالداخلی، مشاغل بیشتری ایجاد کرد؟ 

 از بین خواهند رفت؟ اندشدهکه تا کنون ایجاد 

در این گزارش سعی شده با بررسی جوانب موضوع، زمینه برای تصمیم گیری بهتر مردم و مسئوالن در این 

اشاره خواهد شد؛ سپس کرده ابتدا به مشاغلی که تلگرام ایجاد  فراهم شود. برای روشن شدن بحث،زمینه 

 وکارهاکسبل در میزان اشتغال حتمتغییرات م وشده بررسی شده  هاآنشغلی که تلگرام مانع ایجاد  یهافرصت

یی هارصتفضمنا به عنوان نمونه، برخی از  .گرددیمخارجی به داخلی بررسی  پیام رساناز  به دلیل تغییر بستر

به بررسی توانایی جوانان ایرانی در راه ، که پیام رسان ویچت در چین ایجاد کرده است ذکر خواهد شد. نهایتا

 خواهد شد.اندازی خدمات مشابه خارجی پرداخته 
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اشتغال زایی تلگرام

در یک دسته بندی  چه مشاغلی هستند؟ ،شودیمبحث  هاآنمشاغلی که در مورد ایجاد یا از بین رفتن  اما

. ردکبه دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم پیام رسان را از  توسعه استفاده ناشیمشاغل  توانیمکلی 

ی و اندازراهمرتبط با  وکارکسبی فنی و هاگروهدر  یماًمستقمشاغل مستقیم آن دسته از مشاغلی است که 

با توجه به اینکه تیم تولیدکننده تلگرام در خارج از کشور قرار دارد، شغل  .شودیم ایجاد رسانامیپنگهداری 

. ندگیریمدر دسته غیرمستقیم جا  شودیمیاد  هاآنمستقیمی در کشور ایجاد نکرده است و مشاغلی که از 

 هاآن شگستر و ایجاد باعث غیرمستقیم طور به رسان پیام اندازی راه که هستند مشاغلی غیرمستقیم مشاغل

 .شودیم

، دسته بندی از نوع و هاآنضمن بررسی وجود دارد که ی مختلفی اظهارنظرها مشاغل غیر مستقیم، مورددر 

ی زیر هانمونهبه  توانیمی مرتبط با این موضوع اظهارنظرها . ازتخمین تعداد این مشاغل ارائه خواهد شد

 اشاره کرد:

رام را ی شکل گرفته در تلگوکارهاکسبیران، اتاق ا یننو یوکارهاکسب یسیونکم سیرئبینا ،یکاله ینافش

استفاده  یاجتماع یهااز شبکه یغتبل یکه برا ییهافروشگاه و هستند یکه تماماً مجاز ییهافروشگاه دودستهبه 

 یعلرمضان . ۰دسته اول قرار دارندوکار در هزار کسب ۰۱تا  ۰۱ ین: به استگفتتقسیم کرده و  کنندیم

، در تلگرام یکانال فارس هزار 9۱۱با اشاره به وجود بیش از  یکیسازمان توسعه تجارت الکترون یس، رئزادهصادق

 راهی یامحصوالت و خدمات  یغاتتبل یبرا یترینیو یاموجود  یوکارهاکسب یهارسانهرا  هاکانالعمده این 

2یغات معرفی کرده است.تبل یافتجذب مخاطب و در برای

 یتوجهبلتعداد قانیز معتقد است که  ینترنتیا یوکارهاکسب یانجمن صنف یسرئ ،یاسولماز صادق نین همچن

 ارائه یقاز طر و یا کنندیمشاغل کوچک، محصوالت و خدمات خود را در تلگرام ارائه م یا یاز مشاغل خانگ

با کرد ادعا  69ماه سال یک هفته پس از فیلتر شدن تلگرام در دی  وی .کنندیکسب درآمد م یغاتتبل

 رخیب و صفحات، هاکانال، عالوه بر صاحبان اینستاگرام یهاصفحه و تلگرامی یهاکانالناگهانی  فیلترینگ

 و شغل میلیون نیم حدود و شده مشکل دچار همگی هاربات و افزارها نرم ،یانبندانش خدماتی هایشرکت

 3.است افتاده خطر به اقدام این با شغلی فرصت

این دسته از مشاغل به دو گروه گفت که  توانیمموضوع،  تریقدقبا استفاده از این اظهارنظرها و بررسی 

 در زمینه و بستر هاآنمشاغلی هستند که درآمدزایی  ایینهزم. مشاغل دنشومیتقسیم  اییهحاشو  ایینهزم

پ تای ی مانندخدماتارائه  ال وخرید و فروش کا، هاکانالی و مدیریت اندازراهمانند  ایجاد شده استرسان پیام

1 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3335141 
2 https://www.isna.ir/news/96101709091/ 
3 https://www.isna.ir/news/96101709091/ 



تلگرام؛ اشتغال زایی، اشتغال زدایی

3

 عبه دیگر صنایآن  یازهایبه دلیل ن در حاشیه صنعت و مشاغلی هستند که اییهحاش. مشاغل و ویراستاری

 آیند، مانند خرید و فروش گوشی هوشمند و اینترنت.یبه وجود می دستنییپاباالدستی و 

ایینهزممشاغل 

از: اندعبارت اندشدهکه با وجود تلگرام ایجاد  ایینهزمدو فرصت شغلی 

 ی کانال با موضوعات مختلف به جذب اندازراهاز طریق  وکارهاکسباین  ی و مدیریت کانال:اندازراه

ازند. پردیمتعداد کاربران خود پرداخته و سپس از طریق دریافت آگهی به کسب درآمد  باال بردنمخاطب و 

ی از یک فعالیت دیگر باشد و وارد رساناطالعارتقای برند و یا  منظوربههمچنین ممکن است  هاکانالاین 

 صد هزارباالی  عمومی یهاکانال، 69در دی ماه سال  ،در مورد تعداد این مشاغلموضوع تبلیغات نشود. 

حدود ده  زمینهتعداد مشاغل در این  و بررسی شوند،درصد مخاطبان را شامل می 0۱که بیش از  عضو

 تخمین تعداد شغل در هر گروه و هاکانالبا گروه بندی این  تخمین زده شده است. این تخمینهزار نفر 

انجام شده است.

تخمینی() کارکنان تعدادکانال تعدادکاربران تعداد

140کاربر میلیون 4 از بیش

00کاربر میلیون 4 و میلیون 3 بین

7630کاربر میلیون 3 و میلیون 2 بین

20900کاربر میلیون 2 تا میلیون 1 بین

681530کاربر میلیون 1 تا هزار 500 بین

3564005کاربر هزار 500 تا هزار 200 بین

5483082.5کاربر هزار 200 تا هزار 100 بین

10147.5شده ایجاد اشتغال مجموع

 :وکارهایی که از طریق تلگرام محصوالت خود را برای فروش عرضه کسب عرضه محصوالت برای فروش

 و یا ارنددمحصوالت خود عرضه مکانی برای  یزن یزیکیف یدر فضا کنند به دو صورت فعالیت دارند: یایم

وکارهای کسب و به صورت اول معموالًی بزرگ هافروشگاه .اندصرفاً در تلگرام به فروش محصول مشغول

وکارهای این با پرسش از فعاالن بزرگ کسبو  69در دی ماه سال . کنندیمبه صورت دوم فعالیت خانگی 

هزار نفر تخمین زده شده  22باالی هزار عضو، حدود  یهاکانالدر دسته، تعداد افراد شاغل در این بخش 

است.

شده ایجاد مشاغل تعداد شغل ضریب کانال تعداد هاکانال کل درصد

۰۱23 ۱.6 ۰962 ۰0 وابسته مشاغل

2۱0۰2 2.0 00۱0 02 تسهیلگر مشاغل

22334شده ایجاد اشتغال مجموع

داشته، لذا تعداد کارکنان آن صفر در نظر گرفته شده است. تلگرام است و تعداد پست اندکیلی این کانال صرفا تبلیغات یک کالینت داخ  4
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وکارهای ایجاد شده در تلگرام ذیل دو عمده کسب

مورد ذکر شده قرار دارند اما افراد کمی نیز در 

و  یطراحوکارهای دیگری از قبیل کسب

 سخهن ، طراحی استیکر و ساختربات یسینوبرنامه

ی شغلی نیز زیر هزار نفر است.هافرصتکالینت، مشغول به کسب درآمدند که تخمین این 

اییهحاشمشاغل 
 هب آن نیازهای دلیل به و صنعت حاشیه در که هستند مشاغلی ایحاشیه مشاغلهمان طور که گفته شد، 

ها و فارغ پیام رسانبا گسترش استفاده از  . این مشاغلآیندمی وجود به دستیپایین و باالدستی صنایع دیگر

روش ، فپیام رسانبا گسترش استفاده از  اگربه عنوان مثال  گیرند.یمرونق ها، از بومی یا غیربومی بودن آن

لذا  .خواهد شدوکارها باعث افزایش اشتغال در این کسب بیابد،گوشی هوشمند و اینترنت پرسرعت افزایش 

نمی توان از این مشاغل به عنوان مشاغلی که تلگرام ایجاد کرده نام برد. تخمینی از تعداد این مشاغل وجود 

در  زمینهاین  . درشودها ایجاد نمیمشکلی برای آناما نیازی هم به آن نیست زیرا با حذف تلگرام  ؛ندارد

 :داد قراردر چند دسته  توانیماین مشاغل را  شود.ات بیشتری ارائه میتوضیح ،های بعدقسمت

 خدمات محتوایی: مانند تولید کلیپ، انیمیشن، عکس، فیلم 

  ی مرتبط با آنهادستگاهخدمات ارتباطی: مانند فروش اینترنت پرسرعت و 

  هاو فروشگاه هایها به بازرساناتصال پیامخدمات کاربردی: مانند

 خدمات توانمندساز: مانند میزبانی و خدمات مرتبط با آن 

  هارسانهای هوشمند برای استفاده از پیامیگوشخدمات رابط کاربری: مانند فروش

تولید خدمات 

محتوا

خدمات کاربردی

خدمات  

توانمندساز

خدمات ارتباطی

خدمات  

یکاربررابط

رسانامیپ

 مشاااغلی که در بسااترجمع شاااغ ن فلال در 

کمتر از ، (ایزمینهمشاغل ) شاده ایجاد تلگرام 

.هزار نفر است 35
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اشتغال زدایی تلگرام

نیز همانند واردات کاالی خارجی و حتی بیشتر از آن، باعث از بین رفتن استفاده از پیام رسان خارجی 

 ایجاد و گسترش سه دسته از مشاغلی که استفاده از تلگرام، مانع ازدر ادامه  .شودیمشغلی زیادی  یهافرصت

 شده است ذکر خواهد شد. هاآن

مشاغل مستقیم از دست رفته در یهافرصت
شود. یم هاآنرسان خارجیِ غالب در کشور، مانع از ایجاد یا توسعه حضور یک پیاممشاغلی وجود دارد که 

ی هاشغلو  9ی غیرمستقیمهاشغل، ۱ی اصلیهاشغلیی در صنعت اپلیکیشن در سه دسته زااشتغال معموالً

ار را افزی و طراحی نرمسینوبرنامهمستقیم  طوربهدسته اول کسانی هستند که  0شود.یمی بندمیتقس 0سرریز

 ،یمالمدیریت  ،یابیمانند فروش، بازاردهند. دسته دوم ارتباطی به آی تی ندارد و شامل مواردی یمانجام 

را  یافزارنرمی هاشرکتوکار است. این افراد در کنار برنامه نویسان ی اداری کسبهابخش ای یمنابع انسان

از  هاعهمجموهمکاری دارند؛ این  افزارنرم دکنندهیتولی هاشرکتگردانند. دسته سوم کسانی هستند که با یم

و  اهرستورانیی مانند هامجموعهجهیزات شبکه و ... گرفته تا ی، اینترنت، تافزارسختخدمات  دهندگانارائه

دهند، تشکیل یمارائه  هاآنی همکاری داشته و خدمات خود را بر بستر افزارنرمی هاشرکتو... که با  هاهتل

 نامیده شده است. اییهحاشدر این متن دو دسته اول مشاغل مستقیم و دسته سوم مشاغل  شوند.یم

 یهاور از اشتغال مستقیم تمامی شغللذا منظ

. است رسانپیام دهندهتوسعه یهاموجود در گروه

 نویسان، برنامه و العاتو اط فناوری متخصصان

همه کسانی که در  و شبکه امنیت متخصصان

قسمت پشتیبانی، بازاریابی، فروش، منابع انسانی، 

6.شوندیم محسوب مستقیم غالندارند، شا فعالیت دهندهخدمات یک گروه توسعه مالی و

 3302 ییتر، تو(2۱۰0)سال نفر 2۱۰۱۱ بوکسیف یاجتماع یهاها و شبکهرساندر پیام یجادشدهاشتغال  ا

اندازی مشاغل تنها در صورت راه گونهنیااست.  بوده( 2۱۰0)سال نفر 2۱۱۱ حدود چت یو و (2۱۰0)سال نفر

 آیند.ینمی خارجی به وجود هارسانشوند و در صورت استفاده صرف از پیامیمی داخلی ایجاد هارسانپیام

ساخت اشتغال ی ایجادشده در این بخش خیلی عدد بزرگی نباشد، اما زیرهاشغلشاید در نگاه اول، تعداد 

لب اغ هاشغلکند. این یمشود ایجاد یمیی که بر بستر آن سوار هاشغلکشور را در حوزه فضای مجازی و نیز 

دهد. همچنین یموکارهای آتی مرتبط با فضای مجازی را تشکیل بنیان بوده و پایه توسعه کسبدانش

5 “core” app economy job 
6 “indirect” app economy job 
7 “spillover” jobs 
8 http://www.progressivepolicy.org/wp-content/uploads/2017/05/PPI_USAppEconomy.pdf 
9 https://s.cafebazaar.ir/1/reports/Iran_App_Economy_96.pdf 

 یهاو شبکه هارسانامیدر پ یجادشدها اشتغال»

«:یخارج یاجتماع

 چت: ینفر، و 3302: ییترنفر، تو 2۱۰۱۱: بوکسیف

نفر 2۱۱۱ حدود
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ی دیگر یک اکوسیستم جامع را در هابخشا تواند با تعامل بیماین بخش در داخل ایجاد گردد  کهیدرصورت

 تواند، خودشیمتولیدکننده پلتفرم شبکه اجتماعی  مثالعنوانبهیازهای فضای مجازی ایجاد کند. نحوزه 

های مبتنی بر مکان در فضای مجازی را ارائه کند یا با یک شرکت دیگر داخلی ارتباط ایجاد کرده و یسسرو

 رسان با یک تاکسی اینترنتی.نمایند؛ مانند تلفیق پیامافزا ارائه های همیسسرو

ها )جستجو، شبکه اجتماعی، تجارت الکترونیک، خدمات مبتنی بر مکان و رسانه( از طریق ینیچرفع نیاز پنج خدمت در فضای مجازی 

 ۰۱سه شرکت بزرگ این کشور

های فنی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی عالوه بر این، از ملزومات توسعه اقتصاد فضای مجازی در کشور، وجود پایه

مثال سرویس موفق آپارات را گروهی ایجاد کرد که تجربه ایجاد سرویس کلوب را در  طوربهو... آن است. 

یجاد سرویس کافه بازار را در کارنامه اختیار داشت. یا سرویس موفق دیوار را گروهی ایجاد کرد که تجربه ا

. اگر یی در آینده استزااشتغالرسان بومی، ایجاد توان این یی مستقیم پیامزااشتغالین دالیل ترمهماز داشت. 

مسلط شویم، ناگزیر از تربیت نیروی انسانی و  ینچبالکها و خدمات مبتنی بر یفناورقرار است در آینده بر 

ی وکار در اقتصاد ایران و حتتواند توان مدیریت کسبیمرسان بومی تولید دانش مرتبط با آن هستیم. پیام

ین امنیت و بسیاری از نیازهای آتی اقتصاد فضای مجازی را تأماقتصاد جهانی، توانمندی فنی، توان حفاظت و 

 وکارهای مستقیم و غیرمستقیم است.ایجاد کند که خود مسیر ایجاد کسب در فعاالن این حوزه

ایینهزممشاغل از دست رفته در  یهافرصت
یجاد ارسان پیامدر زمینه و بستر  هاآنمشاغلی هستند که درآمدزایی  ایینهزممشاغل همانطور که بیان شده، 

به علت  دهدیمنشان  تریقعمه ایجاد کرده، اما نگاهی گاه اول، تلگرام مشاغلی در این زمیندر ن .شده است

یک پیام رسان برای ایجاد اشتغال استفاده نشده است. سه دسته از این  هاییتظرفمعایب آن، از بسیاری از 

 .شودیممعایب در ادامه بررسی 

10 blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/03/31/dive-inside-the-tangled-web-of-chinas-internet 
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امکان ارتباط با سیستم بانکیعدم 

تواند مورد اعتماد سیستم بانکی کشور باشد. لذا ینمرسان خارجی که در ایران دفتری ندارد، یک پیام

توانند از خدمات سیستم بانکی کشور در این ینمکنند یمرسان استفاده وکارهایی که از این پیامکسب

اندازی کرده و تسهیالتی را فراهم توانند این خدمات را راهیمی بومی هارساناستفاده کنند. پیام هارسانپیام

 رسان برایشوند. این موضوع باعث تسهیل استفاده از پیام مندبهرهاز آن  ایینهزمحبان مشاغل آورند تا صا

ی یک فروشگاه اینترنتی بدون اندازراهی طورکلبهرا افزایش خواهد داد.  ایینهزمخرید و فروش شده و مشاغل 

 بسیار مشکل است. ،دقیق پول وانتقالنقلوجود شرایط 

باالی سرمایه گذاریو ریسک پایداری نا

رسان خارجی به علت مسائل مختلف فرهنگی، سیاسی و همیشه احتمال مسدود شدن موقت یا دائم پیام

 هانمونهکند؛ اما در مورد یمی برای استفاده از آن را زیاد گذارهیسرماامنیتی وجود دارد و این موضوع ریسک 

 قابل تعریف است.پیام رسان با دولت  هیدوسونیست و تعامالت  طورنیاو تجارب داخلی 

ضد های یمتحری خارجی نیز وجود دارد. با توجه به هارسانهمچنین امکان عدم ارائه سرویس از سوی پیام

ی دیگر از ارائه خدمات به کاربران ایرانی هاشرکتنیز مانند بسیاری از  هاشرکتی ممکن است این رانیا

 ینترنتیا هاییتاز سا یاریبس ،آغاز شد یرانا یهعل یدیجد هاییمکه تحر 2۱۰2در سال  خودداری کنند.

 یخود قرار دادند. گوگل در آن زمان درب ارائه برخ یمیتحر یرا در فهرست کشورها یرانازجمله گوگل، ا

استفاده  ینترنتیشرکت ا ینا خدماتاز  توانستندیبست و کاربران نم یرانیکاربران ا یخود را به رو هاییسسرو

را باال  هارسانی در این پیامگذارهیسرمای خارجی، ریسک هارساناحتمال اقدام مشابه توسط پیام ۰۰کنند.

 برد.یم

پیگیری حقوقی تخلفاتعدم امکان 

تعهدی در قبال  گونهچیهی خارجی هارسانپیام

شود، ندارند. یمانجام  هاآنیی که در هایبردارکاله

تبلیغ شده به  هارساناین پیاماگر کاالیی که در 

دست مشتری نرسد، راهی برای پیگیری موضوع 

را فراهم آورند. این موضوع با افزایش  هاسفارشتوانند امکان پیگیری یمی داخلی هارسانپیاموجود ندارد؛ اما 

 برای تجارت را افزایش داده و باعث افزایش اشتغال خواهد شد. هارسانامنیت، استفاده از پیام

اییهحاشمشاغل از دست رفته در  یهافرصت
آن،  یازهایرسان و نپیام یاندازواسطه راهکه بههستند  یمشاغل، اییهحاشکه گفته شد، مشاغل  طورهمان

شوند اما در صورت استفاده یمی خارجی نیز ایجاد هارسانشوند. این مشاغل در صورت استفاده از پیامیفعال م

11 http://www.tabnak.ir/fa/news/728913 

تعهدی در قبال  گونهچیهی خارجی هارسانامیپ

شود، ندارند یمانجام  هاآنیی که در هایبردارکاله

ی نیست.ریگیپقابلو موضوع 
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ی هارسان، در صورت استفاده از پیاممثالعنوانبهافزوده خواهد شد.  هاآنی داخلی بر تعداد هارساناز پیام

مانند ) یخدمات ارتباطیلم(، عکس، ف یمیشن،ان یپ،کل ید)مانند تول ییمحتوا تخدما خارجی یا داخلی نیاز به

مند هوش هایی)مانند فروش گوش یکاربر رابط ( و خدماتمرتبط با آن یهاپرسرعت و دستگاه ینترنتفروش ا

ا آن مانند اما برخی خدمات مانند میزبانی و خدمات مرتبط ب؛ ( وجود خواهد داشتهارساناستفاده از پیام یبرا

ی بانکی متصل به هابخشسرور و انبارش داده، خدمات امنیت شبکه و خدمات پرداخت مانند  کنندگانهیته

 یرسان خارجاز پیام کهیدرصورت ی داخلی خواهد بود.هارسانمختص به استفاده از پیام هارساناین پیام

باند و ...( به خارج از کشور منتقل شده و صرف  یسرور و پهنا ینهخدمات )هز ینقسمت اعظم ا یماستفاده کن

.شودیم یگانگانب یبرا ییزااشتغال

ان و ایر یو دولت یبخش خصوصتواند وارد تعامل با ینمرسان خارجی که در کشور شعبه ندارد، همچنین پیام

 ارتباط هابخشاین  توانند بایمرسان بومی ی پیامهاشرکتشود. این در حالی است که  هاآنعقد قرارداد با 

ی هافرصت. این موضوع باعث ایجاد دنبزن یوندرا به خود پ یمجاز یدر فضا یگرو خدمات مختلف د برقرار کرده

خدمات دولت ی مجازی، هافروشگاهخدماتی مانند رزرو هتل، خرید از  مثالعنوانبهشود. یمشغلی جدیدی 

و هواپیما و بسیاری از خدماتی که در تعامل با بخش خصوصی شکل  آهنراهیت سینما، بل، خرید الکترونیک

رسان داخلی ارائه شود.تواند در بستر پیامیمگیرند یم

انتقال از تلگرام به پیام رسان بومی؛ فرصت یا تهدید

 هاین است که مشاغلی که هم اکنون در اثر استفاد شودیمنگرانی که در مورد قطع دسترسی به تلگرام مطرح 

ن است که با قطع کامل بررسی این موضوع ایاساسی در  فرضاز این پیام رسان ایجاد شده از بین بروند. 

ا ها را رهانرسیامپاستفاده از به علت نیاز و عادت به این خدمت، رسان تلگرام، کاربران دسترسی به پیام

 .کنندیمرسان دیگری استفاده از پیام نخواهند کرد؛ بلکه

قبل باید گفت، مشاغل مستقیم تنها در صورت استفاده کاربران از یک  یهاقسمتبا توضیحات بیان شده در 

از قبیل فروش گوشی و اینترنت( به میزان استفاده ) یایهحاشمشاغل . همچنین شوندیمپیام رسان بومی ایجاد 

در  لذا این مشاغل کنند.یمرسانی است که کاربران از آن استفاده رسان مرتبط است و مستقل از پیاماز پیام

 .رسان جایگزین )داخلی یا خارجی( نیز حفظ خواهند شدصورت استفاده کاربران از پیام

و  انالک یاندازراه یقاز طر از قبیل تبلیغات) ایینهزمسان، گروه مشاغل رمسئله اصلی در موضوع تغییر پیام

رسانی که امکانات مشابه تلگرام را ( است. هرچند این مشاغل نیز در هر پیامفروش برای محصوالت عرضه

اربران و جذب ک هبود برزمانتواند یم هارسانتوانند به کار خود ادامه دهند اما انتقال به این پیامیمداشته باشد 

 هایی را در بر داشته باشد.ینههز

 ،رسان دیگر، هزینه و وقت نیاز دارد و انتقال به پیامایینهزمشناسایی مخاطب و جذب کاربر برای مشاغل 

 نویسد:یمتحمیل خواهد کرد. روزنامه دنیای اقتصاد در این زمینه  صاحبان کسب و کار ای دوباره بهینههز
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 .یده استدر بازار زحمت کش یتو تثب دنبال کنندگان )فالور(جذب  یسال برا 3 یگاه یفروشگاه مجاز یک»

اپ مثل واتس یگرد یهابه شبکه ییجاجابه که معتقد است یوکار مجازکسب یکسامان صاحب  برای مثال

البته  ۰2«ورشکسته شوند. ها متضرر و کامالًاز آن یبرخ شودیزده و موجب م ینرا زم ینترنتیا یوکارهاکسب

بکاهند. به این صورت  هانهیهزکمک کند از این  ایینهزمتواند به مشاغل یماعالم قبلی برای مسدودسازی 

رسان جدید نیز به را به مخاطبان خود اعالم کنند تا در پیام هارسانی ارتباطی خود در سایر پیامهاراهکه 

بپیوندند. هاآن

در یک  ی داخلیهارسانفیلتر شدن تلگرام و استفاده از پیامبا توجه به نکات عنوان شده باید گفت در صورت 

با افت مواجه خواهند  ایینهزممشاغل  احتماالًرسان جدید، دوران گذار و تا انتقال مشاغل و کاربران به پیام

در  ریدابرمزایایی مانند امکان پرداخت، پایداری خدمات و امکان پیگیری کالهشد اما به تدریج و با استفاده از 

در قسمت بعد به نرم افزار وی چت به  این مشاغل نیز گسترش فراوانی خواهند یافت.بومی،  یهارسانپیام 

شود.ای از پیام رسان بومی چین که توانسته خدمات متنوعی به مردم این کشور ارائه کند اشاره میعنوان نمونه

رسان وی چت در چینبررسی پیام
ن بخش، . در ایی برای ارائه خدمات به مردم یک کشور باشداگستردهتواند بستر یماستفاده از پیام رسان بومی 

ر ویچت د افزارنرم شود.محصوالت شرکت تنسنت اشاره می نیترمهمیکی از  عنوانبهرسان وی چت به پیام

نمودار زیر رشد استفاده از را در کشور چین جذب نماید.  میلیون کاربر 0۱۱بیش از مدت هفت سال توانست، 

 .دهدیتاکنون نشان م 2۱۰۰وی چت در چین را از سال 

12 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3335141 

یت سینما، بل، خرید خدمات دولت الکترونیکی مجازی، هافروشگاهخدماتی مانند رزرو هتل، خرید از 

 تواند در بستریمگیرند یمو هواپیما و بسیاری از خدماتی که در تعامل با بخش خصوصی شکل  آهنراه

 داخلی ارائه شود. رسانامیپ
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ی افزارنرمو امکان پرداخت، به  ۰3ی رسمی ویچتهاحسابهایی کلیدی مانند یتقابلبا ارائه  افزارنرماین 

تولید بارکد، ارسال پول برای افراد، پرداخت  لهیوسبه هافروشگاهکاره در چین تبدیل شده است. خرید از همه

در تصویر زیر برخی از امکانات  ۰4این خدمات است. ازجملهی آنالین هافروشگاهبوض، دادن عیدی و خرید از ق

 ۰۱پرداخت در ویچت اشاره شده است.

13 wechat Official Accounts 
14 https://www.techinasia.com/history-of-wechat 
15 http://www.visualcapitalist.com/china-digital-wallets-payments/ 
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با تعامل با دولت  شده است. همچنین هاآنوکارها و ایجاد اشتغال در این خدمات باعث رونق بسیاری از کسب

چین دسترسی به خدمات عمومی مانند درخواست نوبت بیمارستان، درخواست ویزا و دریافت خالفی خودرو 

 شده است. ریپذامکانرسان از طریق این پیام

ی رسمی به سه دسته تقسیم هاحساباست.  افزارنرمی رسمی نیز قابلیت کلیدی دیگر این هاحساب

 ۰9شوند.یم

 و افراد هستند که قابلیتی مشابه  هارسانهتراکی: بستری برای انتشار اطالعات برای ی اشهاحساب

 شود.یمی استفاده رساناطالعی تلگرام دارند و بیشتر برای اخبار روزانه و هاکانال

 ی تلگرام دارند و برای ارائه هارباتبا وجود امکان طراحی منو، قابلیتی مشابه  ی خدماتی:هاحساب

 کاربران مناسب هستند. خدمات به

 برای کاربران عادی قابل مشاهده نبوده و برای فرایندهای داخلی  هاحسابی شرکتی: این هاحساب

توان برای ارتباط بین افراد سازمان و مدیریت وظایف یمطراحی شده است. از این قابلیت  هاسازمان

تفاده کارمندان از تلگرام برای امور ی دولتی، اسهاشرکتاستفاده کرد. یکی از مشکالت  هاپروژهو 

ای و روس ندیگویمرسان سرعت و سهولت کارها با استفاده از پیام باال رفتنکاری است. کارمندان از 

ین أمترسان بومی و ی حساب شرکتی در پیاماندازراهیتی این کار. این مشکالت با امناز مشکالت  هاآن

۰0امنیت آن در چین حل شده است.

اما مهم تر از این موضوع  ۰0ون پیام رسان هایی مانند الین، تلگرام و واتساپ در چین فیلتر هستندهم اکن

هایی است که ویچت به عنوان یک پیام رسان بومی برای مردم چین ایجاد کرده است.فرصت

16 https://admin.wechat.com/cgi-bin/readtemplate?t=news/en_faq_tmpl 
17 https://qz.com/1167024/all-the-things-you-can-and-cant-do-with-your-wechat-account-in-china/ 
18 https://www.saporedicina.com/english/list-of-blocked-websites-in-china/ 
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داخلی  خدماترشد و جایگزینی 

 ی موفقهانمونهیکی از نکات مهم در بررسی اثرات ایجاد و توسعه اشتغال با و بدون وجود تلگرام، بررسی 

رخی ب. اندداشتهدر این حوزه ورود کرده و فعالیت اقتصادی  ترشیپداخلی در اقتصاد فضای مجازی است که 

آیا رشد و جایگزین شدن  داخلی وجود دارد، یهارسانکه در برخی پیام  ییهاضعفا وجود که ب اندنگران

دو خدمت ایرانی که در غیاب خدمت  سؤال؟ برای پاسخ به این پذیر استامکان به جای تلگرام رسان بومیپیام

 ، ذکر خواهند شد.اندشده هاآندر کشور جایگزین  اکنونهمرشد کرده و  هاآنمشابه خارجی 

آپارات

 یخود را در حوزه فناور یتفعال کهاست  ۰39۰سال متولد  یدهگروه صبا ا گذاریانبن مقدمیمحمدجواد شکور

که طرفدار داشت  یاربس یراناورکات در ا ی، شبکه اجتماع۰303سال در آغاز کرد.  ۰30۰اطالعات از سال 

 .کرد یاندازرا راه« کلوب» ی،فارس یشبکه اجتماع یاندازبا هدف راه مقدمیشکور

 یدئو راو رویسس گیردیم یمکاربران کلوب تصمبه درخواست 

که خود  رسااادیم یجهنت یناما بعدتر به ا نداضاااافه ک آن به

آپارات را  . در نتیجهمستقل عمل کند تواندیم یدئوو یسسرو

 06در ساااال  یدئوو یگذاربه اشاااتراک یسعنوان ساااروبه

چالش این سااارویس که در ابتدای کار با  .کندیم یاناداز راه

 یتساوب یدترینپربازد، امروز ۰6مواجه بودباند  یپهنا کمبود

ر د یلیونم ده و نیماز مرز  یدیو در این سرویسموفق و یشنما است.برتر جهان  یتسا 2۱۱ یانم و در یرانیا

است. نمودار زیر، پیشرفت این سرویس را  نفر یکتوسط  یدیوو یسال تماشا ۰۰6 ه که این معادلروز گذشت

2۱دهد.یمنشان  2۱۰0تا  2۱۰۰ی هاسالطی 

19 https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-107854 
20 https://www.aparat.com/10.5 
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پرمخاطب و  هاییتسابه همراه گروهش در حال اداره کردن وب یده،صبا ا یرعاملعنوان مداکنون بهاو هم

هستند. یلیموکلوب، لنزور و ف بالگ،یهنآپارات، م یهابه نامپیشرو 

 یبرا یسبب شده تا فرصت یراندر ا یوتیوبها مثل مسدود بودن از فرصت یمقدم برخ یشکور یهاطبق گفته

 یشرفتچقدر در پ یوتیوببودن  یلترف کنیدیفکر م»که  سؤالاو در جواب این  2۰ید آید.توسعه آپارات پد

 صراحت یم،باش ینبواقع یدما با یدراستش را بخواه .یادز خیلی»دهد: یمپاسخ  «آپارات مؤثر بوده است؟

 ازییهرحال نما مؤثر بوده است. به یبودنش برا یلترهرحال فاما به ییم؛و به خودمان دروغ نگو یمداشته باش

22«.یدیمرس ینجاو به ا یمکار کرد یشو رو یمکرد ییبود که ما شناسا یوجود داشت و فرصت

 ایینهزماز صدها شغل  یرغ ینا 23نفر اشتغال ایجاد کرده است؛ ۰۱۱مستقیم برای حدود  طوربهگروه صبا ایده 

 .شده است یجادصنعت ا ینکه به واسطه ااست  اییهحاشو 

ی هاکانالی آپارات آن است که به علت اینکه شرکت در داخل ایران قرار دارد، توانسته است هایژگیویکی از 

 هاییتمطرح، شخص یو خصوص یدولت یهاها و سازمانشرکت یژهو ی،کانال رسمی کند. اندازراهرسمی 

ا ب یارتباط تعامل یک یجادا ید،جذب مخاطب جد یت آنمز و کشور است یفرهنگ ی،ورزش یاسی،محبوب س

 24.شدبایموثق م یرو انتشار مطالب غ و افراد هامنتسب به شرکت یرواقعیصفحات غ یجاداز ا یریها و جلوگآن

 را نیز افزایش داده است. هاکانالدر این  هاآناین موضوع مشاغل مرتبط با تولید محتوا و قرار دادن 

21 https://zoomtech.ir/mohammad-jawad-shakouri-moghaddam/ 
22 https://www.badbadakmedia.com 
23 http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-16111 
24 https://www.aparat.com/officialinfo 
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یدیو به و یبارگذار ینقوانبه دلیل بومی بودن، این سرویس به تمامی قوانین کشور پایبند است. در بخش 

 اسییتنش و التهاب س یجادا ، عدمو عرف جامعه ینداشتن با شئونات اخالق ، مغایرتحقوق ناشر و مؤلف یترعا

آپارات تابع  یتسا»کند: یمی اشاره کرده و اذعان و مذهب یقوم هاییتنبودن به اقل زیآماهانتیت و در سا

قض که متضمن ن یلذا نقض هر رفتار .است یکخصوص قانون تجارت الکترونموضوعه کشور به ینقوان یهکل

این مهم باعث شده است که در .« است یگیریو قابل پ گرددیم یکشور باشد مجرمانه تلق یناز قوان یکهر

ع در این سرویس با دستور مراج جرائمتوانند اطمینان خاطر داشته باشند که یمصورت هرگونه تخلف، شاکیان 

 قضایی قابل پیگیری باشد.

 یگذارو تالش کرده تا پا را فراتر از اشتراک داشته یمتعدد هاییتفعال یراخ یهاآپارات در سال حالنیدرع

ر د یدد»است. برنامه  یسازبرنامه یهاتیفعال، هاحوزه یناز ا یکیمختلف شود؛  یهابگذارد و وارد حوزه یدئوو

که توسط آپارات اجرا شد و  ودب ییهابرنامه ینتراز موفق یکیپور اجرا شد  دیرضا رش گرییکه با مجر «شب

سبب  یتموفق ین. ایافتندبرنامه حضور  یندر ا یفظردکتر  یامور خارجه آقا یرثمر نشست که وزبه  ییتا جا

 یآپارات برا یهامشارکتضمن اینکه  2۱.یردشکل بگ یشبکه اجتماع یندر ا یگریمختلف د یهاشد تا برنامه

29شغل شده است. ۰2۱۱ یریگتاکنون سبب شکل یدئوییو یهابرنامه یدتول

کافه بازار

 یهنسخه اول ۰306ماه باشد. بهمن یدهرا نشن« کافه بازار»که نام  شودیم یداپ یراندر ا یدیکمتر کاربر اندرو

 ود داشتگوگل وج ید، مارکت اندروبه کار کافه بازاردر زمان آغاز . صورت مستقل شکل گرفتبازار به یکیشناپل

ها را از نیکیشاکثر کاربران مجبور بودند نصب اپللذا  کرد؛ینمی به دلیل تحریم، به ایرانیان خدمت ارائه ول

 ایندفر نیبازار باعث شد ا اپلیکیشن ساختار متفاوت .انجام دهند یلفروش موبا یهامغازه یاو  یوترکامپ یقطر

 یابد.هزار کاربر دست  ۰۱۱به  یت،ماه اول فعال 3در  شده و ییردستخوش تغ

 ینهر زمد یه علت آماده نبودن ساختارها، با مشکالتند، بد کاربر را نداشتتعدا ینانتظار ا مدیران کافه بازار که

 یبازار روتعداد نصب فعال کافه 69۰3در سال  20.آن فراهم شد یعاما امکان توسعه سر شدند؛سرور مواجه 

25 http://www.imarketor.com/?p=9396 
26 http://iptvguide.com/news 
27 http://digiato.com/?p=31159 

توسط  بود که ییهابرنامه ینتراز موفق یکیپور اجرا شد  دیرضا رش گرییکه با مجر« در شب یدد»برنامه 

. یردشکل بگ یشبکه اجتماع یندر ا یگریمختلف د یهاسبب شد تا برنامه یتموفق ینآپارات اجرا شد. ا

شغل  ۰2۱۱ یریگتاکنون سبب شکل یدئوییو یهابرنامه یدتول یآپارات برا یهامشارکت ینکهضمن ا

ی خارجی میسر نبود.هاپلتفرمکه در بسترها و  شده است
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مجموعه، اکنون در  ینمؤسسان ایکی از  ی،آرمنده حسام 20گذشت. یلیونم 39از مرز  یداندرو هاییگوش

.کنندینفر از خدمات آن استفاده م هایلیوناست که م یحال اداره سازمان

 . همچنینکرده است یجادا اشتغالنفر از جوانان متخصص  2۱۱حدود  یبرا یمبه طور مستق این شرکت

 0۱۱هزار و  2۱ از بیش ایران در صنعت تولید اپلیکیشن ین مستقیمتعداد شاغل یبه دست آمده براین تخم

در بازار مشغول فعالیت هستند که  برنامه فعالدهنده گروه توسعه 0۱۱۱حال حاضر بیش از  . درشغل است

ورود  تدریجی روند زیرنمودار  .26هزار نفر خریدار یکتا داشته است 3۱۱میلیون و  0ها بیش از آن یهابرنامه

بدیهی است بسیاری از این مشاغل  .گذاردیم نمایش به انتشار کافه بازار یدهندگان برنامه را از ابتداتوسعه

توسعه  امکنکه به تعبیری مبتنی بر اپلیکیشن کافه بازار هستند، بدون وجود محلی برای عرضه و فروش، 

 نداشتند.

نعت یک ص یازهایاند، به دلیل نشدهنامیده  اییهحاشدر این گزارش با عنوان مشاغل ها که گروه دیگر از شغل

 بیازاریاتبلیغات و بشامل مواردی همچون  ها. این شغلآیندیبه وجود می دستنییپاباالدستی و  به دیگر صنایع

28 http://press.cafebazaar.ir/ 
29 https://s.cafebazaar.ir/1/reports/Iran_App_Economy_96.pdf 
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 توسعه ضروری یهامهارت آموزش و تولید محتوا، گرافیک ،(هاستینگوب )یزبانی دیجیتال، زیرساخت و م

نعت با . بخشی از ارتباط صاندمرتبط لیموبای یهاو سایر صنایعی است که با صنعت برنامه لیموبای یهابرنامه

. در است نمایشاند قابل شده یسپاردهنده برونتوسعهی هاگروه در که هایییت، به کمک فعالدیگر صنایع

 3۱به تصویر کشیده شده است. دهندگانتوسعهی سپاربروننمودار زیر، درصد 

یکی از مزایای بومی بودن این سرویس، برقراری ارتباط با سیستم بانکی کشور است. در اواخر تابستان سال 

 تیموفقی شد. اندازراهدر بازار  یاسال بعدازآن، پرداخت درون برنامه یک ینترنتی وپرداخت اسیستم  ۰36۱

 یدتول یرامونپ یراندر ا یدیرد باعث شد که صنعت جدخُ یهابر اساس پرداخت ییاز درآمدزااین سرویس 

.یدبه وجود آ یلموبا هاییکیشناپل

نکته دیگر تعامل خوب کافه بازار با پلیس فتا برای 

وید: گیمکافه بازار  رعاملیمدپیگیری تخلفات است. 

 یرافتا ب یسه پلک یمدر کافه بازار چند مورد داشت»

 دهیدزد یبانک یهااز کارت یدخر یهاپرونده یگیریپ

کاربر را از داشت.  IPشده، درخواست ارائه اطالعات 

اطالعات از بانک  ینکه ااست تر البته بهتر و راحت

این در  3۰«.یماداشته یسرا با پل یحداکثر همکار ینترنتیا یبردارهرحال ما در موارد کالهشود اما به یافتدر

است. ریپذامکانی سختبههای خارجی یسسروها، در یبردارکالهحالی است که پیگیری 

30 https://s.cafebazaar.ir/1/reports/Iran_App_Economy_96.pdf 
31 http://digiato.com/?p=31159 

یکی از مزایای بومی بودن این سرویس، برقراری 

ارتباط با سیستم بانکی کشور است. در اواخر 

 کی ینترنتی وپرداخت اسیستم  ۰36۱تابستان سال 

در بازار  یاسال بعدازآن، پرداخت درون برنامه

ر ب ییاز درآمدزااین سرویس  یتموفقی شد. اندازراه

 رد باعث شد که صنعتخُ یهااساس پرداخت

 هاییکیشناپل یدتول یرامونپ یراندر ا یدیجد

 .یدبه وجود آ یلموبا
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یبندجمع

ارائه  دتواننیم هارسانامیپ، کمترین خدماتی است که کندیمرسان تلگرام به کاربران ارائه خدماتی که پیام

 اندتویمرسان بومی کنند، لذا اشتغالی که ایجاد کرده است، حداقلی است. این در حالی است که یک پیام

 اشتغالی به مراتب بیشتر ایجاد کند.

، با قطع دسترسی به تلگرام اندکردهوکارهایی که مخاطبانی در تلگرام جذب شود که کسبالبته انکار نمی

ایجاد  هاآنرسان بومی برای خود را از دست بدهند اما مزایایی که یک پیام ممکن است بخشی از مخاطبان

. مزایایی مانند امکان پرداخت، پایداری خدمات و امکان پیگیری کندیمکند، این هزینه را جبران می

 هستند. دستنیازابرداری کاله

، اندودهباند در ابتدای کار با مشکالتی مواجه نکته آخر اینکه تمامی خدماتی که جایگزین خدمات خارجی شده

ده و برطرف ش جیتدربهفنی و البته صبوری کاربران این مشکالت  کارکناناما با خالقیت و تالش مدیران و 

 شوند.ی برای خدمات خارجی تبدیل اعتمادقابلاند به جانشین توانسته



 مرکز ملی فضای مجازی
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